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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 

ذي   مؤسسة ال ل ن ل ي ع يسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم التقرير السنوي الثامن واألرب

ي  ال م ام ال ع ى )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢يستعرض أحدث التطورات التي شھدھا االقتصاد السعودي خالل ال ة إل إضاف

ل ).  م٢٠١٢( ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣تطورات الربع األول من العام المالي  ث ي م محل ويشمل التقرير مختلف مجاالت االقتصاد ال

ة  التطورات النقدية، والنشاط المصرفي، والسوق المالية، واألسعار، والمالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة الخارجي

ل واالتصاالت  ق ن اه وال وميزان المدفوعات، إضافة إلى القطاعات اإلنتاجية مثل النفط والصناعة والكھرباء والزراعة والمي

ات .  ويعطي التقرير إيجازا عن آخر التطورات االقتصادية والمالية العالمية.  وغيرھا ان ي ب ى ال سة عل ي د بصورة رئ م ويعت

ي  عرب د ال ق ن الرسمية  من الوزارات واإلدارات الحكومية والمؤسسات العامة، إضافة إلى البيانات التي تصدرھا مؤسسة ال

ا .  السعودي رھ ي وف ا وت ھ اون ع ى حسن ت وأود أن أشكر جميع الوزارات والجھات الموضحة في جداول التقرير السنوي عل

 .معلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد ھذا التقرير

 

وك   ن ب ى ال ويقدم التقرير شرحاً وافياً للمھام التي تقوم بھا المؤسسة مثل إدارة السياسة النقدية والرقابة واإلشراف عل

ھي في .  التجارية ونشاط التـأمين التعـاوني ت ن م ي ال و يتضمن كـذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعـام المـال

 .م٢٠١٢يونية  ٣٠م، وقائمة المركز المالي للمؤسسة للعام المالي المنتھي في ٢٠١١يونية  ٣٠

 . وفي الختام أشكر جميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جھد في إعداد ھذا التقرير 
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في  ١,٤في المئة مقابل  ١,٧م، وفي فرنسا بلغ معدل النمو ٢٠١٠
ام  ٠,٤وحققت ايطاليا نمواً مقداره .  المئة م ٢٠١١في المئة في ع

غ .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١,٨مقابل  ل ً ب ا وسجلت اليابان انكماش
غ ٢٠١١في المئة في عام  ٠,٧ ة في  ٤,٤م مقابل نمو بل ئ م في ال

في المئة في عام  ٠,٨وفي المملكة المتحدة، بلغ النمو . العام السابق
ل ٢٠١١ اب ق ام  ٢,١م م ة في ع ئ م ا في دول .  م٢٠١٠في ال أم

في  ٤,٠االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة فبلغت نسبة النمو 
ل ٢٠١١المئة في عام  اب ق ام  ٨,٤م م ة في ع ئ م . م٢٠١٠في ال

في  ٧,٥وتراجع معدل النمو في دول األسواق الناشئة والنامية من 
م، وتراجع ٢٠١١في المئة في عام  ٦,٢م إلى ٢٠١٠المئة في عام 

ى  ٩,٧معدل النمو في دول آسيا النامية من  ة إل ئ م في  ٧,٨في ال
في المئة في عام  ١٠,٤وانخفض معدل النمو في الصين من .  المئة

دل في .  م٢٠١١في المئة في عام  ٩,٢م إلى ٢٠١٠ وانخفض المع
و .  في المئة ٧,٢في المئة إلى  ١٠,٦الھند من  م ن وانخفض معدل ال

ام  ٤,٩في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  في المئة في ع
ام  ٣,٦م إلى ٢٠١٠ قت دول وسط  .  م٢٠١١في المئة في ع وحق

ام  ٥,٢أوروبا وشرقھا نمواً بلغت نسبته  ة في ع ئ م ٢٠١١في الم
ة .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٤,٥مقابل  وحققت دول أمريكا الالتيني

ام  ٦,٢في المئة مقابل  ٤,٦والكاريبي نمواً نسبته  ع في المئة في ال
غ .  السابق ل واً ب م ي ن ت ي وسجلت الدول المستقلة عن االتحاد السوفي

 الوضع االقتصادي العالمي
م تراجعاً في معدل ٢٠١١شھد االقتصاد العالمي خالل عام  

ام  ٥,٣في المئة مقابل  ٣,٩النمو ليبلغ  ة في ع ئ م . م٢٠١٠في ال
ة  ي ويعود ذلك التراجع إلى عدد من العوامل منھا االضطرابات المال
ون  دي ة ال ل شك التي تواجه اقتصادات دول منطقة اليورو المتمثلة بم

ي ال م قشف ال ت ي، وال مصرف طاع ال ق وحسب .  السيادية وديون ال
مي  ال ع ل ( تقديرات تقرير آفاق االقتصاد ال ري الصادر )  م٢٠١٢إب

و  م ن دل ال ع غ م ل ب ع أن ي وق ت م ي، من ال دول د ال ق عن صندوق الن
 . م٢٠١٢في المئة في عام  ٣,٥االقتصادي العالمي 

 
 النمو االقتصادي 

و حيث   م ن سجل االقتصاد العالمي انخفاضاً في معدالت ال
ام  ٣,٩حقق نمواً باألسعار الحقيقية نسبته  م ٢٠١١في المئة في ع

م ( م ٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٣مقابل  وسجلت ).  ١-١جدول رق
في  ٣,٢في المئة مقابل  ١,٦دول االقتصادات المتقدمة نمواً مقداره 

دة  ح ت م ات ال والي و في ال م ن دل ال ع المئة في العام السابق، وبلغ م
ة في  ٣,٠م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ١,٧األمريكية  ئ م في ال

ة  ١,٤وسجلت دول منطقة اليورو نمواً بلغ .  م٢٠١٠عام  ئ م في ال
واً ٢٠١٠في المئة في عام  ١,٩مقابل  م ا ن ي ان م م حيث سجلت أل

ام  ٣,٦م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ٣,١مقداره  في المئة في ع

 االقتصاد العالمي               

توقعات
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

———————————————————————
٥,٣٣,٩٣,٥-٤,٥٥,٢٥,٤٢,٨٠,٦العالم

٣,٢١,٦١,٤-٢,٦٣,٠٢,٨٠,٠٣,٦االقتصادات المتقدمة
٣,٠١,٣١,٣-٤,٠-٢,٣٢,٦٢,٢٠,٤االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٣,٠١,٧٢,١-٣,٥-٣,١٢,٧١,٩٠,٣الواليات المتحدة األمريكية

-١,٩١,٤٠,٣-١,٧٣,٣٣,٠٠,٤٤,٣منطقة اليورو
٣,٦٣,١٠,٦-٠,٨٣,٩٣,٤٠,٨٥,١ألمانيا
١,٤١,٧٠,٥-٢,٦-١,٩٢,٧٢,٢٠,٢فرنسا
-١,٨٠,٤١,٩-٥,١-٠,٩٢,٢١,٧١,٢إيطاليا
٢,٠-٤,٤٠,٧-٥,٥-١,٣١,٧٢,٢١,٠اليابان

٢,١٠,٨٠,٨-٤,٤-٢,١٢,٦٣,٥١,١المملكة المتحدة
٣,٢٢,٥٢,١-٣,٠٢,٨٢,٢٠,٧٢,٨كندا

٥,٨٣,٢٢,٦-٣,٤٣,٩٤,٢٠,٨٢,٢االقتصادات المتقدمة األخرى
٢,٠١,٦٠,٠-٢,٢٣,٥٣,٢٠,٧٤,١االتحاد األوروبي

٨,٤٤,٠٣,٣-٤,٨٥,٨٥,٩١,٨٠,٧االقتصاديات اآلسيوية الصناعية 
٧,٣٨,٢٨,٩٦,٠٢,٨٧,٥٦,٢٥,٧دول األسواق الناشئة والنامية

٦,٢٦,٤٧,١٥,٦٢,٨٥,٣٥,١٥,٤أفريقيا جنوب الصحراء
٩,٥١٠,٣١١,٤٧,٨٧,٢٩,٧٧,٨٧,٣دول آسيا النامية

١١,٣١٢,٧١٤,٢٩,٦٩,٢١٠,٤٩,٢٨,٢الصين
٩,٠٩,٥١٠,٠٦,٢٦,٩١٠,٦٧,٢٦,٩الھند

٥,٣٦,١٦,٧٤,٧٢,٧٤,٩٣,٦٤,٣الشرق األوسط وشمال افريقيا
٤,٥٥,٢١,٩-٥,٩٦,٤٥,٤٣,٢٣,٦دول وسط وشرق أوروبا
٦,٢٤,٦٣,٧-٤,٧٥,٦٥,٨٤,٣١,٦أمريكا الالتينية والكاريبي

٧,٥٢,٧٣,٠-٣,٢٤,٠٦,١٥,٢٠,٣البرازيل
٤,٨٤,٩٤,١-٦,٧٨,٨٨,٩٥,٣٦,٤الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

٤,٣٤,٣٤,٠-٦,٤٨,٢٨,٥٥,٢٧,٨روسيا
المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي ابريل ٢٠١٢م.

جدول رقم ١-١ : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العـالمي
(نسبة مئوية)
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٩ 

ام  ٤,٩ ل ٢٠١١في المئة في ع اب ق ام  ٤,٨م م ة في ع ئ م في ال
 .م٢٠١٠

 
و   م دل ن ع وحسب التقديرات األولية، من المتوقع تراجع م

ام  ٣,٥االقتصاد العالمي إلى  حقق .  م٢٠١٢في المئة في ع وأن ت
في  ١,٤م نسبته ٢٠١٢دول االقتصادات المتقدمة نمواً خالل عام 

ومن المتوقع أن يسجل .  م٢٠١١في المئة في عام  ١,٦المئة مقابل 
غ  ل ب ً ي ا ام  ٠,٣المعدل في منطقة اليورو انكماش ة في ع ئ م في ال

ة .  م٢٠١٢ وي ي وأن ينخفض معدل النمو في دول االقتصادات اآلس
ى  دة إلـ ديـ ـ ام  ٣,٣الـصـنـاعـيـة الـج ة في ع ئ م . م٢٠١٢في ال

ة  ئ اش ن صادات ال ت و في دول االق م ن دل ال ع ويـتـوقـع تـراجـع مـ
ع  ٥,٧في المئة إلى  ٦,٢والنامية من  وق ت م ة حيث من ال ئ في الم

ام  ٩,٢تراجع معدل النمو في الصين من  م ٢٠١١في المئة في ع
و .  م٢٠١٢في المئة في عام  ٨,٢إلى  م ن دل ال ويتوقع أن يرتفع مع

ى  ة إل ي ك ري دة األم ح ت ام  ٢,١فـي الواليات الم ة في ع ئ م في ال
ي .  م٢٠١٢ انـ ـ ي ـ ب م الـ م ( ويـوضـح الـرسـ و )  ١-١رق م دل ن ع م

دول  مجموعات من ال قي ل ي الـنـاتـج الـمـحـلـي اإلجـمـالـي الـحق
ام  ٢٠٠٧خالل الفترة من عام  ى ع ع أن ٢٠١٢إل وق ت م م ومن ال

و خالل  م ن عدالت ال تسجل ھذه المجموعات جميعھا تراجعاً في م
ر في )  ٢-١رقم ( ويوضح الرسم البياني . م٢٠١٢عام  ي غ ت نسب ال

ام  رة من ع ت ف دول خالل ال أسعار المستھلكين لمجموعات من ال
تضخم ٢٠١٢م إلى عام ٢٠٠٧ م حيث يتوقع انخفاض معدالت ال

 .م٢٠١٢في ھذه المجموعات خالل عام 
 

 التضخم
ى   يصل إل مي ل ال ع ارتفع معدل التضخم على المستوى ال

اسة .  م٢٠١١في المئة في عام  ٤,٨ ق وارتفعت معدالت التضخم م
بأسعار المستھلكين في مجموعات الدول جميعھا حيث ارتفع معدل 

ام  ١,٦التضخم في دول االقتصادات المتقدمة من  ة في ع ئ في الم
دل في .  م٢٠١١في المئة في عام  ٢,٧م إلى ٢٠١٠ ع م ع ال ف وارت

دل .  في المئة ٢,٧في المئة إلى  ١,٦منطقة اليورو من  ع ع م وارتف
 ٢,٣التضخم في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة من 

ع .  م٢٠١١في المئة في عام  ٣,٦م إلى ٢٠١٠في المئة عام  ف وارت
ة من  ام  ٥,٧معدل التضخم في دول آسيا النامي ة في ع ئ م في ال

ة .  م٢٠١١في المئة في عام  ٦,٥م إلى ٢٠١٠ ل ق ت س وفي الدول الم

ى  ٧,٢عن االتحاد السوفييتي، ارتفع معدل التضخم من  في المئة إل
م  . ) ٢-١جدول رقم ( في المئة  ١٠,١ -١ويوضح الرسم البياني رق

دول خالل  ٢ نسبة التغير في أسعار المستھلكين لمجموعات من ال
ام ٢٠٠٧الفترة من عام  خفاض ٢٠١٢م إلى ع ع ان وق ت م حيث ي

 .م٢٠١٢معدالت التضخم في ھذه المجموعات خالل عام 
 

 البطالة
ام   ة في ع طال ب عظم ٢٠١١تراجعت معدالت ال م في م

ة في دول  طال ب دل ال ع ة، حيث انخفض م ي م االقتصادات العال
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٣االقتصادات المتقدمة من   ٧,٩م إل

دة .  م٢٠١١في المئة في عام  ح ت م وانخفض المعدل في الواليات ال
ورو .  في المئة ٩,٠في المئة إلى  ٩,٦األمريكية من  وفي منطقة الي

م حيث انخفض ٢٠١١في المئة في عام  ١٠,١استقر المعدل عند 
ى  ٩,٨معدل البطالة في فرنسا من  ة إل ئ م ة ٩,٧في ال ئ م . في ال

ة ٦,٠في المئة إلى  ٧,١وانخفض المعدل في المانيا من  ئ م . في ال
د  ن ا ع ة ٨,٤بينما استقر المعدل في ايطالي ئ م ع في .  في ال ف وارت

ان، .  في المئة ٨,٠في المئة إلى  ٧,٩المملكة المتحدة من  اب وفي الي
ة ٤,٥في المئة إلى  ٥,١انخفض المعدل من  ئ م وانخفض .  في ال
ام  ٨,٠المعدل في كندا من  ى ٢٠١٠في المئة في ع في  ٧,٥م إل

ام  ة في دول .  م٢٠١١المئة في ع طال ب دل ال ع ا انخفض م م ك
 ٣,٥في المئة إلى  ٤,١االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة من 

عدالت  ٣-١ويوضح الرسم البياني ).  ٣-١جدول رقم ( في المئة  م
م  إلى ٢٠٠٧البطالة في مجموعات من الدول خالل الفترة من عام 

صادات ٢٠١٢ ت ٍل من االق دل في ك ع م رار ال م حيث يتوقع استق
ام  دة في ع دي ج ة ال المتقدمة ودول االقتصادات اآلسيوية الصناعي

ة .  م٢٠١٢ دم ق بينما يتوقع تراجع المعدل في دول االقتصادات المت
ة ٢٠١٢الرئيسة في عام  م، كما يتوقع ارتفاع المعدل في دول منطق
 .م٢٠١٢اليورو في عام 

 
 المالية العامة

ة   ي زان ي م سجلت االقتصادات المتقدمة انخفاضاً في عجز ال
ام  ٦,٥العامة ليبلغ  ي في ع ال ي اإلجم محل في المئة من الناتج ال

ام  ٧,٦م مقابل عجز بلغت نسبته ٢٠١١ ة في ع ئ م ٢٠١٠في الم
في  ١٠,٥حيث انخفض العجز في الواليات المتحدة األمريكية من 

ام  ة في ع ئ ى ٢٠١٠الم ام  ٩,٥م إل ة في ع ئ م . م٢٠١١في ال

-٦
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٠
٢
٤
٦
٨
١٠
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معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي: ١- ١رسم بياني رقم  

االقتصادات المتقدمة االقتصادات المتقدمة األخرى االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة
منطقة اليورو دول األسواق الناشئة والنامية



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد العالمي 

     

 

١٠ 

٠

٣

٦

٩

١٢

٢٠١٠ ٢٠١١ توقعات ٢٠١٢
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نسب التغير في أسعار المستھلكين في مجموعات دول مختارة: ٢-١رسم بياني رقم  

االقتصادات المتقدمة   الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي  االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة 
منطقة اليورو   دول األسواق الناشئة والنامية  

ى  ٦,٢وانخفض العجز في منطقة اليورو من  في  ٤,١في المئة إل
ام  ١,٠المئة حيث بلغ العجز في ألمانيا  ة في ع ئ م م ٢٠١١في ال

ا .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٤,٣مقابل  رنس وانخفض العجز في ف
ا من .  في المئة ٥,٥في المئة إلى  ٧,١من  ي بينما انخفض في ايطال
. م٢٠١١في المئة في عام  ٣,٩م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ٤,٥

ة ١٠,١في المئة إلى  ٩,٣وفي اليابان، ارتفع العجز من  ئ م . في ال
ام  ٩,٩وانخفض العجز في المملكة المتحدة من  ي عـ ة فـ ئ م في ال

وفـي كــنـدا انخفض .  م٢٠١١في المئة في عام  ٨,٦م إلى ٢٠١٠
ة في  ٤,٨م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٦العجز من  ئ م في ال

دة، .  م٢٠١١عام  دي ج ة ال وفي دول االقتصادات اآلسيوية الصناعي
في المئة في  ١,١م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ١,٦بلغ الفائض 

 ).٤-١جدول رقم (م ٢٠١٠عام 
 

 التطورات النقدية والمالية
 أسعار الفائدة

ن  استقر  ي د ب ائ دوالر الس ال ع ب ودائ ى ال د عل ائ ع معدل ال
د  (LIBOR)*  المصارف في لندن ن ام  ٠,٥ع ة في ع ئ م في ال

ام .  م٢٠١١ ع في ع ف ى ٢٠١٢ومن المتوقع أن يرت في  ٠,٧م إل

ة في  ٠,٨وارتفع المعدل على الودائع باليورو من .  المئة ئ م في ال
خفاض .  م٢٠١١في المئة في عام  ١,٤م إلى ٢٠١٠عام  ويتوقع ان

ى .  م٢٠١٢في المئة في عام  ٠,٨المعدل إلى  وانخفض المعدل عل
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٠,٤الودائع بالين الياباني من   ٠,٣م إل

ى .  م٢٠١١في المئة في عام  ع إل ف رت ع أن ي في  ٠,٦ومن المتوق
 ).٢-١جدول رقم (م ٢٠١٢المئة في عام 

 
 أسعار الصرف

كي،   ري سجل عدد من العمالت ارتفاعاً مقابل الدوالر األم
ة خالل  ٥,٤٦فقد سجل الدوالر األسترالي ارتفاعاً نسبته  ئ م في ال

ة ٢٠١١الربع الرابع من عام  ب س ن دي ب ن  ٢,٢٩م، يليه الدوالر الك
ة  ة،  ١,٩٢في المئة، وارتفع الون الكوري الجنوبي بنسب ئ م في ال

دوالر .  في المئة ١,٩١وارتفع الدوالر النيوزلندي بنسبة  وسجل ال
ام  ع من ع راب ل ٢٠١١األمريكي خالل الربع ال اب ق ً م ا اع ف م ارت

ة  ٣,٦٨الفرنك السويسري بنسبة  ب س ن ورو ب ي  ٣,٦٤في المئة، وال

توقعات
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

——–—————————

التضخم

١,٦٢,٧١,٩    االقتصادات المتقدمة

١,٦٢,٧٢,٠    منطقة اليورو

٢,٣٣,٦٢,٩    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٦,١٧,١٦,٢    دول األسواق الناشئة والنامية

٥,٧٦,٥٥,٠    دول آسيا النامية

٧,٢١٠,١٧,٢الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
(١)
العائد السائد بين المصارف في لندن

٠,٥٠,٥٠,٧    ودائع الدوالر األمريكي

٠,٤٠,٣٠,٦    ودائع الين الياباني

٠,٨١,٤٠,٨    ودائع اليورو

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٢.

جدول رقم ١-٢ : التضخم وأسعار الفائدة

(١)  معدل ستة أشھر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وثالثة أشھر في منطقة اليورو.

(نسبة مئوية)

————————— 
معدل ستة أشھر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان، وثالثة أشھر في منطقة * 

 .اليورو
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١١ 

ز   ون وفي الواليات المتحدة األمريكية، ارتفع مؤشر داو جـ
 )DJIA  ( دار ق م ام  ٦٤٠,٠٥لألسھم األمريكية ب طة خالل ع ق ن

حسن  ١٢٢١٨م ليصل إلى ٢٠١١ ت نقطة في نھاية العام بسبب ال
وبلغ المؤشر في بداية شھر مايو .  في مؤشرات االقتصاد األمريكي

اى .  نقطة ١٣٢٧٩م مستوى ٢٠١٢ ك ي وفي اليابان، خسر مؤشر نـ
 )NIKKEI  ( ام  ١٧٧٤لألسھم اليابانية طة خالل ع ق م ٢٠١١ن

خوف  ٨٤٥٥ليغلق عند مستوى  ى ت راجع إل ت نقطة، ويعود ھذا ال
صاد  ت و في االق م ن اطؤ ال ب ت ة ل ي المستثمرين من التداعيات السلب
ى  ل ة ع ي ة األوروب ادي ي ون الس دي ة ال طورات أزم ي وت ن الصي

ة الشركات .  الصادرات اليابانية ي افس ن ى ت ن عل ي اع ال ف وأثر ارت
اليابانية، إضافة إلى االضرار التي لحقت بالشركات اليابانية نتيجة 

ام  . م٢٠١١الزلزال الذي ضرب اليابان في شھر مارس من ع
م ٢٠١٢م ليبلغ في بداية شھر مايو ٢٠١٢وتحسن المؤشر في عام 

 . نقطة ٩٤١١مستوى 
 

م   ألسھ ي ل ل ان ت ا، خسر مؤشر مورغان س وفي أوروب
ة  ي ام )  MSCI-EURO( األوروب و ٢٠١١خالل ع ح  ١٤٢م ن
في المئة، ويعود سبب  ١٦,٥نقطة بتراجع نسبته  ٧١٧نقطة ليبلغ 

ة ي دول األوروب ى ال ة عل ادي ي . التراجع إلى تأثير أزمة الديون الس
وى ٢٠١٢وفي بداية شھر مايو من عام  مؤشر مست  ٧٣٢م بلغ ال

) ١٠٠-FTSE( وفي المملكة المتحدة، تراجع مؤشر فوتسي .  نقطة
حو  ٥٥٧٢إلى مستوى  ن ام  ٣٢٨نقطة متراجعاً ب طة خالل ع ق ن

ا في .  م٢٠١١ شارھ وأثرت أزمة الديون السيادية والخوف من انت

ة  ب س ن ة ٣,٥٣في المئة، والكرون الدنمركي ب ئ م رجع .  في ال وي
ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل عدد من العمالت األوروبية إلى 
مؤشرات تعافي االقتصاد األمريكي وتراجع االداء االقتصادي في 

 . أوروبا
 

ة   ب س وفي اليابان، ارتفع سعر صرف الين مقابل الدوالر بن
دوالر ٧٦,٩١م حيث بلغ ٢٠١١في المئة خالل عام  ٥,٤٦ ل ن ل . ي

غ  ل ر حيث ب وب ت ة شھر أك اي ھ وسجل الين أعلى مستوى له في ن
ورو، انخفض سعر صرف .  ين للدوالر ٧٥,٨١ وفي منطقة الي

ام  دوالر خالل ع ل ال اب ق غ ٢٠١١اليورو م ل ب ي دوالر  ١,٢٩م ل
ى ادراك .  في المئة ٣,٠٤بانخفاض نسبته  ويعود ھذا االنخفاض إل

دان  ل ب ة ال ي ق ى ب ال إل ق ت االن دأت ب ة ب ق ث ة ال ن أن أزم المستثمري
ه .  األوروبية ي ن ج وفي المملكة المتحدة، انخفض سعر صرف ال

ة  ب س ن دوالر ب ل ال اب ق ام  ٠,٥٣االسترليني م ة خالل ع ئ م في ال
ه ١,٥٥م ليبلغ ٢٠١١ ي ن ج ى .  دوالر لل خفاض إل ذا االن ود ھ ع وي

 . تحسن بعض المؤشرات االقتصادية األمريكية
 

 األسواق المالية لألسھم والسندات 
 أسواق األسھم

ى   ة إل ادي ي ون الس سيطرت المخاوف من انتشار أزمة الدي
صادي وعدم  ت و االق م ن بقية دول القارة األوروبية ومن ضعف ال
ة  ي م ال ع استقرار القطاع المالي العالمي على أداء األسواق المالية ال

 .م٢٠١١في عام 
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ـــة: ٣-١رسم بياني رقم   مـعــدالت الـبـطـال

منطقة اليورو  االقتصادات المتقدمة االقتصادات المتقدمة الرئيسة  االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة 

توقعات
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

————————————
٨,٠٨,٣٧,٩٧,٩االقتصادات المتقدمة

٨,٠٨,٢٧,٧٧,٤االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٩,٣٩,٦٩,٠٨,٢    الواليات المتحدة األمريكية

٩,٦١٠,١١٠,١١٠,٩منطقة اليورو
٧,٧٧,١٦,٠٥,٦    ألمانيا
٩,٥٩,٨٩,٧٩,٩    فرنسا
٧,٨٨,٤٨,٤٩,٥    إيطاليا
٥,١٥,١٤,٥٤,٥    اليابان

٧,٥٧,٩٨,٠٨,٣    المملكة المتحدة
٨,٣٨,٠٧,٥٧,٤    كندا

٤,٣٤,١٣,٥٣,٥االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

جدول رقم ١-٣ : االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة

(بالنسبة لحجم القوى العاملة)

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل ٢٠١٢م.
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 التجارة الدولية وموازين المدفوعات
 التجارة الدولية -أ

ام  ٥,٨سجل حجم التجارة الدولية نمواً بلغ   في المئة في ع
ع أن .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١٢,٩م مقابل ٢٠١١ وق ت م ومن ال

و .  م٢٠١٢في المئة في عام  ٤,٠يسجل نمواً مقداره  وبلغ معدل نم
ة  دم ق ت م صادات ال ت حجم الصادرات من السلع والخدمات في االق

ل ٢٠١١في المئة في عام  ٥,٣ اب ق ام  ١٢,٢م م ة في ع ئ م في ال
ام .  م٢٠١٠ واً في ع م دل ن ع م م ٢٠١٢ومن المتوقع أن يحقق ال
غ .  في المئة ٢,٣مقداره  ل ة ب ي ام ن ة وال ئ اش ن وفي دول األسواق ال
ومن .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١٤,٧في المئة مقابل  ٦,٦المعدل 

داره  ق واً م م ام  ٦,٧المتوقع أن يسجل المعدل ن ة في ع ئ م في ال
ة .  م٢٠١٢ ي اع ة الصن وي ي وبلغ المعدل في دول االقتصادات اآلس

ة في  ١٨,١م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ٥,٥الجديدة  ئ م في ال
في  ٣,٠ومن المتوقع أن يسجل المعدل نمواً مقداره .  م٢٠١٠عام 

 ).٥-١جدول رقم (م ٢٠١٢المئة في عام 
 

ع   واردات من السل د سجلت ال ق أما بالنسبة للواردات، ف
ة في  ٤,٢والخدمات في االقتصادات المتقدمة نمواً مقداره  في المئ

ع .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١١,٤م مقابل ٢٠١١عام  وق ومن المت
دل في .  م٢٠١٢في المئة في عام  ١,٧أن يبلغ المعدل  ع م غ ال ل وب

ة  ل  ٨,٨دول األسواق الناشئة والنامي اب ق ة م ئ م في  ١٥,٣في ال
داره .  المئـة ق واً م م حقق ن ام  ٨,٤ويتوقع أن ي ة في ع ئ م في ال
غ .  م٢٠١٢ ل دة، ب دي ج وفي دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية ال
ة في  ١٨,٧م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ٣,٢المعدل  ئ م في ال

ام  ٢,٠ومن المتوقع أن يبلغ المعدل . م٢٠١٠عام  ة في ع ئ في الم
 .م٢٠١٢

 
 موازين المدفوعات -ب

ي   ارتفع العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحل
 ٠,٢اإلجمالي في موازين مدفوعات دول االقتصادات المتقدمة من 

ام  ٠,٣م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ة في ع ئ م م، ٢٠١١في ال
د  ن ام  ٠,٣ويتوقع استقرار العجز ع ة في ع ئ م . م ٢٠١٢في ال

ة  ي ك ري دة األم ح وانخفض عجز الحساب الجاري في الواليات المت
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٢من  ام  ٣,١م إل ة في ع ئ م في ال

مؤشر ى اداء ال طورات .  الدول األوروبية عل مؤشر ت وسجل ال
ام ٢٠١٢إيجابية في عام  و من ع اي ة شھر م داي ع في ب ف رت ي م ل

 . نقطة ٥٨١٢م إلى مستوى ٢٠١٢
 

 أسواق السندات
ة خالل   ي وم انخفض العائد على جميع فئات السندات الحك

اق ٢٠١١الربع الرابع من عام  م باستثناء العائد على سندات استحق
 ١٢سنوات بمقدار  ٥وتراجع العائد على سندات .  ستة أشھر وسنة

ى .  في المئة ٠,٨٣٣نقطة أساس ليصل إلى  د عل ائ ع وانخفض ال
ى  ٨,٨سنوات بمقدار  ٧سندات استحقاق  يصل إل طة أساس ل ق ن

وات  ٣وانخفض العائد على سندات استحقاق .  في المئة ١,٣٤٧ سن
ة ٠,٣٥٧نقطة أساس ليصل إلى  ٤,٨بمقدار  ئ م وانخفض .  في ال

دار  ٣٠العائد على سندات استحقاق  ق م ة ب ن طة أساس  ١,٩س ق ن
ى .  في المئة ٢,٨٩٦ليصل إلى  د عل ائ ع ان، انخفض ال وفي الياب

م ٢٠١١معظم فئات السندات الحكومية خالل الربع الرابع من عام 
دار  ١٠حيث انخفض العائد على سندات  ق م وات ب طة  ٤,٤سن ق ن

 ٧وانخفض العائد على سندات .  في المئة ٠,٩٨٨أساس ليصل إلى 
دات .  نقطة أساس ٣,٧سنوات بمقدار  ى السن بينما ارتفع العائد عل

في  ١,٧٦٣نقطة أساس ليصل إلى  ٣,٣سنة بمقدار  ٢٠استحقاق 
 . المئة

 
ذي   ي الصعب ال وفي منطقة اليورو، كان للوضع االئتمان

دات  ى سوق السن تمر به عدٍد من الدول األوروبية اثًر واضًح عل
ام  ع من ع راب ع ال رب م ٢٠١١في المنطقة حيث انخفض خالل ال

نقطة أساس  ٤٣العائد على السندات استحقاق ثالث سنوات بمقدار 
ة ٠,٢٨٧ليصل إلى  ئ م دات .  في ال ى السن د عل ائ ع وانخفض ال

طة أساس ٤٢استحقاق اربع سنوات  ق ى .  ن د عل ائ ع وانخفض ال
دار  ق م وات ب طة أساس ٤١السندات استحقاق خمس سن ق ا .  ن أم

دار  ق م  ٢٧السندات استحقاق ثالثين سنة فقد انخفض العائد عليھا ب
حدة، .  في المئة ٢,٣٦٩نقطة أساس ليصل إلى  ت م ة ال ك ل وفي المم

طة  ٥٠انخفض العائد على سندات استحقاق ثالثين سنة بمقدار  ق ن
في  ٣,٠٥٣م ليصل إلى ٢٠١١أساس خالل الربع الرابع من عام 

دار .  المئة ق م ة ب ن وانخفض العائد على سندات استحقاق عشرين س
 . في المئة ٢,٨٣نقطة أساس ليصل إلى  ٤٦,٩

توقعات
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

————————————————
-٥,٦-٦,٥-٧,٦-٨,٨االقتصادات المتقدمة

-٧,٠-٧,٧-٨,٧-١٠,٠االقتصادات المتقدمة الرئيسة
-٨,٢-٩,٥-١٠,٥-١٣,٠الواليات المتحدة األمريكية

-٣,٣-٤,١-٦,٢-٦,٤منطقة اليورو
-٠,٨-١,٠-٤,٣-٣,٢ألمانيا
-٤,٧-٥,٥-٧,١-٧,٦فرنسا
-٢,٨-٣,٩-٤,٥-٥,٣إيطاليا
-١٠,٢-١٠,١-٩,٣-١٠,٨اليابان

-٧,٩-٨,٦-٩,٩-١٠,٤المملكة المتحدة
٤,٢-٤,٨-٥,٦-٤,٩كـنـــدا

٠,٢-٠,١-١٠,٦-١,٢اقتصادات متقدمة أخرى
١,١١,٦١,٠-١,١االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٢٠١٢م. آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل : المصدر

االتجاھات في الميزانيات العامة*  : ١-٤ جدول رقم
(نسبة مئوية)

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
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١٣ 

ار دوالر في  ٤٥,٠المتوقع تحقيق صافي تدفق للخارج بمبلغ  ي ل م
 ). ٦-١جدول رقم (م ٢٠١٢عام 

 
ات   ق دف ع صافي ت ف ات، ارت ق وبالنسبة لمكونات تلك التدف

ار  ٣٣٢,٠االستثمار المباشر إلى األسواق الناشئة والنامية من  ي ل م
م، ٢٠١١مليار دوالر في عام  ٤١٠,٨م إلى ٢٠١٠دوالر في عام 

ام  ٤١٣,٧ويتوقع ارتفاع صافي التدفقات إلى  ار دوالر في ع ي مل
داخل .  م٢٠١٢  ٧٥,٣وبلغ صافي تدفق استثمارات الحافظة إلى ال

ام  ٢١٠,٨م مقابل ٢٠١١مليار دوالر في عام  ع مليار دوالر في ال
غ  ل ب م  ٨٠,٤السابق، ومن المتوقع أن تسجل صافي تدفق للداخل ب

ارات .  م٢٠١٢مليار دوالر في عام  م ث ت دفق االس غ صافي ت ل وب
ام  ٢٤,٠األخرى إلى الخارج  ل ٢٠١١مليار دوالر في ع اب ق م م

م، ويتوقع أن يرتفع صافي تدفق ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٢٧,١
ام  ٦٦,٧االستثمارات األخرى للخارج ليبلغ  ار دوالر في ع ي ل م

 .م٢٠١٢
 

 سوق النفط العالمية
طلب   اع ال ف ى ارت ة إل ي دول ة ال طاق تشير بيانات وكالة ال

ام  ٠,٨العالمي على النفط بنسبه  ة في ع ئ م غ ٢٠١١في ال ل ب ي م ل
مليون برميل يومياً في عام  ٨٨,٤مليون برميل يومياً مقابل  ٨٩,١
فط .  م٢٠١٠ ن ى ال ومن المتوقع ارتفاع متوسط الطلب العالمي عل
غ ٢٠١٢في المئة في عام  ٠,٩بنسبة  ل  ٨٩,٩م ليبل ي رم ون ب ي ل م
 ً ة .  يوميا ي م وبلغت نسبة طلب دول منظمة التعاون االقتصادي والتن

ارب  ٥١,٣من إجمالي الطلب العالمي نحو  ق ا ي ة أي م ئ م في ال
 .م٢٠١١مليون برميل يومياً خالل عام  ٤٥,٧

 
من النفط في *  وفي المقابل ارتفع متوسط العرض العالمي 

اً  ٨٨,٥في المئة ليبلغ  ١,٣م بنسبة ٢٠١١عام  ي وم ل ي مليون برمي
ق ٨٧,٣مقابل  ام الساب ع ي .  مليون برميل يومياً في ال ال غ إجم ل وب

اً  ٣٥,٧العرض من دول منظمة األوبك حوالي  ي وم مليون برميل ي
ون  ٣٤,٨في المئة مقابل  ٢,٨م بارتفاع نسبته ٢٠١١في عام  ي ل م

ة .  برميل يومياً في العام السابق ظم ن عرض من دول م واستقر ال
د  ن ة ع ً  ١٨,٩التعاون االقتصادي والتنمي ا ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل . م

ام  فط خالل ع ن ل جة ل ت ن م واستقر العرض من باقي دول العالم ال
 ٢,٢نحو ( مليون برميل يومياً، ويمثل المتبقي  ٢٩,٨م عند ٢٠١١

 ً ة )  مليون برميل يوميا ي ل ر من عم ائ خس ات وال سب ت ك م صافي ال
اون .  التكرير ع ت ة ال ظم ن ومن المتوقع ارتفاع العرض من دول م

ى  ة إل ام  ١٩,٤االقتصادي والتنمي ً في ع ا ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م
فط ٢٠١٢ ن ل جة ل ت ن م م ال م، وارتفاع العرض مـن بـاقي دول العال

ً  ٢٩,٩ليبلغ ) غير األوبك(  .مليون برميل يوميا
 

ل ( وتشير أحدث بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي   ري أب
وسط )  م٢٠١٢ ت اع م ف ى ارت الصادر عن صندوق النقد الدولي، إل

ع .  م٢٠١١في المئة في عام  ٣١,٦بنسبة **  سعر النفط ف رت وان ي
ام  ١٠,٣بنسبة  غ ٢٠١٢في المئة في ع ل ب ي دوالرات  ١١٤,٧م ل
 .للبرميل

 

ام  ٣,٣ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى .  م٢٠١١ في المئة في ع
وفي منطقة اليورو، سجل الحساب الجاري فائضاً مقداره .  م٢٠١٢
اع .  م٢٠١٠في المئة وھو الفائض نفسه في عام  ٠,٣ ف ع ارت ويتوق

ا ٢٠١٢في عام  ٠,٨الفائض إلى  ي ان م ائض في أل م، فقد ارتفع الف
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٣من  ام  ٥,٧م إل ة في ع ئ م في ال

ائض ٢٠١١ ف ام  ٥,٢م، ومن المتوقع أن يبلغ ال ة في ع ئ م في ال
ى  ٢,١وارتفع العجز في فرنسا من .  م٢٠١٢ في  ٢,٤في المئة إل

ام  ١,٨المئة، ويتوقع انخفاض العجز إلى  . م٢٠١٢في المئة في ع
ام  ٣,٥وفي ايطاليا، انخفض العجز من  ة في ع ئ م م ٢٠١٠في ال

عجز ٢٠١١في المئة في عام  ٣,٢إلى  م، ومن المتوقع انخفاض ال
ائض .  م٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٢إلى  ف وفي اليابان، انخفض ال
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٦من  ام  ٢,٠م إل ة في ع ئ م في ال

ى ٢٠١١ ائض إل ف اع ال ف ام  ٢,٢م، ويتوقع ارت ة في ع ئ م في ال
ى  ٢,٥وارتفع العجز في المملكة المتحدة من .  م٢٠١٢ ة إل في المئ
ام  ١,٩في المئة، ومن المتوقع أن يبلغ العجز  ٢,٦ في المئة في ع

دة، .  م٢٠١٢ دي ج ة ال ي اع ة الصن وي ي صادات اآلس ت وفي دول االق
ى ٢٠١٠في المئة في عام  ٧,٢انخفض الفائض من  في  ٦,٥م إل

ة في  ٦,٠م، ويتوقع أن يبلغ الفائض ٢٠١١المئة في عام  ئ م في ال
 ).٥-١جدول رقم (م ٢٠١٢عام 

 
حساب   ائض في ال ف ة، انخفض ال ي وفي دول آسيا النام

ة في  ٣,٢الجاري نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  ئ م في ال
ع أن ٢٠١١في المئة في عام  ١,٨م إلى ٢٠١٠عام  وق م، ومن المت

ى  ام  ١,٢ينخفض الفائض إل ة في ع ئ م ع .  م٢٠١٢في ال ف وارت
ي من  ت ي ي اد السوف في  ٣,٧الفائض في الدول المستقلة عن االتح

ام  ٤,٦المئة إلى  ائض في ع ف نخفض ال ع أن ي وق في المئة، ويت
ة ٣,٩م إلى ٢٠١٢ ئ م ال .  في ال وفي دول الشرق األوسط وشم

ام  ٧,٩أفريقيا، ارتفع الفائض من  ى ٢٠١٠في المئة ع  ١٣,٣م إل
 ١٤,٢م، ومن المتوقع ارتفاع الفائض إلى ٢٠١١في المئة في عام 
وب الصحراء .  م٢٠١٢في المئة في عام  وسجلت دول أفريقيا جن

ل ٢٠١١في المئة في عام  ١,٨عجزاً بلغت نسبته  اب ق في  ٢,٤م م
عجز  غ ال ل ب ام  ٠,٢العام السابق، ومن المتوقع أن ي ة ع ئ م في ال

ي من .  م٢٠١٢ ب اري ك ة وال ي ن وارتفع العجز في دول أمريكا الالتي
م، ٢٠١١في المئة في عام  ١,٢م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ١,١

 . م٢٠١٢في المئة في عام  ١,٩ومن المتوقع أن يبلغ العجز 
 

 التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية
ى األسواق   انخفض صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إل

ل  ٤٦٢,١م إلى ٢٠١١الناشئة والنامية خالل عام  مليار دوالر مقاب
ام  ٥١٥,٨ ى ٢٠١٠مليار دوالر في ع راجع إل ت ع أن ي وق ت م، وي
دول، .  م٢٠١٢مليار دوالر في عام  ٤٢٧,٥ وحسب مجموعات ال

غ  ل داخل ب ل ار  ٢٧٧,٤سجلت دول آسيا النامية صافي تدفق ل ي ل م
ام  ي ع ل ٢٠١١دوالر ف اب ق ام  ٣٣٢,٣م م ي ع ار دوالر ف ي ل م

ام  ٢٦٦,٣م، ويتوقع أن تبلغ التدفقات ٢٠١٠ ار دوالر في ع ي ل م
ات . م٢٠١٢ ق دف وفي دول أمريكا الالتينية والكاريبي بلغ صافي الت

مليار دوالر  ١٢٣,٤مليار دوالر مقابل  ١٩٣,١الرأسمالية للداخل 
غ  ار دوالر في  ١٤٠,٨في العام السابق، ومن المتوقع أن تبل ي ل م

ا سجل .  م٢٠١٢عام  ي ق ري ال أف وفي دول الشرق األوسط وشم
م مقابل ٢٠١١مليار دوالر في عام  ٤٢,٤صافي تدفق للخارج بلغ 
ام  ٨,٤صافي تدفق للداخل بلغ  م، ومن ٢٠١٠مليار دوالر في ع

—————————— 
 .يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي* 

رنت( المتوسط البسيط لألسعار الفورية لنفط بحر الشمال **   فط غرب )  ب فط دبي ون ون
 .تكساس الوسيط
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ي الصادرات   ال وبالنسبة لموازين المدفوعات، ارتفع إجم
ام  ٦٥٢,٨لدول المجلس من )  فوب(  ار دوالر في ع ي م ٢٠١٠مل

في  ٤٣,٠م بارتفاع نسبته ٢٠١١مليار دوالر في عام  ٩٣٣,٥إلى 
واردات . المئة ي ال ال ع إجم وب( كما ارتف مجلس من )  ف دول ال ل

مليار دوالر في  ٣٩٣,٩م إلى ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٣٢٧,٢
عظم دول .  في المئة ٢٠,٤م بارتفاع نسبته ٢٠١١عام  وشھدت م

ائض  ع ف ف المجلس تحسناً ملحوظاً في الحساب الجاري حيث ارت
ة من  ودي ار  ٦٦,٨الحساب الجاري في المملكة العربية السع ي ل م

. م٢٠١١مليار دوالر في عام  ١٥٨,٥م إلى ٢٠١٠دوالر في عام 
كويت من  ة ال ار  ٣٦,٨وارتفع فائض الحساب الجاري لدول ي ل م

جاري .  مليار دوالر ٦٢,٧دوالر إلى  كما ارتفع فائض الحساب ال
ام  ١١,٢في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  مليار دوالر في ع

ام  ٥٢,٣م إلى ٢٠١٠ ع .  م٢٠١١مليار دوالر في ع ف ك ارت ذل وك
ى  ٢١,٠الفائض في دولة قطر من  ار دوالر إل ي ل ار  ٥١,٤م ي ل م

مليار دوالر في  ٥,١وفي سلطنة عمان، ارتفع الفائض من .  دوالر
ام  ٩,٦م إلى ٢٠١٠عام  ع .  م٢٠١١مليار دوالر في ع ف ا ارت م ك

ام  ٠,٨الفائض في مملكة البحرين من  م ٢٠١٠مليار دوالر في ع
 . م٢٠١١مليار دوالر في عام  ٣,٣إلى 

 
 التعاون اإلقليمي والدولي

 االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -١
دي   اد النق ي االتح دول األعضاء ف ة (صادقت ال المملك

ت ة الكوي ) العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودول
ودخل النظام .  م٢٠١٠يناير  ٢٧على اتفاقية االتحاد النقدي بتاريخ 

 التطورات االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ارتفعت معدالت النمو االقتصادي في بعض دول مجلس  

ام  م ٢٠١١التعاون لدول الخليج العربية باألسعار الحقيقية خالل ع
في  ٥,١حيث ارتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية من 

ع .  م٢٠١١في المئة في عام  ٧,١م إلى ٢٠١٠المئة في عام  ف وارت
ى  ١,٤المعدل في دولة االمارات العربية المتحدة من  ة إل ئ م في ال

في  ٣,١كما ارتفع معدل النمو في دولة الكويت من .  في المئة ٣,٣
ام  ٤,٨م إلى ٢٠١٠المئة في عام  ا .  م٢٠١١في المئة في ع م ن ي ب

ى  ١٦,٧انخفض المعدل في دولة قطر من  ة إل ئ في  ١٤,١في الم
ة  ٤,٥وانخفض معدل النمو في مملكة البحرين من .  المئة ئ م في ال

ى ٢٠١٠في عام  ام  ٢,٢م إل ة في ع ئ م ك .  م٢٠١١في ال ذل وك
ى  ٥,٥انخفض المعدل في سلطنة عمان من  ة إل ئ م في  ٥,٠في ال

 ). ٧-١جدول رقم (المئة 
 

تضخم   دل ال ع أما بالنسبة لمعدالت التضخم، فقد تراجع م
ام  ٥,٣في المملكة العربية السعودية من  ة في ع ئ م ٢٠١٠في الم

راجع .  م٢٠١١في المئة في عام  ٥,٠إلى  ن ت حري ب ة ال وفي مملك
ة ٠,٤في المئة إلى معدل نمو سلبي بلغ  ٢,٠المعدل من  ئ م . في ال

د  في  ٠,٩واستقر معدل التضخم في االمارات العربية المتحدة عن
كويت من .  المئة ة ال في  ٤,٠بينما ارتفع معدل التضخم في دول

ام  ٤,٧م إلى ٢٠١٠المئة في عام  ك .  م٢٠١١في المئة في ع ذل وك
ى  ٣,٢ارتفع المعدل في سلطنة عمان من  ة إل ئ م في  ٤,٠في ال

في المئة في  ١,٩وفي دولة قطر، سجل المعدل نمواً بمقدار .  المئة
 . م٢٠١٠في المئة في عام  ٢,٤م مقابل انكماش مقداره ٢٠١١عام 

توقعات
٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

——–—————————
١٢,٩٥,٨٤,٠نمو التجارة العالمية (سلع وخدمات)

الصادرات
١٢,٢٥,٣٢,٣    االقتصادات المتقدمة

١٤,٧٦,٦٦,٧    دول األسواق الناشئة والنامية
١٨,١٥,٥٣,٠    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

الواردات
١١,٤٤,٢١,٧االقتصادات المتقدمة

١٥,٣٨,٨٨,٤دول األسواق الناشئة والنامية
١٨,٧٣,٢٢,٠    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

(١)
الجاري الحساب

-٠,٣-٠,٣-٠,٢االقتصادات المتقدمة
-٣,٣-٣,١-٣,٢الواليات المتحدة
٠,٣٠,٣٠,٨منطقة اليورو

٥,٣٥,٧٥,٢ألمانيا
-١,٨-٢,٤-٢,١فرنسا
-٢,٢-٣,٢-٣,٥إيطاليا
٣,٦٢,٠٢,٢اليابان

-١,٩-٢,٦-٢,٥المملكة المتحدة
-٢,٨-٢,٨-٣,١كندا

٧,٢٦,٥٦,٠االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٢.

(١)  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

جدول رقم ١-٥ : التجارة العالمية والحساب الجاري

(نسبة مئوية)
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ثر من  تراخيص الممنوحة أك  ٣٢األخرى ليبلغ العدد التراكمي لل
ك .  ألف رخصة وارتفع عدد المستفيدين من القرارات الخاصة بتمل

ام  ١٠٦٥٧العقار حيث سجلت  ك في ع ة تمل وفي .  م٢٠١٠حال
مجال تداول األسھم، بلغ عدد المساھمين من مواطني دول المجلس 

ساھم  ٥٢٧في الشركات المساھمة بالدول االعضاء حوالي  ألف م
 . م٢٠١٠شركة مساھمة خالل عام  ٦٥٢في 

  
 الھيئات المالية العربية -٣

ع   ا في فصل الربي تعقد الھيئات المالية العربية اجتماعاتھ
ة والمواضيع  ا استعراض أداء كل ھيئ م خاللھ ام ويت من كل ع

 . المطروحة على جدول أعمالھا
 
 صندوق النقد العربي -أ 

ام   صندوق خالل ع دمھا ال تي ق ة القروض ال بلغت قيم
ام  ٥٥٤مليون دوالر مقابل  ٥٣٥م نحو ٢٠١١ مليون دوالر في ع
صندوق .  م٢٠١٠ دمھا ال تي ق روض ال الي الق ع إجم ذلك ارتف وب

ام  ى ١٩٧٨للدول العربية منذ بداية نشاطه اإلقراضي في ع م حت
غ رصيد التزامات .  مليار دوالر ٦,٦م لتبلغ ٢٠١١نھاية عام  وبل

ادل  ٢,٢القروض نحو  ا يع ة من  ٧٨مليار دوالر أي م في المئ
ل  ل مقاب ة للتحوي في  ٧١رأسمال الصندوق المدفوع بعمالت قابل

ام .  المئة في العام السابق ة ع دخل المحقق في نھاي وبلغ صافي ال
ل  ١٤٣,٦م نحو ٢٠١١ ون دوالر مقاب ون دوالر  ١٤٦,٢ملي ملي

اق .  في العام السابق ل  ٢١,٣وبلغ إجمالي اإلنف ون دوالر مقاب ملي
سابق ٢٢,٠ ام ال ي الع ون دوالر ف صندوق .  ملي غ رأسمال ال وبل

ام  ٢,٨المدفوع حوالي  ة ع غ ٢٠١١مليار دوالر في نھاي م، وتبل
دفوع  ال الم ي رأس الم ة ف ة السعوديـ ة العربي ة المملك مساھمــ

 .في المئــة ١٤,٩مليون دوالر أي ما يعادل  ٤٢٤,٤
 

 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا -ب 
ام  ٢,٨بلغ رأسمال المصرف   ة ع ار دوالر في نھاي ملي
ام ٢٠١١ ة ع ائم في نھاي غ .  م٢٠١٠م وھو الرصيد نفسه الق وتبل

ة  سبته  ٦٨٥,٠مساھمة المملك ا ن ون دوالر أي م في  ٢٤,٥ملي
م ما مقداره ٢٠١١وبلغ إجمالي مخصصات التمويل في عام .  المئة
ون  ٩٢,٧وسجل المصرف إيرادات بلغت .  مليون دوالر ٢٠٠ ملي

ام  ي ع ل ٢٠١١دوالر ف ام  ١٥٣,١م مقاب ي الع ون دوالر ف ملي
الي المصروفات .  السابق ام  ١٧,٨وبلغ إجم ون دوالر في ع ملي
سابق ١٦,٧م مقابل ٢٠١١ ام ال غ صافي .  مليون دوالر في الع وبل

ام  ٣,٥موجودات المصرف  ة ع ار دوالر في نھاي م ٢٠١١ملي
ام  ٣,٤مقابل  وسجل المصرف .  م٢٠١٠مليار دوالر في نھاية ع

ام  ٧٤,٩صافي دخل مقداره  ل ٢٠١١مليون دوالر خالل ع م مقاب
 .مليون دوالر في العام السابق ١٣٦,٤

 
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -جـ 

ي   صندوق حوال ساھم  ٧,٣بلغ رأسمال ال ار دوالر ت ملي
سبته  ١,٧المملكة بحوالي  ا ن ة ٢٤,٠مليار دوالر أي م . في المئ

صندوق  دم ال ام  ١٢وق ً خالل ع ا ة ٢٠١١قرض ة إجمالي م بقيم
ي .  مليار دوالر ١,٢مقدارھا  وبلغ المجموع التراكمي للقروض الت

ام  ه ع ام ١٩٧٤قدمھا الصندوق منذ بدء عمليات ة ع م وحتى نھاي
ة في  ٢٥,٦م حوالي ٢٠١١ ً  ٥٨٠مليار دوالر ممثل غ .  قرضا وبل

صندوق  ودات ال الي موج ام  ١٠,٢إجم ة ع ار دوالر بنھاي ملي

اريخ  ذ بت مارس  ٢٧األساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز التنفي
اون .  م٢٠١٠ دول مجلس التع وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي ل

ع  ١٤م الموافق ٢٠١٠مارس  ٣٠اجتماعه األول يوم الثالثاء  ربي
وك ١٤٣١اآلخر  افظي البن اض بحضور مح ة الري ي مدين ھـ ف

 . المركزية ومؤسسات النقد للدول األعضاء في االتحاد النقدي
 

دي،   ووفقاً للمادة العاشرة من النظام األساسي للمجلس النق
د المجلس  د عق سنة، وق يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات في ال

ومن أجل تسريع العمل واستكمال .  م٢٠١٢اجتماعاً حتى مايو  ١٥
ة تحضيرية  دي لجن شأ المجلس النق البناء المؤسسي للمجلس، وأن
دول األعضاء افظين في ال واب المح . عليا مؤقتة على مستوى ن

ا عمل  ة إحصائية وفريق ا لجن وانبثق عن اللجنة التحضيرية العلي
 .قانوني، ومالي وإداري

 
ى   ه عل دء اجتماعات ذ ب س من شات المجل زت مناق وترك

ذي  متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في ترسيخ البناء المؤسسي ال
ة ويأخذ في الحسبان  ة الحالي ية للمرحل ات األساس يحقق المتطلب

داخلي لمجلس .  التغيرات المستقبلية وفي ھذا المجال أقر النظام ال
دي، وھيكل رواتب  اإلدارة، والئحة الموارد البشرية للمجلس النق
ة  شغيلية التقديري ة الت دي، وأعتمدت الميزاني موظفي المجلس النق

تي تنتھي في   ٣١للمجلس النقدي الخليجي للسنة المالية األولى ال
ة في ٢٠١١ديسمبر  ة المنتھي ة الثاني سنة المالي سمبر  ٣١م وال دي
م، واختيار مدقق حسابات للمجلس النقدي الخليجي، وجرى ٢٠١٢

ه  ذي وراتب رئيس التنفي االتفاق على مسودة الوصف الوظيفي لل
 .ومزاياه وأسس اختياره

 
ق   ة لتحقي ة اإلحصائية الالزم ر األنظم وفي مجال تطوي

دة  اء قاع ى بن دي عل دي، يعمل المجلس النق اد النق أھداف االتح
ة .  بيانات إلحصاءات الدول األعضاء اذج المعياري وأعتمدت النم

ي "  ٤SR، ٢SR، ١SR"الثالثة  د الدول الصادرة عن صندوق النق
ة والمصرفية  ى تناسق اإلحصاءات النقدي أساساً بھدف العمل عل

 . بين الدول األعضاء في االتحاد النقدي
 

د من   ى العدي ً عل ا دي الخليجي حالي ويعمل المجلس النق
ح  ا اللوائ المواضيع التي شارف معظمھا على االنجاز، من أبرزھ
ة  ع جھ د م ي، والتعاق ل التنظيم داد الھيك س، وإع ة للمجل المالي
استشارية لھا باع في عمل البنوك المركزية وھيكلتھا للمساعدة في 

 . استكمال البناء المؤسسي للمجلس
 
 السوق الخليجية المشتركة -٢

ن دول مجلس   شتركة بي ة الم سوق الخليجي شاء ال د ان يع
ق  رارات تحقي سلة من ق ً لسل ا التعاون لدول الخليج العربية تتويج
ذ تأسيس  المواطنة االقتصادية التي اتخذتھا دول مجلس التعاون من

ي .  المجلس دول المجلس حوال شتركة ل وتضم السوق الخليجية الم
ارة  ٤٥ تريليون دوالر، وتج مليون نسمة، وناتجاً قومياً يتجاوز ال

و  ة بنح ام  ٩٠٠خارجي ي ع ار دوالر ف ر .  م٢٠١٠ملي وتظھ
ة  سوق الخليجي رارات ال ستفيدين من ق االحصاءات تزايد عدد الم
ن دول المجلس  ا بي ون فيم ذين ينتقل واطنين ال حيث بلغ عدد الم

كما ازداد عدد مواطني دول .  م٢٠١٠مليون في عام  ١٦حوالي 
دول االعضاء  المجلس الذين يمارسون األنشطة االقتصادية في ال
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وبلغ إجمالي موجودات .  م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٥,٨٢مقابل 
ي  ٥,٨الصندوق نحو  ار دوالر  ٥,٩مليار دوالر مقابل حوال ي ل م
ار دوالر  ٣,٢وقدم الصندوق قروضاً بقيمة .  في العام السابق ي ل م

ام  ٣,٧م مقابل حوالي ٢٠١١في عام  . م٢٠١٠مليار دوالر في ع
ل  ٤,٣وبلغت قيمة القروض المسددة نحو  اب ق ار دوالر م  ٣,٩ملي

دخل .  مليار دوالر في العام السابق ي ال ال ون  ٤٤,٣وبلغ إجم ي ل م
ا .  م٢٠١٠مليون دوالر لعام  ٢٦٩,٣م مقابل ٢٠١١دوالر لعام  كم

ام  غ ٢٠١١سجل الصندوق في ع ل ح ب ون  ١,٤م صافي رب ي ل م
 . م٢٠١٠مليون دوالر في عام  ٢٣٥,١دوالر مقابل 

 
 صندوق النقد الدولي -٦

 اللجنة النقدية والمالية الدولية
ا الخامس عقدت   ة اجتماعھ ة الدولي ة والمالي اللجنة النقدي

اريخ  ة واشنطن بت ي العاصمة األمريكي ل  ٢١والعشرين ف أبري
 : واصدرت بياناً جاء فيه. م٢٠١٢

مي في   -أ ال ع صاد ال ت افي استمرار االق ع ت اذ  ال خ ً وات ا ي ج دري ت
د  إجراءات مھمة على مستوى السياسات في منطقة اليورو، وق

زال .  تحسنت المؤشرات االقتصادية في الواليات المتحدة وال ت
بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل تشكل مصدر قوة 

 . بالنسبة لالقتصاد العالمي
د من   -ب زي اذ م خ ن ات ي ع ت على مستوى االقتصادات المتقدمة، ي

ذ  ي ف ن ت دان ل ل ب ن ال د م دي ع ي ال ة ف راءات الضروري اإلج
ومي، مع  حك ن ال دي استراتيجيات التقشف المالي وتخفيض ال
ة  ي ال م اسات ال ي رطة في س ف م ة ال ي اش م تجنب النزعـة االنك

 . العامــة
رة   -ج م زال مست أما بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية فال ت

ة دم ق . في النمو، رغم ما تواجھه من تداعيات االقتصادات المت
جة  ي ت اسات ن وال تزال ھناك تحديات كبيرة على مستوى السي
ة  ي ع األول ة والسل الضغوط الجارية في أوروبا، وأسعار الطاق
 . المرتفعة والمتقلبة، والتقلبات الكبيرة في التدفقات الرأسمالية

ى   -د اظ عل حف يمثل التعاون العالمي عامالً من العوامل الرئيسة لل
اذ .  النمو في جميع دول العالم وضمان االستقرار خ ن ات ي ع ت وي

ى اآلن في  مزيد من اإلجراءات للبناء على التقدم المحرز حت
 . تخفيض االختالالت العالمية

ضرورية   -ھـ اذ اإلجراءات ال ا باتخ ى التزامھ ة عل دت اللجن أك
المي الي الع تقرار الم دان .  لتأمين االس رارات البل ورحبت بق

ي ٢٠١٢األعضاء في منطقة اليورو في شھر مارس  م والت
ة  ضي تقوي دفاعي“تقت دار ال ستوى ”  الج ى الم ي عل الواق

دى  بي ل د األجن ادل النق األوروبي، ورحبت بتوافر خطوط تب
اق، مع مجموعة .  البنوك المركزية ى اتف ة إل وتوصلت اللجن

ع  وع العشرين، على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمن وق
ا ع منھ ا يق ادة .  األزمات وحل م ة بزي دات قاطع اك تعھ وھن

ار دوالر فضال  ٤٣٠الموارد المتاحة للصندوق بأكثر من  ملي
ة  على الزيادة المقررة في حصص العضوية بموجب المراجع

دان .  الرابعة عشر وسوف تصبح ھذه الموارد متاحة لجميع البل
 . األعضاء في الصندوق

ى   -و ة عل ق واف م ال ال م ك أكدت اللجنة الحاجة الماسة لسرعة است
ة ٢٠١٠إصالحات عام  م حوك م المعنية بزيادة الحصص وال

ز ٢٠١٢بحلول االجتماعات السنوية لعام  زي م، وذلك بھدف تع
 . مشروعية الصندوق وموثوقيته

سابق ١٠,٠م مقابل ٢٠١١ وق .  مليار دوالر للعام ال ا بلغت حق كم
ام  ٩,٧الدول األعضاء حوالي  ة ع . م٢٠١١مليار دوالر في نھاي

دخل  غ ال ام  ٢٧٠,٩وبل ة ع ون دوالر بنھاي ل ٢٠١١ملي م مقاب
ام .  مليون دوالر في العام السابق ٣٣٩,٢ وبلغ صافي الربح في ع
ون دوالر  ٣١٧,٥مليون دوالر مقابل  ٢٤٤,٩م حوالي ٢٠١١ ملي

 .في العام السابق
 
 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات -د 

ون دوالر في  ١٩٧,٩بلغ رأسمال المؤسسة المدفوع   ملي
مليون دوالر أي  ١٣,١م، وتبلغ مساھمة المملكة ٢٠١١نھاية عام 
ضمان .  في المئة ٦,٧ما نسبته  ات ال ة لعملي وبلغت القيمة اإلجمالي

ي  ١,٤م حوالي ٢٠١١خالل عام  ة بحوال  ١,٢مليار دوالر مقارن
ة . م٢٠١٠مليار دوالر في عام  وبلغ إجمالي الموجودات في نھاي

ل  ٣٤١,٢م حوالي ٢٠١١عام  ون دوالر مقاب ون  ٣٥٤,٥ملي ملي
ام  ة ع ي .  م٢٠١٠دوالر في نھاي ساھمين حوال وق الم وبلغت حق

ل  ٣١٧,٥ ون دوالر مقاب ام  ٣٠٢,٦ملي ي ع ون دوالر ف ملي
ام .  م٢٠١٠ الل ع ح خ افي رب سة ص جلت المؤس م ٢٠١١وسـ

داره  ل  ٥,٨مق ون دوالر مقاب ام  ١٠,٨ملي ون دوالر في الع ملي
 .السابق

 
 الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي -ھـ 

ي   ون دوالر  ٣٥٨,٠بلغ رأسمال الھيئة المدفوع حوال ملي
ون  ٧٨,٨م، وبلغت مساھمة المملكة نحو ٢٠١١في نھاية عام  ملي

ام .  في المئة ٢٢,٤دوالر أي ما نسبته  وبلغ إجمالي الدخل خالل ع
مليون دوالر في  ٣٨,٤مليون دوالر مقابل  ١٤,٣م حوالي ٢٠١١

سابق ي .  العام ال اق حوال الي اإلنف غ إجم ون دوالر  ٢٤,٦وبل ملي
ام .  مليون دوالر في العام السابق ٢٢,٩مقابل  وسجلت الھيئة في ع
غ  ١٠,٣م صافي خساره مقداره ٢٠١١ ح بل مليون دوالر مقابل رب
ام  ١٥,٥ الي الموجودات في .  م٢٠١٠مليون دوالر ع غ إجم وبل

ام  ي ٢٠١١نھاية ع ل  ٧٢٨,٢م حوال ون دوالر مقاب  ٧٣٦,٢ملي
 ٥٦٢كما بلغت حقوق المساھمين نحو .  مليون دوالر للعام السابق

ل  ١٥٧مليون دوالر تعادل  دفوع مقاب في المئة من رأس المال الم
 .مليون دوالر في نھاية العام السابق ٥٦٨

 
 البنك اإلسالمي للتنمية -٤

مليار دوالر في  ١٤,٠ارتفع إجمالي موجودات البنك من  
ع .  م٢٠١١مليار دوالر في عام  ١٦,١م إلى ٢٠١٠عام  ف ا ارت م ك

ى  ٤,١إجمالي المطلوبات من  ار دوالر ٥,٨مليار دوالر إل ي ل . م
حو ٢٠١١وبلغ إجمالي اإليرادات لعام  ون دوالر  ٥٨٤,٩م ن ي ل م

دخل .  مليون دوالر في العام السابق ٥٤٩,٤مقابل  غ صافي ال وبل
ام  ١٦٩,٦حوالي  ون دوالر في ع ي ل ل ٢٠١١م اب ق  ٢٦١,١م م

قروض .  مليون دوالر في العام السابق ل ة ل ي ال وبلغت القيمة اإلجم
غت  ٢,١م حوالي ٢٠١١المنصرفة في عام  ل ا ب م مليار دوالر، ك

ار دوالر ٨,٨القروض القائمة حوالي  ي ل قروض .  م عت ال ف وارت
ام  ٥٤٥,٩المسددة من  ى ٢٠١٠مليون دوالر في ع  ٦٠٨,٢م إل

 .م٢٠١١مليون دوالر في عام 
 
 صندوق األوبك للتنمية الدولية -٥

دوق   دول ( بلغ رأسمال الصن ى مساھمات ال مل عل يشت
م ٢٠١١مليار دوالر في عام  ٥,٧٩حوالي )  األعضاء واالحتياطي



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد العالمي 

     

 

١٧ 

توقعات
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

————————————
اإلجمالي

٢٧٤,٤٥١٥,٨٤٦٢,١٤٢٧,٥صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٣١٢,٥٣٣٢,٠٤١٠,٨٤١٣,٧      صافي االستثمار المباشر
٩٧,٦٢١٠,٨٧٥,٣٨٠,٤      صافي استثمارات الحافظة
-٦٦,٧-٢٤,٠-٢٧,١-١٣٥,٧      صافي االستثمارات األخرى

-٦٧,٢-١٣٧,٤٨٥,٢٩٦,٦صافي التدفقات الرسمية
-٧٦٢,٥-٨٧٣,٧٨٦٥,٨-٥٢١,٢التغيرات في االحتياطيات * 

أفريقيا جنوب الصحراء
٦,٢٣٢,٥-٩,١٤,٤صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٣٠,٥٢٤,٥٣٣,٢٣٧,٤      صافي االستثمار المباشر
١,٠-١٣,٠-٤,٢-٤,٧      صافي استثمارات الحافظة
-٥,٨-١٤,٠-٢٤,٧-١٦,٨      صافي االستثمارات األخرى

١٦,٨٢٨,٦٢٣,٦٢٥,١صافي التدفقات الرسمية
-٢٦,٩-١٥,٧-١٠,٩٣,٠التغيرات في االحتياطيات * 

آسيا النامية
١٩٠,١٣٣٢,٣٢٧٧,٤٢٦٦,٣صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

١٠٤,١١٥٩,٧١٦٧,٩١٦٣,٠      صافي االستثمار المباشر
٥٨,٢١٠٢,١٦٢,٩٦٨,١      صافي استثمارات الحافظة
٢٧,٨٧٠,٥٤٦,٦٣٥,١      صافي االستثمارات األخرى

٢٠,٦٢١,٨١٣,٧١٦,٤صافي التدفقات الرسمية
-٥٥٠,٤٥٢٧,٩-٥٨٤,٩-٤٦٧,٢التغيرات في االحتياطيات * 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
-٤٥,٠-٤٩,٦٨,٤٤٢,٤صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٦٢,٠٣٨,٩٢٦,٥٢٧,١      صافي االستثمار المباشر
-٣٩,٨-٩,٢٤,٦٤١,٢      صافي استثمارات الحافظة
-٣٢,٤-٢٧,٧-٣٥,١-٢١,٦      صافي االستثمارات األخرى

-١٤٦,٥-١٧٢,٣-٤٩,٣-٣٥,٦صافي التدفقات الرسمية
-١١٧,٠-١٣٣,٧-٢١,٤٩٢,١التغيرات في االحتياطيات * 
أمريكا الالتينية والكاريبي

٦٣,١١٢٣,٤١٩٣,١١٤٠,٨صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٦٩,٤٧٦,٨١٣٢,٣١٣٦,١      صافي االستثمار المباشر
٣٦,٤٧١,٣٣٩,٢٢٦,٧      صافي استثمارات الحافظة
-٢١,٦٢٢,٠-٢٤,٧-٤١,٧      صافي االستثمارات األخرى

٤٤,٨٤٨,٩٢٣,٩٢٧,٩صافي التدفقات الرسمية
-٥٤,٠-١١٥,٥-١٠٣,٧-٤٩,٣التغيرات في االحتياطيات * 

الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي**
-٤٨,٢-٦٠,٢-٢٢,٩-٦٣,١صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

١٦,٢١٠,٣٢١,٦١٦,١      صافي االستثمار المباشر
-١,١-١٠,١٥,٣-٩,٥      صافي استثمارات الحافظة
-٦٣,١-٧٦,٦-٢٣,٤-٦٩,٧      صافي االستثمارات األخرى

٢,٢-٤٢,٥٠,٢٧,٢صافي التدفقات الرسمية
-٣٦,٣-٤١,٢-٥٢,٧-٧,٩التغيرات في االحتياطيات * 

. * تشير عالمة (-) إلى زيادةِ

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٢م.

** تضم جورجيا ومنغوليا.

التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية : ١-٦ جدول رقم
( مليار دوالر أمريكي )
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١٨ 

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١
————————————————————————————————————

٢٩٧,٦٣٦٦,٢٢١,٩٢٥,٨٤٥٢,٠٥٩٢,٥٥٧,٨٦٧,٩١٢٧,٣١٧٣,٥١٢٤,٣١٥٨,٠الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

١,٤٣,٣٤,٥٢,٢٥,١٧,١٥,٥٥,٠١٦,٧١٤,١٣,١٤,٨نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

١,٩٤,٠٤,٧-٥,٣٥,٠٣,٢٤,٠٢,٤-٠,٩٠,٩٢,٠٠,٤معدل التضخم

٣,٩١,٦١٣,٠٥,٣٥,٠١٣,٣١١,٣١٢,٢٢٣,٢٢٧,٥٣,٠٨,٥معدل نمو عرض النقود* 

١٦١,٤١٩٨,٥١١,٢١٢,١٩٦,٧١١٩,١١٧,٩٢١,٣٢٠,٩٢٢,٢١٩,١٢٠,٧الواردات (فوب)

٢١٢,٣٢٩٥,٥١٣,٨١٩,٩٢٥١,٠٣٦٤,٦٣٦,٦٤٧,١٧٢,١١١١,٤٦٧,٠٩٥,١الصادرات (فوب)

١١,٢٥٢,٣٠,٨٣,٣٦٦,٨١٥٨,٥٥,١٩,٦٢١,٠٥١,٤٣٦,٨٦٢,٧الحساب الجاري

٣,٨١٤,٣٣,٥١٢,٦١٤,٨٢٦,٨٨,٨١٤,٢١٦,٥٢٩,٦٢٩,٦٣٩,٧نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي** 

٣,٧٢,٩٧,١٢٢,٤٣٣,٦-٥,٢١٣,١٢,٠-٢,٣-٠,٩٧,٤٥,٦نسبة الفائض/العجز في المالية العامة** 

٤,٧٤,٨١,٣١,٤٢٧,٤٢٨,١٢,٨٢,٨١,٨١,٨٢,٧٢,٨عدد السكان (مليون نسمة)

 *  ن٢ يمثل عرض النقود الموسع في سلطنة عمان ، ن٣ يمثل عرض النقود الموسع في باقي دول المجلس.

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٢م،  تقريرأكسفورد اإلقتصادي ابريل ٢٠١٢ م ،  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي.

دولة الكويتدولة قطر سلطنة عمانالمملكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية المتحدة

التطورات الرئيسة في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جدول رقم ١-٧ :

**  نسبة الفائض/العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.

( مليار دوالر أمريكي )
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١٩ 

 مجلس االستقرار المالي -٩
م لمناقشة ٢٠١٢اجتمع مجلس االستقرار المالي في يناير  

ً في النظام المالي العالمي من اجل  نقاط الضعف المؤثرة حاليا
واستعرض المجلس ازمة الديون .  تعزيزه وتقديم الدعم المباشر له

ورحب المجتمعون .  السيادية في أوروبا، والتحديات التي تواجھھا
بالطرق التي اتخذت سياسة ھامة لمعالجة االزمة في االشھر 
االخيرة وأكد على التعاون القوي بين دول اعضاء مجلس 
االستقرار المالي والذي بدوره يعمل على احتواء مخاطر االثار 

واتفق المجلس على اطار .  غير المباشرة في النظام المالي العالمي
واستعرض .  لتطوير المؤسسات المالية الھامة في النظام المالي

المجلس وضع المسارات التنظيمية واإلشرافية على البنوك، 
ووافق على استمرارية الرقابة وتطبيق مبدأ مجلس االستقرار 

وقام المجلس .  المالي من اجل الممارسات السليمة للتعويضات
بتوسيع لجانه التوجيھية لتحقيق تمثيٍل جغرافي ومؤسساتي افضل 

 ً  .توازنا
 

 لجنة بازل -١٠
د في مارس   ق ذي ع وافق أعضاء اللجنة في اجتماعھم ال
جان ٢٠١٢ ل ة من اعضاء ال م على انشاء مجموعة صغيرة مكون

ة  ن ج ل ات ال ق صالحي ي وث ن وت حسي لوضع مقترحات من اجل ت
ر  اري ق ت داد ال شاور وإع ت ات ال وممارسات اتخاذ القرارات وعملي

كما اصدرت اللجنة اقتراح التعاون الوثيق مع .  والتزامات الشفافية
وى ست م ة ال ع ي ه رف ات اع م . معھد االستقرار المالي بخصوص اجت

و  ول ا مسئ حضرھ وسلسلة من المؤتمرات السنوية المقررة التي ي
اطق  ن لف م ة من مخت ي اب رق طات ال المصارف المركزية والسل

 . العالــم
 

 مجموعة العشرين -١١
استضافت مدينة كان في فرنسا القمة السادسة لقادة دول  

وناقشت .  م٢٠١١نوفمبر  ٤-٣مجموعة العشرين خالل الفترة 
القمة أوضاع االقتصاد العالمي خاصة أوضاع األسواق المالية 

واتفق القادة .  األوروبية وآثارھا على آفاق نمو االقتصاد العالمي
على إستراتيجية شاملة للنمو وزيادة مستويات التوظيف من خالل 
إقرار خطة عمل للتعامل مع التقلبات في األجل القصير وتعزيز 

واشتملت تفاصيل خطة العمل .  إمكانيات النمو في المدى المتوسط
على إعادة التأكيد على دور المملكة في دعم النمو االقتصادي 
العالمي من خالل دورھا الرئيس في تحقيق استقرار أسواق 

واتفق على إصالح النظام النقدي الدولي بما .  البترول العالمية
يجعله أكثر استقراراً وقدرة على مواجھة التقلبات في تحركات 

وتعھد القادة .  رؤوس األموال وضمان توفير السيولة العالمية
بمواصلة إصالح القطاع المالي وتقوية قواعد اإلشراف والرقابة 

واتفق على معالجة التقلبات في .  على األسواق والمؤسسات المالية
أسعار السلع األساسية وتشجيع الزراعة، وتجديد االلتزام بتحسين 
عمل أسواق الطاقة وشفافيتھا والسعي لمواجھة التغير المناخي، 
والتأكيد على أھمية النظام التجاري متعدد األطراف، وضرورة 

وفيما يتعلق بمواجھة تحديات التنمية، .  تجنب النزعات الحمائية
اتفق على دعم مشروعات البنية األساسية الھامة للتنمية، وتجديد 
التأكيد على دور المساعدات التنموية في تحقيق أھداف التنمية 

وفيما يتعلق بمكافحة .  األلفية، وإيجاد مصادر جديدة لتمويل التنمية
الفساد، تم التأكيد على أھمية تبني األطر القانونية الضرورية لتنفيذ 

دور   -ز راً بشأن ال ؤخ خذت م ي اُت ت ادرات ال رحبت اللجنة بالمب
ات  ن ي حس ى ضرورة إدخال ت الرقابي للصندوق، واتفقت عل

 . ملحوظة على إطار الرقابة الحالي
 
 مجموعة البنك الدولي -٧

 لجنة التنمية 
خ    اري ت طن ب ة واشن عقدت لجنة التنمية اجتماعھا في مدين

 : واصدرت بياناً جاء فيه. م٢٠١٢إبريل  ٢١
شاط   -١ ن د قلص ال ال تزال آفاق االقتصاد العالمي تمثل تحدياً، فق

ا  م اسات م ي ى الس االقتصادي المتحسن من ادخال تعديالت عل
و في  م ن حد من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد، واستمر ال
ك ال  ا، ومع ذل ي ب وي نس االقتصادات الناشئة والنامية بشكل ق

ذ .  تزال الدول الفقيرة بحاجة إلى الدعم ي ف ن مر ت ويجب أن يست
السياسات واالصالحات الھيكلية لتشجيع الحد من الفقر وتحقيق 

 .النمو الشامل
ة   -٢ ي ف ألل خفض )  MDG( يمثل احتمال تحقيق أھداف التنمية ل ل

اراً، ٢٠١٥الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام  طوراً س م ت
ز  زي ع ت ة ل ولكن يجب مواصلة العمل مع جميع أصحاب العالق

 . أھداف التنمية لأللفية األخرى
ر   -٣ يھدد ارتفاع وتذبذب أسعار المواد الغذائية جھود الحد من الفق

أخرة، وخاصة  وغيرھا من أھداف التنمية األلفية األخرى المت
 . الحد من الجوع ووفيات األطفال واألمومة

عمل   -٤ فرص ال إن وجود قطاع خاص نشط أمر مھم وحساس ل
ر .  والنمو والحد من الفقر ري ق ت ة ب ن ج ل ارات " وترحب ال ك ت اب

خاص من أجل  طاع ال ق مجموعة البنك الدولي في إقراض ال
وعة ".  التنمية إن مجم ر، ف ق وتأسيساً على مھمتھا للحد من الف

مشورة  م ال دي ق ار وت ك ت الب البنك الدولي مھيأة بشكل مناسب ل
ة  ي م ن ت خاص في ال للعمالء حول كيفية االستفادة من القطاع ال

ة .  وتعزيز بيئة مواتية لذلك ي دول ل ال وي وقد دعمت مؤسسة التم
و  م خاص، ون طاع ال ق اعل من خالل ال حو ف التنمية على ن
ا  ھ ات ج ت ن ة وم شاري ا االست ھ ات ة وخدم اري م ث ت محفظتھا االس

 .االبتكارية
ال   -٥ أبدت اللجنة ارتياحھا للتقدم الذي تم إحرازه في جدول أعم

ة  ي ال ع ن ف حسي ى ت ھدف إل عملية تحديث البنك الدولي، التي ت
 . وكفاءة البنك لتحقيق نتائج أكثر وأفضل

ن   -٦ بعث الحوار الوزاري حول التنمية المستدامة، بمشاركة األمي
العام لألمم المتحدة بان كي مون، رسالة مھمة حول الحاجة إلى 
ر  ي ث ك شراكة عالمية لتعزيز جدول األعمال الذي يتطلب بذل ال

 . من الجھد
 
 بنك التسويات الدولية -٨

ة   ي دن وي في م اعه السن م عـقد بنك التسويات الدولية اجت
وي . م٢٠١١سويسرا في يونيو  –بازل  ك السن ن ب ر ال ري وأشار تق

مي،  الواحد والثمانين إلى بوادر التحسن الذي يشھده االقتصاد العال
ات  حدي ت ة ال واجھ ام من أجل م م ت إال أنه ال يزال بحاجة إلى اھ

وازن ت دام وم ت و مس م ق ن ي حق رز .  وتعزيز قدرته على ت ومن اب
ي  ت دول ال التحديات التي تضمنھا التقرير العمل على العجز في ال
ى  تعاني من أزمات مالية إلعادة بناء ثقة المستثمرين، والتوصل إل
اتفاقيات دولية بشأن متطلبات رأس المال ومعايير السيولة من اجل 

 . ٣اصالح النظام المالي ومن بينھا التنفيذ الكامل إلصالحات بازل 
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 منظمة األوبك -١٣
فط   ن ل ا )  أوبك( عقدت منظمة الدول المصدرة ل رھ م ؤت م

ا ٢٠١١الستين بعد المائة في شھر ديسمبر  ن ن ي ا  -م في ف س م ن . ال
عرض  عات ال وق فط وت ن طورات سوق ال واستعرض المؤتمر ت

ام .  م٢٠١٢والطلب لعام  ار في ع اع األسع ف وأرجع المؤتمر ارت
ة٢٠١١ . م إلى تزايد مستويات المضاربة في أسواق السلع األساسي

ام  ع فط ل ن ى ال مي عل ال ع طلب ال واطلع المؤتمر على توقعات ال
ا ٢٠١٢ ھ ب ة يصاح ع وق ت ة م ف ي م حـيـث الحـظ أن ھناك زيادة طف

ر االعضاء في  دول غي فط من ال ن زيـادة متوقعة في إمدادات ال
ى .  أوبك ظة عل اف ح م رر ال ـ وفي ضوء ما اطلع عليه المؤتمر، قـ

ً  ٣٠(مستويات االنتــاج الحالية  ا اج )  مليون برميل يومي ت ة ان ل ام ش
 ■ليبيا

 
 

المعايير التي تحد من الفساد ورشوة الموظفين األجانب، وتقوية 
 . التعاون الدولي لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص

 
 مجموعة السبع -١٢

ة في   زي مرك وك ال ن ب ظو ال حاف ة وم ي ال اجتمع وزراء م
دداً ٢٠١١مجموعة السبع في فرنسا في مايو  اع ع م وناقش االجتم

واجه  ي ت ت ات ال حدي ت ل عون ل م جت من المواضيع حيث تطرق الم
ة  ادي ي ون الس دي ي وال ال م االنتعاش االقتصادي العالمي، والعجز ال

م .  واثر ذلك على األسواق المالية ھ زام ت ى ال عون عل وأكد المجتم
اذ اجراءات  خ ات، وات حدي ت ذه ال بتنسيق الجھود الدولية لتفادي ھ

 . فاعلة للحفاظ على االستقرار المالي واستعادة الثقة ودعم النمو
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ي                                                           عرب فط ال ن ل ال ي رم والثروة المعدنية إلى ارتفاع متوسط سعر ب
ة                       ١٠٧,٨في المئة ليبلغ                  ٣٨,٧الخفيف بنسبة               دوالر للبرميل مقارن

ام                       ٧٧,٧٥بنحو       ل في ع ي اع                 ٢٠١٠دوالر للبرم ف ك ارت ذل م، وك
ام                                               غ         ٢٠١١المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط في ع ل ب ي م ل

ام                      ٨,٢مليون برميل مقارنة بنحو                         ٩,٣نحو      ل في ع ي رم ون ب ي ل م
ا                     ٢٠١٠ ھ ت ة          ١٤,٠م أي بزيادة  نسب ئ م ك              .     في ال ل عكست ت و ان

صاد السعودي                                                          المتغيرات االيجابية على المؤشرات الرئيسة لالقت
م          (    ي                                    ).      ١-٢جدول رق ال ي اإلجم محل ج ال ات ن ق الـ ـ ق ـث حـ ي حـ

حو                      ٣١,٠باألسعار الجارية نمواا نسبته                     ً        غ ن ل ب ي ة ل ئ م   ٢,٢٤في ال
ون لایر في                ١,٧م مقابل نحو             ٢٠١١تريليون لایر في عام                   ي ل ري ت

ة                                            .     م ٢٠١٠عـام       ت اب ث ار ال األسع ي ب ال وسجل الناتج المحلي اإلجم
ه     ً       )     م ١٩٩٩سـنـة أساس            (    ت ب حو                      ٧,١نمواا نس غ ن ل ب ي ة ل ئ م في ال

حو                       ٩٤١,٨ ن ة ب ارن ق ام                  ٨٧٩,٨مليار لایر م ار لایر في ع ي ل م
 .   م ٢٠١٠

 
غ                                            ً        ل   ٢٩١,١وسجلت الميزانية العامة الفعلية للدولة فائضاا ب

ي                                       ١٣,٥مليار لایر، أي نحو                  ال ي اإلجم محل في المئة من الناتج ال
ه                       ٨٧,٧م مقارنة بفائض بلغ                    ٢٠١١في عام         ت ب مليار لایر أي ما نس
ام                                                           ٥,٠ ع ي في ال ال ي اإلجم ـ ل ـ ح ـ م ج الـ فـي الـمـئـة مـن الـنـاتــ

ي                                                     .     السابق       ال ي اإلجم وتـراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحل

ام                                            م     ٢٠١١واصل االقتصاد السعودي نموه القوي خالل ع
ي       ً                                                 محل ن ال دي ي ى الصع ة عل ي مدعوماا بعدد من المتغيرات االيجاب

مي         ال ع ود                                       .     وال ة جھ وم حك ي واصلت ال حل م د ال ي ى الصع ل ع ف
و                                                      م ق ن ي حق ى ت ھدف ال ي ت ت ة ال ي م االصالحات الھيكلية والتنظي
ادة                                                        ة، وزي صادي ت دة االق اع ق ع ال وي ن اقتصادي مستدام من خالل ت
مساھمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة                                                              

ومعدل       ،     فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيض معدل البطالة                                                 
 .   التضخم      

 
رة                                                     ي وت ولتحقيق تلك األھداف، استمر االتجاه التصاعدي ل

ة في                                                            االنفاق الحكومي على مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعي
ة                                                       ي م ن ت ق ال ادي ا لصن ھ ة دعم وم حك جميع المجاالت، وواصلت ال
ة                                                        ي م ن ت ق ال ادي ا من صن رھ ة وغي اري الصناعية والزراعية والعق
ة                                                             ف ل المتخصصة بھدف توفير التمويل الالزم لقطاعات التنمية المخت
ة،                                                         ك ل م م اطق ال ن لف م مخت وازن ل ت م ولتحقيق النمو المستدام وال
ع                                                            والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خالل زيادة االنفاق على مشاري

 .   قطاعات التعليم والتدريب والعلوم والتقنية                                        
 
اا           ً ٢٠١١وانعكس تعافي االقتصاد العالمي في عام                                        اب ج م   اي

رول                                                     ت ب ات وزارة ال ان ي ر ب ط، حيث تشي ف ن على اوضاع سوق ال

 االقتصاد السعودي                 

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
————————————————

٢٥,٧٩٢٦,٦٦٢٧,٥٦٢٨,٣٧تقديرات عدد السكان (بالمليون نسمة)
١٧٨٦,١١٤١٢,٦١٧٠٩,٧٢٢٣٩,١إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية (مليار لایر)
٨٣٦,١٨٣٦,٩٨٧٩,٨٩٤١,٨إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة (مليار لایر) 
١١٩,٧١٢٣,٧١٢٩,٩١٣٦,٤معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

٩,٩٥,١٥,٣٥,٠معدل التضخم (أسعار المستھلك)
٩٢٩,١١٠٢٨,٩١٠٨٠,٤١٢٢٣,٦إجمالي عرض النقود ن٣ (مليار لایر)

٩,٢٨,٢٨,٢٩,٣المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام (مليون برميل)
٩٤,٧٧٦١,٣٨٧٧,٧٥١٠٧,٨٠متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* (بالدوالر األمريكي)

٩٧,٧١٠٥,٧١٠٤,٨١٠٢,٢متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال (٢٠٠٠م=١٠٠)
٨,٩٨,٦٨,٨٩,٨نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود
٩١,١٩١,٤٩١,٢٩٠,٢نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

٤١,٥١١١,٢٩٨,٤١٣٣,٣صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية (مليار لایر)
**

(٣ أشھر) ٣,٣٠,٩٠,٧٠,٧ أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي
١٦,٠١٦,٥١٧,١١٧,٤معدل كفاية رأسمال المصارف (معيار بازل٢)

١١٠١,٠٥٠٩,٨٧٤١,٦١١١٧,٨اإليرادات العامة الفعلية (مليار لایر)
٥٢٠,١٥٩٦,٤٦٥٣,٩٨٢٦,٧المصروفات العامة الفعلية (مليار لایر)

٨٧,٧٢٩١,١-٥٨٠,٩٨٦,٦فائض / عجز الميزانية العامة
٥,١١٣,٠-٣٢,٥٦,١نسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

١١٥٤,٠٦٩٧,٣٩٢٢,١١٣٤٣,٢الصادرات السلعية *** (مليار لایر)
٤٣١,٨٣٥٨,٣٤٠٠,٧٤٩٣,٧الواردات السلعية (سيف) (مليار لایر)

٢٧,٨٥,٦١٤,٦٢٦,٥نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي
٤٩٦,٢٧٨,٦٢٥٠,٣٥٩٤,٢الحساب الجاري (مليار لایر)

٤٨٠٣,٠٦١٢١,٨٦٦٢٠,٨٦٤١٧,٧مؤشر أسعار األسھم المحلية (١٩٨٥م=١٠٠٠)
١٣,٢١٥,٩٩,٨٦,١نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

* حسب أرقام األوبك.

جدول رقم ٢-١ : مؤشرات اقتصادية مختارة

**  أسعار الفائدة بين المصارف.

*** تشمل (الصادرات النفطية + الصادرات غير النفطية ).
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غ                  ١١,٥ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة                                       ل ب ي ة ل ئ م في ال
 . مليار لایر         ٣٦٥,٢

 
ى                                                           وتشير بيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إل

ار         ٩٤١,٨م ليبلغ نحو             ٢٠١١في المئة في عام                   ٧,١نمو بنسبة            ي مل
ام                  ٨٧٩,٨لایر مقارنة بحوالي                  مت      .     م ٢٠١٠مليار لایر في ع ون

ة                                               اوت ف ت م          (   األنشطة االقتصادية الرئيسة جميعھا بنسب م جدول رق
ة                                                 ).      ٢-٢ ب س ن اك ب د األسم حيث نما نشاط الزراعة والغابات وصي

ة                                                         ٢,٨ ب س ن ر ب في المئة، وارتفع معدل نمو نشاط التعدين والتحجي
ر                                                         ٤,٤ ري ك بالمئة، وسجل نشاط الصناعات التحويلية بما في ذلك ت

از                                       ١٢,٧الزيت نمواا نسبته           ً        غ اء وال رب ھ ك في المئة، ونما نشاط ال
ة                                             ٥,٢والماء بنسبة               ب س ن اء ب ن ب د وال ي ي ش ت في المئة، ونما نشاط ال

مطاعم                                          .     في المئة          ١١,٧ ة وال وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئ
ن                                      ٧,١والفنادق نمواا نسبته              ً        خزي ت ل وال في المئة، وسجل نشاط النق

ة، وسجل نشاط خدمات                             ١٠,٦واالتصاالت نمواا نسبته              ً        ئ في الم
ه                                            ً        ت ب في      ٣,٠المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال نمواا نس

ة                                                        ة والشخصي ي المئة، وسجل نشاط الخدمات الجماعية واالجتماع
ة                                               ٩,٤نمـواا نسبته      ً        ي وم في المئة، ونما نشاط منتجـي الخدمات الحك

 . في المئة          ٦,٣بنسبة       
 

ى       ٢٠١٠في المئة في عام                   ٩,٨من     ام                   ٦,١م إل ة في ع ئ م في ال
 . م ٢٠١١

 
وعات في                                                      دف م زان الـ ـ وسـجـل الـحـسـاب الـجـاري لـمـي

غ            ً                                    ٢٠١١عام      ل ي ب وال ت ى ال ع عشر عل راب ام ال ع ـ ل م فـائـضــاا لـ
ادل                         ٥٩٤,٢ ع ا ي ج                      ٢٦,٥مـليار لایر، أي م ات ن ة من ال ئ م في ال

ه الشامل                                .     المحلي االجمالي               ف ري ع ت ود ب ق )   ٣ن (   وسجل عرض الن
ى                     ١٣,٠ارتـفـاعـاا نـسـبـتـه           ً            يصل إل ة ل ار         ١٢٢٣,٦في المئ ي ل م

 .   لایر 
 

 النمو االقتصادي              
اا                                                  ً    اع ف ة ارت جاري سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال

حو                      ٣١,٠نسبته        غ ن ام                  ٢٢٣٩,١في المئة ليبل ار لایر في ع ي ل م
ة                                          .     م ٢٠١١ ب س ن في      ٤٧,٧وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي ب

ر                              .   مليار لایر         ١٢٨٨,٦المئة ليبلغ              طاع غي ق ل ي ل أما الناتج المحل
ي                        ١٣,٤النفطي فقد سجل نمواا نسبته                    ً          ٩٣٣,٢في المئة ليبلغ حوال

فطي                                                        ن ر ال مليار لایر، وارتفع معدل نمو ناتج القطاع الخاص غي
ع                        ٥٦٨,٠في المئة ليبلغ نحو                      ١٤,٧بنسبة        مليار لایر في حين ارتف

نسبة التغير المئوية
٢٠١١٢٠١١*٢٠١٠*٢٠٠٩

————————————————

١٣٩٥٣٦٣٩٩٨٦٤١٠٨٦٢,٨- الزراعة والغابات وصيد األسماك

٢٢٠٠١٣١٢٠٤٥٣٦٢١٣٥٧١٤,٤- التعدين والتحجير

١٩٧٠٩٥٢٠١٤٣٣٢١٠٣٥٤٤,٤       أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي

٣٠٣٦٣١٠٢٣٢١٦٣,٧      ب) نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

٣١٠٥١٠٠١١١٧٥٩١٢٥٩٣١١٢,٧- الصناعات التحويلية

٢١٦١٥٢١٨٨٦٢٢٦٤٢٣,٥         أ) تكرير الزيت

٨٣٤٨٥٨٩٨٧٣١٠٣٢٨٨١٤,٩        ب) صناعات أخرى

٤١٤٩٧٣١٦١٦١١٧٠٠٣٥,٢- الكھرباء والغاز والماء

٥٥٧٩٨٢٦٢٥١٨٦٩٨٤٣١١,٧- التشييد والبناء

٦٧٢٩٩٢٧٩١٩٠٨٤٧٩٢٧,١- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٧٥٩٩٤٦٦٥١٣٧٧٢٠٦٣١٠,٦- النقل والتخزين واالتصاالت

٨١٠٧٥١٧١٠٩٢٠١١١٢٥٢٩٣,٠- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

٥٤٨٧٥٥٥٩١٥٥٧٦٧٢٣,١         أ) ملكية المساكن

٥٢٦٤١٥٣٢٨٦٥٤٨٥٧٢,٩        ب) أخرى

٩٣٢٢٦٧٣٤١٧١٣٧٣٩٠٩,٤- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

١٠١٥٨٦٩١٦٠٦٠١٦٣٧٦٢,٠- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

١٥٢٥١٠١٦٢٩٢٦١٧٣٢٦١٦,٣ب- منتجو الخدمات الحكومية

٨٢٧٠٨٥٨٦٩٥٢٥٩٣١٠٩٣٧,١المجموع ما عدا رسوم االستيراد

٩٨٥٣١٠٢٥٩١٠٧٥٦٤,٨رسوم االستيراد

٨٣٦٩٣٨٨٧٩٧٨٤٩٤١٨٤٩٧,١الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٢-٢ : الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجين باألسعار الثابتة (١٩٩٩م = ١٠٠)
( مليون لایر)

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

* بيانات أولية.
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٢٣ 

 العرض والطلب             
ار                                               األسع خدمات ب ع وال عرض من السل سجل إجمالي ال

ام                   ١٣,٥الجارية ارتفاعاا نسبته                ً        ة في ع ئ جدول      (   م   ٢٠١١في الم
واردات                                              ).      ٤-٢رقم      ي ال ال ادة اجم ى زي اع إل ف ويـعزى ھذا االرت

ر                                       .     في المئة          ١٣,٧بنسبة        ي غي ال وكذلك زيادة الناتج المحلي اإلجم
ع                       ١٣,٤بنسبة       )     باألسعار الجارية               (   النفطي         ف ة، حيث ارت ئ م في ال

ة                                                 ب س ن حكومي ب في      ١١,٥الناتج المحلـي غير النفطي للقطاع ال
ة                                                  ب س ن خاص ب طاع ال في      ١٤,٧المئة، وارتفع الناتج المحلـي للق

 .   المئة     
 

وسجل الطلب على السلع والخدمات باألسعار الجارية في                                                   
ام                        ١٥,١م ارتفاعاا نسبته          ً       ٢٠١١عام      ع .   م ٢٠١٠في المئة مقارنة ب

ة                                                    ب س ن   ١٠,٥ويعزى ھذا االرتفاع إلى زيادة اإلنفاق االستھالكي ب
ة                                                         ب س ن خاص ب طاع ال في المئة، حيث ارتفع االستھالك النھائي للق

ة                                                           ٩,٧ ب في المئة، وارتفع االستھالك النھائي للقطاع الحكومي بنس
ة                                    .     في المئة          ١١,٧ ب س ن ة ب   ٢٥,٨وارتفعت الصادرات غير النفطي

ة                                         .     في المئة         ب في      ٢٢,٠كما ارتفع إجمالي اإلنفاق االستثماري بنس
 ).  ٤-٢جدول رقم          ( المئة       

 
 األسعار وتكاليف المعيشة                       
سجل الرقم القياسي العـام لتكاليف المعيشة لجميـع السكان                                                            

ام                   ٥,٠ارتفاعاا نسبته        ً       )     ١٠٠=   ١٩٩٩سنة األساس           (    في المئة في ع
ق                          ٥,٣م مقارنة بارتفاع نسبته                        ٢٠١١ ام الساب ع ة في ال ئ م .   في ال

وسجل معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي                                                           
 .   في المئة            ٥,٠ارتفاعاا نسبته        ً       

 

 م ٢٠١٢توقعات نمو االقتصاد السعودي لعام                                 
م  ُ                                                  نوية ألھ ديرات س سعودي تق تتعد مؤسسة النقد العربي ال

المؤشرات االقتصادية للمملكة من خالل نموذج اقتصادي قياسي                                                       
ة         ً                                                ة والمالي شأن السياسات النقدي ددة ب اا الفتراضات مح كون وفق
والمتغيرات الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في                                                          

شكل      ً                            .     المؤشرات الداخلية للنموذج                          د وب ونظراا إلى أن المملكة تعتم
ام                     ً       ً                                   كبير على النفط مصدراا أساسياا للدخل، فإن حجم إنتاج النفط الخ

وذج                                                      ة في النم يرات الخارجي م المتغ .   وسعر برميل النفط من أھ
ً            .     وتستخدم احتماالت مختلفة ألسعار النفط واإلنتاج                                           اه     ى اتج بناءء عل

      ً ى                                                      اءء عل وتقلبات أسعار النفط واإلنتاج خالل الفترات الماضية وبن
 .   التوقعات المستقبلية للعرض والطلب على النفط                                          

 
ي                                                       اتج المحل و الن ى نم وتشير التوقعات األولية للنموذج إل

ام                    ٥,٣اإلجمالي باألسعار الثابتة بنحو                               .   م ٢٠١٢في المئة خالل ع
ج  أما على مستوى القطاعات، فتشير التوقعات إلى ارتفاع نمو النات

ر  ٣,٥المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة  في المئة، والقطاع غي
و من المتوقــع أن يحقق .  م٢٠١٢في المئة لعام  ٧,٠النفطي بنسبة 

دره  ة والقطاع  ٦,٤القطاع الحكومي غير النفطي نمواً ق في المئ
 .في المئة ٧,٦الخاص غير النفطي نمــواً قــدره 

 
ع   ام الراب ً للع ضا كما يُتوقع ان يحقق الحساب الجاري فائ

ادل  ي يع ى التوال ي  ٢٦,٣عشر عل اتج المحل ن الن ة م ي المئ ف
م حول ٢٠١٢اإلجمالي، ويتوقع ان يبقى معدل التضخم خالل عام 

ام  ة ٥,٢م أي في حدود ٢٠١١معدله في ع ويوضح       .  في المئ
د                                                 ٣-٢الجدول         تقديرات المؤسسة ومقارنتھا بتوقعات صندوق النق
 .   الدولي      

 

بعض المؤشرات االقتصادية
—————————————————————————————

٥,٣٦,٠نمو الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة

--٣,٥القطاع النفطي

--٧,٠القطاع غير النفطي

--٧,٦القطاع الخاص غير النفطي

--٦,٤القطاع الحكومي غير النفطي

٢٦,٣٢٧,٩نسبة فائض االحساب الجاري إلى الناتج المحلي االجمالي

٥,٢٤,٨معدل التضخم

(١)  تقديرات صندوق النقد الدولي ( أبريل ٢٠١٢ ).

* تقديرات أولية.

(١)
صندوق النقد الدولي

تقديرات مؤسسة النقد وصندوق النقد الدولي ألبرز مؤشرات االقتصاد السعودي لعام ٢٠١٢م جدول رقم ٢-٣ :

مؤسسة النقد العربي السعودي*



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي

     

 

٢٤ 

غ                  ٤٦,٠ارتفع عدد األسھم المتداولة بنسبة                                  ل ب ت   ٤٨٥٤٥في المئة ل
 . مليار لایر         ١٠٩٨,٨مليون سھم، بقيمة بلغت نحو                           

 
 التطورات المالية                

ام                                                        تشير األرقام األولية لإليرادات والمصروفات الفعلية للع
ة                             )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢المالي         ي ل ع ف إلى ارتفاع اإليرادات ال
حو                       ١١١٧,٨في المئة لتبلغ نحو                      ٥٠,٧بنسبة        مليار لایر مقارنة بن
ة                           .     مليار لایر في العام السابق                         ٧٤١,٦ وارتفعت المصروفات الفعلي

حو                       ٨٢٦,٧في المئة لتبلغ نحو                      ٢٦,٤بنسبة        ن ة ب ارن مليار لایر مق
حو                        .     مليار لایر في العام السابـق                          ٦٥٣,٩ ي ن ل ع ف ائض ال ف وبلغ ال
ام                  ٨٧,٧مليار لایر مقارنة بفائض بلغ                            ٢٩١,١ ار لایر في ع ي ل م
ي                                               .     م ٢٠١٠ ال ر من إجم ب ة األك ب س ن وشكلت اإليرادات النفطية ال

رادات                               ٩٢,٥اإليرادات حيث بلغت نحو                        ي اإلي ال في المئة من إجم
حو                             .     م ٢٠١١في عام         ة ن جاري في      ٦٦,٦وشكلت المصروفات ال

ة                                                       ي ال رأسم ات ال مصروف المئة من إجمالي المصروفات وشكلت ال
 . في المئة من إجمالي المصروفات                              ٣٣,٤نحو     

 
 الحساب الجاري والتجارة الخارجية                               

ى                                                     ة إل ك ل م م وعات ال دف زان م تشير التقديرات األولية لمي
ة                                  ب س ن غ                  ١٣٧,٤ارتفاع فائض الحساب الجاري ب ل ب ي ة ل ئ م في ال

حو                  ٢٠١١مليار لایر في عام                  ٥٩٤,٢ في      ٢٦,٥م أي ما يشكل ن
ي                               ال ي االجم ى                        .     المئة من الناتج المحل ائض إل ف ادة ال عزى زي وت

غ                    ١٠٣,٣ارتفاع فائض السلع والخدمات بنسبة                                   ل في المئة حيث ب
حو                       ٦٦٨,٢حوالي        ن ار لایر في              ٣٢٨,٦مليار لایر مقارنة ب ي ل م

ع                                                        ائض السل اع في ف ف ذا االرت ق ھ ـ ق ـ ح ق، وتـ ابـ ـ س ام الـ ـ الـع
طلب                                                             اع ال ف مي وارت ال ع والـخـدمـات نـتـيـجـة تـعافي االقتصاد ال
ة                                                       م ي عت ق ف ة حيث ارت ي م ال ع ة ال ي ال م ة ال د األزم على النفط بع

 عرض النقود والنشاط المصرفي                          
ود ن                   ق ام        ً           ٣سجل عرض الن اا خالل ع اع ف م   ٢٠١١ارت

حو                                     ١٣,٣نسبته        ن   ١٢٢٣,٦في المئة ليصل إلى أعلى مستوى ب
ق                            ٥,٠مليار لایر، مقابل ارتفاع نسبته                              ام الساب ع في المئة في ال

ار لایر         ١٠٨٠,٤عندما بلغ نحو                ي ل داول                       .     م ت م د ال ق ن ع ال ف وارت
في المئة، وارتفعت الودائع تحت                                 ٢٥,٦خارج المصارف بنسبة                    

ة                                           ٢٠,٩الطلب بنسبة              ي ن في المئة، في حين تراجعت الودائع الزم
وتراجعت         .     م ٢٠١٠في المئة مقارنة بعام                        ٢,٤واالدخارية بنسبة                 

 .   في المئة          ١,٦الودائع األخرى شبه النقدية بنسبة                                 
 

ام                                            د خالل ع ي ج ه ال ي أدائ مصرف طاع ال ق وواصل ال
ة                                           .     م ٢٠١١ جاري ت مصارف ال حيث ارتفع إجمالي موجودات ال
مليار لایر           ١٥٤٤,٤لتبلغ نحو             ٢٠١١بالمئة في عام                 ٩,١بنسبة       

ق، وسجلت                                  ١٤١٥,٣مقارنة بنحو              اب ام الس ع مليار لایر في ال
حو                    ١٢,١الودائع المصرفية نمواا نسبته                      ً          ١١٠٣,٦بالمئة لتبلغ ن

ال               ار ريـ ـ مصارف                                    .     مـلـي ات ال اطي ي ت ال واح ع رأسم ـ ف وارتـ
ام                ٦,٨التجارية بنسبة                 حو             ٢٠١١في المئة ع غ ن ل ب ي   ١٩٠,١ل

ازل          (   وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال                                 .   مليار لایر        ار ب ي ع )   م
حو               ٢٠١١في المئة في عام                   ١٧,٤ ام            ١٧,١م مقارنة بن ع في ال
 . السابق      

 سوق األسھم المحلية                 
اضاا                                             ً   خف ة ان ي ل ح م م ال سجل المؤشر العام ألسعار األسھ

غ                  ٣,١سنوياا نسبته      ً        ل ب ام                   ٦٤١٧,٧في المئة لي ة ع اي ھ ن طة ب ق ن
ق                            ٦٦٢٠,٨م مقارنة بنحو               ٢٠١١ ام الساب ع ة ال اي ھ .   نقطة في ن

ام                                                    ة ع اي ھ مصدرة في ن م ال ألسھ ة ل ي وتراجعت القيمة السوق
ار لایر           ١٣٢٥مليار لایر مقارنة بنحو                     ١٢٧١م إلى       ٢٠١١ ي ل م

ا                  ٤,١في نھاية العام السابق أي بانخفاض نسبته                                         م ي ة، ف ئ م في ال

نسبة التغير
٢٠١١٢٠١١*٢٠١٠*٢٠٠٩

——————————————————
١٣٤٥٢٤٧١٤٧٦١٣٨١٦٧٥٨٥٣١٣,٥إجمالي العرض**

٧٣٧٤٨٨٨٢٢٨٧٧٩٣٣١٧٤١٣,٤الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

٢٨٣٦٧٧٣٢٧٥١٦٣٦٥١٥٧١١,٥الحكومي

٤٥٣٨١١٤٩٥٣٦١٥٦٨٠١٧١٤,٧الخاص

٦٠٧٧٥٩٦٥٣٢٦١٧٤٢٦٧٩١٣,٧إجمالي  الواردات

١٤٠٨٤٢٧١٥٥٥٢٦٨١٧٩٠٠١٠١٥,١إجمالي الطلب

٩٠١٧٤٣٩٩٤٥٠٩١٠٩٩٠٨١١٠,٥ االستھالك النھائي

٣٥٧٠١٥٣٩٥٢٩٩٤٤١٤٤٩١١,٧الحكومي

٥٤٤٧٢٨٥٩٩٢١٠٦٥٧٦٣٢٩,٧الخاص

٣٦٠٩٠٠٣٨٦٥٩٤٤٧١٨٣٠٢٢,٠اجمالي تكوين رأس المال الثابت
١٤٥٧٨٤١٧٤١٦٥٢١٩٠٩٩٢٥,٨الصادرات غير النفطية

١٠٩٢٢٤١٣٤٠٨٤١٧٦٠١٧٣١,٣الصادرات السلعية

٣٦٥٦٠٤٠٠٨٢٤٣٠٨٣٧,٥صادرات الخدمات
*  بيانات أولية.      **  يعزى عدم تطابق العرض والطلب إلى أن إجمالي الواردات وإجمالي تكوين رأس المال الثابت يشمل واردات القطاع النفطي.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

السنة

(مليون لایر)
إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غير النفطي باألسعار الجارية جدول رقم ٢-٤ :
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الف       ٨٤٤,٥وبلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص نحو                                                 
و                       حو                                  ٧٤٥عـامـل مـنـھـم نـحـ ور ون ـ ذكـ ن الـ ل مـ امـ الـف عـ

اث                    ٩٩,٥ ادة في عدد                           .     الـف عامل من اإلن زي ة ال ب غت نس ل وب
ام                                                      خاص في ع طاع ال م   ٢٠١١الـعـامـلـيـن الـسـعـوديـيـن في الق

ادة في عدد                                                ١٦,٥نـحـو        زي ة ال ب انت نس ن ك فـي الـمـئـة في حي
حو                             ن ن ة          ١٠,٧العاملين غير السعوديي ئ م ة            .     في ال ب وشكلت نس

ن في                                      ١٠,٩السعوديون نحو                ي ل ام ع ي عدد ال ال في المئة من اجم
ن                                                       ي ودي ر السع ن غي ي ل ام ع القطاع الخاص في حين شكلت نسبة ال

 . في المئة          ٨٩,١نحو   
 

ة                                                  خدم و في القطاع الحكومي، تشير إحصاءات وزارة ال
طاع                                         ٢٠١١المدنية لعام               ق ة في ال ل ام ع وى ال ق م إلى أن إجمالي ال

ي                             غ حوال حو                      ٩٩٨,١الحكومي بالمملكة بل م ن ھ ن امل م ألف عـ
ة            ٩٢,١الف عامل من السعوديين يشكلون نسبة                                     ٩١٩,١ ئ م في ال

حو                                                حكومي ون طاع ال ق الف       ٧٩من اجمالي عدد العاملين في ال
ن                      ي ودي ر السع ن                             .     عامل من غي ي ل ام ع ذكور من ال غ عدد ال ل وب

ن                    ٦١٦,٧السعوديين في القطاع الحكومي نحو                                  ألف عامل، في حي
ام                        ٣٠٢,٤بلغ عدد العامالت السعوديات نحو                                ة ع اي ألف عاملة بنھ

 . م ٢٠١١
 

 النشاط السياحي في المملكة                         
ى       ٢٠١١يشير مسح الھيئة العامة للسياحة واآلثار لعام                                              م إل

ة                      (   ارتفاع عدد الرحالت السياحية الداخلية                                      ي ل ح م احة ال ي تشمل الس
دة                                      واف احة ال ي ه            ً       )     للمواطنين والمقيمين، والس ت ب اا نس اع ف سجل ارت

غ                  ١٧,٦ ل ب ام                      ٤٠,٠في المئة لي ة خالل ع ل ون رح ي ل م   ٢٠١١م
وارتفع مجموع              .     مليون رحلة في العام السابق                            ٣٤,٠مقارنة بنحو             

ام                                       ة         ٢٠١١عدد الليالي السياحية الداخلية في ع ب س ن في      ٤٩,٧م ب
ة              ٢٩٨مليون ليلة مقارنة بنحو                          ٤٤٦المئة ليبلغ حوالي                    ل ي ون ل ملي

ة                                     .     في العام السابق                ي اح ي رحالت الس ى ال اق عل ف غ حجم اإلن وبل
  ٤٢,١مليار لایر بارتفاع  نسبته                          ٨١م نحو       ٢٠١١الداخلية في عام                 

 . في المئة عن العام السابق                        
 

ة                                            ً         ب س ن اا ب اع ف وسـجل الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة ارت
ار لایر           ٥٩,٥م ليبلغ نحو             ٢٠١١فـي الـمـئـة خـالل عـام                          ١,٠ ي ل م

ق                               ٦,٩مقارنة بارتفاع نسبته                       ام الساب ع غت       .     فـي الـمـئـة فـي ال ل وب
حو                                                          ي ن ال ي اإلجم نسبة مساھمة القطاع السياحي في الناتج المحل

ام                   ٣,٤م مقارنة بنحو               ٢٠١١في المئة في عام                   ٢,٧ في المئة في ع
ي                                                   ٢٠١٠ محل ج ال ات ن م، ويعزى تراجع مساھمة ھذا القطاع في ال

عظم                                     ٢٠١١االجمالي في عام                 ه م دت ذي شھ ر ال م الى  النمو الكبي
القطاعات األخرى المكونة للناتج المحلي اإلجمالي في العام  نفسه                                                             

 . والسيما القطاع النفطي                    
 

 التعليم والصحة              
واصالال                                      ً       ً   ت واا م م شھدت مؤشرات قطاعي التعليم والصحة ن

م                                                             ي ل ع ت مع استمرار التوسع في مشاريع البنية األساسية لقطاعات ال
ة                                           ي ر أحدث            .     والتدريب والموارد البشرية والقطاعات الصح وتشي

ومات                                                      ل ع م ة وال إحصاءات متوافرة من مصلحة اإلحصاءات العام
ألف       ٢٦,٦إلى زيادة إجمالي عدد المدارس للتعليم العام لتبلغ نحو                                                      

حو                      ٤٧,٦الصادرات النفطية بنسبة                         غ ن ل ب ت ة ل ئ م   ١١٩١,١في ال
 .   مليار لایر       

 
ى       ٢٠١١وتشير األرقام األولية للتجارة الخارجية لعام                                              م إل

ى                                         ة إل ك ل م م ل ة ل ي ع ون لایر             ١,٩ارتفاع حجم التجارة السل ي ل ري ت
ى               .     تريليون لایر في العـام السابق                            ١,٣مقارنــة بنحو                ويعود ذلك إل

حو                      ٤٥,٢ارتفـاع قيمة إجمالي الصادرات بنسبة                                     غ ن ل ب في المئة لت
في      ٢٣,٢تريليون لایر وارتفاع قيمة إجمالي الواردات بنسبة                                                ١,٤

 .   م ٢٠١١مليار لایر في عام                  ٤٩٣,٧المئة لتبلغ نحو                 
 

 التجارة والصناعة                
ة                                                      ب س ن ة ب ك ل م م ال ارتفع عدد المؤسسات التجارية القائمة ب
الف مؤسسة             ١٠٧٠,٣م لتبلغ نحو             ٢٠١١في المئة في عام                   ٣٤,٣

ر احدث            .     الف مؤسسة في العام السابق                           ٧٩٦,٧مقارنة بنحو              وتشي
راكمي                                                              ت بيانات وزارة التجارة والصناعة الى ان العدد االجمالي ال

ام                          ٦٧,٩للشركات القائمة في المملكة بلغ                                 ألف شركة حتى نھاية ع
ة في                                                 .     م ٢٠١١ م ائ ق ع ال مصان ل و بلغ العدد االجمالي التراكمي ل

ا            ٢٠١١مصنعاا حتى نھاية عام      ً                 ٥١٣٣المملكة          ھ   ٦٥١,٧م يعمل ب
حو                                      .     الف عامل         ة ن ك ل م م   ٣٨,٣وبلغ االنتاج من االسمنت في ال

 . م ٢٠١١مليون طن في عام                 
 

 المياه والكھرباء                
ام                                                م   ٢٠١١ارتفع إنتاج المملكة من المياه المحالة خالل ع

وسط                             ١٩,٣بنسبة        ت م ر             ١٠٥٤,١في المئة ليبلغ في ال ت ون م ي ل م
اا في                     ً      ٨٨٣,٨مكعب يومياا مقارنة بنحو           ً              ي وم ر مكعب ي ت مليون م

ھالك                                           .     العام السابق             ي است ال ع إجم ف د ارت ق اء ف رب ھ ك ل وبالنسبة ل
غ                  ٣,٥م بنسبة         ٢٠١١الكھرباء في المملكة في عام                             ل ب ي ة ل ئ م في ال

اعة                                   ب م ة ال ي ا وات          ٢١٩,٧إجمالي الطاقة الكھربائ ج ي .   ساعة    /     م
ي                      ٤٩,٧واستحوذ االستھالك السكني على                             ال ة من إجم ئ م في ال

ة من             ١٩,٢االستھالك، ويليــه االستھالك الصناعي بنسبة                                         ئ م ال ب
اء                                       .     إجمالي استھالك الكھرباء                       رب ھ وارتفعت قدرة التوليد الفعلية للك

ة عن               ٥,٨ألف ميجاوات بزيادة نسبتھا                             ٤٣,١إلى حوالي            ئ م في ال
اء في                                           .     العام السابق             رب ھ ك وارتفع عدد المشتركين في خدمات ال

مليون         ٦,٣في المئة ليبلغ نحو                      ٥,٧م بنسبة         ٢٠١١المملكة في عام                
 . مشترك     

 
 السكان والقوى العاملة                     

ة                                            ح ان الصادرة عن مصل ك دد الس رات ع دي ق ر ت ي تش
ام            (   اإلحصاءات العامة والمعلومات                             ى أن        )     م ٢٠١١لمنتصف ع إل

ة في                  ٢٨,٤إجـمـالي عدد سكان المملكة بلغ حوالي                                      ـ ون نسم ي ل م
ون                          ١٩,٤م، مـنـھــم نـحـو                   ٢٠١١عــام        ل ودي يشك ـ ون سع ـ مـلـي
ون         ٩,٠في المئة من إجمالي عدد السكان، ونحو                                       ٦٨,٤نسبة       ي ل م

ي عدد                          ٣١,٦غير سعودي يشكلون ما نسبته                            ال ة من إجم في المئ
 . السكان      

 
ام                                  ع عمل ل ر إحصاءات وزارة ال ى أن          ٢٠١١وتشي م إل

حو                                                        غ ن ل ة ب   ٧,٨إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملك
ي                                            حوال ة          ١١,٣مليـون عامل بزيادة عن العام السابق ب ئ م .   في ال
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من االجتماعات الثنائية بين ممثلي الجھات المعنية بمراجعة 
السياسات التجارية للمملكة والمختصين من الوكالة الفنية، 
وذلك في إطار عملية تحضير وتجميع البيانات والمعلومات 

 .المطلوبة من قبل سكرتارية المنظمة إلعداد التقرير
 تم إعداد تقرير حكومي  للسياسات التجارية للمملكة وفق

متطلبات مراجعة السياسات التجارية وتم تزويد المنظمة 
بنسخة التقرير في الموعد المحدد وعمم على الدول األعضاء 

 .وفقاً للبرنامج الزمني
 تمت المشاركة في اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية

االجتماع الثالث والعشرين في مقر األمانة العامة :  وفقاً لآلتي
ھـ، واالجتماع ١٤٣٢محرم  ٢٣-٢١بالرياض خالل الفترة 

ھـ ١٤٣٢ربيع اآلخر  ١٧-١٦الرابع والعشرين خالل الفترة  
رجب  ٢٠-١٨في جنيف، واالجتماع الخامس والعشرين 

 ٢٩ھـ، واالجتماع السادس والعشرين خالل الفترة   ١٤٣٢
وركزت أعمال ھذه اللجنة .  ھـ١٤٣٢ذو القعدة  ١  -شوال 

على المسائل ذات االھتمام والمصالح المشتركة لدول مجلس 
 .التعاون مع ممثلي منظمة التجارة

 
ة  ة والصحي ي مستجدات  التخصيص في قطاعي الخدمات التعليم

 في المملكة
  

 :مساھمة القطاع الخاص في أنشطة  وزارة التربية والتعليم: أوالً 
تتلخص المجاالت التي تسندھا وزارة التربية والتعليم   

 :للقطاع الخاص في اآلتي
النقل المدرسي حيث اسندت الوزارة ھذا المجال :  المجال األول

وذلك تنفيذا .  للقطاع الخاص بالكامل وتحت اشراف الوزارة
للقرارات والتعليمات الصادرة في ھذا الشأن التي تقضي بزيادة 
عدد الطالبات المشموالت بالنقل باإلضافة الى شمول الطالب في 

 .التعليم العام والمعلمات
تشجع الوزارة القطاع الخاص :  التعليم األھلي:  المجال الثاني

 ٢٤٥٢لالستثمار في ھذا المجال و بلغ عدد مدارس البنين األھلية 
 ٣٦٠مدرسة للبنات و ١٠٤١مدرسة للبنين و ١٤١١مدرسة منھا 

روضة لألطفال ولدى الوزارة مشروع لدعم التعليم االھلي يجري 
بحثه ويھدف الى تقليل تكلفة التعليم العام على الدولة من خالل 

 . مشاركة القطاع االھلي
طرحت الوزارة منافسات لتأجير :  تأجير األراضي:  المجال الثالث

األراضي التابعة لھا غير المستفاد منھا في الفترة الحالية للعملية 
 .التربوية والتعليمية ويعود ريعھا لتعزيز بند الصيانة للمدارس

وقع عقد تشغيل المقاصف :  المقاصف المدرسية:  المجال الرابع
المدرسية مع احدى الشركات الوطنية  يغطي مدارس محافظات 

، اما )بنات(ومدارس الدمام والخبر )  بنين وبنات(الرياض وجدة 
بقية ادارات التربية والتعليم فقد ابرمت عقوداً مع مؤسسات 
وشركات سعودية لتشغيل المقاصف المدرسية التي تتبع نطاق 

 .اشرافھم
انشاء المباني التعليمية وصيانتھا وذلك تفعيالً :  المجال الخامس

للقرارات الصادرة في ھذا الشأن الھادفة الى معالجة النقص في 
المباني المدرسية من خالل اشراك القطاع الخاص وما يتوافر لديه 

 .من امكانات مادية وبشرية وفنية

ة                                    ٢٠١١مدرسة في عام               ل ة في مرح ب ل ط ي عدد ال م، وبلغ اجمال
غ            .     مليون طالب وطالبة                   ٦,٤التعليم العام بالمملكة نحو                             ل ن ب في حي

حو                                                 ي ن ال ع م ال ي ل ع ت الف       ٩٢٥اجـمالي عدد الطلبة في مراحل ال
ع                                                          ي ن في جم جي خري دد ال ي عـ الـ م طـالـب وطـالـبـة، وبـلـغ إجـ

ر من                                           ث ج            ١٣٦,٦مراحل التعليم العالـي في المملكة أك ألف خري
ام                  ع م      ً                        .     م ٢٠١١وخريجة في ال ـ ي ل ع ت اا إلحصاءات وزارة ال ق ووف

م في                                                             ھ م ي ل ع ون ت ق ل ت ن ي ذي العالي، بلغ عــدد الطلبة السعوديين ال
دراسي                          ام ال حو        ١٤٣٢/١٤٣١الخارج في الع ألف       ١١٨,٦ھـ ن

 . طالب وطالبة           
 

رة من                                                   واف ت م ات ال ان ي وفي الجانب الصحي تظھر آخر الب
طاع الصحي       ً                        ٢٠١٠وزارة الصحة لعام                   ق م نمواا في مؤشرات ال

ة                                                               ك ل م م الرئيسية في المملكة، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة بال
ق                                             ٤١٥حوالي        ام الساب ع .   مستشفى بزيادة سبعة مستشفيات عن ال

ة من               ٣٠,٦ويشكل عدد مستشفيات القطاع الخاص نحو                                      ئ م في ال
ات                      ّ               .     إجمالي عدد المستشفي ات                ي ف ش ع عدد األسررة في مست ف وارت

ألف سرير في عام                   ٥٨,١في المئة لتبلغ حوالي                        ٣,٩المملكة بنسبة               
ادة                   ٦٥,٦وارتفع عدد األطباء ليبلغ نحو                             .     م ٢٠١٠ زي ألف طبيب ب
 . في المئة عن العام السابق                          ١٩,٥نسبتھا        

 
 الزراعة والثروة الحيوانية                         

تشير أحدث البيانات المتوفرة الى ارتفاع مؤشرات القطاع                                                       
ة                                                                 دول الزراعي في المملكة نتيجة للدعم الذي يلقاه ھذا القطاع من ال
ة او                                                         ي زراع سواء على شكل قروض المقدمة من صندوق التنمية ال

طاع                                         ق ذا ال ھ وحة ل ن ات              .     من االعانات الحكومية المم ان ي ر ب وتشي
ام                                                            ة في ع ك ل م م ي في ال وزارة الزراعة إلى ارتفاع اإلنتاج النبات

وقت                    ٩٢٤٤في المئة ليبلغ                  ٤,٣م بنسبة         ٢٠١٠ ألف طن، في ال
ة                                     ب غ                  ٣,٤الذي انخفضت المساحة المزروعة بنس ل ب ت ة ل ئ م في ال

ة                                                      ٨٠٦,٧ دول ألف ھكتار، ويأتي ھذا االنخفاض استجابة لسياسة ال
ي من                                                         ال ع ھالك ال الھادفة إلى ترشيد زراعة المنتجات ذات االست

 . المياه والسيما الحبوب واألعالف                           
 

حوم                                                راء ول حم حوم ال ل ة من ال ك ل م م اج ال وانخفض إنت
ة         ٢٠١٠الدواجن ولحوم األسماك في عام                              ب س ن ة            ٥,٥م ب ئ م في ال

ق،                           ٧٦١ألف طن مقارنة بنحو                      ٧١٩ليبلغ        اب ألف طن في العام الس
ألف       ١٧٦٣في المئة ليبلغ                  ٢,٦في حين ارتفع إنتاج األلبان بنسبة                                 

 . ألف طن في العام السابق                        ١٧١٨طن مقارنة بنحو                
 

داد                                                خفاض أع ى ان زراعة إل وتشير إحصاءات وزارة ال
غ         ٢٠١٠في المئة في عام                   ٥,٦الماشية بنسبة                ل ون         ١٣,٤م لتب ي ل م

ي                        ٩,٩رأس، وانخفضت أعداد الدواجن بنسبة                                   في المئة لتبلغ حوال
 . مليون طير           ٤٤٤,٦

 مستجدات حول عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية
 في إطار متطلبات إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية

للمملكة، قام فريق من المنظمة بثالث زيارات للمملكة خالل 
ھـ، وشھر رجب ١٤٣٢ھـ محرم ١٤٣١شھر جمادى األولى 

وأعقب ھذه الزيارات عقد عدة اجتماعات للجنة .  ھـ١٤٣٢
المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة، وكذلك سلسلة 
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توفر وتقدم الخدمة للمستفيدين من نظام الضمان الصحي 
 .التعاوني

 
 الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تم تأسيس الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب األمر   
ھـ، و تشمل مھام الھيئة ١٤٣٢/٤/١٣وتاريخ )  ٦٥/أ(الملكي رقم 

القطاعات الحكومية كافة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة ال 
 .في المئة من رأس مالھا ٢٥تقل عن 

 
وترتبط الھيئة بالملك مباشرة، وتتمتع بالشخصية  

ً بما يضمن لھا مباشرة  ً وإداريا االعتبارية واالستقالل التام ماليا
أعمالھا بكل حياد ودون تأثير من أي جھة كانت، وليس ألحد 

 .التدخل في مجال أعمالھا
 

وتھدف الھيئة إلى حماية النزاھة، وتعزيز مبدأ الشفافية،  
ومكافحة الفساد المالي واإلداري بشتى صوره ومظاھره وأساليبه، 

 :ويدخل في اختصاصاتھا اآلتي
متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام   -١

 .ومصالح المواطنين بما يضمن االلتزام بھا
التحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود   -٢

األشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرھا من 
العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في 
الجھات المشمولة باختصاصات الھيئة، واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو 
أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة 

 .واللوائح النافذة
العمل على تحقيق األھداف الواردة في االستراتيجية   -٣

الوطنية لحماية النزاھة ومكافحة الفساد، الصادرة بموجب 
ھـ، ١٤٢٨/٢/١وتاريخ )  ٤٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

ومتابعة تنفيذھا مع الجھات المعنية، ورصد نتائجھا 
وتقويمھا ومراجعتھا، ووضع برامج عملھا وآليات 

 .تطبيقھا
تشجيع جھود القطاعين العام والخاص على تبني خطط   -٤

وبرامج لحماية النزاھة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذھا 
 .وتقويم نتائجھا

متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد   -٥
 .مع الجھات المختصة

مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجھات المشمولة   -٦
باختصاصات الھيئة بھدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن 
أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتھا بما يضمن 

 .تحقيق أھداف الھيئة وتنفيذ اختصاصاتھا
اقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته،   -٧

وإجراء مراجعة دورية لألنظمة واللوائح ذات الصلة، 
لمعرفة مدى كفايتھا والعمل على تطويرھا، والرفع عنھا 

 .بحسب اإلجراءات النظامية
متابعة مدى قيام الجھات المشمولة باختصاصات الھيئة بما   -٨

يجب عليھا إزاء تطبيق األنظمة المجرمة للفساد المالي 
واإلداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص 

طباعة الكتب المدرسية واالستفادة من رجيع :  المجال السادس
وجرى توقيع عقد مع احدى :  األوراق التالفة والكتب الدراسية

 .الشركات المحلية للقيام بذلك
 

 ً  مساھمة القطاع الخاص في أنشطة وزارة الصحة: ثانيا
 استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة

ورد في استراتيجية الرعاية الصحية التي وافق عليھا  
مجلس الشورى األساس السادس المتعلق بالقطاع الخاص، الذي 
يھدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النظام الصحي عن 
طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات 
الصحية والمشاركة في إنشاء وإدارة مرافق الخدمات الصحية 

وشملت السياسات وآليات التنفيذ لتحقيق .  ومشاريع التنمية الصحية
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في اإلدارة والتمويل :  ھذا الھدف 

ويشمل ذلك إنشاء وتجھيز المرافق الصحية الـحـكومـيـة 
وتـشـجـيـع قـيام الصناعة الوطنية في المجال الـصـحـي، 
وتـعـزيـز دور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الـقـوى العاملة 
الصحية وسعودتھا، وتفعيل وتعميق مشاركة الـقـطـاع الـصـحـي 

 . الـخـاص
 

 تطوير المرافق الصحية 
شارك القطاع الخاص في تنفيذ العديد من مشاريع سكن  

العاملين والمشاريع التطويرية بالمستشفيات بوزارة الصحة، وفي 
مجال شراء األدوية والمستلزمات الطبية، والمشاركة في تطبيق 
نظام الضمان الصحي التعاوني، والمشاركة في إعداد وتطوير 
القوى العاملة، وبدأت وزارة الصحة بتطبيق برنامج شراء الخدمة 

من القطاع الخاص وذلك بإحالة الحاالت الحرجة الى المستشفيات  
والمراكز الصحية الخاصة حيث بلغ المنصرف الفعلي على ھذه 

واستحدثت وزارة الصحة برامج .  مليون لایر ٢٨٨الخدمة 
الرعاية الصحية للمرضى طويلي االقامة، وبرنامج تأمين خدمات 
الغسيل الكلوي من مراكز الغسيل الكلوي التابعة لشركات القطاع 

مليون لایر في ميزانية العام  ١٨٠الخاص حيث تم اعتماد مبلغ 
 .ھـ للمرحلة األولى من ھذا البرنامج ١٤٣٤/١٤٣٣المالي الحالي 

 
الفرص المتاحة للقطاع الخاص في تطوير المرافق الصحية خالل 

 :خطة التنمية التاسعة
 االستمرار في اتاحة الفرصة لقطاع المقاوالت إلنشاء

 .المرافق الصحية وتجھيزھا بتمويل مباشر من  الدولة
 االستمرار في اتاحة الفرصة لقطاع المقاوالت لصيانة جميع

المرافق الصحية ونظافتھا فضالً عن تشغيل عدد من 
 .المستشفيات تشغيالً كامالً 

 اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بعمليات التمويل الشامل
إلنشاء العديد من مشاريع المرافق الصحية الواردة في خطة 

 .الوزارة في اطار ما يتم االتفاق عليه
 استمرار إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في انشاء

المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستوصفات 
والمختبرات ومراكز الفحص باألشعة ومراكز التأھيل 

 .الطبي والمستلزمات الطبية والصيدليات وتشغيلھا
 تخصيص بعض المستشفيات الكبيرة خاصة تلك التي سوف
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تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول   -١٦
 .الشفافية والنزاھة ومكافحة الفساد

 
 :تأسيس البنية النظامية لعمل الھيئة

أُنجز تنظيم الھيئة ووافق عليه  مجلس الوزراء بموجب القرار   -١
 .ھـ١٤٣٢/٥/٢٨وتاريخ ) ١٦٥(رقم 

اعدت الالئحة المالية والالئحة الوظيفية للھيئة، وجرت   -٢
وتاريخ )  ١٨١/أ(الموافقة عليھما بموجب األمر الملكي رقم 

 .ھـ١٤٣٢/٩/١١
الھيكل والدليل :  اعـتـمـاد اللوائح اإلدارية للھيئة، وھي  -٣

التنظيمي للھيئة، دليل القواعد واإلجراءات التنفيذية لالئحة 
الوظيفية، دليل الوصف الوظيفي وخطة تصنيف وتقويم 
الوظائف، دليل التدريب واالبتعاث، ضوابط أداء القسم 
الوظيفي للعاملين في الھيئة، ضوابط اإلدالء بإقرار الذمة 

وھذه .  المالية للعاملين في الھيئة، دليل ترميز إدارات الھيئة
التنظيمات تمثل البنية التحتية النطالق أعمال الھيئة، وقد 
صدرت ھذه التنظيمات بقرارات من رئيس الھيئة وفق 

 .الصالحيات الممنوحة له
 :تم إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم الھيئة، ومنھا -٤
 
الالئحة التنفيذية لإلبالغ عن حاالت الفساد. 
 قواعد حماية النزاھة، ومنح المكافآت للمبلغين عن حاالت

 .الفساد
 ضوابط اإلدالء بإقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين في

 .الدولة
ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة■ 

 .مھما كان موقعه
متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية   -٩

المتعلقة بحماية النزاھة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة 
 .طرفاً فيھا

توفير قنوات االتصال مباشرة مع الجمھور لتلقي   -١٠
بالغاتھم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق 

 .من صحتھا واتخاذ ما يلزم في شأنھا
العمل مع الجھات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني   -١١

على تنمية الشعور بالمواطنة وبأھمية حماية المال العام 
والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتھا 

 .والمحافظة عليھا
تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من الجھات المشمولة   -١٢

ودراستھا   -وفق ما تطلبه الھيئة-باختصاصات الھيئة 
 .وإعداد البيانات التحليلية في شأنھا، واتخاذ ما يلزم حيالھا

دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاھة   -١٣
ومكافحة الفساد، وحث الجھات المعنية ومراكز البحوث 
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على اإلسھام في 

 .ذلك
نشر الوعي بمفھوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأھمية   -١٤

حماية النزاھة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح 
مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل 

 .اإلعالم على التعاون واإلسھام في ھذا الشأن
تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة   -١٥

بالشفافية وحماية النزاھة ومكافحة الفساد، والتعاون مع 
الھيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في ھذا 

 .المجال
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ة  ١٢,١نمواً ھاماً نسبته )  ٣ن(  ار لایر ١١٨,٨( في المئ ي ل في )  م
ة  ٤,٧م مقارنة بارتفاع نسبته ٢٠١١عام  ئ م ار  ٤٤,٣( في ال ي ل م
مصارف .  م٢٠١٠في عام ) لایر داول خارج ال ت م د ال ق ن وشھد ال

ام )  مليار لایر ٢٤,٤( في المئة  ٢٥,٦زيادة ملحوظة نسبتھا  في ع
ار لایر ٧,١( في المئة  ٨,١م مقارنة بزيادة نسبتھا ٢٠١١ في )  ملي

 .م٢٠١٠عام 
 

رة   واستمرت الودائع تحت الطلب في المساھمة بدرجة كبي
ة  ٢٠,٩في القاعدة الكلية للودائع المصرفية، وقفزت بنسبة  في المئ

ه ٢٠١١في عام )  مليار لایر ١١١,٠(  ت ب و نس م ن  ٢٢,٤م مقارنة ب
ه ٢٠١٠في عام )  مليار لایر ٩٦,٩( في المئة  ت ب و نس  ٢٦,٥م ونم
ة .  م٢٠٠٩في عام ) مليار لایر ٩٠,٧(في المئة  ي ن زم أما الودائع ال

خفاض خالل عامي  حو االن  ٢٠٠٩واإلدخارية، التي اتجھت ن
ار  ٧,٢( في المئة  ٢,٤م، فقد عاودت ارتفاعھا بنسبة ٢٠١٠و ي ل م

 ٢٥,١( في المئة  ٧,٨م مقابل انخفاض نسبته ٢٠١١في عام )  لایر
 ٤٤,٢( في المئة  ١٢م وانخفاض نسبته ٢٠١٠في عام ) مليار لایر
ة، .  م٢٠٠٩في عام )  مليار لایر دي ق ن ه ال ب وأما الودائع األخرى ش

ة  ١٥,٠التي سبق أن تقلص حجمھا بنسبة  ئ م ار  ٢٧,٥( في ال ي ل م
ة ٢٠١٠في عام )  لایر ب س ن ة ب ف ي في  ٠,٤م، فقد سجلت زيادة طف

ار لایر ٠,٦( المئة  ام )  ملي م ( م ٢٠١١في ع جدوالن رق ، ١-٣ال
 ).٢-٣ورقم ، ١-٣، والرسمان البيانيان رقم ٢-٣ورقم 

 
ة   ول ي وأسھمت الودائع تحت الطلب بشكل ملحوظ في الس

ة في  ٥٢,٤إلى نسبة  ٣المحلية، حيث ارتفع نصيبھا في ن في المئ
ام  ٤٢,١م مرتفعاً من ٢٠١١عام   ٤٩,١م و٢٠٠٩في المئة في ع

ة .  م٢٠١٠في المئة في عام  ة واالدخاري ولم تواكب الودائع الزمني
في المئة في  ٣١,٤من  ٣الكلي فقد انخفض نصيبھا في ن ٣نمو ن

في المئة  ٢٥م ليبلغ ٢٠١٠في المئة في عام  ٢٧,٦م، و٢٠٠٩عام 
ام  ي عـ ارج .  م٢٠١١فـ داول خ ت م د ال ق ن ب ال ا زاد نصي م كـ

ة في  ٨,٨م و٢٠٠٩في المئة في عام  ٨,٦المصارف من  ئ م في ال
م ( م ٢٠١١في المئة في عام  ٩,٨م إلى ٢٠١٠عـام  دول رقـ ـ ج ال
٣-٣ .( 
 

ة   ودي ة السع ي رب ع استمرت األوضاع النقدية في المملكة ال
ام  ة في ع ي ل ح وواصلت .  م٢٠١١تدعم النشاطات االقتصادية الم

ة  دي ق ن اسة ال ي ى الس ظة عل اف ح مؤسسة النقد العربي السعودي الم
ام  ة ٢٠٠٨التوسعية التي تبنتھا في ع ي ال م ة ال ة األزم واجھ م م ل

 .العالمية
 

وحافظت مؤسسة النقد على متطلبات االحتياطي ومعدالت  
ان  م ت ى االئ درة عل ق أسعار الفائدة ضمن مستويات متدنية لزيادة ال

ة مر .  المصرفي الضروري لمساندة النشاطات االقتصادي ا است م ك
وى  د مست ن  ٢معدل العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء، ع

ادة الشراء  ات إع ي اق ف ى ات رسمي عل د ال ائ ع في المئة، ومعدل ال
ة ٠,٢٥المعاكس عند مستوى  ئ م ي .  في ال ل ك وضع ال حسن ال وت

ات  ي للسيولة لدى المصارف حيث تقلص متوسط حجم عمليات اتفاق
ى  يصل إل  ٠,٢٩إعادة الشراء اليومي فيما بينھا وبين المؤسسة ل

ام  ١,٣٣م بعد أن بلغ ٢٠١١مليار لایر في عام  مليار لایر خالل ع
وانخفض متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس . م٢٠١٠

ار  ٦٩,٧٤م إلى ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٧٣,٧٧اليومي من  ي ل م
ن من .  م٢٠١١لایر في عام  ئ ومكن وضع سيولة المصارف المطم

ام  ٠,٩٠االستثمار في سندات الخزينة بنحو بـ  مليار لایر خالل ع
د ٢٠١١ ن ة ع ن خزي دات ال م، على الرغم من تثبيت العائد على سن
ة  مصارف  ٨٠نسب ن ال ي ع ب ودائ دة ال ائ دل ف ع ة من م ئ م في ال

(SIBID) . 
 

 األدوات البديلة لعرض النقود
ة   دول ل ة ل ام ع ة ال ي أدت الزيادة في حجم اإلنفاق في الميزان

ة،  ي خالل األعوام األخيرة إلى توسع ملحوظ في حجم السيولة المحل
ب، .  وبالتالي تعزيز قدرة المصارف على تقديم االئتمان ذا السب ولھ

د ) ٣ن( ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع  ق ن كون من ال ، الذي يت
في  ١٣,٣خارج المصارف وجميع أنواع الودائع المصرفية، بنسبة 

ار لایر ١٤٣,٢( المئة  ي ل ى )  م ام  ١,٢إل ون لایر خالل ع ي ل ري ت
ام )  مليار لایر ٥١,٤( في المئة  ٥م مقارنة بنمو نسبته ٢٠١١ في ع
ة من  ٩٠,٢وحققت الودائع المصرفية التي مثلت .  م٢٠١٠ في المئ

  التطورات النقدية                

(ن٣)(ن٢)(ن١)

(١+٢)(٣+٤)(٥+٦)
———————————————————————————————

( ١ )( ٢ )( ٣ )( ٤ )( ٥ )( ٦ )( ٧ )

٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥

٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥

٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤

٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣٩٢٣٨٧٤١٥٦٤٩٥١٠٨٠٣٧٠

٢٠١١١١٩٩٢٩٦٤١٠٥٦٧٦٠٩٨٥٣٠٥٤٤١١٠٦٦٤٢٧١٥٧١٣٦١٢٢٣٥٦٣

*٢٠١٢١٢٢٧١٣٦٧٧٤٧٠٨٠٠١٨٣٣٠٧٠١٤١١٠٧١٩٧١٦٣٤٢٢١٢٧٠٦١٩

  **   تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،  وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتھا المصارف مع 
متعاملين من القطاع الخاص.

نھاية السنة

جدول رقم ٣- ١ : عرض النقود

(مليون لایر)

  *      الربع األول.

 الودائع األخرى 
شبه النقدية**

الودائع الزمنية 
واالدخارية

الودائع تحت 
الطلب

النقد المتداول 
خارج المصارف
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ل  ١الذي يشمل ن ٢شھد ايضاً ن ة األق والودائع الزمنية واالدخاري
ادة ٢٠١١في المئة في عام  ١٥,٤سيولةً زيادة نسبتھا  م مقارنة بزي

ة .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٩,٣نسبتھا  ب ك، زادت نس ذل ونتيجة ل
ام  ٥٧,٩من  ٣إلى ن ١ن ى ٢٠١٠في المئة في ع في  ٦٢,٢م إل

ى ن ٢وعلى غرار ذلك، زادت نسبة ن.  م٢٠١١المئة في عام   ٣إل
ام  ٨٧,٢م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ٨٥,٥من  ة في ع ئ في الم

 ). ٤-٣جدول رقم (م ٢٠١١
 

ق، ن  ا األضي م ھ ي ف ري ع ت ود ب ق  ١وأظھر أيضاً عرضا الن
، اللذان يشمالن ودائع تتسم بسيولة أكثر نسبياً، زيادات بنسب ٢ون

ة اوت ف ت د أظھر ن.  م ق داول خارج ١ف ت م د ال ق ن ذي يشمل ال ، ال
في المئة في  ٢١,٦المصارف والودائع تحت الطلب، زيادة نسبتھا 

. م٢٠١٠في المئة في عام  ١٩,٩مقارنة بزيادة نسبتھا  ٢٠١١عام 
داول خارج  ١ونجمت الزيادة في ن ت م د ال ق ن ادات في ال عن زي

وعلى غرار ذلك، .  المصارف والودائع تحت الطلب على حٍد سواء

٢٠١٢*٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

——————————————————

٩,١٨,٩٨,٦٨,٨٩,٨٩,٧ النقد المتداول خارج المصارف

٩٠,٩٩١,١٩١,٤٩١,٢٩٠,٢٩٠,٣ مجموع الودائع

٣٩,٤٣٦,٩٤٢,١٤٩,١٥٢,٤٥٣,٣ الودائع تحت الطلب

٣٥,٨٣٩,٦٣١,٤٢٧,٦٢٥,٠٢٤,٢ الودائع الزمنية واالدخارية

١٥,٦١٤,٦١٧,٩١٤,٥١٢,٨١٢,٩ الودائع األخرى شبه النقدية

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ عرض النقود (ن٣)

جدول رقم ٣- ٣ :   مكونات عرض النقود

(األنصبة المئوية في ن٣: بنھاية الفترة)

*   الربع األول.

نھاية السنة
النقد المتداول 
خارج المصارف

الودائع تحت 
الطلب

(ن١)
الودائع الزمنية 
واالدخارية

(ن٢)
الودائع األخرى 
شبه النقدية

 (ن٣)

—————————————— —————————— ———————

٢٠٠٧٤,١٢٧,٩٢٢,٦٢٥,٢٢٣,٧١,١١٩,٦

٢٠٠٨١٥,٠١٠,٠١٠,٩٢٩,٩١٩,٠١٠,٤١٧,٦

٦,٥٣٥,٣١٠,٧-٢٠٠٩٦,٥٢٦,٥٢٢,٦١٢,٠

٥,٠-٩,٣١٥,٠-٢٠١٠٨,١٢٢,٤١٩,٩٧,٨

٢٠١١٢٥,٦٢٠,٩٢١,٦٢,٤١٥,٤٠,٤١٣,٣

*١٠,٥-٢٠١٢١٥,٥١٦,٩١٦,٧٣,١١٢,٦١,٦

جدول رقم ٣- ٢ : معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

(نسب مئوية)

*   الربع األول.

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول
٢٠١٢

)   ٣ن( معدالت نموعرض النقود : ١- ٣رسم بياني رقم 

نسبة مئوية

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول
٢٠١٢

لایر
ر 
ليا
م

مكونات عرض النقود: ٢- ٣رسم بياني رقم  

)١ن (عرض النقود  )٢ن (عرض النقود  )٣ن (عرض النقود 
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 العوامل السببية: عرض النقود بتعريفه الواسع
ة   ودي ة السع ھناك ثالثة قطاعات رئيسة في المملكة العربي

ر في ن ي ي غ طاع .  ٣تؤثر نشاطاتھا االقتصادية في الت ق وتشمل ال
ة ي ال م ر ال .        الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام غي

طاع  ٣ويتغير ن ق ى ال وفقاً للتغيرات في المطلوبات المصرفية عل
طاع .  الخاص وقطاع المؤسسات غير المالية ق كما تؤثر عمليات ال

ة ي ل ح م ة ال ول ذه .  الخاص مع بقية دول العالم في السي عكس ھ ن وت
ل  اب ق خاص م طاع ال ق وعات ال دف زان م ي العمليات في عجز م
ي  ت الواردات من السلع والخدمات والعمليات الخارجية األخرى ال

ع .  تتجاوز كثيراً متحصالته من الخارج ف رت ل، ي اث م وعلى نحو م
ا  ٣ن م ً ب ا ي ل ح بقدر استخدام الحكومة السعودية إيراداتھا النفطية م

ة ات .  يزيد عن إيراداتھا المحلي ي ل ر عم ؤث ة أخرى، ال ت من جھ
ع  ة ألن ودائ ي ل ح م ة ال ول ي ى الس م عل الحكومة مع بقية دول العال
مؤسسة  ازات ال ي الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وح

 .من النقد األجنبي تتغير تناسبياً بنفس االتجاه
 

في النمو خالل األعوام األخيرة  ٣واستمر عرض النقود ن 
وسط ٢٠١١في المئة في عام  ١٣,٢فقد نما بمعدل  ت م ة ب ارن ق م م

رة  ١٣,١نمو سنوي نسبته  ت ف ة خالل ال ئ . م٢٠١٠-٢٠٠٦في الم
ار لایر  ١٤٣,٢سجل صافي زيادة كبيرة مقدارھا  ٣غير أن ن ي ل م

ام  ٥١,٤م مقارنة بزيادة قدرھا ٢٠١١في عام  ار لایر في ع ي ل م
رة في .  م٢٠١٠ ي ب ونجمت ھذه الزيادة بصورة رئيسة عن زيادة ك

ا  م ن ھ ي ن أساسي حكومي :  متغيري ي ال محل اق ال ف صافي اإلن
ة .  ومطلوبات المصارف من القطاع الخاص ب س ن فقد ارتفع األول ب

ة من  ٢٩,٤ ئ ام  ٥١٤,٦في الم ار لایر في ع ي ل ى ٢٠١٠م م إل
ً من.  م٢٠١١مليار لایر في عام  ٦٦٥,٨ ا ب ري ق  وتضاعف اآلخر ت
ام  ٨٢,٦م إلى ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٤١,٥ ار لایر في ع ي ل م
ى ن.  م٢٠١١ رك عل مشت غ ٣وكان أثرھما التوسعي ال ل ذي ب ، ال
مليار لایر، كبيراً بقدر يفوق تحييد األثر االنكماشي لعجز  ٧٨٤,٤

ام  ٦١٠,٧ميزان مدفوعات القطاع الخاص البالغ  مليار لایر في ع
وداً )  صافي(وتحول أثر . م٢٠١١ ن ي تشمل ب ت البنود األخرى، ال

ام  ٥,٩متفرقة، ليصبح توسعياً بمقدار  ار لایر في ع ي ل م ٢٠١١م
غ  ال ام  ٣٢مقارنة بأثره االنكماشي الب ار لایر في ع ي ل م ٢٠١٠م

 ).٣-٣والرسم البياني رقم ، ٥-٣الجدول رقم (
 

 القاعدة النقدية ومضاعف النقود
ّون .  تعد القاعدة النقدية المقياس األضيق لحجم السيولة  وتك

ة  ي ل ح م ا من األصول ال ھ ازت ي جة ح ي ت المصارف ھذه السيولة ن
ا .  واألجنبية م ن ھ ة من عنصري دي ق ن دة ال د :  وتتكون القاع ق ن ال

د في  ق ن المتداول خارج المصارف واحتياطيات المصارف، أي ال
فظ  حت م ة ال الصندوق لدى المصارف إضافة إلى الودائع المصرفي

ة .  بھا لدى المصرف المركزي ب س ن ة ب دي وقد زاد حجم القاعدة النق
ادة ٢٠١١في عام )  مليار لایر ٤٤,٣( في المئة  ١٧,٤ م مقارنة بزي

ام )  مليار لایر ٦,٣( في المئة  ٢,٥نسبتھا  وسجل .  م٢٠١٠في ع
 ٢٤,٤( في المئة  ٢٥,٥النقد المتداول خارج المصارف نمواً نسبته 

اً ٢٠١١مليار لایر في عام  ١١٩,٩ليصل إلى )  مليار لایر ع م مرتف
ام  ٩٥,٥عن مستواه البالغ  ار لایر في ع عت .  م٢٠١٠ملي ف وارت

ن٢/ ن٣ن١/ ن٣السنة

——————————

٢٠٠٧٤٨,٦٨٤,٤

٢٠٠٨٤٥,٨٨٥,٤

٢٠٠٩٥٠,٧٨٢,١

٢٠١٠٥٧,٩٨٥,٥

٢٠١١٦٢,٢٨٧,٢

*٢٠١٢٦٣,٠٨٧,١

 (نسبة مئوية)

*   الربع األول.

جدول رقم ٣- ٤ : معـدالت نقديـة

٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢
———————————–—

٥١,٤١٤٣,٢١٣٩,١١٢١,٠التغير في ن٣

العوامل السببية

٥١٤,٦٦٦٥,٨١٧٥,٠١٨٤,٤صافي اإلنفاق المحلي الحكومي*

٤١,٥٨٢,٦٥٢,٥١٠٠,٧ التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

٦,٩-٠,٦-٤,١٠,٥ التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

-١٧١,٨-١٤٤,٢-٦١٠,٧-٤٧٦,٨ العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص**

٥,٩٥٦,٥٠,٨-٣٢,٠ صافي البنود األخرى

٥١,٤١٤٣,٢١٣٩,١١٢١,٠المجموع

  * اإلنفاق المحلي الحكومي ناقصاً اإليرادات المحلية.

** تقديرية.

 ( مليار لایر )

——————————الربع األول

جدول رقم ٣- ٥ : العوامل السببية للتغير في عرض النقود (ن٣)
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ه ٢٠١١أيضاً احتياطيات المصارف في عام  ت ب واً نس م ة ن ق ق م مح
في  ٠,٥مقابل انخفاض نسبته )  مليار لایر ١٩,٩(في المئة  ١٢,٥

 .م٢٠١٠المئة في عام 
 

ة   ي ال م إن مضاعف النقود مؤشر لقوة وسرعة الوساطة ال
ا من  ٣ويقيس مقدار ن.  للمصارف دة م ه وح ون ك الذي يمكن أن ت

 .وحدات القاعدة النقدية
 

يف من   في  ٤,٢وتباطأ نمو المضاعف النقدي بشكل طف
والرسم ،  ٦-٣الجدول رقم ( م ٢٠١١في عام  ٤,١م إلى ٢٠١٠عام 

د )  ٤-٣البياني رقم  ق ن وكان ھذا التباطؤ نتيجة الزيادة الكبيرة في ال
. المتداول خارج المصارف واحتياطيات المصارف على حٍد سواء

ات  اطي ي ت ة االح ب ة ونس ي مصرف ع ال ودائ ى ال د إل ق وتعد نسبة الن
اً  ي ب ل المصرفية إلى الودائع المصرفية نسبتين أساسيتين ترتبطان س
راض ى اإلق . مع المضاعف النقدي مما حد من قدرة المصارف عل

ام  ٩,٧وقد زادت نسبة األولى من  ة في ع ئ م ى ٢٠١٠في ال م إل
ة األخرى بشكل .  م٢٠١١في المئة في عام  ١٠,٩ ب وارتفعت نس

في المئة  ١٦,٢٣م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ١٦,١٨طفيف من 
 .م٢٠١١في عام 

 

٠,٠

١,٠

٢,٠

٣,٠

٤,٠

٥,٠

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

القاعدة النقدية ومضاعف النقود: ٤- ٣رسم بياني رقم 

القاعدة النقدية مضاعف النقود

مضاعف النقود
القاعدة النقدية

)مليار لایر(

مضاعفالقاعدة النقديةنھاية

النقود(مليون لایر) السنة

————————————

٢٠٠٧١٨٠٨٠٦٤,٣٧

٢٠٠٨١٨٠١٧٧٥,١٦

٢٠٠٩٢٤٨٥١٣٤,١٤

٢٠١٠٢٥٤٨٣٢٤,٢٤

٢٠١١٢٩٩١٠٣٤,٠٩

*٢٠١٢٢٩٠٦٢١٤,٣٧

جدول رقم ٣- ٦ : القاعدة النقدية ومضاعف النقود

*   الربع األول.

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول
٢٠١٢

مليار لایر صافي االنفاق الحكومي المحلي

-٥٠

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

مليار لایر
التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

-٧٠٠
-٦٠٠
-٥٠٠
-٤٠٠
-٣٠٠
-٢٠٠
-١٠٠

٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

مليار لایر عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص

-٢٤٠

-١٦٠

-٨٠

٠

٨٠

١٦٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

مليار لایر صافي البنود األخرى

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

مليار لایر ) ٣ن( صافي األثر على عرض النقود 

رسم بياني رقم ٣-٣

العوامل السببية للتغير في ( ن٣ )
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مصارف  بوضوح بيانات السالسل الزمنية للنقد المتداول خارج ال
طلب ).  ٥-٣والرسم البياني رقم  ٨-٣جدول رقم (  غ ال ل ا ب م ن ي ب ف

 ١٢٩,٤الموسمي على النقد المتداول خارج المصارف ذروته عند 
، ) ھـ١٤٣٢الموافق رمضان ( م ٢٠١١مليار لایر بنھاية أغسطس 

ر  ٩٩,١فقد وصل المستوى األدنى عند  اي ن ة ي اي ھ ن ار لایر ب ي ل م
 ).ھـ١٤٣٢الموافق صفر (م ٢٠١١

 
 المسح النقدي

المسح النقدي ھو عرض تحليلي للميزانية الموحدة للنظام  
ويشمل مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرفي السعودي 
 ). والمصارف التجارية

  
يشير المسح النقدي إلى نمو كبير في موجودات  

الجدول (م ٢٠٠٩ومطلوبات النظام المصرفي السعودي منذ عام 
إلى )  مليار لایر ٤٦٨,٣(في المئة  ١٧,١فقد ارتفعت بنسبة ).  ٩-٣

في  ٧,٥م، مقارنة بارتفاع بلغ ٢٠١١تريليون لایر في عام  ٣,٢
 .م٢٠١٠في عام ) مليار لایر ١٩٢,٢(المئة 

 
وقد ارتفع صافي األصول األجنبية للنظام المصرفي  

تريليون لایر  ٢,١إلى )  مليار لایر ٣٩٠,٤(في المئة  ٢٢,٣بنسبة 

 معدل دوران النقود
دة   يعّرف معدل دوران النقود بأنه متوسط تكرار إنفاق وح

اس .  نقدية إلنجاز عمليات اقتصادية خالل العام ق ة، ي ك ل م م وفي ال
طاع  ق ل معدل دوران النقود بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي ل

ود ق ج .  غير النفطي إلى متوسط مستوى عرض الن ات ن ى ال ن ث ت ويس
المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي من الحساب بسبب كونه جزًء من 

 .المعامالت االقتصادية المحلية
 

ة   ول ي ي الس وقد تراجع معدل دوران النقود فيما يخص أدات
ال، .  م٢٠١١في عام  ٢و ن ١األضيق نسبياً ن ث م ل ال ي ب ى س ل ع ف

ود  ق ن من )  ١ن( انخفض معدل دوران النقود فيما يتعلق بعرض ال
ى ٢٠١٠في عام  ١,٤٦ ام  ١,٣٣م إل ه في .  م٢٠١١في ع إال أن
 ٠,٨٢م إلى ٢٠١٠في عام  ٠,٨١، زاد بدرجة طفيفة من ٣حالة ن

 ).٧-٣جدول رقم (م ٢٠١١في عام 
 

 االتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف
اً   يكتسب عادةً الطلب الموسمي على النقد في المملكة زخم

ر من  ع األخي رب ة ال ة( قبل بداي ھجري ة ال ن م )  الس وي ق ت حسب ال
ع .  الھجري رب ة خالل ال ع ف رت د م ق ن ى ال وتظل عملية الطلب عل

ة .  األخير بمناسبة شھري رمضان وذي الحجة رؤي ذه ال دعم ھ وت

ن٣ن٢ن١السنة

——————————

٢٠٠٧١,٩٢١,١٠٠,٩١

٢٠٠٨١,٦٩٠,٩٧٠,٨١

٢٠٠٩١,٥٦٠,٩١٠,٧٦

٢٠١٠١,٤٦٠,٩٦٠,٨١

**٢٠١١١,٣٣٠,٩٥٠,٨٢

جدول رقم ٣ - ٧ : معدل دوران النقود*

(القطاع غير النفطي)

 **  بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولية.

 *     يتم إحتساب معدل دوران النقود بإستخدام متوسط عرض النقود.

نھاية الشھر 
الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم الھجري

                  الكمية                
(مليون لایر)  

نھاية الشھر 
الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم الھجري

                الكمية                
 (مليون لایر)

——————————————————————————————
٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢٢٠٠٧/٣١٤٢٨/٣/١٢٦٥٠٦٨

٧٠٨٠٤ ١٤٢٩/٢/٢١ ٨٤٣٢٦٢٠٠٨/٢ ١٤٢٩/٩/٣٠ ٢٠٠٨/٩

٨٢٨٦٠ ١٤٣٠/٤/٤ ٩٣٣٠٥٢٠٠٩/٣ ١٤٣٠/١٢/١٣ ٢٠٠٩/١١

٨٨٣٥٥ ١٤٣١/٢/١٦ ٩٧٥٥٩٢٠١٠/١ ١٤٣١/٩/٢١ ٢٠١٠/٨

٩٩١١٠ ١٤٣٢/٢/٢٦ ١٢٩٤٢١٢٠١١/١ ١٤٣٢/١٠/٢ ٢٠١١/٨

مالحظة: للحصول على بيانات سابقة، راجع القسم اإلحصائي من ھذا التقرير.

—————————————————— ——————————————————
أدنى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة أعلى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة

االتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف : ٨ -٣ جدول رقم

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

لایر
ر 
ليا
م

االتجاھات الموسمية للنقد المتداول : ٥- ٣رسم بياني رقم  
خارج المصارف

أدنى مستوى خالل السنة   أعلى مستوى خالل السنة 
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٣٤ 

 .م٢٠١١في المئة، على التوالي في عام  ١,٤و
 

واستمرت الحكومة السعودية بتلقي مبالغ كبيرة من  
عائدات النفط في السنوات األخيرة، وبالتالي نمت ودائعھا لدى 

في المئة لتصل إلى  ١٩,٦مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 
في  ٨,٠م مقابل نسبة نمو بلغت ٢٠١١تريليون لایر في عام  ١,٢

 .م٢٠١٠المئة في عام 
 
 تطورات سعر الفائدة 

واصلت أسعار الفائدة على الودائع بالريال بين المصارف  
اتجاھھا التنازلي في أعقاب )  SIBOR(السعودية لمدة ثالثة أشھر 

. م٢٠٠٨السياسة النقدية التوسعية التي اعتمدت منذ عام 
في  ٠,٦٩نقاط أساس لتصل إلى  ٥بمتوسط بلغ نحو وانخفضت 

م وبنحو ٢٠١٠في المئة في عام  ٠,٧٤م من ٢٠١١المئة في عام 
وبالمثل، .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,٩١نقطة أساس من  ٢٢

فـي المئــــة   ٧,٣م، مقـارنـة بارتفـاع نسبتـــه ٢٠١١فـي عــــام 
وتحتفظ المؤسسة بقسم كبير .  م٢٠١٠في عام )  مليار لایر١١٨,٧(

في المئة  ٩٣,٨من األصول األجنبية حيث استحوذت على نسبة 
م، ٢٠١١من صافي األصول األجنبية للنظام المصرفي في عام 

 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٩٤,٤مقابل 
 

واقتصرت أنشطة االئتمان المصرفي، الى حد كبير، على  
شكل مطلوبات للمصارف على القطاع الخاص وشكلت نسبة 

م مقابل ٢٠١١في المئة من إجمالي االئتمان المحلي في عام  ٨٠,٤
ومع ذلك، نمت مطلوبات .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٧٨,٣

 ٨٢,٦(في المئة  ١٠,٦المصارف على القطاع الخاص بنسبة 
م مقارنة مع ٢٠١١مليار لایر في عام  ٨٥٨,٤إلى )  مليار لایر

وفي المقابل .  م٢٠١٠في عام )  مليار لایر ٤١,٥(في المئة  ٥,٧
خفضت المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة غير المالية 

في المئة  ٢,٣التزاماتھا المالية بصفتھا مطلوبات للمصارف بنسبة 

٢٠١٢***٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

———————————————————
الموجودات

١١٧٠٩٦٥١٦٨٣٨٣٢١٦٣١٢٧٧١٧٤٩٩٤٣٢١٤٠٣٥٩٢٢٣٩٠٥٦صافي الموجودات األجنبية

١١٢٨٤٦٦١٦٤٢٣١٢١٥٢٠٠٤٢١٦٥١٥٢٢٢٠٠٧٠٨٦٢١٠٣٠٣٦مؤسسة النقد

٤٢٤٩٩٤١٥٢٠١١١٢٣٥٩٨٤٢١١٣٣٢٧٣١٣٦٠٢٠المصارف التجارية

٧٥٩٤٩٥٩٧٦٥٤٣٩١٦٥٦١٩٩٠٠٨٨١٠٦٧٩٩٩١١٢٢٩٨٧االئتمان المحلي

٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٨٥٨٣٦٥٨٩٨٩٠٨مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

١٤٤١٧٩٢٠٩٩٢٠١٥٤١٨٨١٨٢٠٤٨١٧٧٨٠٣١٨٧٩٣٩مطلوبات المصارف من الحكومة

٣٧٤٣٤٣٢٠٦٥٢٨١٣٦٣٢٢٨٥٣١٨٣١٣٦١٣٩مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٣٢٠٨٣٥٨٣٣٦٢٠٤٣اإلجمــــالـي

المطلوبات

٧٨٩٧٥٥٩٢٩١٢٥١٠٢٨٩٤٤١٠٨٠٣٧٠١٢٢٣٥٦٣١٢٧٠٦١٩عرض النقود (ن٣)

٥١٦٧١٨١٠٥٥٩٥٨٩٢٣١١٨٩٩٢٥٥٩١١٨٦٩٩٧١٢٨٨٥٥٩الودائع الحكومية**

٦٢٣٩٨٧٦٧٥٢٩٢٥٩٥٧٧٦٦٦٧١٠٢٧٩٧٧٩٨٨٠٢٨٦٥صافي البنود األخرى

١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٣٢٠٨٣٥٨٣٣٦٢٠٤٣اإلجمــــالــي

٧,٣٢٢,٣٤,٦-٣٠,١٤٣,٨٣,١صافي الموجودات األجنبية

٨,٠٧,٩٥,١-١٩,٧٢٨,٦٦,١االئتمان المحلي

٢١,٤٢٧,١٠,٠٥,٧١٠,٦٤,٧مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

٥,٧-١٨,١٢,٣-١٧,٠٤٥,٦٢٦,٥مطلوبات المصارف من الحكومة

١٣,٥-١٤,٧١,٤-١٢,٣-٧,١١٤,٣مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

١٩,٦١٧,٦١٠,٧٥,٠١٣,٣٣,٨عرض النقود (ن٣)

٧,٥١٩,٦٨,٦-٥٢,٨١٠٤,٤١٢,٦الودائع الحكومية**

١٢,٠١٩,٦٠,٦-١٦,٦٨,٢١١,٨صافي البنود األخرى

( مليون لایر )

*       المركز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية.            **   تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل.

(نسبة التغير المئوية)

جدول رقم ٣- ٩ : المسح النقدي*

(نھاية السنة)

  ***  الربع األول.
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٣٥ 

حذت أسعار الفائدة على ودائع الدوالر حذوھا حيث تراجعت بنحو 
 ٠,٣٦م من ٢٠١١في المئة في عام  ٠,٢٩نقاط أساس لتصل  ٧

في  ٠,٧٤نقطة أساس من  ٤٥م وبنحو ٢٠١٠في المئة في عام 
ومع ذلك، ارتفع الفارق بين متوسط .  م٢٠٠٩المئة في عام 

في المئة  ٠,٣٨م من ٢٠١١في المئة في عام  ٠,٤١إلى السعرين 
-٣الجدول (م ٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,١٨م و ٢٠١٠في عام 

 ). ٦-٣والرسم البياني  ١٠
  

 تطورات سعر الصرف
ظل ربط سعر الصرف بين الريال السعودي والدوالر  

وبات سعر الصرف في .  األمريكي مستقرا في سوق النقد األجنبي
لایر للدوالر  ٣,٧٥السوق الفورية قريبا من السعر الرسمي البالغ 

 ).١١-٣الجدول رقم ( ٢٠١١في عام 
 
 الدين العام  

واصلت الحكومة السعودية تحقيق فوائض في الميزانية  
على خلفية ارتفاع عائدات النفط منذ عام )  م٢٠٠٩باستثناء عام (

ومكن ذلك الحكومة من خفض الدين العام بمتوسط .  م٢٠٠٣

مليار لایر في عام  ١٦٧,٠في المئة ليصل إلى  ١٧,٨سنوي بلغ 
وتم تقليص ھذا .  م٢٠٠٣مليار لایر في عام  ٦٦٠,٢م من ٢٠١٠

مليار لایر في عام  ١٣٥,٥في المئة ليصل الى  ١٨,٩الدين بنسبة 
وقد انعكس أيضا استمرار تخفيض الدين العام في .  م٢٠١١

التحسن الكبير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في  ١٠,٢م من ٢٠١١في المئة في عام  ٦,٣التي انخفضت الى 

كما لم .  م٢٠٠٣في المئة في عام  ٨٢,٩م و٢٠١٠المئة في عام 
م بسبب وضع ٢٠١١يتم إصدار أي أدوات للدين العام خالل عام 

 .الميزانية الجيد خالل السنوات الماضية
 

 عرض المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي
نظراً الرتفاع عائدات النفط واالنفاق العام في السنوات  

وارتفع إجمالي .  األخيرة، فقد استمر نمو المركز المالي للمؤسسة
 ٣٥٢,٥(في المئة  ٢٠,٧موجودات ومطلوبات المؤسسة بنسبة 

م مقارنة ٢٠١١تريليون لایر في عام  ٢,٠ليصل إلى )  مليار لایر
. م٢٠١٠في عام )  مليار لایر١٣٤,٧(في المئة  ٨,٦بزيادة قدرھا 

مليار  ١٩٥,٢(في المئة  ١٩,٤وارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 
م مقارنة مع ٢٠١١تريليون لایر في عام  ١,٢لتصل إلى )  لایر

. م٢٠١٠في عام )  مليار لایر ٧٤,٣(في المئة  ٨زيادة بنسبة 
في  ١٥,٥وارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى المؤسسة بنسبة 

 ٥٥,٠م مقابل ٢٠١١مليار لایر في عام  ٦٣,٥المئة لتصل إلى 
 .م٢٠١٠مليار لایر في عام 

 
وشھدت قاعدة األصول األجنبية للمؤسسة نمواً كبيراً  

بسبب تدفقات النقد األجنبي ذات الصلة بالنفط المستحقة للحكومة 
ولذلك، ارتفعت ودائع المؤسسة .  السعودية في السنوات األخيرة

في المئة في عام  ٢٠,٤لدى البنوك العاملة خارج السعودية بنسبة 
مليار لایر في  ٣٤٣,٩مليار لایر من  ٤١٤,٠م لتصل إلى ٢٠١١
وحققت أيضا استثمارات المؤسسة في األوراق .  م٢٠١٠عام 

 ١,٤في المئة لتصل الى  ٢٠,٨المالية األجنبية زيادة كبيرة بنسبة 
في  ١٠,٣م مقارنة بزيادة نسبتھا ٢٠١١تريليون لایر في عام 

٠,٠
٠,٥
١,٠
١,٥
٢,٠
٢,٥
٣,٠
٣,٥
٤,٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

ة 
ئد
لفا
ر ا
عا
س
ط أ
س
تو
م

أسعار الفائدة على الودائع بالريال : ٦- ٣رسم بياني رقم 
)متوسط أسعار الفائدة لثالثة أشھر(والدوالر

الودائع بالريال السعودي الودائع بالدوالر

السنة
الودائع 
بالريال 
السعودي

 الودائع 
بالدوالر

الفارق بين أسعار 
الفائدة بالريال 
والدوالر

————————————————
٢٠٠٨٣,٢٨٢,٩٩٠,٣٠

٢٠٠٩٠,٩١٠,٦٧٠,٢٤

٢٠١٠٠,٧٤٠,٣٤٠,٤٠

٢٠١١٠,٦٩٠,٢٩٠,٤١

**٢٠١٢٠,٨٣٠,٤٦٠,٣٧

**   متوسط الربع األول.

جدول رقم ٣- ١٠ : أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*

(متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشھر)

*     أسعار الفائدة بين المصارف.

أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
المتوسط 

(لكامل الفترة)

———————————————

٢٠٠٧٣,٧٥٤٢٣,٧٠٠٠٣,٧٤٦٤

٢٠٠٨٣,٧٦٨٥٣,٧١١٥٣,٧٥٠٣

٢٠٠٩٣,٧٥٣٢٣,٧٤٦٧٣,٧٥٠٤

٢٠١٠٣,٧٥١٠٣,٧٤٩٢٣,٧٥٠٢

٢٠١١٣,٧٥١٣٣,٧٤٨٥٣,٧٥٠٣

*٢٠١٢٣,٧٥٠٧٣,٧٥٠٠٣,٧٥٠٣

المصدر: رويترز.

*    الربع األول.

جدول رقم ٣- ١١ : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في 
السوق الفورية
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في المئة  ٢٤,٣وارتفع غطاء النقد بنسبة .  م٢٠١٠المئة في عام 
م مقارنة بارتفاع ٢٠١١مليار لایر في عام  ١٦٩,٠ليصل إلى 

 ).١٢-٣الجدول رقم (م ٢٠١٠في المئة في عام  ١٠,٥نسبته 
 
 ٢٠١٢التطورات خالل الربع األول من عام  

استمرت المؤسسة في إتباع سياسة نقدية محفزة تواكب  
التطورات الدولية وتسھل توفير ائتمان مناسب للقطاع الخاص 

وارتفع المتوسط اليومي .  لضمان النمو االقتصادي المستدام
مليون  ٨٥لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء بشكل طفيف إلى نحو 

مليون لایر في  ٧٨م مقابل ٢٠١٢لایر في الربع األول من عام 
وبالمثل، ارتفع المتوسط اليومي .  م٢٠١١الربع المقابل من عام 

مليار  ١٠١,٣لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى نحو 
مليار  ٧١,١م مقارنة بنحو ٢٠١٢لایر في الربع األول من عام 

 .م٢٠١١لایر في الربع األول من عام 
 

 عرض النقود
استمر عرض النقود في نموه، ولكن بوتيرة أقل، حيث  

أظھرت جميع األدوات الرئيسة للسيولة نمواً مستمراً في الربع 
)  ٣ن(وسجل عرض النقود بتعريفه الواسع .  م٢٠١٢األول من عام 

باإلضافة إلى )  مليار لایر ٤٧,٠(في المئة  ٣,٨ارتفاعا نسبته 
مليار  ٤٠,٨(في المئة  ٣,٨بنسبة )  ٢ن(ارتفاع عرض النقود 

 ٣٩,٢(في المئة  ٥,١نمواً نسبته )  ١ن(، وحقق عرض النقود )لایر
وأظھرت أدوات .  م٢٠١٢في الربع األول من عام )  مليار لایر

السيولة نمواً أعلى من معدالت النمو المقابلة في الربع األول من 

، ونسبة )مليار لایر ٦٩,٣(في المئة  ٦,٤م البالغة نسبة ٢٠١١عام 
 ٦٠,٢(في المئة  ٩,٦ونسبة )  مليار لایر ٥٩,٧(في المئة  ٦,٥

 ).١-٣الجدول (على التوالي ) مليار لایر
 

 ٥٨,٤(في المئة  ٥,٩وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة  
 ٤م مقابل زيادة نسبتھا ٢٠١٢في الربع األول من عام )  مليار لایر
. م٢٠١١في الربع األول من عام )  مليار لایر ٤٤,٣(في المئة 

في المئة  ٩٠,٣وبلغ نصيبھا في عرض النقود بتعريفه الواسع نحو 
في المئة في  ٩٠,٧م مقارنة مع ٢٠١٢في الربع األول من عام 
وزاد النقد المتداول خارج .  م٢٠١١الربع األول من عام 

في الربع األول )  مليار لایر ٢,٨(في المئة  ٢,٣المصارف بنسبة 
في )  مليار لایر ١٠,٧(في المئة  ١١,٢م مقابل ٢٠١٢من عام 

 .م٢٠١١الربع األول من عام 
  

 تطورات أسعار الفائدة وسعر الصرف 
ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية  

في المئة في الربع األول  ٠,٨٣نقطة أساس لتصل إلى  ١٤بنحو 
 ٠,٧٥م مقارنة بارتفاع قدره نقطة أساس واحدة إلى ٢٠١٢من عام 

وانخفض الفارق في .  م٢٠١١في المئة في الربع األول من عام 
العائد لصالح الريال بين أسعار الفائدة بالريال وأسعار الفائدة على 

نقاط أساس  ٤الودائع بالدوالر األمريكي لفترة ثالثة أشھر بنحو 
م مقارنة ٢٠١٢في المئة في الربع األول من عام  ٠,٣٧ليصل إلى 

في المئة في الربع األول  ٠,٤٣نقاط أساس إلى  ٥بارتفاع بنحو 
 ).١٠-٣الجدول (م ٢٠١١من عام 

 

٢٠١٢*٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

——————————————————
أوالً : المطلوبات

١٠٦٠٥٣١٢١٠٦٧١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٦٩٠٣٣١٦٤٩٣٠النقد المصدر

٥١٤١٢٣١٠٥٢٣٣٦٩٣٣٩١٢١٠٠٨٢٥١١٢٠٣٤٧٧١٢٩٩٦٧٦ودائع القطاع العام

٣٦٢٧٧٤٤٦٩٨٥٠٧١٥٥٤٩٧٦٦٣٥١١٦٨٠١١ودائع المصارف التجارية

١٤٩٣٩١٢٤٨٨١٠٣٠٠١٠٣١٠٣٧٧٤٣٧٥٠ودائع لجھات أجنبية بالريال

٥٢٥٤٢٤٤٧٩٤٠٦٤٥٢٥٩٩٤٩٥٨٢٣٦١٨٠٦٩٦١٧٦٩٨مطلوبات أخرى

١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩٢٠٥٧٨٦٤٢١٥٤٠٦٥االجمالي

ً : الموجودات ثانيا

١٠٦٠٥٤١٢١٠٦٦١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٦٩٠٣٣١٦٤٩٣٠الغطاء النقدي

٢٣٨٤٢٢٧٠٥٣٢٣٨٧٦٢٥٠٦٠٢٩١٨٧٢٤١٧١نقد في الصندوق

٢٤٦٧٩٢٣٧٩٤٨٧٣٣٥٦٧٣٣٤٣٨٨٧٤١٤٠٠٧٤٩٥٢٤٦ودائع لدى البنوك بالخارج

٧٩٠٥٥٩١١٥٤٢٤٧١٠٧١٥٤٢١١٨١٩١٦١٤٢٧٨٢٠١٤٤٦٦١٠استثمارات في أوراق مالية بالخارج

٢٩٥٦٩٢٨١٤٢١٦٤٣٥١٨٤٩٧١٧٨١٧٢٣١٠٨موجودات أخرى

١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩٢٠٥٧٨٦٤٢١٥٤٠٦٥االجمالي

جدول رقم ٣-١٢ : المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي

(نھاية السنة)

 ( مليون لایر )

*  الربع األول. 
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استمرت المؤسسة في المحافظة على سقف االصدار  
مليار لایر، وتسعير  ٩,٠األسبوعي ألذونات الخزينة عند مستوى 

في المئة من سعر الفائدة بين  ٨٠,٠أذونات الخزينة على أساس 
المصارف السعودية بھدف تشجيع المصارف المحلية على زيادة 

 .اإلقراض
استقر ربط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر  

رياالً  ٣,٧٥في السوق الفورية حول سعر صرفه الرسمي والبالغ 
 .لكل دوالر

 
 عرض المركز المالي لمؤسسة النقد

استمر المركز المالي للمؤسسة في التوسع حيث نمت  
في )  مليار لایر ٩٦,٢(في المئة  ٤,٧أصولھا اإلجمالية بنسبة 

في المئة         ٣,٩م مقارنة مع نمو نسبته ٢٠١٢الربع األول من 
وكان .  م٢٠١١في الربع األول من عام )  مليار لایر ٦٦,٤(

إليرادات النقد األجنبي دور أساس ألنھا ساعدت في تمكين 
الحكومة من زيادة ودائعھا لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

في الربع األول من عام )  مليار لایر ٩٦,٢(في المئة  ٨بنسبة 
في )  مليار لایر ٨,٥(في المئة  ٠,٨م مقابل انكماش نسبته ٢٠١٢

وارتفعت ودائع المصارف التجارية .  م٢٠١١الربع األول من عام 
في )  مليار لایر ٤,٥(في المئة  ٧,١لدى المؤسسة أيضا بنسبة 

في المئة  ٦,١م مقارنة بنمو أقل نسبته ٢٠١٢الربع األول من عام 
وانخفضت .  م٢٠١١في الربع األول من عام )  مليار لایر ٣,٦(

ً حيث شھد إجمالي النقد  كمية النقد الذي أصدرته المؤسسة سابقا
في الربع )  مليار لایر ٤,١-(في المئة  ٢,٤المصدر انخفاضاً بنسبة 

 ٢,٧(في المئة  ٢م في مقابل توسع نسبته ٢٠١٢األول من عام 
 .م٢٠١١في الربع األول من عام ) مليار لایر

  
ومكنت تدفقات النقد األجنبي الكبيرة المؤسسة أيضا من  

ولذلك، ارتفعت ودائع المؤسسة .  توسيع قاعدة األصول األجنبية
) مليار لایر ٨١,٢(في المئة  ١٩,٦لدى البنوك في الخارج بنسبة 

في  ٢,١م مقارنة بارتفاع أقل نسبته ٢٠١٢في الربع األول من عام 
كما .  م٢٠١١في الربع األول من عام )  مليار لایر ٧,١(المئة 

 ١,٣زادت المؤسسة استثماراتھا في األوراق المالية األجنبية بنسبة 
م ٢٠١٢في الربع األول من عام )  مليار لایر ١٨,٨(في المئة 

في الربع )  مليار لایر ٦٤,٢(في المئة  ٥,٤مقابل ارتفاع نسبته 
 ■)١٢-٣الجدول رقم ( ٢٠١١األول من عام 
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دة عوامل من ،  ) ٢-٤ ى ع ة إل ـ ي مصرف ع ال ودائ ويعـزى نمو ال
 .أبرزھا ارتفاع صافي اإلنفاق الحكومي المحلي

 
ا،    وعھ ة حسب ن وباستعراض تطورات الودائع المصرفي

ة ٢٠١١يالحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب في عام  ب س ن  ٢٠,٩م ب
ة  ٦٤١,١لتبلغ ) مليار ريـال ١١١,٠(في المئة  ارن مليار ريـال، مق

ق، )  مليار ريـال ٩٦,٩( في المئة  ٢٢,٤بنمو نسبته  اب في العام الس
ة في  ٥٣,٨وزاد نصيبھا المئوي من إجمالي الودائع من  ئ م في ال

ام  ٥٨,١م إلى ٢٠١٠نھاية عام  ة ع اي ھ ة في ن ئ ، م٢٠١١في الم
ة  ٢,٤كـذلـك ارتـفـعـت الودائع الزمنية واالدخارية بنسبة  ئ م في ال

خفاض  ٣٠٥,٤لتبلغ ) مليار ريـال ٧,٢( ان ة ب ارن ق مليار ريـال، م
ار لایر ٢٥,١( في المئة  ٧,٨في العام السابق نسبته  ي ل ك  ) م ذل ، وب

ى ٢٠١١قل نصيبھا المئوي من إجمالي الودائع في عام   ٢٧,٧م إل
ق ٣٠,٣في المئة مقارنة بنسبة  ة .  في المئة في العام الساب ب س ن ال وب

ة ( للودائع األخـرى شبـه النقديـة  ـ ل م ع ال ن ب ي م معظمھا ودائع المقي
ة  ٠,٤م بنسبــة ٢٠١١، فقـد ارتفعــت في عــام ) األجنبية ـ ئ م في ال

مليـار ريـال، مقارنة بانخفاض  ١٥٧,١لتبلـغ )  مليون ريـال ٦٤١( 
ال ٢٧,٥( في المئة  ١٥,٠نسبته  ار ريـ ي ل ق، )  م ابـ ام الس ع في ال

ى ٢٠١١وتراجع نصيبھـا المئوي من إجمالـي الودائع في عام  م إل
رسم ( في المئة للعـام السابـق  ١٥,٩في المئة مقارنـة بنسبـة  ١٤,٢

 ).٣-٤بياني رقم 
 

ع   وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب القطاع، ارتفعت ودائـ
 ١١٠,٧( فـي المئة  ١٤,٢م بنسبـة ٢٠١١القطاع الخـاص في عـام 

ة  ٨٩٠,٢إلى )  مليار ريـال ي  ٨,١مليار ريـال مقارنة بنمو نسب فـ
ق)  مليار ريـال ٥٨,٦(المئة  ع ،  في العام الساب غ نصيب ودائ ل وب

ه  في  ٨٠,٧القطاع الخاص من إجمالي الودائع المصرفية ما نسبت

واصلت المصارف التجارية تحقيق معدالت نمو عالية في  
ي ،  أدائھا ت ة ال ي اب ج ة االي صادي ت طورات االق ت لتنسجم بذلك مع ال

ا ،  يشھدھا االقتصاد السعودي ى أداء دورھ وعملت المصارف عل
اجات  ي ت في النشاط االقتصادي بشكل فاعل سواء من حيث تلبية اح
عمالء . التمويل أو تقديم خدمات مصرفية ومالية تناسب تطلعات ال

ة  ي م ال ع كذلك استطاعت تالفي التداعيات السلبية لألزمات المالية ال
 . بما فيھا أزمة ديون منطقة اليورو 

 
ام   م ٢٠١١ويظھر األداء الجيد للمصارف التجارية في ع

ي ،  من ارتفاع نشاطھا ال ة، حيث زاد إجم ي وتعزيز مراكزھا المال
ة  ٩,١موجوداتھا بنسبة  ب س ن ة ب ي في المئة، ونمت الودائع المصرف

مصارف  ١٢,١ ات ال اطي ي ت ال واالح م ة، وزاد رأس ال ئ م في ال
ة  ٦,٨التجارية بنسبة  ب س  ١٨,٤في المئة، كذلك ارتفعت أرباحھا بن

 . في المئة
 

 تطورات المركز المالي الموحد للمصارف
ام   داً ٢٠١١أظھرت المصارف التجارية في ع ي م أداًء ج

ا ،  عززت فيه متانة مراكزھا المالية ھ وجودات ي م ال فقد ارتفع إجم
غ )  مليار ريـال ١٢٩,٢( في المئة  ٩,١بنسبة  ل ار  ١٥٤٤,٤ليب ي ل م

ال ٤٥,٠( في المئة  ٣,٣ريـال مقارنة بنمـو نسبته  ار ريـ ي ل في )  م
 ). ١-٤جدول رقم (العام السابق 

 
 الودائع المصرفية

ام   ة ٢٠١١ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في ع ب س ن م ب
ال  ١١٠٣,٦ليبلغ )  مليار ريـال ١١٨,٨(في المئة  ١٢,١ ار ريـ ملي

ة  ٤,٧مـقـارنـة بـنـمـو نـسـبته  ئ م ال ٤٤,٣( في ال ار ريـ ي ل في )  م
، ورقم ١-٤، والرسمان البيانيان رقـم ٢-٤جدول رقم ( العام السابق 

 القطاع المصرفي              

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
الربع األول 
٢٠١٢

——————————————————
الموجودات

١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٧٩١٧٤١٦٧٩٠٧االحتياطيات المصـرفية

ية ١٤٧٧١٢١٥٣٩٨٦٢١٠٩١٨١٩٣١٢٧٢٠٨٧٢٣٢١٧٦٣٢الموجودات األجنب

١٨١٦١٣٢٤١٩٨٦١٨٢٣٢٤٢١٤٣٣٣٢٠٩٦٣٤٢٢٤٠٧٨مطلوبات على مؤسسات حكومية وشبه حكومية

خاص طاع ال ٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٨٥٨٣٦٥٨٩٨٩٠٨مطلوبات على الق

١٤٢٩٩١١١٣٦٥١٩٤٦١٦٩٤١٥٢٨مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقديـة

خرى ٥٧٩٧١٧٣٦٥٩٨١٢٩٦٧٠٧٩٤٨٦٨٤٣٨٥٨١٧موجودات أ

١٠٧٥٢٢١١٣٠٢٢٧١١٣٧٠٢٥٨١٤١٥٢٦٧١٥٤٤٤٣٤١٥٩٥٨٧٠إجمالي الموجودات (المطلوبات)

المطلوبات

ئع المصـرفية ٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١١٠٣٦٣٤١١٤٧٩٠٦الودا

ية ١٠٥٢١٣١١٢٤٦٦٩٩٦٨٣٩٤٧٠٦٧٥٤٥٠٨١٦١٢المطلوبات األجنب

مال واالحتياطيات ١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٠١٤٠٢١٦٢٠٢رأس ال

٣٠٢٦٤٢٩٩٢٨٢٦٨٣٠٢٦١٢٠٣٠٩١٩٩٣١٣األرباح

خرى ١١٦١٥٤١٨١٩٣٧١٣٩٥٥٥١٣١٥٦٧١٤٤٢٩١١٤٠٨٣٨مطلوبات أ

المركز المالي الموحد للمصارف التجارية : ٤-١ جدول رقم
(نھاية الفترة)

(مليون لایر)



 ٤٨التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

     

 

٣٩ 

ق ٧٩,٢المئة مقارنة بما نسبته  عت  .  في المئة في العام الساب ف وارت
ة ٢٠١١ودائع القطاع العام في عام  ب س ة  ٣,٩م بن ئ م  ٨,١( في ال

 ٦,٥مليار لایر مقارنة بانخفاض نسبته  ٢١٣,٤لتبلغ )  مليار ريـال
ق)  مليار لایر ١٤,٣( في المئة  ام الساب ع ك انخفض .  في ال ذل وب

ة  ٢٠,٨نصيب ودائع القطاع العام من إجمالي الودائع من  ئ م في ال
 .م٢٠١١في المئة في عام  ١٩,٣م إلى ٢٠١٠في عام 

 
ة،   ل م ع ة حسب ال ي مصرف ع ال ودائ وبالنسبة لتطورات ال

ة ٢٠١١ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في عام  ب في  ١٢,٢م بنس
ة  ٩٦٧,٢لتبلغ )  مليار ريـال ١٠٥,٤( المئة  ارن ق ال، م ار ريـ ي ل م

ة  ١٠,٥بزيادة نسبتھا  ئ م ال ٨١,٩( في ال ار ريـ ي ل ام )  م ع في ال
ام  ع في ع ودائ ي ال ال السابق، وبذلك بلغ نصيبھا المئوي من إجم

ة  ٨٧,٦م نحو ٢٠١١ ب ة في  ٨٧,٥في المئة مقارنة بنس ئ م في ال
ة .  العام السابق ـ ب س ن عت ب ف د ارت ق ة ف أما الودائع بالعملـة األجنبيـ

غ )  مليار ريـال ١٣,٣( في المئة  ١٠,٨ ل ال  ١٣٦,٤لتب ار ريـ ي ل م
ال ٣٧,٦( في المئة  ٢٣,٤مقارنة بانخفاض نسبتـه  ار ريـ ي في )  مل

ع من  ودائ ي ال ال ا من إجم ھ ب العـام السابق، وبذلك انخفض نصي
ام  ١٢,٤م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ١٢,٥ ة ع اي ھ ة ن ئ م في ال
 .م٢٠١١

 
 مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص  
ارات( والـعـام  م ث ت ة، واس ) قـروض وسـلـف، وكـمبياالت محسوم

ة  ٧,٨م بـنـسـبـة ٢٠١١فـي عـام  ئ م ال ٧٧,٧( في ال ار ريـ ي ل ) م
ة  ٨,١مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ١٠٦٩,٧لـيـبلغ  ئ م في ال

ال ٧٤,١( ار ريـ ي ل ق)  م ام الساب ع ي .  في ال ال ك شكل إجم ذل وب
ام  ة ع اي ھ م ٢٠١١المطلوبات على القطاعين العام والخاص في ن

ة  ٩٦,٩نسبة  ب س ن في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة ب
 . في المئة في العام السابق ١٠٠,٧

٤٣,٤ ٤٠,٥ ٤٦,١ ٥٣,٨ ٥٨,١

٣٩,٤ ٤٣,٤ ٣٤,٤
٣٠,٣ ٢٧,٧

١٧,٢ ١٦,١ ١٩,٦ ١٥,٩ ١٤,٢

٠
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٦٠

٨٠

١٠٠
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مكونات الودائع المصرفية: ٣- ٤رسم بياني رقم  

أخرى شبه نقدية  زمنية وإدخارية  تحت الطلب 
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معدالت نمو الودائع المصرفية: ٢- ٤رسم بياني رقم  

أخرى شبه نقدية  زمنية وإدخارية  تحت الطلب 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
الربع األول 
٢٠١٢

——————————————————
حسب النوع : أوالً

ئع تحت الطلب ٣١١٣٦٥٣٤٢٤٨٨٤٣٣١٦٢٥٣٠٠٧٢٦٤١٠٥٦٦٧٧٤٧٠الودا
ية واإلدخارية ئع الزمن ٢٨٣٠٥٩٣٦٧٦٢٤٣٢٣٣٧٧٢٩٨٢٨٣٣٠٥٤٤١٣٠٧٠١٤الودا

ية: شبه النقد ١٢٣١٤٠١٣٦٠٠٧١٨٤٠٠٩١٥٦٤٩٥١٥٧١٣٦١٦٣٤٢٢الودائع األخرى 
ية ئع بالعملة األجنب ١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٦٤٣٥١٤٤٦١١الودا
ستندية ٩٦٨٣١٥٨٢٥١٤٧٧٠٢٣٦٥٠٨٣٦٥٨٨٧٩        مقابل اعتمادات م

عادة الشـراء (ريبو) ٣٩١٠٦٥٨٢٢٠١٤١٠١٠عمليات إ
مة حويالت القائ ٨٩١٥٧٥٥٣٨٢٨٩٩٧٣٥١٢٣٢٦٩٩٢٢الت
حسب القطاع : ً ثانيا
خاص طاع ال ٥٧٣٦٠٦٦٦٧٤٢٣٧٢٠٩١٩٧٧٩٥٦٤٨٩٠٢٤٤٩٢٠٥١١الق
عام طاع ال ١٤٣٩٥٨١٧٨٦٩٥٢١٩٦٣٠٢٠٥٢٨٦٢١٣٣٩٠٢٢٧٣٩٤الق

حسب العملة : ً ثالثا
ئع بالعملـة المحليـة ٦١٦٩٣٢٧٣٤١٤٨٧٧٩٨١٩٨٦١٧٥٣٩٦٧١٩٩١٠٠٣٢٩٤الودا
ية ئع بالعملة األجنب ١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٦٤٣٥١٤٤٦١١الودا
٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١١٠٣٦٣٤١١٤٧٩٠٦إجمالي الودائع المصرفية

الودائـع المصرفيــة : ٤-٢ جدول رقم
(نھاية الفترة)

(مليون لایر)
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الودائع حسب العملة:  ١- ٤رسم بياني رقم 

الودائع بالعملة األجنبية  الودائع بالعملة المحلية 
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٤٠ 

خاص   وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع ال
غ )  مليار ريـال ٨٢,٦( في المئة  ١٠,٦م بنسبة ٢٠١١في عام  ل ب ي ل
ة  ٥,٧مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٨٥٨,٤ ئ م  ٤١,٥( في ال

ى .  في العام السابق)  مليار ريـال وشكلت مطلوبات المصارف عل
ة من  ٧٧,٨م نسبة ٢٠١١القطاع الخاص في نھاية عام  ئ م في ال
 . في المئة في العام السابـق ٧٨,٨إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 

 
ام   ع طاع ال ق مصارف من ال ات ال وب طل قروض ( أما م

ة ي وم ة حك ي ال د ) للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق م ق ، ف
ال ٤,٧( في المئة  ٢,٢م بنسبة ٢٠١١انخفضت في عام  ) مليار ريـ

ه  ٢٠٩,٦لتبلغ نحو  ت ب اع نس في  ١٧,٦مليار ريـال، مقارنة بارتف
ات .  في العام السابق)  مليار ريـال ٣٢,٠(المئة  وب طل م وشكلت ال

ي  ١٩,٠م نسبة ٢٠١١من القطاع العام في عام  ال في المئة من إجم

ام  ٢١,٨الودائع المصرفية مقارنة بنسبة  ع ة ال اي ھ ة في ن ئ في الم
م ٣-٤جدول رقم ( السابق  ان رق م ٤-٤، والرسمان البياني ـ ـ ، ورقـ

٥-٤ .( 
 

 االئتمان المصرفي حسب اآلجال
ر األجل   ة( ارتفع االئتمان المصرفي قصي ن ل من س ) أق

ام  م ٢٠١١الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في ع
ال ٢٩,٥( في المئة  ٦,٥بنسبة  ار ريـ ي ل غ )  م ل ب ي ار  ٤٨٥,٧ل ي ل م

ال ٦,٥(في المئة  ١,٥ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  في )  مليار ريـ
ق اب ام .  العام الس وسط األجل في عـ ت ان م م ت م  ٢٠١١وزاد االئ

ة  ٧,٣بنسبــة )  سنوات ٣سنــة إلى ( ال ٩,٢( في المئ ار ريـ ي ل ) م
ة  ٨,٣مليــار ريـال مقارنـة بارتفــاع نسبتـه  ١٣٦,١ليبلغ  فـي المئ

وارتفع االئتمان طويل األجل .  في العام السابق)  مليار ريـال ٩,٧( 

————————————————————————
٧٣٤٢٣٧٨٠,٠٧٧٥٧٥٦٧٨,٢٨٥٨٣٦٥٨٠,٢٨٩٨٩٠٨٨٠,٠المطلوبات على القطاع الخاص

٧٠٨٧٦٩٧٧,٢٧٤٣٠٥٧٧٤,٩٨٢٤٧٩٥٧٧,١٨٦١٤٨٢٧٦,٧االئتمان المصـرفي

٧٠١٧٠٦٧٦,٤٧٣٥٠١٠٧٤,١٨١٤٩٨٨٧٦,٢٨٥١٨٩٠٧٥,٩قروض وسلف

٧٠٦٣٠,٨٨٠٤٧٠,٨٩٨٠٧٠,٩٩٥٩٢٠,٩كمبياالت مخصومة

ية خاصـة ٢٥٤٦٨٢,٨٣٢٦٩٩٣,٣٣٣٥٧٠٣,١٣٧٤٢٦٣,٣استثمارات في أوراق مال

١٨٢٣٢٤١٩,٩٢١٤٣٣٣٢١,٦٢٠٩٦٣٤١٩,٦٢٢٢٥٠٣١٩,٨المطلوبات على القطاع العام

٢٨١٣٦٣,١٣٢٢٨٥٣,٣٣١٨٣١٣,٠٣٤٥٦٤٣,١االئتمان المصرفي للمؤسسات العامـة

ية حكوميـة ١٥٤١٨٨١٦,٨١٨٢٠٤٨١٨,٤١٧٧٨٠٣١٦,٦١٨٧٩٣٩١٦,٧استثمارات في أوراق مال

٧٨٤٩٧٨,٦١٢٠١٣٣١٢,١١٣٠٢٤٩١٢,٢١٣٣٦٥٩١١,٩أذونات خزينة

٧٥٦٩١٨,٢٦١٩١٥٦,٢٤٧٥٥٤٤,٤٥٤٢٨٠٤,٨سندات حكومية

١٣٦٥٠,١١٩٤٦٠,٢١٦٩٤٠,٢١٥٢٨٠,١مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

٩١٧٩٢٦١٠٠,٠٩٩٢٠٣٤١٠٠,٠١٠٦٩٦٩٣١٠٠,٠١١٢٢٩٣٩١٠٠,٠المجمــوع

النصيب 
المئوي 
للمجموع المبلغ

النصيب 
المئوي 
للمجموع المبلغ

———————

النصيب 
المئوي 
للمجموع

النصيب 
المئوي 
المبلغللمجموع المبلغ

٢٠١١

مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام : ٤-٣ جدول رقم
(نھاية الفترة)

٢٠١٠
———————

٢٠٠٩
——————————————

(مليون لایر)
الربع األول ٢٠١٢

رسم بياني رقم ٤-٤: مطلوبات المصارف حسب القطاع  
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ائتمان مصرفي  استثمارات 

رسم بياني رقم ٤-٥: مطلوبات المصارف حسب النوع    
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٤١ 

ي ٤-٤جدول رقم ( في المئة في العام السابق  ١١,٩ ان ، والرسم البي
 ).٦-٤رقم 

 
 القروض االستھالكية وقروض البطاقات االئتمانية

مصارف   وحة من ال ن م م شھدت القروض االستھالكية ال
ه  دت ذي شھ صادي ال ت وسع االق ت جة ال ي ت راً ن لألفراد نمواً مستم

ة ة وقروض  .  المملك ي ھالك قروض االست ي ال ال ع إجم ف د ارت ق ف
ة  ٢١,٨م بنسبة ٢٠١١البطاقات االئتمانية في عام   ٤٣,٤( في المئ

ار  ١٨,٩( في المئة  ١٠,٥، مقارنة بارتفاع نسبته ) مليار ريـال ي ل م
روض، .  في العام السابق)  ريـال ق ذه ال ات ھ ون ك عراض م است وب

في المئـة  ٢٢,٤يالحـظ ارتفـاع القـروض ألغراض مختلفة بنسبـة 
ه  ١٦٣,٥لتبلغ )  مليار ريـال ٣٠,٠( ت ب ا نس ة م ل ث مليار ريـال، مم

اع  ٦٧,٥ في المئة من إجمـالي القروض االستھالكية، مقارنة بارتف
وارتفعت .  في العام السابق)  مليار ريـال ٩,٦(في المئة  ٧,٨نسبته 

ة  ب س ن اري ب في  ٢٦,٩القروض الممنوحة ألغراض التمويل العق
ه  ٢٩,٣لتبلغ )  مليار ريـال ٦,٢( المئة  ت ب ا نس ال، أي م ار ريـ ملي
اع ،  في المئة من إجمالي القروض االستھالكية ١٢,١ ف مقارنة بارت
ال ٥,٢( في المئة  ٢٩,٣نسبته  ق)  مليار ريـ ام الساب ع ا .  في ال م ك

دات في  ع م ارات وال ارتفع االئتمان الممنوح ألغراض شراء السي
 ٤٩,٤ليبلغ )  مليار ريـال ٧,٢( في المئة  ١٧,١م بنسبة ٢٠١١عام 

قروض  ٢٠,٤مليار ريـال، أي ما نسبته  ي ال ال ة من إجم في المئ
ه  ت ب و نس ة  ١٠,٧االستھالكية، مقارنة بنم ئ م ار  ٤,١( في ال ي ل م

ان في .  في العام السابق)  ريـال م ت وانخفضت قروض بطاقات االئ
ال ٠,٦( في المئة  ٧,٣م بنسبة ٢٠١١عام  غ )  مليار ريـ ل ـ ب ت  ٧,٨ل

ار  ٠,٢( فــي المئة  ٢,٦مليار ريـال، مقـارنة بانخفاض نسـبتـه  ملي
ال ق )  ريـ اب ام الس ع ي ال م ( ف دول رق  ، ٥-٤ج

 ).٧-٤والرسم البياني رقم 
 

ال ٤٢,٥( في المئة  ٢٢,١بنسبة )  سنوات ٣أكثر من (  ار ريـ ي ل ) م
ة  ١٣,١مليــار ريـال، مقارنة بنمــو نسبتــه  ٢٣٤,٩ليبلغ  ئ م في ال

 . في العام السابق) مليار ريـال ٢٢,٢(
 
 االئتمان حسب النشاط االقتصادي 

ود األنشطة   ن مصرفي حسب ب ان ال م تباين توزيع االئت
وح ،  ٢٠١١االقتصادية لعام  ن م م مصرفي ال فقد ارتفع االئتمان ال

ة  ٣٤,٠لقطاع الكھرباء والمياه وخدمات أخــرى بنسبــة  ـ ـ في المئ
ام  ٤٤,٠مقارنة بارتفاع نسبته )  مليار ريـال ٦,٥(  ع في المئة في ال

ة .  السابق ب س ن كما ارتفع االئتمان المصرفي لقطاع البناء والتشييد ب
ه )  مليار ريـال ١٤,٢( في المئة  ٢٥,٤ ت  ٢٤,٤مقارنة بارتفاع نسب

طاع .  في المئة العام السابق ق وح ل ن م م وشھد االئتمان المصرفي ال
ة  ٢٤,٠الصناعة واإلنتاج ارتفاعاً بنسبة  ئ م ار  ٢١,٦( في ال ي ل م

ق ٢٠,٠، مقارنة بارتفاع نسبته ) ريـال ام الساب ع ة في ال . في المئ
ة  ب س وارتفع االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع التعدين والمناجم بن

ال ١,٨( فـي الـمـئة  ٣١,٦ ار ريـ ي ل غ )  م ل ب ي ال  ٧,٧ل ار ريـ ي ل م
ق ٩,٠مـقارنة بـزيـادة نـسـبـتـھا  ام الساب ع ة ال ئ م ع ،  في ال ف وارت
غ  ٠,٥٢قـطـاع الـتـجـارة بـنـسـبة  ل ب ي ة ل ئ م ار  ١٨٢,١في ال ي ل م

ه  ت ب اع  نس ام  ٧,٠ريــال مـقـارنـة مـع ارتـفـ ع ة في ال ئ م في ال
ة  ٧,٠وشـھــد قـطـاع الـخـدمات ارتفاعاً بنسبة .  الـسـابــق ئ م في ال

ه )  مـلـيار ريـال ٢,٥(  ة  ٢٢,٧مـقـارنـة بـانـخفاض نسبت ئ م في ال
طاع .  في العام السابق ق وح ل ن م م مصرفي ال ان ال م ت وتوسع االئ
راجع )  مليار ريـال ٤,٧( في المئة  ٢٦,٥التمويل بنسبة  ت ة ب مقارن

ق ١٦,٥نسبته  ام الساب ع زراعة .  في المئة في ال طاع ال د ق وشھ
ة  ١٣,٧وصيد األسماك أعلى انكماش بنسبة  ئ ار  ١,٤( في الم ي ل م

ه  ٨,٩، ليبلغ ) ريـال ت ب اع نس ف في  ١٧,٦مليار ريـال مقارنة بارت
اً  اش م ك ل واالتصاالت ان ق ن المئة في العام السابق، وشھد قطاع ال

ال ٤,١( في المئة  ٩,٦بنسبة  ه )  مليار ريـ ت ب اع نس ف ارت ة ب ارن ق م

النصيبالنصيبالنصيب
المئويالمئويالمئوي

————————————————————————
٨٧٣١١,٢١٠٢٦٩١,٤٨٨٦٤١,١٨٧٤٥١,٢الزراعة وصيد األسماك

٧٥٠٤٤١٠,٦٩٠٠٨٢١٢,١١١١٦٦٢١٣,٥٧٦٦٦٦١٠,٧الصناعة واإلنتـاج

ناجم عدين والم ٥٣٣٧٠,٨٥٨١٨٠,٨٧٦٥٧٠,٩٤٦٨٥٠,٧الت

١٣٣٦٥١,٩١٩٢٤٣٢,٦٢٥٧٧٩٣,١١٥٤٥٠٢,٢الكھرباء والمياه وخدمات أخـرى

شييد ناء والت ٤٤٧٤١٦,٣٥٥٦٤٤٧,٥٦٩٧٩٦٨,٥٤٨٢٤٨٦,٧الب

جارة ١٦٩٢٢٠٢٣,٩١٨١١٣٢٢٤,٤١٨٢٠٧٨٢٢,١١٨٢١٠١٢٥,٤الت

٣٨٤١٥٥,٤٤٢٩٩٢٥,٨٣٨٨٨٦٤,٧٣٧٣٣٦٥,٢النقل واالتصـاالت

٢١٢٥٨٣,٠١٧٧٥٦٢,٤٢٢٤٦٨٢,٧٢٠٩١٤٢,٩التمويل

خدمات ٤٦١٢٣٦,٥٣٥٦٦٠٤,٨٣٨١٦٠٤,٦٣٢٠٩٢٤,٥ال

٢٨٦٥٣٦٤٠,٤٢٨٤٤٦١٣٨,٣٣١٩٤٤٦٣٨,٧٢٩٠٧٤٩٤٠,٦نشاطات أخرى متنوعة

٧٠٨٧٦٩١٠٠,٠٧٤٣٠٥٧١٠٠,٠٨٢٤٧٩٥١٠٠,٠٧١٦٩٨٧١٠٠,٠المجمــوع

الربع األول ٢٠١٢
———————

المبلغ

———————

المبلغ المبلغ
النصيب 
المئوي

المبلغ

——————————————

االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي : ٤-٤ جدول رقم
(نھاية الفترة)

(مليون لایر)
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
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٤٢ 

في  ١٠,٧مليار ريـال، فيما انخفض اإلجمالي لغير المقيمين بنسبة 
 . مليار ريـال ٣٢,٣المئة لتبلغ 

 
 الجدارة االئتمانية في القطاع المصرفي

جملة )  سمة(أطلقت الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية 
من الخدمات التقنية التكاملية الحديثة والرامية إلى سرعة التواصل 

سعياً ،  مع العمالء أفراداً وشركات الذين لديھم سجالت ائتمانية
 .للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، منھا لمواكبة التطوير التقني

 
في إطار سعيھا نحو توفير بيئة استثمارية سليمة، أطلقت و

م، حملة إعالمية واسعة ٢٠٠٩السابع من أكتوبر عام في )  سمة(
ونجحت في تدشين نظام ).  كل شيكاتنا برصيد...    ٢٠١٠(بعنوان 

تسجيل الشيكات المرتجعة لمساعدة القطاع التجاري والجھات ذات 
م ٢٠١١و بنھاية عام .  العالقة للحد من ظاھرة الشيكات المرتجعة

ً حاداً بلغ نسبته  في  ٤٨,٠شھد عدد الشيكات المرتجعة انخفاضا
 . م٢٠١٠المئة مقارنة مع عام 

 
، )IVR(كما أطلقت سمة مشروع مركز االتصال الموحد 

ويستطيع العميل ،  الذي يعمل وفق أحدث أنماط التقنية الحديثة
الوقوف على تقريره االئتماني عبر الھاتف من خالل إدخال رقم 

 القروض المشتركة 
ة   رك تشير البيانات األولية إلى ارتفاع عدد القروض المشت

ن  بين المصارف المحلية بالتحالف مع المصارف الخارجية للمقيمي
ام  ٦,٤م بما نسبته ٢٠١١في عام  غ ٢٠١٠في المئة عن ع ل ب ت م ل
ة  ٣٨٢ ة  ٢,٦قرضاً، بينما انخفضت لغير المقيمين بنسب ئ م في ال
قرضاً، وارتفع إجمالي مبالغ ھذه القروض للمقيمين في  ١١٣لتبلغ 
غ  ٢١,٢م بنسبة ٢٠١١عام   ١٤٣,١في المئة عن العام السابق لتبل

رسم بياني رقم ٤-٦: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 

  











م٢٠١٠

 










م٢٠١١

الزراعة وصيد األسماك  الصناعة واإلنتاج  التعدين والمناجم  الماء، والكھرباء والمرافق األخرى 
البناء والتشييد  التجارة  النقل واإلتصاالت  التمويل 
الخدمات  أخرى 

١٦٠
١٧٠
١٨٠
١٩٠
٢٠٠
٢١٠
٢٢٠
٢٣٠
٢٤٠
٢٥٠
٢٦٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

لایر
ر 
ليا
م

اجمالي القروض االستھالكية: ٧- ٤رسم بياني رقم  

السنـة
اإلجماليأخـرىسيارات ومعداتعقـار(نھاية الفترة)

———————————————————————
٢٠٠٧١٤١٣٦,٩٣٧٥٨٨,٢١٢٦٦٨٢,٨١٧٨٤٠٧,٨٩٢٥١,١

٢٠٠٨١٤٩٠٦,٠٣٧٢٦١,٣١٢١٨١٧,٣١٧٣٩٨٤,٦٩٤٥١,٦

٢٠٠٩١٧٨٦٠,١٣٨١٣٤,٥١٢٣٩٢٣,٦١٧٩٩١٨,٢٨٦٢١,٢

٢٠١٠٢٣٠٨٧,٧٤٢٢٠٩,٠١٣٣٥٣٧,٩١٩٨٨٣٤,٦٨٣٩٩,٧

٢٠١١٢٩٣٠٠,٦٤٩٤٤٤,٣١٦٣٥٠٠,٩٢٤٢٢٤٥,٩٧٧٨٢,٦

خرى.  *     تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأ

القروض االستھالكية لألفراد وقروض بطاقات االئتمان : ٤-٥ جدول رقم
(مليون لایر)

القروض االستھالكية
بطاقات االئتمان*————————————————————————————————
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٤٣ 

ة   جاري ت وانخفضت المطلوبات األجنبية على المصارف ال
غ )  مليار ريـال ١٩,٣( في المئة  ٢٠,٣م بنسبة ٢٠١١في عام  ل ب ت ل
ة  ٥,٠مليار ريـال، مقارنة بانخفاض نسبته  ٧٥,٥ ئ م  ٥,٠( في ال

ال ار ريـ ي ق )  مل ام الساب ع م ( في ال ان ٦-٤جدول رق رسم ، وال
 ). ٩-٤، ورقم ٨-٤البيانيان رقم 

 
موجودات   طورات زاد صافي ال ت ذه ال ـ ھ ة لـ ـ ج ونـتـيـ

ة  اريـ ـ ج ـ ة ( األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـت ي ب ن ودات األج وجـ ـ م الـ
ام )  نـاقصاً المطلوبات األجنبية ة ٢٠١١في ع ب س ن في  ٣٥,٤م ب

غ )  مليار ريـال ٣٤,٩( المئة  ل ب ة  ١٣٣,٣لي ارن ق ال، م ار ريـ ي ل م
ال ١٢,٨( في المئة  ١١,٥بانخفاض نسبته  ار ريـ ي ل ام )  م ع في ال

 . السابق

ليقوم النظام بعد ذلك بربط صوته برقم ،  بطاقة األحوال بصوته
دون تدخل بشري لخدمة ،  سجلة المدني وسيلة للتعرف األمني

وتعمل سمة من خالل ھذا المشروع االستراتيجي لتأسيس ،  العمالء
ھوية جديدة للعميل تخدمه في القطاع المالي وتقلل نسبة االحتيال 

االسم ،  السجل المدني(الشخصي بھوية رباعية األركان 
 .)والتعريف الصوتي، رقم الجوال، الشخصي
 

 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
ام   ارتفعت الموجودات األجنبية للمصارف التجارية في ع
ة  ٨,١م بنسبة ٢٠١١ ال ١٥,٦( في المئ ار ريـ ي ل حو )  م غ ن ل ب ت ل
ة  ٨,٤مليــار ريـال، مقارنــة بانخفــاض نسبتـه  ٢٠٨,٧ ـ ـ في المئ

 .في العام السابق) مليار ريـال ١٧,٨(

٣٠

٨٠

١٣٠

١٨٠

٢٣٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

لایر
ر 
يا
مل

الموجودات والمطلوبات األجنبية : ٨- ٤رسم بياني رقم  
للمصارف

الموجودات األجنبية  المطلوبات األجنبية 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ية
ئو
 م
بة
س
ن

نسبة الموجودات والمطلوبات : ٩- ٤رسم بياني رقم  
األجنبية إلى إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف

الموجودات األجنبية  المطلوبات األجنبية 

المبلغ
النسبة 
المئوية

المبلغ
النسبة 
المئوية

المبلغ
النسبة 
المئوية

———————————————————————————
الموجودات األجنبية

-٤,٦-٨٣١٨٢٤,٠٢٠٣١-١٦,٠-٣٤٦٢٧٤٢٩٤٥٤٣٩٠١٦٥٧٣مبالغ مستحقة على مصارف أجنبيـة
خارج في ال فروع  -١٤,٥-٣٩٧٩-٥,٥-١٥٦٨-٢٨,٣-٢٨٢٧٠٢٦٧٠٢٢٧٣٧٧١١١٦٤مبالغ مستحقة على ال

-٠,٨-١٣٨-٥,٢-٨٥٦-٨,٠-١٦٥١٨١٥٦٦٢١٦٤٥٦١٤٢٩مبالغ مستحقة على جھات أخـرى
خارج في ال ١١٣٧١١١٢٣٤١٤١٢٩٨٩٧١٣٧٤١,٢٩٧٠٣٨,٥٤٥٤٦٣,٥االستثمارات 

-٠,٧-١٥٥٩٦٨,١١٦٠٢-٨,٤-١٩٣١٢٧٢٠٨٧٢٣٢١٧٦٣٢١٧٧٩٢اإلجمالي
المطلوبات األجنبية

٢٤٢٨٤,٧-١,٦-٥٣٨٦٧٥٣٠٢٧٥٢١٧٩١٢١٠٦٢٩,٠٨٤٠مبالغ مستحقة لمصارف أجنبيـة
في الخـارج -٨٢,٠-٤٦٣٢-٦٥,٧-٦٧٢٩-٥٩,٦-١٠٢٣٦٣٥٠٧٥٦٤٥١٥٠٧٦مبالغ مستحقة للفروع 
-٣٥,٠-٨٣١٩-٣٨,٢-١١٦٨٦-٦,٢-٣٠٦٠٣١٨٩١٦٢٣٧٨٧٢٠٠٨مبالغ مستحقة على جھات أخـرى

-١٢,٩-١٠٥٢٢-٢٠,٣-١٩٢٥٦-٥,٠-٩٤٧٠٦٧٥٤٥٠٨١٦١٢٤٩٧٧اإلجمالي
٣٤٨٥٢٣٥,٤٨٩٢٠٦,٦-١١,٥-٩٨٤٢١١٣٣٢٧٣١٣٦٠٢٠١٢٨١٥صافي الموجودات األجنبية

٢٠١١

٢٠١٠
—————————————————————

التغيــرالمبلــغ
(مليون لایر)

———————————————————————— ———————————

٢٠١٠

الربع األول ٢٠١٢ ٢٠١١

الربع األول 
٢٠١٢

(بنھاية الفترة)
الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية : ٤-٦ جدول رقم
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٤٤ 

 احتياطيات المصارف التجارية
مصارف   ات ال اطي ي ت دوق ( ارتفعت اح د في الصن ق ن ال

ار  ١٩,٩م بحوالي ٢٠١١في عام ) والودائع لدى مؤسسة النقد ي ل م
ة  ١٧٩,٢في المئة لتبلغ  ١٢,٥ريـال، أو بنسبة  ارن ق مليار ريـال م
ة في  ٠,٥مليار ريـال، أو ما نسبته  ٠,٨بانخفاض قدره  ئ م في ال
ي زادت .  العام السابق ت ة ال ي ظام ن وقد طرأ االرتفاع في الودائع ال

، مليار ريـال ٦٢,٢لتبلغ )  مليار ريـال ٧,٧( في المئة  ١٤,٠بنسبة 
ة  ٨,٨وكذلك الودائع األخرى بنسبة  ئ ال ٧,٩( في الم ار ريـ ي ل ) م

ة ،  مليار ريـال ٩٦,٨لتبلغ  ب في حين انخفضت الودائع الجارية بنس
ال ٠,٢لتبلغ )  مليار ريـال ٠,١( في المئة  ٣٩,٢ ك، .  مليار ريـ ذل ك

غ  ٤,٥ارتفع النقد في صناديق المصارف بنحو  ل ب ي ال ل ار ريـ ي ل م
 ).٧-٤جدول رقم (مليار ريـال  ١٩,٩

 

 رأس المال واالحتياطيات
ام   مصارف في ع م ٢٠١١ارتفع رأسمال واحتياطيات ال
غ  ٦,٨مليار ريـال، أي بنسبة  ١٢,١بحوالي  ل  ١٩٠,١في المئة ليب

ة  ١٤,٤مليار ريـال مقارنة بارتفاع مقداره  ب س ن مليار ريـال، أي ب
ق ٨,٨ ام الساب ع ال .  في المئة في ال م ة رأس ال ب خفضت نس وان

ام  ١٨,١واالحتياطيات إلى إجمالي الودائع من  ة في ع ئ م في ال
ي ٢٠١١في المئة في عام  ١٧,٢م إلى ٢٠١٠ ال م، وكذلك إلى إجم

ام  ١٢,٣في المئة إلى  ١٢,٦الموجودات من نحو  ة في ع ئ في الم
وجودات مرجحة .  م٢٠١١ م ى ال ال إل م ة رأس ال ب غت نس ل وب

 ١٧,٤م نحو ٢٠١١المخاطر وفقاً لمعيار لجنة بازل في نھاية عام 
ازل  ة ب في المئة وھي أكثر من ضعف النسبة الموصى بھا من لجن

 ). ٨-٤جدول رقم (في المئة  ٨,٠البالغة 
 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
الربع األول 
٢٠١٢

——————————————————
في الصندوق ١٠٠١٩١١٠٠٧١٠٨٥٦١٥٤٥٠١٩٩١٧١٨٠٤٥النقد 

قد : ودائع لدى مؤسسة الن

٣١٤٣٧٥١٦٤٦٢٩٦١٨٠١٨٥٤ودائع جارية

٣٦١٤٢٤٤٢٩٧٥٠٣٢٢٥٤٥٩٤٦٢٢٥٣٦٥٦٢١ودائع نظامية

خرى ٥٩٣١٠٤١١١٦٩٨٢٩٣٨٨٩٧٣٩٦٨٢٥٨٢٣٨٧ودائع أ

١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٧٩١٧٤١٦٧٩٠٧احتياطيات المصارف

النسب (٪ ) إلى الودائع المصرفية

في الصندوق ١,٢١,٢١,١١,٤١,٨١,٦النقد 

قد : ودائع لدى مؤسسة الن

٠,٤٠,١٠,١٠,٠٠,٠٠,٢ودائع جارية

٤,٣٤,٧٥,١٤,٩٥,٦٥,٧ودائع نظامية

خرى ٧,٠٤,٤١٠,٠٨,١٨,٨٧,٢ودائع أ

١٢,٨١٠,٣١٦,٣١٤,٤١٦,٢١٤,٦٣احتياطيات المصارف

(بنھاية الفترة)
(مليون لایر)

احتياطيات المصارف التجارية : ٤-٧ جدول رقم

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
الربع األول 
٢٠١٢

——————————————————
مال واالحتياطيات ١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٠١٤٠٢١٦٢٠٢رأس ال
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٤٥ 

، مليار ريـال ٢٦,١في المئة عن أرباح السنة السابقة البالغة  ١٨,٤
ة  ٠,٧في مقابل انخفاض في أرباحھا بنحو  ـ ب س مليار ريـال، أي بن

 . م٢٠٠٩م عن أرباح عام ٢٠١٠في المئة في عام  ٢,٦
 

 عدد المصارف وفروعھا
بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بنھاية عام  
ة٢٠١١ . م ثالثة وعشرين مصرفاً بما في ذلك فروع بنوك خارجي

ة  ١٦٤٦وارتفع عدد فروع المصارف التجارية لتبلغ  ارن ق ً م ا فرع
ة، .  بالعام السابق اطق اإلداري ن م روع حسب ال ف ع ال وزي ت ووفقاً ل

ة  ٣٠,٠فرعاً، أي ما نسبته  ٤٩٣تحظى منطقة الرياض بـ  في المئ
حو  ن ة ب رم ك ا  ٣٧٢من اإلجمالي، ومنطقة مكة الم اً، أي م رع ف

دد  ٢٢,٦نسبته  ع  ٣٠٩في المئة من اإلجمالي، والمنطقة الشرقية ب
م  ١٨,٨فروع، أي ما نسبته  في المئة من اإلجمالي، ومنطقة القصي

ة  ٦,٣فروع أي ما نسبته  ١٠٤بـ  طق ن ي، وم في المئة من اإلجمال
ه  ١٠٢عسير  ت ب ا نس ي  ٦,٢فروع أي م ال ة من اإلجم ئ م في ال

ة  ٤,٦فرعاً، أي ما نسبته  ٧٥ومنطقة المدينة المنورة بـ  ئ م في ال
 ).١٠ – ٤جـدول رقـم (من اإلجمالي 

 
 م٢٠١١تطورات التقنية المصرفية في عام 

 عمليات غرف المقاصة : أوالً 
ا   ھ جزن ي أن ت ة ال ارتفع عدد الشيكات التجارية والشخصي

إلى ،  في المئة ١,٨م بنسبة ٢٠١١غرف المقاصة بالمملكة في عام 

ة خالل  اري ج ت مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف ال
 م٢٠١١عام 

ة   جاري ت بلغ إجمالي الموارد المالية المضافة للمصارف ال
حو  ١٤٠,٦م حوالي ٢٠١١في عام  ن ة ب  ٧٩,١مليار ريـال مقارن

مما ،  في المئة ٦١,٥مليار ريـال في العام السابق أي بزيادة نسبتھا 
وارد من كل . يعكس توفر الموارد المالية لديھا وقد جاءت ھذه الم

ه   ١١٨,٨من الودائع المصرفية بنحو  ت ب ا نس ال، أي م ار ريـ ي ل م
حو ،  في المئة من إجمالي الموارد ٨٤,٥ ن ة ب ي ال رأسم دة ال والقاع
ي ١٢,٠مليار ريـال أي ما نسبته  ١٦,٩ ال ة من اإلجم ئ م ، في ال

حو  ن ا  ٤,٧والمطلوبات من القطاع الخاص ب ال أي م ار ريـ ي ل م
 .في المئة من االجمالي ٣,٣نسبته 

 
ات من   وب طل م واستخدمت ھذه الموارد لزيادة كل من ال

ه  ٨٢,٦القطاع الخاص بنحو  ت ب ا نس في  ٥٨,٧مليار ريـال أي م
ار  ٣٤,٩وصافي االصول االجنبية بنحو ،  المئة من االجمالي ي ل م

ي ٢٤,٨ريـال أي ما نسبته  ال ات ،  في المئة من االجم اطي ي ت واالح
ي  حوال ة ب دي ه  ١٩,٩النق ت ب ا نس ال أي م ار ريـ ي ل من  ١٤,١م

 ). ٩-٤جدول رقم . (االجمالي
 
 أرباح المصارف التجارية 

ام   م ٢٠١١بلغ صافي أرباح المصارف التجارية بنھاية ع
ال ٤,٨مليار ريـال، بارتفاع مقداره  ٣٠,٩نحو  ة ،  مليار ريـ ب س ن ب

النصيب المئويالمبلغاالستخداماتالنصيب المئويالمبلغالمصادر

—————————————————————————
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طاع الخـاص١٦,٩١٢,٠القاعـدة الرأسـمالية من الق ٨٢,٦٥٨,٧المطلوبات 

خاص طاع ال ية٤,٧٣,٣المطلوبات على الق ٣٤,٨٢٤,٨صافي األصول األجنب

مة ٣,٣٢,٣صافي األصول األخرى٠,٢٠,٢المطلوبات على المؤسسات العا

١٤٠,٦١٠٠,٠اإلجمالي١٤٠,٦١٠٠,٠اإلجمالي
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٤٦ 

مليون عملية، وزاد السحب  ١٢٥٤,٨في المئة ليبلغ  ١٦,٧بنسبة 
غ  ٢٣,٥النقدي بنسبة  ال  ٥٧٨,٣في المئة ليبل ار ريـ ي ل جدول ( م

 ). ١١-٤، والرسم البياني رقم ١١-٤رقم 
 

ام   ع في ع ي ب ة ٢٠١١وارتفع عدد أجھزة نقاط ال ب س ن م ب
 ٢,٦جھازاً، مقارنة بانخفاض بنسبة  ٨٨٧٩٣في المئة ليبلغ  ١٠,٣

وارتفع عدد العمليات المنفذة عبر أجھزة .  في المئة في العام السابق
غ  ٢٥,٩نقاط البيع بنسبة  ل ب ت ة ل ة،  ١٩٠,٣في المئ ي ل ون عم ي ل م

ق ٢١,١مقارنة بزيادة نسبتھا  ام الساب ع ة في ال ئ م ك .  في ال ذل ك
ة  ب س  ٣٧,٦ارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجھزة نقاط البيع بن

ه  ٩٨,٩في المئة لتبلغ  في  ٢٧,٧مليار ريـال مقارنة بارتفاع نسبت
م ١٢-٤جدول رقم ( المئة في العام السابق  ي رق -٤، والرسم البيان

ى خدمات ) ١٢ عمالء عل ، وتشير ھذه النسب إلى زيادة اعتماد ال
 .الشبكة السعودية وزيادة الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة

  
 )SARIE(النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة : ثالثاً 

ة   ع ة السري ي ال م حويالت ال ت ل ظام السعودي ل ن أحدث ال
صاراً بـ  عروف اخت م ع” وال ال “  سري جال األعم ي م ً ف ا دم ق ت

ه  ل ة عم المصرفية اآللية والمعامالت التجارية في المملكة منذ بداي

ة ،  ألف شيك ٦٠٢٦٦ ب س ن ى  ٦,٨وارتفعت قيمتھا ب ة إل ئ م في ال
م ٢٠١١وارتفع متوسط قيمة الشيك في عام .  مليار ريـال  ٥٨٠,٣

ة ٥,٠بنسبة  ام  ٨٨٢٣٠من ،  في المئ ال في ع ى ٢٠١٠ريـ م إل
 .م٢٠١١ريـال في عام  ٩٢٦٢٩

 
ة   ة والشخصي جاري ت كات ال وبشكل عام ارتفع عدد الشي

سة في  ي رئ المنفذة من خالل المقاصة اآللية في غرف المقاصة ال
ة  ب ة  ١,٨المملكة، وكان االرتفاع في غرفة الرياض بنس ئ م في ال

غ  ٢,٠مليون شيك، وفي غرفة الدمام بنسبة  ٢,٣لتبلغ  في المئة لتبل
اع ،  مليون شيك ١,٧ ف ة ارت ب في  ٥,٨وفي غرفة تبوك بأعلى نس

كات ،  وفي المقابل. ألف شيك ٥٨,٠المئة لتبلغ  انخفض عدد الشي
طائف  ة ال ً في غرف ا ي التجارية والشخصية التي تمت مقاصتھا آل

ة ،  ألف شيك ٤٢,٥في المئة لتبلغ  ٠,١بنسبة  ن دي م ة ال وفي غرف
ي ( ألف شيك  ١٥١,٨في المئة لتبلغ  ٠,٥المنورة بنسبة  ان ي رسم ب

 ).١٠-٤رقم 
 

 ) SPAN(الشبكة السعودية للمدفوعات : ثانياً 
ام   م ٢٠١١استمرت الشبكة السعودية للمدفوعات خالل ع

ات ،  في زيادة وتطوير خدماتھا ي ل م ع حيث استمر النمو في حجم ال
ة ي مصرف ات ال طاق . اآللية ألجھزة الصرف اآللي ونقاط البيع والب

ة  دق والعمل مستمر لتقديم خدمات مصرفية آلية تمتاز بالسرعة وال
 .واألمان

 
زام   وحصلت الشبكة السعودية للمدفوعات على شھادة االلت
ة )  PCI DSS( بمعيار  الذي يعد معياراً دولياً لحماية بيانات البطاق

اإللكترونية وبھذا يكون نظام الشبكة السعودية أول نظام مدفوعات 
ذه  ى ھ الشرق االوسط يحصل عل ات ب في مجال معالجة البطاق

 . الشھادة
اً ٢٠١١وحققت الشبكة السعودية خالل عام   ي اب ج م نمواً إي

) ATMs( في جميع عملياتھا، وارتفع عـدد أجھـزة الصرف اآللي 
غ  ٨,١العاملة في المملكة بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م ازاً  ١١٧٦٦في ال جھ

ق ٩,٤مقارنة بزيادة نسبتھا  ع عدد .  في المئة في العام الساب ف وارت
ة  ب س ن غ  ١٧,٣بطاقات الصرف االلي المصدرة ب ل ب ت ة ل ئ م في ال

ه  ١٤,٣حوالي  ت ب خفاض نس ان مليون بطاقة صرف آلي، مقارنة ب
 . في المئة في العام السابق ١١,٣

 
ة   ودي ة السع ك ا الشب ھ ذت ف ي ن ت ات ال ي ل م ع وارتفع عدد ال

في المئة ليبلغ  ١٦,١م بنسبة ٢٠١١في عام )  SPAN( للمدفوعات 
ة في  ١٢,٢مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتھا  ٤٨٦,٠ ئ م في ال

ذت من خالل .  العـام السابق ف ي ن ت وارتفعـت قيمـة السحوبـات ال
ال،  ٢٧٠,٦في المئة لتبلغ  ٢٢,٢بنسبة )  SPAN( شبكة  مليار ريـ

وارتفع عدد .  في المئة في العام السابق ١٢,٠مقارنة بزيادة نسبتھا 
ة  ١٧,١العمليات التي جرت عبر شبكة المصارف بنسبة  ئ م في ال

ة  ١٥,٤مليون عملية مقارنة بزيادة نسبتھا  ٧٦٨,٨ليبلغ  ئ م في ال
ر .  في العام السابق مت عب ي ت ت ة ال وزادت قيمة السحوبات النقدي

ال،  ٣٠٧,٧في المئة إلى  ٢٤,٦شبكة المصارف بنسبة  ار ريـ ي ل م
ق ١٥,٦مقارنة بارتفاع نسبته  ام الساب ع جة .  في المئة في ال ي ت ون

ي  لذلك ارتفع إجمالي عدد العمليات التي نفذتھا أجھزة الصرف اآلل

الرياض 

الدما م

جدة 

بريدة 

أبھـا 

المدينة المنورة 

مكـة المكرمة 

جازان 

تبـوك 

الطائف 

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠١٠

الرياض 

الدما م

جدة 

بريدة 

أبھـا 

المدينة المنورة 

مكـة المكرمة 

جازان 

تبـوك 

الطائف 

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠١١

رسم بياني رقم ٤-١٠: النصيب المئوي لشيكات المقاصة
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السحوبات والعمليات  

)  يسار(عدد العمليات  )  يمين(السحوبات النقدية 
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٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤
٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩
٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥
٢٠١٠١٠٨٨٥١٢١٦٢٤٠٧٤١٨٤٧٣٦٥٦٣٩٠١٠٧٤٨٦٢٢٢١٤٨٢٢٤٦٩٠٧٤٦٨٣٨٩
٢٠١١١١٧٦٦١٤٢٦١٩٩٣٤٨٥٩٨٥٧٦٨٧٧٦١٢٥٤٧٦١٢٧٠٥٩٣٣٠٧٦٧٦٥٧٨٢٦٩
*٢٠١٢١١٨٦١١٤٦٦١٥٤٦١٢٩٤٤٨١٩٧٢٠٨٣٢٦٦٥٦٧١٤٧٥٧٧٥٠٦١٤٨٩٨١

عدد 
البطاقات 
المصدرة

(مليون عملية) عدد العمليـــــــــات

*    الـربع األول.
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السحوبات النقدية (مليون لایر)

عدد أجھزة 
الصرف اآللي السنوات

———————————————

عدد العملياتمبيعات
(ألف عملية)(مليون لایر)

————————————————————
٢٠٠٧٣٩٤٣١٩٩٤٣٥٦١٥٥٧

٢٠٠٨٥١٤٠٣١٢٠٦٨٤٧٢٣٥١

٢٠٠٩٥٦٢٥٦١٢٤٨٣٠٨٢٦٢٠

٢٠١٠٧١٨٥٥١٥١١٨٤٨٠٥٠٥

٢٠١١٩٨٩٠٥١٩٠٣٠١٨٨٧٩٣

*٢٠١٢٢٨٢٧٥٥٤٥٨١٨٣٨٤١

إحصاءات نقاط البيع : ٤-١٢ جدول رقم

عدد األجھزةالسنــوات

*    خالل الـربع األول.
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ة  ب س ن مصارف ب العمليات المجمعة المنفذة عبر نظام سريع بين ال
ألف عملية، بينما تغيرت قيمتھا  ٨٧,٥في المئة ليبلغ حوالي  ١٧,٠

ق  ٣٧,٣وبلغت  ام الساب ع ة في ال م ي ق فس ال مليار ريـال وھي ن
م ١٣-٤أ، وجدول رقم ١٣-٤جـدول رقـم (  ي رق ان ي ب، والرسم الب
١٣-٤ .( 
 

 ً  نظام سداد للمدفوعات : رابعا
وعات   دف م ونظام سداد لل ع  ھ داد ودف ظام مركزي لس ن

وات  ن ق ع ال ي ر جم ً عب ا ي رون ت ك الفواتير والمدفوعات األخرى إل
ة  ك ل ي ( المصرفية في المم زة الصرف اآلل وك وأجھ ن ب روع ال ف

ا ١٩٩٧/١٢/٨في عام  ھ ي ل م، ويشكل البنية األساسية التي يعتمد ع
ة دم ق ت م ويشارك .  عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية ال

ام “ سريع” مصرفاً في نظام  ٢٠حالياً  ظام في ع ن ، وانضم إلى ال
 State bank ofم بنك الدولة بالھند وبنك تي سي زيرات ٢٠١١

India) وT.C. Ziraat Bank  .(    
 

ظام في   وارتفع إجمالي عدد العمليات المنفذة من خالل الن
غ  ٢٥,٥م بنسبة ٢٠١١عام  ل ب ت ة ل ة  ٤٤,١في المئ ي ل ون عم ي ل م

ع .  في المئة للعام السابق ٦,٩مقارنة بزيادة نسبتھا  وزي ت وبالنسبة ل
ة  ردي ف عمالء ال وعات ال دف ات م ي ل م ع ً ل عمليات نظام سريع وفقا

ة  ١٨,٣والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمليات الفردية بنسبة  ئ م في ال
ة .  مليون عملية ٣,٥ليبلغ  ب  ١٤,٤وارتفعت قيمة ھذه العمليات بنس

ة .  مليار ريـال ٢٣٠٤في المئة لتبلغ  ع وارتفع عدد العمليات المجم
ا  ٣٨,٩في المئة ليبلغ  ٢٨,٦بنسبة  ھ ت م ي مليون عملية، وارتفعت ق
ال، وانخفض عدد  ١١٥٩في المئة لتبلغ  ٣٣,٨بنسبة  ار ريـ ي مل

ة،  ١,٢في المئة ليبلغ  ١٩,٨العمليات األخرى بنسبة  ي ل ون عم ملي
ه  ب س ن خفاض ب ان ق ١٨,١مقارنة ب ام الساب ع ة في ال ئ م . في ال

ة  غ  ٣١,٠وانخفضت قيمة العمليات األخرى بنسب ل ب ت ة ل ئ م في ال
ة  ٣٩٤,١مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٥٨,٤حوالي  في المئ

اً .  في العام السابق ق ع وف ات سري ي ل يف عم تصن ة ل ب س ن ال ا ب أم
ن  ي ة ب ردي ف ات ال للمدفوعات بين المصارف، فقد ارتفع عدد العملي

في المئة ليبلغ  ١٥,١م بنسبة ٢٠١١المصارف التجارية خالل عام 
 ٣,١ألف عملية، وانخفضت قيمة ھذه العمليات بنسبة  ٢٧٣حوالي 

حو  غ ن ل ب ت ال ٥٠٨٩٥في المئة ل ار ريـ ي ل ع عدد .  م ف ك ارت ذل ك

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٠,٠

١,٠

٢,٠

٣,٠

٤,٠

٥,٠

٦,٠

٧,٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

مليون عمليةمليار لایر

)شھري ( إجمالي عمليات سريع 

عـمـلـيـات نـظــام ســريــع: ١٣- ٤رسم بياني رقم 

ــدد  ــ )يسار(الع ــة  )يمين(القيمـ

(١)مفردةمجمعة (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١+٢+٣)(٣)المجموع
—————————————————————————————
٢٠٠٧٢١٧٦٧١٧٢٢٢٣٤٨٨٦١٢٤٥٣٠٦١٠٣٩٢٤٨٣٣
٢٠٠٨٢٧٢٢١٢٣٣٢٢٩٥٥٣٦٣٢٦٣٣٢٦١٧٥٧٣١٦٣٦
٢٠٠٩٢٧٩٨٢٢٦٢٢٣٠٦٠٤٧٧٢٦٦٣٤٣١٨٨٢٣٢٨٢٩
٢٠١٠٣٠٢٥٣٣٠٠٣٣٣٢٥٧٧٥٢٣٧٣١٢١٥٤٢٣٥١١٠
٢٠١١٣٨٩٢١٣٥٥٢٤٢٤٧٣٨٧٢٧٣٣٦٠١٢٣٧٤٤٠٧٠

*٢٠١٢١٠٢٩٥١٠٠٢١١٢٩٧٢٥٨٠١٠٥٣٠٠١١٧٠٢
خالل الـربع األول.    *

عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع) : ٤-١٣أ جدول رقم

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

(ألف عملية)

————————————————————————————
المجموعأخرى

(١)مفردةمجمعة (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١+٢+٣)(٣)المجموع
—————————————————————————————
٢٠٠٧٥٥٠١٣٢١١٨٧١٧٣٣١٧٣٠٣١٨٠٣٢٩٣٣٧٠٣
٢٠٠٨٧١٩٢٠٩٢٢٨١٢٧٩٣٢٩٧٩٣٣٠٥٨٣٦٣٥٩٠٦
٢٠٠٩٧١٧٢١٧٦٢٨٩٣٤٢٥٨٢٨١٥٨٣٢٣١٧٦١٢٣٤
٢٠١٠٨٦٧٢٠١٥٢٨٨٢٣٧٥٢٥٤٢٥٢٥٧٨٨٤٥٥٥٤٤
٢٠١١١١٥٩٢٣٠٤٣٤٦٤٣٧,٣٥٠٨٩٥٥٠٩٣٢٥٨٥٤٤٥٤

*٢٠١٢٣٠٨٦٧٤٩٨٣١١١٨٢٨١١٨٢٩٢٥١٩٢٨٠

قد على المصارف. تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة الن **
خالل الـربع األول.    *

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

(سريع) مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة : ٤-١٣ب جدول رقم
(مليار لایر)

المجموعأخرى**
————————————————————————————
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ن ) والھاتف المصرفي واإلنترنت المصرفية ري وت ف م ، وبلغ عدد ال
ن، وعدد  ١٠٩م ٢٠١١مفوتر بنظام سداد حتى نھاية عام  ري وت مف

ن  ١٤المصارف المرتبطة مع النظام للفترة نفسھا  مصرفاً، في حي
 ١٢٣,٧م نحو ٢٠١١بلغ إجمالي عدد العمليـات المنفذة خالل عام 

 . مليار ريـال ١٠٧,١مليون عملية، وبإجمالي عمليات بلغ نحو 
  

 المعھد المصرفي
ي   د العرب سة النق ابع لمؤس د المصرفي الت تمر المعھ اس

السعودي مسيرته في تقديم الحلول المعرفية لقطاع الخدمات المالية 
م عدداً ٢٠١١وشھد عام  . من مصارف، وشركات تأمين واستثمار

د المصرفي  من التطورات على صعيد الخدمات التي يقدمھا المعھ
 .لعمالئه بمختلف شرائحھم 

 
ام   د ٢٠١١في ع دم المعھ ً تخدم  ١٦٢م ق دريبيا ً ت ا منتج

التخصصات في المجاالت المصرفية والمالية واالستثمار واإلدارة 
ة ة المالي وانين واألنظم سويق والق ن ،  والت ات التأمي ومنتج
 . واالمتحانات المھنية واالحترافية وغيرھا

  
ات   ووقع المعھد مجموعة من االتفاقيات مع عدد من الھيئ

ة رامج ودورات تدريبي ديم ب ، والجھات المحلية والدولية لتنفيذ وتق
ة من  ديم حزم ة لتق اھم مع وزارة المالي حيث تم توقيع مذكرة تف

ة والمتخصصة ة العام ع .  البرامج في اللغة االنجليزي م توقي ا ت كم
سلة من  مذكرة تفاھم مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتقديم سل
شآت  ل المن ال تموي ي مج ل ف دورات وورش العم برامج وال ال

 . الصغيرة والمتوسطة
 

ة مفتوحة، وبرامج   وشملت برامج المعھد دورات تدريبي
ة ارات دولي ة، واختب ارات معياري دوات واختب ة، ون دم .  تأھيلي وق

ام  ا  ٧١٩م، ٢٠١١المعھد خالل ع تفاد منھ ً اس شاطا  ١٦,٨١٢ن
و  شاركاً، والتحق نح ة  ٤,٩٣٦م ات المعياري ً باالمتحان شاركا م

لبرامج تداول ومبادئ االستثمار ومعايني الحوادث، وشارك نحو 
دوات  ٤٩ ا شارك في الن دبلومات المتخصصة، كم متدرباً في ال

 ).١٤-٤جدول رقم (مشاركاً  ١,٥٦٣والمؤتمرات نحو 
 

 )البرامج التأھيلية(البرامج اإلعدادية والتطويرية : أوالً 
يھدف البرنامج اإلعدادي إلى إعداد الموظفين الجدد من  

ك  صارف، وكذل روع م ديري ف ل م ات للعم ي الجامع خريج
ات  سب متطلب أھيلھم ح امعيين وت ريجين الج تقطاب الخ اس

صارف ف .  الم ة لتعري ة االنجليزي ان باللغ امج االئتم دم برن ويق
امعيين بجوانب العمل المصرفي الخاص بقطاع  الخريجين الج

ة .  الشركات برامج التطويري ذلك مجموعة من ال د ك ويقدم المعھ
دريب اإلداري، وبرنامج  امج الت تثمار، وبرن امج االس شمل برن ت
ل  امج التموي ستقبل، وبرن دراء الم امج م الوسطاء األساسي، وبرن

شريعة ويعطي  ع ال ق م م (المصرفي المتواف دول رق ) ١٤-٤ج
 . معلومات مفصلة ألبرز ھذه األنشطة

 
 برامج الدبلوم: ثانيا

 :تشمل برامج الدبلوم ثالث برامج وھي كالتالي 
وي :  الدبلوم األول دبلوم التخطيط المالي الشخصي الذي صمم ليحت

شمل  على ست دورات تعليمية وورشة عمل تنتھي باختبار نھائي ي
اءات سعودية .  الدورات جميعھا ر كف ى تطوي امج إل ويھدف البرن

ة  مؤھلة تأھيالً عالياً يؤھلھا لتقديم المشورة المالية الصحيحة المبني
ستقبلھم  ط م ى تخطي م عل ة للعمالء، ومساعدتھـ على أسس علمي

الي ثروات.  الم وم إدارة ال برامج دبل اني ال ا ث ذا .  أم وي ھ ويحت
تثمار  ة في مجال االس ة متقدم البرنامج على أربع دورات تعليمي

ة ثروات العالي العمالء ذوي ال ى .  الخاص ب امج عل وي البرن ويحت
ا دورات جميعھ شمل ال ائي ي ان نھ ي بامتح ل تنتھ ة عم . ورش
ثروات . ويحصل المتخرج من ھذا البرنامج على شھادة في إدارة ال

ومن المتوقع .  أما الدبلوم الثالث فھو برنامج دبلوم أساسيات التأمين
ادة  زيادة الطلب على ھذا الدبلوم في المدى المنظور في ظل زي
اءات  ذا المجال لكف أمين للعمل في ھ عدد تراخيص شركات الت

ا ة عمالئھ ة .  بشرية مؤھلة لخدم ات معياري ا أن طرح امتحان كم
دة من  ات، معتم ذه االمتحان ة تحضيرية لھ جديدة وبرامج تعليمي
الجھة الرقابية لسوق التأمين، سيؤدي إلى زيادة ملموسة في عدد 
داد و  ة المتخصصة في إع برامج التأھيلي ة وال دورات التعليمي ال
ر  ة وتقدي براء المعاين شاريين وخ أمين واالست تخريج وسطاء الت

سائر ام .  الخ الل ع د خ م المعھ ا نظ ات ٢٠١١كم دة دبلوم م ع

عدد المشاركينعدد الدورات (البرامج)اسم النشاط

—————————————————

لدبلومات المتخصصة ٣٤٩برامج ا

٣٤٩٣٦االمتحانات المعياريـة

ندوات ٦١٥٦٣مؤتمرات و

جدول رقم ٤-١٤ : أنشطة المعھد المصرفي خالل عام ٢٠١١م
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ً  ٤٩متخصصه واحترافية بلغ عدد المشاركين فيھا   .مشاركا
 

 ً  االمتحانات المعيارية: ثالثا
واصل المعھد دعمه لتوجھات الجھات الرقابية من خالل  

ام  ة، حيث شھد ع ات المعياري ده لالمتحان تمرار ٢٠١١عق م اس
اإلقبال من المتقدمين المتحانات شھادة تداول واالمتحان األساسي 

وادث  ايني الح ان مع أمين وامتح م(للت ركة نج دد ،  )ش غ ع وبل
ً  ٤,٩٣٦المشاركين فيھا   .مشاركا

 
 ً  برنامج تدريب االقتصاديين السعوديين: رابعا

وادر   درات ك يھدف ھذا البرنامج إلى استقطاب وتطوير ق
وطنية للحصول على شھادات الماجستير و الدكتوراه في تخصص 

سعودي ي ال د العرب غ ،  االقتصاد للعمل باحثين في مؤسسة النق وبل
ام  الل ع امج خ ذا البرن ي ھ شاركين ف دد الم ة ٢٠١١ع م ثماني

 .  مشاركين
 

 ً  المؤتمرات والندوات واألبحاث التطبيقية: خامسا
ام   دوة  ٢٠١١نظّم المعھد خالل ع دوات ھي ن م ثالث ن

تزام ومكافحة  التأمين السعودي األولى، والندوة السنوية الثالثة لالل
ار ،  غسل األموال وندوة استراتيجيات ادارة المخاطر لاللتزام بمعي

دوات  ٣بازل  ذه الن واألبعاد المستقبلية وبلغ عدد المشاركين في ھ
الث  ً  ١,٠٤٧الث شاركا ة ،  م د ثالث م المعھ ك نظّ ى ذل افة إل إض

ً  ٥١٢مؤتمرات بلغ عدد المشاركين فيھا   .مشاركا
   

 م٢٠١٢التطورات المصرفية للربع األول من عام 
ة   الي الموحد للمصارف التجاري وفقاً لبيانات المركز الم

ة ٢٠١٢للربع األول من عام  ودات بنسبـ الي الموجـ ع إجم م، ارتف
ة  ٧,٨ ي المئ ال ١١٥(فـ ار ريـ غ )  ملي ال  ١٥٩٦ليبل ار ريـ ملي

في  ٧,٥م، مقابل زيادة نسبتھا ٢٠١١مقارنة بالربع األول من عام 
سابق )  مليار ريـال ١٠٣,٥(المئة  ام ال سھا من الع خالل الفترة نف

 ). ١-٤جدول رقم (
 

ع األول   ع المصرفية خالل الرب وارتـفـع إجـمـالي الودائ
ال ١٠٤,٥(فـي المئة  ١٠,٠م بـنـسـبـة ٢٠١٢مـن عـام  ) مليار ريـ

ة  ١٣,٣مليار ريـال، مقابل زيادة نسبتھا  ١١٤٨,٠لـيـبـلغ  في المئ
وبلغت ،  خالل الفترة نفسھا من العام السابق)  مليار ريـال ١٢٢,٧(

ع األول  ات خالل الرب الي المطلوب ى إجم نسبة إجمالي الودائع إل
ة خالل  ٧٠,٥في المئة مقارنة بنسبة  ٧١,٩م نحو ٢٠١٢ في المئ

 ). ٢-٤جدول رقم (نفس الفترة من العام السابق 
 

ع   اع الودائ ى ارتف وتشير تطورات الودائع حسب النوع إل
ة  ١٦,٩تحت الطلب بنسبة  ال ٩٨,٠(في المئ ار ريـ ة )  ملي مقارن

ال ١٢٧,٣(في المئة  ٢٨,٢بزيادة نسبتھا بنسبة  ار ريـ خالل )  ملي
ام  ن ع ع األول م ة ٢٠١١الرب ع الزمني ت الودائ م، وارتفع

سبة  ة بن ة  ٣,١واالدخاري ي المئ ال ٩,٢(ف ار ريـ ة )  ملي مقارن
ال ١٥,٩(في المئة  ٥,١بانخفاض نسبته  ار ريـ ع )  ملي خالل الرب

سابق ة .  األول من العام ال به النقدي ع األخرى ش وانخفضت الودائ
ة  ١,٦بنسبة  ال ٢,٦(في المئ ار ريـ اع خالل )  ملي ة بارتف مقارن

ة  ٧,٣م نسبته ٢٠١١الربع األول من عام  ار  ١١,٣(في المئ ملي
 ). ريـال

 
ع   ع حسب القطاع خالل الرب سبة لتطورات الودائ وبالن

سبة ٢٠١٢األول من عام  م، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بن
ترة )  مليار ريـال ٩٨,٤(في المئة  ١٢,٠ اع خالل الف مقارنة بارتف

سبته  سابق ن ام ال ة  ١٤,٣نفسھا من الع ار  ١٠٢,٩(في المئ ملي
سبة ).  ريـال ة     ٢,٨أما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت بن في المئ

ام )  مليار ريـال ٦,١( ع األول من عــ اع خالل الرب مقارنة بارتف
 ).مليار ريـال ١٩,٨(في المئة  ٩,٨م نسبته ٢٠١١

  
ع   ى أن الودائ ة إل ع حسب العمل شير تطورات الودائ وت

ة  ٣,٨بالعملة األجنبية ارتفعت بنسبة  ال ٥,٢(في المئ ار ريـ ) ملي
في  ٦,٤مقارنة بارتفاع خالل الفترة نفسھا من العام السابق نسبتھا 

ال ٨,٤(المئة  ار ريـ ة ).  ملي ة المحلي ع بالعمل ا ارتفعت الودائ كم
ة  ١١,٠بنسبـة  ال ٩٩,٢(في المئ ار ريـ و خالل )  ملي ة بنم مقارن

مليار  ١١٤,٣(في المئة  ١٤,٥م نسبته ٢٠١١الربع األول من عام 
 ). ريـال

 
تثماري للمصارف،   اني واالس وعلى صعيد النشاط االئتم

ام والخاص  ى القطاعين الع زاد إجمالي مطلوبات المصارف عل
ام  ن ع ع األول م سبة ٢٠١٢خالل الرب ة         ١٠,٢م بن ي المئــ فـ

مليار ريـال، مقارنة بارتفاع  ١١٢٢,٩ليبلغ )  مليار ريـال ١٠٣,٦(
ل من )  مليار ريـال ٥٩,٥(في المئة  ٦,٢نسبته  ع المقاب خالل الرب

سبة ٢٠١٢وبذلك شكل خالل الربع األول .  العام السابق  ٩٧,٨م ن
ة خالل  ٩٧,٧في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة  في المئ

اع .  م٢٠١١الربع األول  ى ارتف وتشير التطورات حسب القطاع إل
قروض لمؤسسات (إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام 

ة  ١,٦بنسبة )  عامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية  في المئ
ال ٣,٥( سبته )  مليار ريـ اع ن ة بارتف ة  ٣,٠مقارن  ٦,٣(في المئ

وبذلك شكل خالل .  في الفترة نفسھا من العام السابق)  مليار ريـال
سبة ٢٠١٢الربع األول  ع  ١٩,٤م ن الي الودائ ة من إجم في المئ

ع األول  ٢١,٠مقارنة بنسبة  ة خالل الرب ك ،  م٢٠١١في المئ كذل
سبة  ى القطاع الخاص بن ات المصارف عل ارتفع إجمالي مطلوب

سبته )  مليار ريـال ١٠٠,٦(في المئة  ١٢,٦ اع ن  ٧,٠مقارنة بارتف
سابق) مليار ريـال ٥٢,٥(في المئة  . خالل الفترة نفسھا من العام ال

ة من  ٧٨,٣م نسبة ٢٠١٢وبذلك شكل خالل الربع األول  في المئ
ع األول  ٧٦,٥إجمالي الودائع مقارنة بنسبة  ة خالل الرب في المئ

 ). ٣-٤جدول رقم (م ٢٠١١
 

وباستعراض تطورات االئتمان المصرفي حسب اآلجال،  
نة(فقد ارتفع االئتمان قصير األجل  ل من س سبة )  أق في  ١٤,٤بن

ة  ١,٥مقارنة بارتفاع نسبتــه )  مليار ريـال ٦٦,٢(المئة   فــي المئــ
سابق)  مليار ريـال ٦,٧( ام ال سھا من الع ع  .  خالل الفترة نف وارتف

فـي  ١٧,٤بنسبــة )  سنوات ٣من سنة إلى (االئتمان متوسط األجل 
سھا من )  مليار ريـال ٢٢,٧(المئة  ترة نف مقارنة بارتفاع خالل الف

ة  ١٠,٧العام السابق نسبته  ال ١٢,٦(في المئ ار ريـ ك ).  ملي وكذل
سبة )  سنوات ٣أكثر من (ارتفع االئتمان طويل األجل  في  ٧,٦بن
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ام  ع األول من ع رب ة ال ة   ١٦٦١م ٢٠١٢في نھاي ارن ق ً م ا رع ف
ة  ١٦٤٦ طق ن ادة في م زي انت ال فرعاً في نھاية العام السابق، وك

ة  طق ن م رع واحد، وال ف م ب صي الرياض بثالثة فروع، ومنطقة الق
ن في كل من  رعي ادة ف الشرقية بخمسة فروع، باإلضافة إلى زي
ة  منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير بأربع

 ). ١٠-٤جدول رقم (فروع 
 

زة   دد أجھ ع ع صرفية، ارتف ة الم عيد التقني ى ص وعل
ازاً  ٩٥م بنحو ٢٠١٢الصرف اآللي في الربع األول من عام  جھ

ام،  ١١٨٦١ليبلغ إجماليھا  ة الع ه في بداي ا كانت علي ازاً عم جھ
دارھا  ام  ١٨٦مقارنة بزيادة مق سھا من الع ترة نف ازاً في الف جھ

ي بنحو .  السابق ون  ١,٨٧٤وراتفع عدد بطاقات الصرف اآلل ملي
اع  ١٤,٦بطاقة، ليصل اإلجمالي إلى  ة بارتف ة مقارن ون بطاق ملي

داره  ام  ٤٧٠,٨مـقـ ن الع ع األول م ي الــربــ ة فـ ف بـطـاقـ ألـ
ي .  الـسـابـق زة الصرف اآلل ة عبر أجھ وبـلغت السحوبات النقدي

ام  ١٤٨,٥نـحـو  ع األول من ع ال في الرب يار ريـ م ٢٠١٢مـلـ
سابق ١٣٠,٠مقابل  ام ال سھا من الع ترة نف ان .  مليار ريـال للف وك

ي  ات حوال ذه العملي ار  ٧٧,٠نصيب شبكة المصارف من ھ ملي
سعودية نحو  شبكة ال ة عبر ال ريـال، بينما بلغت السحوبات النقدي

ال ٧١,٥ ار ريـ ات بنحو .  ملي الي عدد العملي ع إجم  ٣٠,٥وارتف
غ  داره  ٣٢٩مليون عملية ليبل اع مق ة بارتف ة، مقارن ون عملي ملي

ام  ١٧,٩ دول (م ٢٠١١مليون عمليـة في الربـع األول من عـ جـ
 ). ١١-٤رقـم 

 
ام   ع األول من ع ع في الرب وارتفع عدد أجھزة نقاط البي
 ٨٣,٨جھازاً ليبلغ إجمالي عدد األجھزة نحو  ٢٥٤٩م إلى ٢٠١٢

داره  اع مق ة بارتف ترة  ٧٨٧ألف جھاز مقارن ازاً في الف ألف جھ
ا .  نفسھا من العام السابق ددت قيمتھ تي ُس وبلغت قيمة المبيعات ال

ي  ٢٨,٣عبر ھذه األجھزة نحو  ة بحوال ال مقارن  ٢٠,٥مليار ريـ
 ). ١٢-٤جدول رقم (مليار ريـال في الربع نفسه من العام السابق 

 
ع   وبلغت قيمة العمليات التي تمت عبر نظام سريع في الرب

ة بنحو  ١٩٢٨٠م نحو ٢٠١٢األول من عام  ال مقارن ار ريـ ملي
غ عدد ،  م٢٠١١مليار ريـال في الربع نفسه من العام  ١٤٢٦٦ وبل

ة بنحو  ١١٧٠٢العمليات نحو  ة، مقارن ألف  ١٠٦١٠ألف عملي
سابق  ام ال سھا من الع ترة نف م (عملية، في الف أ، ١٣-٤جدول رق

 ■)ب١٣-٤وجدول رقم 
 

 

ئة  ١٥,٢مقارنـة بارتفاع نسبته )  مليار ريـال ١٥,٥(المئة  في الـمـ
 .  خالل الفترة نفسھا من العام السابق) مليار ريـال ٢٧,٠(
 

ة   الي الموجودات األجنبي وعلى صعيد آخر، انخفض إجم
ام  سبة ٢٠١٢للمصارف التجارية في الربع األول من ع  ٠,٧م بن

ال ١,٦(في المئة  ار ريـ غ )  ملي ة  ٢١٧,٦ليبل ال مقارن ار ريـ ملي
ع األول )  مليار ريـال ١٢,٣(في المئة  ٥,٩بارتفاع نسبته  في الرب

ام  د انخفض ،  م٢٠١١من ع ة فق ات األجنبي الي المطلوب ا إجم أم
ة  ١١,٤بنسبة  ال ١٠,٥(في المئ ار ريـ غ )  ملي ار  ٨١,٦ليبل ملي

) مليار ريـال ١٣,٣(في المئة  ١٢,٦ريـال مقارنة بانخفاض نسبته 
وبذلك ارتفع صافي الموجودات .  م٢٠١١في الربع األول من عام 

ال ٨,٩(في المئة  ٧,٠األجنبية للمصارف بنسبة  ار ريـ غ )  ملي ليبل
سبته  ١٣٦,٠ اع ن ة بارتف ال مقارن ار ريـ ئة        ٢٥,٢ملي في المــــ

م (م ٢٠١١في الربع األول من عام ) مليار ريـال ٢٥,٦( جدول رق
٦-٤ .( 
 

وبالنسبة لالحتياطيات، انخفض إجمالي النقد في الصندوق  
والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الربع األول من 

 ١٦٧,٩ليبلغ )  مليار ريـال ١,٩(في المئة  ١,١م بنسبة ٢٠١٢عام 
ة  ٢٩,١مليار ريـال مقارنة بارتفاع نسبته  ار  ٣٨,٢(في المئ ملي

ام )  ريـال ع األول من ع ي ،  م٢٠١١في الرب سبة إجمال وبلغت ن
ع األول  ع المصرفية خالل الرب الي الودائ ى إجم االحتياطيات إل

ة خالل  ١٦,٣في المئة مقارنة بنسبة  ١٤,٦م نحو ٢٠١٢ في المئ
دى المؤسسة بنحو ،  م٢٠١١الربع األول  ع ل د الودائ وانخفض بن

صندوق بنحو  ٤,٧ د في ال ع النق ال، وارتف ار  ٢,٧مليار ريـ ملي
 ). ٧-٤جدول رقم (ريـال 

 
ام   م ٢٠١٢كذلك قامت المصارف في الربع األول من ع

ا كانت  ٢٦,١بتعزيز رأسمالھا واحتياطياتھا بنحو  مليار ريـال عم
ار  ٢١٦,٢في المئة لتبلغ  ١٣,٧عليه في بداية العام، أي بنسبة  ملي

دارھا  ادة مق ة بزي ال، مقارن سبة   ١٩,٢ريـ ال، أي بن ار ريـ ملي
سابق١٠,٨ ام ال م . (في المئة خالل الفترة نفسھا من الع دول رق جـ

ام ،  )٨-٤ ع األول من ع ً في الرب ا كذلك حققت المصارف أرباح
ة بنحو  ٩,٣م بلغت ٢٠١٢ ال مقارن ار ريـ ال  ٧,٦ملي ار ريـ ملي

 .خالل الفترة نفسھا من العام السابق
 

ة   ك ل م م وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في ال
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خالل المدة  ٣تخطط المؤسسة لالنتقال إلى معيار بازل  
. م٢٠١٩المحددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية بحلول عام 

الضرورية وستخصص  ٣وأعدت المؤسسة وثيقة متطلبات بازل 
م لرصد واختبار واستكمال وتنفيذ ٢٠١٩الفترة حتى عام 

 .اإلصالحات بناًء على جدول زمني محدد
 

مصارف رؤوس  ٣وتشمل متطلبات معيار بازل   توفير ال
ل  دي ع م ت مخاطر، حيث ت أموال إضافية لضمان عدم تعرضھا لل

ازل .  النسب اإلشرافية لكفاية رأس المال ى  ٣واشتمل معيار ب عل
اطي  ي ت ال واالح م حفظ رأس ال اطي اإلضافي ل ي ت وم االح ھ مف

ر .  اإلضافي لمواجھة تقلبات الدورة االقتصادية ي أث وسيكون لذلك ت
 . ملحوظ على مستوى رأس المال المطلوب من البنوك

 
 ً  سيولة وربحية البنوك ومالءتھا المالية :رابعا

ام   ة في ع اح المصارف التجاري م ٢٠١١بلغ صافي أرب
داره  ٣٠,٩نحو  اع مق ار لایر، بارتف سبة  ٤,٨ملي ار لایر، بن ملي
ار لایر،  ٢٦,١في المئة عن أرباح السنة السابقة البالغة  ١٨,٤ ملي

مليار لایر،  ٠,٧م بنحو ٢٠١٠مقابل انخفاٍض في أرباحھا في عام 
سبة  ام  ٢,٦أي بن اح ع ن أرب ة ع ي المئ ت  .  م٢٠٠٩ف وارتفع

ى  ٧٧,٧القروض والتسھيالت االئتمانية بنحو  مليار لایر لتصل إل
واً بنحو .  مليار لایر ١٠٧٠ ع العمالء نم  ١١٨,٧و سجلت ودائ

م مقارنة ٢٠١١مليار لایر في عام  ١١٠٣,٦مليار لایر لتصل إلى 
 .مليار لایر في العام السابق ٩٨٤,٩بمبلغ 

 
ة  ٣٣,٣ م نحو٢٠١١وبلغت نسبة السيولة في عام   في المئ

سابق، ٣٥,٧مقابل  ام ال ة في الع ان   في المئ سبة االئتم وبلغت ن
الممنوح للقطاعين العام والخاص إلى إجمالي الودائع في نھاية عام 

ة في  ١٠٠,٥في المئة مقارنة بنحو  ٩٦,٨م نحو ٢٠١١ في المئ
 . العام السابق

 
 ً  نشاط سوق المشتقات المالية: خامسا

ة   ة في نھاي ة في المملك ارتفعت عمليات المشتقات المالي
سبة  ١٣٣,٢م بنحو ٢٠١١ عام ة  ١٧,٤مليار لایر أي بن في المئ

ة  ٧٦٤,١مليار لایر مقارنة بنحو  ٨٩٧,٣لتبلغ  مليار لایر في نھاي
ام  .العام السابق ة خالل ع سبة ٢٠١١وشكلت المشتقات المالي م ن

ة  ٦٠,٤ ة(في المئة من الحسابات النظامي ة )  خارج الميزاني مقارن
 .في المئة خالل العام الماضي ٥٩,١بنحو 

 
 ً  االجتماعات والمشاركات اإلقليمية والدولية :سادسا

ة   ة اإلشراف والرقاب شاركت المؤسسة في اجتماعات لجن
شريعات  د وتقريب الت ج توحي في دول مجلس التعاون لدول الخلي
ة  دي وإصدار العمل الرقابية واإلشرافية من أجل إقامة االتحاد النق
دول  ة لل ة اإلشراف والرقاب ذلك لجن س، وك دول المجل الموحدة ل

 .العربية من أجل تنسيق التشريعات المصرفية فيھا
 

 ً فروع البنوك المحلية في الداخل / فروع البنوك األجنبية : سابعا
 والخارج
م ٢٠١١بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة في عام  

ى   راقب عل ي السعودي وت عرب د ال ق تشرف مؤسسة الن
ا  ھ ا ومالءت ھ ت د من سالم أك ت البنوك وشركات التأمين بھدف ال
ق  ي طب ي من خالل ت محل صاد ال ت المالية وفاعلية أدائھا في االق
ارات  األنظمة وإصدار اللوائح والتعليمات والضوابط والقيام بالزي

ام .  اإلشرافية وبرامج الفحص الالزمة ومن أبرز ما تحقق في ع
 :م اآلتي٢٠١١

 
 التطورات التنظيمية واإلرشادات :أوالً  

أصدرت المؤسسة تعاميم إشرافية في مجاالت عدة تھدف  
زام  ت مصارف واالل ل ة ل ي ال م ر االوضاع ال طوي ن وت إلى تحسي
ازل  ة ب ن بالمعايير التي تصدرھا الھيئات التنظيمية الدولية مثل لج

ر مخاطر .  ومجلس االستقرار المالي ي اي ع م ذه ال د شملت ھ وق
ة  رازي ات االحت ان ي ب السيولة، منھجية التقويم، توريق األصول، ال
موجب  ارة ب ج ت للشركات الصغيرة والمتوسطة، معاملة تمويل ال

 .إطار عمل بازل لرأس المال
 

 ً  الرقابة على أساس المخاطر والزيارات اإلشرافية : ثانيا
وك   ة البن ة لكاف ة دوري ارات رقابي سة بزي وم المؤس تق

ة ي المملك ة ف ي العامل أجير التمويل ركات الت ذه .  وش شمل ھ وت
ابي ورئيس مجلس  ق الرق ن الفري ة بي الزيارات اجتماعات ثنائي

 .اإلدارة واإلدارة العليا ورئيس لجنة المراجعة
 

ك،   تراتيجيات البن ة اس ات الثنائي اول االجتماع وتتن
ة  اليب الرقاب ا وأس ة إدارتھ اطره، وطريق م مخ ه، وحج وعمليات

ة لموظفي اإلشراف .  الداخلية لديه وتتيح ھذه االجتماعات الثنائي
البنكي في المؤسسة تحديث تقويم حجم المخاطر التي قد تتعرض 

 .لھا البنوك
  

 ً ازل:  ثالثا اري ب ازل  ٢ تطورات تطبيق معي ة  ٣وب في المملك
 العربية السعودية

ام   م قواعد ١٩٩٢طبقت المملكة العربية السعودية في ع
ات أصدرتھا  ال بموجب تعليم ة رأس الم ة بكفاي ازل المتعلق ب

ة  .المؤسسة بھذا الخصوص وأتاح تطبيق قواعد بازل مراقبة كفاي
وك  رأس المال في المصارف المحلية، وساھم في مقارنة أداء البن

ال  .المحلية مع البنوك الدولية ار (وبلغت نسبة كفاية رأس الم معي
ام )  ٢بازل  سبة  ١٧,٤م نحو ٢٠١١في ع ة بن ة مقارن في المئ
 .م٢٠١٠في المئة في عام  ١٧,١

 
وبسبب تداعيات األزمة المالية التي بدأت في عام  
م وما حصل للنظام المالي الدولي وما نتج عنھا من تآكل ٢٠٠٧

في مـسـتـوى ونـوعية رأس المال في عدد كبير من البنوك 
الـعـالـمـية وإفـراط فـي عـمـلـيـات االقراض، قدمت لجنة بازل 

م مـجموعتين أساسيتين من التدابير لتعزيز إطار ٢٠١١فـي 
مـعــيــار "مـن خـالل وثـيـقـتـيـن بـعـنـوان  ٢مـعـيـار بـازل 

إطـار تـنـظـيـمـي عـالـمـي لـلـمصارف ونظام مصرفي :  ٣بازل 
إطـار دولـي لقياس معايير :  ٣مـعـيـار بـازل "و "  أكـثـر مـرونـة

وتعّرف ھذه المتطلبات بــمــعــيار ".  ومراقبة مخاطر السيولة
 .٣بازل 

 اإلشراف والرقابة على البنوك التجارية ونشاط التأمين                                                 
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ة ٢٠١٢ ة ذات العالق دداً من اإلجراءات اإلشرافية والرقابي م ع
 :بموضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب من أھمھا

متابعة إجراءات البنوك ومحالت الصرافة بشأن تنفيذ ما جاء في   -
اب،  التحديث الثالث لقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھ
ة  ة والقواعد العام ح الحسابات البنكي وكذلك تحديث قواعد فت
ة، حيث أصدرت  ة الحديث يرات البنكي ة المتغ شغيلھا لمواكب لت
ح الحسابات  ع لقواعد فت نى بالتحديث الراب ة تع اميم إلحاقي تع
ات عدد من  ديالً في متطلب دة وتع البنكية، تضمنت قواعد جدي

 . القواعد
ة   - ة وھيئ وزارة الداخلي ة ب ات المالي دة التحري ع وح سيق م التن

ة  زة المعني صفة خاصة واألجھ ام بـ الـتـحقـيـق واالدعـاء الـعـ
ل  ر العم ن أجل تطوي وال م ضايا غسل األم ة بق ذات العالق

 . المشترك
ضمان استمرار   - ة ل وك المحلي امج عمل البن اإلشراف على برن

تحديث بيانات العمالء سواٌء الطبيعيين أو االعتباريين من خالل 
 .التحقق من وثائق الھوية الشخصية المعتمدة وسريانھا

ة   - وك العامل ة البن شاملة لكاف ات الفحص ال ائج عملي ة نت متابع
تزام  د من ال رامج تھدف التأك ك وضع ب بالمملكة، بما في ذل
ات الخاصة بمكافحة غسل  البنوك بتطبيق التعليمات والمتطلب
ة  سابات البنكي ح الح د فت اب وقواع ل اإلرھ وال وتموي األم

 .والقواعد العامة لتشغيلھا وإعداد تقارير عن ذلك
وال  -  ة لمكافحة غسل األم استمرار عقد اجتماعات اللجنة الدائم

د  ا مؤسسة النق ة ومقرھ المكونة من ممثلي عدة جھات حكومي
وال  ة بغسل األم ة المواضيع المتعلق ومھمتھا التعامل مع كاف

 .وتعقد اجتماعاتھا بشكل شھري
الي   - ) FATF(مشاركة المملكة في عضوية مجموعة العمل الم

ل اإلرھاب من خالل عضوية  وال وتموي لمكافحة غسل األم
شاركة  ة والم ج العربي األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلي

 .  الدائمة في اجتماعات المجموعة
صادرة من   - القرارات ال متابعة التزام المملكة العربية السعودية ب

 . مجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرھاب وتمويله
وك ومحالت   - ع البن وضع وتنفيذ برنامج فحص خاص على جمي

ل  ة وشركات التموي وك األجنبي روع البن ة وف صرافة المحلي ال
ات  ق التعليمات والمتطلب ا بتطبي د من التزامھ يھدف إلى التأك

 . الخاصة بمجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب
ة   - ن مجموع د م شترك المع ويم الم لبات التق ال مـتـطـ اسـتـكـمـ

شرق األوسط وشمال  الي لل العمل المالي ومجموعة العمل الم
ل  وال وتموي سل األم ة غ إجراءات مكافح اص ب ا الخ أفريقي

 اإلرھاب 
 

 البطاقـات االئـتمانيـة 
ستمر مع الجھات   سيق الم ة والتن تقوم المؤسسة بالمتابع

ات  شأن البطاق ً ب ا ً ودولي ا صلة محلي سلطات المختصة ذات ال وال
ة من  شاطھا في المملك ة ن ر ومتابع االئتمانية والعمل على تطوي
خالل تأھيل المنتسبين إلى ھذا القطاع، وتطبيق أفضل الممارسات 
ل  ة وورش عم د دورات تدريبي اً، وعق ا عالمي ول بھ المعم
شركات  ع ال اون م ة بالتع سوبي القطاعات األمني متخصصة لمن

 . الدوليــة ألنظمــة الدفــع

دء .  فرعاً لبنوك أجنبية ١٢فرعاً محلياً وأجنبياً منھا  ١٦٤٦نحو  وب
خ  اري اراً من ت ب ت ً اع ا ي م ه رس ل ي عم وطن ان ال اكست فرع بنك ب

ام ٢٠١١/٦/٨ھـ الموافق ١٤٣٢/٧/٦ م خالل ع ً وت ا ي ب ن م بنكاً أج
 .فرعاً لبنوك محلية في مختلف مناطق المملكة ٥٥م تشغيل ٢٠١١

 
 ً  اإلنجازات والمستجدات في التفتيش على البنوك: ثامنا

 برامج الفحص الميداني للبنوك العاملة في المملكة
وك   ى البن ة عل ا الرقابي استمرت المؤسسة في أداء مھامھ

ام  ذ ٢٠١١ومحالت الصرافة خالل ع م من خالل إجراء وتنفي
ات والمنتجات(برامج الفحص الميداني الشامل  ) يشمل كافة العملي

ات (والفحص المتخصص  شطة والعملي ى بعض األن ويقتصر عل
روض ة الق ة ومحفظ ص الخزين ل فح خ..مث ضل )  ال ق أف وف

ة ً في مجال اإلشراف والرقاب ا وتھدف .  الممارسات المطبقة دولي
عملية الفحص الشامل التي يتم إجراؤھا بناًء على أساس المخاطر 
ة وإدارة المخاطر  سيولة والربحي ودة األصول وال ويم ج ى تق إل
ال، باإلضافة  والمراجعة الداخلية في البنوك ومدى كفاية رأس الم

 . إلى االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة عن المؤسسة
  
ة في   وك العامل ة البن وتجري المؤسسة فحصاً شامالً لكاف

اون مع مكاتب  المملكة من خالل فريق مكون من المؤسسة بالتع
 .المحاسبة والمراجعة الدولية

 
 برامج الفحص المتخصصة 

أجرت المؤسسة عدداً من برامج الفحص المتخصص على  
ا  ة ومنھ ة في المملك وك العامل األنشطة والعمليات المصرفية للبن
روض  ة الق ي وفحص محفظ أجير التمويل ات الت فحص منتج
ا خطط  ة ومنھ ة المعلوماتي الشخصية والبطاقات االئتمانية والتقني
دخول  د ال ة العمالء عن الطوارئ والمعايير الثنائية للتأكد من ھوي

 . لحساباتھم من خالل االنترنت أو الھاتف المصرفي
 

 نشاط التأجير التمويلي 
ى   ان ويخضع إل ات االئتم يُعد التأجير التمويلي أحد عملي

م   ١٥٦٦/١رقابة وإشراف المؤسسة، بموجب القرار الوزاري رق
اريخ  ق ١٤٢٠/٧/٢١وت ضمن ١٩٩٩/١٠/٣٠ھـ المواف م المت

ات الترخيص  ي ومتطلب أجير التمويل شاط الت ة ن ً لمزاول ا تنظيم
د وضع .  للشركات التي تقوم بھذا النشاط ى مؤسسة النق وأوكل إل

ى  التعليمات التي تساعدھا على أداء المھام الرقابية واإلشرافية عل
امج فحص متخصص  دء في برن نشاط التأجير التمويلي، وتم الب
وك وشركات  اري في البن ألنشطة التأجير التمويلي والتمويل العق

م .  م٢٠١٢م و بداية عام ٢٠١١التأجير التمويلي خالل العام  ا ت كم
وال في شركات  االنتھاء من تحديث قواعد مكافحة غسل األم

 .التأجير التمويلي
 

ل  وال وتموي ات غسل األم ة عملي ال مكافح ي مج ورات ف التط
 اإلرھاب

ل  وال وتموي ة غسل األم ال مكافح ي مج ازات المؤسسة ف انج
 اإلرھاب
م والربع األول من عام ٢٠١١اتخذت المؤسسة خالل عام  
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اإلشرافية بشكل عام إلى التأكد من التزام تلك الشركات بأحكام 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي 

م والئحته ٢٠٠٣/٧/٣١ھـ الموافق ١٤٢٤/٦/٢وتاريخ  ٣٢/رقم م
التنفيذية واللوائح التنظيمية الصادرة عن المؤسسة، وكذلك التأكد 
من أن شركات التأمين على قدر عاٍل من الكفاءة والجاھزية، وأن 
المتطلبات النظامية والفنية لتلك الشركات متوافقة مع خطط العمل 
ً لمنحھا الترخيص  ً أساسيا ً شرطا التي وافقت عليھا المؤسسة مسبقا

 .لمزاولة النشاط
  

وبلغ عدد الزيارات اإلشرافية لشركات التأمين وإعادة  
زيارة إشرافية، تم خاللھا )  ٣١(م ٢٠١١التأمين خالل عام 

 -التركيز على النواحي النظامية واالستراتيجية واإلدارية والفنية 
التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر تقييم الخطط المستقبلية 
للشركات وإدارتھا التنفيذية وأنظمة الحوكمة بھا ومدى كفاءة 
وفعالية واستقرار العمليات الفنية وأنظمة المعلومات وخطط 
الطوارئ والتدريب والسعودة، باإلضافة إلى التأكد من وجود نظام 
رقابة داخلية فعال يحتوي على أنظمة للمراقبة وإدارة المخاطر 
ومراقبة االلتزام وإجراءات لمعالجة الشكاوى مع قدر عاٍل من 
االتصال والتعاون والتنسيق بين إدارات الشركات المختلفة، 
ً إدارة المراجعة الداخلية وإدارة مراقبة االلتزام ولجنة  خصوصا

وتقوم المؤسسة بعد كل زيارة إشرافية بإبالغ الشركة .  المراجعة
التي تمت زيارتھا بنتائج ومالحظات فريق المؤسسة كتابياً وتطلب 
خطة من الشركة لمعالجة تلك المالحظات ومن ثم دراسة الخطة 
عند ورودھا وإبداء الرأي حيالھا ومتابعة تنفيذ الشركات للخطوات 

 .التصحيحية
 

وفيما يخص الفحص الميداني، استمرت المؤسسة في  
القيام بزيارات تفتيشية مفاجئة لشركات التأمين وشركات المھن 
الحرة للتحقق من التزامھا بالمتطلبات الرقابية واإلشرافية ذات 
العالقة، والتأكد من ممارستھا لنشاط التأمين وفق األصول المھنية 
وبما يكفل حقوق حملة الوثائق وأصحاب المطالبات وغيرھم من 

م ٢٠١١وفي ھذا السياق، قامت المؤسسة خالل عام .  ذوي العالقة
 :م بفحص اآلتي٢٠١٢والربع األول من عام 

مدى التزام عدد من الشركات بقواعد مكافحة غسل األموال   - 
وتمويل اإلرھاب، وتم خالل ھذه الزيارات التفتيشية مراجعة 
آلية التعامل مع عمالء الشركة وفحص السجالت والمستندات 
ذات العالقة للتحقق من قيام تلك الشركات باتخاذ اإلجراءات 
. الالزمة لتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب

كما تم إلزام الشركات التي كان لديھا نوع من القصور أو 
التجاوزات باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لضمان عدم 

 .    تكرار مثل ھذه المخالفات
مدى التزام عدد من الشركات بمعدالت تسعير منتجات تأمين   -

المركبات والتأمين الطبي الموافق عليھا من المؤسسة بموجب 
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين )  ١٦(المادة 

التعاوني، وتم خالل ھذه الزيارات التفتيشية مراجعة آلية 
االكتتاب وتسعير منتجات تأمين المركبات والتأمين الطبي 
المتبعة من قبل الشركات، وفحص السجالت والمستندات ذات 
العالقة للتحقق من قيام تلك الشركات بتنفيذ عمليات االكتتاب 

 برنامج كفالة  
م بمبادرة من صندوق ٢٠٠٦أسس برنامج كفالة في عام  

ل  ات تموي ى معوق سعودي بھدف التغلب عل التنمية الصناعية ال
م  ى تقدي درة عل ك الق تي ال تمل صغيرة والمتوسطة ال المنشآت ال

دم .  الضمانات المطلوبة لجھات التمويل ل المق ة التموي وبلغت قيم
ام  ار  ١,٣م نحو ٢٠١١للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ع ملي

سبتھا  ٧١٥لایر مقارنة بمبلغ  ادة ن مليون لایر في العام السابق بزي
ة .  في المئة ٤٥ وك المحلي ة مع البن امج كفال وتتم متابعة أداء برن

ذه المؤسسات تحت  ل ھ وحثھا على مزيد من المساھمة في تموي
 .مظلة برنامج كفالة

 
 السالمة األمنية وتزييف األوراق النقدية

ممثلة في إدارة الخزينة واإلصدار وإدارة (تقوم المؤسسة  
ة )  التفتيش البنكي ة الخامسة لفحص أنظم دء المرحل داد لب باإلع

ي  ة ف وك العامل دى البن د ل داول النق ة وضوابط ت سالمة األمني ال
المملكة، وذلك بزيارة عدد من فروع ومراكز النقد لدى البنوك في 

 .مختلف مناطق المملكة
 

 ً  نشاط التأمين: تاسعا
اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة حتى :  أوالً 

 م٢٠١٢نھاية الربع األول من عام 
اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاط اإلشرافي الصادرة حتى   -أ

 :م٢٠١٢نھاية الربع األول من عام 
بلغ عدد اللوائح الصادرة لألشراف والرقابة على نشاط  

م عشرة لوائح ٢٠١٢التأمين حتى نھاية الربع األول من عام 
 :حسب اآلتي

 .الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين -
 .الئحة مكافحة االحتيال -
 .الئحة إدارة المخاطر -
 .قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب -
 .الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش -
 .الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين -
 .الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين -
 .الئحة االستثمار -
 . الئحة عمليات التأمين اإللكترونية -

  
كما أصدرت المؤسسة الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي  

على المركبات بصيغتھا المعدلة وبدأت شركات التأمين تطبيقھا 
 .ھـ١٤٣٣/٥/١اعتباراً من 

  
 الزيارات اإلشرافية لشركات التأمين وشركات المھن الحرة -ب

يُعتبر اإلشراف الميداني أحد أھم مكّونات عملية اإلشراف  
والرقابة التي تقوم بھا المؤسسة على قطاع التأمين للتأكد من 
. اإلجراءات االحترازية للشركات وسالمة وقوة مالءتھا المالية

وتحقيقاً لھذا الغرض استمرت المؤسسة في القيام بزيارات إشرافية 
لشركات التأمين وشركات المھن الحرة المتوقع حصولھا على 
تراخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني إضافةً إلى الزيارات 

وتھدف الزيارات .  الدورية لشركات التأمين المرّخصة في المملكة
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في المئة في عام  ٣٣في المئة مقابل  ٤٠المناصب اإلدارية إلى 
 .م٢٠١٠

 
  ً  التدريب: ثالثا

وفي إطار جھود المؤسسة في تنظيم قطاع التأمين وحث  
الشركات وموظفيھا على االلتزام بالمھنية وممارسة نشاط التأمين 
على أسس علمية ومنھجية وبما يتفق مع األنظمة واللوائح 
والتعليمات الصادرة عن المؤسسة؛ أعدت المؤسسة امتحان الشھادة 

وھي شھادة إلزامية لموظفي )  IFCE(العامة في أساسيات التأمين 
شركات التأمين وشركات المھن الحرة، وتغطي ھذه الشھادة المبادئ 
األساسية لألنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين، ويتم تطبيقھا 
ً لجدول زمني يحدد المدة التي يجب  خالل مدة ثالث سنوات وفقا

 .خاللھا اجتياز االمتحان لكل شريحة من شرائح الموظفين
 

 ً  م ٢٠١١سوق التأمين في المملكة في عام : رابعا
 :أداء السوق بشكل عام -أ
في المئة  ١٢,٩م نمواً بنسبة ٢٠١١شھد سوق التأمين في عام    -

مليار لایر مقارنة  ١٨,٥وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا 
وتعزى ھذه الزيادة .  م٢٠١٠مليار لایر في عام  ١٦,٤بنحو 

بشكل رئيس إلى زيادة الوعي بأھمية التأمين باإلضافة إلى 
استمرار النمّو في التأمين اإللزامي على المركبات والتأمين 

 . الصحي التعاوني
 ٤٢,٦ارتفع إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بھا، التي تمثل   -

في المئة ليبلغ  ١٧,٣في المئة من إجمالي أقساط التـأمين، بنسبة 
مليار لایر في  ٦,٧م مقارنة مع ٢٠١١مليار لایر في عام  ٧,٩
 ).١-٥جدول رقم (م ٢٠١٠عام 

ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بھا، التي تمثل   -
 ١١,٧في المئة من إجمالي أقساط التأمين، بنسبة  ٥٢,٥حوالي 

 ٨,٧م مقارنة مع ٢٠١١مليار لایر في عام  ٩,٧في المئة ليبلغ 
 .م٢٠١٠مليار لایر في عام 

استمر التأمين الصحي في كونه أكبر فروع التأمين حجماً في عام   -
إلى حد -م ويعود النمو الكبير في أقساط التأمين الصحي ٢٠١١
إلى تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على شرائح   -كبير

 . أكبر من المستفيدين من النظام
سجل إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار المكتتب بھا انخفاضاً   -

م ٢٠١١مليون لایر في عام  ٩٠٥في المئة ليبلغ  ٦,٩بنسبة 
 .م٢٠١٠مليون لایر في عام  ٩٧٢مقارنة مع 

  
 :عمق وكثافة التأمين -ب

يعّرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين  
وبلغ مستوى عمق التأمين .  المكتتب بھا إلى إجمالي الناتج المحلي

في المئة مقارنة مع  ٠,٨٤م حوالي ٢٠١١في المملكة في عام 
م، ويعزى سبب االنخفاض الطفيف ٢٠١٠في المئة في عام  ٠,٩٧

بنسبة (في عمق التأمين إلى النمو الكبير في الناتج المحلي اإلجمالي 
في المئة في عام    ١٨,٦م مقابل ٢٠١١في المئة في عام  ٢٨

علماً .  وقد حظي قطاع النفط بالقسم األكبر من ھذا النمو)  م٢٠١٠
بأن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا كنسبة إلى الناتج المحلي 

م مقارنة ٢٠١١في المئة في عام  ٢,٠٢بلغ )  غير النفطي(اإلجمالي 

وتسعير المنتجات بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات ذات 
كما تم إلزام الشركات التي كان لديھا نوع من القصور .  العالقة

أو التجاوزات باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لضمان 
 .    عدم تكرار مثل ھذه المخالفات

مدى التزام عدد من الشركات باألنظمة والتعليمات ذات العالقة   -
بتسويق منتجات التأمين، وتم خالل ھذه الزيارات التفتيشية 

 التسويق والبيع المتبعة من قبل الشركات وفحص  مراجعة آلية
السجالت والمستندات ذات العالقة للتحقق من قيام تلك الشركات 
بتنفيذ عمليات التسويق والبيع بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات 

كما تم إلزام الشركات التي كان لديھا نوع من .  ذات العالقة
القصور أو التجاوزات باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة 

 .    لضمان عدم تكرار مثل ھذه المخالفات
مدى التزام عدد من شركات المھن الحرة باألنظمة والتعليمات   -

ذات العالقة، وتم خالل ھذه الزيارات التفتيشية استعراض نظام 
وإجراءات العمل واالطالع على عينات من الوثائق والسجالت 
والبيانات لدى الشركات للتحقق من قيام تلك الشركات بممارسة 

كما تم .  نشاطھا بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات ذات العالقة
إلزام الشركات التي كان لديھا نوع من القصور أو التجاوزات 
باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لضمان عدم تكرار مثل 

  .ھذه المخالفات

  
 ً  السعودة في قطاع التأمين: ثانيا
 :القرارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة -أ

تنص المادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة  
شركات التأمين التعاوني على أن أحد أھداف النظام والالئحة ھو 
تطوير قطـاع التأمين في المملكـــة بمــا في ذلك التدريب 
وتوطيــن الوظـائف، وتنص المادة الرابعة من الالئحة على أن 
تتضمن خطة عمل شركات التأمين وأصحاب المھن الحرة العدد 

وأكدت .  المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأھيـل السعوديين
المادة الخمسون من الالئحة على أنه يتوجب على شركات التأمين 
وأصحاب المھن الحرة تزويد المؤسسة، قبل خمسة وأربعين يوماً 
من نھاية كل عام مالي ببيان يشمل عدد ونسب الموظفين 
السعوديين على مستوى الشركة وفروعھا وإداراتھا على المستوى 

وحسب المادة التاسعة .  الوظيفي للوظائف التي يشغلھا السعوديون
والسبعين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 

يـجـب أال تـقـل نـسـبة الموظفين السعوديين "الـتـعـاونـي فـإنـه 
لدى الشركة وأصحاب المھن الحرة عن ثالثين بالمئة في نھاية 
ً حسب خطة العمل المقدمة  السنة األولى وأن تزداد سنويا

 ".للمؤسسة
  
 :العاملون في قطاع التأمين -ب

بلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في  
ً في عام  ٧,٤٥٧المملكة  ً في  ٧٠٨١م مقابل ٢٠١١موظفا موظفا

وشكل المواطنين السعوديين العاملين في شركات .  م٢٠١٠عام 
في  ٣في المئة من إجمالي القوة العاملة، بزيادة قدرھا  ٥٣التأمين 

م، وارتفعت نسبة السعوديين في ٢٠١٠المئة مقارنة بعام 
في المئة مقابل  ٥٥م إلى ٢٠١١المناصب غير اإلدارية في عام 

م، بينما ارتفعت نسبة السعوديين في ٢٠١٠في المئة في عام  ٥٣
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نوع التأمين

إجمالي 
األقساط 

المكتتب بھا 
(مليون لایر)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط 
التأمين 

المكتتب بھا

  نسبة صافي 
األقساط من   

إجمالي األقساط 
المكتتب بھا ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*

إجمالي 
األقساط 

المكتتب بھا 
(مليون لایر)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط 
التأمين 

المكتتب بھا

  نسبة صافي 
األقساط من   

إجمالي األقساط 
المكتتب بھا ٪ 

(نسبة االحتفاظ)* 

إجمالي 
األقساط 

المكتتب بھا 
(مليون لایر)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط 
التأمين 

المكتتب بھا

  نسبة صافي 
األقساط من   

إجمالي األقساط 
المكتتب بھا ٪ 

(نسبة االحتفاظ)* 
—————————————————————————————————————————————————————

حوادث والمسئولية  من ال تأمين  ال
واألنواع األخـرى

٥٤٣,٧٠,٠٢٤٤,٣٠,٤٥٠٦,٨٠,٠٢٧٥,٩٠,٥٦٣١,٥٠,٠٢٧٩,٨٠,٤

٣٠٥٥,٤٠,٢٢٩٤٤,١١,٠٣٢٣٨,٨٠,٢٣٠٩٨,٨١,٠٣٩٢٢,٢٠,٢٣٧١٠,٦٠,٩التأمين على المركبـات

حريق كات / ال تأمين على الممتل ٩٠٤,٩٠,١١٠٥,١٠,١٩٥٨,٧٠,١١٢٦,٥٠,١١١٥٦,٧٠,١١٣٥,٥٠,١ال

حري تأمين الب ٥٢٥,٠٠,٠١٨٣,٢٠,٣٥١٨,٢٠,٠١٧٥,٤٠,٣٦٣٤,١٠,٠٢٠٤,٩٠,٣ال

جوي تأمين ال ١٧٤,١٠,٠١,١٠,٠٣٠٤,٥٠,٠٤,٨٠,٠٢٧٢,١٠,٠١,٢٠,٠ال

قة ٣٠١,٧٠,٠٥,٢٠,٠٣٢٨,٩٠,٠٧,٦٠,٠٣٦١,٠٠,٠٧,٤٠,٠تأمين الطا

٨١٠,٣٠,١١٢٥,٣٠,٢٨٦٩,٢٠,١١١٣,٩٠,١٩١٢,٥٠,٠١٣١,٢٠,١تأمين ھندسي

عام تأمين ال مالي ال ٦٣١٥,٣٠,٤٣٦٠٨,٤٠,٦٦٧٢٥,١٠,٤٣٨٠٢,٩٠,٦٧٨٩٠,٣٠,٤٤٤٧٠,٧٠,٦إج

تأمين الصحي مالي ال ٧٢٩٢,٠٠,٥٥٥٥٦,٩٠,٨٨٦٩٠,١٠,٥٧١٢٠,٠٠,٨٩٧٠٨,٤٠,٥٨٢٢٥,١٠,٨إج

ية واالدخـار ---٩٠٥,١٠,٠٨٤١,٢---٩٧٢,٢٠,١٨٧٦,٨---١٠٠٢,٨٠,١٩٠٨,٠إجمالي تأمين الحما

١٤٦١٠,١١,٠١٠٠٧٣,٢٠,٧١٦٣٨٧,٤١,٠١١٧٩٩,٧٠,٧١٨٥٠٣,٧١,٠١٣٥٣٧,٠٠,٧اإلجمالي

٢٠١١

٢٠٠٩م -٢٠١١م مؤشرات التأمين خالل الفترة جدول رقم ٥-١ :

٢٠١٠

   -- : غير متوفر      *: ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتفاظ اإلجمالية

——————————————————

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي.

٢٠٠٩
————————————————————————————————————
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 :العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء التأمين -و 
بلغ إجمالي العموالت التي دفعتھا شركات التأمين  

م مقارنة ٢٠١١مليار لایر في عام  ١,١٢للوسطاء ووكالء التأمين 
في  ١١,٧م بزيادة نسبتھا ٢٠١٠مليون لایر في عام  ٩٩٢مع 
في  ٥٦,٦وشكلت العموالت الخاصة بالتأمين العام نحو .  المئة

في المئة من إجمالي العموالت المدفوعة في عامي  ٥٨,٥المئة و
م على التوالي، في حين شكلت العموالت ٢٠١١م و٢٠١٠

في المائة  ٣٨,٨  في المئة و ٤١,٢الخاصة بالتأمين الصحي نحو 
م على ٢٠١١م و٢٠١٠من إجمالي العموالت المدفوعة في عامي 

 .التوالي
  
 :إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط -ز

مليار لایر  ٨,٥١ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة من  
م ٢٠١١مـلـيـار لایر في عام  ١١,٤٩م إلـى ٢٠١٠فـي عـام 
وشـكـلـت مـطـالـبـات الـتأمين .  فـي الـمـئـة ٣٤,٩بـنـسـبـة 

 ٢٤في المئة و ٦٤الـصـحـي ومـطـالـبات تأمين المركبات نحو 
م ٢٠١١فـي الـمـئـة مـن إجـمالي المطالبات المدفوعة في عام 

وتعكس ھذه النسب المرتفعة النصيب العالي .  عـلـى الـتـوالـي
ً ألنشطة التأمين الصحي والتأمين على المركبات من  نـسـبيا

وسجل نشاط تأمين الحماية .  إجمالي أقساط التأمين في السوق
م أعلى معدل نمو في إجمالي المطالبات ٢٠١١واإلدخار في عام 

في المئة ليصل إجمالي  ١١٤,٧المدفوعة بارتفاع بلغت نسبته 
م إلى ٢٠١١المطالبات المدفوعة لتأمين الحماية واإلدخار في عام 

مليون لایر في عام  ١٣٦,٢مليون لایر مقارنة بنحو  ٢٩٢,٥
 . م٢٠١٠

  
 ً  :موقع المؤسسة على االنترنت: خامسا

تخصص المؤسسة رابطاً خاصاً لنشاط التأمين في موقعھا  
يحتوي على األنظمة واللوائح   www.sama.gov.saاإللكتروني

والتعاميم والدراسات المتعلقة بقطاع التأمين وكذلك النماذج 
الخاصة بطلب الترخيص ومعايير المالءة للمؤسسين والمديرين 
في شركات التأمين وشركات المھن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين، 
ويمكن الرجوع لموقع المؤسسة على االنترنت للحصول على آخر 
تحديث لشركات التأمين المرخص لھا وكذلك شركات المھن الحرة 

كما يمكن .  المتعلقة بنشاط التأمين التي يتم تحديثھا بصفة دورية
إلى  ٢٠٠٧االطالع على أداء سوق التأمين في المملكة من عام 

 .م٢٠١١عام 
  

 ً  وضع شركات التأمين في المملكة: سادسا
م وافق مجلس ٢٠١٢حتى نھاية الربع األول من عام  

شـركـة تـأمـين لمزاولة نشاط  ٣٥الـوزراء عـلـى تـأسـيـس 
شركة تم منحھا التصريح  ٣١الـتـأمين وإعادة التأمين، منھا 

الـنـھـائـي لمـزاولـة نـشـاط الـتـأمـين وإعادة التأمين، وشركة 
تم إدراجھا في )  شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني(تأمين 

) شركة طوكيو مارين السعودية(سوق االسھم، وشركة تأمين 
انتھت من عملية االكتتاب، وشركتي تأمين وافق مجلس الوزراء 

، ٢-٥جدول رقم (على تأسيسھما ولم تدرجا بعد في سوق األسھم 
٣-٥.( 

 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٢,٠٧مع 
 

وتعرف كثافة التأمين بمعدل إنفاق الفرد على التأمين  
). إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا مقسومة على عدد السكان(

لایر لكل فرد في عام  ٦٠٤وقد ارتفعت كثافة سوق التأمين من 
م، أي بزيادة ٢٠١١لایر لكل فرد في عام  ٦٨٢م إلى ٢٠١٠
 .في المئة ١٤,٦نسبتھا 

  
 :إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا -ج

في  ٧٣,٧شكل التأمين الصحي والتأمين على المركبات  
وال .  م٢٠١١المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا في عام 

ً حيث شكل   ٥٢,٥يزال التأمين الصحي أكثر أنواع التأمين طلبا
م، ٢٠١١في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا في عام 

ويحتل التأمين على .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٥٣مقارنة مع 
في  ٢١,٢المركبات المرتبة الثانية من حيث الطلب مشكالً نسبة 

م،  ٢٠١١المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا عام 
وشكلت أقساط التأمين على الحماية واالدخار، وتأمين الممتلكات، 

 ٤,٩في المئة، و ٦,٣في المئة، و ٤,٩والتأمين الھندسي ما نسبته 
 ).١-٥جدول رقم (في المئة على التوالي 

  
 :  صافي أقساط التأمين المكتتب بھا -د

يعرف صافي أقساط التأمين المكتتب بھا على أنه األقساط  
المحتفظ بھا لدى شركة التأمين بعد حسم األقساط المسندة إلى 
شركات إعادة التأمين المحلية والدولية من إجمالي أقساط التأمين 

ويشكل التأمين الصحي والتأمين .  المكتتب بھا حسب نوع النشاط
في المئة من صافي أقساط التأمين  ٨٨,٢على المركبات ما نسبته 
وكان التأمين على المركبات .  م٢٠١١المكتتب بھا في عام 

األسرع نمواً من حيث صافي أقساط التأمين المكتتب بھا، بنسبة 
جـــدول رقــم (م ٢٠١١في المئــة في عام  ١٩,٧تبلغ ما يقارب 

١-٥.( 
  
 :نسبة االحتفاظ -ھـ

تعد نسبة االحتفاظ التي تحتفظ بھا شركة التأمين مقياساً  
للمخاطر المكتتب بھا، حيث إن ھناك عالقة طردية بين نسبة 

ويتم حساب ھذه النسبة عن طريق تقسيم .  االحتفاظ والمخاطر
صافي أقساط التأمين المكتتب بھا على إجمالي أقساط التأمين 

باستثناء تأمين (وبلغت نسبة االحتفاظ اإلجمالية .  المكتتب بھا
في  ٧٢,١لشركات التأمين في السوق السعودية )  الحماية واالدخار
في المئة في عام  ٧٠,٩م مقارنة بنحو ٢٠١١المئة في عام 

وتتأثر ھذه النسبة إلى حد كبير بنسبة االحتفاظ العالية .  م٢٠١٠
للتأميــن على المركبات والتأمين الصحي، اللذين يشكالن معاً نحو 

وانخفض .  في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا ٧٣.٧
باستثناء (المتوسط المرجح لمعدل االحتفاظ ألنواع التأمين األخرى 

في  ١٩الى ما نسبته )  التأمين على المركبات والتأمين الصحي
. م٢٠١٠في المئة بالعام  ٢٠م مقارنةً مع ٢٠١١المئة في عام 

وتأمين الطاقة أقل )  التأمين الجــوي(وسجل تأميــن الطيــران 
في المئــة على التوالــي  ٢في المئة و ٠,٥نسبة احتفاظ تقدر بنحو 

 ).١-٥جــدول رقـــم (م ٢٠١١في عـام 
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رأس المال

تاريخ الحصول على التصريح( مليون لایر)اسم الشركة
—————————————————————

تأمين ية لل شركة التعاون ٧٥٠٢٠٠٤/١٢/٠٢ال

تأمين التعـاوني عادة ال ٣٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة مالذ للتأمين وإ

عاوني (ميدقلف) تأمين الت عادة ال تأمين وإ مالذ لل يج  ٨٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة المتوسط والخل

تأمين التعـاوني (سالمة) سعودية لل ١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة أياك ال

فل ٣٤٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة ساب للتكا

عاوني تأمين الت عربي لل لدرع ال ٢٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة ا

فل ١٦٧٢٠٠٧/٠٩/١١شركة األھلي للتكا

عاوني (سايكو) تأمين الت سعودية لل ية ال شركة العرب ١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١ال

عاوني تأمين الت يج لل حاد الخل ٢٢٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة إت

تأمين التعـاوني عادة ال ٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨شركة سند للتأمين وإ

عاوني تأمين الت سية لل سعودية الفرن شركة ال ٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨ال

تأمين التعـاوني جاري لل ٢٥٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شركة اإلتحاد الت

عاوني تأمين الت ٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شركة الصقر لل

عاوني تأمين الت ية لل سعودية الھند شركة ال ١٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٠ال

ية ية التعاون تأمين العرب ٢٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٨شركة ال

عاوني (والء) تأمين الت حدة لل سعودية المت شركة ال ٢٠٠٢٠٠٨/٠٧/٠٢ال

ية تأمين " إعادة" التعاون سعودية إلعادة ال ١٠٠٠٢٠٠٨/٠٧/٢١الشركة ال

عاوني تأمين الت ية لل ٤٠٠٢٠٠٨/٠٨/١٠شركة بوبا العرب

عاوني تأمين الت حدة لل شركة المت ٢٠٠٢٠٠٨/١٢/٣٠ال

عاوني تأمين الت ية لل شركة األھل ١٠٠٢٠٠٩/٠٣/٠٩ال

عاوني (اسيج) تأمين الت حدة لل ١٠٠٢٠٠٩/٠٥/١٠شركة المجموعة المت

تأمين التعـاوني لراجحي لل ٢٠٠٢٠٠٩/١١/١٧شركة ا

تأمين التعـاوني ية لل ١٠٠٢٠٠٩/١٢/٠٨شركة ايس العرب

تأمين التعـاوني ية لل ٢٠٠٢٠٠٩/١٢/١٣شركة العالم

تأمين التعـاوني ٢٠٠٢٠١٠/٠١/٢٦شركة أكسا لل

تأمين التعـاوني مة لل شركة الخليجية العا ٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٠٦ال

كافلي تأمين الت عادة ال تأمين وإ ٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٢٤شركة وقاية لل

تأمين التعـاوني ١٣٠٢٠١٠/٠٥/٢٩شركة بروج لل

تأمين ية لل شركة الوطن ١٠٠٢٠١٠/٠٦/١٦ال

تأمين التعـاوني ٣٢٠٢٠١٠/٠٧/٠٦شركة أمانة لل

سعودية للتكافـل ٥٥٥٢٠١١/٠٣/٢٠شركة سوليدرتي ال

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي.

جدول ٥-٢ : الشركات الحاصلة على تصريح نھائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى الربع األول من عام ٢٠١٢م

رأس المال

تاريخ صدور المرسوم الملكي( مليون لایر)

————————————————
عربي الوطني نك ال ية والب ية الدول ١٧٥٢٠١٠/٠٣/٢٩شركة المجموعة األمريك

عاوني ٣٥٠٢٠١٠/٠٤/١٣شركة الجزيرة تكافل ت

جدول رقم ٥-٣ : الشركات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسھا حتى نھاية الربع األول من عام ٢٠١٢م

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي.
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ً  ٣٣نحو   .مرفقا
 

ى   أما بالنسبة لنوع المنشأة فتحتل الصيدليات المرتبة األول
ام  ـ ة عـ اي ھ ى ن ة حت ك المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في الممل

م محالت ٢٠١١ ات، ث وصف مست م تلتھا مجمعات العيادات، ثم ال
زة  ل محالت األجھ النظارات الطبية، تلتھا المستشفيات، فيما تحت

رياض في .  واألطراف الصناعية المرتبة األخيرة ة ال وتأتي منطق
ى  ة عل ي ة الصح اي رع م خدمات ال دي المرتبة األولى من حيث تق

ة ٢٠١١مستوى المناطق في المملكة حتى نھاية عام  طق م، تلتھا من
حدود  ة ال طق ن ي م أت ا ت م ي ة، ف ي ة الشرق مكة المكرمة، ثم المنطق

 ■)٤-٥جدول رقم (الشمالية في المرتبــة األخيــرة 

 ً  مجلس الضمان الصحي التعاوني: سابعا
ام   ـ ة عـ ن ٢٠١١فـي نـھـايـ ي ول م ـ ش ـ م دد الـ غ عـ ـ ل م بـ

ة ( بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة  ائ م ع ب ن وس ي ة مالي ي ان م ث
ع ) ألــف فرد ـ ي ـ ب ة لـ ـ ـ ل ؤھـ ـ ـ م ات الـ ـ ركـ ـ ـ ش دد الـ ، وبـلــغ عـ

حو  ي ن ة ٢٦وثــائـــق الـضـمــان الـصـحـي التعاون غ .  شرك ل وب
ة  ي ة الصح طي غ ت ي وفرت ال ت عـدد الـشـركات أو المؤسسات ال

ام  ة ع اي ـ ھ ى نـ حو ٢٠١١لـعـامـلـيـھـا حـتـ ألف  ٥٨٥,٤٢١م ن
دة .  شــركــة ومــؤسـسة م ت ع م ة ال وبـلـغ عـدد الـمـرافـق الـصـحـي

اً  ٢٨٨٧مـن الـمـجـلس لتقديم الرعاية الصحية نحو  ي ً صح ا ق رف م
رافق  م خاص من ال طاع ال ق غت حصة ال ل ة وب فـي الـــمـمـلـكـ

ام  ٢٨٥٤الـمعتمدة  نحو  ع طاع ال ق غت حصة ال مرفقاً صحياً وبل

المنطقة / 
صيدلياتمستوصفاتمستشفياتنوع المنشأة

مجمع 
عيادات

عيادة 
طبيب 
واحد

مركز 
عمليات 
اليوم 
الواحد

محل 
نظارات 
طبية

مختبر 
تحليل

مركز 
تشخيص

مركز 
عالج 
طبيعي

محالت 
األجھزة 

واألطراف 
اإلجماليالصناعية

—————————————————————————————————————
٣٠٢٥٥٢٣٢٢٤٣١٣٥٢٥٠٩٣٨٠١٠٤٨الرياض 

شرقية  ٣١٨٧١١٧٩٠٢٥٣٩١٢١١١٤٤٩ال

مة  ٤٦١٣٨٢١٨٢٠٢٣٤٧١١١٨١٢٢٧٦٩مكة المكر

٣١٤١٢٧٠٠٧٠٠٠٠٤٣حائل 

٦٢٣٢١١٢٠٠٢١٠٠٠٠٨٣القصيم 

حدود الشـمالية ١٩١١٣٠٠٠٠٠٠٠٢٤ال

٣١٦١٠١١١٠٨٠٠٠٠٤٩جازان 

١١٤٦٣١٣٣٠٠١٧٠٠٢٠١٤٠عسير 

جوف  ٢٩٩٧٠٠٠٠٠٠٠٢٧ال

٣١٥١٣١٤٠٠٧٠٠١٠٥٣نجران 

٤١٩٩٨٢٠١١٠٠٠٠٥٣تبوك

حة  ٢١١٤٣٠٠٥٠٠١٠٢٦البا

نورة  نة الم ١٣١٦٢٧٢٨٢١٣٦٠٠٠٠١٢٣المدي

مالي  ١٥٥٦٥٨٧١٤٦٦١٧٧١٦٥٦٤١٩٥١٥٣٢٨٨٧اإلج

جدول رقم ٥ - ٤ : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام ٢٠١١م 

المصدر : مجلس الضمان الصحي التعـاوني.
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ة ٢٠١١السـوقية لألسھم المصدرة في نھاية عام  ب س ن في  ٤,١م ب
ار لایر  ١٣٢٥,٤مليار لایر مقارنة بنحو  ١٢٧٠,٨المئة لتبلغ  ي ل م

 .في نھاية العام السابق
  

ام   ة في ع داول ت م م ال ة ٢٠١١وارتفع عدد األسھ ب س ن م ب
حو   ٤٨,٥في المئة ليصل إلى نحو  ٤٦,٠ ن ة ب ارن ق م م ار سھ ملي
ق  ٣٣,٣ ام الساب ع م في ال ار سھ ي ل ة إلجراءات ( م دل ع ر م غي

غ ١) الشركات ل ب ت ة ل داول ـ ت م ، وارتفعت القيمة اإلجمالية لألسـھم ال
ل  ١٠٩٨,٨نحو  اب ق ار لایر م ام  ٧٥٩,٢ملي ع ار لایر في ال ي ل م

وارتفع عدد الصفقات خالل .  في المئة ٤٤,٧السابق، أي ما نسبته 
حو  ٢٥,٦م ليصل إلى ٢٠١١عام  ن ة ب ارن ق  ١٩,٥مليون صفقة م

ة  ٣٠,٨مليون صفقة في العام السابق، أي بارتفاع نسبته  ئ م في ال
 ).١-٦جدول رقم (
 

م ٢٠١١وفي عام   ة األسھ م ي ق ومي ل ي وسط ال ت م م بلغ ال
ق  ٣,١مليار لایر مقابل  ٤,٤٣المتداولة  ام الساب ع مليار لایر في ال

دد  ٤٥,٣بارتفاع نسبته  ع ومي ل ي وسط ال ت م غ ال ل في المئة، كما ب
ل  ١٩٥,٧األسھم المتداولة نحو  اب ق ون  ١٣٣,٩مليون سھم م ي ل م

غت  ل اع ب ف ة،  ٤٦,٢سھم خالل العام السابق وبنسبة ارت ئ م في ال
حو  غ ن  ١٠٣,٠وارتفع المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة ليبل

ه  ٧٨,٥ألف صفقة مقابل  ت ألف صفقة في العام السابق بارتفاع نسب
 .في المئة ٣١,٣

 
 ٦٩٣,٦وبلغت قيمة األسھم المتداولة عن طريق اإلنترنت  

ام  ٤٢٦,٢م مقابل ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ـ ع مليار لایر في ال
ه  ت ب م  ٦٢,٨السـابق بارتفاع نس ة األسھ م ي ل ق ث م ة، وت ئ م في ال

في المئة من إجمالي  ٦٣,١المتداولة عن طريق اإلنترنت ما نسبته 
في المئة في  ٥٦,١م مقابل ٢٠١١قيمة األسھم المتداولة خالل عام 

رنت . العام السابق ت ق اإلن ة عن طري داول ت م م ال وبلغ عدد األسھ
م في  ١٩,٣م مقابل ٢٠١١مليار سھم خالل عام  ٣٢,٢ ار سھ ملي

م    ظي ن ت ة ل ذول ب م ا ال ودھ ة جھ ي واصلت ھيئة السوق المال
واصدرت الھيئة منذ إنشائھا عدداً .  وتطوير السوق المالية السعودية

ام  ة، وخالل ع ي م ٢٠١١من اللوائح التنفيذية المنظمة للسوق المال
اد  م ت اع قضي ب حة “ أصدر مجلس ھيئة السوق المالية قراراً ي الئ

ة ي ى ”  إجراءات الفصل في منازعات األوراق المال ھدف إل ي ت ت ال
ازعات  ن تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في م
ن  ي األوراق المالية ولجنة االستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعامل

 . في السوق كافة
 

غ ٢٠١١وأدرجت خالل عام   ل ب ي دة ل دي م أربع شركات ج
شركة بنھاية العام، وأدرج خالل  ١٥٠مجموع الشركات المدرجة 

وانضمت .  العام صندوق جديد ضمن صناديق المؤشرات المتداولة
ة  ودي ة السع ي ال م داول( شركة جديدة عضواً عامالً في السوق ال ) ت

خ  اري ت ة ب ي ال م ك .  م٢٠١١/٠٢/٠٦لتقديم خدمات الوساطة ال ذل وب
 . شركة ٣٤يصل عدد شركات الوساطة العاملة في السوق إلى 

  
رز مؤشرات السوق ٢٠١١وشھد عام   ً في أب اضا م انخف

ة  اي ھ ن المالية السعودية، فقد انخفض مؤشر سوق األسھم السعودية ب
نقطة عّما كان عليه في نھاية العام السابق،  ٢٠٣م بنحو ٢٠١١عام 

ام  ٣,١أي بنسبة  ع ة ال اي ھ طة ٦٤١٧,٧٣في المئة ليبلغ في ن ق . ن
دار  ق م ار  ١٢,٥وانخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار ب ي ل م

ام  ١٣,٢لایر أو ما نسبته  ة ع اي ھ ن ى ٢٠١١في المئة ليصل ب م إل
 .مليار لایر ٨٢,٢نحو 

 
 م٢٠١١تطورات سوق األسھم السعودية خالل عام 

ام   ة ع أغلق المؤشر العام ألسعار األسھم السعودية في نھاي
حو  ٦٤١٧,٧٣م عند مستوى ٢٠١١ ن ة ب ارن ـ  ٦٦٢٠,٧٥نقطة مق

ه ٢٠١٠نقطة في نھاية عام  ت ب ة،  ٣,١م أي بانخفاض نس ئ م في ال
ام  م  ٢٠١١وحقق مؤشر أسعار األسھم أعلى نقطة إغالق خالل ع

ة ٦٧٨٨,٤٢يناير عند مستوى  ١٦في  طـ ة .  نق م ي ق خفضت ال وان

 سوق رأس المال             

تقوم بتعديل مستمر لعدد األسھم المتداولة "  تداول"، والسبب ھو أن "تداول"عن البيانات التي تنشرھا السوق المالية السعودية ) الفعلية(تختلف بيانات عدد األسھم المتداولة ) ١(
 .امل السالسل الزمنيةى كبحسب إجراءات الشركات كمنح أسھم مجانية أو تعديل رأس المال، بحيث أن أي إجراء لشركة سيؤثر على عدد األسھم المتداولة للسوق ككل وعل

عدد األسھم 
المتداولة

التغير 
السنوي

قيمة األسھم 
المتداولة

التغير 
السنوي

القيمة السوقية 
لألسھم المصدرة

التغير 
السنوي

الصفقات 
المنفذة

التغير 
السنوي

مؤشرأسعار 
األسھم

التغير 
السنوي

(٪)(نقطة)(٪)(ألف صفقة)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليون سھم)العام
————————————————————————————————————

١١٠٣٨,٧٣٩,١-١٩٤٦,٤٥٨,٨٦٥٦٦٥,٥٣١,٧-٢٥٥٧,٧٥١,٤-٢٠٠٧٥٧٨٢٩,٠١٥,٦

٤٨٠٣,٠٥٦,٥-٥٢١٣٥,٩٢٠,٦-٩٢٤,٥٥٢,٥-٢٠٠٨٥٨٧٢٦,٠١,٦١٩٦٢,٩٢٣,٣-

٦١٢١,٨٢٧,٥-١١٩٥,٥٢٩,٣٣٦٤٥٨,٣٣٠,١-١٢٦٤,٠٣٥,٦-٢٠٠٩٥٦٦٨٥,٠٣,٥

٦٦٢٠,٨٨,٢-١٣٢٥,٤١٠,٩١٩٥٣٦,١٤٦,٤-٧٥٩,٢٣٩,٩-٢٠١٠٣٣٢٥٥,٠٤١,٣

٢٥٥٤٦,٩٣٠,٨٦٤١٧,٧٣,١-٢٠١١٤٨٥٤٤,٦٤٦,٠١٠٩٨,٨٤٤,٧١٢٧٠,٨٤,١-

٢٠١٢

٣١٧٤٦,٤١٦١,٠٦٨٤,٧١٦٣,١١٥٣٩,٦١٦,٧١٣٤٧٥,٨١٤١,٤٧٨٣٥,٢١٩,٤الربع األول

جدول رقم ٦-١ : مؤشرات سوق األسھم السعودية

المصدر: السوق المالية السعودية (تداول).
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٦١ 

ه  ت ل عدد  ٦٧,٢العام السابق بارتفاع بلغت نسب ث م ة، وي ئ م في ال
ة من  ٦٦,٣األسھم المتداولة عن طريق اإلنترنت ما نسبته  في المئ

ل ٢٠١١إجمالي عدد األسھم المتداولة خالل عام  اب ق في  ٥٧,٩م م
ق .  المئة في العام السابق ذة عن طري ف ن م ووصل عدد الصفقات ال

ل ٢٠١١مليون صفقة خالل عام  ١٨,٥اإلنترنت إلى  اب ق  ١٢,٩م م
ه  ت ب ـ في  ٤٢,٩مليون صفقـة في العـام السـابق بارتفاع بلغـت نس

ه  ت ب ا نس المئـة، ويمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت م
ام  ٧٢,٢ ذة خالل ع ف ن م ات ال ق ي عدد الصف ال في المئة من إجم
 ).٢-٦جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٦٦,١م مقابل ٢٠١١

 
داول ٢٠١١وفي نھاية عام   م بلغ عدد المسجلين في نظام ت
ام  ٤٠٤٥,٨ألف مشترك مقابل  ٤٠٩٩,٥ ألف مشترك في نھاية الع

ة  ١,٣السابق بزيادة بلغت نسبتھا  ئ م رك ٥٣,٧( في ال ). ألف مشت
غ  ل ب ي رنت ل ت ر اإلن وانخفض عدد المشتركين في خدمة التداول عب

ي ٢٠١١ألف مشترك في نھاية عام  ٥١,٣ حوال ة ب ارن ق  ٥٣,٩م م
ه ٢٠١٠ألف مشترك في نھاية عام  ت ب في  ٤,٩م، أي بانخفاض نس

 ).٣-٦جدول رقم (المئة 
 

ام   ً خالل ع ا ي طاع ة ق ي ل ح وبتحليل نشاط سوق األسھم الم

م، كان قطاع الصناعات البتروكيماوية أنشط القطاعات من ٢٠١١
حو  غ ن ار  ٩,٤٠حـيـث عـدد األسـھـم الـمـتـداولـة، حـيـث بـلـ ي ل م

م  ١٩,٤سھم تشكل ما نسبته  ي عدد األسھ ال ة من إجم ئ م في ال
ه  ٧,١المتداولة، يليه قطاع التأمين بنحو  ت ب ا نس ل م ث مليار سھم تم

ة  ١٤,٧ في المئة من إجمالي عدد األسھم المتداولة، وحل في المرتب
ه  ٥,٣الثالثة قطاع التطوير العقاري بنحو  ت ب ا نس م أو م مليار سھ

ام  ١٠,٩ ة خالل ع داول ت م م ال ي عدد األسھ ال في المئة من إجم
 .م٢٠١١

 
اعات   طاع الصن ومن حيث قيمة األسھم المتداولة، احتل ق

ار لایر  ٣٢٩,٤البتروكيماوية المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  ي ل م
ة،  ٣٠,٠تمثل ما نسبته  داول ت م م ال في المئة من إجمالي قيمة األسھ

ا  ١٩٧,٥وجاء التأمين في المرتبة الثانية بحوالي  مليار لایر تمثل م
في المئة من إجمالي قيمة األسھم المتداولة، وحل في  ١٨,٠نسبته 

حو  ن ة ب ي ذائ  ١٠٨,٣المرتبة الثالثة قطاع الزراعة والصناعات الغ
م  ٩,٩مليار لایر تمثل ما نسبته  ة األسھ م ي ي ق ال في المئة من إجم

 . م٢٠١١المتداولة خالل العام 
 

وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصفقات المنفذة، كان  

التغير السنوي (٪)٢٠١٠٢٠١١
——————————————

٤٢٦,٢٦٩٣,٦٦٢,٨عن طريق اإلنترنت

٧٥٩,٢١٠٩٨,٨٤٤,٧اإلجمالي*

٥٦,١٦٣,١١٢,٥النسبة

١٩٢٥٩,٥٣٢٢٠٠,٥٦٧,٢عن طريق اإلنترنت

٣٣٢٥٥,٠٤٨٥٤٤,٦٤٦,٠اإلجمالي*

٥٧,٩٦٦,٣١٤,٥النسبة

١٢٩١٣,٥١٨٤٥٤,٠٤٢,٩عن طريق اإلنترنت

١٩٥٣٦,١٢٥٥٤٦,٩٣٠,٨اإلجمالي*

٦٦,١٧٢,٢٩,٣النسبة

جدول رقم ٦-٢ : عمليات بيع وشراء األسھم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسھم المتداولة (مليار لایر)

**   بيانات غير معدلة إلجراءات الشركات.

المصدر: السوق المالية السعودية (تداول).

عدد األسھم المتداولة (مليون سھم)**

عدد الصفقات المنفذة (ألف صفقة)

*  اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسھم عبر كافة قنوات السوق (صاالت التداول، اإلنترنت، الھاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي).

عدد العمالء

المشتركين في خدمةعدد العمالء المسجلين

(٪)في نظام تداولالعام التغير السنوي (٪)التداول عبر اإلنترنتالتغير السنوي
—————————–—————–——————–——————–—

٢٠٠٨٣٩٥٤١٣٢٧,٨١٩٠٧٦٤٥٣,١-

٢٠٠٩٣٩٩٧٥٥٦١,١١٠٦١١٧٤٤,٤-

٢٠١٠٤٠٤٥٧٩٣١,٢٥٣٩٥٢٤٩,٢-

٢٠١١٤٠٩٩٥٢٧١,٣٥١٢٨٩٤,٩-

المصدر: السوق المالية السعودية (تداول).

عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشتركين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت جدول رقم ٦-٣ :

(نھاية الفترة)
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ً خالل   ا اط ر نش وبالنسبة للشركات المساھمة الثالث األكث
مركز األول من حيث عدد ٢٠١١عام  م، احتلت شركة سابك ال

ألف صفقة، تلتھا  ١٢٦٦,٣الصفقات المنفذة التي بلغت خالل العام 
م مصرف  ٥٥٩,٤٨شركة سوليدرتي تكافل بنحو  ة ث ق ألف صف

مركز .  ألف صفقة ٤٨٢,٣اإلنماء بنحو  كما احتلت شركة سابك ال
ار لایر،  ١٥٢,٩٨األول من حيث قيمة األسھم المتداولة بنحو  ي ل م

م مصرف  ٤٢,٦٦تلتھا شركة كيان السعودية بنحو  ار لایر، ث ملي
حو  ن ار لایر ٣٨,٧٦اإلنماء ب ي ل م .  م ا من حيث عدد األسھ أم

غت  ل ى حيث ب ة األول ب رت المتداولة فقد احتل مصرف اإلنماء الم
حو  ٣,٩٥ ن ار  ٢,٣٧مليار سھم، تلته شركة كيان السعودية ب ي ل م

م  ٢,٣سھم، ثم شركة زين السعودية بنحو  ار سھ م ( ملي جدول رق
٥-٦.( 
 

 م٢٠١١الطروحات الجديدة خالل عام 
م طرح خمس شركات جديدة بإجمالي ٢٠١١تم خالل عام  

ون  ٢٩٤,٤مليون لایر وعدد أسھم مقداره  ٢٩٤٤رأسمال بلغ  ي ل م

ا  ٦,٩٦لقطاع التأمين النصيب األكبر بعدد  ل م ث م ة ت ق مليون صف
في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، يليه قطاع  ٢٧,٢نسبته 

ي عدد  ١٥,٩٥الصناعات البتروكيماوية بنسبة  في المئة من إجمال
ة  ٤,٠٧الصفقات المنفذة وبعدد  ب رت م ة، وحل في ال ق مليون صف

ة  ٣الثالثة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بعدد  ق ون صف ي ل م
 .في المئة ١١,٨تمثل ما نسبته 

 
ام   ة ع اي ھ وبالنظر للقيمة السوقية لألسھم المصدرة في ن
مركز األول ٢٠١١ ة ال اوي م ي روك ت ب م، احتل قطاع الصناعات ال

في المئة من  ٣٦,٨مليار لایر تمثل ما نسبته  ٤٦٧,٠٦بقيمة بلغت 
طاع  ً ق ا ي ان مصدرة، وحل ث م ال ھ إجمالي القيمـة الســوقيـة لألسـ

ل  ٣٠٩,٣المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  ـ ث مليار لایر تم
اله  ٢٤,٣ما نسبته  في المئة من القيمة السوقية لألسھم المصدرة، ت

حو  ن  ١١٤,٤٨قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بقيمة وصلت ل
ة  ٩,٠مليار لایر تمثل ما نسبته  ي جدول ( في المئة من القيمة السوق

 ).٤-٦رقم 

اإلنماءسوليدرتي تكافلسابك(الشركة)عدد الصفقات المنفذة

١٢٦٦,٣٥٥٩,٥٤٨٢,٣(ألف صفقة)

زين السعوديةكيان السعوديةاإلنماء(الشركة)عدد األسھم المتداولة

٣,٩٢,٤٢,٣٠(مليار سھم)

اإلنماءكيان السعوديةسابك(الشركة)قيمة األسھم المتداولة

١٥٢,٩٤٢,٧٣٨,٨(مليار لایر)

جدول رقم ٦-٥ : الشركات المساھمة الثالث األكثر نشاطاً خالل عام ٢٠١١م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠١١م.

(مليون سھم)
النسبة 

(٪) لإلجمالي
(مليار لایر)

النسبة 
(٪) لإلجمالي

(ألف صفقة)
النسبة 

لإلجمالي (٪)
(مليار لایر)

النسبة 
لإلجمالي (٪)

———————————————————————————
٤٧٠١,٦٩,٧٧٣,٦٦,٧٩٩٧,٢٣,٩٣٠٩,٣٢٤,٣المصارف والخدمات المالية
٩٤٠٠,٤١٩,٤٣٢٩,٤٣٠,٠٤٠٧٣,٨١٥,٩٤٦٧,١٣٦,٨الصناعات البتروكيماوية

١٦٣٢,٩٣,٤٣٣,١٣,٠٨٣٨,١٣,٣٦٠,١٤,٧األسمنت
١١٦٤,٨٢,٤٢٩,٣٢,٧٩٦٢,٣٣,٨٢٢,٩١,٨التجزئة

٩٤٥,٩١,٩١٣,٤١,٢٢١٢,٥٠,٨٥٩,٤٤,٧الطاقة والمرافق الخدمية
٣٨٠٤,٥٧,٨١٠٨,٣٩,٩٣٠٠٤,٨١١,٨٥٢,٩٤,٢الزراعة والصناعات الغذائية
٤٣٣٠,٤٨,٩٥٤,٦٥,٠١٢٥٨,٤٤,٩١١٤,٥٩,٠االتصاالت وتقنية المعلومات

٧١٤٢,٨١٤,٧١٩٧,٥١٨,٠٦٩٥٨,٠٢٧,٢٢٥,٢٢,٠التأمين
٣١٨٠,٧٦,٦٥٤,٢٤,٩١٥٤٩,٢٦,١٣٨,٤٣,٠شركات االستثمار المتعدد

٢١٧٩,٨٤,٥٦٥,٠٥,٩١٦٤٧,١٦,٤٤١,٦٣,٣االستثمار الصناعي
٢٥٩٩,٤٥,٤٥٥,٠٥,٠١٦٨٣,٣٦,٦٢٣,٣١,٨التشييد والبناء

٥٢٨١,٢١٠,٩٤٧,١٤,٣١٢٣١,٢٤,٨٤٣,٢٣,٤التطوير العقاري
١٤٣٨,٣٣,٠١٩,٤١,٨٥١٨,١٢,٠٦,٦٠,٥النقل

٣٦٤,٧٠,٨٩,٧٠,٩٢٩٧,٦١,٢٣,٨٠,٣اإلعالم والنشر
٣٧٧,٤٠,٨٩,٤٠,٩٣١٥,٤١,٢٢,٥٠,٢الفنادق والسياحة

٤٨٥٤٤,٧١٠٠,٠١٠٩٨,٨١٠٠,٠٢٥٥٤٦,٩١٠٠,٠١٢٧٠,٨١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ٦-٤ : نشاط سوق األسھم السعودية حسب القطاعات خالل عام ٢٠١١م

عدد األسھم المتداولة
—————————

قيمة األسھم المتداولة
——————————————————

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

٢٠١١م. لعام (تداول) التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية المصدر:

—————————

القطاع
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٦٣ 

ى  ة ٣٤في السوق إل ة عذيب .  شرك م شرك داول اسھ ق ت ل وُع
ة  ودي داول( لالتصاالت في السوق المالية السع وم )  ت داًء من ي ت اب

 . م٢٠١١/٥/٢٥االربعاء 
 

 م٢٠١١الشركات الجديدة المضافة لمؤشر تداول خالل عام 
) تداول( تم إضافة أسھم الشركات التالية إلى مؤشر السوق  
 :م٢٠١١في عام 

 .الشركة السعودية لالتصاالت المتكاملة -١
 .شركة اتحاد مصانع االسالك -٢
 .شركة اسمنت حائل -٣
 

ة  ١١٦,٩سھم، حيث تم طرح  م ي ق ام ب ع اب ال ت ت الك م ل مليون سھ
ون لایر ١٧٢٧إجمالية بلغت  ي ل م .  م ة األسھ م ي ي ق ال غ إجم ل وب
ة  ٣,٩المكتتب بھا  طي غ ت وسط عدد مرات ال مليار لایر، وبلغ مت

ام  ٢,٣ وى السوق خالل ع مرة للشركات المكتتب بھا على مست
 ).٦-٦جدول رقم (م ٢٠١١

 
وبلغ إجمالي عدد المكتتبين في الشركات المطروحة خالل  

ه  ٣,٠م نحو ٢٠١١عام  ت ب في  ٧١,٣مليون مكتتباً بانخفاض نس
وات  ن المئة عن إجمالي عدد المكتتبين في العام السابق، وأسھمت ق
االكتتاب البديلة مثل الھاتف المصرفي والصراف اآللي واإلنترنت 
ل من  ي ل ق ت اب وال ت ت دة االك في التقليل من األخطاء واختصار م
ن  ي االعتماد على طلبات االكتتاب المطبوعة، حيث بلغ عدد المكتتب

في  ١٩,٦ألف مكتتباً مثلوا  ٥٨٢,٢عن طريق الھاتف المصرفي 
ق  ن عن طري ي ب المئة من إجمالي عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتت

وا  ١,٣الصراف اآللي  ل ث ً م ا ب ت ت ك ة من  ٤٣,٧مليون م ئ م في ال
رنت  ت ق اإلن إجمالي عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتتبين عن طري

وا  ٩٠٧,٥ ل ث ي عدد  ٣٠,٦ألف مكتتب م ال ة من إجم ئ م في ال
المكتتبين، في حين بلغ عدد المكتتبين عن طريق فروع المصارف 

ن  ٦,٠ألف مكتتب مثلوا  ١٧٨,٩ في المئة من إجمالي عدد المكتتبي
 ).٧-٦جدول رقم (
 

 م٢٠١١التطورات التنظيمية خالل عام 
الً في   ام ة عضواً ع ودي انضمت شركة ميريل لنش السع

ة )  تداول(السوق المالية السعودية  ي ال م وساطة ال لتقديم خدمات ال
ة .  م٢٠١١/٢/٦بتاريخ  ل ام ع وبذلك يصل عدد شركات الوساطة ال

النسبة ٪العددالنسبة ٪العدد
———————————————————

-٢,١٢٠,٧٠,٦١٩,٦٧٢,٧الھاتف المصرفي

-٥,٣٥١,٧١,٣٤٣,٧٧٥,٧الصراف اآللي

-٢,٠١٩,٦٠,٩٣٠,٦٥٥,١اإلنترنت

-٠,٨٨,١٠,٢٦,٠٧٨,٤الفروع

-١٠,٣١٠٠,٠٣,٠١٠٠,٠٧١,٢اإلجمالي

جدول رقم ٦-٧ : عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات 
الطرح العام

(مليون مكتتب)

المصدر: ھيئة السوق المالية.

————–—————–——
قناة االكتتاب

٢٠١٠٢٠١١
التغير 

السنوي 
(٪)

حجم رأس 
المال

األسھم 
المصدرة

األسھم 
المطروحة 
عدد المكتتبينحجم الطرحسعر اإلغالقلالكتتاب العام

إجمالي 
قيمة األسھم 
المكتتب بھا

عدد 
مرات 
التغطية

(مرة)(مليون لایر)(مليون مكتتب)(مليون لایر)٢٠١٠/١٢/٣١(مليون سھم)(مليون سھم)(مليون لایر)

–—–——–—–———–———–———––—————–———–———–———————–

٢٠٩٧٩,٠٩٧,٩٤٨,٩١٠,٠١٥,٣٤٨٩,٠٠,٩١١٢٤,٧٢,٣-سبتمبراالسمنتشركة اسمنت حائل١-

-٢
الشركة المتحدة 

لإللكترونيات (إكسترا)
٠٥٢٤٠,٠٢٤,٠٧,٢٥٥,٠٧٧,٣٣٩٦,٠٠,٣٨٣١,٦٢,١-ديسمبرالتجزئة

-٣
الشركة السعودية 

لالتصاالت المتكاملة

االتصاالت 
وتقنية 

المعلومات
٠٢١٠٠٠,٠١٠٠,٠٣٥,٠١٠,٠١٥,٩٣٥٠,٠١,١١٠١٥,٠٢,٩-مايو

-٤
شركة عناية السعودية 

للتأمين التعاوني*
١٦٠,٠٠,٥٣٨٤,٠٢,٤_ ١٩٤٠٠,٠٤٠,٠١٦,٠١٠,٠-ديسمبرالتأمين

-٥
شركة اتحاد مصانع 

األسالك
٠١٣٢٥,٠٣٢,٥٩,٨٣٤,٠٤٢,٧٣٣١,٥٠,٢٥٣٠,٤١,٦-أغسطسالتشييد والبناء

——١٧٢٦,٥٣,٠٣٨٨٥,٧——٢٩٤٤,٠٢٩٤,٤١١٦,٩---

تاريخ الطرحالقطاع
 سعر 
الطرح الشركة

* لم تدرج.

——–—

اإلجمالي

المصدر: ھيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠١١م.

جدول رقم ٦-٦ : الشركات الجديدة التي تم طرحھا  في  سوق األسھم السعودية خالل عام ٢٠١١م
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٦٤ 

 ) .١-٦جدول رقم (نفسھا من العام السابق 
 

م ٢٠١٢وخالل الربع األول من عام   ة األسھ م ي م بلغت ق
ل  ٤٨١,٦المتداولة عن طريق اإلنترنت  اب ق ار لایر م  ١٤٦,٦ملي

غت  ل ر ب مليار لایر خالل الربع األول من العام السابق بارتفاع كبي
ق  ٢٢٨,٥نسبته  ة عن طري في المئة، وتمثل قيمة األسھم المتداول

م  ٧٠,٣اإلنترنت ما نسبته  ة األسھ م ي ي ق ال ة من إجم ئ م في ال
في المئة  ٥٦,٣م مقابل ٢٠١٢المتداولة خالل الربع األول من عام 
ة .  خالل الربع األول من العام السابق داول ت م كما بلغ عدد األسھم ال

مليار سھم خالل الربع األول من  ٢٢,٤عن طريق اإلنترنت نحو 
ام  ٧,٥م مقابل ٢٠١٢عام  ـ ع ع األول من ال مليار سھم خالل الرب

م  ١٩٩,٢السابـق بارتفاع بلغت نسبته  في المئة، ويمثل عدد األسھ
في المئة من إجمالي  ٧٠,٦المتداولة عن طريق اإلنترنت ما نسبته 

ام  ل ٢٠١٢عدد األسھم المتداولة خالل الربع األول من ع اب ق م م
ووصل عدد .  في المئة خالل الربع األول من العـام السـابـق ٦١,٦

ة  ١٠,٣الصفقات المتداولة عن طريق اإلنترنت إلى  ق ون صف ي ل م
مليون صفقة خالل  ٣,٨م مقابل ٢٠١٢خالل الربع األول من عام 

ه  ت ب غت نس في  ١٦٧,٥الربع األول من العـام السـابـق بارتفاع بل
ه  ت ب ا نس المئة، ويمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت م

ع  ٧٦,٣ رب ذة خالل ال ف ن م ات ال ق في المئة من إجمالي عدد الصف
ع األول  ٦٨,٩م مقابل ٢٠١٢األول من عام  رب ة خالل ال في المئ

 ).٨-٦جدول رقم (من العـام السابق 
 

ع   رب وباستعراض تطورات سوق األسھم المحلية خالل ال
ر ٢٠١٢األول من عام  طوي ت طاع ال ان ق طاعات، ك ق م حسب ال

غ  العقاري أنشط القطاعات من حيث عدد األسھم المتداولة، حيث بل
ا  ٥٧٦٢,٠عدد األسھم المتداولة للقطاع نحو  مليون سھم تشكل م

في المئة من إجمالي عدد األسھم المتداولة، يليه قطاع  ١٨,٢نسبته 
ا  ٤٨٨٦,٨الصناعات البتروكيماوية بنحو  ل م ث م م ت ون سھ ي ل م

في المئة من إجمالي عدد األسھم المتداولة، وحل في  ١٥,٤نسبته 
حو   ٤٥٠١,٤المرتبة الثالثة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بن

م  ١٤,٢مليون سھم أو ما نسبته  ي عدد األسھ ال في المئة من إجم
 . المتداولة

 
ن   ي أم ت طاع ال ل ق ة، احت داول ومن حيث قيمة األسھم المت

ه  ١٣١,٠المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  ت ب مليار لایر تمثل ما نس
طاع  ١٩,١ ة، وجاء ق داول ت م في المئة من إجمالي قيمة األسھم ال

ار  ١٢٦,٧الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الثانية بحوالي  ملي
م  ١٨,٥لایر تمثل ما نسبته  ة األسھ م ي ي ق ال ة من إجم ئ م في ال

حو  ن اري ب ق ع ر ال المتداولة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع التطوي
ة  ١٠,٠مليار لایر تمثل ما نسبته  ٦٨,٩ م ي ي ق ال في المئة من إجم

 .األسھم المتداولة
 

ذة،   ف ن م ات ال ق وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصف
ه  ٣٦١٣,٧كان قطاع التأمين األكبر بعدد  ألف صفقة تمثل ما نسبت

طاع  ٢٦,٨ ه ق ي ل ذة، ي ف ن م ات ال ق في المئة من إجمالي عدد الصف
ي عدد  ١٢,٠الصناعات البتروكيماوية بنسبة  ال في المئة من إجم

ة  ١٦١٠,٨الصفقات المنفذة وبعدد  ب رت م ألف صفقة، وحل في ال

ام  مر خالل ع ث مست ة ال وعي ة في ت ي ال جھود ھيئة السوق الم
 م٢٠١١

رارات   ق ار وال ب شر األخ ن ة ب ي ال م ة السوق ال ئ ي وم ھ تق
ان  ي لضم رون ت ك ا اإلل ھ ع وق ى م ة عل ئ الصادرة عن مجلس الھي
ً مع  ا ي وصول المعلومة إلى جميع المستثمرين في آٍن واحد، وتماش
ر،  م ث ت إستراتيجية الھيئة نحو متابعة برامجھا المتعلقة بتوعية المس

 : م باآلتي٢٠١١قامت الھيئة في عام 
 :إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية -١

ة في “ أصدرت الھيئة كتيب  ام دليل المساھم في الجمعيات الع
ة ودي ى ”  الشركات المدرجة في السوق المالية السع ضم إل ن ي ل

ة  ئ ي ھ ا ال ھ الكتيبات التوعوية والتحذيرية األخرى التي أصدرت
ً  ١٤خالل األعوام الماضية ليصل عددھا إلى  ا ب ي ت ھدف .  ك وي

ة  ام ع ات ال ي ع جم ھذا الكتيب إلى تفعيل دور المساھمين في ال
درجة  م ة ال م ساھ م وزيادة وعيھم بمبادئ حوكمة الشركات ال
ة  وتحقيق التفاعل اإليجابي بين المساھمين والشركات المساھم

الث .  بما يخدم المصلحة العامة ث ن ال ددي ع ة ال ئ وأصدرت الھي
ذكي“ والرابع من مجلة  طالب في ”  المستثمر ال ل ة ل وجھ م ال

ر .  مراحلھم الدراسية األولية سي ي ى ت ة إل ل ج م ذه ال وتھدف ھ
 ١٧مفاھيم االدخار واالستثمار لدى النشأ، وقد وزع ما يقارب 

 .ألف نسخة من كل إصدار
 :إقامة معارض للتوعية -٢

ھدف من  ذي است ة ال ل قامت الھيئة بمشروع المعارض المتنق
خالله أربع مناطق في المملكة، حيث أقيمت معارض خاصة 
بالھيئة في الجامعات والمجمعات التجارية والجمعيات الخيرية 
ة  ئ ي ھ ي ال لتلك المدن والمحافظات، لتواصل من خاللھا منسوب
ع  رف ن ل ي م مع الزوار من الفئات المستھدفة من سعوديين ومقي

 .التوعية والثقافة االستثمارية
  

 م٢٠١٢نشاط سوق األسھم السعودية خالل الربع األول من عام 
ً خالل   ا اع ف ة ارت ي سجل المؤشر العام لسوق األسھم المحل

ام  ام ٢٠١٢الربع األول من ع ع ع األول من ال رب ال ةً ب ارن ق م م
وى  د مست ن م ع ار األسھ ام ألسع ع مؤشر ال السابق، فقد أغلق ال

حو ٢٠١٢نقطة بنھاية الربع األول من عام  ٧٨٣٥,٢ ن ة ب م مقارن
اً  ٦٥٦٢,٩ ع ف رت ق، م اب ام الس ع ل من ال اب نقطة بنھاية الربع المق

ع األول .  في المئة ١٩,٤بنسبة  رب ة ال اي ھ ومنذ بداية العام وحتى ن
ة ٢٢,١(نقطة  ١٤١٧,٤حقق المؤشر عائداً ايجابياً قدره  ). في المئ

ام  ع األول من ع رب طة إغالق خالل ال ق وحقق المؤشر أعلى ن
وى ٢٠١٢/٣/٣١م في ٢٠١٢ د مست ن ق ع  ٧٨٣٥,٢م حيث أغل
ع .  نقطة رب ة ال اي ھ ن مصدرة ب م ال وارتفعت القيمة السوقية لألسھ

حو  ١٦,٧م بنسبة ٢٠١٢األول من عام  ى ن تصل إل ة ل ئ م في ال
ة  ١٣١٩,٠مليار لایر مقارنة بنحو  ١٥٣٩,٦ اي ھ مليار لایر في نـ

ق ابـ ة .  الـربع األول من العـام الس م ي ـ ـ ق عت ال ف ل ارت اب ق م في ال
ة  ٦٨٤,٧اإلجمالية لألسھم المتداولة إلى نحو  ب س مليار لایر، أي بن

ق ١٦٣,١ارتفاع بلغت  ام الساب ع . في المئة عن نفس الفترة من ال
حو  ١٦١,٠وارتفع عدد األسھم المتداولة بنسبة  غ ن ل ب ي ة ل في المئ

رة  ١٢,٢مليار سھم مقارنة بنحو  ٣١,٧ ت ف م خالل ال ار سھ ي ل م
ى .  نفسھا من العام السابق يصل إل ات ل  ١٣,٥وارتفع عدد الصفق

رة  ١٤١,٤مليون صفقة وبنسبة ارتفاع بلغت  في المئة مقارنةً بالفت
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٦٥ 

ا  ١١٩٢,١الثالثة قطاع التطوير العقاري بعدد  ل م ث م ألف صفقة ت
 .في المئة ٨,٨نسبته 

 
ع   رب ة ال اي ھ وبالنظر للقيمة السوقية لألسھم المصدرة في ن

ة ٢٠١٢األول من عام  اوي م ي روك ت ب اعات ال م، احتل قطاع الصن
 ٣٤,٦مليار لایر تمثل ما نسبته  ٥٣٣,٢المركز األول بقيمة بلغت 

اً  ي ان في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسھم المصدرة، وحل ث
ار لایر  ٣٧٨,٨قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  ملي

م  ٢٤,٦تمثل ما نسبته  ألسھ ة ل في المئة من إجمالي القيمة السوقي
ة وصلت  المصدرة، تاله قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بقيم

ي  ٩,٧مليار لایر تمثل ما نسبته  ١٤٨,٨لنحو  ال في المئة من إجم
 ).٩-٦جدول رقم (القيمة السوقية لألسھم المصدرة 

 
 م٢٠١٢التطورات التنظيمية خالل الربع األول من عام 

داول   اصدر مجلس ھيئة السوق المالية قراراً برفع تعليق ت
وم السبت  داًء من ي ت التصاالت اب اد عذيب ل ح ة ات أسھم شرك

 .م٢٠١٢/٣/٢٤
 

 م٢٠١٢تطورات الشركات خالل الربع األول من عام 
 ك عن ا وذل ھ ال رفعت شركة اتحاد عذيب لالتصاالت رأس م

ة“ مليون سھم جديد  ١١٧,٥طريق طرح  وي بسعر ”  حقوق أول
مصدرة  ١٠ ا ال ھ م ح عدد اسھ يصب رياالت للسھم الواحد، ل

 .م٢٠١٢/١/١٤مليون سھم وذلك بتاريخ  ١٥٧,٥
 م ح سھ ن م ك ب رفعت الشركة السعودية للفنادق رأس مالھا وذل

مصدرة  ٢,٢٣مجاني لكل  ا ال ھ  ١٠٠سھم، ليصبح عدد أسھم
 .م٢٠١٢/٠٢/١٩مليون سھم وذلك بتاريخ 

 ح ن رفعت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات رأس مالھا وذلك بم
مصدرة  ٦,٢٥سھم مجاني لكل  ا ال ھ م سھم، ليصبح عدد أسھ

 .م٢٠١٢/٠٢/٢١مليون سھم وذلك بتاريخ  ١٦٤,٠
 ح ن م ك ب رفعت شركة اسمنت اليمامة السعودية رأس مالھا وذل

مصدرة  ا ال ھ م ح عدد أسھ يصب ن، ل ي م سھم مجاني لكل سھ
 .م٢٠١٢/٠٢/٢٦مليون سھم وذلك بتاريخ  ٢٠٢,٥

 ا ھ ال رفعت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات رأس م
ا  ھ م وذلك بمنح سھم مجاني لكل خمسة سھم، ليصبح عدد أسھ

 .م٢٠١٢/٠٣/١٠مليون سھم وذلك بتاريخ  ٣٠المصدرة 
 م ح سھ ن م ك ب ه وذل ال ي رأس م رفع البنك السعودي البريطان

مصدرة  ٣مجاني لكل  ه ال م ح عدد أسھ  ١٠٠٠أسھم، ليصب
 .م٢٠١٢/٠٣/١٣مليون سھم وذلك بتاريخ 

 م ح سھ ن م ك ب ه وذل ال دي رأس م ن ول ھ رفع البنك السعودي ال
 ٣٩٦,٩مجاني لكل خمسة أسھم، ليصبح عدد أسھمه المصدرة 

 .م٢٠١٢/٠٣/١٨مليون سھم وذلك بتاريخ 
 

 م٢٠١١سوق الصكوك والسندات خالل عام 
ة   ي م ال ع ة ال ودي ع ة الس رك وك الش ك ة ص اف م إض ت

دات  داول( للبتروكيماويات الى مؤشر سوق الصكوك والسن ) ت
ق  واف م اء ال ع وم االرب ي وك ل ال الصك ف ر اق ع ك حسب س وذل

ة .  م٢٠١١/٩/٢٨ ي رب ع ال ال وت وأضيفت صكوك شركة أرامكوا ت
دات )  صكوك ساتورب( للخدمات  الى مؤشر سوق الصكوك والسن

وافق )  تداول( م اء ال ع وذلك حسب سعر اقفال الصكوك ليوم األرب
 .م٢٠١١/١٢/٢٨

 
مصدرة   دات ال  ٤١,٣وبلغ إجمالي حجم الصكوك والسن

ام  غ عدد .  م٢٠١١مليار لایر منذ إنشاء السوق وحتى نھاية ع ل وب
اعات  صن ل ة ل ودي ة السع شرك ل ا ل ھ ن اإلصدارات تسعة، ثالثة م

د جرى  ١٦,٠بحجم إصدار بلغ )  سابك( األساسية  ار لایر، وق ملي
ا  دھ اء إدراج أح غ ك( إل اب خ )  ١س اري ت ة ٢٠١١/٧/١٥ب الث م، وث

غ  ل ار لایر،  ١٩,٠للشركة السعودية للكھرباء بحجم إصدار ب ي ل م
. مليون لایر ٧٢٥وإصدار للبنك السعودي الھولندي بحجم إصدار 

ي  ار لایر، وإصدار  ١,٨وكذلك إصدار لشركة سبكيم بحوال ي ل م
داول .  مليار لایر ٣,٧لشركة ساتورب بحجم إصدار  غ حجم ت وبل

التغير السنويالربع األول من عامالربع األول من عام
٢٠١١٢٠١٢(٪)

———————————————

١٤٦,٦٤٨١,٦٢٢٨,٥عن طريق اإلنترنت

٢٦٠,٣٦٨٤,٧١٦٣,١اإلجمالي*

٥٦,٣٧٠,٣٢٤,٩النسبة

٧٤٨٩,٥٢٢٤١١,٥١٩٩,٢عن طريق اإلنترنت

١٢١٦١,١٣١٧٤٦,٤١٦١,٠اإلجمالي*

٦١,٦٧٠,٦١٤,٦النسبة

٣٨٤٦,٠١٠٢٨٨,٠١٦٧,٥عن طريق اإلنترنت

٥٥٨٢,٧١٣٤٧٥,٨١٤١,٤اإلجمالي*

٦٨,٩٧٦,٣١٠,٨النسبة

* اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسھم عبر كافة قنوات السوق (صاالت التداول، اإلنترنت، الھاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي).

المصدر: ھيئة السوق المالية.

عدد األسھم المتداولة (مليون سھم)

عدد الصفقات المنفذة (ألف صفقة)

قيمة األسھم المتداولة (مليار لایر)

جدول رقم ٦-٨ : عمليات بيع وشراء األسھم عن طريق اإلنترنت
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٦٦ 

م  ٢٠,٧في المئة تلتھا بورصة بيروت بانخفاض بنسبة  ة ث في المئ
في .  في المئة ٢٠,٢سوق البحرين لألوراق المالية بنسبة انخفاض 

ى  مصر أعل ة ب ي ال حين سجل المؤشر العام لبورصة األوراق الم
 . في المئة مقارنة بنھاية العام السابق ٢,٦نسبة ارتفاع وصلت إلى 

  
ة   ي ال م ألسواق ال ة ل ي ال ة اإلجم ي وانخفضت القيمة السوق

ار دوالر في  ٨٧٥,٥في المئة لتبلغ نحو  ١١,٠العربية بنسبة  ي مل
ة  ٩٨٣,٨م مقارنة بحوالي ٢٠١١نھاية عام  اي ھ مليار دوالر في ن
ألوراق .  العام السابق ر ل جزائ ة لسوق ال ي ة السوق م وسجلت القي

غت  ل اع ب ف ا سوق  ٢٨,٣المالية أكبر نسبة ارت ھ ت ل ة، ت ئ م في ال

ن ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ١,٨الصكوك والسندات  م، في حي
ار  ١,٨بلغت القيمة االسمية المتداولة لھذه الصكوك والسندات  ي ل م

 ).١٠-٦جدول رقم (لایر 
 

ام  ة ع ي رب ع م ال أسواق األسھ ة ب مقارنة سوق األسھم السعودي
 م٢٠١١

دة   اع شھدت معظم األسواق المالية العربية المشاركة في ق
بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً ملحوظاً في مؤشراتھا خالل 

دار ) عدا مصر وقطر( م ٢٠١١عام  ، حيث سجل مؤشر سوق ال
ى   ٦٦,٧البيضاء لألوراق المالية أعلى نسبة انخفاض وصلت إل

القيمة المتداولةالصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار
القيمة االسمية 
المتداولة

(ألف لایر)(ألف لایر)المنفذة(٪)(ألف لایر)(مليون لایر)
————————————————————————————————

٢٢٠٠٠,٠٢٠٠٠سايبور + ١٥٠,٤٠/يوليو/٣٠٠٠٥٠٢٠٢٦سابك ١*

١١٧٥٩٧٨,٣٧٥٩٨٠سايبور + ١٥٠,٣٨/يوليو/٨٠٠٠١٠٢٠٢٧سابك ٢

٢١٠٩٧,٤١١٠٠سايبور + ١٥٠,٤٨/مايو/٥٠٠٠١٠٢٠٢٨سابك ٣

٣١٢١٦٨١,٩١٢١٠٠٠سايبور + ٠٦١,٧٥/يوليو/١٨٠٠١٠٠٢٠١٦صكوك سبكيم

١١٧٨٩٩٧,٥٧٩٠٠٠سايبور + ١٥٠,٤٥/يوليو/٥٠٠٠٥٠٠٢٠٢٧كھرباء السعودية ١

١٤٧٤٤٦٠,٥٧٣٠٠٠سايبور + ٠٦١,٦٠/يوليو/٧٠٠٠١٠٠٢٠٢٩كھرباء السعودية ٢

٣١٤٥١٩٨٠,٠١٤٥٠٠٠٠سايبور+١٠٠,٩٥/مايو/٧٠٠٠١٠٢٠٣٠كھرباء السعودية ٣

٢٠/ديسمبر/٣٧٤٩١٠٠٢٠٢٥صكوك ساتورب
سايبور لمدة ٦ أشھر 

٠.٩٥ +
٠٠,٠٠

٣١/ديسمبر/٧٢٥١٠٠٢٠١٩صكوك الھولندي ٢
سايبور+نسبة الربح 
(١٩٠نقطة اساس)

٣٣٠٠٥,٠٣٠٠٠

٤٩١٨٠٩٢٠٠,٦١٨٠٥٠٨٠———٤١٢٧٤اإلجمالي
* تم إلغاء اإلدراج بتاريخ ٢٠١١/٧/١٥م.

نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام ٢٠١١م : ٦-١٠ جدول رقم

تاريخ االنتھاء الصك / السند

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠١١م.

(مليون سھم)
النسبة 

(٪) (مليار لایر)لإلجمالي
النسبة 

(٪) لإلجمالي
(ألف 
صفقة)

النسبة 
(مليار لایر)لإلجمالي (٪)

النسبة 
لإلجمالي (٪)

——————————————————————————————————
٣٦٦٢,٩١١,٥٥٩,١٨,٦٦٤٣,٢٤,٨٣٧٨,٨٢٤,٦المصارف والخدمات المالية
٤٨٨٦,٨١٥,٤١٢٦,٧١٨,٥١٦١٠,٨١٢,٠٥٣٣,٢٣٤,٦الصناعات البتروكيماوية

٨١٩,٨٢,٦١٩,٩٢,٩٤٠١,٤٣,٠٦٨,٤٤,٤األسمنت
٧٠٠,٨٢,٢١٩,٧٢,٩٥٠٠,٤٣,٧٢٦,٢١,٧التجزئة

٦٤٨,٨٢,٠١٠,٠١,٥٩٧,٩٠,٧٦٨,٥٤,٤الطاقة والمرافق الخدمية
١٢٦٣,٣٤,٠٤٧,٥٦,٩١٠٨٦,٧٨,١٦٠,٣٣,٩الزراعة والصناعات الغذائية
٤٥٠١,٤١٤,٢٥٩,٧٨,٧١٠٩١,٥٨,١١٤٨,٨٩,٧االتصاالت وتقنية المعلومات

٣٦٥٠,٧١١,٥١٣١,٠١٩,١٣٦١٣,٧٢٦,٨٣٦,٠٢,٣التأمين
١٨٠٤,٧٥,٧٣٦,٣٥,٣٨٢٨,٨٦,٢٥٣,٨٣,٥شركات االستثمار المتعدد

٩٣٣,٢٢,٩٣٦,٥٥,٣٨٥٢,٠٦,٣٥٦,١٣,٦االستثمار الصناعي
١٦٧٧,٧٥,٣٤١,١٦,٠٩٣١,٥٦,٩٢٥,٥١,٧التشييد والبناء

٥٧٦٢,٠١٨,٢٦٨,٩١٠,١١١٩٢,١٨,٨٦٦,٠٤,٣التطوير العقاري
١١٦٧,٠٣,٧١٨,٣٢,٧٣٥٨,٧٢,٧١٠,٠٠,٦النقل

١١٣,٥٠,٤٤,٦٠,٧١٢٤,٧٠,٩٤,٨٠,٣اإلعالم والنشر
١٥٤,١٠,٥٥,٤٠,٨١٤٢,٤١,١٣,٣٠,٢الفنادق والسياحة

٣١٧٤٦,٥١٠٠,٠٦٨٤,٧١٠٠,٠١٣٤٧٥,٨١٠٠,٠١٥٣٩,٦١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ٦-٩ : نشاط سوق األسھم السعودية حسب القطاعات خالل الربع األول من عام ٢٠١٢م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسھم المتداولةعدد األسھم المتداولة
———————————————————————————————————

٢٠١٢م. لعام (تداول) تقرير الربع األول ألداء السوق المالية السعودية المصدر:
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٦٧ 

ة  ي رب ع دول ال ة ألسواق ال داول ت م المئة من إجمالي قيمة األسھم ال
 .المشـاركة في قاعـدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية

 
ووصل عدد الشركات التي جرى تداول أسھمھا في سوق  

ة  ١٥٠م إلى ٢٠١١األسھم السعودية نھاية عام  شركة بمتوسط قيم
حو  ة  ٢,٣سوقية للشركة بلغ ن ارنـ ـ ق كي، م ري ار دوالر أم ي ل م

ة  ٩٦بمتـوسط عـدد شـركات بـلـغ  ي ة سوق م ي شـركة وبمتوسـط ق
حو  ة  ٠,٦٦للشركة بلغ ن ي رب ع دول ال ل كي ل ري ار دوالر أم ي ل م

ة  جدول ( المشتركة في قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربي
 ).٢-٦ورسم بياني رقم ، ١٢-٦رقم 

 
 م٢٠١١تطورات صناديق االستثمار خالل عام 

ا شركات   رھ دي ي ت ت ار ال م ث ت ق االس ادي ارتفع عدد صن
يصل  ٢,٥م بنسبة ٢٠١١االستثمار في المملكة في عام  في المئة ل

حو  ٢٤٩إلى  ن ق ب ادي صندوقاً، بينما انخفض إجمالي أصول الصن
ام  ٩٤,٧في المئة من حوالي  ١٣,٢ ة ع اي ھ م ٢٠١٠مليار لایر ن

وانخفضت أصول .  م٢٠١١مليار لایر نھاية عـام  ٨٢,٢إلى نحو 
ام  ٧٤,٤صناديق االستثمار المحلية من  ة ع اي ھ ار لایر في ن ي مل

ام  ٦٤,٥م إلى ٢٠١٠ ة ع اي ھ ار لایر في ن ي ل ة ٢٠١١م ب س ن م ب
ة ١٣,٣انخفاض بلغت  ئ م ق .  في ال ادي خفضت أصول صن وان

ة ٢٠١١االستثمار األجنبية في نھاية عام  ة  ١٣,٠م بنسب ئ م في ال
ارات  ١٧,٧لتصل إلى نحو  م ث ت ك االس مليار لایر، وبلغ نصيب تل

ام  ة ع اي ھ ارب ٢٠١١من إجمالي أصول الصناديق في ن ق ا ي م م
ن في ٢٠١١وبنھاية عام .  في المئة ٢١,٥ ي رك ـ ت ش م م بلـغ عدد ال

م  ١٣,٦فلسطين لألوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت  ة، ث ئ م في ال
غت  ل اع ب ف ة ارت ب س في  ١٠,٢سوق الخرطوم لألوراق المالية بن

 .المئة
  
أما بالنسبة لقيمة األسھم المتداولة، فقد ارتفعت في أسواق  

غ  ١١,٤م بنسبة ٢٠١٠المال العربية مقارنة مع عام  ل ب ت في المئة ل
ار دوالر ٤٢٣,٠م حوالي ٢٠١١في نھاية عام  ي ع عدد .  مل ف وارت

ام  ة ٢٠١٠األسھم المتداولة في ھذه األسواق مقارنة مع ع ب س ن م ب
ام  ٢٨,٣٥ ة ع اي ھ غ في ن ي ٢٠١١في المئة ليبل  ٢٦٠,٠م حوال

م ( مليار سھم في العــام السابق  ٢٠٢,٧مليار سھم مقابل  جدول رق
ة ).  ١١-٦ ي ال م وقد انخفض عدد الشركات المدرجة في األسواق ال

ى ٢٠١١العربية في نھاية عام  ل  ١٤٣٩م ليصل إل اب ق ة م شرك
 ).١٢-٦جدول رقم (شركة في نھاية العام السابق  ١٤٤١

 
ارة خالل   وبمقارنة مؤشرات أسواق األسھم العربية المخت

ن ٢٠١١عام  ي م، سجلت سوق األسھم السعودية أعلى المؤشرات ب
ة لسوق  ي أسواق األسھم العربية األخرى، حيث بلغت القيمة السوق

حو  ة  ٣٣٨,٩األسھم السعودية ن ارن ق كي، م ري ار دوالر أم ي ل م
ة  ٥٨,٤بمتوسط بلغ نحـو  ي رب ع دول ال ل كي ل ري ار دوالر أم ي ل م

ي رب ة .  المكونة لمؤشر صندوق النقد الع ي ة السوق م ي ق وشكلت ال
في المئة من إجمالي القيمة  ٣٨,٧لسوق األسھم السعودية ما نسبته 

ام  ة ع اي ھ م، ٢٠١١السوقية ألسواق األوراق المالية العربية في ن
ام  ة خالل ع ودي وبلغت قيمة األسھم المتداولة لسوق األسھم السع

في  ٦٩,٢مليار دوالر أمريكي، أي ما نسبته  ٢٩٣,٠نحو  ٢٠١١

مؤشر أسعار األسھمالقيمة السوقية لألسھمقيمة األسھم المتداولةعدد األسھم المتداولةالسوق
———————————————————————————————

-٣,١-٤٦,٣٤٤,٧٤٤,١١السعودية

-١٦,٤-٢٤,٢-٤٤,٠-٤٤,٣الكويت

٢,٦-٤٢,١-٣٢٢,٤٢٤,١مصر

-٦٦,٧-١٣,٤-١٩,٩-٢٨,١المغرب

-٢٠,٢-١٧,٣-٣,٥-١٥,٠البحرين

-١٦,٠-١٢,٠-٥٧,٤-٤١,٧األردن

-١٧,٣-٧,٤-٢٤,٨-٢١,٣ُعمان

-٧,٦-٩,١-٣٧,٥-٦,٦تونس

-٢٠,٧-١٨,٩-٧٢,٤-٥٢,٩لبنان

-١١,٤-٧,٥-٢٢,٤-١٤,٦أبوظبي

--١٢٢٠,٨٢٨,٣--الجزائر

-١٧,٠-١٠,٣-٤٥,٧-٢٥,٠دبي

١٠,٢٠,٠-٦,٨-٣٥,٩السودان

١٠,٠٢٤,٣١,٦١,١قطر

-١٣,٦٢,٦-١٥,٤-١٩,٩فلسطين

المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية - الربع الرابع ٢٠١١م.

معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسھم العربية (٢٠١١م) : ٦-١١ جدول رقم
(نسب مئوية)

--: غير متوفر.
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التغير 
السنوي في 
المؤشر

القيمة 
السوقية

قيمة األسھم 
المتداولة

   عدد   
الشركات

متوسط حجم 
الشركة

إجمالي الناتج المحلي 
باألسعار الجارية

درجة عمق 
السوق

معدل دوران 
األسھم***

 (٪)(٪)**(مليار دوالر)*(مليون دوالر)المدرجة(مليون دوالر)(مليون دوالر)(٪)
—————————————————————————————————

٣٣٨٨٧٣,٠٢٩٣٠٠٠,٠١٥٠٢٢٥٩,٢٥٧٨,٦٥٨,٦٨٦,٥-٣,١السعودية

٨٦٢٩٥,٠٢٤٤٩٤,٠٢١٦٣٩٩,٥١٧٢,٨٤٩,٩٢٨,٤-١٦,٤الكويت

٢,٦٤٨٦٧٩,٠٤٣٧١٥,٠٢١٤٢٢٧,٥٢٣١,١٢١,١٨٩,٨مصر

٦٠٠٩٢,٠١١١١٦,٠٧٦٧٩٠,٧١٠٠,٣٥٩,٩١٨,٥-٦٦,٧المغرب

١٦٥٩٠,٠٢٧٩,٠٤٩٣٣٨,٦٢٦,٥٦٢,٦١,٧-٢٠,٢البحرين

٢٧٢١٠,٠٤٠٢٣,٠٢٤٧١١٠,٢٣٠,٠٩٠,٨١٤,٨-١٦,٠األردن

٢٦٢١٠,٠٢٥٧٥,٠١٣٠٢٠١,٦٦٦,٠٣٩,٧٩,٨-١٧,٣ُعمان

٩٦٤٨,٠١١٦٩,٠٥٧١٦٩,٣٤٦,٦٢٠,٧١٢,١-٧,٦تونس

١٠٢٨٥,٠٥١٦,٠٢٥٤١١,٤٤٢,٥٢٤,٢٥,٠-٢٠,٧لبنان

٧١٣٢٩,٠٦٩٧٠,٠٦٧١٠٦٤,٦٣٦٣,٨١٩,٦٩,٨-١١,٤أبوظبي

١٣٦,٠٢١٣٢,٨٢٦٨,٠١٩٢,٤٠,١١٥٦٨,٢--الجزائر

٤٩٠٣٣,٠٨٧٣٦,٠٦٢٧٩٠,٩٣٦٣,٨١٣,٥١٧,٨-١٧,٠دبي

٠,٠٢٦٩٥,٠٩٤٩,٠٥٦٤٨,١٧٥,١٣,٦٣٥,٢السودان

١,١١٢٥٥٩٨,٠٢٢٩٣٦,٠٤٢٢٩٩٠,٤١٩٤,٣٦٤,٧١٨,٣قطر

١٤,٢----٢٧٨٢,٠٣٩٦,٠٤٦٦٠,٥-٢,٦فلسطين

٥٨٣٦٣,٧٢٨٢٠٠,٥٩٦٦٦٢,٠١٧٧,٤٣٧,٨١٢٨,٧-١٣,٩المتوسط

--: غير متوفر.

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية (الربع الرابع ٢٠١١) .

جدول رقم ٦-١٢ : أھم مؤشرات أسواق األسھم العربية خالل عام ٢٠١١م

* تقديرات أفاق االقتصاد العالمي (أبريل ٢٠١٢م).               ** القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.

*** قيمة األسھم المتداولة خالل الفترة إلى القيمة السوقية لألسھم المكتتب بھا في نھاية الفترة.


 




































١-٦رسم بياني رقم   
)حسب القيمة السوقية(م ٢٠١١النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي نھاية عام  
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٦٩ 

ه  ٢٩٣,٩صناديق االستثمار  ت ب ـ  ٨,٣ألف مشـترك بانخـفاض نس
م ١٣-٦جدول رقم ( في المئة عن العام السابق  ي رقـ ان ي ، ورسم ب

٢-٦.( 
 

ار داخل   م وباستعراض توزيع استثمارات صناديق االستث
ي ٢٠١١المملكة وخارجھا في نھاية عام  ال م، يتضح انخفاض إجم

غ  ١٥,٠االستثمار في أسواق األسھم العالمية بنسبة  ل ب ي ة ل ئ في الم
ة .  مليار لایر ٩,٣ ي ل ح م م ال كما انخفض حجم االستثمار في األسھ

غ  ١١,٨بنسبة  ل ب ي ار لایر ١٨,٥في المئة ل ي ل م .  م ل األسھ ث م وت
ق  ٦٦,٥المحلية ما نسبته  ادي في المئة من إجمالي استثمارات صن

ق ٦٥,٧االستثمار في األسھم مقابل  ام الساب ع ة ال اي ھ . في المئة ن
ام  ويمثل االستثمار في أسواق األسھم المحلية والعالمية في نھاية ع

حو ٢٠١١ ق  ٣٣,٨م ن ادي ي أصول صن ال ة من إجم ئ م ي ال ف
ام  ة ع اي ھ م ٢٠١٠االستثمار، وفي المقابل كانت ھذه النسبة في ن

 . في المئة ٣٣,٧حوالي 
 

ة في   ي دول دات ال وارتفعت استثمارات الصناديق في السن
غ ٢٠١١نھاية عام  ل ب ت رة ل ي ة  ٢,٦م بنسبة كب ارن ق ار لایر م ي ل م
ي  وال ح ام  ٣٦٣,٠ب ي ع ون لایر ف ي ل عت ٢٠١٠م ف ا ارت م ، ك

ة من  ي ون  ٢٩٩٥,٠استثمارات الصناديق في السندات المحل ي ل م
مليون لایر في نھاية عام  ٣٠٣١,٠م إلى ٢٠١٠لایر في نھاية عام 

في المئة، ومثّل االستثمار  ١,٢م بنسبة ارتفاع بلغت حوالي ٢٠١١
حو ٢٠١١في أسواق السندات المحلية واألجنبية في نھاية عام  م ن

حو  ٦,٨ ن في المئة من إجمالي أصول صناديق االستثمار مقارنةً ب
ومثلت استثمارات الصناديق .  في المائة في نھاية العام السابق ٣,٥

ه  ت ب ة من  ٥٥,٥في أسواق النقد المحلية والدولية ما نس ئ م في ال
ام  ة ع اي ھ ن ار ب م ث ت ل ٢٠١١إجمالي أصول صناديق االس اب ق م م

ار  ٥٩,٥ م ث ت في المئة في نھاية العام السابق، وانخفض حجم االس
ة من  ي ل ح ام  ٤٨,٣في أسواق النقد الم ة ع اي ھ ار لایر في ن ي ل م

ام  ٤٠,١م إلى ٢٠١٠ ة ع اي ھ ة ٢٠١١مليار لایر في ن ب س ن م وب
د  ١٧,٠انخفاض بلغت  ق ن في المئة، ويمثل االستثمار في أسواق ال

ام  ه ٢٠١١المحلية في نھاية ع ت ب ا نس ة من  ٨٨,٠م م ئ م في ال
 ٨٥,٨إجمالي االستثمارات في أسواق النقد المحلية والدولية مقابل 

ارات في .  في المئة في نھاية العام السابق م ث ت كما انخفضت االس
ي  ٣٢,١أسواق النقد الدولية بنسبة  ار  ٨,٠في المئة من حوال ي ل م

ام  ٥,٥م إلى ٢٠١٠لایر في نھاية عام  ة ع اي ھ ار لایر في ن ي ل م
ة .  م٢٠١١ اي وارتفع االستثمار في األصول المحلية األخرى في نھ

ل  ١,٢في المئة ليبلغ نحو  ٦٦,٦م بنسبة ٢٠١١عام  مليار لایر تمث
ارات في األصول  ٧٦,٣ما نسبته  م ث ت ي االس في المئة من إجمال

ة  ٤١,٦المحلية والدولية األخرى مقارنةً بنسبة  اي ھ في المئة في ن
ة .  العام السابق ي ب ن ار في األصول األج م في حين انخفض االستث

حو  ٦٣,٢م بنسبة ٢٠١١األخرى في نھاية عام  غ ن ل ب ي ة ل في المئ
وارتفع االستثمار في األصول العقارية في نھاية .  مليار لایر ٠,٣٦
ل  ١,٧في المئة ليبلغ نحو  ١٨,١م بنسبة ٢٠١١عام  مليار لایر تمث

ار  ٢,١ما نسبته  م ث ت ق االس ادي ي أصول صن ال في المئة من إجم
م ( في المائة في نھاية العام السابق  ١,٦مقارنةً بنحو  -٦جدول رق

١٤.( 
 

ً ألصول    ا ق ار وف م ث ت ات االس يف شرك ل تصن ي ل ح ت وب
ة  ب الصناديق، فقد احتلت شركة األھلي المالية المرتبة األولى بالنس

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

   
 

لایر
ر 
ليا
م

أصول صناديق االستثمار لدى شركات : ٢- ٦رسم بيـاني رقم 
االستثمار المحلية

أصول محلية أصول أجنبية

عدد 
الصناديق

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
المحلية

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
األجنبية

التغير 
السنوي

إجمالي 
أصول 
الصناديق

التغير 
السنوي

عدد 
المشتركين

التغير 
السنوي

(٪)(ألف مشترك)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)العاملةالعام
—————————————————————————————————————————

٢٠٠٧٢٥٢١٧,٨٧٩,٩٣٠,٢٢٥,٢١٠,٧١٠٥,١٢٥,٠٤٢٦,١١٤,٨-

٣٧٥,٠١٢,٠-٧٤,٨٢٨,٨-١٣,٦٤٦,٢-٢٠٠٨٢٦٢٤,٠٦١,٣٢٣,٣-

٧٤,١٢١,٠١٥,٤١٣,٧٨٩,٥١٩,٧٣٥٦,٣٥,٠-٢٠٠٩٢٤٤٦,٩-

٧٤,٤٠,٤٢٠,٣٣١,٧٩٤,٧٥,٨٣٢٠,٤١٠,١-٢٠١٠٢٤٣٠,٤-

٢٩٣,٩٨,٣-٨٢,٢١٣,٢-١٧,٧١٣,٠-٢٠١١٢٤٩٢,٥٦٤,٥١٣,٣-

٢٠١٢

-٢٥٣١,٦٧١,٧١١,١١٨,٦٥,١٩٠,٣٩,٨٢٨٩,٣١,٦الربع األول

جدول رقم ٦-١٣ : أھم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

المصدر: ھيئة السوق المالية.
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ة  ٧٩,٦في المئة مقارنةً بنحو  ٧٩,٤حوالي  اي ھ ة في ن ئ م في ال
ة ٢٠١١الربع األول من عام  ل م ع ال ار ب م م، وارتفع نصيب االستث

ةً  ٢٠,٦األجنبية من إجمالي أصول الصناديق إلى  ارن ق في المئة م
 . في المئة في نھاية الربع األول من العام السابق ٢٠,٤مع 

وباستعراض تصنيف استثمارات صناديق االستثمار داخل  
ام  ع األول من ع رب الحظ ٢٠١٢المملكة وخارجھا بنھاية ال م يـ

ة  ١٦,٤ارتفاع استثماراتھا في سوق األسھم المحلية بنسبة  ئ في الم
ام  ٢١,٥لتصل إلى نحو  مليار لایر مقارنةً مع الربع الرابع من ع

حو ٢٠١١ ن ة ب ي ب ن م، وارتفاع استثماراتھا في أسواق األسھم األج
ارات  ١٠,٤في المئة لتبلغ نحو  ١١,٦ م ث ت ل اس ث م مليار لایر، وت

ة  اي ھ صناديق االستثمار في أسواق األسھم المحلية والعالمية في ن
ي  ٣٥,٣م ما نسبته ٢٠١٢الربع األول من عام  ال في المئة من إجم

ار في أسواق .  استثمارات صناديق االستثمار م ث أما بالنسبة لالست
دات  ار في السن م ث ت ق االس ادي السندات فقد بقيت استثمارات صن

م على ما كانت عليه في ٢٠١٢المحلية بنھاية الربع األول من عام 
حو  ق أي ن ام الساب ع ار لایر،  ٣,٠نھاية الربع الرابع من ال ي ل م

ة  ب س ن ة  ٤,٧وارتفعت االستثمارات بالسندات األجنبية ب ئ م في ال
ق  ٢,٧حيث وصلت لنحو  ادي ارات صن م ث ت مليار لایر، وتمثل اس

ع  رب ة ال اي ھ االستثمار في أسواق السندات المحلية واألجنبية في ن
ه ٢٠١٢األول من عام  ت ب ا نس ي  ٦,٣م م ال ة من إجم ئ م في ال

ار م ث ت ارات .  استثمارات صناديق االس م ث ت اس ق ب ل ع ت ا ي م ي ا ف أم
عت  ف د ارت صناديق االستثمار في أدوات النقد المحلية واألجنبية فق

تصل  ٩,٨االستثمارات في أدوات النقد المحلية بنسبة  ة ل ئ م في ال
ارات في أدوات  ٤٤,١إلى حوالي  مليار لایر، وانخفضت االستثم

ل  ٥,١في المئة لتبلغ  ٦,٦النقد األجنبية بنسبة  ث م ار لایر، وت ي ل م
ة  ي ب ن ة واألج استثمارات صناديق االستثمار في أدوات النقد المحلي

ه ٢٠١٢في نھاية الربع األول من عام  ة  ٥٤,٥م ما نسبت ئ م في ال
وفي نھاية الربع األول .  من إجمالي استثمارات صناديق االستثمار

ار في ٢٠١٢من عام  م ث ت ـ ق االس ادي ارات صن م ث ت م ارتفعت اس
ى  ٨,٤األصول المحـلية األخـرى بنسـبة   ١,٣في المئـة لتصل إل

ار في األصول  مليار لایر، وارتفعت استثمارات صناديق االستثم

ي  ار  ٢٣,٨لحجم أصول صناديق االستثمار التابعة لھا بحوال ي ل م
ق  ٢٨,٩لایر تمثل ما نسبته  ادي ي أصول صن ال في المئة من إجم

حجم .  االستثمار ار ب م ث ت تلتھا شركة سامبا لألصول وإدارة االس
في المئة، وحلت  ١٨,٧مليار لایر تمثل ما نسبته  ١٥,٤أصول بلغ 

ار لایر أو  ١٣,١ثالثاً شركة الرياض المالية بحجم أصول بلغ  ي ل م
 .في المئة من إجمالي أصول صناديق االستثمار ١٥,٩ما نسبته 

 
ة   ي ال م ومن ناحية عدد الصناديق احتلت شركة الرياض ال

صندوقاً منھا صندوق واحد مغلق، وحلت  ٣٤المرتبة األولى بعدد 
دد  ع ا  ٢٥في المرتبة الثانية شركة األھلي المالية ب ھ ل ً ك ا دوق صن

ة  دي ن ول ھ ة ال ودي مفتوحة، وجاءت في المرتبة الثالثة الشركة السع
 .صندوقاً كلـھا مفتـوحة عدا صندوق واحد ٢٣المالية بعدد 

 
دد   ع ً ل ا ق ار وف م ث ت ات االس يب شرك رت عراض ت ت اس وب

ي  حوال المشتركين، احتلت شركة الرياض المالية المرتبة األولى ب
ة  ٧٥,٨ ي رب ع ي سي ال ة اتش اس ب ا شرك ھ ت ل رك، ت ألف مشت

ة  ٤٦,٠السعودية المحدودة بعدد  ب رت م ألف مشترك، وحلت في ال
رك  ٤٤,٦الثالثة شركة األھلي المالية بعدد  م ( ألف مشت جدول رق

١٥-٦.( 
 

 م٢٠١٢تطورات صناديق االستثمار خالل الربع األول لعام 
ام   ارتفع عدد صناديق االستثمار بنھاية الربع األول من ع
حو  ٢٥٣م ليصل إلى ٢٠١٢ ن ةً ب ارن ق ً م اً  ٢٤٩صندوقا دوق صن

ل انخفض عدد .  م٢٠١١بنھاية الربع الرابع من عام  اب ق م في ال
في المئة عن الربع الرابع من العام الماضي  ١,٦المشتركين بنسبة 

ق .  ألف مشترك ٢٨٩,٣ليصل إلى  ادي وارتفع إجمالي أصول صن
غ  ٩,٨االستثمار بنسبة  ل ب ي ة ل جةً  ٩٠,٣في المئ ي ت ار لایر ن ي ل م

ة  ب في  ١١,١الرتفاع استثمارات الصناديق باألصول المحلية بنس
ة  ب س ن ة ب ي ب ن األصول األج المئة، وارتفاع استثمارات الصناديق ب

ة من .  في المئة ٥,١بلغت  وبلغ نصيب االستثمار باألصول المحلي
ام  ع ع األول ل رب ة ال اي ھ ق في ن م ٢٠١٢إجمالي أصول الصنادي

إجمالياستثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسھمأسھمنھاية

األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة

———————————————————————————————
١٠٥٠٩٩ ---٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩

٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤

٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨

٢٠١٠٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠

٢٠١١١٨٤٧٢٩٢٨٩٣٠٣١٢٥٦٠٤٠١٣٢٥٤٥٤١١٥٦٣٥٩١٧٤٠٨٢١٩٣

٢٠١٢

٢١٥٠٨١٠٣٦٦٣٠٣١٢٦٨١٤٤٠٨٢٥٠٩٠١٢٥٤٤٢٤١٨٢١٩٠٢٥٧الربع األول

أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية :٦-١٤ جدول رقم

(مليون لایر)
موزعة حسب نوع االستثمار

المصدر: ھيئة السوق المالية.
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ة  ب ـ س ة  ٤,٧االسـتثمار في األصول العقارية بن ارن ق ة م ئ م في ال
ى  تصل إل ق ل ام الساب ع  ١,٨بقيمتھا في نھاية الربع الرابع من ال

ار في األصول  م ث ت ق االس ادي مليار لایر، وتمثل استثمارات صن
في المئة  ٢,٠م نسبة ٢٠١٢العقارية في نھاية الربع األول من عام 
 ).١٤-٦جدول رقم (من إجمالي أصول صناديق االستثمار 

ار لایر ٠,٤في المئة لتبلغ نحو  ١٨,١األجنبية األخرى بنسبة  . ملي
ة  ي ل ح م ار في األصول ال م ث ت ق االس ادي ارات صن م وتمثل استث

ام  ة ٢٠١٢واألجنبية األخرى في نھاية الربع األول من ع ب م نس
ار ١,٩ م ة .  في المئة من إجمالي أصول صناديق االستث اي ھ وفي ن

ام  ع األول من ع رب ق ٢٠١٢ال ادي ارات صن م ث ت عت اس ف م ارت

اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشركات االستثمار
———————————————————————————
٠٥٥٣٨١,٨٤١٠,٠٧٩١,٨١٠٧٦شركة الجزيرة لألسواق المالية

٠٣٣١١٦,٣٩,٥١٢٥,٨٥٧٢مجموعة بخيت لالستثمار

٢١٢١٤٧١٥٠,١١٠٠٥,١٨١٥٥,٢١٨٠٤٤شركة الراجحي للخدمات المالية

٠٥٥٧٥٥,٦٣٨,٩٧٩٤,٥٣٤٨٤٢شركة البالد لالستثمار

٠١٤١٤١٨٧,٢١٥٤,٢٣٤١,٤١٧٣شركة جدوى لالستثمار

١٢١٢٢٧٠٩٩,٦٧٢٨,٣٧٨٢٧,٩٤٦٠٤٠اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

١٣٣٣٤٧٦٩٦,١٥٣٨٩,٤١٣٠٨٥,٥٧٥٨١٢شركة الرياض المالية

٠٢٢٧٠,٥١٨,٣٨٨,٨٢٣شركة عودة كابيتال

٠١١٢١,٨٠,٠٢١,٨٦٦شركة إتقان كابيتال

٠١٨١٨٩٩٩٧,٨٥٣٥٥,٩١٥٣٥٣,٧٣٩٥١٧شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار

٠١١٣,١٠,٠٣,١٨شركة رنا لالستثمار

١٨٩٤٥٤,٦١٢,٦٤٦٧,٢٨٣٦شركة فالكم للخدمات المالية

١١٦١٧٢٨٧٨,٨١٤٠,٩٣٠١٩,٧٩٧٧٣شركة العربي الوطني لإلستثمار

١١٠١١٣٣٢٤,٢١٢٨,١٣٤٥٢,٣١٦٢٧٨شركة السعودي الفرنسي كابيتال

١٢٢٢٣١٨٠٥,٨١٠٧,٤١٩١٣,٢٣٨٩٢شركة السعودي الھولندي المالية

٠١٠١٠٩٤٧,٥٢٦٧,١١٢١٤,٦٨٨١شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

٠٢٥٢٥١٩٩٤٥,١٣٨١٢,١٢٣٧٥٧,٢٤٤٥٨٦شركة األھلي المالية

٠١١٤٤,٢٠,٠٤٤,٢١٠شركة المجموعة المالية - ھيرميس السعودية

١٤٥٢٦٨,٨٠٢٦٨,٨٧١٣مجموعة كسب المالية

٠١١٦٤٠٦٤٥شركة مورجان ستانلي السعودية

٠٢٢٤٠٠,٩٠٤٠٠,٩١٧شركة بيت اإلستثمار العالمي السعودية

١٢٣١٧١,٨٠١٧١,٨١٤٧شركة المستثمر لألوراق المالية

١٢٣٣٩٥,٩٢٠,٦٤١٦,٥٢٧٣شركة األول للخدمات المالية

٠١١٢,٢٠٢,٢٩شركة وطن لالستثمار وأعمال األوراق 

٠٤٤٣٨,٨٠,٦٣٩,٤١٧شركة االستثمارات الخليجية

٠٢٢٧٨,١٠٧٨,١٨شركة الشرق األوسط  لالستثمار المالي

٠٣٣٦٦,٩٥٥,٨١٢٢,٧١٧شركة شعاع كابيتال العربية السعودية

٠٢٢٧٦,٦٠٧٦,٦١٧١شركة اإلنماء لالستثمار

٠١١١٢,١٠١٢,١٣شكة أرباح المالية

٠١١٠٣,٧٣,٧١١شركة مسقط المالية

٠١١٢٠٣٢٣١شركة الخبير المالية

٠١١٥٠,١٠٥٠,١٦شركة بلوم لالستثمار السعودية

٠١١١,٤٠١,٤٦مجموعة النفيعي لالستثمار

٠٣٣٣١,٢٤,٢٧٢شركة دراية المالية

١١٢٣٨٢٤٩٦٤٥٣٠,٧١٧٦٦٢,٧٨٢١٩٣,٤٢٩٣٩٠٥اإلجمالي

تصنيف شركات االستثمار وفقاً ألصول وعدد الصناديق : ٦-١٥ جدول رقم
وعدد المشتركين في عام ٢٠١١م

حجم أصول الصناديق (مليون لایر)عدد الصناديق

عدد المشتركين
——————————————————————————

المصدر: ھيئة السوق المالية.
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 مؤسسات اإلقراض المتخصصة
م   دي ق تخصصة في ت م استمرت مؤسسات اإلقراض ال

غ .  القروض التي للمساھمة في تحقيق األھداف التنموية للمملكة وبل
تخصصة  م إجمالي القروض التي قدمتھا مؤسسات اإلقراض ال

ام  و ٢٠١١خالل ع ح ي  ٢٠٨,٤م ن ال م غ إج ل ار لایر، وب ي ل م
ام  ة ع اي ھ حو ٢٠١١موجودات تلك المؤسسات في ن  ٥٢٦,٢م ن

ام  ٣٨,٣مليار لایر، بارتفاع بلغت نسبته  ع ال ةً ب ارن ق ة م ئ م في ال
ي من قروض ٢٠١١وخالل عام .  السابق ل ع ف م بلغ المنصرف ال

ه  ٤٢,٥ھذه المؤسسات نحو  ت ب اع نس في  ٥٤,٠مليار لایر، بارتف
ام  قروض خالل ع المئة مقارنةً بالعام السابق، وبلغ حجم تسديد ال

ه  ٢٠,٠م نحو ٢٠١١ ت ب غت نس ل في  ٤٤,٤مليار لایر، بارتفاع ب
ة  اي ھ ة في ن المئة عن العام السابق، وارتفع رصيد القروض القائم

ه  ٢٠٨,٤م ليبلغ نحو ٢٠١١عام  ت ب غت نس ل مليار لایر، بارتفاع ب
 ).١٦-٦جدول رقم (في المئة عن العام السابق  ٨,٥

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي

دوق   ا صن ھ دم ي ق بلغ المنصرف الفعلي من القروض الت
ام  حو ٢٠١١التنمية الصناعية السعودي خالل ع ار  ٣,٩م ن ي ل م

في المئة عن العام السابق، وبلغ حجم  ٤٠,١لایر، بانخفاض نسبته 
ه  ٢,٥تسديد القروض نحو  ت ب خفاض نس ان في  ٣,٤مليار لایر، ب
ام . المئة عن العام السابق ة ع اي ھ ن ة ب م ائ وبلغ رصيد القروض الق

ه  ٢٧,٤م نحو ٢٠١١ ت ب ق نس ام الساب ع مليار لایر، بارتفاع عن ال
 .في المئة ١٠,٦

 

 صندوق التنمية العقارية
دوق   ا الصن ھ دم ي ق ت ة ال م ائـ ـ ق بـلغ إجمالي القـروض ال

ه  ٧٨,٩م نحو ٢٠١١بنـھايـة عام  ت ب اع نس  ١,٧مليار لایر، بارتفـ
ق ام الساب ام .  في المئة عن الع دوق خالل ع دم الصن م ٢٠١١وق

ي  ه  ١٤,٨قروضاَ بلغت قيمتھا حوال ت ب اع نس ف ارت ار لایر، ب ي ل م
ل  ١١٩,٠ وي م ت قروض ل ركزت ال في المئة عن العام السابق، وت

ي ٢٠١١وبلغ تسديد القروض خالل عام .  المساكن الخاصة م حوال
 .في المئة عن العام السابق ٣٤,٤مليار لایر، بانخفاض نسبته  ٣,٩

 
 صندوق التنمية الزراعية

ة   ي م ن ت دوق ال انخفض إجمالي القروض التي صرفھا صن
ً ( الزراعية  ا ق اب ي السعودي س عرب ام )  البنك الزراعي ال خالل ع
ةً  ٥٤٥,١في المئة لتبلغ  ١٢,٤م بنسبة ٢٠١١ ارن ق ون لایر م ي ل م
د  ٦٢١,٩بنحو  دي مليون لایر في نھاية العام السابق، وانخفض تس

ة  ٢٣,٥القروض بنسبته  اي ھ في المئة عن العام السابق لتصل في ن
ون لایر ٥٥١,٣م إلى حوالي ٢٠١١عام  ي ل ي .  م ال ـ ووصل إجم

ي ٢٠١١القروض القائمة بنھاية عام  ار لایر  ٩,٣م إلى حوال ي ل م
 . في المئة عن العام المنصرم ٠,٤وبنسبة انخفاض بلغت 

 
 صندوق االستثمارات العامة

ا   ھ دم ي ق ت انخفض إجمالي المنصرف الفعلي للقروض ال
ام  ة خالل ع ام ع ة ٢٠١١صندوق االستثمارات ال ب س ن  ١٥,٧م ب

قروض خالل  ٧,٩بالمئة ليبلغ نحو  د ال دي غت تس مليار لایر، وبل
ة،  ٤٩,٤مليار لایر مرتفعةً بنسبة  ١,٥الفترة نفسھا نحو  ئ م في ال

٢٠١٠٢٠١١(٪) التغير (٪)٢٠١٠٢٠١١التغير (٪)٢٠١٠٢٠١١التغير
——————————————————————————

٢٤٧٦٠,٠٢٧٣٨٧,٦١٠,٦-٢٦٣١,٤٢٥٤٢,٦٣,٤-٦٥٠٢,٠٣٨٩٦,٣٤٠,١صندوق التنمية الصناعية السعودي

٧٧٥٩٦,٨٧٨٨٧٨,٥١,٧-٦٧٥١,٠١٤٧٨٧,٧١١٩,٠٥٩٢٣,٢٣٨٨٤,١٣٤,٤صندوق التنمية العقارية

-٩٣٧٨,٤٩٣٣٨,٨٠,٤-٧٢٠,٧٥٥١,٣٢٣,٥-٦٢١,٩٥٤٥,١١٢,٤صندوق التنمية الزراعية

١٠٣٥,٩١٥٤٧,٥٤٩,٤٥١٣٤٠,٢٥٧٢٠٩,٤١١,٤-٩٣٤٠,٢٧٨٧٤,٧١٥,٧صندوق االستثمارات العامة

٤٣٩٦,٠١٥٤١٦,٠٢٥٠,٧٣٥٣٣,٠١١٤٦٢,٠٢٢٤,٤١٤٥٩٨,٩٢١١١٢,٢٤٤,٦البنك السعودي للتسليف واالدخار

٢٧٦١١,٢٤٢٥١٩,٨٥٤,٠١٣٨٤٤,٢١٩٩٨٧,٥٤٤,٤١٩٢١٧٤,٣٢٠٨٤٢٦,٥٨,٥اإلجمالي

——————————

المصدر: مؤسسات اإلقراض المتخصصة.

————————————————————

نشاط مؤسسات اإلقراض المتخصصة :٦-١٦ جدول رقم

(مليون لایر)
القروض القائمة*التسديداتالمنصرف الفعلي

* يشمل قروض برنامج قطاع الكھرباء البالغة قيمتھا ١٤.٥ مليار لایر التي يشرف على إدارتھا صندوق االستثمارات العامة.



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  سوق رأس المال

     

 

٧٣ 

ات  ي ف ش ت س م ة وال ي اح ي ـ ات الس ع ج ت ن م ادق وال ن ف ة ال ام إلقـ
م  ي ل ع ت ع ال ة ومشاري والمسـتوصفات والمراكز العالجية والصحفي

 .والتدريب األھلية
 

ة   داي ذ ب ن ذه األنشطة م ھ وحة ل وبلغ عدد القروض الممن
ي  ال م ا )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢البرنامج حتى نھاية العام ال م

ا  ٥٧٩مجموعه  درھ ة ق ون لایر،  ٧٦٦٢قرضاً بقيمة إجمالي ي ل م
ه  ٦٧٢٦وبلغ المنصرف الفعلي منھا  ت ب ا نس م مليون لایر مرتفعاً ب

ي .  في المئة عما كان عليه في نھاية العام السابق ٣,٧ ال غ إجم ل وب
ام  ٤٤٨٧المسدد من القروض  ة ع اي ھ م ٢٠١١مليون لایر حتى ن

ق ٤,٢مرتفعاً بنسبة  ام الساب ع . في المئة عما كان عليه في نھاية ال
ون لایر  ٢٢٣٩وبذلك يصل إجمالي قروض البرنامج القائمة  ي ل م

ق ٢,٨مرتفعاً بنسبة  ام الساب ع . في المئة عما كان عليه في نھاية ال
مدت عشرة )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢وخالل العام المالي  اعت

ة، وخمسة  ي ع صح قروض منھا خمسة قروض إلنشاء مشاري
ة ي ل ة األھ ي ب دري ت ة وال ي قروض اخرى في مجال المشاريع التعليم

 ■) ١٧-٦جدول رقم (

ام  ة ٢٠١١كما ارتفع إجمالي القروض القائمة في نھاية ع ب س ن م ب
ار  ٥٧,٢في المئة مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى نحو  ١١,٤ ي ل م
 . لایر

 
 البنك السعودي للتسليف واالدخار 

حو ٢٠١١بـلغ إجمالي القـروض القـائـمة بنـھايـة عام   م ن
ي  ٢١,١ ة عن  ٤٤,٦مـلـيار لایر، بارتفـاع نسبته حوال ئ م في ال

ام .  الـعـام الـسـابق ك خالل ع ن ب غت ٢٠١١وقدم ال ل روضاَ ب م ق
ة  ٢٥٠,٧مليار لایر، بارتفاع نسبته  ١٥,٤قيمتھا حوالي  ئ م في ال

ام .  عن العام السابق قروض خالل ع حو ٢٠١١وبلغ تسديد ال م ن
ه  ١١,٥ ت ب اع نس ام  ٢٢٤,٤مليار لایر، بارتف ع ة عن ال ئ م في ال
 .السابق

 
 برنامج القروض المحلية

اشراً   ب ً م ا ج ام رن ة ب ي ال م تبنت الدولة من خالل وزارة ال
ة وإنشاء  ام ى إق خاص عل طاع ال ق للقروض المحلية لمساعدة ال

سرة ي قروض م ة ب امج ،  المشاريع االقتصادية التنموي رن ب دأ ال وب
، ويشمل تقديم قروض ) م١٩٧١(ھـ ١٣٩٢/١٣٩١نشاطه في عام 

التغير السنوي (٪)القيمة (مليون لایر)العددالقيمة (مليون لایر)العددنوع القرض
————————————————————————————

١٠٦٢٣٧١١٠٦٢٣٧١٠,٠الفنادق والمنتجعات السياحية

١٤٢٢٥٣٦١٤٧٢٥٣٦٠,٠المشاريع الصحية

٤٥١٩٧٤٥١٩٧٠,٠الصحفية والمتنوعة

٧٥١٤٢٢٨٠١٥٦٣٩,٩المشاريع التعليمة والتدريبة األھلية

٢٠١٩٩٥٢٠١٩٩٥٠,٠مشاريع وبرامج أخرى*

٥٦٩٧٥٢١٥٧٩٧٦٦٢١,٩إجمالي القروض المعتمدة

٣,٧إجمالي المنصرف الفعلي من القروض

٤,٢إجمالي المسدد من القروض

٢,٨القروض القائمة

حتى نھاية عام ٢٠١٠

٢١٧٩

جدول رقم ٦-١٧: نشاط برنامج القروض المحلية

* مشاريع وبرامج تم نقلھا إلى صندوق التنمية الزراعية وتشمل مشاريع زراعية، ومخابز آلية، ومستودعات تبريد، ومصانع تمور، وبرامج دعم المقاولين.

المصدر: وزارة المالية.

٢٠١٠٢٠١١
——————————————————————

حتى نھاية عام ٢٠١١

٦٤٨٤٦٧٢٦

٤٣٠٥٤٤٨٧

٢٢٣٩
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٧٤ 

اه“ الثانية وھي  ي ة ”  الترميم، وااليجار والم ب س ن ة،  ٧,٩ب ئ م في ال
ة ”  األطعمة والمشروبات“ والمجموعة الثالثة وھي  ب س ن في  ٥,٣ب

-٧رقم  والرسمان البيانيان،  ٤-٧ورقم ، ٣-٧الجدوالن رقم (المئة 
ة ).  ٢-٧ورقم، ١ ب ي نس ال وبلغت كل مجموعة في التضخم االجم

ي ٣٠,٨في المئة و ٣٤,٦في المئة، و ٢٦,٩ وال ت ى ال . في المئة عل
ة  ب ا نس ھ ع ي ار  ٩٢,٣وشكلت جم ادة في أسع زي ة من ال ئ م في ال

 .م٢٠١١المستھلكين االجمالي في عام 
 

ر   ي غي أما بالنسبة لمعامل انكماش الزيادة في الناتج المحل
ي  ت خدمات ال ع وال ع السل ي ار جم النفطي الذي يقيس متوسط أسع
اً  اع ينتجھا القطاع غير النفطي السعودي خالل عام، فقد سجل ارتف

ه ٢٠١١في المئة في عام  ٥,٠نسبته  ت ب اع نس ف ارت ة ب  ٥,١م مقارن

اسي   ي ق م ال رق ال اسة ب ق ة م ي تضخم تراجعت الضغوط ال
اسي .  م٢٠١١لتكاليف المعيشة خالل عام  ي ق م ال رق وكان متوسط ال

ة ٢٠١١ألسعار المستھلكين خمسة في المئة في عام  ب س ن م مقارنة ب
رغم ٢٠١٠فـي الـمـئـة فـي عام  ٥,٣ ال خفاض ب ذا االن م وحدث ھ

ام  ي خالل ع وم ك ح اق ال ف ي االن رة ف ي ب ك ادة ال زي ن ال م ٢٠١١م
 ).٢-٧، ورقم ١-٧الجدوالن رقم (

 
خدمات   من ( وكانت ثالث مجموعات رئيسة من السلع وال

ة ودي ة السع ي ھالك ة االست ل س كون السل ) أصل ثماني مجموعات ت
ن في  األقوى من حيث التأثير على إجمالي تضخم أسعار المستھلكي

وعة .  م٢٠١١المملكة العربية السعودية في عام  ع “ وھي مجم السل
وعة  ٩وزادت بنسبة ”  والخدمات األخرى مجم ا ال في المئة، وتلتھ

 األسعار وتكاليف المعيشة                      

الناتج المحلي الحقيقـينسبة التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
غير النفطي(جميع السكان)

—————————————————————————————
٢٠٠٧٤,١٤,٧

٢٠٠٨٩,٩٤,٣

٢٠٠٩٥,١٣,٥

٢٠١٠٥,٣٦,٢

 *٢٠١١٥,٠٨,٠

٥,٩٥,٣متوسط الخمس سنوات (٢٠٠٧ - ٢٠١١)

السنة

* بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط.

التغير في مؤشرات مختارة  : ٧-٢ جدول رقم
(١٩٩٩م=١٠٠)

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١٤٠

١٥٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ الربع األول 
٢٠١٢

نقطة

الحركة الشھرية لمؤشرتكلفة المعيشة: ١- ٧رسم بياني رقم  
) ١٠٠= م ١٩٩٩(

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

نسبة مئوية

معدل التغير السنوي لتكلفة المعيشة: ٢- ٧رسم بياني رقم  
)١٠٠= م ١٩٩٩(

٢٠١١* ٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————

٣,١٣,٣٥,١٥,٠معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي (١٩٩٩ = ١٠٠)

٩,٩٥,١٥,٣٥,٠الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان (١٩٩٩ = ١٠٠)

٤,٣٣,٥٦,٢٨,٠الناتج المحلي غير النفطي (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩)

١١,٥١٤,٧٩,٦٢٦,٤اإلنفاق الحكومي

١٧,٦١٠,٧٥,٠١٣,٣عرض النقود (ن٣)

جدول رقم ٧-١ : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

(نسب مئوية)

* بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط ، ووزارة المالية.
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٧٥ 

الرقم السنة
القياسي 
العام

األطعمة 
والمشروبات

األقمشة 
والمالبس 
واألحذية

الترميم 
واإليجار 
والوقود 
والمياه

التأثيث 
المنزلي

الرعاية 
الطبية

النقل 
واالتصاالت

التعليم 
والترويح

السلع 
والخدمات 
األخرى

——————————————————————————————
٢٠٠٢٩٨,٠٩٨,١٩٢,٣١٠٠,٠٩٦,٨١٠٠,٨٩٦,٤٩٩,٣١٠٠,٨

٢٠٠٣٩٨,٦١٠٠,٦٩١,٨١٠٠,٠٩٦,٢١٠١,٠٩٤,٨٩٨,٧١٠٣,٢

٢٠٠٤٩٨,٩١٠٣,٤٨٩,٦١٠٠,٣٩٤,٥١٠١,٤٩٤,٢٩٨,١١٠٣,٩

٢٠٠٥٩٩,٦١٠٦,٥٨٨,٣١٠٠,٠٩٤,٩١٠١,٤٩١,٨٩٨,٤١٠٦,٤

٢٠٠٦١٠١,٨١١٢,٢٨٧,٧١٠١,٠٩٥,٢١٠٢,٧٨٨,٩٩٨,٧١١٤,٦

٢٠٠٧١٠٦,٠١٢٠,١٨٥,٦١٠٩,٢٩٦,٤١٠٧,٠٨٨,١٩٨,٩١٢٠,٧

٢٠٠٨١١٦,٥١٣٧,٠٨٥,٩١٢٨,٣١٠٣,٨١١٢,٤٨٨,٣١٠١,٠١٣٣,٦

٢٠٠٩١٢٢,٤١٣٩,٦٨٦,٣١٤٦,٤١١٢,٦١١٣,٢٨٩,٢١٠٢,٤١٣٩,٣

٢٠١٠١٢٨,٩١٤٨,٤٨٥,٧١٦٠,٣١١٥,٧١١٣,٧٩٠,٢١٠٣,٢١٤٩,٦

٢٠١١١٣٥,٤١٥٦,١٨٦,٠١٧٢,٧١١٦,٤١١٤,٦٩٢,١١٠٤,٨١٦٣,٠

١٣٩,٤١٥٩,٧٨٧,٨١٨٢,٩١١٨,٩١١٤,٦٩٣,٦١٠٧,٥١٦٧,٥الربع األول ٢٠١٢

٥,٠٥,٣٠,٢٧,٩٠,٥٠,٧٢,١١,٤٩,٠التغير السنوي (٢٠١١)

٥,٤٤,٤٢,٦٩,١٣,٢٠,٠٢,٣٣,٥٧,٨التغير السنوي (الربع األول ٢٠١٢)

١٠٠,٠٢٦,٠٨,٠١٨,٠١١,٠٢,٠١٦,٠٦,٠١٣,٠األوزان النسبية ٪

١١٥,١١٣١,٤٨٦,٢١٢٩,٠١٠٤,٧١٠٩,٨٨٨,٩١٠٠,٨١٣١,٥متوسط الرقم القياسي للفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠)

١,٠٧,١-١٠,٠٤,١٢,٣٠,٣-٥,٣٦,٩٠,٦متوسط التغير السنوي للفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠)

جدول رقم ٧-٣ : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (جميع السكان)

(١٩٩٩م = ١٠٠)

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط.

األوزان

الربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالنسبية
٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢(٪)المجموعات الرئيسة

——————————————————————————————————
٢٦,٠١٤٨,٤١٥٦,١١٥٢,٩١٥٩,٧٥,٣٤,٤١,٦١,٢٣٠,٨٢٣,٤األطعمة والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

٨,٠٨٥,٧٨٦,٠٨٥,٦٨٧,٨٠,٢٢,٦٠,٠٠,٢٠,٣٤,٢

الترميم واإليجار 
والوقود والمياه

١٨,٠١٦٠,٣١٧٢,٧١٦٧,٦١٨٢,٩٧,٩٩,١١,٧١,٦٣٤,٦٣٣,٢

١١,٠١١٥,٧١١٦,٤١١٥,٣١١٨,٩٠,٥٣,٢٠,١٠,٣١,٠٧,٠التأثيث المنزلي

٢,٠١١٣,٧١١٤,٦١١٤,٦١١٤,٦٠,٧٠,٠٠,٠١٠,٠٠,٣٠,٠الرعاية الطبية

١٦,٠٩٠,٢٩٢,١٩١,٥٩٣,٦٢,١٢,٣٠,٢٠,٤٤,٧٧,٥النقل واالتصاالت

٦,٠١٠٣,٢١٠٤,٨١٠٣,٩١٠٧,٥١,٤٣,٥٠,١٠,٢١,٥٤,٢التعليم والترويح

١٣,٠١٤٩,٦١٦٣,٠١٥٥,٤١٦٧,٥٩,٠٧,٨١,٤١,٠٢٦,٩٢٠,٤السلع والخدمات األخرى

١٠٠,٠١٢٨,٩١٣٥,٤١٣٢,٣١٣٩,٤٥,٠٥,٤٥,٠٥,٤١٠٠,٠١٠٠,٠الرقم القياسي العام

مقدار التأثير على 
الرقم القياسي* 

——————

جدول رقم ٧-٤ : تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (جميع السكان)
(١٩٩٩م = ١٠٠)

نسبة التأثير في الرقم 
القياسي العام** 

———————————————————————————
(نسبة مطلقة)

نسبة التغير السنوي متوسط الرقم القياسي

*    مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة * الوزن النسبي / ١٠٠

**  نسبة التأثير في الرقم القياسي العام = مقدار التأثير على الرقم القياسي لكل مجموعة / إجمالي التأثير على الرقم القياسي العام * ١٠٠

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط. 
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ا  ھ ي ھذه المجموعة من أربع مجموعات فرعية، كان أعلى ارتفاع ف
خفضت  ٩,٠لمجموعة اإليجار بنسبة بلغت  ن ان في المئة، في حي

في المئة  ١,١مجموعة الترميم وإصالحات وصيانة المسكن بنسبة 
ل ( ائ ل وس ي وعة تشغ ود مجم ن د أحد ب ع ذي ي ال تشمل البنزين ال

 ). النقل
 

 ً  مجموعة التأثيث المنزلي: رابعا
ي   زل ن م يث ال أث ت سجل متوسط الرقم القياسي لمجموعة ال

م مقارنةً بالعام ٢٠١١في المئة خالل عام  ٠,٥ارتفاعاً بلغت نسبته 
ة، .  السابق ي رع ع مجموعات ف وعة من سب مجم ذه ال وتتكون ھ

غت  ل اع ب ف ة ارت ب ى نس وسجلت مجموعة سلع منزلية صغيرة أعل
ة  ٢,٧ ي زل ن م خدمات ال وعة ال في المئة، في حين انخفضت مجم

 . في المئة ١,٥بنسبة 
 

 ً  مجموعة الرعاية الطبية: خامسا
ة   ي طب ة ال اي رع وعة ال مجم سجل متوسط الرقم القياسي ل

م مقارنةً بالعام ٢٠١١في المئة خالل عام  ٠,٧ارتفاعاً بلغت نسبته 
ة، .  السابق ي رع وعة من ثالث مجموعات ف مجم وتتكون ھذه ال

ة  ب س ن ة ب ي ة ٢,٢وارتفعت مجموعة نفقات الرعاية الطب ئ م ، في ال
 . في المئة ١,١وانخفضت مجموعة األدوية بنسبة 

 
 ً  مجموعة النقل واالتصاالت: سادسا

ل واالتصاالت   ق ن سجل متوسط الرقم القياسي لمجموعة ال
م مقارنةً بالعام ٢٠١١في المئة خالل عام  ٢,١ارتفاعاً بلغت نسبته 

ة، .  السابق ي رع ع مجموعات ف وعة من أرب مجم ذه ال وتتكون ھ
ل  ق ن ل ال ائ ل وس وارتفعت مجموعة أجور االنتقال ومجموعة تشغي

بينما انخفضت مجموعة االتصاالت .  في المئة ٤,٠الخاصة بنسبة 
 .في المئة ١,٥ونفقاتھا بنسبة 

 
 ً  مجموعة التعليم والترويح: سابعا

ح   روي ت م وال ي ل ع ت سجل متوسط الرقم القياسي لمجموعة ال
م مقارنةً بالعام ٢٠١١في المئة خالل عام  ١,٤ارتفاعاً بلغت نسبته 

وعة من ثالث مجموعات .  الـسـابـق م جـ ـ م ذه الـ ون ھـ ـ ك وتـتـ
ة  ب س ن  ١,٩فرعية، حيث ارتفعت مجموعة نفقات التعليم والقراءة ب

ح .  في المئة روي ت ه وال ي رف ت زة ال في حين انخفضت مجموعة أجھ

ع .  م٢٠٠١في المئة في عام  ويدل ذلك على أن متوسط أسعار السل
مصدرة( االستھالكية والخدمات  خدمات ال اق )  ويشمل السلع وال ف

 .م٢٠١١متوسط أسعار السلع والخدمات المنتجة في عام 
 

ام  ي الع رقم القياس لة ال ي س ة ف سة والفرعي ات الرئي المجموع
 م٢٠١١لتكاليف المعيشة خالل عام 

ي   ان م شة من ث ي ع م يف ال ال ك ت تتكون سلة الرقم القياسي ل
ى  رع إل ف ت سة ت ي وضح  ٤٧مجموعات رئ ة، وي ي رع وعة ف مجم

ة  ٥-٧الجدول رقم  ي رع ف سة وال األرقام القياسية للمجموعات الرئي
رز  ي عرض ألب ل ا ي م ي ا، وف ھ ي ة ف ي ع ونسبة التغير السنوية والرب

 :التغيرات في المجموعات الرئيسة
 

 مجموعة األطعمة والمشروبات: أوالً 
ة   م ع ة األط وع م ج م ي ل اس ي ق م ال رق ط ال وس ت ل م ج س

ه  ت ب ً نس ا اع ف ام  ٥,٣والمشروبات ارت ة خالل ع ئ م م ٢٠١١في ال
ع عشرة  وعة من سب مجم ذه ال كون ھ ت ق، وت مقارنةً بالعام الساب
ة  ب مجموعة فرعية، سجلت مجموعة االسماك والقشريات أعلى نس

في المئة، تلتھا مجموعة الزيوت والدھون  ١٠,٥ارتفاع فيھا بلغت 
ة  ٨,٤بنسبة  ب س في  ٧,٨في المئة، ثم مجموعة السكر ومنتجاته بن
دواجن . المئة حوم وال ل وعة ال قت مجم ة حق ع راب وفي المرتبة ال

ة  ٧,٦ارتفاعاً نسبته ب في المئة، تلتھا مجموعة الفواكه الطازجة بنس
 .في المئة ٦,٥

 
 ً  مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية: ثانيا

مالبس   سجل متوسط الرقم القياسي لمجموعة األقمشة وال
ه  ً بلغت نسبت ام  ٠,٢واألحذية ارتفاعا ة خالل ع ئ م م ٢٠١١في ال

وتتكون ھذه المجموعة من ست مجموعات . مقارنةً بالعام السابق
وعة .  فرعية رجال ومجم ل جاھزة ل مالبس ال سجلت مجموعة ال

في . في المئة  ١,٣األقمشة والمالبس الرجالية ارتفاعاً بلغت نسبته 
 . في المئة ١,٤حين سجلت مجموعة األحذية انخفاضاً نسبته 

 
 ً  مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه: ثالثا

جار   م واإلي ي رم ت سجل متوسط الرقم القياسي لمجموعة ال
ه( والوقود والمياه  ه )  مجموعة السكن وتوابع ت ب غت نس ل اً ب اع ف ارت

ق٢٠١١في المئة خالل عام  ٧,٩ ام الساب ع ال كون .  م مقارنةً ب ت وت

٥٠

٧٥

١٠٠

١٢٥

١٥٠

١٧٥

٢٠٠

الرقم القياسي العام األطعمة 
والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

الترميم واإليجار 
والوقود والمياه

التأثيث المنزلي الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات 
األخرى

طة
نق

م بمتوسط الرقم القياسي خالل فترة الخمس ٢٠١١مقارنة الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في عام : ٣- ٧رسم بياني رقم 
)  م٢٠١٠ - م٢٠٠٦( سنوات السابقة 

٢٠١١عام   )٢٠١٠ - ٢٠٠٦(متوسط الفترة 
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الربعيالسنوي٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢
————————————————————————————
١٢٢,٤١٢٨,٩١٣٥,٣١٣٢,٣١٣٩,٥٥,٠٥,٤
١٣٩,٧١٤٨,٤١٥٦,١١٥٢,٩١٥٩,٧٥,٣٤,٤

١,٢-١٣٠,٦١٢٥,٣١٢٥,٠١٢٤,٣١٢٥,٨٠,٢الحبوب ومنتجاتھا
١٣٦,٥١٥٠,٩١٦٢,٤١٥٨,٨١٦٥,٣٧,٦٤,١اللحوم والدواجن

١٩٢,٩٢٠٨,١٢٣٠,٠٢١٩,٢٢٦٢,٤١٠,٥١٩,٧األسماك والقشريات
١٢٤,٥١٢٥,٠١٢٩,٠١٢٧,٠١٣١,٩٣,٢٣,٩الحليب ومنتجاته

١٤١,٤١٤٦,٨١٤٨,٦١٤٦,٣١٥٧,٢١,٢٧,٥البيض
١٣٤,١١٢٩,١١٣٩,٩١٣٢,١١٤٩,٢٨,٤١٢,٩الزيوت والدھون

١٧٩,٩٢٠٦,٨٢١٣,٣٢٠٨,٠٢١٢,٥٣,١٢,٢الخضروات الطازجة
١٢٥,٢١٢٦,٠١٢٩,٥١٢٨,٦١٣٠,٣٢,٨١,٣الخضروات المحفوظة والمعلبة

-٢٢٠,٣٢٤٦,٥٢٥٤,٧٢٥٠,٤٢١٨,٦٣,٣١٢,٧البقول والدرنيات
١٨٢,٦١٨٧,٥١٩٩,٧١٩٥,٥٢٠٧,٦٦,٥٦,٢الفواكه الطازجة

١٠٧,١١٠٦,٩١٠٧,٥١٠٧,١١٠٨,٥٠,٦١,٣الفواكه المحفوظة والمعلبة
١١٨,٩١١٩,٨١٢٣,٨١٢١,٦١٢٦,٦٣,٣٤,١المكسرات والمسليات

١٢٤,٥١٣٦,٨١٤٧,٥١٤٦,٨١٤٨,٦٧,٨١,٢السكر ومنتجاته
١١٠,٧١٢٩,٤١٣٤,٤١٣٢,٢١٣٥,٩٣,٩٢,٨المشروبات

١٢٩,٦١٣٤,١١٣٧,٦١٣٥,٨١٣٨,٩٢,٦٢,٣مواد غذائية أخرى
١١١,٥١٢٣,٩١٣١,٩١٢٤,٠١٤١,١٦,٥١٣,٨التبغ

١١٥,٧١٢٠,٠١٢٣,٥١٢٣,٠١٢٤,٢٢,٩١,٠أطعمة خارج المنزل
٨٦,٣٨٥,٧٨٦,٠٨٥,٦٨٧,٨٠,٢٢,٦

٩١,١٩١,١٩٢,٣٩١,٤٩٣,٦١,٣٢,٤األقمشة والمالبس الرجالية
٢,٥-٨٩,٨٨٨,٠٨٧,٧٨٧,٠٨٩,٢٠,٣األقمشة والمالبس النسائية
٨٨,٩٨٨,٩٩٠,١٨٩,٥٩١,٣١,٣٢,٠المالبس الجاھزة للرجال
٤,٦-٧٦,٦٧٥,١٧٤,٦٧٤,٠٧٧,٤٠,٧المالبس الجاھزة للنساء

١٢٤,٢١٢٥,١١٢٦,٥١٢٦,١١٣٥,٨١,١٧,٧خياطة المالبس
-٤,٠-٨٤,٧٨٤,٨٨٣,٦٨٤,٧٨١,٣١,٤األحذية

١٤٦,٤١٦٠,٣١٧٢,٧١٦٧,٦١٨٢,٩٧,٩٩,١
٤,٥-١١٣,٥١١٢,١١١٠,٩١١٠,٤١١٥,٤١,١ترميم وإصالحات وصيانة المسكن

١٥٦,٧١٧٤,٠١٨٩,٧١٨٣,٣٢٠٢,١٩,٠١٠,٣اإليجار
١٠٩,٧١٠٩,٨١١٠,١١٠٩,٩١٠٩,٩٠,٣٠,٠مصاريف المياه
١٠٢,٤١٠٢,٢١٠٢,٢١٠٢,٣١٠٢,٧٠,٠٠,٤الطاقة والوقود

١١٢,٦١١٥,٧١١٦,٤١١٥,٣١١٨,٩٠,٦٣,١
٩٢,٧٩٣,١٩٤,٦٩٣,٨٩٦,٥١,٦٢,٩األثاث والسجاد

١١٠,٣١١١,٢١١٢,٣١١١,٤١١٥,٥١,٠٣,٧المفروشات المنزلية
٢,٩-١٠٠,٩١٠٠,٨١٠٠,٥٩٩,٦١٠٢,٥٠,٣أجھزة منزلية صغيرة

٩٦,٥٩٧,٠٩٧,٥٩٧,١١٠٠,٤٠,٥٣,٤أدوات منزلية وأدوات المائدة
١٠١,٨١٠٣,٥١٠٦,٣١٠٥,٣١٠٧,٤٢,٧٢,٠سلع منزلية صغيرة
٣,٧-١٧٢,٣١٨٦,١١٨٣,٣١٨١,٦١٨٨,٤١,٥الخدمات المنزلية

١٠٥,٧١٠٥,٧١٠٧,٧١٠٦,١١٠٩,١١,٩٢,٨األثاث وتجھيز المنزل
١١٣,٢١١٣,٧١١٤,٦١١٤,٦١١٤,٦٠,٧٠,٠

١٢٣,٥١٢٥,٣١٢٨,١١٢٨,١١٢٨,٢٢,٢٠,١نفقات الرعاية الطبية
١٠٨,٤١٠٨,٦١٠٨,٦١٠٨,٦١٠٨,٦٠,٠٠,٠النفقات الطبية األخرى

-٠,١-١٠٢,٦١٠١,٧١٠٠,٦١٠٠,٧١٠٠,٦١,١األدوية
٨٩,٢٩٠,٢٩٢,١٩١,٥٩٣,٦٢,١٢,٣

٨٠,٩٧٨,٦٧٨,٧٧٨,٣٧٨,٥٠,١٠,٣النقل والمواصالت
٩٦,٨٩٧,٦١٠١,٥١٠٠,١١٠٣,٨٤,٠٣,٧تشغيل وسائل النقل الخاصة

١٢٨,٢١٤١,١١٤٦,٧١٤٦,٤١٥٢,٢٤,٠٤,٠أجور االنتقال
-٠,٣-٧١,٩٧١,٥٧٠,٤٧٠,٥٧٠,٣١,٥االتصاالت ونفقاتھا

١٠٢,٣١٠٣,٢١٠٤,٨١٠٣,٩١٠٧,٥١,٤٣,٥
٠,٤-٩٣,٥٩٢,٠٩١,٨٩١,٤٩١,٨٠,٢نفقات الترويح

١٠٩,٤١١٠,٩١١٣,٠١١٢,٠١١٦,٣١,٩٣,٨نفقات التعليم والقراءة
٠,٢-٥٨,١٥٦,٧٥٥,٨٥٦,٠٥٦,١١,٦أجھزة الترفية والترويح

١٣٩,٣١٤٩,٦١٦٣,٠١٥٥,٤١٦٧,٥٩,٠٧,٨
١٠٦,٥١٠٦,٥١٠٨,٠١٠٧,٣١٠٩,٦١,٤٢,١مواد النظافة والعناية الشخصية

٢١٤,٨٢٦٠,٩٣٠٧,١٢٨٤,٦٣١٠,٩١٧,٧٩,٢سلع شخصية
١٢٤,٠١٢٥,١١٣٠,٦١٢٦,٠١٣٦,٣٤,٤٨,٢نفقات وخدمات أخرى

األرقام القياسية

ية متوسط األرقام القياسية للمجموعات الرئيسة والفرع : ٧-٥ جدول رقم
(١٠٠ = (١٩٩٩م

——————————————————
نسبة التغيرالربع األول

النقل واالتصاالت

األقمشة والمالبس واألحذية

الترميم واإليجار والوقود والمياه

التأثيث المنزلي

الرعاية الطبية

األطعمة والمشروبات
الرقم القياس العام

التعليم والترويح

سلع وخدمات أخرى

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر:
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ة ، في المئة ١,٦بنسبة  ب س ن ح ب روي ت ات ال ق ف في  ٠,٢ومجموعة ن
 .المئة

 
 ً  مجموعة السلع والخدمات األخرى: ثامنا

خدمات   ع وال وعة السل سجل متوسط الرقم القياسي لمجم
ه  ت ب ً بلغت نس ام  ٩,٠األخرى ارتفاعا ة خالل ع ئ م م ٢٠١١في ال

وتتكون ھذه المجموعة من ثالث مجموعات . مقارنةً بالعام السابق
ة  ب س ن ة ب ع شخصي في  ١٧,٧فرعية، حيث ارتفعت مجموعة سل

ة  ب س ن في  ٤,٤المئة، تلتھا مجموعة النفقات والخدمات األخرى ب
ة  ب س ن ة ب في  ١,٤المئة، ومجموعة مواد النظافة والعناية الشخصي

 . المئة
 

ام  ع األول من ع شة خالل الرب الرقم القياسي العام لتكاليف المعي
 م٢٠١٢

ان   ع السك ي ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجم
ام  ١٣٩,٤في المئة ليبلغ  ٥,٤بنسبة  نقطة خالل الربع األول من ع
وعة .  م مقارنة بالفترة نفسھا من العام السابق٢٠١٢ وارتفعت مجم

ة  ب س ظھر  ٩,١الترميم واإليجار والوقود والمياه بن ة، وت ئ م في ال
وعة  سة أن مجم ي رئ اق ال ف األرقام التفصيلية وفق مجموعات اإلن

ه  ب ً نس ا اع ف ة،  ٧,٨السلع والخدمات األخرى سجلت ارت ئ م في ال
ة  ب س ن ات ب ة ٤,٤وارتفعت مجموعة األطعمة والمشروب ئ م في ال

 ). ٣-٧جدول رقم (
 

ع  ام خالل الرب رقم القياسي الع تأثير المجموعات الرئيسة على ال
 م٢٠١٢األول من عام 

ان   ع السك ي سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجم
ا ٢٠١٢خالل الربع األول من عام  ھ ت ب ادة نس ة  ٥,٤م زي ئ م في ال

ق، وساھمت  اب ام الس مقارنةً بما كان عليه في الربع األول من الع
اع ف ذا االرت ة في ھ اوت ف د .  معظم المجموعات الرئيسة بنسب مت ق ف

مؤشر  ع ال رف ساھمت مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه ب
في المئة من حجم التأثير على  ٣٣,٢نقطة أو ما نسبته  ١,٦بمقدار 

ات والرقم القياسي العام،  مشروب ة وال م وعة األطع ساھمت مجم
ه  ١,٢برفع المؤشر بمقدار  ت ب ة من  ٢٣,٤نقطة أو ما نس ئ م في ال

ع  وعة السل حجم التأثير على الرقم القياسي العام، وساھمت مجم
دار  ه  ١,٠والخدمات األخرى برفع المؤشر بمق ت ب ا نس طة أو م ق ن

ام،  ٢٠,٤ ع جدول ( في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي ال
 ). ٤-٧، ورسم بياني رقم ٤-٧رقم 

 
 م٢٠١١الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب المدن خالل عام 

ع (سجل متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة   ي لجم
ا  ٥,٠م زيادة نسبتھا ٢٠١١خالل عام ) السكان م في المئة مقارنة ب

ة، .  كان عليه في العام السابق ك ل وكان االرتفاع في جميع مدن المم
، في المئة ٨,٤حيث سجلت مدينة الطائف أعلى نسبة ارتفاع بلغت 

م  ٦,٦واحتلت مدينة تبوك المرتبة الثانية بنسبة بلغت  ة ، ث ئ في الم
وكانت مدينة .  في المئة لكل منھما ٦,٥مدينتا الدمام وجازان بنسبة 

ة  ٥,٦نجران في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت  ن دي ا م في المئة، تلتھ
واحتلت المرتبة السادسة مدينة .  في المئة ٥,٥الرياض بنسبة بلغت 

ا  ٥,٢بريدة بنسبة بلغت  ھ ة وأب رم ك م ة ال في المئة، تلتھا مدينتا مك
ة  ٥,١بنسبة بلغت  ن ام ث ة ال في المئة لكل منھما، وجاءت في المرتب

ة  .  في المئة ٤,٦المدينة المنورة بنسبة بلغت  ب ثم مدينة الھفوف بنس
غت  ٤,٣بلغت  ل ة ب ب س ن  ٤,٠في المئة، تلتھا مدينتا حائل والباحة ب

غت ،  في المئة لكل منھما ل ة ب ب س ن دة ب ة ٣,٠ثم مدينة ج ئ م ،  في ال
غت  ة ٢,٧تلتھا مدينة سكاكا بنسبة بل ئ م ة عرعر ،  في ال ن دي م م ث

ي ،  ٦-٧الجدول رقم ( في الـمـئـة  ٢,٠بـنسبة بلغت  ان ي ب رسم ال وال
 ).٥-٧رقم 

 
ع األول  شة حسب المدن خالل الرب اليف المعي الرقم القياسي لتك

 م٢٠١٢من عام 
ة   في  ٥,٤ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسب

غ  ل ب ي ة ل ام  ١٣٩,٥المئ ع األول من ع رب طة خالل ال ق م ٢٠١٢ن
دن  ع م ي مقارنة بالفترة نفسھا من العام السابق، وشمل االرتفاع جم

ع . المملكة ف حيث سجلت مدينة تبوك أعلى نسبة ارتفاع، حيث ارت
ة  ب س ن ا ب ھ ة خالل  ٩,٨الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في ئ م في ال

ق٢٠١٢الربع األول من عام  . م مقارنةً بنفس الفترة من العام الساب
غت  ل اع ب ف ة ارت في  ٧,٨واحتلت مدينة الدمام المرتبة الثانية بنسب

غت  ل اع ب ف ة ارت ب س ن ة ٧,٥المئة، تلتھا مدينة الطائف ب ئ م . في ال

شة رسم بياني رقم ٧-٤:  تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعي
عام ٢٠١٢م (نسبة مئوية) خالل عام ٢٠١١م والربع األول من 



 









م ٢٠١١عام 

األطعمة والمشروبات ية األقمشة والمالبس واألحذ الترميم واإليجار والوقود والمياه التأثيث المنزلي

الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات األخرى
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٧٩ 

ت ٢٠١١ ـ غ ـ ل ة  ٢٣,٠م بـ وع م ـ ج ا مـ ـ ھ ـ ت ـ ل ة، تـ ـ ئ ـ م ي الـ فـ
ة،  ١٢,٥المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة  ئ م في ال
ة،  ١٠,٠ثم مجموعة المواد األولية عدا المحروقات بنسبة  ئ م في ال

ة  ب  ٧,٩وفي المرتبة الرابعة مجموعة أصناف مصنعة متنوعة بنس
ة ،  في المئة ي ات ب ن ة وال ي وان ي ح وتلتھا مجموعة الزيوت والدھون ال

غت  ل اع ب ف ة ارت وعة اآلالت  ٧,٣بـنـسـب ا مجم ھ ت ل ة، ت ئ م في ال
ة  ب س ـ ن واد  ٤,٤ومـعـدات الـنـقـل بـ م وعة ال م مجم ة، ث ئ م في ال

ة  ب س ن ة ب ي ح ات ال وان ي ح ا  ٣,٤الـغـذائـيـة والـ ـ ھ ت ل ة، ت ـ ئ م في ال
ة  ب س ن ة ٣,١مجمـوعة السلع المصنعة حسب المادة ب ئ م م ،  في ال ث

ة ٠,٩مجموعة المشروبات والدخان بنسبة ارتفاع بلغت  ئ م . في ال
ة  ي دن ع م ات ال محروق وعة ال م جـ م ر ل ي فـي حين لم يكن ھناك تأث

م ( والمواد ذات الصلة على الرقم القياسي ألسعار الجملة  جدول رق
٧–٧ .( 

اع  ف ة ارت ب س ن ة ب ع راب وجاءت مدينة المدينة المنورة في المرتبة ال
غت  ٦,٨بلغت  ل اع ب ف ة ارت ب س ن في  ٦,٠في المئة، ثم مدينة ابھا ب
 ).٥-٧، والرسم البياني رقم ٦-٧الجدول رقم (المئة 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة 
ع   ل ار الس ع ي أس ر ف ي غ ت وسط ال ت ؤشر م م ذا ال يس ھ ق ي

ة مؤشر .  والخدمات المبيعة في أسواق الجملة المحلي ذا ال ويضم ھ
سة حسب  ١٦٠عينة تضم  ي ام رئ ى عشرة أقس داً موزعة عل ن ب

م .  رموز التصنيف الدولي النمطي للتجارة وبلغ متوسط مؤشر الرق
نقطة  ١٥٢,٦م نحو ٢٠١١القياسي العام ألسعار الجملة خالل عام 

ل )  ١٠٠= ١٩٨٨(  ابـ ـ ق  ١٤٦,٤مـق ساب ام الـ ـ ع ي الـ ة فـ طـ ـ ق نـ
ة  ٦,٢مـسجالً ارتفاعاً مقداره  ب ة ٤,٣نقطة بنس ئ م عزى .  في ال وي

مؤشر ل ة ل ون ك م سة ال ي رئ . ذلـك إلـى ارتفاع بعض المجموعات ال
ام  اع خالل ع ف ة ارت ب ى نس حيث سجلت مجموعة سلع أخرى أعل

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

الرقم 
القياسي 
العام

الرياض مكة 
المكرمة

جدة الطائف المدينة 
المنورة

بريدة م الدما الھفوف أبھا تبوك حائل جازان نجران الباحة سكاكا عرعر

ة 
وي
مئ

ة 
سب
ن

)٪(

معدل التضخم حسب المدن: ٥- ٧رسم بياني رقم  
)١٠٠=١٩٩٩(

٢٠١١عام  ٢٠١٢الربع األول من عام 

الربعيالسنوي٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢الرقم القياسي العام
———————————————————————————————————

١٢٢,٤١٢٨,٩١٣٥,٤١٣٢,٣١٣٩,٥٥,٠٥,٤          المملكة (جميع المدن)
١٢٥,٧١٣٤,١١٤١,٤١٣٧,٩١٤٥,١٥,٥٥,٢          الرياض

١١٧,٢١٢١,٦١٢٧,٧١٢٥,٠١٣١,٠٥,١٤,٨          مكة المكرمة
١٢٢,١١٢٩,٠١٣٢,٨١٣٠,٨١٣٥,٩٣,٠٣,٩          جدة

١٢٥,٦١٣٤,٤١٤٥,٦١٤٠,٥١٥١,١٨,٤٧,٥          الطائف
١١٤,٠١١٩,٠١٢٤,٤١٢٢,٢١٣٠,٥٤,٦٦,٨          المدينة المنورة

١٢٣,٢١٢٩,٧١٣٦,٥١٣٢,٥١٣٨,٧٥,٢٤,٧          بريدة
١٢٧,٢١٣٤,٩١٤٣,٧١٣٩,٥١٥٠,٤٦,٥٧,٨          الدمام
١٢١,٦١٢٤,٤١٢٩,٨١٢٨,٥١٣٣,٦٤,٣٤,٠          الھفوف

١١٦,٦١١٩,٦١٢٥,٦١٢٣,٠١٣٠,٤٥,١٦,٠          أبھا
١١٧,٥١١٩,٥١٢٧,٣١٢٢,٩١٣٤,٩٦,٦٩,٨          تبوك
١٢٤,٧١٣٠,٩١٣٦,١١٣٣,٦١٣٩,٦٤,٠٤,٥          حائل
١٢٠,٣١٢٥,٧١٣٣,٨١٣١,٣١٣٦,٨٦,٥٤,٢          جازان
١٢١,٧١٢٦,٦١٣٣,٧١٣٠,٦١٣٨,٢٥,٦٥,٨          نجران
١٢١,٠١٢٦,١١٣١,٢١٢٨,٦١٣٢,٦٤,٠٣,١          الباحة
١١١,٦١١٤,٩١١٨,٠١١٦,٣١١٩,٥٢,٧٢,٧          سكاكا
١٠٨,٤١٠٩,٧١١١,٩١١٠,٩١١٢,٧٢,٠١,٦          عرعر

جدول رقم ٧-٦ :   المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن

(١٩٩٩م = ١٠٠)

الربع األول
————————— —————————

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

معدل التضخم
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 تطورات األسعار العالمية وآثارھا
م ٢٠١١بلغ حجـم الصادرات السلعية السعودية خالل عام  

حو  ١٣٦٨نحو  ن ة ب ي ع ل واردات الس مليار لایر، بينما يقدر حجم ال
اً  ٤٩٤ اع ف واردات ارت قت الصادرات وال ذا حق ھ ار لایر، وب ي ل م

 .في المئة على التوالي ٢٣,٢في المئة و ٤٥,٢سنوياً مقداره 
 

ات   ة للمنتج عار العالمي ي األس ير ف دالت التغ ر مع وتؤث
ن  شركاء التجاريي سعودية من ال سوق ال ستوردھا ال تي ت سلع ال وال

ي  شة المحل اليف المعي م (للمملكة على الرقم القياسي لتك جدول رق
م ).  ٨-٧ دول رق ر  ٩–٧ويعرض الجـ دى أكب ستھلك ل عار الم أس

ة  اريين للمملك شركاء التج ام ال الل ع ع   .م٢٠١١خ ث ارتف حي
ام  سبة ٢٠١١متوسط أسعار المستھلك خالل ع د بن  ٨,٦م في الھن

دة  ٥,٤في المئة، وفي الصين بنسبة  ة المتح ة، وفي المملك في المئ
سبة  ٤,٥بنسبة  ة بن ا الجنوبي ة، وفي كوري ة،  ٤,٠في المئ في المئ

سبة  تراليا بن ي اس دة  ٣,٤وف ات المتح ي الوالي ة، وف ي المئ ف
سبة  ٣,١األمريكية بنسبة  ة،  ٢,٩في المئة، وفي ايطاليا بن في المئ

ة ٢,٣في المئة، وفي فرنسا بنسبة  ٢,٥وفي ألمانيا بنسبة  . في المئ
ام  ستھلك خالل ع ان ٢٠١١وانخفض متوسط أسعار الم م في الياب

 . في المئة ٠,٣بنسبة 
 

ة،   ج العربي دول الخلي اون ل س التع دول مجل سبة ل وبالن
ام  الل ع ستھلك خ عار الم ت أس ت ٢٠١١ارتفع ة الكوي ي دول م ف

في المئة، وفي  ٤,٠في المئة، وفي سلطنة عمان بنسبة  ٤,٧بنسبة 
سبة  دة بن ة المتح ارات العربي ة  ٠,٩دولة اإلم ة، وفي دول في المئ

. في المئة ١,٠في المئة وفي مملكة البحرين بنسبة  ٢,٠قطر بنسبة 
ضخم  غ الت ن بل ي حي ف (ف ي لتكالي رقم القياس ن ال سوب م المح

سبة )  المعيشة سعودية ن ة خالل  ٥,٠في المملكة العربية ال في المئ

 ■)١٠ –٧جدول رقم (م ٢٠١١عام 

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١األوزان النسبية ٪ ——————————————————————————

١٠٠,٠١٤٠,٣١٤٦,٤١٥٢,٦٤,٣٤,٣الرقم القياسي العام

٣١,٩١٦٢,٠١٦٨,٣١٧٤,١٣,٩٣,٤المواد الغذائية والحيوانات الحية

١,٢١٣٥,٣١٥٠,٠١٥١,٤١٠,٩٠,٩المشروبات والدخان

٠,٣١٨١,٧١٩٢,١٢١١,٥٥,٧١٠,٠المواد األولية عدا المحروقات

١٠,١١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨٠,٠٠,٠المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

٠,٤١٣٦,٣١٣٧,٨١٤٧,٩١,١٧,٣الزيوت والدھون الحيوانية والنباتية

٩,٨١٤١,٧١٦٧,٦١٨٨,٦١٨,٣١٢,٥المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة

٢٦,٢١٣٤,٣١٣٨,٢١٤٢,٥٢,٩٣,١السلع المصنعة المصنفة حسب المادة

١٣,٤١٢٦,٠١٢٦,٤١٣٢,٠٠,٣٤,٤اآلالت ومعدات النقل

٦,٤١٢٣,٠١٣٤,٩١٤٥,٥٩,٧٧,٩أصناف مصنعة متنوعة

٠,٣١٩٦,٣٢٣٤,٦٢٨٨,٦١٩,٥٢٣,٠سلع أخرى

—————————

(١٩٨٨م = ١٠٠)
التغير السنوي ٪

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٧-٧ : المتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١
————————————————————————

١٠٨,٠١٠٨,١١٠٩,٧١١٢,٦١,٥٢,٦أسعار المستھلك في الدول الصناعية

١٢١,٤١١٠,١١١٤,٤١٢٦,٣٣,٩١٠,٤قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية
(٢)
-٣,٧-٩٢,٦٩٥,٨٩٣,٨٩٠,٤٢,٠سعر صرف الريال الفعلي االسمي

(٣)
-٢,٥-٩٧,٧١٠٥,٧١٠٤,٨١٠٢,٢٠,٨سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي

نسب التغير ٪

(١) باستثناء  قيـم  وحدة الصادرات إلى المملكة من الشركاء التجاريين (١٩٩٥م = ١٠٠).

———————————

(٢) يمثـل متوسط الـفـترة لسعـر صرف الـريال السعودي منسوباً إلى متوسط ھندسي ألسعار الصرف لعمالت الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة.

(٣) يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقاً للتغير في المستوى العام لألسعار.

جدول رقم ٧-٨ : أرقـام قيـاسية مختـارة
(١)

(٢٠٠٥م= ١٠٠)

المصدر: نشرة اإلحصاءات المالية الدولية (IFS) مايو ٢٠١٢م.
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٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
————————————————————

١١,١١٢,٣١,٦٠,٩٠,٩اإلمارات العربية المتحدة

٣,٣٣,٥٢,٨٢,٠١,٠مملكة البحرين

٢,٠-٢,٤-١٣,٨١٥,٠٤,٩قطر

٥,٥١٠,٦٤,٠٤,٠٤,٧الكويت

٥,٩١٢,٦٣,٥٣,٣٤,٠سلطنة عمان

جدول رقم ٧-١٠ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستھلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- ابريل ٢٠١٢م.

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
————————————————————

١,٦٣,١-٢,٩٣,٨٠,٣الواليات المتحدة األمريكية
-٠,٣-٠,٧-٠,٠١,٤١,٣اليابان

٢,٣٣,٦٢,١٣,٣٤,٥المملكة المتحدة
٢,٣٢,٨٠,٢١,٢٢,٥ألمانيا
١,٦٣,٢٠,١١,٧٢,٣فرنسا
٢,٠٣,٥٠,٨١,٦٢,٩إيطاليا
٣,٣٥,٤-٤,٨٥,٩٠,٧الصين
٢,٣٤,٤١,٨٢,٨٣,٤أستراليا

٢,٥٤,٧٢,٨٢,٩٤,٠كوريا الجنوبية
٦,٤٨,٣١٠,٩١٢,٠٨,٦الھند

* بإستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- ابريل ٢٠١٢م.

جدول رقم ٧-٩ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستھلك لدى أكبر الشركاء التجاريين الرئيسين* 
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٨٢ 

راحل   دة وم دي ع ج رامج ومشاري ة ب ي زان ي وتضمنت الم
ة  ي ال إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادھا تبلغ قيمتھا االجم

 . مليار لایر ٢٦٥نحو 
 

حو   ة ن شري ب وارد ال م ة ال ي م ن طاع ت ق وبلغ المخصص ل
دة  ٢٤مليار لایر يمثل أكثر من  ١٦٨,٠ م ت ع م بالمئة من النفقات ال

طاع في  ١٣بالميزانية، وبزيادة نسبتھا  ق ل بالمئة عن ما خصص ل
وفي مجال ).  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢ميزانيــة العــام المالـي 

ن  دهللا ب ك عب ل م ذ مشروع ال ي ف التعليم العام سيستمر العمل في تن
ه ”  تطوير“ عبدالعزيز لتطوير التعليم  ف ار لایر  ٩البالغة تكالي ي ل م

ابضة“ من خالل شركة  ق م ال ي ل ع امل ”  تطوير الت ك ال ة ب وك ل م م ال
ة .  لصندوق االستثمارات العامة ب اس ن م ة ال ئ ي ب ر ال ي وف ولغرض ت

ات  ي ل ك عات وال جام للتعليم وزيادة الطاقة االستيعابية للمدارس وال
ادات إلنشاء  م ت ة اع ي درسة  ٧٤٢المتخصصة تضمنت الميزان م

دارس  م ى ال ة إل اطق إضاف ن م ع ال ي جديدة للبنين والبنات في جم
ي  ٢٩٠٠الجاري تنفيذھا حالياً البالغ عددھا  مدرسة، والمدارس الت

ر من  ث ى  ٩٢٠استلمت ھذا العام وعددھا أك ة إل درسة، إضاف م
ن  ٢٠٠٠تأھيل وتوفير وسائل السالمة لعدد  ي ن ب ل درسي ل ى م ن مب

يث  أث ة، وت م ائ ق دارس ال م ل ة ل ة فصول دراسي والبنات، وإضاف
حاسب  زة ال المدارس وتجھيزھا بالوسائل التعليمية ومعامل وأجھ
م وصاالت  ي ل ع ت ة وال ي رب ت ي إدارات ال ان ب اآللي، وكذلك إنشاء م

 . متعددة األغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام
 

ل   ي شغ وفي مجال التعليم العالي اعتمدت المبالغ الالزمة لت
الجامعة اإللكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من 

ا  ٢٥الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذھا نحو  م ار لایر، ك ي ل م
ة .  كلية جديدة ٤٠اعتمدت النفقات الالزمة الفتتاح  ل واعتمدت مرح

ذه  ي ف إضافية لمشروع مساكن أعضاء ھيئة التدريس الذي يجري تن
ى  ار  ١٣,١حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إل ي ل م

عاث . لایر ت إلب ن ل ي ف ن الشري ي وسوف يستمر برنامج خادم الحرم
ادم ) المرحلة األولى والثانية( الخارجي  ، كما صدرت توجيھات خــ

خ   -حفظـه هللا  -الحرمين الشريفين اري ھـ بضم ١٤٣٢/٣/٢٠في ت
جميع الدارسين على حسابھم الخاص لعضوية البعثة، ويصل عدد 
ر من  ث ى أك الطلبة والطالبات والموظفين الدراسين في الخارج إل

ر من  ١٢٠,٠٠٠ ث م أك غ عددھ ال ب م ال ھ ي ق راف ة وم ب طالب وطال
ن .  مرافق ١٣٧,٠٠٠ ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذي

ي  حال ي ال ال م ام ال تشرف عليھم وزارة التعليم العالي في نھاية الع
 . مليار لایر ٢٠إلى ما يقارب 

ام   ذ ع م ٢٠٠٢واصلت المالية العامة في المملكة نموھا من
ة  ي ن ب ار في ال م وساعد على تحسين مستويات الدخل وزيادة االستث
روة  ث طاع ال ار في ق م ث ت الس التحتية وتوجيه المزيد من الموارد ل

صاد، )  التعليم والصحة والبلديات( البشرية  ت ز االق ي حف ط وت لتنشي
حو  ار لایر  ٢٩١,١وبلغ الفائض في الميزانية العامة للدولة ن ي ل م

ام  ١٣,٥وما نسبته  ي خالل ع ال في المئة من الناتج المحلي االجم
 .م٢٠١١

 
ة   وقد أشاد تقرير صندوق النقد الدولي على ما حققته المملك

ة  ل ي ل ق ود ال من إنجازات في مؤشرات التنمية االجتماعية خالل العق
ة  ل مسج الماضية التي تقترب في الوقت الحاضر من المتوسطات ال
رار  م في دول مجموعة العشرين، وأكد على دور المملكة في االست
بالعمل على تحقيق استقرار األسواق النفطية، وعلى االستمرار في 
يف  تصن تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وأشادت مؤسسة ال

ى )  فيتش(العالمي  ة عل ك ل م م قت ال ة وأب دي ق ن بسياسات المملكة ال
رغم )  -AA( درجـة التميز  ى ال في التصنيف االئتماني العالمي عل

دول  ر من ال ي من تداعيات األزمة المالية العالمية التي مرت بھا كث
اخ .  ومؤسساتھا المالية مؤخراً  ن ي عن م دول ك ال ن وأشار تقرير الب

ة ٢٠١٢االستثمار بالمملكة لعام  ب رت م ة ال ك  ١٢م إلى احتالل الممل
 . دولة ١٨٣بين 

 
   )م٢٠١٢(ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣ميزانية العام المالي 

ي   ال م ام ال ع ل ة ل دول ل ة ل ري دي ق ت ة ال ام أعلنت الميزانية الع
ن )  م٢٠١٢( ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣ ي ن وم االث ر  ١في ي ھـ ١٤٣٣صف

ق  واف م ان .  م٢٠١١/١٢/٢٦ال ي در ب ة وص ي ال م ن وزارة ال ع
ة  دول ل ة ل ام ع ة ال ي زان ي م ل سة ل ي رئ مالمح ال ه ال ـ اسـتـعـرض فـي
ام  ة خالل ع وتطورات االقتصاد الوطني والبرنامج المالي للحكوم

 . م٢٠١٢

 
ي   ال م ام ال ع ل ة ل دول ل ة ل ام ع ة ال ي زان ي م درت ال وق

حو )  م٢٠١٢( ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣ ن ار  ٧٠٢إجمالي اإليرادات ب ي ل م
حو  ن ار لایر ٦٩٠لایر وإجمالي المصروفات ب ي ل ذه .  م ل ھ ث م وت

في المئة  ١٩في المئة في اإليرادات و  ٣٠التقديرات ارتفاعاً نسبته 
ي  ت ق ال ي الساب ال م ام ال ع رات الـ ديـ ـ فـي الـمـصـروفـات عـن تـق

حو  ٥٤٠قـدرت إيراداته بنحو  ن ه ب ات ار لایر ومصروف ي ل  ٥٨٠م
ام  ١٢مليار لایر، وقدر الفائض بنحو  م ٢٠١٢مليار لایر خالل ع

ق  ٤٠مـقـابل عجز مقداره  ام الساب ع رات ال جدول ( مليار في تقدي
 ).١-٨رقم 

 المالية العامة              

نسبة التغيرالعام الماليالعام المالي

(٢٠١١) ١٤٣٤/١٤٣٣ (٢٠١٢)١٤٣٣/١٤٣٢٪

——————————————————————————
٥٤٠٧٠٢٣٠,٠إجمالي اإليرادات

٥٨٠٦٩٠١٩,٠إجمالي المصروفات

--١٢-٤٠الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

جدول رقم ٨-١ : تقديرات الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين ( ٢٠١١م  - ٢٠١٢م )

(مليار لایر)
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ة  وي ن مخصصات الس ر وال ق ف جة ال ال المنصرف على برامج مع
اعي  م المتعلقة باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة والضمان االجت

ي )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢خالل العام المالي  ى حوال  ٢٥,٣إل
 . مليار لایر

 
وزارة الشؤون   ة ل دي ل وبلغ المخصص لقطاع الخدمات الب

ار لایر  ٢٥,٥البلدية والقروية واألمانات والبلديات نحو من  ي ل م
ي  ٢٠,١بزيادة نسبتھا  ال م ام ال ع ة ال بالمئة عن المخصص بميزاني
ي  ٣,٧وما نسبته )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ال في المئة من إجم

ي  ا حوال ھ ن ة من  ٣,٧اعتمادات الميزانية، م ول م ار لایر م ي ل م
ذا .  اإليرادات المباشرة لألمانات والبلديات ھ ام ب م ت وفي إطار االھ

بعض  ات ل دة وإضاف القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جدي
ز  زي المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدهللا بن عبدالع
دهللا  ك عب ل م إلعمار مكة المكرمة، وتنفيذ البنية التحتية لضاحية ال
دة  دي اق وجسور ج ف اطعات وأن ق بن عبدالعزيز بجازان، وتنفيذ ت
ا ھو  م ر ل طوي لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وت
ذ  ي ف ن ال ت م ك ة الست ة، إضاف مروري ات ال قائم بھدف فك االختناق
دن  ح في م ن م مشاريع السفلتة واإلنارة للشوارع، ومخططات ال
ر  ي وف ول وت المملكة، وتصريف مياه األمطار ودرء أخطار السي
ات وردم  اي ف ن ن ال خلص م ت ل ع ل اري ات، ومش ي دات واآلل ع م ال
ة  ي إداري ان ب ة، وم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحري

 . وحدائق ومنتزھات
 

 ٢٠,٦وبلغت مخصصات قطاع النقل واالتصاالت حوالي  
ة  ١٨,٦مليار لایر بزيادة نسبتھا  ي زان ي م بالمئة عما تم تخصيصه ب

عمل )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢العام المالي  دم ال ق وذلك نتيجة ت
جده د ب دي وتضمنت .  بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الج

الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق 

يف   ال ك اد ت م ت م اع ي ت ن وفي مجال التدريب التقني والمھ
ة  ون  ١,٠٦٤إلنشاء كليات ومعاھد جديدة تبلغ قيمتھا التقديري ي ل م

ا  ي ل ع د ال اھ ع م ة وال ي ن ھ م لایر وافتتاح وتشغيل عدد من المعاھد ال
للبنات لزيادة الطاقة االستيعابية للكليات والمعاھد التابعة للمؤسسة 

 . العامة للتدريب التقني والمھني
 

ة   ي م ن ت ة وال ي خدمات الصح وبلغ المخصص لقطاعات ال
بالمئـة عن  ١٦,٣مليـار لایر بزيــادة نسبتھـا  ٦١االجتماعية نحـو 

ي  ال م ) م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢المخصص في ميزانية العام ال
وتضمنت .  في المئة من إجمالي اعتمادات الميزانية ٨,٨وما نسبته 

راكز  ز م ي جھ الميزانية مشاريع صحية جديدة الستكمال إنشاء وت
ع  ة، ومشاري ك ل م م اطق ال ن ع م ي الرعاية الصحية األولية في جم

ال  ١٧إلنشاء  م ك ى است ة إل اً، إضاف ي مستشفى جديداً ومركزاً طب
اً .  تأثيث وتجھيز عدد من المرافق الصحية واإلسكان ي ال ويجري ح

غ  ١٣٧تنفيذ  ل ب ة ت ري ة سري طاق مستشفى جديداً بمناطق المملكة ب
ي .  سريـرا ٢٨,٤٧٠ ـ ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢وتـم خــالل الـعــام المــالـ

ة  ٢٢استالم )  م٢٠١١( ك ل م م اطق ال ن لف م مستشفى جديداً بمخت
 . سريراً  ٣٢٥٠بطاقة سريرية تبلغ 

 
ة   ي زان ي م ة تضمنت ال ي اع م ت خدمات االج وفي مجال ال

ة  اي رع ل ة ودور ل اضي ة ري دي رات ألن ق مشاريع جديدة إلنشاء م
ل، ودعم  م ع اتب ال ك م اٍن ل ب والمالحظة االجتماعية والتأھيل، وم
ق أھداف  ي إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعية لتحق
ة  وي ن مخصصات الس ادة ال ى زي ة إل ة، إضاف ي اع التنمية االجتم
ان  الخاصة باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة ومخصصات الضم
االجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني 
بھدف اختصار البرنامج الزمني للقضاء على الفقر واالستمرار في 

ة م ري ك ة ال ي ك ل م ي .  رصده بناًء على التوجيھات ال ال ويصل إجم

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ

——————————————————————————
١٤٨٣٠٧٢٥,٦١٦٧٩٣٣٢٤,٣تنمية الموارد البشرية

١٧٣٣٤٣,٠٢٠٥٦٦٣,٠النقل واالتصاالت

٣٢٩٣٨٥,٧٣٦٠٤٨٥,٢تنمية الموارد االقتصادية

٥٢٤٤٧٩,٠٦١٠٠٩٨,٨الصحة والتنمية االجتماعية

٨٩١٨١,٥١١٢١١١,٦تنمية تجھيزات البنية األساسية

٢١٢٠١٣,٧٢٥٤٦٠٣,٧الخدمات البلدية

١٨١٩٩١٣١,٤٢١٢٧١٥٣٠,٨الدفاع واألمن القومي

٩٣٨٢٠١٦,٢١١١٤٣٤١٦,١اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

٦٣٥٠,١١٠٧٨٥١,٦مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة

٢٢٤١٠٣,٩٣٢٨٣٩٤,٨اإلعانات

٥٨٠٠٠٠١٠٠,٠٦٩٠٠٠٠١٠٠,٠المجموع

(حسب القطاعات الرئيسة)

١٤٣٣/٣٢

(٢٠١١)

١٤٣٤/٣٣

(٢٠١٢)

(مليون لایر)

المصدر: وزارة المالية

————————————————————————————————

توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة للعامين الماليين ( ٢٠١١م - ٢٠١٢م ) جدول رقم ٨-٢ :
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غ  ل ب ة ت والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدي
ار لایر ٢٤,٧القيمة التقديرية لتنفيذھا أكثر من  حيث شملت .  ملي

الميزانية تطوير مرافق الكھرباء، وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير 
وتطوير وتوسعة مطار .  المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ

الملك خالد بالرياض، وإنشاء مطار الملك عبدهللا بجازان، وتطوير 
ذ طرق  ي ف ن ت ع ل اربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاري

ر من  ث ا أك ھ ردة مجموع أطوال ف زدوجة وم  ٤٢٠٠سريعة وم
 . كيلومتر

 
زراعة   اعة وال اه والصن ي م وبلغ المخصص لقطاعات ال

ة األخرى  صادي ت طاعات االق ق والتجھيزات األساسية وبعض ال
ا  ٥٧,٥حوالي  ھ ت ب ادة نس زي ار لایر ب ي ل م  ١٣م ا ت ة عم ئ م ال ب

 ). م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢تخصيصه بميزانية العام المالي 
 

ع   شاري م ادات ل دة وزي دي ع ج وتضمنت الميزانية مشاري
معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات 
ات  الصرف الصحي، والسدود وحفر اآلبار وكشف ومعالجة تسرب
د  ي رش اه والصرف الصحي، وت ي م كات ال دال شب ب ت المياه، واس
استھالك المياه والكھرباء، واستكمال التجھيزات األساسية بمحطة 
ة محطات  وسع حديث وت ر وت تحلية المياه برأس الخير، وتطوي

ذة .  التحلية القائمة ف ن وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب الم
الل  ٦٥٠٠كيلومتراً منھا  ٧٨٠٠٠ ـ ا خـ ـ ـ ھ الم كيلومتــراً تم است

ي  ـ الـ ي ) م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢العــام الم ال غ إجم ل ا ب م ، ك
ا  ٢٣١٠٠أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة  ھ ن راً م ت وم ل ي ك

ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢كيلومتراً تـم استالمھا خـالل العام المالي  ٣٩٠٠
 ). م٢٠١١(
 

 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى برامج االستثمار من خالل الميزانية، ستواصل  

م  دي ق ة ت ي وم حك ة ال ي م ن ت وك ال ن صناديق التنمية المتخصصة وب
ة   -بإذن هللا  -القروض التي ستساھم ي في توفير فرص وظيفية إضاف

قروض .  للمواطنين ودفع عجلة النمو وبلغ حجم المنصرف من  ال
ة،  ي اع المقدمة من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصن
ة،  ي زراع ة ال ي والبنك السعودي للتسليف واالدخار، وصندوق التنم
ُذ  ن حكومي م وصندوق االستثمارات العامة، وبرامج اإلقراض ال

ي  ال م ي ١٤٣٣/١٤٣٢إنشائھا وحتى نھاية العام ال  ٤٤٠ھـ حوال
ذه  ن من ھ دي ي ف ت س م ل ه ل م صرف ا ت مليار لایر، ويتوقع أن يبلغ م

ار لایر ٨٦,١م أكثر من ٢٠١١القروض خالل العام المالي  ي ل . م
ي  م األھل ي ل ع ت طاعي ال ق حكومي ل ومع تزايد االھتمام والدعم ال
ة  ي وم حك قروض ال غت ال ل ا ب والخدمات الصحية األھلية وتنميتھ

ار  ٨,٣م أكثر من ٢٠١١المقدمة لھما حتى نھاية العام المالي  ي ل م
 . لایر، وسيستمر البرنامج بدعم ھذين القطاعين

 
ذه   ف ن ذي ي وفي شأن برنامج تمويل الصادرات السعودية ال

ان  ل وضم وي م ات ت ي ل الصندوق السعودي للتنمية، بلغ حجم عم
ى  امج إل الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منُذ تأسيس البرن

 . مليار لایر ٢١,٨م أكثر من ٢٠١١نھاية العام المالي 
 

 :قطاعات أخرى
ة“ االستمرار في تنفيذ   –أ  ، وسوف ” الخطة الوطنية للعلوم والتقني

رة في دعم   -بإذن هللا  -يؤدي تنفيذھا ي ب ة ك ل ق ق ن ي حق إلى ت
 . البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية

ة من   -ب ي ان ث ة ال مشروع “ االستمرار في اإلنفاق على المرحل ال
الذي تم إطالقة في ”  الوطني للتعامالت اإللكترونية الحكومية

ي  ال م ام ال ع ١٤٢٨/١٤٢٧الع ادرات ومشاري ب دعم م ھـ ل
ة ي وم د .  الخطة التنفيذية الثانية للتعامالت اإللكترونية الحك وق

ي  دول د ال ي أسھم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبھا على الصع
م ٢٠١٠مرتبة حتى العام  ٤٧بمقدار  م وذلك في مؤشر األم

ذ  ن ة م ي وم حك ة ال ي رون ت ك امالت اإلل ع ت المتحدة لجاھزية ال
ة .  م٢٠٠٣صدوره في عام  ي وم حك جھات ال وقد بلغ عدد ال

ة  ي رون ت ك امالت اإلل ع التي تعمل على تطبيق التحول إلى الت
ة  ١٦٩الحكومية  ي وم حك جھات ال غ عدد ال ل ا ب م ة، ك جھ









 





)   م٢٠١٢(ھـ ١٤٣٤/ ١٤٣٣توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي : ١- ٨رسم بياني رقم  
حسب القطاعات الرئيسة 

تنمية الموارد البشرية     النقل واالتصاالت     تنمية الموارد االقتصادية   الصحة والتنمية االجتماعية    

تنمية تجھيزات البنية األساسية     الخدمات البلدية     الدفاع واألمن القومي     اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة    

مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة     اإلعانات    
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٨٥ 

حو   ة ن في  ٩٢,٥وبلغ النصيب المئوي لإليرادات النفطي
ل ٢٠١١المئة من إجمالي اإليرادات خالل عام  اب ق في  ٩٠,٤م م

 ). ٦-٨جدول رقم (المئة في العام السابق 
  
ه   ت في  ١٦,٩وسجلت اإليرادات غير النفطية ارتفاعاً نسب

ام  ٨٣,٤المئة لتصل إلى نحو  ل ٢٠١١مليار لایر خالل ع اب ق م م
ق ٥,٤انخفاض نسبته  ام الساب ع نصيب .  في المئة في ال غ ال ل وب

في  ٧,٥المئوي لإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات نحو 
ق  ٩,٦م مقابل ٢٠١١المئة خالل عام  ام الساب ع ة في ال ئ م في ال

 ). ٣-٨، والرسم البياني رقم ٦-٨جدول رقم (
 

 المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية
ه   ت ب  ٢١,٠سجلت المصروفات الفعلية الجارية ارتفاعاً نس

حو ٢٠١١في المئة خالل عام  ى ن م مقارنة بالعام السابق لتصل إل
ام  ٩,٢مليار لایر مقابل ارتفاع نسبته  ٥٥٠,٥ ع ة في ال ئ م في ال
في  ٦٦,٦وبلغ النصيب المئوي للمصروفات الجارية نحو .  السابق

وسجلت .  في المئة في العام السابق ٦٩,٦م مقابل ٢٠١١المئة لعام 
ام  ٣٨,٩المصروفات الرأسمالية ارتفاعاً نسبته  ة خالل ع ئ في الم

ار لایر  ٢٧٦,٢م مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو ٢٠١١ ي ل م
في المئة في العام السابق، وبلغ النصيب  ١٠,٦مقابل ارتفاع نسبته 

ي  ٣٣,٤المئوي للمصروفات الرأسمالية نحو  ال ة من إجم في المئ
ام  ٣٠,٤م مقابل نحو ٢٠١١المصروفات لعام  ـ ع ة في ال ئ م في ال

 ). ٤-٨، والرسم البياني رقـــم ٧-٨جــدول رقم (السابق 
 

 نسبة فائض الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ائض في ٢٠١١تشير األرقام األولية للعام المالي   ى ف م إل

مليار لایر، ويشكل ھذا الفائض  ٢٩١,١الميزانية العامة للدولة بلغ 
ة  ١٣,٠ما نسبته  ارن ق ي، م ال ي اإلجم محل ج ال ات في المئة من الن

في المئة من الناتج  ٥,١مليار لایر وما نسبته  ٨٧,٧بفائض مقداره 
 ). ٨-٨جـدول رقم . (المحلي اإلجمالي في العام السابق

 
 الدين العام

ه   ت ب ً نس اضا ف خ في  ١٨,٩سجل حجم الدين العام القائم ان
حو )  م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢المئة في نھاية العام المالي  غ ن ليبل

ي  ٦,١مليون لایر وما نسبته  ١٣٥٤٩٩ محل في المئة من الناتج ال
ق ٢٥,٨اإلجمالي مقابل انخفاض نسبته  ام الساب ع . في المئة في ال

ام  ٩,٨مقارنة بنحو  ع ي في ال ال في المئة من الناتج المحلي االجم
ام .  السابق ترض خالل ع ق م حو ٢٠١١وبلغ إجمالي المبلغ ال م ن
مليون لایر في العام السابق، في حين  ١٥مليون لایر مقابل  ٥٤٢٢

 ٥٨١٢٤مليون لایر مقابل  ٣٦٩٢٢بلغ إجمالي المبلغ المسدد نحو 
 ).  ٩-٨جدول رقم (مليون لایر في العام السابق 

 
 مخصصات برنامج فائض الميزانية

حقق في األعوام   ت م خصص جزء من فائض الميزانية ال
اطق  ن ة في م وي م ن ت ع ال شاري م المالية السابقة إلنشاء عدد من ال
ه  المملكة من خالل برنامج فائض الميزانية الذي بلغت مخصصات

ً  ٦٤٣٦مليار لایر وتشمل إنشاء  ٩١,٣نحو   . مشروعاً تنمويا

ة ٧١المرتبطة بالشبكة الحكومية اآلمنة  ي ا .  جھة حكوم م ي وف
يتعلق بتطبيق السداد اإللكتروني لجميع الرسوم الحكومية من 

ا ”  سداد“ خالل نظام  طھ م رب ي ت ت جھات ال فقد بلغ عدد ال
خمس )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢بالنظام خالل العام المالي 

ى  ه إل طة ب ب رت م جھات حكومية ليصل بذلك عدد الجھات ال
ا  ١٠٩ ھ ن ة م ي  ٦٠جھ ال غ إجم ل د ب ة، وق ي وم ة حك جھ

ي  ال م ام ال ع ظام خالل ال ن ر ال مت عب ي ت ت المدفوعات ال
ا  ٤٧)  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ھ ت ب ادة نس زي مليار لایر ب

ھـ ١٤٣٢/١٤٣١بالمئــة عــن العــام المالــي السابــق  ١٣٥
ر )  م٢٠١٠(  مت عب ي ت ت وعات ال دف م ي ال لـيـصـل إجـمال

ى  ه وحت ارب ١٤٣٣/١/٢٤النظام منذ إطالق ق ا ي  ٧٧ھـ م
 .  مليار لایر

 
 ميزانيات المؤسسات العامة

ة   ام ع مؤسسات ال ات ال ي زان ي ادات م م ت سجلت أغلب اع
ي  الـ ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣ارتفاعــاً وبنسب متفاوتـة خـــالل العــام الم

ران )  م٢٠١٢(  طي ل ة ل ام ع ة ال مقارنة بالعام السابق، وحققت الھيئ
ة  ٩٥,٧المدني أعلى نسبة زيادة في االعتمادات بلغت نحو  في المئ

اه  ي مقارنة بالعام السابق، في حين حققت المؤسسة العامة لتحلية الم
غت  ل ة ٣,٦المالحة أدنى نسبة اعتمادات ب ئ م قت .  في ال د حق وق

ة  ي وم حك ات ال ئ ي ھ مؤسسات وال ة وأغلب ال الجامعات السعودي
ة اوت ف ت قت .  األخرى زيادة في االعتمادات وبنسب م ن حق في حي

ً في  اضا ف خ ة األخرى ان ي وم حك ات ال ئ ي ھ بعض المؤسسات وال
ة  ٧,٢االعتمادات بلغت  ي ن في المئة لھيئة االتصاالت السعودية وتق

ة  ٢,٤المعلومــات و  ـ وديـ ة السع في المئة للخطوط الجوية العربي
ق  ١,٥و ام الساب ع ال ة ب ارن ق ار م م ث ت الس في المئة للھيئة العامة ل
 ).٣ - ٨جدول رقم (
 

 )م٢٠١١(اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 
ي   ال ـ ـ م ام ال ع ل ة ل ي ة األول ي ل ع ف رادات ال ت اإلي ل ج س

ة  ٥٠,٧ارتفاعاً نسبته ) م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ارن ق في المئة م
ى  ار لایر  ١١١٧,٨بما كانت عليه في العام السابق لتصل إل ي ل م

ة  ١٠٧,٠وبزيادة نسبتھا  جدول ( في المئة عن المقدر لھا بالميزاني
ار ).  ٤-٨رقم  اع في أسع ف ى االرت رادات إل اع اإلي ف ويعزى ارت

 . البترول والكميات المصدرة
 

ي   ال م ) م٢٠١١( وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للعام ال
غ  ٨٢٦,٧نحو  ل ا  ١٧٢,٨مليار لایر وبارتفاع ب ار لایر أو م ي ل م

ادة  ٢٦,٤نسبته  ق، وزي اب ام الس ع ه في ال في المئة عما كانت علي
ام  ٢٤٦,٧مقدارھا نحو  ع ل ة ل ي زان ي م رات ال دي ق مليار لایر عن ت

حو )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢المالي  ائض ن ف غ ال ل  ٢٩١,١وب
 ). ٢-٨ورسم بياني رقم ،  ٥-٨جدول رقم (مليار لایر 

 
 اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

في  ٥٤,٣سجلت اإليرادات النفطية الفعلية ارتفاعاً نسبته  
حو ٢٠١١المئة خالل عام  ى ن تصل إل ق ل ام الساب ع م مقارنة بال

 . م٢٠١٠مليار لایر وبنفس النسبة خالل عام  ١٠٣٤,٤
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٨٦ 

العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي
١٤٣١/٣٠١٤٣٢/٣١١٤٣٣/٣٢١٤٣٤/٣٣
(٢٠٠٩)(٢٠١٠)(٢٠١١)(٢٠١٢)(٢٠١٢)

———————————————————————
١٠٦٧,٣١٤٩٦,٠١٣٧٥,٦١٧١٠,١٢٤,٣المؤسسة العامة للموانئ

-١٩٥٠٣,٠١٩٦٢٢,٠٢٠٩٢٤,٠٢٠٤١٣,٠٢,٤الخطوط الجوية العربية السعودية
٩٣٥,٤١٠٥٦,٣١٧١٣,١١٩١٤,٧١١,٨المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

٧٦٤٥,٥١٣٤٠٦,٠١٤٩١٩,٣١٥٤٦١,٣٣,٦المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
١١٤٧,١١٣٢٦,١١٣٤٥,٥١٧٦٥,٤٣١,٢المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

٦٧١٧,٦٧٢٣٨,٣٧٤٨٦,١٨٠٩٩,٨٨,٢الھيئة الملكية للجبيل وينبع
١٦١,٦١٥١,٠١٥٤,٣١٨٣,٧١٩,١الھيئة  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

-١٣٦,٣١٥٧,٤١٥٧,١١٥٤,٧١,٥الھيئة العامة لالستثمار
٥٤٢٣,٨٧٣٣٨,٦٧٨٤٣,٤٨٦٢٥,٥١٠,٠جامعة الملك سعود

٢٩٠٦,٦٣٤٩٣,٨٣٩١٦,١٤٤٧١,٣١٤,٢جامعة الملك عبدا لعزيز
٩٢١,١١٠٣٨,٥١١٢٤,٣١٢٤٤,٩١٠,٧جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

٢١٩٢,٧٢٥١٦,٦٢٧٢٣,٣٢٨٥٠,٧٤,٧جامعة اإلمام محمد بن سعود
٤٩٣,٩٦٠٢,٢٦٥٥,٧٨٢٨,٤٢٦,٣الجامعة اإلسالمية
٢٧٤١,١١٥٣٤,٩١٦٠٠,٩١٨٥٦,٥١٦,٠جامعة الملك فيصل

١٦٩٣,٥١٨٧٣,٩١٩١٩,٧٢١٨٩,٦١٤,١جامعة أم القرى
١٩٧٤,٥٢٥٦٢,٩٢٦٩٧,٢٣٠٤٨,٤١٣,٠جامعة الملك خالد

١١٥٠,٦١٣٠١,٧١٤٢٠,٠١٦١٩,١١٤,٠جامعة طيبة
١٢٩٦,٩١٣٩٠,٧١٧٠٧,٥١٩٧٠,٣١٥,٤جامعة القصيم
٩٣٥,٥١٠٧٦,٩١٢٦٦,٢١٥٥٤,٩٢٢,٨جامعة الطائف
٧٢٠,٧١٠٠١,٨١٠٨٢,٩١٤٢٩,٠٣٢,٠جامعة  جازان
٦٩٤,٥٧٦٨,٩٩٠٠,٠١٠٢٢,٦١٣,٦جامعة الجوف
٥٨٨,١٦٦٦,٨٨٨٢,٩١٠٣٩,٣١٧,٧جامعة حائل
٥٠٠,٣٦٨٥,٩٧٩٣,١٩٨٦,٦٢٤,٤جامعة تبوك
٤٤٥,٩٥٣٠,٢٦٢٦,٨٧٦٩,٦٢٢,٨جامعة الباحة
٣٩٨,٦٥٣٧,٠٦٣٠,١٧٦٦,٤٢١,٦جامعة نجران

١٤٢٥,٦٨٩٥,٧٨٣٤,٧١١٧٣,٨٤٠,٦جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
٤٤٤,٣٥٢٢,٢٥٤٨,٩٧٢٤,٦٣٢,٠جامعة الحدود الشمالية

١٧٧٣,٠٢٠٠٨,٦٢٣٦٧,٥١٧,٩---جامعة الدمام* 
٤٦٥,٤٦٢٤,٧٨١٢,١٣٠,٠---جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز * 

٣٠١,٠٣٥٩,٠٤٩٣,١٣٧,٤---جامعة المجمعة* 
٤٧٨,٧٥٧٥,٦٧٥٩,٠٣١,٩---جامعة شقراء* 

٣٧٣٥,٠٤٤١٥,٨٤٦٠٥,٤٤٧٩٥,٣٤,١المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني
١١١٥,٤١٢٥٤,٦١٦٩٣,٦١٧٩٧,٥٦,١مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٣٣٩,٦٤٤٨,٠٤٧٢,١٥١٩,٣١٠,٠معھد اإلدارة العامة
٣٨٧٩,٢٤٢٥٥,٨٤٤٦٢,٠٤٩٨٣,٠١١,٧مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

١٣٩٩,٤١٤٨٩,٤١٦٢٥,٣١٧٠٤,٧٤,٩ھيئة الھالل األحمر السعودي
١٢٠٦,١١٣١٨,٨١٥٣٥,٤١٩٦٨,٥٢٨,٢المؤسسة العامة للصناعات الحربية
١٦٤,٧١٨٢,٨٢٠٨,٣٢١٦,٢٣,٨ھيئة المساحة الجيولوجية السعودية

٣٨٤,٩٤١٣,٧٤٦٨,٤٥١١,٣٩,٢الھيئة العامة للسياحة واالَثار
-٣٩٦,٠٦٩٦,٦٩٥٩,٠٨٩٠,٠٧,٢ھيئة االتصاالت السعودية وتقنية المعلومات

٣٩٣,٥٥٠٣,٢٦٢٤,٧٦٨٦,١٩,٨الھيئة العامة للغذاء والدواء
١٧٩٦,٣١٩٥٠,٠٢١٣٥,١٢٢٧٧,٤٦,٧مؤسسة البريد السعودي

٥١٤٩,٩٧٥١٤,٤٧٨٩٩,٧١٥٤٥٦,٧٩٥,٧الھيئة العامة للطيران المدني
٥٥,٧٦٣,٦٧٣,٦٨٤,٢١٤,٤ھيئة حقوق اإلنسان

١٧٥,٩٢٥٣,٢٣٢٦,٥٤٠٩,٣٢٥,٤الھيئة العامة للمساحة
٥٠٠,٠٥٠٠,٠٠,٠------مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية* 

نسبة التغير 
السنوي ٪

المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتلك السنوات المالية. 

* منشأة جديدة تم اعتماد مبالغ مالية لھا خالل العام.       -- :   لم يخصص لھذه المنشآت مبالغ مالية خالل العام.

٢٠١٢م) ميزانيات المؤسسات العامة المعتمدة لألعوام المالية  (٢٠٠٩م - : ٨-٣ جدول رقم
(مليون لایر)
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٨٧ 

تقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعلية
——————————————————————————————

٥٠٩٨٠٥٤١٠٠٠٠٧٤١٦١٦٤٧٠٠٠٠١١١٧٧٩٢٥٤٠٠٠٠إجمالي اإليرادات

٤٣٤٤٢٠٣٢٠٠٠٠٦٧٠٢٦٥٤٠٠٠٠٠١٠٣٤٣٦٠٤٦٨٠٠٠   إيرادات النفط

٧٥٣٨٥٩٠٠٠٠٧١٣٥١٧٠٠٠٠٨٣٤٣٢٧٢٠٠٠       اإليرادات األخرى

٥٩٦٤٣٤٤٧٥٠٠٠٦٥٣٨٨٥٥٤٠٠٠٠٨٢٦٧٠٠٥٨٠٠٠٠إجمالي المصروفات

-٢٩١٠٩٢٤٠٠٠٠-٨٧٧٣١٧٠٠٠٠-٦٥٠٠٠-٨٦٦٢٩الفائض (العجز)

(٢٠١١)
١٤٣١/١٤٣٠١٤٣٢/١٤٣١

(٢٠١٠)

المصدر: وزارة المالية.

(٢٠٠٩)

لة جدول رقم ٨-٥ : األرقام الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدو

(مليون لایر)

١٤٣٣/١٤٣٢

نسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغ
———————————————————————————————

٧٤١٦١٦٤٥,٥١١١٧٧٩٢٥٠,٧-٥٠٩٨٠٥٢٠,٧إجمالي اإليرادات
٦٧٠٢٦٥٥٤,٣١٠٣٤٣٦٠٥٤,٣-٤٣٤٤٢٠٢٢,٧    اإليرادات النفطية
٨٣٤٣٢١٦,٩-٧١٣٥١٥,٤-٧٥٣٨٥٦,٥    اإليرادات األخرى
٥٩٦٤٣٤٢٧,٩٦٥٣٨٨٥٩,٦٨٢٦٧٠٠٢٦,٤إجمالي المصروفات

١٧٩٨٤٠٥١,١١٩٨٨٤٢١٠,٦٢٧٦٢٠٠٣٨,٩   المصروفات الرأسمالية
٤١٦٥٩٤٢٠,٠٤٥٥٠٤٣٩,٢٥٥٠٥٠٠٢١,٠   المصروفات الجارية

--٢٩١٠٩٢--٨٧٧٣١* ---٨٦٦٢٩الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

مة. * التشمل المصروفات من المشاريع المصروفة من حسابات الفوائض (١٧٠٥٧ مليون لایر)، كما يشمل مبلغ (٧٣١ مليون لایر) والذي يمثل اإليداعات النقدية لجاري الحكو

(مليون لایر)
١٤٣٣/١٤٣٢

٢٠١١م) - (٢٠٠٩م - ٢٠١٠م اإليرادات والمصروفات الفعلية لألعوام المالية : ٨-٤ جدول رقم

١٤٣١/١٤٣٠١٤٣٢/١٤٣١

———————————
(٢٠١٠)(٢٠١١)

———–—————————
(٢٠٠٩)

———————————

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
——————————————————————————
٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٧,٥٨٠٦١٤١٢,٥٦٤٢٨٠٠
٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩٨٩,٣١١٧٦٢٤١٠,٧١١٠٠٩٩٣
٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٨٥,٢٧٥٣٨٥١٤,٨٥٠٩٨٠٥
٢٠١٠٦٧٠٢٦٥٩٠,٤٧١٣٥١٩,٦٧٤١٦١٦
٢٠١١١٠٣٤٣٦٠٩٢,٥٨٣٤٣٢٧,٥١١١٧٧٩٢

جدول رقم ٨-٦ : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطيـة
(مليون لایر)

المصدر: وزارة المالية.

اإليرادات النفطية
——————————————

اإليرادات غير النفطية
إجمالي اإليرادات——————————————

-٢٠٠
٠

٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠

إجمالي اإليرادات اإليرادات النفطية اإليرادات األخرى إجمالي المصروفات العجز/الفائض

لایر
ر 
ليا
م

)م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/ ١٤٣٢الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي  : ٢- ٨رسم بياني رقم  

أرقام فعلية  تقديرات الميزانية
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٨٨ 

إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
————————————————————————————
٢٠٠٧٣٤٧١٩٩٧٤,٥١١٩٠٤٩٢٥,٥٤٦٦٢٤٨

٢٠٠٨٣٨٨٨٣٩٧٤,٨١٣١٢٣٠٢٥,٢٥٢٠٠٦٩

٢٠٠٩٤١٦٥٩٤٦٩,٨١٧٩٨٤٠٣٠,٢٥٩٦٤٣٤

٢٠١٠٤٥٥٠٤٣٦٩,٦١٩٨٨٤٢٣٠,٤٦٥٣٨٨٥

٢٠١١٥٥٠٥٠٠٦٦,٦٢٧٦٢٠٠٣٣,٤٨٢٦٧٠٠

——————————————

المصدر: وزارة  المالية.

(مليون لایر)

جدول رقم ٨-٧ : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الجارية
—————————————

المصروفات الرأسمالية

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

   
لایر

ر 
ليا
م

تطور المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية: ٤- ٨رسم بياني رقم  

المصروفات الرأسمالية  المصروفات الجارية 

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

١٠٠٠
١١٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

مليار لایر   اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية: ٣-٨رسم بياني رقم  

اإليرادات النفطية  اإليرادات غير النفطية

الناتج المحلي اإلجمالي* 

(باألسعار الجارية)السنة

——————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٥٨٠٩٢٤٣٢,٥٢
٦,١٣-٢٠٠٩١٤١٢٥٩٦٨٦٦٢٩-

 **٢٠١٠١٧٠٩٧٠٨٨٧٧٣١٥,١٣
 **٢٠١١٢٢٣٩٠٧٣٢٩١٠٩٢١٣,٠٠

**  بيانات أولية

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية.

* تشمل رسوم االستيراد.

ناتج  نسبة الفائض أو العجز إلى ال
المحلي اإلجمالي ٪

فائض أو عجز الميزانية

جدول رقم ٨-٨ : نسبة فائض /عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

(مليون لایر)
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٨٩ 

ة   ك م ( استحوذ قطاع التعليم في الممل ي ل ع ت ك ال ا في ذل م ب
حو )  التقني والمھني ار لایر  ٢٥,٢على أعلى مخصص بلغ ن ي ل م

مشروعاً، تاله قطاع المياه والصرف الصحي  ٢٥٨٠إلنشاء نحو 
ً  ٣٨٣( مليار لایر  ١٧الذي خصص له  م مخصصات )  مشروعا ث

حو  غت ن ل ي ب ت ار لایر  ١٣,٦الطرق ال ي ل ً  ٢٨٠( م ا ، ) مشروع
ار لایر  ١٠,٥والخدمات البلدية  ي ً  ١٥٦٨( مل ا طاع ) مشروع ، وق

ة ) مليار لایر ٦,١مشروعاً وبنحو  ١٤٩٩( الصحة  ي ، والھيئة الملك
اه ) مليار لایر ٣,٢مشروعاً بمبلغ  ٣٣( للجبيل وينبع  ـ ي ، وتحلية الم

ئ ) مليار لایر ٢,١مشروعاً بمبلغ  ٢٤(  وان م م ال ع  ١٠( ، ث مشاري
ار  ١,٦مشروعاً بمبلغ  ١٥( ، والصناعة ) مليار لایر ١,٤بمبلغ  ي مل
ة ) لایر ي  ٤٤( ، ثم مخصصات اإلسكان التنموي والشئون االجتماع

 ■). ١٠-٨جدول رقم ) (مليار لایر ١٠,٧مشروعاً وبنحو 

المسددالمقترضالعام المالي
حجم الدين العام القائم 

في نھاية العام
نسبة التغير ٪

الناتج المحلي اإلجمالي 
(باألسعار الجارية)

نسبة الدين العام إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي ٪

————————————————————————————————
١٤٤٢٥٧٢١٨,٥-٢٠٠٧١١١٨٠١٠٩٠٤٠٢٦٦٧٦٢٢٦,٨

١٧٨٦١٤٣١٣,٢-٢٠٠٨٢٩٨٣٢٠٢٦٢٣٥٠٣٤١١,٩

١٤١٢٥٩٦١٥,٩-٢٠٠٩٢١٧١٠١٤٣٢٢٥١٠٨٤,٢

١٧٠٩٧٠٨٩,٨-٢٠١٠١٥٥٨١٢٤١٦٦٩٩٩٢٥,٨

٢٢٣٩٠٧٣٦,١-٢٠١١٥٤٢٢٣٦٩٢٢١٣٥٤٩٩١٨,٩

     (مليون لایر)

جدول رقم ٨-٩ : الدين العام

المصدر: وزارة المالية، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.
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٩٠ 

المنطقة
عدد 

المشاريع
مليون لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

 عدد  
المشاريع

 مليون  لایر
عدد 

المشاريع
مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

مليون لایر
عدد 

المشاريع
مليون لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

مليون 
لایر

عدد 
المشاريع

 مليون  لایر

—————————————————————————————————————————————————————————
٤٠٤٥٩٥٩٢٥١٥٤٠٣٠١١٠٤٥٣١١٤١١٢٤٠١٦١٢٦٠٢٩٥١٨٣١٣٦٧٩٠٠٧١٣٠٩٨٦٥١٠٨٦١٤٦٣٠الرياض

٣٧٥٢٠٩٠١٨٧٩٩٢٠٦٧١٨٣٧١٠٨٢٧٢٣٤٢٨١٥٦٨١٦٨١٥٥٣٣٥٠٧١١٤١٠٠٥٧٣٥٨٤٧٩٢٨٦مكة المكرمة

١٧٤٩٠٤٨٣٨١١١٣٣٩٢٦٧١٣٧٢٠٠١٧١١٣٢١٠٢٨٣٩١١١٥١٤١٤١٢١٥٤١٠٥٥٤٨٦٦١٨٩المدينة المنورة

١٨٩١٢٢١١٠٥١٢١٠٧٣٧١١٧١٠٠٢٥٠٢٤٨٥٩١٢١٥٨٨٠٠٠٠٠٠٤٦٨٥٤٧٧٥٢٣٨القصيم

٢٠٤١٦٣٦١٥٩٤٠١٥٥٥٤٠٣٣٩٤٥٢٧٧٠١٣٥٦٤١٢١١١٥٣٢٥٠٢١٠٢٣١٢١٨٥٥٤٦٧٥٥٤٩٧٢٧٣المنطقة الشرقية

٢٣١٩٣٨١٠٥٧٧٢١٠٧٢٩٣٦١١١٧٤٣١١٣٨٥٤٢٠٧١١٩١٠٠٠٠٠٠٢٦٠٠٧١٣٦٠٣٧عسير

٩٧٤٩٠٧٤١٥٤٧١٦٣١٢٦٢٧٠٣٣١٣٩٥٢٦٩٣٦١١٠٢٩٢٠٠٢٦٠٠٢٤٨٣٦٤٠تبوك

١٣٨٨٨٢٣١٢٦٧٢٢٥٠١٩١٣٨٦٠٠١٧١٣٧٠٩٨٤٨٣٠٠٠٠٠٠٢٩٠٠٣٤٩٥٣٩٦حائل

٨٦٨٢٥١٧٨٣٣١١٥٢١٩٥٦٠٠٢٣٧٢٨٦٥٤١٠١٠٠٠٠٠٣٩٩٠٢٣٣٤١٠٢الحدود الشمالية

٢٣٤١٣٦٢٧٣٢٨١٠١٣٥٢٣٢٢١١٠٠٠٣٩١٢٣١١٢٥٧١٢٢١٤٦١٢٩٠٠١٩٦٠٥٤١٧٢٠١جازان

١١٠٤١٨٢١١٦٤٤١٥٣١٩٨٧٢٠٠٢٢٩١٠٦٤٥٣٦٠٠٠٠٠٠١٩٦٠٢٦٢٣٩٦٥نجران

٧٣٥٥٠٢٥٢٦٧٢٣٢٢٧١٢٦٥٣٥٦٣٢٨٩٥١٥٧٢١٩١٥٠٠٠٠٠٢٦٠٠٢٦٠٤٤٨٢الباحة

١٣٨٧١٢٤٢٠٧٤٣١٥٠٢١١٠٥٠٠٠٢٧١١١٧٧٢٤٥٧٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٥٣٠٨٤٦٩٨الجوف

٩٧٩٢٦٣١٩٠٨٩٠١١١٧٨٤١٤٤٣٠١٠٦٤١٢٥١٥٣٣١١٢٠٠٢١٠٠٣٤٤٦١٢أخرى * 

٢٤٦٢١٨٧٧٨١١٨٦٣٩٠١٤٩٩٦١٠٠٣٨٣١٦٩٧٩٢٤٢١١٣٢٨٠١٣٦٠٠١٥٦٨١٠٤٥٧١٥١٦٠٠١٠١٤٠٠٣٣٣٢٠٠٤٤١٠٧٣٠٦٤٣٦٩١٣٤٧المجموع

٣٨,٣٢٠,٦١,٨٧,٠٢٣,٣٦,٧٦,٠١٨,٦٠,٤٢,٣٤,٤١٤,٩٢٤,٤١١,٤٠,٢١,٨٠,٠١,٥٠,٠٣,٥٠,٧١١,٧١٠٠١٠٠النصيب النسبي ٪

الصحة
المياه والصرف ————————————

اإلجماليالصحي
—————

الخدمات البلدية الطرق
اإلسكان التنموي 

والشؤون اإلجتماعية
—————

للعام المالي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ ( ٢٠١٠ م)

التعلـيم

————— —————
الصناعةتحلية المياه  التقني والمھني

عة. *  :  أخرى تشمل مشاريع على مستوى المملكة، ودراسات وتصاميم وإشراف للمتاب

——————

المصدر  :  وزارة االقتصاد والتخطيط.

———————————— ———————————— ——————

الھيئة الملكية 
للجبيل وينبع الموانيء

—————— ———————

جدول رقم ٨-١٠ : توزيع مخصصات برنامج فائض الميزانية على مناطق المملكة

العام والعالي
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٩١ 

ي   ال ي اإلجم محل ج ال ات وتشير البيانات األولية إلى أن الن
ة ت اب راد) ( ١٠٠=  م ١٩٩٩(   بـاألسعار الث ي ت ) يشمل رسوم االس

ام  ٧,١سـجـل ارتـفـاعـاً نسبته  ل ٢٠١١في المئة خالل ع اب ق م م
ق ٥,١نـمـو نـسـبـتـه  ام الساب طاع .  فـي الـمـئة في الع ق وسجل ال

ه  ٨,٠غـيـر الـنـفـطـي نمواً نسبته  ت ب و نس م  ٦,٢في المئة مقابل ن
ه  ت ب واً نس م خاص ن فـي الـمـئـة في العام السابق، وسجل القطاع ال

ة  ٥,٧فـي الـمـئة خالل العام مقابل نـمـو نـسـبـته  ٨,٥ ـ ئ ـ م في الـ
ه  ت ب واً نس م  ٧,٠فـي الـعـام الـسـابـق، وسـجـل القطاع الحكومي ن

ه  ت ب ـ س ام  ٧,١فـي الـمـئـة مـقـابـل نـمـو نـ ع ة في ال ـ ئ ـ م ي الـ فـ
ه  ت ب واً نس م ة  ٤,٦الـسـابـق، وسـجـل الـقـطـاع النفطي ن ئ م في ال

ق  ٢,٤مـقـابـل ارتـفـاع نـسـبـته  ام الساب ع جدول ( في المئة في ال
 ).١-٩رقم 

 
ي  ٤٨,٨وساھم القطاع الخاص بنسبة   ال في المئة من إجم

ة  ت اب ث خالل )  ١٠٠=    ١٩٩٩( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال
ق ٤٨,١م مقابل ٢٠١١عام  م .  في المئة في العام الساب ا ساھ م ن ي ب

ل  ٢٣,٨الـقـطـاع الـحـكـومي بنسبة  اب ق ام م ع ة خالل ال ئ م في ال
ة .  في المئة في العام السابق ٢٣,٩ ب س ن فطي ب ن طاع ال ق وساھم ال
ام  ٢٦,٨م مقابل ٢٠١١في المئة خالل عام  ٢٦,٢ ع في المئة في ال
 . السابق

 م٢٠١١الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
ى األداء   مي عل ال ع صادي ال ت شاط االق انعكس تحسن الن

فط ٢٠١١االقتصادي للمملكة خالل عام  ن ار ال م، فقد تحسنت أسع
ا  م ة م ي ت وواصل اإلنفاق العام نموه خاصة على مشاريع البنية التح

طي،  ف ا عزز نمو القطاع غير الن م ي ون ال ي اإلجم محل ج ال ات ن ال
ة في  ٥,١في المئة مقارنة بنمو نسبته  ٧,١الحقيقي بنسبة  ئ م في ال

ه  ت ب واً نس م ة  ٨,٥العام السابق، وحقق القطاع الخاص ن ئ م في ال
 . في المئة في العام السابق ٥,٧مقارنة بنسبة 

 
ي   ال ي اإلجم محل ج ال ات ن ى أن ال ة إل ي تشير األرقام األول

راد(   باألسعار الجارية ه )  يشمل رسوم االستي ت ب ً نس ا اع ف سجل ارت
ه ٢٠١١في المئة خالل عام  ٣١,٠ ت ب في  ٢١,٠م مقابل ارتفاٍع نس

ة .  المئة في العام السابق ب س ن ويعزى ذلك إلى نمو القطاع النفطي ب
ة في  ٣١,٧في المئة خالل العام مقابل ارتفاع نسبته  ٤٧,٧ في المئ

ه . العام السابق ت ب واً نس م فطي ن في  ١٣,٤وسجل القطاع غير الن
ق ١١,٦المئة مقابل نمو نسبته  ام الساب ع ة في ال ئ وسجل .  في الم

و  ١٤,٧القطاع الخاص نمواً نسبته  م في المئة خالل العام مقارنة بن
حكومي .  في المئة في العام السابق ٩,٢نسبته  طاع ال كما سجل الق

ه  ١١,٥نمواً نسبته  ت في  ١٥,٥في المئة خالل العام مقابل نمو نسب
 .المئة في العام السابق

 الحسابات القومية والتنمية القطاعية                                  

نسبة النمو القيمةنسبة النمو القيمة٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————

باألسعار الجارية

١٧٧١٢٠٣١٣٩٩٧٠١١٦٩٥٠٣٩٢١,١٢٢٢١٧٧٣٣١,١الناتج المحلي اإلجمالي

١١٠٨١٢٢٦٦٦٢٢١٢٨٧٢١٦٢٣١,٧١٢٨٨٥٩٩٤٧,٧- قطاع النفط

٢٦٨٩٩٧٧٧٣٧٤٨٨٨٢٢٨٧٧١١,٦٩٣٣١٧٤١٣,٤- القطاع غير النفطي

٤٤٠٢٦٣٤٥٣٨١١٤٩٥٣٦١٩,٢٥٦٨٠١٧١٤,٧ أ-  القطاع الخاص

٢٤٩٧١٥٢٨٣٦٧٧٣٢٧٥١٦١٥,٥٣٦٥١٥٧١١,٥ب- القطاع الحكومي

٣١٤٩٤٠١٢٨٩٥١٤٦٦٩١٣,٨١٧٣٠٠١٧,٩- رسوم االستيراد
١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦١٧٠٩٧٠٨٢١,٠٢٢٣٩٠٧٣٣١,٠إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلسـتيراد

باألسـعار الثـابتة  (١٩٩٩=١٠٠)

٨٢٦٤٧٨٨٢٧٠٨٥٨٦٩٥٢٥٥,١٩٣١٠٩٣٧,١الناتج المحلي اإلجمالي

١٢٥٠٢٢٧٢٣٠٦٨٠٢٣٦٢١٦٢,٤٢٤٧١٤٩٤,٦- قطاع النفط

٢٥٧٦٢٥٠٥٩٦٤٠٥٦٣٣٣٠٩٦,٢٦٨٣٩٤٥٨,٠- القطاع غير النفطي

٣٩٠٠٨١٤٠٠٤٨١٤٢٣٤١٧٥,٧٤٥٩٤٤٥٨,٥ أ-  القطاع الخاص

١٨٦١٦٩١٩٥٩٢٤٢٠٩٨٩١٧,١٢٢٤٥٠٠٧,٠ب- القطاع الحكومي

٣٩٦٥٥٩٨٥٣١٠٢٥٩٤,١١٠٧٥٦٤,٨- رسوم االستيراد

٨٣٦١٣٣٨٣٦٩٣٨٨٧٩٧٨٤٥,١٩٤١٨٤٩٧,١إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلسـتيراد

معامل االنكماش الضمني (١٩٩٩=١٠٠)

٢١٤,٣١٦٩,٢١٩٤,٩١٥,٢٢٣٨,٦٢٢,٤الناتج المحلي اإلجمالي

١٤٣٢,١٢٨٧,١٣٦٩,٢٢٨,٦٥٢١,٤٤١,٢- قطاع النفط

٢١١٩,٧١٢٣,٧١٢٩,٩٥,١١٣٦,٤٥,٠- القطاع غير النفطي

——————————

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات : ٩-١ جدول رقم
(مليون لایر)

بيانات معدلة                    ** بيانات أولية. * 
وزارة االقتصاد والتخطيط. مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات-  المصدر: 

——————————
*٢٠١١**٢٠١٠
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و  ٥,٢نمواً نسبته ) والغاز والماء م ل ن اب ق ام م ع في المئة خالل ال
ق  ٧,٩نسبته  ام الساب ع م ( في المئة في ال ان ).  ٢-٩جدول رق وك

لإلجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيھا في مجال 
ة  صادي ت ة اق ئ ي ق ب ي حق اإلصالحات االقتصادية األثر الفعال في ت

 .مواتية لتوسيع قاعدة االقتصاد الوطني وتنويعھا
 

 مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي
ي   ال بلغت مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجم

راد( باألسعار الجارية  ي ت حو )  عدا رسوم االس ة  ٢٥,٦ن ئ م في ال
ق ٢٩,٢م مقابل ٢٠١١خالل عام  ام الساب ع غ .  في المئة في ال ل وب

في المئة  ١٤,٧نحو )  باألسعار الجارية( معدل نمو القطاع الخاص 
ق  ٩,٢م مقابل نمو نسبته ٢٠١١خالل عام  في المئة في العام الساب

 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٣-٩جدول رقم (
 

 مساھمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي   محل ج ال ات ن حكومي في ال طاع ال ق ة ال بلغت مساھم

ل ٢٠١١في المئة في عام  ١٦,٤اإلجمالي باألسعار الجارية  اب م مق
و .  في المئة في العام السابق ١٩,٣ م ن ة ال ب غت نس في  ١١,٥وبل

ام  ١٥,٥م مقابل نمو نسبته ٢٠١١المئة خالل عام  ع في المئة في ال
 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٤-٩جدول رقم (السابق 

فطي   ن ر ال طاع غي ق ل وسجل معامل االنكماش الضمني ل
ه ٢٠١١في المئة في عام  ٥,٠ارتفاعاً نسبته  ت ب اع نس م مقابل ارتف

 ).١-٩جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٥,١
 

ار   األسع ي ب ال ي اإلجم محل ج ال ات ويتضح من توزيع الن
ع )  ١٠٠=  م ١٩٩٩(الثابتـة  ي ة أن جم صادي ت حسب األنشطة االق

ام  واً خالل ع م قت ن صاد حق ت عدالت ٢٠١١أنشطة االق م م وب
) تشمل تكرير النفط( فقد سجل نشاط الصناعات التحويلية .  متفاوتة

ه  ١٢,٧بلغت نسبته  أعلى معدل نمو  ٦,٣في المئة مقابل نمو نسبت
د .  في المئة في العام السابق ات وصي اب وسجل نشاط الزراعة والغ
ه  ٢,٨االسماك أدنى نمو نسبته  ت ب في  ١,١في المئة مقابل نمو نس

ه . المئة في العام السابق ت ب واً نس م اء ن ن ب د وال ي وسجل نشاط التشي
ق ٧,٨في المئة مقابل نمو نسبته  ١١,٧ ام الساب ع . في المئة في ال

ه و  ١٠,٦سجل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت نمواً بلغت نسبت
ه  ت ب ام  ٨,٧في المئة خالل العام مقابل نمو نس ع ة في ال ئ م في ال

ارات وخدمات .  السابق ق وسجل نشاط خدمات المال والتأمين والع
ة  ١,٦نسبته  نموفي المئة مقابل  ٣,٠األعمال نمواً نسبته  ئ م في ال

مطاعم .  في العام السابق ة وال كما نما نشاط تجارة الجملة والتجزئ
في  ٨,٥في المئة خالل العام مقابل نمو نسبته  ٧,١والفنادق بنسبة 

ة .  المئة في العام السابق ام ع رافق ال م اء ( وسجل نشاط ال رب ھ ك ال

*السنة القطاع الخاصالناتج المحلي اإلجمالي
٪(مليون لایر)(مليون لایر) نسبة التغير ٪النصيب المئوي

—————————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٤٠٢٦٣٢٤,٩٨,٧

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٤٥٣٨١١٣٢,٤٣,١

**٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٤٩٥٣٦١٢٩,٢٩,٢

***٢٠١١٢٢٢١٧٧٣٥٦٨٠١٧٢٥,٦١٤,٧
 *   ال تشمل رسوم االستيراد.

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٣ : مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

القيمة٢٠٠٨٢٠٠٩
النصيب 
المئوي٪

نسبة 
النمو ٪

القيمة
النصيب 
المئوي٪

نسبة 
النمو ٪

————————————————————————————
١٣٩٧٣١٣٩٥٣٦٣٩٩٨٦٢,٤١,١٤١٠٨٦١,٨٢,٨- الزراعة والغابات وصيد األسماك

٢١٠٣٥٠٩١٠٥١٠٠١١١٧٥٩٦,٦٦,٣١٢٥٩٣١٥,٧١٢,٧- الصناعات التحويلية (تشمل تكرير النفط)
٣١٤٠١٨١٤٩٧٣١٦١٦١١,٠٧,٩١٧٠٠٣٠,٨٥,٢- المرافق العامة (الكھرباء والغاز والماء)

٤٥٧٦٢٩٥٧٩٨٢٦٢٥١٨٣,٧٧,٨٦٩٨٤٣٣,١١١,٧- التشييد والبناء
٥٧١٢١٢٧٢٩٩٢٧٩١٩٠٤,٧٨,٥٨٤٧٩٢٣,٨٧,١- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٦٥٥٨٢٢٥٩٩٤٦٦٥١٣٧٣,٨٨,٧٧٢٠٦٣٣,٢١٠,٦- النقل والتخزين واالتصاالت
٧١٠٤٧٨١١٠٧٥١٧١٠٩٢٠١٦,٤١,٦١١٢٥٢٩٥,١٣,٠- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

١٧٧١٢٠٣١٣٩٩٧٠١١٦٩٥٠٣٩١٠٠,٠٢١,١٢٢٢١٧٧٣١٠٠,٠٣١,١الناتج المحلي اإلجمالي***

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٢ : الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩م)

————————————

    *   بيانات معدلة.                          ** بيانات أولية.                       *** ال تشمل رسوم االستيراد.

                                                                                                                              (مليون لایر)
**٢٠١١ *٢٠١٠
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 مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي   ال بلغت مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجم

ل ٢٠١١في المئة خالل عام  ٥٨,٠باألسعار الجارية   ٥١,٥م مقاب
ة .  في المئة في العام السابق وسجل القطاع النفطي باألسعار الجاري

ام  ٤٧,٧نـمـواً نـسـبـتـه  ة خالل ع و ٢٠١١فـي المئ م ل ن اب ق م م
ق  ٣١,٧نسبته  ام الساب م ( في المئة في الع ورسم  ٥-٩جدول رق
 ).١-٩بياني 

 
 مساھمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

ة   جاري ار ال يشمل ( بلغت مساھمة نشاط الخدمات باألسع
ن  خزي ت ل وال ق ن ادق، وال ن ف تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وال
ات  ارات وخدم ق ع ن وال ي أم ت ال وال م ات ال دم واالتصاالت، وخ
جي  ت ن ة، وم ة وشخصي ي اع م ت ة واج ي اع األعمال، وخدمات جم

ة )  الخدمات الحكومية جاري في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال
ام  ٣٥,٨م مقابل ٢٠١١في المئة خالل عام  ٣٠,٤ ع في المئة في ال
ة خالل  ١١,٢وبلغت نسبة النمو في ھذا النشاط .  السابق ئ م في ال

ق  ١١,٤م مقابل نمو نسبته ٢٠١١عام  ام الساب ع ة في ال ئ م في ال
 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٦-٩جدول رقم (
 

 مساھمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ي   محل ج ال ات ن بلغت نسبة مساھمة النشاط الزراعي في ال

م مقابل ٢٠١١في المئة خالل عام  ٢,٠اإلجمالي باألسعار الجارية 
شاط .  في المئة في العام السابق ٢,٥ ن و في ال م ن ة ال ب غت نس وبل

ه ٢٠١١في المئة خالل عام  ٤,٩الزراعي  ت ب  ١,٤م مقابل نمو نس

القطاع الحكوميالناتج المحلي اإلجمالي*
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

——————————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٢٤٩٧١٥١٤,١٥,٤

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٢٨٣٦٧٧٢٠,٣١٣,٦

**٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٣٢٧٥١٦١٩,٣١٥,٥

***٢٠١١٢٢٢١٧٧٣٣٦٥١٥٧١٦,٤١١,٥

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٤ : مساھمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *  ال تشمل رسوم االستيراد.










نسبة مساھمة القطاعات االقتصادية : ١- ٩رسم بياني رقم  
م٢٠١١في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 









األنشطة المساھمة  في الناتج المحلي : ٢-٩رسم بياني رقم  
م٢٠١١اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 

نشاط التعدين والتحجير نشاط الخدمات
النشاط الصناعي ء نشاط التشييد والبنا
النشاط الزراعي نشاط الكھرباء والغاز والماء

القطاع النفطيالناتج المحلي اإلجمالي*

نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

—————————————————————————————————

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦١,٠٣٧,١

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٦٢٢١٢٤٧,٣٣٨,٨-

**٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٨٧٢١٦٢٥١,٥٣١,٧

***٢٠١١٢٢٢١٧٧٣١٢٨٨٥٩٩٥٨,٠٤٧,٧

جدول رقم ٩-٥ : مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *   ال تشمل رسوم االستيراد.

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  الحسابات القومية والتنمية القطاعية

     

 

٩٤ 

م ( فـي الـمـئة في العام السابـق  دول رقـ ي  ٧-٩جـ ان ـ ي م ب ـ ـ ورس
 ).٢-٩رقــم 

 
 مساھمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي

) يشمل تكرير النفط( بلغت نسبة مساھمة النشاط الصناعي  
في المئة خالل  ١٠,٢في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

ق  ١٠,٣م مقابل ٢٠١١عام  ام الساب ع ة في ال ئ م وسجل .  في ال
ه  ت ب ة  ٣٠,٦النشاط الصناعي باألسعار الجارية نمواً نس ئ م في ال

ه ٢٠١١خالل عام  ت ب ام  ١٨,٥م مقابل نمو نس ع ة في ال ئ م في ال
 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٧-٩جدول رقم (السابق 

 
 مساھمة األنشطة الرئيسة األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي

يشمل الزيت الخام ( بلغت مساھمة نشاط التعدين والتحجير  
ة أخرى ري ج )  والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وتحجي ات ن في ال

في المئة في  ٥٣,٦ما نسبته )  باألسعار الجارية( المحلي اإلجمالي 
وسجل نشاط .  في المئة في العام السابق ٤٧,٤م مقابل ٢٠١١عام 

ام  ٤٨,٢التعدين والتحجير نمواً نسبته  ة خالل ع م ٢٠١١في المئ
 .في المئة في العام السابق ٣٢,٧مقابل نمو نسبته 

التغيرالنصيب المئويالتغيرالنصيب المئويالناتج المحلي  
 ٪ ٪(مليون لایر) ٪ ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

————————————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤١١٣٦٢,٣٢,٤١٤٧٨٧٣٨,٣٨,٣

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٤١٤١٩٣,٠٠,٧١٤٦٦٧٣١٠,٥٠,٨-
(٥)٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٤٢٠١٦٢,٥١,٤١٧٣٨٣٠١٠,٣١٨,٥
(٥)٢٠١١٢٢٢١٧٧٣٤٤٠٦١٢,٠٤,٩٢٢٧٠١٠١٠,٢٣٠,٦

     المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

يشمل تكرير النفط.
(٣)

يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.                
   (٢)

ال يشمل رسوم االستيراد.              
(١)      

————————————————

  بيانات أولية.
(٥)

  بيانات معدلة.                          
(٤)     

————————————————

جدول رقم ٩-٧ : مساھمة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي

(٣)
النشاط الصناعي 

(باألسعار الجارية)

(٢)
النشاط الزراعي 

نشاط الخدماتالناتج المحلي اإلجمالي*

التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

———————————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٧,٠

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٥٤٤١٢٠٣٨,٩١٠,٠

**٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٦٠٦٢٢٦٣٥,٨١١,٤

***٢٠١١٢٢٢١٧٧٣٦٧٤٣٣٤٣٠,٤١١,٢

جدول رقم ٩-٦ : مساھمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي

*  ال تشمل رسوم االستيراد.          **  بيانات معدلة.            ***  بيانات أولية

  المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

(باألسعار الجارية)

  نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين واالتصاالت، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال، وخدمات جماعية 
واجتماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية.

ي   محل ج ال ات ن وبلغت مساھمة نشاط التشييد والبناء في ال
ام  ٤,٠ما نسبته )  باألسعار الجارية(اإلجمالي  ة خالل ع ئ م في ال
ه .  في المئة في العام السابق ٤,٤م مقابل ٢٠١١ ت ب واً نس وسجل نم
في المئة في  ٩,٦م مقابل نمو نسبته ٢٠١١في المئة في عام  ٢٠,٥

 .العام السابق
 

ج   ات ن اء في ال م از وال غ اء وال رب ـ ھ ـ ك وسـاھـم نـشـاط الـ
ة( الـمـحـلي اإلجـمـالـي  جاري حو )  باألسعار ال ن ة  ٠,٧ب ئ م في ال

ل ٢٠١١خـالل عـام  ق ٠,٩م مـقـابـ ام الساب ع ة في ال ئ م . في ال
ام  ٧,٦وسـجـل نمواً نسبته  ة في ع ئ ٍو ٢٠١١في الم م ل ن اب ق م م

ق  ١٠,٣نسبته  ام الساب م ( في المئة في الع ورسم  ٨-٩جدول رق
 ).٢-٩بياني 

 
 متوسط دخل الفرد 

رد في   ف وسط دخل ال تشير األرقام األولية إلى ارتفاع مت
ة ٢٠١١الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة في عام  ب س ن  ٢٧,٢م ب

ه  ٧٨٩٢٤في المئة ليبلغ نحو  ت ب في  ١٧,١رياالً مقابل ارتفاع نس
 ).٩ - ٩جدول رقم (المئة في العام السابق 



 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  الحسابات القومية والتنمية القطاعية

     

 

٩٥ 

 م ٢٠١١اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
ي   محل ج ال ات ن تشير األرقام األولية إلى أن اإلنفاق على ال

ه )  باألسعار الجارية( اإلجمالي بقيم المشترين  ت ب ً نس ا اع ف سجل ارت
ار لایر  ٢٢٣٩,١م ليبلغ نحو ٢٠١١في المئة خالل عام  ٣١,٠ ملي

ل )  يشمل رسوم االستيراد(  اب ق ام  ١٧٠٩,٧م ع ار لایر في ال ي ل م
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي صادرات السلع والخدمات .  السابق
ار لایر  ٦٦٨,٢في المئة خالل العام ليبلغ نحو  ١٠٣,٣بنسبة  ي ل م
اق  ٣٢٨,٦مقابل  ف مليار لایر في العام السابق، وبلغ نصيبه في اإلن

ام  ٢٩,٨على الناتج المحلي اإلجمالي  ة خالل ع ئ م ٢٠١١في الم
ق ١٩,٢مقابل  ام الساب ع ھالك .  في المئة في ال ع االست ف ا ارت م ك

ة  ب حو  ٩,٧النھائي للقطاع الخاص بنس ى ن يصل إل ة ل ئ م في ال
ار لایر في  ٥٩٩,٢م مقابل ٢٠١١مليار لایر في عام  ٦٥٧,٦ ي مل

اً  اع ف العام السابق، وسجل االستھالك النھائي للقطاع الحكومي ارت
ار  ٤٤١,٤م ليبلغ نحو ٢٠١١في المئة خالل عام  ١١,٧نسبته  ي ل م

 .مليار لایر في العام السابق ٣٩٥,٣لایر مقابل 
) الحكومي والخاص(وارتفع إجمالي االستھالك النھائي  

م إلى ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٩٩٤,٥في المئة من  ١٠,٥بنسبة 
وبلغ نصيب إجمالي .  م٢٠١١مليار لایر في عام  ١٠٩٩,١

في المئة من اإلنفاق على الناتج المحلي  ٤٩,١االستھالك النھائي 
في المئة  ٥٨,٢م مقابل ٢٠١١اإلجمالي باألسعار الجارية في عام 

 ). ١٠-٩جدول رقم (م ٢٠١٠خالل عام 

ى   ابت إل ث ال ال م ن رأس ال وي ك وتراجع نصيب إجمالي ت
ي  ٢١,١ ال ي اإلجم في المئة من إجمالي اإلنفاق على الناتج المحل

ق  ٢٢,٦م مقابل ٢٠١١خالل عام  جدول ( في المئة في العام الساب
 ■)٣-٩ورسم بياني رقم  ١٠-٩رقم 

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

  
  

لایر
ر 
يا
مل

االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي: ٣- ٩رسم بياني رقم  
)باألسعار الجارية(

إجمالي االستھالك النھائي إجمالي تكوين رأس المال الثابت

صافي الصادرات

الناتج 
المحلي

نشاط 
التعدين

النصيب 
المئوي

نشاط التغير
التشييد

النصيب 
المئوي

النصيب نشاط الكھرباءالتغير
المئوي

التغير

٪٪والغاز والماء ٪٪والبناء٪٪والتحجيراإلجمالي*السنة
—————————————————————————————————
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٢٥١٦٩٥٧,٩٣٩,٩٦٨٠٩٩٣,٨٤,٧١٣٠٩٥٠,٧٥,٤

١٣٦٤٢١,٠٤,٢-٦٧٩٦٢٤,٩٠,٢-٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٠٥١٨٤٤٣,٢٤١,٠

**٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٨٠٣٠٤٢٤٧,٤٣٢,٧٧٤٤٧٨٤,٤٩,٦١٥٠٤٣٠,٩١٠,٣

***٢٠١١٢٢٢١٧٧٣١١٩٠٤٨٥٥٣,٦٤٨,٢٨٩٧٣١٤,٠٢٠,٥١٦١٩٠٠,٧٧,٦
 *  ال تشمل رسوم االستيراد.

مساھمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي : ٩-٨ جدول رقم
(باألسعار الجارية)

 (مليون لایر)

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

التغير  ٪٢٠١١**التغير  ٪٢٠١٠*٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————————

١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦١٧٠٩٧٠٩٢١,٠٢٢٣٩٠٧٣٣١,٠الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) (مليون لایر)

٢٤,٩٤٢٥,٧٩٢٦,٦٦٢٧,٥٦٣,٤٢٨,٣٧٢,٩عدد السكان (مليون نسمة)

٥٧٨٣٩٦٩٢٦٥٥٢٩٨٦٦٢٠٢٩١٧,١٧٨٩٢٤٢٧,٢متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  (لایر)

جدول رقم ٩-٩ : متوسط  دخل الفرد

*  بيانات معدلة.                          **  بيانات أولية.

 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.
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٩٦ 

التغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيب

 ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة٪المئوي ٪القيمة

———————————————————————————————————————

٨٣١١٤٦٤٦,٥١١,٦٩٠١٧٤٣٦٣,٨٨,٥٩٩٤٥٠٩٥٨,٢١٠,٣١٠٩٩٠٨١٤٩,١١٠,٥إجمالي االستھالك  النھائي

٣٤٥٠٩٨١٩,٣٣,٥٣٥٧٠١٥٢٥,٣٣,٥٣٩٥٢٩٩٢٣,١١٠,٧٤٤١٤٤٩١٩,٧١١,٧    االستھالك الحكومي

٤٨٦٠٤٨٢٧,٢١٨,٧٥٤٤٧٢٨٣٨,٦١٢,١٥٩٩٢١٠٣٥,٠١٠,٠٦٥٧٦٣٢٢٩,٤٩,٧     االستھالك الخاص

٣٨٦٥٩٤٢٢,٦٧,١٤٧١٨٣٠٢١,١٢٢,٠-٤٠٦٨٦٤٢٢,٨٢٣,٧٣٦٠٩٠٠٢٥,٥١١,٣إجمالي تكوين رأس المال الثابت(٣)

٣٢٨٦٠٦١٩,٢١١٩,١٦٦٨١٦٢٢٩,٨١٠٣,٣-١٤٩٩٥٢١٠,٦٧٢,٦-٥٤٨١٣٣٣٠,٧٧,١صافي صادرات السلع والخدمات(٤)

١٧٠٩٧٠٩١٠٠,٠٢١,٠٢٢٣٩٠٧٣١٠٠,٠٣١,٠-١٧٨٦١٤٣١٠٠,٠٨,٠١٤١٢٥٩٥١٠٠,٠٢٠,٩اإلنفاق  على الناتج المحلي اإلجمالي

(٢)
٢٠١١

 —————————–————

(١)
٢٠١٠

جدول رقم ٩-١٠ : اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين

(باألسعار الجارية)

                                                                                                                                                                                                                                       (ماليين الرياالت)

٢٠٠٨

 ———————–——— —————————–————

٢٠٠٩

 —————————–————

  بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة.                          
(١)

  يشمل التغير في المخزون.
(٣)

 صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات  -   إجمالي واردات السلع والخدمات.
(٤)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.
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٩٧ 

 الصادرات النفطية
ة من   ك ل م م وفقاً للبيانات األولية، بلغت قيمة صادرات ال

ه  ١,٢م نحو ٢٠١١النفط خالل عام  ت ب اع نس ف ارت ون لایر ب ي تريل
ة  ٤٧,٦ غ ال ب ار لایر  ٨٠٧,٢في المئة مقارنة بالعام السابق ال ي ل م

ة ).  ١-١٠جدول رقم (  ويعزى االرتفاع في قيمة الصادرات النفطي
ام  خ فط ال ن ار ال إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع متوسط أسع

ل  ٧٨,٩٦في المئة من  ٢٠,٥العربي الخفيف بنسبة  ي رم ب دوالر لل
ام  ٩٥,١٨م إلى ٢٠١٠في عام  ل في ع ي رم ب ل م، ٢٠١١دوالر ل

ا ٢٠١١حيث شھدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في عام  دم ن م ع
ه في شھر  ات وي ت بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف أعلى مس

دوالر للبرميل وبلغ أدنى مستوى له خالل  ١٠٩,٩٨أبريل حوالي 
 .دوالراً للبرميل ٨٦,٢٢شھري أغسطس وسبتمبر بمتوسط بلغ 

 
ة حسب   طي ف ن وتشير البيانات األولية لقيمة الصادرات ال

ه  ت ب في  ٥٠,٤النوع إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام بما نس
ى ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٧١٠,٤المئة من  ون  ١,١م إل ي ل ري ت

جات .  م٢٠١١لایر في عام  ت ن م ة صادرات ال م ي عت ق ف ا ارت كم
ة، من  ٢٦,٤المكررة بما نسبته  ئ م ى  ٩٦,٨في ال ار لایر إل ي ل م

م .  مليار لایر ١٢٢,٤ ي رق ان ي ب رسم ال طور  ١-١٠ويوضح ال ت
رة  ـ ـ ـ ـ ـ ت ف مكرر خالل ال ام وال خ فط ال ن صادرات المملكة من ال

ام .  م٢٠١١-٢٠٠٣ ا في ع ھ وى ل ل مست ويالحظ أنھا سجلت أق
 .م٢٠١١، بينما كان أعلى مستوى لھا في عام ٢٠٠٣

 
 الصادرات غير النفطية

حة اإلحصاءات   وفقاً للبيانات األولية الصادرة من مصل
ام  العامة والمعلومات، سجلت صادرات المملكة غير النفطية في ع

ه ٢٠١١ ت ب ً نس ا اع ف و  ٣١,٢م ارت ح ى ن صل إل ت ة ل ئ م ي ال ف
ى ).  ١-١٠جدول رقم ( مليار لایر ١٧٦,٦ اع إل ف ذا االرت ود ھ ويع

في  ٣٩,٧ارتفاع قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات بنسبة 
ة صادرات .  مليار لایر ١١٤,٧المئة لتبلغ حوالي  كما ارتفعت قيم

ع  ة، والسل ي ذائ غ ة وال ي وان مواد البناء، والمنتجات الزراعية والحي
 ٢٠,٣في المئة ونسبة  ١٣,٨في المئة ونسبة  ١٤,١األخرى بنسبة 

ي م .  في المئة على التوال ي رق ان ي ب رسم ال الحظ من ال  ١-١٠وي

ود    ن رز ب ع وأب ة من السل ك ل م يعد النفط أھم صادرات الم
ى  ر عل ميزان المدفوعات، لذا فالتغير في أسعاره وكمية إنتاجه يؤث

ات .  وضع الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة ان ي ب ل ً ل ا ووفق
األولية لمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات شكلت الصادرات 

ة  ٨٧,١النفطية حوالي  ك ل م م ي صادرات ال ال ة من إجم ئ م في ال
يف في .  م٢٠١١السلعية لعام  وبلغ متوسط سعر النفط العربي الخف

دوالر في  ٧٨,٩٦دوالراً للبرميل مقابل  ٩٥,١٨م نحو ٢٠١١عام 
ر .  العام السابق ام، تشي خ فط ال ن ة من ال ك وفيما يخص إنتاج الممل

ام  ع م ٢٠١١البيانات إلى أن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام ل
مليون برميل يومياً في  ٨,٦مليون برميل يومياً مقابل  ٩,٣بلغ نحو 

 . العام السابق
 

اع   ف ى ارت اجه إل وأدى االرتفاع في أسعار النفط وكمية إنت
ة الصادرات في  م ي قيمة صادرات المملكة النفطية، حيث زادت ق

ق ٤٧,٦م بنسبة ٢٠١١عام  ام الساب ع وحسب .  في المئة مقارنة بال
ي  البيانات األولية، بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة النفطية حوال

مليار  ٨٠٧,٢م مقارنة بحوالي ٢٠١١تريليون لایر خالل عام  ١,٢
 . لایر خالل العام السابق

 
 التجارة الخارجية

ع ٢٠١١وفقاً لألرقام األولية للتجارة الخارجية لعام   ف م، ارت
ى  ة إل ك ل م م ون لایر من  ١,٩حجم التجارة السلعية لل ي ل ري  ١,٣ت

ي  ال ة إجم م ي اع ق ف جة ارت ي ت ق، ن اب ام الس ع ون لایر في ال تريلي
صاد .  الصادرات والواردات ت ى االق اح عل ت ف وكمقياس لدرجة االن

ج  ات ن ى ال ة إل ي ع ل ة الس ي خارج العالمي بلغت نسبة حجم التجارة ال
ام  ٨٣,١المحلي اإلجمالي للمملكة حوالي  ة في ع م ٢٠١١في المئ

 .في المئة في العام السابق ٧٨,٥مقارنة بنسبة 
 

 الصادرات
حسب األرقام األولية، بلغت قيمة إجمالي صادرات المملكة  

ام  ي ٢٠١١السلعية خالل ع ل  ١,٣٧م حوال اب ق ون لایر م ي ل ري ت
ه ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٩٤١,٨ ـ ت ب  ٤٥,٢م مسجـلة ارتفاعاً نس

 ). ١-١٠جدول رقم (فـي المئة 

 القطاع الخارجي              

نسبة التغير السنوي٢٠١١** ٢٠١٠* ٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————————————

١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠٨٠٧١٧٦١١٩١٠٥٢٤٧,٦الصادرات النفطية
٩٢٦٦١٣٥٣٣١٧٧٧١٠٣٧٥١٠٦٨٦٥٩٥٠,٤     النفط الخام

١٢٧٢٤٧٧٨٣١٣٩٦٨٠١١٢٢٣٩٣٢٦,٤     المنتجات المكررة
١٢١٦٢٢١١٤٦٨٤١٣٤٦٠٩١٧٦٥٦٨٣١,٢الصادرات غير النفطية

٦٢٤٦٤٥٢٩٦٧٨٢١٠٠١١٤٦٨٠٣٩,٧    بتروكيماويات
١٢٦٧٩٨٧٣٨٩٠٥٨١٠٣٣٢١٤,١    مواد البناء

٨٨٧٥١٠١٥٩١١٠٧٤١٢٦٠٥١٣,٨    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية
٣٧٦٠٤٤٢٨٢٠٣٢٣٧٧٣٨٩٥١٢٠,٣    سلع أخرى*** 

١١٧٥٤٨٢٧٢٦١٧٤٩٤١٧٨٥١٣٦٧٦٢٠٤٥,٢المجموع

تشمل إعادة التصدير. ***
مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر:

صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة  : ١٠-١ جدول رقم
( بماليين الرياالت )

* أرقام معدلة.                             ** بيانات أولية.
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ل ان صادرات .  مليار لایر لعمليات التموي ات ضم ي ل غت عم ل وب
دات  ع م قطــاع صناعــة المنتجـات المعدنيـة المصنعة واآلالت وال

ل خالل .  مليون لایر ١٤نحو  وي م وقام البرنامج بتوفير خطوط ت
ون لایر ٢٤٠م بمبلغ ٢٠١١عام  ي ل ل .  م وي م ات ت ي ل غت عم ل وب

حو  ون  ٢١٠وضمان صادرات منتجات القطاعات األخرى ن ي ل م
غ  ٣٠لایر موزعة إلى  ل ب ان وم ات الضم ي ل  ١٨٠مليون لایر لعم

 . مليون لایر لعمليات التمويل
 

 الواردات
ة   ي ع ل ة الس ك ل م م أظھرت البيانات األولية لقيمة واردات ال

حو  ٢٣,٢م ارتفاعاً نسبته ٢٠١١لعام )  سيف(  غ ن ل ب ت ة ل ئ م في ال
ل  ٤٩٣,٧ ق  ٤٠٠,٧مليار لایر مقاب ام الساب ع ار لایر في ال ي ل م

 ).٣-١٠جدول رقم (

رة  ت ف -٢٠٠٧لمكونات الصادرات غير النفطية وتطورھا خالل ال
ا في ٢٠١١ ھ وى ل م أن الصادرات غير النفطية سجلت أعلى مست

 .م٢٠١١عام 
 

 تنمية الصادرات السعودية غير النفطية
ة    صادي ت دة االق اع ق ع ال وي ن ت ا ل ودھ ة جھ ك تواصل الممل

ة .  وتطوير الصادرات غير النفطية ك ل م م خذت ال ك ات ولتحقيق ذل
ا إنشاء عدد من  ھ ن عدداً من اإلصالحات الھيكلية والمؤسساتية م

 . الجھات التي تھدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية
  
دوق ويقوم   صن ل ع ل اب ت ة ال ودي امج الصادرات السع برن

ان  ل والضم وي السعودي للتنمية بدور فعال في تقديم تسھيالت التم
ع  وي ن ھدف ت ة ب طي ف ن ر ال الالزمين لتنمية الصادرات الوطنية غي

وعة .  مصادر الدخل الوطني ن وقد وافق البرنامج على مجموعة مت
 ٥,٦من عمليات التمويل وضمان االئتمان للصادرات بلغت قيمتھا 

ة عن  ٥٠,٦م بارتفاع نسبته ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ئ م في ال
امج ).  ٢-١٠جدول رقم ( العام السابق  رن ب ات ال ي ل وزعت عم وت

ل    ٢,٩م بين الضمان بمبلغ ٢٠١١خالل عام  وي م ت ار لایر وال ي ل م
ان صادرات .  مليار لایر ٢,٧بمبلغ  ل وضم وي م وبلغت عمليات ت

ار  ٤,١قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية نحو  ي ل م
غ  ٢,٩لایر موزعة إلى  ل ب ان وم ات الضم ي ل م ع  ١,٣مليار لایر ل
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مكونات صادرات المملكة غير النفطية

مجموع الصادرات غـيـر النفطـيـة  البتروكيماويات 

)  تشمل اعادة التصدير( سلع أخرى  مواد بناء 

منتجات زراعية وحيوانية وغذائية 

رسم بياني رقم ١٠-١

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات
————————————————————————

٣١١,٣٨٢٢,٨٠٣١٣,٢٥٧,٦٦٠,٠٠١٤,٠٠صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات

٤٥١,٠٠٢١٠٢,٤٠٥٠٦,٢٥٢٢٨٥,٣٢١٢٦٦,٠٠٢٨٥٧,٠٠الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١٠٠٥,٠٠٠,٠٠مشاريع رأسمالية

١٤٥,٠٠٠,٠٠٣٩٦,٢٥٠,٠٠٢٤٠,٠٠٠,٠٠خطوط تمويل

٢٠,٠٠١٣٦,٧٨٠,٠٠٢٠٥,٤٠١٨٠,٠٠٣٠,٠٠أخرى

٩٦٤,٨٨٢٢٦١,٩٨١٢١٥,٧٥٢٤٩٨,٣٨٢٦٩١,٠٠٢٩٠١,٠٠المجموع

٢٠١٠٢٠١١
————————

الصندوق السعودي للتنمية. المصدر:

————————

تمويل وضمان الصادرات السعودية : ١٠-٢ جدول رقم
(مليون لایر)

————————
٢٠٠٩

ام   ع ة ل ك ل م م ة واردات ال م ي وحسب البيانات التفصيلية لق
م ( م ٢٠١١ ي رق ان ي م ب ت واردات اآلالت ) ٢-١٠رس ل ت ، اح

ة  ي ائ رب ار لایر ١٣٢,٢( واألجـھزة والمعدات الكھ ي ل ة )  م ب رت م ال
ه  ٢٦,٨األولى بنصيب مقداره  ت ب في  ٣٣,٥في المئة، بارتفاع نس
ار  ٧٧,١( وكانت واردات معدات النقل .  المئة عن العام السابق ي مل

ة )  لایر ل ة مشك ي ان ي  ١٥,٦في المرتبة الث ال ة من إجم ئ م في ال
ق ٤,٨الواردات، بارتفاع نسبته  ام الساب ع ة عن ال ئ م ا .  في ال أم

ار لایر ٧٥( واردات المواد الغذائية  ـ ة )  مـلـي ب رت م لت ال د احت ق ف
ه  ١٥,٢الثالثة بنصيب بلغ  ت ب اع نس ف ي  ١٨,٧فـي الـمئة، وارت فـ

مليار  ٦٩,٨( وجاءت واردات المنتجات الكيماوية والمعدنية .  المئة
اع  ١٤,١في المرتبة الرابعة بنصيب بلغ )  لایر ف ارت ة، ب ئ م في ال

واحتلت واردات المعادن العادية ومصنوعاتھا   .  في المئة ٢٣نسبته 
غ )  مليار ٦٦,٢( ل نصيب ب خامسة ب ة  ١٣,٤المرتبة ال ئ م في ال
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غ ) مليار لایر ٦٤,٨(األولى المرتبة األولى  ل في  ١٣,١بنصيب ب
ه  ت ب ق نس المئة من إجمالي واردات المملكة بارتفاع عن العام الساب

ة .  في المئة ٣٨,٤ ب رت م ة في ال ي ك ري دة األم ح ت تلتھا الواليات الم
اع  ١٢,٥بنصيب بلغ )  مليار لایر ٦١,٩(الثانية  ف ارت ة وب ئ م في ال
مليار  ٣٤( وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة .  في المئة ١٧,٤نسبته 
ة ٩,٤في المئة وبارتفاع نسبته  ٦,٩بنصيب بلغ )  لایر ئ م .  في الم ث

غ )  مليار لایر ٣١,٣( اليابان بالمرتبة الرابعــة  في  ٦,٣بنصيب بل
ق ٤,٦المئة وبارتفاع بلغ  ام الساب ع ة عن ال ئ م ا .  في ال وري م ك ث

في  ٥,٩بنصيب بلغ )  مليار لایر ٢٩,١(الجنوبية بالمرتبة الخامسة 
ه  ق ٦٣,٤المئة وبارتفاع نسبت ام الساب ع ة عن ال ئ م وفي .  في ال

ار لایر ١٨,٢(المرتبة السادسة جاءت فـرنسا  ي ل غ )  م ل نصيب ب ب
ق ١٠,٩في المئة وارتفاع نسبته  ٣,٧ م .  في المئة عن العام الساب ث

في  ٣,٥بنصيب بلغ )  مليار لایر ١٧,٣(ايطاليا في المرتبة السابعة 
ق ٣٦,٣المئة وارتفاع نسبته  ام الساب ع لت .  في المئة عــن ال واحت
ة  ٣,٣بنصيب بلغ )  مليار لایر ١٦,٢(الھند المرتبة الثامنة  ئ في الم

ة .  في المئة ٧,١وبارتفاع نسبته  ب رت م دة في ال ح ت م ة ال ك ل ثم المم
اع  ٢,٩بنصيب بلغ ) مليار لایر ١٤,٣(التاسعة  ف ارت ة وب ئ م في ال

رة .  في المئة ١٠,٩بلغ  ـ اش ع ة ال ب رت م  ١٤,٢( ثم البرازيل فــي ال
ه  ٢,٩بنصيب بلغ ) مليار لایر ت ب في  ٢١,٦في المئة وبارتفاع نس

د .  المئة عن العام السابق ا والسوي ي وجاءت سويسرا وتايالند وترك
ى  ة عشرة إل ـ واستراليا وماليزيا بالتوالي في المراتب من الحاديــ

 ١,٢و ١,٣و ١,٣و ١,٩و ٢,٢و ٢,٥السادسة عشر بنصيب بلغ 

ق ٣٣,٧وبارتفاع نسبته  ة .  في المئة عن العام الساب ـ ب رت م وفي ال
وبنصيب ) مليار لایر ٤٢(السادسة جاءت واردات السلع األخرى 

ة .  في المئة ١٧,١في المئة، وبارتفاع نسبته  ٨,٥بلغ  ب رت م وفي ال
وسات  ب ل م ار  ١٦,٩( السـابعة جاءت واردات المنسوجات وال ي ل م

ه  ٣,٤بنصيب قدره ) لایر ت ب اع نس ف ارت ة، وب ئ م في  ٢٦,٥في ال
رات . المئة ار لایر ١٤,٣( أما واردات األخـشاب والمجوھـ ي ل ) م

غ  ل اع  ٢,٩فجاءت في المرتبة الثامـنة بنصيب ب ف ارت ة ب ئ م في ال
 . في المئة عن العام السابق ٥٣,١نسبته 

 
 الواردات حسب المنشأ

تنقسم واردات المملكة حسب المنشأ إلى أربع مجموعات،  
ة  ك ل م م ل وتضم المجموعة األولى أكبر ست عشرة دولة مصدرة ل

ة دول مجلس .  من خارج الدول العربية ي ان ث وعة ال وتضم المجم
دول  ة ال ث ال ث التعاون لدول الخليج العربية، بينما تضم المجموعة ال
ي  أت ة، وت ي العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب

 ).٤-١٠جدول رقم (بقية دول العالم في المجموعة الرابعة 
  
ة   ر ست عشرة دول ب واردات من أك ات ال ان ي وتوضح ب

ام  ع ذه ٢٠١١مصدرة للمملكة ل واردات من دول ھ اع ال ف م، ارت
حو  ٢٢,٢المجموعة بنسبة  غ ن ار لایر ٣٥٢,٨في المئة لتبل ي ل . م

ة  ٧٢وانخفاض نصيبھا من إجمالي واردات المملكة من  ئ م في ال
واحتلت الصين الشعبية للمرة .  في المئة ٧١,٥في العام السابق إلى 
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١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

نسبة مئوية حسب مكوناتھا الرئيسة من اإلجمالي) سيف(نصيب واردات المملكة : ٢-١٠رسم بياني رقم  

آالت وأجھزة ومعدات كھربائية  مواد غذائية  منتجات كيماوية ومعدنية منسوجات وملبوسات 

معادن عادية ومصنوعاتھا  أخشاب ومجوھرات  معدات نقل  سلع أخرى 

٢٠١١٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١**٢٠١٠*٢٠٠٩
—————————————————————

١٠٣٠٩٣٩٩٠٢٧١٣٢٢٤٦٢٨,٨٢٤,٧٢٦,٨٣٣,٥آالت وأجھزة ومعدات كھربائية
٥٣٢٨٠٦٣٢٠٢٧٥٠٣٣١٤,٩١٥,٨١٥,٢١٨,٧المواد الغذائية

٤٧٩٣٦٥٦٧٤٨٦٩٧٩٥١٣,٤١٤,٢١٤,١٢٣,٠منتجات كيماوية ومعدنية
١٢٦٥٦١٣٣٨٧١٦٩٣٨٣,٥٣,٣٣,٤٢٦,٥منسوجات وملبوسات

٣٩٥٣٨٤٩٥٢٤٦٦٢٢٥١١,٠١٢,٤١٣,٤٣٣,٧معادن عادية ومصنوعاتھا
٥٩٤٦٩٣٦٣١٤٣٣١١,٧٢,٣٢,٩٥٣,١أخشاب ومجوھرات

٦٢٢٨٧٧٣٦٢٨٧٧١٤١١٧,٤١٨,٤١٥,٦٤,٨معدات نقل
٣٣٥٥٤٣٥٨٥٧٤١٩٩٨٩,٤٨,٩٨,٥١٧,١سلع أخرى
٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦٤٩٣٧٠٧١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٢٣,٢المجموع

————————————————

(سيف) واردات الــمــملكـــة : ١٠-٣ جدول رقم
حسب مكوناتھا الرئيسة

نسبة التغير النصيب المئويبماليين الرياالت
السنوي ————————————————

أرقام معدلة.                         ** بيانات أولية. *
مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط. : المصدر
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 ١٦,٥في المئة لتبلغ نحو  ١٥,٤األخرى فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 
غ  ل ي واردات  ٣,٣مليار لایر، وبنصيب ب ال ة من إجم ئ م في ال

اً .  المملكة اع ف م ارت ال فيما سجلت واردات المملكة من بقية دول الع
غ  ٧١,٧نسبته  ل ب ار لایر ٧٨,٢في المئة لت ي ل رسم .  م وضح ال وي

ام )  ٣-١٠رقم (البياني  ع أ ل ش ن م ٢٠١١واردات المملكة حسب الم
م حيث ارتفعت واردات المملكة من الصين عام ٢٠٠١مقارنة بعام 

ام  ١٠مقارنة بنحو )  مليون لایر ٦٤٨٢٩(م ٢٠١١ أضعاف في ع
 ).مليون لایر ٥٤٠٣(م ٢٠٠١

ام .  في المئة من إجمالي واردات المملكـــة حيث انضمت ماليزيا ع
ام ٢٠١١ م ألكبر ست عشرة دولة مصدرة للمملكة بدالً من كندا للع
 .السابق

 
ج   ي ل خ دول ال وسجلت الواردات من دول مجلس التعاون ل

ح  ١١,٧العربية انخفاضاً نسبته  ار لایر  ٤٦,٢في المئة لتصب ي ل م
غ ٢٠١١خالل عام  ل نصيب ب ي  ٩,٤م وب ال ة من إجم ئ م في ال

ة . واردات المملكة ي رب ع دول ال وبالنسبة للواردات من مجموعة ال

٢٠١١٢٠١١** ٢٠١٠* ٢٠١١٢٠٠٩**٢٠١٠*٢٠٠٩
—————————————————————

٤٠٦٠١٤٦٨٥١٦٤٨٢٩١١,٣١١,٧١٣,١٣٨,٤الصين الشعبية
٥٠٩٩٩٥٢٧٤٩٦١٩٤٣١٤,٢١٣,٢١٢,٥١٧,٤الواليات المتحدة األمريكية

٢٨٥٧٢٣١٠٣٢٣٣٩٦٤٨,٠٧,٧٦,٩٩,٤ألمانيـــــا
٢٧١٤٢٢٩٩٥٧٣١٣٢٣٧,٦٧,٥٦,٣٤,٦اليابــان

١٥٩٣١١٧٧٨٩٢٩٠٧٦٤,٤٤,٤٥,٩٦٣,٤كوريا الجنوبية
١٤٣٤٦١٦٣٩٥١٨١٧٨٤,٠٤,١٣,٧١٠,٩فرنسا
١٣٢٥٠١٢٦٨١١٧٢٩٠٣,٧٣,٢٣,٥٣٦,٣ايطاليا
١٣٠٩٥١٥١١٦١٦١٩١٣,٧٣,٨٣,٣٧,١الھند

١٢٨٤٢١٢٩٠٩١٤٣١٣٣,٦٣,٢٢,٩١٠,٩المملكة المتحدة
٨٩٦٤١١٦٩٩١٤٢٢٢٢,٥٢,٩٢,٩٢١,٦البرازيل
٦٢٨٣٨٤٣٧١٢٢٦٤١,٨٢,١٢,٥٤٥,٤سويسرا
٧٧٦٤٨٧٥٣١٠٧٤٩٢,٢٢,٢٢,٢٢٢,٨تايالند
٦٣١٤٨٢٤٦٩١٩٢١,٨٢,١١,٩١١,٥تركيا
٥٢٦١٥٣٦٥٦٦١٥١,٥١,٣١,٣٢٣,٣السويد
٦٢٥٦٦٢١٦٦٥٦٧١,٧١,٦١,٣٥,٦استراليا
٣٥٣٤٤٤٣٩٦١٢٩١,٠١,١١,٢٣٨,١ماليزيا

٢٦١١٥٤٢٨٨٦٣٤٣٥٢٨٤٥٧٢,٩٧٢,٠٧١,٥٢٢,٢مجموع الدول الست عشرة
*** -٤٨٨٩٥٥٢٢٨٠٤٦١٦٩١٣,٦١٣,٠٩,٤١١,٧مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

١٢٢٨٥١٤٢٦١١٦٤٥٢٣,٤٣,٦٣,٣١٥,٤مجموعة الدول العربية األخرى
٣٥٩٥٦٤٥٥٦١٧٨٢٤١١٠,٠١١,٤١٥,٨٧١,٧بقية دول العالم

٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦٤٩٣٧٠٧١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٢٣,٢إجمالي الواردات (سيف)
(فوب) ٣٢٦٥٤١٣٦٥٣٦٧٤٥٠٠٨٧الواردات

* أرقام معدلة.                                  ** بيانات أولية .
*** تشمل إعادة التصدير.

المصدر :  مصلحة اإل حصاءات العامة  والمعلومات، وزارة االقتصاد و التخطيط .

النصيب المئويبماليين الرياالت
——————————————————————————

نسبة التغير 
السنوي

واردات الـمـملـكـــة حسب الـمـنـشأ : ١٠-٤ جدول رقم

رسم بياني رقم ١٠-٣: واردات المملكة حسب المنشأ 










م٢٠٠١

 









م٢٠١١

الواليات المتحدة االمريكية  ايطاليا  المانيا  اليابان  الصين الشعبية  كوريا الجنوبية  دول العالم األخرى 
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ك ٢٠١٠في المئة مقارنة بعام  ١٧,٩بارتفاع نسبته  ذل ة ب ل ت ح م، م
ي صادرات  ال وي في إجم ئ م المرتبة األولى من حيث نصيبھا ال

ة  ب  ٨٠,٧القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية بنس
غ .  في المئة ل ب  ٧,٦وتلتھا صادرات المواد الكيماوية البالستيكية بم

ه  ٥,٧مليار لایر بانخفاض نسبته  ت ب  ١٦,١في المئة، وبنصيب نس
ة ئ ة .  في الم زراعي رة الصادرات ال ي ة األخ ب رت م وجاءت في ال

ه  ١,٥والحيوانية محققة قيمة قدرھا  ت ب خفاض نس ان ار لایر ب ي ل م
في المئــة  ٣,٢في المئة مقارنة بالعام السابق وبنصيب بلــغ  ١١,١

 ). ٤-١٠ورسم بيـاني رقـم  ٥-١٠جــدول رقم (من اإلجمـالي 
 

ام   م، سجلت صادرات ٢٠١٢وخالل الربع األول من ع
اضاً  خف ة ان جاري ت مصارف ال القطاع الخاص الممولة بواسطة ال

ع  ١٢,٣في المئـــة لتبلغ  ٤,٥بلغت نسبته  مليــار لایر مقارنة بالرب
ار لایر  ١٢,٩م التي بلغت فيه ٢٠١١األول مـن عــام  جدول ( ملي

 ).٥-١٠رقم 
 

ة   ول م م خاص ال طاع ال ق ات صادرات ال ون ك وحسب م
ام  ع األول من ع رب ل د ٢٠١٢بواسطة المصارف التجارية ل ق م ف

ون لایر  ٣٩٧بلغت قيمة الصادرات الزراعية والحيوانية نحو  ي ل م
ام  ٢٥,٢بانخفاض نسبته  ع ع األول من ال رب ال ة ب ارن في المئة مق

السابق، وبلغ نصيبھا المئوي من إجمالي صادرات القطاع الخاص 
ام  ع األول من ع رب ة في ال جاري ت الممولة بواسطة المصارف ال

ة .  في المئة ٣,٢م ٢٠١٢ اوي م وبلغت قيمة صادرات المنتجات الكي
ه  ٢,٤والبالستيكية نحو  ة  ٢١,٦مليار لایر بارتفاع نسبت ئ م في ال

غ  ل في  ١٩,٤مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبنصيب ب
واسطة  ة ب ول م م خاص ال طاع ال ق المئة من إجمالي صادرات ال

جات األخرى . المصارف التجارية ت ن كما بلغت قيمة صادرات الم
غ  ٨,٤مليار لایر بانخفاض نسبته  ٩,٥ ل نصيب ب ة، وب ئ م في ال
 . في المئـة من اإلجمالي ٧٧,٤

 
 واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية

واسطة   ة ب ول م م خاص ال تشير بيانات واردات القطاع ال
ة ( المصارف التجارية  ل مرس ر ال ي وات ف سددة وال م ادات ال م ت االع

 صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية
واسطة   ة ب ول م م خاص ال طاع ال ق سجلت صادرات ال

ه )  االعتمادات المسددة( المصارف التجارية  ت ب ً نس ا اع ف  ١٢,٢ارت
حو ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ٤٧,٥في المئة لتبلغ  ن ة ب ارن ق م م

ام  ٤٢,٣ ة صادرات .  م٢٠١٠مليار لایر في ع ب خفضت نس وان
ى  في  ٢٨,٨القطاع الخاص الممولة بواسطة القطاع المصرفي إل

ام  ة خالل ع طي ف ن ر ال م ٢٠١١المئة من إجمالي الصادرات غي
ة  ٣١,٤مقارنة بنحو  طي ف ن في المئة من إجمالي الصادرات غير ال

ة ).  ٥-١٠جدول رقم ( م ٢٠١٠لعام  ب ومع انخفاضھا، ما زالت نس
ن  ي م ب من الصادرات غير النفطية يسدد بوسائل مصرفية أخرى تت
ل  ث وردة مـ ست م دول ال المصدرين في المملكة والمستوردين في ال
ك  برنامج الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل الصادرات في البن
دوق  دى صن ة ل ي رب اإلسالمي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة الع
ى حساب  اشرة إل ب م حويالت ال ت النقد العربي، ھذا فضالً عن ال

 .المصدرين داخل المملكة أو خارجھا
  
ة ٢٠١١وتشير البيانات التفصيلية لعام   م ي اع ق ف م إلى ارت

ار لایر  ٣٨,٣صادرات المنتجات الصناعية األخرى لتبلغ نحو  ملي

الربعيالسنوي٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢

———————————————————————
-٢٥,٢-١٠٤٣١٧٢٦١٥٣٤٥٣١٣٩٧٤,١٣,٢٤,١٣,٢١١,١منتجات زراعية وحيوانية

٢١,٦-٤٨٢١٨٠٧٨٧٦١٧١٩٦١٢٣٨٥١٩,١١٦,١١٥,٢١٩,٤٥,٧المواد الكيماوية البالستيكية

-٢٧٤٠٦٣٢٤٩٥٣٨٣٠٨١٠٤١٤٩٥٤٠٧٦,٨٨٠,٧٨٠,٧٧٧,٤١٧,٩٨,٤منتجات صناعية أخرى

-٣٣٢٧٠٤٢٢٩٩٤٧٤٥٩١٢٩٠٧١٢٣٢٣١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٢,٢٤,٥المجموع

نسبة المجموع إلى إجمالي 
الصادرات غير النفطية

٢٩,٠٣١,٤٢٨,٨

——————

* تمثل االعتمادات المسددة .

——————

—————————————

——————
الربع األولالربع األول

—————————————————
نسبة التغير

جدول رقم ١٠-٥: صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية* 

النصيب المئويبماليين الرياالت






صادرات القطاع الخاص : ٤-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١١الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

منتجات زراعية وحيوانية  المواد الكيماوية البالستيكية 

منتجات صناعية أخرى 
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ة  ١٨,٩م إلى ارتفاع التمويل بنسبة ٢٠١١لعام ) للتحصيل ئ في الم
حو  ٢٢٤,٨ليبلغ  غ ن  ١٨٩,٠مليار لایر مقارنة بالعام السابق البال

م ( مليار لایر  طاع ).  ٦-١٠جدول رق ق ة واردات ال ب غت نس ل وب
ة  م ي ي ق الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية إلى إجمال

ة  ٤٥,٥م نحو ٢٠١١واردات المملكة لعام  ب س ن ة ب في المئة مقارن
 .في المئة خالل العام السابق ٤٧,٢قدرھا 

  
م ناتجاً عن ارتفاع تمويل ٢٠١١وكان االرتفاع خالل عام  

حو  ٢٩,٩الواردات من السلع األخرى بنسبة  غ ن ل ب ي ة ل ئ م في ال
ة .  مليار لایر ١١٦,٦ ب س ن اء ب ن ب واد ال ل واردات م وي م وارتفع ت
واردات .  مليار لایر ٢٠,٠في المئة ليبلغ  ٢٩,٨ ل ال وي م ع ت وارتف

ار  ٤,٨في المئة ليبلغ  ٢٧,٥من المنسوجات والمالبس بنسبة  ي ل م
ة  ١٨,٩وارتفع تمويل الواردات من األجھزة بنسبة .  لایر ئ م في ال

ة . مليار لایر ٥,٦ليبلغ  ب س ن وارتفع تمويل الواردات من اآلالت ب
واردات .  مليار لایر ٢٣,٨في المئة ليبلغ  ١٨,١ ل ال وي م ع ت وارتف

غ  ٥,١من السيارات بنسبة  ار لایر ٣٦,١في المئة ليبل ي ل ا .  م م ي ف
ة  ١٤,٣انخفض تمويل الواردات من المواد الغذائية بنسبة  ئ في الم

 .مليار لایر ١٧,٩ليبلغ 
 

طاع   ق ي واردات ال ال وي من إجم وبالنسبة للنصيب المئ
ل  وي م ل ت ة، احت جاري ت مصارف ال واسطة ال الخاص الممولة ب

في  ٥١,٩الواردات من السلع األخرى المرتبة األولى بنصيب بلغ 
ي ال ارات في .  المئة من اإلجم ي واردات من الس ل ال وي م ا ت الھ ت

ل .  في المئة من اإلجمالي ١٦,١المرتبة الثانية بنصيب نسبته  واحت
غ  ل في  ١٠,٦تمويل الواردات من اآلالت المرتبة الثالثة بنصيب ب

اء في .  المئة من اإلجمالي ن ب واد ال واردات من م ل ال وجاء تموي
ثم تمويل كل من .  في المئة ٨,٩المرتبة الرابعة بنصيب مئوي بلغ 

زة، وواردات  ھ ن األج واردات م ة، وال ي ذائ غ واد ال م واردات ال
في  ٢,٥في المئة و ٨,٠المنسوجات والمالبس بنصيب مئوي بلغ 

 ).٥-١٠رسم بياني رقـم (في المئة على التوالي  ٢,٢المئة و
 

ة   واسط ة ب ول م م خاص ال اع ال ط ق ت واردات ال ق ق وح
ام  اً ٢٠١٢المصارف التجارية خالل الربع األول من ع اع ف م ارت

 






واردات القطاع الخاص : ٥-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١١الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

مواد غذائية  سيارات  ومالبس  منسوجات 

آالت  مواد بناء  أجھزة  

سلع أخرى 

ع األول  ٦٢,٧في المئة لتبلغ  ٢٣,٩نسبته  رب ال ة ب مليار لایر مقارن
ار لایر ٥٠,٦م البالغة ٢٠١١من عام  اع خالل .  ملي ف ود االرت ع وي

واردات ٢٠١٢الربع األول من عام  ل كل من ال م إلى ارتفاع تموي
ار لایر  ١١في المئة ليبلغ حوالي  ١٧,٢من السيارات بما نسبته  ملي

ق،  ٩,٤مقارنة بمبلغ  اب ام الس ع ل من ال اب ق مليار لایر في الربع الم
غ  ٤٤,٤وتمويل الواردات من مواد البناء بنسبة  ل ب ي  ٦,١في المئة ل

ام  ٤,٢مليار لایر مقارنة بمبلغ  ع مليار لایر في الربع المقابل من ال
 ٧,٦في المئة ليبلغ  ٣٣السابق، وتمويل الواردات من اآلالت بنسبة 

ام  ٥,٧مليار لایر مقارنة بمبلغ  ع مليار لایر في الربع المقابل من ال
ة  ٢٤,١السابق، وتمويل الواردات من السلع األخرى بنسبة  ئ في الم

غ  ٣٠,٨ليبلغ  ع  ٢٤,٨مليار لایر مقارنة بمبل رب ار لایر في ال ي ل م
ة .  المقابل من العام السابق ول وارتفعت واردات القطاع الخاص المم

ه  ت ب ا نس م بواسطة المصارف التجارية من المنسوجات والمالبس ب
ي  ٩٢٨في المئة لتبلغ  ٧,٣ ون  ٨٦٥مليون لایر مقارنة بحوال ي ل م

وارتفع تمويل الواردات من .  لایر في الربع المقابل من العام السابق
ار لایر ٥,٢في المئة ليبلغ  ١٩,٧المواد الغذائية بنسبة  ي ل ا .  م م ن ي ب

ة  ب س ة   ١٥,٤انخفض تمويل الواردات من األجھزة بن ئ ـ ـ م ي ال ـ فـ
ل  ١,٢مليار لایر مقارنة بمبلغ  ١,٠ليبلغ  اب مليار لایر في الربع المق

 .من العام السابق

الربعيالسنوي٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١٠٢٠١١٢٠١١٢٠١٢
——————————————————————

١٩,٧-١٨٣٦٣٢٠٩٤٥١٧٩٤٧٤٣١٦٥١٦٨١١,١٨,٠٨,٥٨,٢١٤,٣مواد غذائية
٢٣٠٣٤٣٤٣٠٨٣٦٠٧٤٩٤٢٧١١٠٤٨١٨,٢١٦,١١٨,٦١٧,٦٥,١١٧,٢سيارات

٤٥٩٧٣٧٩٨٤٨٤١٨٦٥٩٢٨٢,٠٢,٢١,٧١,٥٢٧,٥٧,٣منسوجات ومالبس
١٥٢٨٤٢٠١٣٠٢٣٧٦٧٥٧٤٥٧٦٤١١٠,٧١٠,٦١١,٤١٢,٢١٨,١٣٣,٠آالت

١١٧٨٧١٥٤٠٦١٩٩٩٤٤٢٠١٦٠٦٦٨,٢٨,٩٨,٣٩,٧٢٩,٨٤٤,٤مواد بناء
-٤٤٧٢٤٦٨٦٥٥٧٢١٢٠٩١٠٢٣٢,٥٢,٥٢,٤١,٦١٨,٩١٥,٤أجھزة

٨٤١٨٣٨٩٧٠٠١١٦٥٥٩٢٤٨٠٤٣٠٧٨٤٤٧,٥٥١,٩٤٩,١٤٩,١٢٩,٩٢٤,١سلع أخرى
١٦١٧٢٠١٨٨٩٧٣٢٢٤٧٥٤٥٠٥٦٧٦٢٦٥٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٨,٩٢٣,٩المجموع

نسبة المجموع إلى 
الواردات (سيف)

٤٥,١٤٧,٢٤٥,٥

———————————————————

——————————————————

بماليين الرياالت

الربع األولالربع األول
——————————————

واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية*  : ١٠-٦ جدول رقم
النصيب المئوي

نسبة التغير

* تمثل االعتمادات المسددة والفواتير المرسلة للتحصيل عن طريق المصارف التجارية.
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١٠٣ 

طاع   ق ي واردات ال ال وي من إجم ئ وبالنسبة للنصيب الم
ام  الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للربع األول من ع

ة ٢٠١٢ ب رت م ع األخرى ال واردات من السل م فقد احتل تمويل ال
ي ٤٩,١األولى بنصيب  ال ل .  في المئة من اإلجم وي م ل ت م احت ث

نصيب  ة من  ١٧,٦واردات السيارات المرتبة الثانية ب ئ م في ال
وجاء تمويل واردات اآلآلت في المرتبة الثالثة بنصيب .  اإلجمالي

ة جاء .  في المئة من اإلجمالي ١٢,٢مئوي بلغ  وفي المرتبة الرابع
ه  ت ب ة ٩,٧تمويل واردات مواد البناء بنصيب بلغت نس ئ م . في ال

نصيب  وجاء في المرتبة الخامسة تمويل واردات المواد الغذائية ب
واردات .  في المئة ٨,٢مئوي بلغت نسبته  ل كل من ال وجاء تموي

نصيب  من األجھزة والمالبس والمنسوجات في المرتبة األخيرة ب
 .في المئة على التوالي ١,٥في المئة  ١,٦بلغت نسبته 

 
 الصادرات عبر الموانئ

ئ   وان م ل ة ل ام ع مؤسسة ال وفقاً للبيانات الصادرة عن ال
ام  م ٢٠١١ارتفعت الصادرات بالطن عبر موانئ المملكة خالل ع

ال تشمل صادرات ( مليون طن  ١٠٥,٥في المئة لتبلغ  ٣,٥بنسبة 
مليون  ١٠١,٩مقارنة بكمياتھا في العام السابق البالغة )  النفط الخام

 ).٧-١٠جدول رقم (طن 
 

ا   ھ ت في  ٢,١وحققت صادرات المواد الكيماوية زيادة نسب
ام  ٣٢,١المئة مـن  ي ٢٠١٠مليون طن في ع ى حوال  ٣٢,٧م إل

ام  اء .  م٢٠١١مـلـيون طن في ع ن ب واد ال عت صادرات م ف وارت
غ  ٤,٥والحديد بنسبة  ل ب ت ة ل ئ م ة   ١٦,٧في ال ارن ق ون طن م ي ل م

ق ١٦,٠بحوالي  عت الصادرات .  مليون طن في العام الساب ف وارت
غ  ٣,٨من المنتجات النفطية المكررة والـغاز بنسبة  ل ب ت ة ل ئ م في ال

ي  ٥٣,٠ ام  ٥١,١مليون طن مـقـارنة بحوال ع ون طن في ال ي ل م
ة  ١٠,٢وارتفعت صادرات المواد األخرى بنسبة .  السابق ئ م في ال
ام  ٢,٨مليون طن مقارنة بحوالي  ٣,١لتبلغ  ع ون طن في ال ي ل م
 . السابق

 
ئ   وان م ر ال وبالنسبة للنصيب المئوي لكمية الصادرات عب

ررة ٢٠١١لعام  ك م ة ال طي ف ن جات ال ت م، فقد احتلت صادرات المن
ة  ٥٠,٢والغاز المرتبة األولى بنسبة  ب س ن  ٥٠,١في المئة مقارنة ب
ق ة .  في المئة في العام الساب اوي م ي ك واد ال م م صادرات ال ومن ث

ه  ت ب نصيب نس ة ب ي  ٣١,٠بالمرتبة الثاني ال ة من إجم ئ م في ال
د .  الصادرات عبر الموانئ دي ح اء وال ن ب واد ال ا صادرات م وتلتھ

لت صادرات .  في المئة ١٥,٩بالمرتبة الثالثة بنصيب نسبته  واحت
رسم ( في المئة  ٢,٩المواد األخرى المرتبة األخيرة بنصيب نسبته 

 ).٦-١٠بياني رقـم 
 

 الواردات عبر الموانئ
ام   ع ة ل ك ل م م ئ ال وان ر م واردات عب م ٢٠١١ارتفعت ال
ام  ٦١,١في الـمئة لتبلغ نحو  ٥,٢بـنـسـبة  ع ال مليون طـن مقارنة ب

ون طن  ٥٨,١السابق البالغة فيه نحو  ي م ( مل دول رقـ ). ٨-١٠جـ
واد  م ئ من ال وان م ويـعزى ھذا االرتفاع إلى نمو الواردات عبر ال

ي  ٣٣,٤األخرى بنسبة  غ حوال ل ب ت ون طن  ٢٠,٨في المئة ل ي ل م
حو  ن ق ١٥,٦مقارنة ب ام الساب ع ون طن في ال ي ل عت .  م ف وارت

حو  ٥,٣الواردات من مواد البناء والحديد بنسبة  في المئة لـتـبـلغ ن
حو  ٢١,٦ ـ ن ة بـ ارن ام  ٢٠,٦مليون طن مق ع ون طن في ال ي ل م
ة  ١٢,٦وزادت الواردات من المعدات بما نسبته .  السابق ئ م في ال

ام  ١,٠مليون طن مقابل  ١,٢لـتبلغ حوالي  ـ ع ون طن في الـ ي ل م
ه  ت السابق، في حين انخفضت الـواردات من المواد الغذائية بما نسب

حو  ١٦,٤في المئة لـتـبـلغ نحو  ١٧,١  ١٩,٨مليون طن مقارنة بن
ق ام الساب واد .  مليون طن فـي الع م واردات من ال خفضت ال وان

ة  ١,١٣في المئة لتبلغ  ٠,٩الصناعية بما نسبته  ارن ق مليون طن م
 .مليون طن في الـعـام الـسابق ١,١٤بنحو 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١
————————————————

١٨٧٤٧١٩٤١٤٢١١٢٥٣٢٠٥٣٣٢٧٣٣٣١,٤٣١,٠٢,١مواد كيماوية

٥٥٨٠٦٥٦٦٠٦٥٥٢٢٣٥١٠٨٧٥٣٠١٠٥٠,١٥٠,٢٣,٨منتجات نفطية مكررة وغاز

١١٦٥٥١٢٥٢٤١٢٤٤٠١٦٠١٦١٦٧٤٠١٥,٧١٥,٩٤,٥مواد بناء وحديد

٢٧٩٣٢٨٥٠٣٠٠٣٢٧٨١٣٠٦٥٢,٧٢,٩١٠,٢مواد أخرى

٨٩٠٠١٩١٣٩٤٩١٧٩١١٠١٩٣٧١٠٥٥٤٨١٠٠,٠١٠٠,٠٣,٥المجموع

* ال تشمل صادرات النفط الخام.

المصدر: المؤسسة العامة للموانئ.

نسبة التغير 
السنوي

جدول رقم ١٠-٧: كمية الصادرات عبر الموانئ* 

بآالف األطنان
———————————————————————

النصيب المئوي
————————





 

صادرات المملكة عبر : ٦-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١١الموانيء عام 

مواد كيماوية  منتجات نفطية مكررة وغاز 

مواد بناء وحديد مواد أخرى 
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١٠٤ 

التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية

سجل صافي التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع دول  
غ ٢٠١١مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام  ل زاً ب  ٧,٢م عج

ام  ٢٠,٠مليار لایر مقابل عجز بلغ نحو  م ٢٠١٠مليار لایر في ع
ة من دول مجلس ).  ٩-١٠جدول رقم (  ك ل م وسجلت واردات الم

غ  ١١,٧التعاون لدول الخليج العربية انخفاضاً نسبته  ل ب ت في المئة ل
ام  ٥٢,٣م مقابل ٢٠١١مليار لایر عام  ٤٦,٢ ع ار لایر في ال ي ل م
ه .  السابق ت ب ا نس  ٩,٤وتشكل واردات المملكة من دول المجلس م

ة .  في المئة من إجمالي واردات المملكة ك ل وارتفعت صادرات المم
ام  ١٩إلى دول المجلس بنسبة  ة في ع ئ م ة ٢٠١١في ال ارن ق م م

ه  ٣٨,٥بالعام السابق لتبلغ  ت ب ا نس في  ٢١,٨مليار لایر، وتمثل م
 .المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية

 
ة   ي رب ع ارات ال ة اإلم ة أن دول ي وتوضح البيانات التفصيل

في تبادلھا التجاري )  مليار لایر ١٠,٨(المتحدة سجلت أكبر فائض 
غ ٢٠١١مع المملكة خالل عام  ل ائض ب ف ن ب م، تلتھا مملكة البحري

غ  ١,٩ ل ائض ب ف ان ب ة عم ار لایر ١,٤مليار لایر ثم سلطن ي ل . م
غ  ل ً ب  ٣,٧وسجل الميزان التجاري للمملكة مع دولة الكويت فائضا

غ ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ل ً ب ائضا طر ف ة ق  ٢,٧م، ومع دول
 . مليار لایر

 
ة من دول   طي ف ن ر ال ة غي ك ل وتشير بيانات واردات المم

دة ٢٠١١المجلس لعام  ح م إلى استمرار دولة اإلمارات العربية المت
ار لایر،  ٣٠,٣في المرتبة األولى كأكبر مصّدر للمملكة بمبلغ  ي ل م

ه  ت ب ا نس دة م ح ت م ة ال ي رب ع وتمثل الواردات من دولة اإلمارات ال
في المئة من إجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول  ٦٥,٦
غ .  المجلس ل ب م ة ب ي ان ث ة ال  ٦,٨وجاءت مملكة البحرين في المرتب

غ .  في المئة ١٤,٧مليار لایر مشكلة نسبة  ل ب م ان ب تلتھا سلطنة عم
غ  ٩,٣مليار لایر مشكلة ما نسبته  ٤,٣ ل في المئة، ثم دولة قطر بمب
كويت  ٥,٥مليار لایر أو ما نسبته  ٢,٥ ة ال راً دول في المئة، وأخي

 .في المئة ٤,٩مليار لایر أو ما نسبته  ٢,٣بمبلغ 

ر   ب وبـالـنسبة للنصيب المئوي لمكونات كمية الواردات عـ
د ٢٠١١موانئ المملكة لعام  دي ح اء وال ن م، احتلت واردات مواد الب

غت  ل ئ ب المرتبة األولى بنصيب من إجمالي الـواردات عبر الموان
ة .  في المئة ٣٥,٤نسبته  ب رت م ال وجاءت واردات المواد األخرى ب

واد  ٣٤,٠الثانية بنصيب نسبته  م في المئة، بـينما احتلت واردات ال
غ  ل نصيب ب ة ب ث ة ٢٦,٩الغذائية المرتبة الثال ئ م وجاءت .  في ال

واردات المعدات، والمواد الصناعية بالمرتبتين األخيرتين بنصيب 
رسم بياني رقـم ( في المئة على التوالي  ١,٨في المئة و  ١,٩نسبته 
٧-١٠.( 

 
غت واردات   ل ة، ب ي ح واشي ال م ارات وال ي س ل وبالنسبة ل

حو ٢٠١١المملكة من السيارات عن طريق الموانئ لعام   ٦٩١م ن
ق  ٣,٦ألف سيارة بانخفاض نسبته  ام الساب ع ال ة ب ارن في الـمئة مق

ة من .  ألف سيارة ٧١٧والبالغة  ك ل م م غت واردات ال ل في حـين ب
ة  ٦,٢م نـحو ٢٠١١المواشي الحية لعام  ي مليون رأس مــن الماشــ

ه  ٢٢,٤بارتفاع نســبته  ي ة ف غ ال ب ق ال في المئة مقارنة بالعام الساب
 .مليـون رأس مـن الماشيــة ٥,٠نحو 






 

واردات المملكة عبر الموانئ : ٧-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١١عام 

مواد غذائية مواد بناء وحديد معدات 

مواد صناعية  مواد أخرى 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١
————————————————————————

-١٥٩٩٠١٨٤٦٣١٨٣٥٠١٩٨١١١٦٤٢٨٣٤,١٢٦,٩١٧,١مواد غذائية
١٨٠٤٣٢٠٥٩٧١٥٣٨٠٢٠٥٥٣٢١٦٤٠٣٥,٤٣٥,٤٥,٣مواد بناء وحديد (١)

١٠٤٢١٠٧١٨٥٩١٠٢٥١١٥٤١,٨١,٩١٢,٦معدات
-٨٨٥٨٥٨١٠٩٢١١٣٦١١٢٦٢,٠١,٨٠,٩مواد صناعية

(٢) ١٣١٠٩١٨٨٢١١٥١٣٠١٥٥٧٨٢٠٧٨٣٢٦,٨٣٤,٠٣٣,٤مواد أخرى
٤٩٠٦٩٥٩٨١٠٥٠٨١١٥٨١٠٣٦١١٣١١٠٠,٠١٠٠,٠٥,٢المجموع

٤٣٩٧٣٧٤٥٤٢٩٩٥٠٣٦٦١٦٥٢٢,٤عدد المواشي الحية (٣)
(٤) -٥٧٩٦٨١٥٦٥٧١٧٦٩١٣,٦عدد السيارات

(٢)  تشمل معدات ثقيلة عن طريق الموانئ الصناعية.

 (٤)  السيارات بالطن مشمولة ضمن المواد األخرى.

 (١)  تشمل الحديد الخام وأي مواد صلبة أخرى.

المصدر: المؤسسة العامة للموانئ.

 (٣)  المواشي الحية بالطن مشمولة ضمن المواد الغذائية.

بآالف األطنان
—————————————————————————

النصيب المئوي

باآلالف

———————

جدول رقم ١٠-٨ : كـميـــة الـواردات عـبر الـموانــئ

نسبة التغير 
السنوي
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١٠٥ 

دول مجلس   ة ل أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطي
ام  ع ة ل ي رب ع ج ال ي ل خ ة ٢٠١١التعاون لدول ال د ظلت دول ق م، ف

اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى حيث صدرت المملكة 
ة من  ٥٠,٧مليار لایر، أي ما يعادل  ١٩,٥لھا ما قيمته  ئ م في ال

س مجل دول ال ة ل طي ف وجاءت .  إجمالي صادرات المملكة غير الن
غ  ل ب م ة ب ي ا  ٥,٩دولة الكويت في المرتبة الثان ار لایر، أي م ي ل م

ار لایر أي  ٥,٣تلتھا دولة قطر بمبلغ .  في المئة ١٥,٤نســبته  ي ل م
غت صادرات . في المئة ١٣,٧ما نسبته  ثم مملكة البحرين حيث بل

ة ١٢,٦مليار لایر أي ما نسبته  ٤,٨المملكة إليھا حوالي  ئ م . في ال
ه  ٢,٩وأخيراً سلطنة ُعمان بمبلغ  ت ب في  ٧,٧مليار لایر أي ما نس

 .المئة
 

ن من  ي اري ج ت اء ال م الشرك التبادل التجاري غير النفطي مع أھ
 الدول العربية

ة مع   ك ل م م ل فطي ل ن تشير بيانات التبادل التجاري غير ال
ة( الدول العربية  ي ) باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب

غ  ل ة ب ام  ١٢,٣إلى تسجيل فائض للمملك ع ار لایر ل ي ل   م٢٠١١م

ام  ١٢,٤مقـابل فـائـض بلغ  ـ ع م ( م ٢٠١٠مليار لایر ل جدول رق
اً  ).  ١٠-١٠ اع ف ة ارت ي رب ع دول ال وسجلت واردات المملكة من ال

غ  ١٥,٤نسبته  ام  ١٦,٥في المئة لتبل ار لایر في ع ي ل م ٢٠١١م
ة  ١٤,٣مقابل  ك ل م مليار لایر في العام السابق، وتشكل واردات الم

ي واردات  ٣,٣من الدول العربية ما نسبته  ال ة من إجم ئ م في ال
دول .  المملكة ى ال ة إل ك ل م م عت صادرات ال ف ل، ارت اب وفي المق

غ  ٧,٩العربية بنسبة  ل ب ت ق ل ام الساب ع ال  ٢٨,٨في المئة مقارنة ب
ي صادرات  ١٦,٣مليار لایر، وتمثل ما نسبته  ال في المئة من إجم

 .المملكة غير النفطية
 

ة  ويتضح  ك ل م م ل من البيانات التفصيلية للتبادل التجاري ل
دول  ع ال ي ة، أن جم ي رب ع مع أھم الشركاء التجاريين من الدول ال
ة  وري ھ دا جم ا ع ة م ك سجلت عجزاً في تبادلھا التجاري مع الممل

جاري مع  .  مصر العربية ت ا ال ھ ادل ب ً في ت وحققت المملكة فائضا
عراق ٢٠١١مليار لایر خالل عام  ٤,٠األردن بقيمة  م مع ال م، ث

ة .  مليار لایر ١,٩بفائض بلغ  ك ل وبلغ فائض الميزان التجاري للمم
غ  ١,٤مليار لایر، ومع سوريا  ١,٧مع المغرب  ل ب م مليار لایر، وب

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

—————————————————————————————————
-٣٠٢٩٢١٩٤٨٠١٠٨١٢-٢٧٥٣١١٤٧٦٠١٢٧٧١-٢٤٩٦٧١٧٧١٢٧٢٥٥اإلمارات

-٦٧٧٩٤٨٣٤١٩٤٥-١٧٧٥١٤٧٧٢١٢٩٧٩-١٧٩١٣٥٨٥٦١٢٠٥٧البحرين

١٨٥٤٤٩٠٠٣٠٤٦٢١٧٩٥١٥٢٢٩٧٣٢٢٥٣٥٩١١٣٦٥٨الكويت

١٧٩٦٦٩٤٤٥١٤٨٢١٥٣٥٤٢٢٣٢٦٩٢٥٤٣٥٢٨٠٢٧٣٧قطر

-٤٣٠٢٢٩٤٨١٣٥٤-٢٦٦٦٢٢١٧٤٤٩-٢٣٦٥٢١٢٨٢٣٧عمان

-٤٦١٦٩٣٨٤٥٣٧٧١٦-٥٢٢٨٠٣٢٣٢٣١٩٩٥٧-٤٨٨٩٥٣٧٥٤٠١١٣٥٥المجموع

٢٠٠٩

—–———————————

 **٢٠١٠

—–———————————

 ***٢٠١١

—–———————————

* تشمل إعادة التصدير.                        ** أرقام معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٠-٩ : التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية* 

(بماليين الرياالت)

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
————————————————————————————————

-٦٠٧٤٦١٤٩٧٥٧٠٢١٥٩٢٠١١٠١-٥٣٦٥٤٦٨٩٦٧٦مصر
٢٠٠٤٤٦٢٤٢٦٢٠٢٣٤٢٥٢٦٨٢٩٢٦٢٤٦٦٦٤٥١٣٩٨٥األردن
١٦٥١٢٣٥٥٧٠٤٢١٥٢٣٠٣٨٨٨٦١٩٥٦٣٣٨٩١٤٣٣سوريا
٧٣٨٢٣٤٩١٦١١٧٨٨٢٦٠٠١٨١٢٩٦٩٢٢٩٧١٣٢٨اليمن

٦١٥٢١٠٤١٤٨٩٧٩٠٢١٨٩١٣٩٩١٢٤٩٢١٤٩٩٠٠السودان
٠٢٦٠٤٢٦٠٤٠١٨١٠١٨١٠١١٩٢٧١٩٢٦العراق
١٧٤١١٧٨١٠٠٤٢٥٣١٤٩٤١٢٤١٢٩٧١٩٦٣١٦٦٦المغرب

١٧٣٨٣١٢٢١٣٨٤١٨٦٢٤١٢٢٢٢٦٠٢٤٩٣٤٦٨٨٢١٩٥بقية الدول العربية
١٢٢٨٥٢٣٠٢٥١٠٧٤٠١٤٢٦١٢٦٦٧٠١٢٤٠٩١٦٤٥٢٢٨٧٨٤١٢٣٣٢المجموع

٢٠٠٩

* تشمل إعادة التصدير.                         ** أرقام معدلة.                            *** بيانات أولية وتشمل إعادة التصدير.
المصدر : مصلحة اإلحصــاءات العامــة والمعــلومات، وزارة االقتصــاد والتخطيط.

التبادل التجاري غير النفطي مع أھم الشركاء التجاريين من الدول العربية*  : ١٠-١٠ جدول رقم

**٢٠١٠
——————————————

 ***٢٠١١
——————————————

(باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
( بماليين الرياالت )

——————————————
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١٠٦ 

ام  ١,٣ ة .  م٢٠١١مليار لایر مع اليمن خالل ع ك ل م م قت ال وحق
ون لایر ٩٠٠فائضاً مع السودان بمبلغ  ي ل ة أخرى، .  م ي اح من ن

ام  الل ع جاري مع مصر خـ ت حققت المملكة عجزاً في تبادلھا ال
 .مليار لایر ١,١م بلغ ٢٠١١

 
اء   وبـالنسبة لواردات المملكة غير النفطية من أھم الـشـرك

ة ٢٠١١التجاريين من الدول العربية لعام  م، احـتـلت مـصر المرتب
ار لایر ٧,٠األولى بصادرات إلى المملكة مقدارھا  ي ل ل .  مـ ث م وت

ي واردات  ٤٢,٧الواردات من مصر ما نسبته  ال في المئة من إجم
ة ي رب ع دول ال ة من ال طي ف ن وجاءت األردن في .  المملكة غير ال

ه  ٢,٥المرتبة الثانية بمبلغ  ت ب في  ١٥,٠مليار لایر، مشكلة ما نس
غ .  المئة من إجمالي الواردات من ھذه المجموعة ل ب م تلتھا سوريا ب

ه  ٢,٠ ة ١١,٩مليار لایر، أي ما نسبت ئ م م السودان في .  في ال ث
ه  ١,٢المرتبة الرابعة بمبلغ  ت ب ا نس ةً م ل في  ٧,٦مليار لایر مشك

عراق في .  المئة وجاءت واردات المملكة من اليمن والمغرب وال
مليون لایر ومبلغ  ٩٦٩المراتب الخامسة والسادسة والسابعة بنحو 

 .مليون لایر ومبلغ مليون لایر على التوالي ٢٩٧
 
م    ى أھ ة إل طي ف ن ر ال ة غي ك وبالنسبة إلى صادرات الممل

ام  ع ة ل د جاءت ٢٠١١الشركاء التجاريين من الدول العربي ق م، ف
ه  ت م ي ا ق ا م ھ ة ل ك األردن في المرتبة األولى، حيث صّدرت الممل

ادل  ٦,٥ ع ا ي ار لایر، أي م ي ل ي  ٢٢,٤م ال ة من إجم ئ م في ال
ة وجاءت مصر في .  صادرات المملكة غير النفطية للدول العربي

ة ٢٠,٦مليار لایر، أي ما نسبته  ٥,٩المرتبة الثانية بمبلغ  . في المئ
ه  ٣,٤تلتھا سوريا في المرتبة الثالثة بمبلغ  ت ب مليار لایر، أي ما نس

غ  ١١,٨ ل ب م ار  ٢,٣في المئة، ثم اليمن في المرتبة الرابعة ب ـ ي ل م

غ  ل ب م خامسة ب ة ال ب رت م ار لایر،  ٢,١لایر، والسودان في ال ي ل م
ن  ي ت ب رت م ال عراق ب مغرب وال ى ال ة إل ك ل وجاءت صادرات المم

ى  ١,٩مليار لایر ومبلغ  ٢,٠السادسة والسابعة بنحو  مليار لایر عل
 .التوالي

 
 ميزان المدفوعات  

 الحساب الجاري : أوالً 
ام   ع ة ل ك ل م م وعات ال دف سجل الحساب الجاري لميزان م
غ  ٥٩٤,٢م فائضاً مقداره ٢٠١١ ل ائض ب ف ة ب ارن ق ار لایر م ي ل م
ا  ٢٥٠,٣ ھ ت ب ادة نس زي ق ب في  ١٣٧,٤مليار لایر في العام الساب
ع .  المئة زان السل ي ائض م اع ف ف ى ارت اع إل ف ذا االرت عزى ھ وي

غ  ١٠٣,٣والخدمات بما نسبته  ل ب ي ار لایر  ٦٦٨,٢في المئة ل ي ل م
رغم ارتفاع عجز صافي التحويالت الجارية إلى الخارج بما نسبته 

م ( مليار ريــال  ١١٠,٢في المئـة ليبلغ  ٥,٢ ). ١١-١٠جــدول رق
تطور ميزان الحساب الجاري )  ٨-١٠( ويوضح الرسم البياني رقم 

تضح ٢٠١١م إلى ٢٠٠٨وبنوده الرئيسة خالل الفترة من  م ومنه ي
ا ٢٠١١أن ميزان الحساب الجاري حقق أعلى فائض في عام  م م في

زان .  م٢٠٠٩حقق أدنى فائض له خالل عام  ي ود م ن ب ة ل ب س ن ال وب
ائض  الحساب الجاري، حقق بندا السلع والخدمات، والدخل أعلى ف

ى ٢٠١١لھما خالل عام  ة أعل جاري حويالت ال ت م فيما حقق بند ال
 .م٢٠١١عجز له خالل عام 

      
 :السلع والخدمات  -أ
 السلع  -١ 

ام   ة ٢٠١١ارتفع فائض الميزان السلعي خالل ع ب س ن م ب
ي  ٩١٧,٧في المئة ليبلغ  ٥٩,٢ حوال  ٥٧٦,٤مليار لایر، مقارنة ب

٢٠١١(٢)٢٠١٠(١)٢٠٠٨٢٠٠٩
نسبة التغير 

السنوي ٢٠١١

—————————————————
٤٩٦٢٠٨٧٨٥٨٠٢٥٠٣١٦٥٩٤٢٢٢١٣٧,٤أوالً :  ميزان الحساب الجاري

٥٤٨١٣٤١٤٩٩٥٣٣٢٨٦٠٥٦٦٨١٦١١٠٣,٣      أ. السلع والخدمات
٧٩٥١٠١٣٩٤٦١١٥٧٦٤١٨٩١٧٦٧١٥٩,٢          ١. السلع

٠,٧-٢٤٩٥١٠-٢٤٧٨١٣-٢٤٤٦٥٨-٢٤٦٩٦٧          ٢ . الخدمات
٣٤٣٦٨٣٢٣٩٨٢٦٤١٥٣٦٢٥٨٣٧,٣      ب.  الدخـــــل

٥,٢-١١٠١٩٧-١٠٤٧٠٣-١٠٣٧٧٢-٨٦٢٩٤      ج.  التحويالت الجارية
-٤١٢٢٨٧-١٤٩٢٤٨١٢١٣٩٢-٣٨٣٦١٠ثانياً :  الحساب الرأسمالي والمالي (صافي)  

١٣٤٨٤٣١٢٨٥٥١٩٤٩٧٢٤٩٦٤٤      ١ . االستثمار المباشر
-٦٠٥٦٤-٥٦٨٢٨-٧٥٥٢٠-٦١١٤      ٢ . استثمارات الحافظة
-٤١٥٣٧-٢٨١٨٠-١٥٠٣٢٥٨٦٧      ٣ . استثمارات أخرى
-٣٥٩٨٣١-١٢٢٠٨٤١٣١٣٥٦-٥١٣٨٤٣      ٤ . األصول االحتياطية
٠٠٠-٨٦٧          ٤ . ١. الذھب النقدي

١٠٥٨١٣٢٢-٣٨٢٢٤-٥٢          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-١٣٤١٠٨٠٣-٢٣٧٤-٢٤٤٨          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-٣٥٠٣٥٠-١٦٢٦٨٢١٣٢٥٤٨-٥١٠٤٧٦          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-١٠٤٤٤٦-٧٩٩٧٧٢٢١٧٤-١٤٦٧٨٨             ٤ . ٤. ١. عملة وودائع
-٢٤٥٩٠٤-٨٢٧٠٥١١٠٣٧٤-٣٦٣٦٨٨             ٤ . ٤. ٢  اوراق مالية
-١٨١٩٣٥-١٢٨٩٢٤-٢٢٧٨٢٨-١١٢٥٩٨ثالثاً :   الـســھــــو والـخــطـــأ

 (١) معدلة.                 (٢) أولية. 
 (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.

جدول رقم ١٠-١١ : ميـــزان المدفـــوعــات
(مليون لایر)
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١٠٧ 

حو  ٦١,٣عجز مدفوعات الخدمات األخرى بنسبة  غ ن ل ب ت بالمئة ل
 . مليار لایر ٥٠,٧

 
 الدخل  -ب

ة   ب س ن  ٣٧,٣سجل فائض حساب دخل االستثمار ارتفاعاً ب
ام  ٣٦,٣في المئة ليصل إلى  ة ٢٠١١مليار لایر خالل ع ارن ق م م

ق ٢٦,٤بفائض بلغ نحو  ذا   .  مليار لایر خالل العام الساب ود ھ ع وي
في  ١١,٩إلى ارتفاع صافي بند دخل االستثمارات األخرى بنسبة 

ار لایر  ٢,٩مليار لایر مقارنة بحوالي  ٣,٣المئة ليبلغ حوالي  ي ل م
ظة .  خالل العام السابق اف ح ارات ال م ث ت وارتفع صافي بند دخل اس

ي  ١٢,٦بنسبة  غ حوال ل ب ي ة  ٥٨,٦في المئة ل ارن ق ار لایر م ي ل م
وكذلك انخفض العجز في .  مليار لایر للعام السابق ٥٢,٠بحوالي 

ي  ١١,١دخل بند االستثمار المباشر بنسبة  غ حوال ل ب ي ة ل ئ م في ال
ام  ٢٦,١مليار لایر مقارنة بحولي  ٢٣,٢ ع الل ال ـ مليار ريــال خـ
 .السـابق

  
 التحويالت الجارية  -ج

ام   ة خالل ع جاري حويالت ال ارتفع العجز في حساب الت
 ١٠٤,٧مليار لایر مقابل  ١١٠,٢في المئة إلى  ٥,٢م بنسبة ٢٠١١

حويالت  ت خفضت ال ق، حيث ان اب ام الس ع ار لایر خالل ال ملي
في المئة، بينما ارتفع بند تحويالت القطاعات  ١,٧الحكومية بنسبة 
حويالت  ٥,٧األخرى بنسبة  اع ت ف ى ارت ك إل ود ذل ع في المئة وي

مليار لایر  ١٠٣,٥في المئة لتبلغ نحو  ٥,٤العاملين األجانب بنسبة 
ة .  في المئة  ٨٩,٣وارتفاع التحويالت األخرى بنسبة  م ي ل ق ث م وت

م  ال ع ى دول ال ة إل ك ل تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المم
زان  ـ األخرى أحد أھم بنــود مدفوعــات الحسـاب الجــاري في ميـ

ة ـ ـ ك م .  مدفوعات الممل جدول رق ح ال ـ وضـ رسم  ١٢-١٠وي وال
ة  ٩-١٠البياني رقـم  ك ل م م تطور تحويالت العاملين األجانب في ال

 . م٢٠٠٣منذ عام 
 

 ً  الحساب الرأسمالي والمالي : ثانيا
م ٢٠١١سجل بند صافي االستثمارات المباشرة خالل عام  

ار لایر  ٩٥,٠مليار لایر مقابل  ٤٩,٦تدفقاً للداخل بقيمة بلغت  ي ل م
ار  خالل العام السابق م ث ت ات االس ق دف خفاض ت جة الن ي ت ك ن وذل

ى .  مليار لایر في العام السابق ويعزى ھذا االرتفاع بشكل رئيس إل
ة واألخرى( ارتفاع إجمالي الصادرات  طي ف ن ) تشمل الصادرات ال

ة  ١,٤بالمئة لتبلغ  ٤٥,٢بنسبة  ي م اع ك ف ك الرت تريليون لایر، وذل
ي  عرب وأسعار النفط العالمية حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط ال

ام  ٧٨,٩٦دوالراً مقابل  ٩٥,١٨الخفيف  ع دوالراً للبرميل خالل ال
في  ٢٣,٢فقد ارتفعت بنسبة )  فوب( أما بالنسبة للواردات .  السابق

ار لایر  ٣٦٢,٥مليار لایر مقارنة بحوالي  ٤٤٦,٥المئة لتبلغ  ي ل م
دي .  خالل العام السابق ق ن ر ال وارتفعت الصادرات من الذھب غي

في المئة، كما ارتفعت الواردات خالل العام نفسه من  ٣١,٤بنسبة 
 .بالمئة  ٢٣,٢الذھب غير النقدي بنسبة 

 
 الخدمات  -٢

ام   خدمات خالل ع م ٢٠١١ارتفع العجز في حساب ال
غ  ٢٤٩,٥في المئة ليبلغ  ٠,٧بنسبة  ل عجز ب ة ب ارن ق مليار لایر م
عجز في .  مليار لایر خالل العام السابق ٢٤٧,٨ ويرجع ارتفاع ال

د  ن عجز في صافي ب حساب الخدمات بشكل رئيس إلى ارتفاع ال
غ صافي عجز  ٢٥,٢خدمات النقل بنسبة  ل ة، حيث ب ئ م في ال

حو  ٥٠,٢مدفوعات خدمات النقل نحو   ٤٠,١مليار لایر مقارنة بن
وارتفع العجز في صافي بند خدمات .  مليار لایر خالل العام السابق

ار لایر ٦,٤في المئة ليبلغ نحو  ٢٣,٢التأمين بنسبة  ي ل ع .  م ف وارت

-٢٠٠

-١٠٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٨٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

مليار لایر ميزان الحساب الجاري: ٨-١٠رسم بياني رقم  

ميزان الحساب الجاري   السلع والخدمات 

الدخـــــل   التحويالت الجارية 

نسبة التحويالت للناتج المحليالناتج المحلي  للقطاع الخاص* 
للقطاع الخاصمليون لایرالتغير السنوي ٪مليون لایرالعــام

———————————————————————————
٢٩٨٩٨٥١٨,٥-٢٠٠٣٥٥٤٣٧٦,٨
٣٢١٢٩٩١٥,٨-٢٠٠٤٥٠٨٣٢٨,٣
٢٠٠٥٥١٣٩٥١,١٣٤٦٤٨٧١٤,٨
٢٠٠٦٥٧٢٩٥١١,٥٣٧٣٩٩١١٥,٣
٢٠٠٧٥٩٠٠٩٣,٠٤٠٤٩٦٣١٤,٦
٢٠٠٨٧٨٥٤٦٣٣,١٤٤٠٢٦٣١٧,٨
٢٠٠٩٩٦٣٢٩٢٢,٦٤٥٣٨١١٢١,٢

 **٢٠١٠٩٨١٧٣١,٩٤٩٥٣٦١١٩,٨
 **٢٠١١١٠٣٤٨٥٥,٤٥٦٨٠١٧١٨,٢

جدول رقم ١٠-١٢ : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية

* باألسعار الجارية.                 ** أرقام أولية.

ا ت مـيـزا ن الـمدفـوعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد  المصدر: بيـا ـن
والتخطيط.
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١٠٨ 

م ) ١٣-١٠ ي رقـ ان ي ة )  ١٠-١٠( ، ويوضح الرسم الب ب طور نس تـ
فائض وعجز الحساب الـجـاري إلـى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

ائض .  م٢٠١١م حـتـى عـام ١٩٩١الفترة من  ة ف ب ويالحظ أن نس
ى  ـ ل الـحـسـاب الـجـاري إلـى الـنـاتج المحلي اإلجمالي بـلـغـت أعـ

ام  رة في ع ت ف ك ال ل غـت ٢٠٠٥مستوى لھا خالل ت ـ ل م حيث بـ
ة عجز في  ٢٨,٥الـنـسـبة  فـي المئة، في حين سجلت أعـلـى نسب

ام  ي في ع ال ي اإلجم محل م ١٩٩١الحساب الجاري إلى الناتج ال
 .في المئة ٢١,٠عندما تجاوزت النسبة 

 
 مساعدات المملكة للدول النامية

دول   ل سرة لـ ـ ي ة مساعدات وقروض مـ قدمت الـمـمـلـك
ر .  النامية وبلغ إجمالي المساعدات والقروض الخارجية المقدمة عب

ددة األطراف خالل  ع ت مؤسسات م القنوات الثنائية ومن خالل ال

ار ٦١,٥في المئة لتبلغ نحو  ٤٣,٩المباشر في المملكة بنسبة  ي ل  .م
ار  ٦٠,٦وسجل صافي استثمارات الحافظة تدفقاً للخارج بمبلغ  ملي

ق،  ٥٦,٨لایر مقابل تدفق للخارج بلغ  اب مليار لایر خالل العام الس
غ  ل ب  ٤١,٥فيما سجل صافي االستثمارات األخرى تدفقاً للخارج بم

غ . مليار لایر ل ب م خارج ب ل ً ل ا ق دف ة ت اطي ي ت وسجلت األصول االح
حو  ٣٥٩,٨ ار لایر  ١٣١,٤مليار لایر مقابل تدفق للخارج بن ي ل م

ة  اطي ي ت خالل العام السابق، وذلك نتيجة تسجيل بند األصول االح
 .   مليار لایر ٣٥٠,٣األخرى تدفقاً للخارج بمبلغ 

 
 نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ام   ـ ع ة لـ ك حـقـق الـحساب الجاري لميزان مدفوعات الممل
ي  ٢٦,٥م فـائـضاً بلغت نسبته ٢٠١١ في المئة من الـنـاتـج الـمـحل

ام  ١٤,٦اإلجمالي مقابل  م ( م ٢٠١٠في المئة خالل عـ جدول رق

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

مليار لایر تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة: ٩-١٠رسم بياني رقم 

النسبة (٪)الناتج المحلي اإلجمالي* الحساب الجاريالعام

———————————————————

٢٠٠٢٤٤٥٢٤٧٠٧٠٦٧٦,٣

٢٠٠٣٨٧٢٢٨٨٠٤٦٤٨١٠,٨

٢٠٠٤١٨٤٨٥٦٩٣٨٧٧١١٩,٧

٢٠٠٥٣٣٧٤٦٣١١٨٢٥١٤٢٨,٥

٢٠٠٦٣٧١٠٠٣١٣٣٥٥٨١٢٧,٨

٢٠٠٧٣٤٩٩٨٥١٤٤٢٥٧٢٢٤,٣

٢٠٠٨٤٩٦٢٠٨١٧٨٦١٤٣٢٧,٨

٢٠٠٩٧٨٥٨٠١٤١٢٥٩٦٥,٦

 **٢٠١٠٢٥٠٣١٦١٧٠٩٧٠٨١٤,٦

 **٢٠١١٥٩٤٢٢٢٢٢٣٩٠٧٣٢٦,٥

جدول رقم ١٠-١٣ : نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

مليون لایر

*  باألسعار الجارية وشامالً رسوم االستيراد.          **  أرقام أولية.

 المصدر :   بيانات الناتج المحلي من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط، وبيانات الحساب الجاري من مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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١٠٩ 

ار لایر  ١٥٩,٣نحو )  م٢٠١١ - ١٩٩٣(الفترة  ي ل م ( م جدول رق
ة من  ٨٦,٢وتشكل المساعدات والقروض ).  ١٤  -  ١٠ ئ م في ال

ساھمات في  ١٣٧,٣اإلجمالي أي  م ي ال ال مليار لایر، وبلغ إجم
ة  ٧,٦مليار لایر وبنسبة  ١٢,٢الجمعيات والمنظمات نحو  في المئ

دد .  من اإلجمالي ع ت عون م رامج ال ساعدات من خالل ب م أما ال
ار  ٩,٨األطراف فقد بلغ اإلجمالي المقدم خالل تلك الفترة نحو  ملي

 .في المئة من اإلجمالي ٦,٢لایر وبنسبة 
 

ة   أما بالنسبة لمساعدات وقروض المملكة الخارجية المقدم
عبر القنوات الثنائية ومن خالل المؤسسات متعددة األطراف خالل 

ه  ٢٠,٤م، فقد بلغت نحو ٢٠١١عام  ت ب اع نس ف ارت ار لایر ب ي ل م
ق ٤٦,٩ ام الساب ع ال ة ب ارن ق ة م ئ م ساعدات .  في ال م وشكلت ال

غت ٢٠١١والقروض المقدمة خالل عام  ل ة ب م ي م الجزء األكبر بق
اع  ٩٠,٤مليار لایر وبنسبة  ١٨,٤ ف ارت في المئة من اإلجمالي، وب

ام  ٧٠,٥بلغت نسبته  ع ي .  م٢٠١٠في المئة مقارنة ب ال غ إجم ل وب
ام  م ٢٠١١مساھمات المملكة في الجمعيات والمنظمات خالل ع

ة  ٧٥٢نحو  ب س ن ون لایر وب ي،  ٣,٧ملي ال ة من اإلجم ئ م في ال
ق ٤,٠وبانخفاض بلغت نسبته  غ .  في المئة مقارنة بالعام الساب ل وب

دد األطراف في  ع ت إجمالي مساعدات المملكة من خالل العون م
ة  ١,٢م نحو ٢٠١١عام  ب س ن ار لایر وب ي ل ة من  ٥,٩م ئ م في ال

ام  ٤٧,٢اإلجمالي، وبانخفاض بـلغت نسبته  ع ال ة ب ارن في المئة مق
 . السابق

 
 تطورات سعر الصرف

ظة   اف ح م ي السعودي في ال استمرت مؤسسة النقد العرب
دوالر  ع ال ودي م ال السع ري ل رسمي ل ر الصرف ال ى سع عل

ام  ٣,٧٥األمريكي عند سعر  كي خالل ع ري كل دوالر أم لایر ل
ام .  م٢٠١١ م ٢٠١١وانخفض سعر الصرف الفعلي االسمي في ع
ة من  ٣,٧بنسبة  ئ م ام  ٩٣,٨٥في ال طة في ع ق ى ٢٠١٠ن م إل
ي .  م٢٠١١نقطة في عام  ٩٠,٣٦ ل ع ف وانخفض سعر الصرف ال

 ١٠٤,٨٣في المئة حيث انخفض مؤشره من  ٢,٥الحقيقي، بنسبة 
ام  ى ٢٠١٠نقطة في ع ام  ١٠٢,٢٣م إل طة في ع ق م ٢٠١١ن

 ).١١-١٠والرسم البياني  ١٥ -١٠جدول رقم (
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نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي: ١٠-١٠رسم بياني رقم  

العونمساھمات في

المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالياألطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————

١٩٩٣٢٢٣٩٢٠٣٦٠٠٣٠٤٢

١٩٩٤١٦٥٠٩٨٦٠٤٢٣٥٢

١٩٩٥١٦١٣٢٧٠٦٣٨٢٥٢١

١٩٩٦١٦٨٨٢٩٣٦١١٢٥٩٢

١٩٩٧٩٧١٢٦٦٤٨٨١٧٢٥

١٩٩٨٢٨٥٨٢٦٦٤٨٤٣٦٠٨

١٩٩٩٥٠٨٩٤٣٥٣٧١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٦٥١٣٧١٣٧١٩٣٩٣

٢٠٠١٨٦٧٨٢٥٥٢٧٤٩٢٠٧

٢٠٠٢٩٥٦٦٢٠٦٢٥٥١٠٠٢٧

٢٠٠٣١٠١٠٦٢١٤١٩١١٠٥١١

٢٠٠٤٦٧٦٧٢٠٣١٦٢٧١٣٢

٢٠٠٥٣٦٧٤٢٨٢١٧٤٤١٣٠

٢٠٠٦٧٧٦٦٢٦٢١٦٨٨١٩٦

٢٠٠٧٦١٠٤١٩٨٠٩٤٨١٧٨

٢٠٠٨١٨٩٦٤٢١٩٥٧٧٢١٢٣٦

٢٠٠٩١١٦٧٦٢٨٤١٧٨٤١٥٣٠١

٢٠١٠١٠٨١٦٧٨٣٢٢٨٥١٣٨٨٤

٢٠١١١٨٤٤٢٧٥٢١٢٠٦٢٠٤٠٠

١٣٧٣١٨١٢١٧٥٩٨٣٧١٥٩٣٣٠اإلجمالي

للفترة  (١٩٩٣-  ٢٠١١ )

                                                                      (مليون لایر)

المصدر:  وزارة المالية .

جدول رقم ١٠-١٤ :  مساعدات المملكة الخارجية
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١١٠ 

 معيار االنفتاح لالقتصاد السعودي
ذي يقيس  صادي ال اح االقت ة االنفت ار درج ً لمعي ا وفق
ي  اتج المحل ن الن سبة م دمات ن سلع والخ ة لل ارة الخارجي التج

م (  اإلجمالي  الل )  ١٦-١٠جدول رق ة خــ د سجلت المملك ، فقـ
في  ٧٧,٦درجة انفتاح بمتوسط نسبته )  م٢٠١١-١٩٩٤(الفتــرة 

في المئة في الواليات المتحدة األمريكية  ٢٥,٧المئة، مقارنة بنحو 

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢يناير  

المتوسط الشھري 
مؤشرات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية واالسمية: ١١-١٠رسم بياني رقم  

١٠٠= م ٢٠٠٠العام 

سعر الصرف الفعلي الحقيقي سعر الصرف الفعلي االسمي

وبلغ متوسط درجة االنفتاح خالل الفترة نفسھا .  خالل الفترة نفسھا
تراليا، ونحو  ٤٠,٧نحو  ة في اس ة في  ٥١,٣في المئ في المئ

ة  ٧٢,٢في المئة في بريطانيا، ونحو  ٥٧,٢فرنسا، ونحو  في المئ
ة  ٥٠,٩في المئة في ألمانيا ونحو  ٦٩,٥في كندا، ونحو  في المئ

  ■في المئة في الصين ٥٠,٤فـــي إيطاليـــا، ونحو 

سعر صرف الريالسعر صرف الريال

الفعلي الحقيقـيالفعلي االسميالسنوات

———————————————

٢٠٠٦٩٠,٣١٨٠,٧٩

٢٠٠٧٨٦,٦١٧٨,٥١

٢٠٠٨٩٢,٦٥٩٧,٧١

٢٠٠٩٩٥,٧٩١٠٥,٦٧

٢٠١٠٩٣,٨٥١٠٤,٨٣

٢٠١١٩٠,٣٦١٠٢,٢٣

جدول رقم ١٠-١٥ : أسعار صرف الريال الفعلية االسمية والحقيقيـة

(عام ٢٠٠٠ = ١٠٠)

المصدر:  نـشـرة اإلحصاءات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي).
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الصيناليابانالسعوديةتركيااسترالياكنداايطاليافرنساألمانيابريطانياأمريكا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
١٩٩٤٢١,٧٥٣,٣٤٦,٠٤٢,٨٤٢,٣٦٦,٨٣٦,٨٤١,٧٦٠,٥١٦,٢٣٩,٦

١٩٩٥٢٣,٢٥٦,٦٤٧,٤٤٤,٤٤٧,٧٧١,٥٣٩,٠٤٤,٢٦٥,٤١٦,٩٣٧,٣

١٩٩٦٢٣,٥٥٨,٥٤٨,٩٤٤,٩٤٤,٨٧٢,٧٣٨,١٤٩,٤٦٧,٠١٩,٢٣٦,٥

١٩٩٧٢٤,٢٥٦,٧٥٣,٧٤٨,٥٤٦,٦٧٧,٠٣٩,٨٥٥,٠٦٥,٦٢٠,٦٣٧,٧

١٩٩٨٢٣,٧٥٣,٨٥٦,٠٤٩,٩٤٧,٣٨٠,٦٤٠,٩٤١,٥٥٦,٥١٩,٩٣٥,٥

١٩٩٩٢٤,٢٥٣,٧٥٧,٩٥٠,٢٤٧,١٨١,٩٣٩,٧٣٨,٧٥٨,١١٩,٠٣٨,٠

٢٠٠٠٢٦,٢٥٧,١٦٦,٤٥٦,٢٥٣,٢٨٤,٩٤٤,٢٤٣,٢٦٨,٦٢٠,٥٤٤,٣

٢٠٠١٢٤,٠٥٦,٥٦٧,٦٥٥,١٥٢,٨٨١,٣٤٣,٨٥٠,٨٦٤,٠٢٠,٥٤٣,١

٢٠٠٢٢٣,٣٥٤,٨٦٦,٩٥٢,٥٥٠,٥٧٧,٨٤٢,٠٤٨,٨٦٥,٠٢١,٤٤٧,٧

٢٠٠٣٢٣,٥٥٣,٣٦٧,٣٥٠,١٤٨,٦٧١,٦٣٨,٣٤٧,٠٧٠,٢٢٢,٤٥٦,٩

٢٠٠٤٢٥,٥٥٣,٣٧١,٨٥١,٣٥٠,٠٧٢,٢٣٨,٨٤٩,٧٧٨,٦٢٤,٧٦٥,٤

٢٠٠٥٢٦,٤٥٦,٢٧٧,٣٥٣,٣٥١,٩٧١,٨٣٩,٥٤٧,٢٨٨,٧٢٧,٣٦٧,٨

٢٠٠٦٢٧,٧٦٠,١٨٥,٤٥٥,١٥٦,٣٧٠,٤٤١,٧٥٠,٣٩٥,١٣١,٠٦٨,٧

٢٠٠٧٢٨,٨٥٦,٢٨٧,٥٥٥,٣٥٧,٩٦٧,٨٤٠,٦٤٩,٨١٠٢,٥٣٣,٦٦٨,٠

٢٠٠٨٣٠,٨٦١,٧٨٩,٩٥٦,٠٥٧,٧٦٨,٣٤٥,٤٥٢,٢١٠٤,٩٣٤,٩٦٢,١

٢٠٠٩٢٥,٥٥٨,٦٧٨,٨٤٨,٥٤٧,٩٥٩,١٤٠,٢٤٧,٧٩٦,٧٢٥,٠٤٨,٣

٢٠١٠٢٨,٩٦٢,٤٨٨,٠٥٣,١٥٤,٩٦٠,٧٤٠,٨٤٧,٨٩٦,٧٢٩,٣٥٥,٠

٥٥,٢—٩٢,٢—٢٠١١٣١,٥٦٦,٤٩٥,٠٥٦,٤٥٩,١٦٣,٥٤٢,٢

٢٥,٧٥٧,٢٦٩,٥٥١,٣٥٠,٩٧٢,٢٤٠,٧٤٧,٤٧٧,٦٢٣,٧٥٠,٤المتوسط

جدول رقم ١٠-١٦ :  معيار االنفتاح االقتصادي:

(التجارة الخارجية للسلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)

نسبة مئوية

المصدر: نـشـرة اإلحصاءات المالية لشھر أبريل ٢٠١٢ ، صندوق النقد الدولي.
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١١٢ 

ة  ١,١دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بما نسبته  ئ م في ال
خفاض في دول   ٤٥,٧ليبلغ  غ االن ل مليون برميل يومياً، حيث ب

حو  ١,٣أمريكا الشمالية بما نسبته  غ ن ون  ٢٣,٥في المئة ليبل ي ل م
غ  ٢,١برميل يومياً، ودول أوروبا الغربية بما نسبته  ل ب ي في المئة ل

١٤,٣  ً  . مليون برميل يوميا
 

اون   ع ت ة ال ظم ن طلب خارج م وسط ال ت ع م ف ك ارت كذل
ة، من  ٢,٨االقتصادي والتنمية بما نسبته  ئ م ون  ٤٢,٢في ال ي ل م

ً في  ٤٣,٤م إلى ٢٠١٠برميل يومياً في عام  ا ي وم ل ي ي مليون برم
وكان جل ھذا االرتفاع من زيادة الطلب في كل من .  م٢٠١١عام 

اً، ودول  ٩,٥في المئة ليبلغ  ٤,٤الصين بنسبة  ي وم مليون برميل ي
مليون برميل يومياً،  ٨,٠في المئة ليبلغ  ٣,٩الشرق األوسط بنسبة 

مليون برميل  ٦,٥في المئة ليبلغ  ١,٦ودول أمريكا الجنوبية بنسبة 
ا( يومياً، والدول اآلسيوية األخرى  وري ان وك اب ي ن وال دا الصي  ع

اً،  ١٠,٧في المئة ليبلغ  ٢,٩بنسبة ) الجنوبية ي وم ل ي ي رم ون ب ي مل
ي  ً ( وما كان يعرف بدول االتحاد السوفيت ا ق اب ة )  س ب س ن في  ٤,٤ب

مليــون برميــل يوميــاً، واستمر الطلب في دول  ٤,٧المئة ليبلــغ 
د  ن ق ع ون  ٠,٧أوروبا الشرقية كما كان عليه في العام الساب ي ل م

 ً ة .  برميل يوميا في  ٢,٩بينما انخفض الطلب في دول أفريقيا بنسب
ً  ٣,٣المئة ليبلغ   .مليون برميل يوميا

 
ع   رب فط خالل ال ن ى ال وارتفع متوسط الطلب العالمي عل

غ  ٠,٢م بنسبة ٢٠١٢األول من عام  ل ب ي ة ل ون  ٨٩,٢في المئ ي ل م
ع  ٨٩,٠برميل يومياً، مقارنة بنحو  رب ً في ال ا ي وم ل ي مليون برمي

 .م٢٠١١األول من عام 
 

 اإلنتاج العالمي من النفط
اج   تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط اإلنت

ل  ٨٨,٥م بلغ نحو ٢٠١١العالمي من النفط خالل عام  ي رم مليون ب

ام  استمرت  ة خالل ع ي م في ٢٠١١السوق النفطية العالم
ات  ان ي ى ب التحسن الملحوظ نتيجة نمو االقتصاد العالمي، وبناًء عل
فط  ن ى ال مي عل ال ع وكالة الطاقة الدولية، ارتفع متوسط الطلب ال

غ  ٠,٨بنسبة  ع  ٨٩,١في المئة ليبل ف اً، وارت ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م
غ  ١,٣متوسط العرض العالمي بنسبة  ل ب ي ون  ٨٨,٥في المئة ل ي ل م

 ً فط .  برميل يوميا ن وارتفعت أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر ال
ك  ١٠٧,٨٠العربي الخفيف  ات األوب ان ي ب ً ل ا ق ل وف ي رم ب ل دوالر ل
ام  ٣٨,٧بارتفاع نسبته  ره ع وسط سع ت ة عن م ئ م ٢٠١٠في الم

 .دوالر للبرميل ٧٧,٧٥البالغ 
 

ة   ظم وواصلت المملكة العربية السعودية جھودھا ضمن من
رار السوق )  أوبك( الدول المصدرة للنفط  ق ت ى اس ظة عل اف ح م ل ل

ى حد  فط عل ن ل ن ل ي ك ل النفطية بما يخدم مصالح المنتجين والمستھ
ام .  سواء ويعزز نمو االقتصاد العالمي امت دول ٢٠١١ففي ع م ق

ة  ب س غ  ٢,٨منظمة األوبك برفع متوسط إنتاجھا بن ل ب ي ة ل ئ م في ال
اع  ٣٥,٧ ف مليون برميل يومياً وذلك لتعزيز استقرار السوق إثر ارت

ي  ت ي ً ( متوسط الطلب العالمي السيما من دول االتحاد السوف ا ق اب ) س
 ١٤,٠وارتفع متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام بنسبة .  والصين

ً  ٩,٣م ليبلغ ٢٠١١في المئة في عام   .مليون برميل يوميا
 

 الطلب العالمي على النفط
حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ارتفع متوسط الطلب    

في المئة ليبلغ  ٠,٨م بما نسبته ٢٠١١العالمي على النفط خالل عام 
اً  ٨٨,٥مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو  ٨٩,١ ي وم مليون برميل ي

م ) ( ١-١١جدول رقم ( م ٢٠١٠في عام  ي رق ان ي ). ١-١١ورسم ب
ط  محي ة ال طق ن ويعود ھذا االرتفاع إلى زيادة متوسط طلب دول م

ه   الھادي األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ت ب بما نس
حو  ٧,٩في المئة ليبلغ  ١,٣ ن ة ب ارن ق ً م ا ي وم ل ي  ٧,٨مليون برمي

اقي .  م٢٠١٠مليون برميل يومياً في عام  بينما انخفض الطلب من ب

 البترول والثروة المعدنية                        

٢٠١٢
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٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
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الربع 
الرابع

الربع 
األول

٢٠١٠٢٠١١

————————————————————
-٢٣,٣٢٣,٨٢٣,٥٢٣,٨٢٣,٣٢٣,٦٢٣,٤٢٣,٣٢,١١,٣دول أمريكا الشمالية
-٢,١-١٤,٧١٤,٦١٤,٣١٤,٢١٤,١١٤,٧١٤,١١٣,٧٠,٧دول أوروبا الغربية

٧,٧٧,٨٧,٩٨,٣٧,١٧,٧٨,٣٨,٦١,٣١,٣دول منطقة المحيط الھادي
-٤٥,٧٤٦,٢٤٥,٧٤٦,٣٤٤,٥٤٦,٠٤٥,٨٤٥,٦١,١١,١دول منظمة التعاون االقتصادي 

دول خارج المنظمة :
( ً ٤,٢٤,٥٤,٧٤,٥٤,٦٤,٨٤,٨٤,٦٧,١٤,٤دول االتحاد السوفيتي (سابقا

٨,١٩,٢٩,٥٩,٥٩,٥٩,٣٩,٧٩,٨١٣,٦٣,٣الصين
٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٠٠,٠دول أوروبا الشرقية
٦,٠٦,٤٦,٥٦,٣٦,٥٦,٧٦,٦٦,٤٦,٧١,٦دول أمريكا الجنوبية
١٠,١١٠,٤١٠,٧١٠,٧١٠,٧١٠,٤١٠,٩١٠,٩٣,٠٢,٩دول آسيا األخرى

٧,٥٧,٧٨,٠٧,٦٨,٠٨,٥٨,٠٧,٧٢,٧٣,٩دول الشرق األوسط
-٣,٣٣,٤٣,٣٣,٤٣,٣٣,٣٣,٤٣,٥٣,٠٢,٩دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 
٣٩,٩٤٢,٣٤٣,٤٤٢,٧٤٣,٣٤٣,٧٤٤,١٤٣,٦٦,٠٢,٦االقتصادي والتنمية

٨٥,٦٨٨,٥٨٩,١٨٩,٠٨٧,٨٨٩,٧٨٩,٩٨٩,٢٣,٤٠,٧إجمالي الطلب العالمي

جدول رقم ١١- ١ : متوسط الطلب العالمي على النفط* 

( ً   (مليون برميل يوميا

نسبة التغير المئوية٢٠١١

———————————–———————

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.
المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية مارس ٢٠١٢م.
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١١٣ 

ة  ١٣,٦ليبلغ  ب س ن ن ب اج الصي في  ٠,٥مليون برميل يومياً، وإنت
ة  ٤,١المئة ليبلغ  ب س ة  ٣,٩مليون برميل يومياً، وكندا بن ئ م في ال

ة  ٣,٥ليبلغ  ب مليون برميل يومياً، والواليات المتحدة األمريكية بنس
ً  ٨,١في المئة ليبلغ  ٤,٤ ا ي وم وسط .  مليون برميل ي ت وانخفض م

اً،  ٢,٩في المئة ليبلغ  ٠,٧إنتاج المكسيك بنسبة  ي مليون برميل يوم
ل  ١,١في المئة ليبلغ  ١٨,٤والمملكة المتحدة بنسبة  ي رم ون ب ي ل م
غ  ٤,٧يومياً، والنرويج بنسبة  ل ب ي ل  ٢,٠في المئة ل ي رم ون ب ي ل م

 ً  .يـوميا
 

ام   ع األول من ع رب وسط ٢٠١٢وخالل ال ت ع م ف م، ارت
ون  ٩٠,٦في المئة ليبلغ  ٢,٤اإلنتاج العالمي من النفط  بنسبة  ي ل م

غ ٢٠١١برميل يومياً مقارنة في إنتاج الربع األول من عام  ال ب م ال
٨٨,٥  ً  . مليون برميل يوميا

 
 األسعار العالمية للنفط

ة خالل   ي م ال وفقاً لبيانات األوبك، ارتفعت أسعار النفط الع

حو  ١,٣يومياً بارتفاع نسبته  ن ة ب ارن ق ة م ئ ون  ٨٧,٣في الم ي ل م
 ). ٢-١١جدول رقم (م ٢٠١٠برميل يومياً في عام 

 
ة   ظم ويعزى ھذا االرتفاع إلى زيادة متوسط إنتاج دول من

غ  ٢,٨بنسبة )  األوبك( الدول المصدرة للنفط  ل ب ي ة ل  ٣٥,٧في المئ
حو ٢٠١١مليون برميل يومياً في عام  ن ة ب ون  ٣٤,٨م مقارن ي ل م

ام .  م٢٠١٠برميل يومياً في عام  ك في ع اج دول األوب ت ل إن ومث
مي  ٤٠,٣م ما نسبته ٢٠١١ ال ع اج ال ت ي اإلن ال ة من إجم في المئ

ام  ٣٩,٧مقارنة بنسبة  ع ٢٠١٠في المئة في ع ف ن ارت م، في حي
ه  ت ب ا نس م متوسط إنتاج دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ب

حو ٢٠١٠مليون برميل يومياً عام  ١٨,٩في المئة من  ٠,٣ م إلى ن
ه ٢٠١١مليون برميل يومياً عام  ١٨,٩ في  ٢١,٤م ممثالً ما نسبت

 ).٢- ١١رسم بياني رقـم (المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي 
 

اج دول   ت وسط إن ت ع م ف ك، ارت ة األوب ومن خارج منظم
ً (االتحاد السوفيتي  ة  ٠,٢م بنسبة ٢٠١١خالل عام )  سابقا ئ م في ال

٢٠١٢
——
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الربع 
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الربع 
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٢٠١٠٢٠١١

٣٣,٥٣٤,٨٣٥,٧٣٥,٧٣٥,٢٣٥,٨٣٦,٣٣٧,٤٣,٧٢,٨دول منظمة األوبك
دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

١٨,٨١٨,٩١٨,٩١٩,٠١٨,٦١٨,٧١٩,٤١٩,٤٠,٣٠,٣

المنتجون من خارج األوبك
( ً ١٣,٣١٣,٦١٣,٦١٣,٦١٣,٦١٣,٥١٣,٦١٣,٧٢,٠٠,٢دول االتحاد السوفيتي (سابقا
٧,٤٧,٨٨,١٧,٨٨,٠٨,١٨,٤٨,٤٤,٤٤,٤الواليات المتحدة األمريكية

٣,٩٤,١٤,١٤,٢٤,٢٣,٥٣,٧٤,١٥,٤٠,٥الصين
٣,٢٣,٤٣,٥٣,٥٣,٢٣,٥٣,٧٣,٧٤,٧٣,٩كندا

-٠,٧-٣,٠٣,٠٢,٩٣,٠٣,٠٢,٩٢,٩٢,٩٠,٣المكسيك
-١٨,٤-١,٥١,٤١,١١,٣١,٢٠,٩١,١١,١٨,١المملكة المتحدة

-٤,٧-٢,٤٢,١٢,٠٢,٢٢,٠٢,٠٢,١٢,٠١٠,٥النرويج
٨٥,٢٨٧,٣٨٨,٥٨٨,٥٨٧,٤٨٨,٤٨٩,٤٩٠,٦٢,٥١,٣مجموع اإلنتاج العالمي

( ً (مليون برميل يوميا
٢٠١١

————————————–—

متوسط إنتاج العالم من النفط*  : ٢ -١١ جدول رقم

نسبة التغير المئوية

المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية مارس ٢٠١٢م.

———————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.
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الطلب العالمي على النفط: ١-١١رسم بياني رقم 

االقتصادي والتنمية         الطلب في دول منظمة التعاون 

خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  الطلب 

الطلب العالمي 
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إنتاج العالم من النفط الخام: ٢-١١رسم بياني رقم   

اجمالي انتاج االوبك
اجمالي انتاج دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
اجمالي االنتاج العالمي
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١١٤ 

دوالر  ١١٨,٠٩في المئة ليبلغ  ١٥,٨النفط العربي الخفيف بنسبة 
دوالر للبرميل في الربع األول من  ١٠٢,٠٠للبرميل مقارنة بنحو 

 ). ٣-١١رسم بياني رقم (م ٢٠١١عام 
 

 األسعار الحقيقية للنفط
ة ٢٠١١شھد عام  ي م ارتفاعاً ملحوظاً في األسعار الحقيق

دول ( للنفط  ك في ال ل ھ ست م السعر االسمي معدالً بمؤشر أسعار ال
وسط السعر )  م١٩٧٠الصناعية لسنة األساس عام  ت ، حيث بلغ م

اع  ١٧,٥٥الحقيقي للنفط العربي الخفيف  ف ارت ل ب ي رم ب ل دوالراً ل
ل خالل  ١٢,٨٣في المئة مقارنة بنحو  ٣٦,٨نسبته  ي رم ب دوالر لل

قي ).  ٤-١١جدول رقم ( م ٢٠١٠عام  ي ق ح وارتفع متوسط السعر ال
غ  ٣٨,٢بنسبة )  برنت( لنفط بحر الشمال  ل ب ي ة ل ئ م  ١٨,١٣في ال

حو  ن ة ب ام  ١٣,١٢دوالراً للبرميل مقارن ل في ع ي رم ب ل دوالر ل
 .م٢٠١٠

 

حو .  م٢٠١١عام  يف ن خف ي ال حيث بلغ متوسط سعر النفط العرب
ل  ٣٠,٠٥دوالر للبرميل بارتفاع مقداره  ١٠٧,٨٠ ي رم ب ل دوالراً ل

غ  ٣٨,٧أو ما نسبته  ال ب  ٧٧,٧٥في المئة مقارنة بمتوسط سعره ال
ام  ـ ل في عـ ي رم ب م ( م ٢٠١٠دوالر لل غ ).  ٣-١١جدول رق ل وب

ام  حو ٢٠١١متوسط سعر نفط دبي خالل ع دوالر  ١٠٦,١٩م ن
دوالر  ٧٨,٠٤في المئة مقارنة بنحو  ٣٦,١للبرميل بارتفاع نسبته 

ال .  م٢٠١٠للبرميل خالل عام  وارتفع متوسط سعر نفط بحر الشم
ام  ٧٩,٥١في المئة من  ٤٠,٠بنسبة ) برنت( دوالر للبرميل في ع

ع .  م٢٠١١دوالر للبرميل في عام  ١١١,٣٣م إلى ٢٠١٠ ف كما ارت
 ٧٩,٣٦في المئة من  ١٩,٨متوسط سعر نفط غرب تكساس بنسبة 

ل في  ٩٥,٠٣م إلى ٢٠١٠دوالر للبرميل في عام  ي رم ب ل دوالر ل
 .م٢٠١١عام 

 
م، ارتفع متوسط سعر ٢٠١٢وخالل الربع األول من عام  

٠
٢٠
٤٠
٦٠
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متوسط األسعار الفورية للنفط: ٣-١١رسم بياني رقم  

النفط العربي الخفيف نفط دبي  )برنت(نفط بحر الشمال  نفط غرب تكساس

يفالعام نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال (برنت)نفط دبيالنفط العربي الخف

—————————————————————————————
١٩٩٧١٨,٧١١٨,١٠١٩,٠٦٢٠,٥٦
١٩٩٨١٢,٢٠١٢,١٥١٢,٧١١٤,٣٦
١٩٩٩١٧,٤٥١٧,٢٤١٧,٩١١٩,٣٠
٢٠٠٠٢٦,٨١٢٦,٢٥٢٨,٤٤٣٠,٣٧
٢٠٠١٢٣,٠٦٢٢,٨٣٢٤,٤٦٢٦,٠٠
٢٠٠٢٢٤,٣٢٢٣,٨٣٢٥,٠٣٢٦,١٣
٢٠٠٣٢٧,٦٩٢٦,٧٧٢٨,٨١٣١,٠٩
٢٠٠٤٣٤,٥٣٣٣,٦٦٣٨,٢٣٤١,٤٤
٢٠٠٥٥٠,١٥٤٩,٣٢٥٤,٣٧٥٦,٤٧
٢٠٠٦٦١,٠٥٦١,٥١٦٥,١٤٦٦,٠٠
٢٠٠٧٦٨,٧٥٦٨,٤٠٧٢,٥٦٧٢,٢٩
٢٠٠٨٩٥,١٦٩٣,٤٨٩٧,٣٧٩٩,٦٣
٢٠٠٩٦١,٣٨٦١,٦٥٦١,٦٨٦١,٦٦
٢٠١٠٧٧,٧٥٧٨,٠٤٧٩,٥١٧٩,٣٦
٢٠١١١٠٧,٨٠١٠٦,١٩١١١,٣٣٩٥,٠٣
٢٠١٢

١١٨,٠٩١١٦,١٧١١٨,٤٩١٠٢,٩٩الربع األول

جدول رقم ١١-٣ : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط (متوسط الفترة)

(دوالر أمريكي/ برميل)

 المصدر: منظمة أوبك. نشرة ميس يونيه ٢٠١٢.
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١١٥ 

يف في  خف وبلغ متوسط السعر الحقيقي للنفط العربي ال
ام  ١٤١,٥م نحو ٢٠١١عام  ره ع م، في ١٩٨٠في المئة من سع

ام  ١٠٣,٥م نحو ٢٠١٠حين بلغ في عام  ره ع ة من سع ئ م في ال
ال .  م١٩٨٠ حر الشم فط ب ن قي ل رنت( وبلغ السعر الحقي ام )  ب ع
ام  ١١٠,٦م نحو ٢٠١١ ن ١٩٨٠في المئة من سعره ع م، في حي

 .م١٩٨٠في المئة من سعره عام  ٨٠,١م نحو ٢٠١٠بلغ في عام 
 

م بلغ السعر الحقيقي ٢٠١١م إلى ٢٠٠٧وخالل الفترة من  
غ ٢٠١١للنفط العربي الخفيف أعلى مستوى له في عام  ل م حيث ب

ام  ١٧,٥٥ م ٢٠٠٩دوالر للبرميل، ووصل أدنى مستوى له في ع
 ).٤-١١رسم بيــاني رقم (دوالر للبرمــيل  ١٠,٣٨حيث بلــغ 

 
 الضرائب على النفط في الدول الصناعية

ة في   ي اع دول الصن انخفضت الضرائب على النفط في ال
حوظ ٢٠١٠عام  ل ا( م بشكل م ي ال ط اء اي ن ث ت اس ك ) ب ، وواكب ذل

ساب  االنخفاض في الضرائب زيادة في تكلفة برميل النفط قبل احت
ن  ي أم ت ل وال ق ن ام وال خ فط ال الضريبة، والمشتملة على تكاليف الن
ة  ب حوظ في نس ل ى نقص م ا أدى إل م ق، م سوي ت ر وال ري والتك

ة  ي اع دول الصن جدول ( الضريبــة إلى السعر النھائي في جميع ال
 ).٥-١١رقم 

 

فط في ٢٠١٠وفي عام   ن ى ال ة عل ب م انخفضت الضري
ا  ٢٢,٤٥الواليات المتحدة األمريكية لتبلغ  ل وھو م ي رم دوالر للب

ل  ١٨,٦يـمـثل  ي أق ك، وھـ ل ھ ت س م ل في المئة من السعر النھائي ل
دا  ـ ن غت في ك ل ة، وب ي  ٢٥,٦٣نـسـبـة ضريبة في الدول الصناع

ه  ت ب ـ س ا نـ ة من السعر  ٢٢,١دوالر لـلـبـرمـيـل أو مـ ئ م في ال
ان  اب ا  ٤٤,٦٧الـنـھـائـي، وبـلـغـت فـي الي ل أو م ي رم ب ل دوالر ل

ي  ٢٤,٧نـسـبـتـه  غت فـ ل ي، وب ائ ھ ن عر ال سـ فـي الـمـئـة مـن الـ
ة  ٤٣,٠دوالر لـلـبـرمـيـل أو ما نسبته  ٧٨,١٧فـرنـســا  ئ م في ال

ا  ي ان ا  ٧٢,٦٠من السعر النھائي، و في ألم ل أو م ي رم ب ل دوالر ل
ا  ٤٥,٩نسبته  ي ال ط ي، و في إي  ٧٣,٤٩في المئة من السعر النھائ

ي،  ٤٢,٣دوالر للبرميل أو ما نسبته  ائ ھ ن ة من السعر ال ئ في الم
فط ( بـينما بلغت في بريطانيا  ن ى ال ة عل والتي تفرض أكبر ضريب

ه  ١١٢,٠٣نحو )  في الدول الصناعية ت ب ا نس دوالر للبرميـل أو م
ك  ٥٠,٢ ي ( فـي الـمـئـة مـن الـسـعـر النھائي   للمستھـل ان ي رسم ب

 ).٥ – ١١رقم 
 

 االستھالك من مصادر الطاقة 
رات ٢٠١١م حتى عام ١٩٩٠شھدت الفترة من عام   ي غ م ت

ة  طاق ي ال ال ة في إجم طاق ملحوظة في نسبة مساھمة مصادر ال
 ً از .  المستھلكة عالميا غ فقد ارتفعت نسبة مساھمة الطاقة النووية وال

٠

٥

١٠
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األسعار الحقيقية للنفط: ٤-١١رسم بياني رقم  
م١٩٧٠= سنة األساس 

النفط العربي الخفيف )برنت(نفط بحر الشمال 

(برنت)العربي الخفيفالعام بحر الشمال (برنت)العربي الخفيفبحر الشمال

٢٠٠٧٦٨,٧٥٧٢,٥٥١٢,٢٤١٢,٩٢

٢٠٠٨٩٥,١٦٩٧,٣٧١٦,٣١١٦,٦٩

٢٠٠٩٦١,٣٨٦١,٦٨١٠,٣٨١٠,٤٣

٢٠١٠٧٧,٧٥٧٩,٥١١٢,٨٣١٣,١٢

٢٠١١١٠٧,٨٠١١١,٣٣١٧,٥٥١٨,١٣

جدول رقم ١١- ٤ : األسعار االسمية والحقيقية للنفـط

(دوالر أمريكي/ برميل)
األسعار الحقيقية للنفـط* األسعار االسمية للنفط

(سنة األساس عام ١٩٧٠م)

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام مؤشر أسعار المستھلك في الدول الصناعية لسنة أساس عام ١٩٧٠م.

المصدر: ١. نشرة اإلحصاءات المالية الدولية (IFS)، صندوق النقد الدولي،     ٢. منظمة األوبك.
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١١٦ 

ي   ال عي من إجم ي طب از ال غ ة ال م ة مساھ ب وارتفعت نس
ى ١٩٩٠في المئة في عام  ٢٢,٥االستھالك العالمي للطاقة من  م إل

م، وارتفعت تلك النسبة خالل الفترة ٢٠١١في المئة في عام  ٢٣,٧
في  ٢٠,٠نفسھا في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من 

في  ١٠,٨في المئة، وارتفعت كذلك في اليابان من  ٢٥,١المئة إلى 
 ٢٥,٢في المئة، والواليات المتحدة األمريكية من  ١٩,٩المئة إلى 

ا  ٢٧,٦فـي الـمـئـة إلـى  ي ة في روس ب س فـي المئة، وزادت تلك الن
ن من  ٥٥,٧فـي الـمـئـة إلى  ٤٤,٣مــن  ة، وفي الصي ـ ـ ئ في الم
ام  ٤,٥في المئــة إلى  ٢,٠ ـ دول ( م، ٢٠١١في المئــة فـي عـ ـ جـ

 ).٦ – ١١رقـــم 
 

ھالك   ي االست ال حم من إجم ف ة ال وارتفعت نسبة مساھم
في  ٣٠,٣م إلى ١٩٩٠في المئة في عام  ٢٨,٥العالمي للطاقة من 

م، وتراجعت خالل الفترة نفسھا في ألمانيا من ٢٠١١المئة في عام 
ا من  ٢٥,٣في المئة إلى  ٣٦,٨ ي في  ٢١,٢في المئة، وفي روس

ى  ٧٩,٩في المئة، وفي الصين من  ١٣,٣المئة إلى  ة إل ئ م في ال
ة  ٧٠,٤ ـ ظم ن يف في دول م راجعت بشكل طف في المئــة، وت

في  ١٩,٩في المئة إلـى  ٢٤,٥التعــاون االقتصادي والتنميــة من 
في المئة إلى  ٢٤,٩المئة، وفي الـواليـات المتحــدة األمريكيــة من 

ان من  ٢٢,١ اب ي ة في ال ب س ن ك ال فـي المئـة، في حيـن تزايدت تل
ام  ٢٤,٦في المئة إلـى  ١٧,٧ ة في ع ئ م جدول ( م، ٢٠١١في ال
 ).٧ – ١١رقـم 

 
أما الطاقة النووية فقد تراجعت نسبة مساھمتھا من إجمالي  

ام  ٦,٦الطاقة العالمية المستھلكة بشكل ملحوظ من  في المئة في ع
ة .  م٢٠١١في المئة عام  ٤,٩م إلى ١٩٩٠ ب س ن ذه ال راجعت ھ وت

خالل الفترة نفسھا في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من 
ة  ١١,٨في المئة، وفي ألمانيا من  ٨,٨في المئة إلى  ٩,٩ ئ م في ال
ى  ١١,٢في المئة، وفي روسيا من  ٨,٠إلى  ة إل ئ في  ٥,٧في الم

ة  ب راجعت نس ة، وت ي ن ي دروج ي ھ ة ال طاق الطبيعي، وبنسبة أقل ال
ة  م ة مساھ ب ل نس دل أق ع مساھمة النفط بشكل كبير، وتراجعت بم

 ً ك .  الفحم من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميا وعلى الرغم من ذل
م  حم، ث ف ه ال ي ل الزال النفط ھو المصدر الرئيس للطاقة العالمية، ي
ة  ي ن ي دروج ي ھ ة ال طاق ك كل من ال د ذل الغاز الطبيعي، ويأتي بع

 .والطاقة النووية
 

ھالك   ي االست ال فط من إجم ن ة ال م تراجعت نسبة مساھ
ام  ٣٩,٩العالمي للطاقة من  ة ع ئ م ى ١٩٩٠في ال في  ٣٣,١م إل

ا في ٢٠١١المئة عام  سھ ف رة ن م، وتراجعت ھذه النسبة خالل الفت
ى  ٤٣,٣منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من   ٣٧,٨في المئة إل

ة من  ي ك ري دة األم ح ت م ات ال في المئة، وكذلك تراجعت في الوالي
ان من  ٣٦,٧في المئة إلى  ٤٠,٥ اب ي في  ٥٧,٨في المئة، وفي ال

ى  ٢٩,٣في المئة، وفي روسيا من  ٤٢,٢المئة إلى  ة إل ئ م في ال
ن من  ١٩,٨  ١٦,٥في المئة، في حين زادت تلك النسبة في الصي

م ( م، ٢٠١١في المئة في عــام  ١٧,٧في المئة إلى  ـ ـ دول رقـ ـ جـ
٦ – ١١.( 

 

٢٠٠٠٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————

١٥,٧٥١٧,١٨١٩,٧٧٢٣,٣٥٢٣,٠٦٢٢,٤٥مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٢٧,١٨١٩,٤٨٢٠,٥٠١٧,٣٥٢٢,٧٤١٨,٥٨نسبة الضريبة للسعر النھائي

٢٢,٢٨٢١,٧١٢٤,٧٣٢٧,٤٤٢٥,٧٠٢٥,٦٣مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٣٢,٣٤٢٢,٣٤٢٣,٠٩١٩,٢٩٢٥,٢١٢٢,٠٧نسبة الضريبة للسعر النھائي

٣٩,٣٣٣٧,٩٢٤٠,٦٤٤٥,٥٩٤٥,٥٩٤٤,٦٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٣٩,٢٧٢٦,٦٩٢٧,٣٢٢٢,٢٠٢٦,٢٣٢٤,٧٢نسبة الضريبة للسعر النھائي

٦٤,٥٥٧٠,٣٠٧٣,٥٧٨٣,٨٣٨٠,١٧٧٨,١٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٥٨,٥٨٤٨,٤٣٤٧,٢٢٤٠,٢٦٤٨,١٠٤٢,٩٩نسبة الضريبة للسعر النھائي

٥٢,١٣٦٤,٣٤٦٧,١٥٧٤,٢٣٧٤,٠٨٧٢,٦٠مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٥٦,٢٤٤٧,٦٦٤٥,٨٥٣٩,٨٤٥٤,١٠٤٥,٩٢نسبة الضريبة للسعر النھائي

٥٩,٣٣٦٦,٧٥٦٩,٨٨٧٥,٢٤٧٢,٤٠٧٣,٤٩مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٥٨,٩٠٤٨,٨٢٤٦,٩٧٣٨,٦٤٤٧,٩٥٤٢,٣١نسبة الضريبة للسعر النھائي

٩٤,٠٨١٠٢,٢١١٠٦,٠٤١١٨,١٠١١٥,٧٧١١٢,٠٣مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)

٦١,٥٣٥٥,١٦٥٣,٦٨٤٦,١١٥٥,٦١٥٠,١٩نسبة الضريبة للسعر النھائي

جدول رقم ١١- ٥ : الضرائب على النفط في الدول الصناعية

 المصدر : منظمة األوبك.

ألمانيا

إيطاليا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

كندا

اليابان

فرنسا

الدولـــــــــة

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠

الواليات
المتحدة 
األمريكية

كندا اليابان فرنسا ألمانيا إيطاليا المملكة
المتحدة

ية
ئو
 م
بة
س
ن

نسبة الضريبة على النفط إلى : ٥-١١رسم بياني رقم  
م٢٠١٠سعره النھائي للمستھلك في الدول الصناعية لعام 
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١١٧ 

نسبة مساھمة النفط من 
إجمالي الطاقة المستھلكة

١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

٣٩,٩٣٩,٨٣٨,٩٣٦,٣٣٥,٨٣٥,٥٣٥,٠٣٤,٤٣٤,٠٣٣,١دول العالم

دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

٤٣,٣٤٣,٠٤١,١٤١,٠٤٠,٧٤٠,٣٣٩,٦٣٨,٩٣٨,٨٣٧,٨

٤٠,٥٣٩,٠٣٨,٨٤٠,٥٤٠,٤٣٩,٩٣٨,٦٣٨,٤٣٧,٨٣٦,٧الواليات المتحدة األمريكية

٥٧,٨٥٤,٦٤٩,٥٤٦,٧٤٥,٢٤٤,٥٤٣,٦٤٢,٥٤٠,٧٤٢,٢اليابان

٢٩,٣٢٣,٤١٩,٤١٨,٣١٨,٢١٨,٢١٩,٣١٩,٨١٩,٧١٩,٨روسيا

١٦,٥١٩,٣٣٠,٠٢٠,٩٢٠,٦١٩,٥١٨,٩١٧,٨١٧,٧١٧,٧الصين

نسبة مساھمة الغاز الطبيعي 
من إجمالي الطاقة المستھلكة

٢٢,٥٢٣,٢٢٤,٢٢٣,٦٢٣,٧٢٣,٩٢٤,٠٢٣,٧٢٤,١٢٣,٧دول العالم

دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

٢٠,٠٢١,٩٢٢,٧٢٣,١٢٣,٢٢٣,٩٢٤,٥٢٤,٩٢٥,٧٢٥,١

٢٥,٢٢٧,٠٢٦,١٢٤,٥٢٤,٤٢٥,٢٢٦,٠٢٧,١٢٧,٦٢٧,٦الواليات المتحدة األمريكية
١٠,٨١١,٢١٣,٣١٣,٦١٤,٦١٥,٧١٦,٦١٦,٨١٧,٢١٩,٩اليابان
٤٤,٣٥٠,٩٤٣,٤٥٤,٢٥٥,٢٥٤,١٥٣,٠٥١,٨٥٢,٥٥٥,٧روسيا
٢,٠١,٩٢,٩٢,٦٢,٩٣,٤٣,٦٣,٧٤,١٤,٥الصين

جدول رقم ١١- ٦ : نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة المستھلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شركة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.

العالمالسنة
دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

——————————–———–—————————————
١٩٩٠٢٨,٥٢٤,٥٢٤,٩١٧,٧٣٦,٨٢١,٢٧٩,٩
١٩٩٥٢٧,٠٢١,٧٢٣,٩١٧,٥٢٧,١١٩,١٧٦,٤
٢٠٠٠٢٣,٦٢٠,٩٢٤,٦١٩,٢٢٥,٧١٦,٧٥٩,٤
٢٠٠٥٢٧,٨٢١,٠٢٤,٤٢٣,٢٢٥,٢١٦,٦٦٩,٩
٢٠٠٦٢٨,٤٢١,١٢٤,٤٢٢,٩٢٥,١١٦,٠٧٠,٢
٢٠٠٧٢٨,٨٢١,٤٢٤,٣٢٤,٣٢٧,٧١٦,٣٧٠,٥
٢٠٠٨٢٩,٠٢١,٠٢٤,٥٢٥,٣٢٥,٨١٧,٣٧٠,٠
٢٠٠٩٢٩,٤١٩,٩٢٢,٨٢٣,٥٢٤,٥١٦,١٧٠,٦
٢٠١٠٣٠,٠٢٠,٣٢٣,٤٢٤,٩٢٥,٤١٦,٥٧٠,٨
٢٠١١٣٠,٣١٩,٩٢٢,١٢٤,٦٢٥,٣١٣,٣٧٠,٤

جدول رقم ١١- ٧ : نسبة مساھمة الفحم من إجمالي الطاقة المستھلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شركة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.

العالمالسنة
دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٩٠٦,٦٩,٩٨,١٨,١١١,٨١١,٢٠,٠
١٩٩٥٧,٤١١,٠٨,٨١٥,١١١,٩٤,١٠,٤
٢٠٠٠٦,٥٩,٥٧,٨١٤,٠١١,٦٤,٦٠,٥
٢٠٠٥٥,٩٩,٦٧,٩١٢,٧١١,٣٥,٠٠,٨
٢٠٠٦٥,٨٩,٧٨,١١٣,٢١١,٥٥,٠٠,٧
٢٠٠٧٥,٦٩,٤٨,١١٢,٢١٠,٣٥,٩٠,٨
٢٠٠٨٥,٥٩,٤٨,٣١١,٢١٠,٩٥,٨٠,٨
٢٠٠٩٥,٥٩,٧٨,٧١٣,٤١٠,٥٦,١٠,٧
٢٠١٠٥,٣٩,٦٨,٦١٣,٣١٠,٦٥,٨٠,٧
٢٠١١٤,٩٨,٨٨,٣٧,٧٨,٠٥,٧٠,٧

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شركة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.

جدول رقم ١١- ٨ : نسبة مساھمة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة المستھلكة
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١١٨ 

حو  ١٤,٠م بنسبة ٢٠١١خالل عام  غ ن ل ب ي ة ل ئ م  ٣٣٩٨,٥في ال
ام  ٢٩٨٠,٤مليون برميل مقارنة بنحو  ل ع ي رم ون ب م ٢٠١٠ملي

وبذلك يكون متوسط إنتاج المملكة اليومي ).  ١٠  –  ١١جدول رقم (
 .مليون برميل ٩,٣م نحو ٢٠١١لعام 

 
 اإلنتاج واالستھالك المحلي من المنتجات المكررة

م ٢٠١١انخفض إنتاج المملكة من المنتجات المكررة لعام  
حو  ٦٧٧,٧في المئة ليبلغ  ١,٩بنسبة  ن ة ب ارن ق ل م ي رم ون ب ي ل م
 ). ١١ –١١جدول رقـم (م ٢٠١٠مليـون برميـل في عام  ٦٩١,١

 
ررة   ك م وارتفع إجمالي االسـتھالك المحلي من المنتجات ال

ة ٢٠١١والزيـت الخام والغاز الطبيعي في عام  ب س ـ ي  ٥,٠م بن فـ
حو  ١٣٢١,٤المئة ليصل إلى  ن ة ب ارن ق  ١٢٥٨,٩مليون برميل م

 ).١٢ – ١١جدول رقم (م ٢٠١٠مليون برميل في عام 
 

ام   ي خالل ع محل ھالك ال ادة في االست وكانت ھذه الزي
غ  ٦,٠م نتيجة ارتفاع االستھالك العام بنسبة ٢٠١١ ل ب ي ة ل ئ في الم

فط  ١١٧٤,٧ ن اعة ال مليون برميل، وانخفض استھالك قطاع صن
وبالنسبة للنصيب .  مليون برميل ١٤٦,٧في المئة ليبلغ  ٢,٧بنسبة 

عي  في  ٣٧,٢النسبي من االستھالك العام، بلغ نصيب الغاز الطبي
زل  دي ام، وال ع ھالك ال ة،  ١٩,٩المئة من إجمالي االست ئ م في ال

زيت  ٧,٥في المئة، وزيت الوقود  ١٣,٨والبنزين  ة، وال ئ م في ال
غ .  في المئة ١٦,٢الخام  ل د ب ق فط ف ن اعة ال ھالك صن أما في است

ود  ٧٧,٤نصيب الغاز الطبيعي  وق في المئة من اإلجمالي، وغاز ال
 .في المئة ٤,٢في المئة، وزيت الوقود  ١٣,٧نحو 

 

ة ٧,٧في المئة إلى  ٨,١المئة، وفي اليابان من  عت .  في المئ ف وارت
ى  ٨,١في الواليات المتحدة األمريكية من  ة إل ئ م في  ٨,٣في ال

 ).٨ – ١١جدول رقم (المئة، 
 

ي   ال ة من إجم ي ن وشھدت نسبة مساھمة الطاقة الھيدروجي
ة  ب االستھالك العالمي للطاقة ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفعت تلك النس

ى ١٩٩٠في المئة في عام  ٢,٤من  ام  ٦,٤م إل ة في ع ئ م في ال
م، وارتفعت ھذه النسبة في دول منظمة التعاون االقتصادي ٢٠١١

ى  ٢,٣والتنمية من  ة إل ئ م ات  ٥,٧في ال والي ة، وفي ال ئ م في ال
ى  ١,٣المتحدة األمريكية من  ة إل ئ م ة، وفي  ٣,٣في ال ئ م في ال

ا من  ٤,٠في المئة إلى  ١,٩اليابان من  ي  ٠,٥في المئة، وفي ألمان
ا من  ١,٤في المئة إلى  ي في  ١,٧في المئة، كما تزايدت في روس

ى  ١,٦في المئة، وفي الصين من  ٥,٤المئة إلى  ة إل ئ م  ٦,٠في ال
 ).٩ – ١١جدول رقم (في المئة، 

 
عي ي ب ط از ال احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغ

ام في   بلغ  خ فط ال ن احتياطي المملكة الثابت وجوده من ال
غ  ٢٦٥,٤م نحو ٢٠١١نھاية عام  ل ب ة ت ف ي ادة طف مليار برميل بزي

وارتفع احتياطي المملكة الثابت وجوده من .  مليار برميل ٠,٩نحو 
ام  ١,٧الغاز الطبيعي بنسبة  ة ع اي ھ غ في ن م ٢٠١١في المئة ليبل

حو  ٢٨٧,٨نحو  ن ة ب ارن ق اسي، م ي  ٢٨٣,١تريليون قدم مكعب ق
 .م٢٠١٠تريليون قدم مكعب قياسي في نھاية عام 

 
 إنتاج المملكة من النفط الخام

ام   خ فط ال ن ة من ال ودي ة السع ارتفع إنتاج المملكة العربي

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١
——————————————————

١٤,٠-٣٣٦٦,٣٢٩٨٧,٣٢٩٨٠,٤٣٣٩٨,٥٠,٢إجمالي اإلنتاج

١٤,٠-٩,٢٨,٢٨,٢٩,٣٠,١المتوسط اليومي

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ١٠ : إنتاج المملكة من النفط الخام

(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية
————————–—

العالمالسنة
دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٩٠٢,٤٢,٣١,٣١,٩٠,٥١,٧١,٦
١٩٩٥٢,٧٢,٤١,٢١,٥٠,٦٢,٤١,٩
٢٠٠٠٦,٨٥,٨٢,٧٤,٠١,٨٥,٩٧,٢
٢٠٠٥٦,٣٥,٣٢,٦٣,٨١,٩٥,٩٥,٧
٢٠٠٦٦,٣٥,٤٢,٨٤,١١,٩٥,٦٥,٦
٢٠٠٧٦,٣٥,١٢,٤٣,٣١,٥٥,٥٥,٩
٢٠٠٨٦,٥٥,٥٢,٥٣,٣١,٥٥,٢٦,٦
٢٠٠٩٦,٦٥,٧٢,٩٣,٦١,٤٥,٨٦,٤
٢٠١٠٦,٥٥,٧٢,٦٣,٩١,٤٥,٥٦,٧
٢٠١١٦,٤٥,٧٣,٣٤,٠١,٤٥,٤٦,٠

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شركة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.

جدول  رقم ١١- ٩ : نسبة مساھمة الطاقة الھيدروجينية من إجمالي الطاقة المستھلكة
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١١٩ 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١المنتج
——————————————————

أ) االستھالك العام
١٢,٤٦١٣,٠١١٣,٢١١٣,١٥١٥,٨٤غاز البترول المسال

١٢٦,٧١١٣٦,٧٠١٤٥,١٢١٥١,٣٥١٦٢,٤٦البنزين الممتاز
٢١,٠٩٢٢,٦٣٢٢,٢٤٢٣,٢٥٢٣,٩٠وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

١٩١,٨٥٢٠٨,١٢٢١٤,٨٠٢٢٠,٣٨٢٣٤,٠١الديزل
١٠١,٢٦١٠٥,٩٣٧٦,٠٩٧٧,٥٠٨٨,٢٦زيت الوقود
٦٩,٠٦٨٠,٤٦١٥٩,٦٣١٩٢,٧٥١٩٠,٧٣الزيت الخام

١٨,٧٨٢٢,٧٧٢١,٦٨٢٢,٧٧٢٠,٥٤اإلسفلت
١,٥٨١,٨٥١,٨٣١,٨٩١,٧٦زيوت التشحيم
٣٤٩,٠٥٣٨١,٣٥٣٨٠,٧٩٤٠٥,١٩٤٣٧,٢١الغاز الطبيعي

٨٩١,٨٢٩٧٢,٨١١٠٣٥,٣٨١١٠٨,٢٢١١٧٤,٧٢المجموع الفرعي
ب) استھالك صناعة النفط

٢,٤٥٢,٥٧٢,٦٤٠,٢٨٢,٤٥غاز البترول المسال
٨,٠٠٨,٠٥٧,١٨٤,٢٧٦,١٠زيت الوقود

٢,٤٥٣,٣٥٦,٠١٥,٥١٣,٦٢الديزل
١٨,٢٩٢٥,١١١٢,١٠٢٠,٢٣٢٠,١٦غاز الوقود
٠,٣٣٠,٣٠٠,٣٤٠,١٤٠,١٠الزيت الخام

٩٠,٩٢٩٦,٣٢٨٥,٤٦١١٦,٥٩١١٣,٤٩الغاز الطبيعي
٤,٤٣٢,٢١٢,١٤٣,٦٨٠,٧٧أخرى

١٢٦,٨٧١٣٧,٨٩١١٥,٨٦١٥٠,٧١١٤٦,٧٠المجموع الفرعي
١٠١٨,٦٨١١١٠,٧٠١١٥١,٢٥١٢٥٨,٩٣١٣٢١,٤١المجموع الكلي

(مليون برميل)

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ١٢ : االستھالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١المنتج

-٢,١-١١,٥٢١١,٣٠١٢,٦٩١٢,٢٣١١,٩٧٣,٧غاز البترول المسال

١٢٨,٣٨١٢٤,٠١١٢٩,٦٢١٣٧,٠٨١٤٢,٥٨٥,٨٤,٠البنزين الممتاز

-٦٠,٢٦٧٦,٦٠٦٥,٣٦٧١,٦٩٦٢,١٢٩,٧١٣,٣نافثا

٤,٥-٦٧,٢٨٦٩,٦٨٦٣,٥٠٥٨,١١٦٠,٧٤٨,٥وقود طائرات (كيروسين)

-٢٣٨,٥٠٢٤٧,٤٤٢٢٧,٦٩٢٣١,٢١٢٢٩,٤٠١,٥٠,٨ديزل

-٦,٤-١٧٤,٣٩١٧٤,٣٨١٨١,٦١١٦٢,٥٨١٥٢,١٧١٠,٥زيت وقود

١٥,٠٤١٧,٩٦١٧,٠٤١٨,٢١١٨,٧٢٦,٩٢,٨اإلسفلت

-١,٩-٦٩٥,٣٧٧٢١,٣٧٦٩٧,٥١٦٩١,١١٦٧٧,٧٠٠,٩المجموع

إنتاج المملكة من المنتجات المكررة *  : ١١ -١١ جدول رقم
(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

 صادرات المملكة من النفط
ام   ام خالل ع خ فط ال ن ة من ال ك ارتفعت صادرات الممل
ل  ٢٦٣٤,٦في المئة، إذ بلغت  ٨,٦م بنسبة ٢٠١١ ي رم ون ب ي ل م

وانخفضت .  م٢٠١٠مليون برميل في عام  ٢٤٢٥,١مقارنة بنحو 
غ  ٥,١صادرات المملكة من المنتجات المكررة بنسبة  ل في المئة لتب

ام  ٣٤٧,١مليون برميل مقارنة بنحو  ٣٢٩,٣ مليون برميل في ع
 ).١٣ – ١١جدول رقم (م ٢٠١٠

 

ى أغلب   ا والشرق األقصى عل ي ة آس واستحوذت منطق
ام  ررة خالل ع ك م صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات ال

ي ) ٦ – ١١رسم بياني رقم (م ٢٠١١ ال ، حيث بلغ نصيبھا من إجم
ة، و  ٦٢,٠صادرات المملكة من النفط الخام  ئ م في  ٥٤,٨في ال

ا .  المئة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة ھ ي ل وي
ا من  ھ ب غ نصي ل ي ب ت ة ال ي ال ا الشم من حيث الترتيب دول أمريك

حو  ١٨,٢إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام  ة، ون ئ م في ال
جات  ٠,٥ ت ن م ة من ال ك ل م م ي صادرات ال ال ة من إجم في المئ
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ق ام الساب ع ار .  مليار لایر في ال اع أسع ف ى ارت ك إل عزى ذل وي
جات  ت ن م ى ال طلب عل البتروكيماويات إضافة إلى االرتفاع في ال

ام  ادن خالل ع ع م ة وال اوي م ي روك ت ب عاش ٢٠١١ال ت ع االن م، م
م ال ع سة في ال مرت .  االقتصادي لعدد من االقتصادات الرئي واست

عت خالل  شركة سابك في تنويع قنوات تمويل مشاريعھا حيث وق
مع صندوق )  طرح خاص( م اتفاقية إصدار سندات دين ٢٠١١عام 

ن( مليار لایر  ٣,٠االستثمارات العامة بمبلغ  مرت ).  إصداري واست
ة  ي ج ي رات ت ا االس ھ الشركة في مشاريعھا التنموية في إطار خطت

ات )  م٢٠٢٠سابك (  وسف ف ل ادن ل ع ك ( حيث أنجز مشروع م ل ت م ت
ة ٣٥سابك  ة من الشرك ئ م ة ) في ال م ائ زال االنشاءات ق ، والت

و( و)  ٢-ابن رشد (لمشاريع حسب خطة العمل لشركات  ك اف ) ٥–س
ة ).  المتخصصة( و ن ام ث ة ال ل مرح عمل في مشروع ال وجاري ال

لشركة غاز في الجبيل الصناعية ويتوقع بدء انتاجه خالل النصف 
ة ٢٠١٢األول من عام  ودي ان السع ي م، وكذلك مشروع مجمع ك

ا ٣٥تمتلك سابك ( بالجبيل  ھ م ة من أسھ ئ ع )  في الم وق ت م ومن ال
ام  نصف األول من ع انجاز معظم مصانع ھذا المجمع خالل ال

ة في .  م٢٠١٢ بينما يتوقع انجاز مشروع الصلب للمنتجات الطويل
ة من  ٥٠تملك سابك ( مجمع شركة حديد بمدينة الجبيل  ئ م في ال

 .م٢٠١٢خالل النصف الثاني من عام ) الشركة
  

ى   ١٢,٣الـمـكـررة، ثـم دول أوروبـا الـغـربـيـة التي حصلت عل
ام،  خ فط ال ن ة من ال ك ل م م فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي صـادرات ال

ا دول الشرق  ١٣,٠ونحو  كررة، أم م جات ال ت ن في المئة من الم
ا  ھ ب ي صادرات  ٣,٩األوسط فقد بلغ نصي ال ة من إجم ئ م في ال

حو  ام، ون خ فط ال ن ي  ١٧,٨المملكة من ال ال ة من إجم ئ م في ال
ا  صادرات المملكة من المنتجات المكررة، وبلغ نصيب دول أفريقي

جات  ١٠,٩في المئة من النفط الخام، ونحو  ٢,٣ في المئة من المنت
 .المكررة

 صناعة البتروكيماويات في المملكة
في )  سابك( حققت الشركة السعودية للصناعات األساسية  

ات، ٢٠١١عام  ع ي ب م اج وال ت م مستواً قياسياً بالنسبة إلى حجم اإلن
في  ٣,٣مليون طن بارتفاع نسبته  ٦٩حيث بلغ إنتاج الشركة نحو 

ك .  مليون طن في العام السابق ٦٦,٨المئة مقارنة بنحو  ل وتعزى ت
بعض  ة ل ي اج ت الزيادة إلى انتاج مصانع جديدة وارتفاع الطاقة اإلن

اع  ٥٤,٢م تسويق ٢٠١١وشھد عام .  المصانع ف ارت ون طن ب ي ل م
حو  ٥,٠نسبته  ن ة ب ام  ٥١,٦في المئة مقارن ع ون طن في ال ي ل م

 ١٩٠,٠في المئة ليبلغ  ٢٥,٠السابق، وارتفع إيراد المبيعات بنسبة 
حو  ن ق ١٥٢,٠مليار لایر مقارنة ب ام الساب ع ار لایر في ال ي ل .  م

حو ٢٠١١وبلغت األرباح الصافية التي حققتھا الشركة في عام  م ن
 ٢١,٥في المئة مقارنة بنحو  ٣٦مليار لایر، بارتفاع نسبته  ٢٩,٢

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى
————————————————————————————————

٣٨٦,١٢٤,٦٧٤٤٢,٢٤٥,٣٢٤٧٩,٣٤١,٦٥١٨,٢٠,٥دول أمريكا الشمالية
٢٣,٠١٧,٤٨٢٤,٤٣٥,٦١٢٧,٢٥٩,٤٢١,٠٢,٩دول أمريكا الجنوبية
٢٢٨,٤٥٣١,٣٢٢٤٠,١٥٢٥,٩٦٣٢٤,٧٨٤٢,٧١١٢,٣١٣,٠دول أوروبا الغربية
١٠٤,٢٥٧١,٧٧١٠٧,٢٨٧٤,٨٧١٠٣,٧٧٥٨,٥٤٣,٩١٧,٨دول الشرق األوسط

٦٠,٣٣٤٠,٠٣٥٤,١٧٣٣,٨٦٦١,٨٢٣٥,٧٤٢,٣١٠,٩دول أفريقيا
١٤٨٢,٦١٢١١,٧١١٥٥٥,٢٢٢٠١,٤٤١٦٣٣,٢٣١٨٠,٢٩٦٢,٠٥٤,٨دول آسيا والشرق األقصى

٢,٨٩١,٠٨١,٦٠٠,٠٠٤,٤٠٠,٩٥٠,٢٠,٣دول اوقيانوسيا
٢٢٨٧,٦٦٣٦٨,٠٦٢٤٢٥,٠٩٣٤٧,٠٦٢٦٣٤,٥٩٣٢٩,٣٠١٠٠,٠١٠٠,٠المجموع

صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة * (حسب المناطق) : ١٣ -١١ جدول رقم

٢٠٠٩
(مليون برميل)

————————–—————————–—————————–———————–——
النصيب المئوي لعام ٢٠١٠٢٠١١٢٠١١

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

رسم بياني رقم ١١-٦: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام ٢٠١١م






  



منتجات مكررة  







  نفط خام

امريكا الشمالية     امريكا الجنوبية     اوروبا الغربية    الشرق االوسط     افريقيا     اسيا والشرق االقصى     اوقيانوسيا    
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 الثروة المعدنية 
ى  ة عل ي دن ع تـشرف وكـالة وزارة البتـرول للـثروة المـ

ة  م ( األنشطة التعدينية في المملكة العربية السعودي -١١جدول رق
خدمات ) ١٤ م ال دي ، ومنھا تشجيع االستثمار في مجال التعدين وتق

شاط، وإصدار الرخص والصكوك  ن ذا ال واالستشارات لدعم ھ
ا ھ غ عدد الرخص .  التعدينية وفقاً للوائح واألنظمة المعمول ب ل وب

حو ٢٠١١التعدينية سارية المفعول بنھاية عام  رخصة  ١٥٦٥م ن
رخصة  ٧٥رخصة كشف، و  ١٠٤رخصة استطالع، و  ٢٦منھا 

ن  دي ع ت لف  ١٨منجم صغير، وبلغ عدد رخص ال مخت رخصة ل
د،  الخامات المعدنية الفلزية مثل الذھب، والنحاس، والزنك، والحدي

ة، و  م ري ك ة، واألحجار ال ب مصاح  ٣٠والفوسفات، والمعادن ال
خامات  اعة اإلسمنت وال رخصة محجر مواد خام لخامات صن

ادن  ٢٦األخرى، و  ع م ات ال ام خ ام ل واد خ رخصة محجر م
ت، والش اي وم دل ل ال ث صال، يالصناعية األخرى م ست، والصل

اء ١٢٨٦والحديد وغيرھا، و  ن ب واد ال غت .  رخصة محاجر م ل وب
ي  ال م ام ال ع الل ال ة خـ ي دن ع م روة ال ث ل وزارة ل ة ال إيرادات وكال

 . مليون ريـال ٤٢٥نحو ) م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢
 

ة  ي رب ع ة ال ك ل م م ن في ال دي ع ت وبالنسبة إلى شركات ال
د  السعودية التي تعمل في خمسة مناجم إلنتاج الذھب، ھي منجم مھ
جم  ن الذھب، ومنجم الصخيبرات، ومنجم الحجار، ومنجم بلغة، وم

 ٣,٠م بنسبة ٢٠١١إنتاجھا من الذھب خالل عام  ارتفعاألمار، فقد 
ام  ٤٦١٢في المئة ليبلغ  ا ع اجھ ت إن غ ٢٠١٠كجم مقارنة ب ال ب م ال

ام .  كجم ٤٤٧٧,١ م ٢٠١١بينما انخفض إنتاجھا من الفضة في ع
ام  ٥٨٣٩في المئة ليبلغ  ٢٣,٩بنسبة  ا في ع اجھ ت كجم مقارنة بإن
ة .  كجم ٧٦٧٠م البالغ ٢٠١٠ وانخفض انتاجھا من الرصاص بنسب
ام  ٣٩٦في المئة ليبلغ  ٢٧,١ ا في ع م ٢٠١٠طن مقارنة بإنتاجھ
ة .  طن ٥٤٣البالغ  ب س ن حاس ب ن ا من ال ھ وفي المقابل ارتفع إنتاج
ام  ١٦٠٣فـي الـمـئة من  ٢١,٩ ى ٢٠١٠طن ع طن  ١٩٥٤م إل
ة . م٢٠١١عـام  ة  ١٧وارتـفـع إنـتـاجـھـا من الزنك بنسب ئ م في ال
جدول ( م ٢٠١١طن عام  ٤٩٣٤م إلى ٢٠١٠طن عام  ٤٢١٨من 
 ■)١٥-١١رقم 

٢٠١١* ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠أنواع الخامات المستغلة

———————————————————————
٣٣٠٠٠٣٦٠٠٠٣٧٠٠٠٤٥٧٥٠٤٨٠٣٨الحجر الجيري

٣٩٠٠٥٠٠٠٥٢٥٠٥٨٠٠٦٠٩٠الطين
١٥٠٧١٦٠٠١٦٨٠١٨٠٠١٨٩٠الملح

٨٢٠٨٠٠٨٤٠٨٢٠٨٦١رمل السيليكا
(بحص) ٢٣٤٠٠٠٢٤٨٠٠٠٢٦٠٢٧٧٢٩١مواد كسارات

٢٦٠٠٠٢٢٠٠٠٢٣١٠٠٢٤٠٢٧٣رمل
٦٤٢٥٨١٦٠٠٥٥٠٥٧٨رمل حديدي

٢١٠٠٢٣٠٠٢٤١٥٢١٠٠٢٢٠٥جبس
٨٣٢١٠٠٠١٠٥٠١٥٠٠١٥٧٥رخام لألغراض الصناعية

٨٥٨٥٩٠٤٨٥٠كتل رخام
٩٥٤١١٠١١٦١١٠٠١١٥٥كتل جرانيت

٣٠٨٢٤٢٢٥٤٢٥٦٢٦٩كتل حجر جيري
٦٢٦٥------٤٤,٠كاولين
٣٠٣٢------٣٠بارايت
٧٣٥٥٥٨٤٢٤٤فلدسبار
---------------بازلت
٧٨٤٨١٠٨٥٠٩١٥٩٦١بوزالن
٤٦٥٤٦٥٤٨٠٥٨٣٦١٢دلومايت
٦٠٨٦٠٨٦٤٠٦٠٣٦٣٣شيست

٤٠٤٠٤٠٢٤٢٥بيروفليت

المصدر : وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ١٤ :  الخامات المعدنية المستغلة (ألف طن)

تقديري.    (---)  غير متوفر  : *

رصاصزنكنحاسفضةذھب
(طن)(طن)(طن)(كجم)(كجم)

———————————————————————
٢٠٠٧٤٤٤٠,٣٩٠٢٨,٠٧٣٧٧١٦---
٢٠٠٨٤٥٢٧,٠٨٢٣٢,٠١٤٦٥٣٦٦٣٣٤٧
٢٠٠٩٤٨٥٧,٥٧٥٢٧,٠١٧١٩٥٥٠٧٦٨٥
٢٠١٠٤٤٧٧,١٧٦٧٠,٠١٦٠٣٤٢١٨٥٤٣
٢٠١١٤٦١٢,٠٥٨٣٩,٠١٩٥٤٤٩٣٤٣٩٦

 (---)  غير متوفر.

المصدر : وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).

السنة

جدول رقم ١١– ١٥ : إنتاج شركة التعدين العربية السعودية ( معادن )
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١٢٢ 

مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة وكان النصيب األكبر لمنطقة 
ة  ٢٧,٩الرياض بنسبة  ب س ن ة ب رم ك في المئة، تلتھا منطقة مكة الم

ك  ١٩,٠في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  ١٩,٤ ة، وذل ئ في الم
ام  . م٢٠١١من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة خالل ع

ة في  ل ام ع ة ال جاري ت وبالتالي ارتفع العدد اإلجمالي للمؤسسات ال
ام  ة ع اي ھ ن اعة ب ارة والصن ج ت المملكة المرخصة من وزارة ال

ه  ١,٠٢م إلى ٢٠١١ ت ب ا نس  ٣٠,٤مليون مؤسسة تجارية، منھا م
ة  ٢٤,٠في المئة في منطقة الرياض، و  ك ة م طق ن في المئة في م

ة  ١٧,٥المكرمة، وما نسبته  ي جدول ( في المئة في المنطقة الشرق
 ).  ٢-١٢رقم 

 
 نشاط المھن الحرة

ام   اعة خالل ع ارة والصن م ٢٠١١أصدرت وزارة التج
ا .  مكتباً لمزاولة المھن الحرة ٣٧٥تراخيص إلنشاء  ھ ب ل وتركز أغ

ة  ١٢١في مجال االستشارات اإلدارية  مكتباً واالستشارات التعليمي
ة  ٤٧مكتباً والترجمة  ٥٧ ي ال م اً،  ٢٧مكتباً واالستشارات ال ب ت ك م

وعة األخرى ن ت م شاطات ال ن ع .  إضافة إلى بعض ال ف ذا ارت ھ وب
ارة  ج ت ل وزارة ال ب مرخصة من ق إجمالي مكاتب المھن الحرة ال

لف  ٨٥٠٢م إلى ٢٠١١والصناعة بنھاية عام  مكتباً تعمل في مخت
 . األنشطة

 
 الوكاالت التجارية

ام   ة  خالل ع ل بلغ عدد الوكاالت التجارية الجديدة المسج
اعة ٢٠١١ ارة والصن ج ت ة ٥٢٩م  لدى وزارة ال جاري ة ت ال . وك

االت  وك وتمثل ھذه الوكاالت التجارية عدة جنسيات، واستحوذت ال
ى  ٨٢األمريكية على   ٤٤وكالة تجارية، ثم الوكاالت األلمانية عل

م  ٣٤وكالة تجارية، ثم الوكاالت البريطانية على  ة، ث وكالة تجاري
دد  ٣٢الوكاالت اإليطالية على  ع ع ال ف ك ارت ذل ة، وب جاري وكالة ت

ام  م ٢٠١١اإلجمالي للوكاالت التجارية المسجلة بالمملكة بنھاية ع
  .وكالة ١١٧٠٥إلى 

 
 الصناعة
ام   اعة خالل ع ارة والصن م ٢٠١١أصدرت وزارة التج

مصنعاً جديداً في مختلف األنشطة  ٧٤٧تراخيص صناعية إلنشاء 
ي  غ حوال ل ر  ١٦,٧الصناعية بتمويل إجمالي ب وف ار لایر، ت ي ل م

ظھر .  ألف موظف وعامل ٣٧,٧فرص عمل لما يزيد عن  وي
ا  ام حسب نشاطھ ع ذا ال ھ دة ل دي ج تصنيف تراخيص المشاريع ال

زات  ٢٠الصناعي وإجمالي تمويلھا، صدور ل ف ترخيصاً لصناعة ال
ار لایر  ٦,٥م، بإجمالي تمويل بلغ نحو ٢٠١١القاعدية في عام  ملي

راخيص  ٣٩,٣وھو ما يشكل نسبة  ت في المئة من إجمالي تمويل ال
ة .  الصناعية الصادرة لھذا العام ي ائ ي م ي ك واد ال م اعة ال ا صن ھ تلي

م  ٣,٣ترخيصاً وبمبلغ  ٥٥والمنتجات الكيميائية بـ  ار لایر، ث ي ل م
ي  ٢٨صناعة المشروبات بـ  حوال ً وب صا ار لایر ٢,٢ترخي ي ل . م

ه  ت ب ا نس واستحوذت ھذه األنشطة الصناعية الثالثة مجتمعة على م
في المئة من عدد  ١٣,٨في المئة من إجمالي التمويل ونسبة  ٧٢,٣

 ).٣-١٢جدول رقم (م ٢٠١١التراخيص الصناعية الصادرة لعام 
 

ام   اج خالل ع ت دأت اإلن ي ب ت أما بالنسبة لعدد المصانع ال

ي   ال ي اإلجم ار ( تشير البيانات األولية للناتج المحل األسع ب
قي )  الحقيقية ي حسب نوع النشاط االقتصادي إلى استمرار النمو الحق

ا ٢٠١١لقطاعي التجارة والصناعة في المملكة في عام  م م، حيث ن
ة                        ٥,٦بحــوالي          قطاع التجارة  ب س ة            ٧,١مليار ريـال، وبـن ئ م في ال

ق،                            ٧٩,٢مليار لایر مقابل                 ٨٤,٨ليبلغ        اب ام الس ع ار لایر في ال ي مل
ي                                                ال ي اإلجم محل ج ال ار ( وبلغت مساھمته في إجمالي النات األسع ب

ة ي ي                      )  الحقيق سه حوال ف ام ن ع طاع                       ٩خالل ال ا ق م ة، ون ئ م في ال
ار لایر           ١٤,٢بحوالي        )  يشمل تكرير النفط( الصناعات التحويلية                     ملي

مليار         ١١١,٨مليار لایر مقابل                 ١٢٥,٩في المئة ليبلغ                  ١٢,٧وبنسبة        
ي                                                            ال ي اإلجم لایر في العام السابق، وبلغت مساھمته في الناتج المحل

ة .     في المئة          ١٣,٤خالل العام نفسه حوالي                       ي أما معدالت النمو االسم
طاع  و ق م ى ن لقطاعي التجارة والصناعة، فتشير البيانات األولية إل

غ                  ١٤,١مليار لایر، وبنسبة                   ١٣,٣بحوالي        التجارة  ل ب ي ة ل ئ م في ال
غت                                  ٩٤,٢مليار لایر مقابل                 ١٠٧,٤ مليار لایر في العام السابق، وبل

ي                                          ة( مساھمته في إجمالي الناتج المحلي اإلجمال جاري ار ال األسع ) ب
ي                       سه حوال ف ام ن ع طاع                             ٤,٨خالل ال و ق م ع ن ف ة، وارت ئ م في ال

ار لایر           ٥٣,٢بحوالي        )  يشمل تكرير النفط( الصناعات التحويلية                     ملي
ل                 ٢٢٧في المئة ليبلغ                  ٣٠,٦وبنسبة         ار         ١٧٣,٨مليار لایر مقاب ي ل م

ي                                                            ال ي اإلجم لایر في العام السابق، وبلغت مساھمته في الناتج المحل
 . في المئة          ١٠,١خالل نفس العام حوالي                     

 
 التجارة 
ام   اعة خالل ع ارة والصن ج ت م ٢٠١١أصدرت وزارة ال

ة مع  ٧٣٦٠سجالت تجارية إلنشاء  ارن ق وعة م ن ت دة م شركة جدي
وال .  م٢٠١٠شركة أُنشئت في عام  ٦٣٦٧ ي رؤوس أم وبلغ إجمال

دره  ٢٦ھذه الشركات الجديدة حوالي  ال ق مليار لایر بمتوسط رأسم
وال .  مليون لایر لكل شركة ٣,٥ ي رؤوس أم ال غ إجم ل وبالمقابل ب

داره ٢٠١٠الشركات الجديدة في عام  ق ا م ار لایر  ٨١,٩م م ي ل . م
ة مع ٢٠١١ويالحظ ارتفاع عدد الشركات المنشأة في عام  ارن ق م م

ي رؤوس  ١٥,٦العام السابق بنسبة  ال ا انخفض إجم في المئة بينم
ومن خالل استعراض تلك الشركات .  في المئة ٦٨,٢أموالھا بنسبة 

ة  ي ول ئ س م تضح أن الشركات ذات ال ي، ي ون من حيث الشكل القان
وال  ي رؤوس األم ال م ر من إج ب ة األك ب س ن لت ال دودة شك ح م ال

ة،  ٨٣,١م بنسبة ٢٠١١للشركـات الجديدة المنشأة في عام  ئ م في ال
 ).١-١٢جـدول رقم (في المئة  ١٦,٧تلتھا الشركات المساھمة نسبة 

 
وارتفع العدد اإلجمالي للشركات القائمة بالمملكة المرخصة  

ى ٢٠١١من قبل وزارة التجارة والصناعة بنھاية عام   ٦٧٩٩٢م إل
ا  درھ وال ق ار لایر ٢٠٠٢شركة بإجمالي رؤوس أم ي ل غت .  م ل وب

ه  ت ب ة من  ٨٥,٣رؤوس أموال الشركات المساھمة ما نس ئ م في ال
وال  إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة، بينما شكلت رؤوس أم

ة، وشركات  ١٤الشركات ذات المسئولية المحدودة نسبة  ئ م في ال
تضامن  ٠,٥التوصية البسيطة نسبة  راً شركات ال ي في المئة، وأخ

ة  ٠,٢نسبة  م ائ ق وال الشركات ال ي رؤوس أم ال في المئة من إجم
 ).١-١٢جدول رقم (م ٢٠١١خالل عام 

  
ام   اعة خالل ع ارة والصن م ٢٠١١وأصدرت وزارة التج

ى  ١٠٧٠٢٨سجالت تجارية إلنشاء  وزعت عل ة ت جاري مؤسسة ت

 التجارة والصناعة                
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راكمي ٢٠١١وفي نھاية عام   ت ي ال م، ارتفع العدد اإلجمال
اعة  للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة التجارة والصن
بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس 

غ  ٥١٣٣المال األجنبي إلى  ل ل ب وي م ي ت ال إجم اً، ب ج ت ن مصنعاً م
حو  ٥١٩,٧حوالي  وظف ن ار لایر، ت ألف موظف  ٦٥١,٧ملي
ا .  وعامل جة حسب نشاطھ ت ن م ع ال ويتضح من تصنيف المصان

واد  م اعة ال ل صن وي م ي ت ال الصناعي وإجمالي تمويلھا، أن إجم
ار  ١٨٨,٤مصنعاً بلغ  ٥٠٧الكيميائية والمنتجات الكيميائية لـ  ي ل م

ة  ٣٦,٢لایر وبنسبة  م ائ ق ع ال مصان في المئة من إجمالي تمويل ال
ررة لـ  ك م ة ال بالمملكة، تليھا صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطي

ة  ٧٤,٢مصنعاً بمبلغ  ٧٢ ة من  ١٤,٣مليار لایر وبنسب ئ م في ال
ة األخرى لـ  زي إجمالي التمويل، ثم صناعة منتجات المعادن الالفل

حو ٢٨٠م، فقد بلغ عددھا ٢٠١١  ٥,١مصنعاً بإجمالي تمويل بلغ ن
حو  ومن حيث .  الف موظف وعامل ١٧مليار لایر، توظف ن

ة األخرى في  زي ل الف ادن ال التمويل، جاءت صناعة منتجات المع
غ  ٥٩المركز األول بـ  ل اءت  ١,٥مصنعاً وبمب ـ ار لایر، وجـ ي ل م

دات في  ع م صناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء اآلالت وال
غ  ٢٨الـمـركـز الثاني بـ  ل ب م ً وب ا ع ون لایر ٨٥٢مصن ي ل م ،  م ث

غ  ٣٤صـنـاعة المنتجات الغذائية بـ  ل ب م ً وب ا ع ون  ٨٥٠مصن ي ل م
ة  ي ائ ي ريـال، ثـم صـنـاعـة الـمـواد الـكيـمـيـائـيـة والـمـنتجات الكيم

غ  ٣٣بـ  ل ب م ً وب ا ع ون لایر ٤٨١,٦مصن ي ل ذه .  م حوذت ھ واست
ه  ت ب ة من  ٧٢,١األنشطة الصناعية مجتمعة على ما نس ئ م في ال

ذا  ٥٥إجمالي التمويل ونسبة  في المئة من عدد المصانع المنتجة لھ
 .العام

رأس المالالعددرأس المالالعدد

نسبة رأس 
المال إلى 
رأس المالالعدداإلجمالي

نسبة رأس 
المال إلى 
اإلجمالي

————————————————————————————————

٣٦١٦٦٢٢٩,٢٤٠٣٤٣٤٩,٧١٦,٧٥٠٧٦١٧٠٧٥٥٥,٦٨٥,٣شركات المساھمة

٣٢٠٦٦٠١٧,٢٣٦٠٤٣٣٤,٦١٦,٧٤٥٦٥١٦٩٢٨٤٨,٧٨٤,٦سعودية

٧٠,٥٣٠,٠٠,٠٤٥٣٠٣٥,٠٠,٢خليجية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٦١٧٥٤,١٠,١عربية

٧٥٠,٠٤٠,٠٠,٠٤٠٦٨٦٧,٧٠,٣مختلطة

١٠,٠٠٠,٠٠,٠٦٦١٣,٣٠,٠أجنبية

٢٦١٦١,٦٣٦١٥,١٠,١٤١٤٢٤٣٦,٨٠,١فرع أجنبية

٥٧١٣١٥٥٦٥,٤٦٤١٢٢١٦٢٤,٤٨٣,١٥٤٢٩٤٢٨٠٥٣٤,٦١٤,٠الشركات ذات المسئولية المحدودة

٤٥٨٨٥٨٢٢,٥٥٢٧٥١٤٨٥٨,٣٥٧,١٤٤٦٢٥١٦٨٤٢٤,٨٨,٤سعودية

٢٥٨٥١٢,٨٢٤٨١٨٩,٢٠,٧٢٢٣٨١٣٩٩٢,٥٠,٧خليجية

٤٥٧٨٦٦٨,٦٤٥٨٢٢٢٩,٢٨,٦٤٥٤٢٧٧٩٢٣,٩٣,٩مختلطة

٢٣٣٣٠٤,٣٢٠٥٤١٦٨,٨١٦,٠١٦٨٤١٨٥٣٣,٤٠,٩أجنبية

١٧٧٢٥٧,٢٢٢٦١٧٩,٠٠,٧١٢٠٥١٦٦٠,٠٠,١فرع أجنبية

١٩٩٣٤,٠٣٩٣٤٥,٢٠,٢٥٨٥٤٣٩٢٧,٢٠,٢شركات التضامن

١٩٤٣٣,٩٣٨٧٣٧,٩٠,١٥٧٣١٣٨٤٤,٧٠,٢سعودية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠١٩١١,٢٠,٠خليجية

٠٠,٠١٠,٥٠,٠٢٣١٥,٤٠,٠مختلطة

١٠,١٠٠,٠٠,٠٤٠,١٠,٠أجنبية

٤٠,٠٥٦,٨٠,٠٧٧٥٥,٨٠,٠فرع أجنبية

٩٤٧٢,٣١٥٢٦,١٠,٠٢٧٦٧٩٩٣٩,٢٠,٥شركات التوصية البسيطة

٩٢٧١,٧١٤٧٤,٦٠,٠٢٦٩٦٩٨٥٧,٩٠,٥سعودية

١٠,١١٠,٠٠,٠١٣٢,٥٠,٠خليجية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٨٢١,٩٠,٠مختلطة

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠١٢٢٦,٩٠,٠أجنبية

١٠,٥٤١,٥٠,٠٣٨٣٠,٠٠,٠فرع أجنبية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠١٠,٥٠,٠شركات التوصية باألسھم

٦٣٦٧٨١٩٠٠,٩٧٣٦٠٢٦٠٢٥,٤١٠٠,٠٦٧٩٩٢٢٠٠١٩٥٧,١١٠٠,٠المجموع

الشركات القائمة بالمملكة حسب النوع  : ١٢-١ جدول رقم

٢٠١٠٢٠١١
—————————————————————————

(رأس المال بماليين الرياالت)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

اإلجمالي التراكمي حتى نھاية عام ٢٠١١
———————

نوع الشركة
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١٢٤ 

ع  شاري م ل ة ل ي ل الصناعة السعودية من خالل تقديم القروض التموي
دوق  الصناعية، حيث بلغ عدد القروض الجديدة المعتمدة من الصن

ل  ١١٨م بعدد ٢٠١١للعام المالي  وي م ي قروض ت ال قرضاً، بإجم
ار لایر ٨,١معتمدة بلغت حوالي  ي ل ة .  م ي ة الشرق طق ن م ل ان ل وك

دوق خالل  دة من الصن م النصيب األوفر من قيمة القروض المعت
ة  ٩٧م، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة ٢٠١١عام  م ي ق ً ب رضا ق
ة  ٩٨مليار لایر، تليھا منطقة الرياض بعدد  ١,٥ م ي ق  ١,٣قرضاً ب

ار  ٥٢مليار لایر ، ثم منطقة مكة المكرمة بعدد  ي ل ة م قرضاً وبقيم
 ً ام .  لایر تقريبا ع دة ل م ت ع م م ٢٠١١أما من ناحية حجم القروض ال

ة  ي اع حسب القطاعات الصناعية، فقد احتل قطاع الكيماويات الصن
ار  ١,٦المرتبة األولى في قيمة القروض المقدمة له بمبلغ قدره  ي مل
غ  ل ب م ار  ١,٣لایر، يليه قطاع المنتجات الصناعية األخرى ب ي ل م

ة في  ع مصن ة ال ي دن لایر، وجاءت قروض صناعة المنتجات المع
ع  ١,١المركز الثالث بقيمة  راب مركز ال ا في ال ھ ت ل مليار لایر، ت

ة )  غير المعدنية(القروض المعتمدة لصناعة مواد البناء  م ي ق  ٠,٧ب
يك  الست ب جات ال ت ن اعة م مليار لایر، وفي المركز الخامس صن

ة  كل  ٠,٦والصناعات األساسية غير الحديدية بقيم ون لایر ل ي ل م
 . منھما

 
 صناعة اإلسمنت  

ام  م ٢٠١١بلغ إجمالي إنتاج شركات االسمنت في المملكة خالل ع
دره  ٣٨,٣ما يقارب  ة عن  ١١,٦مليون طن، بارتفاع ق ئ م في ال
واحتلت شركة االسمنت السعودية المرتبة األولى من . العام السابق

ة من  ١٣,٥مليار لایر وبنسبة  ٦٩,٩مصنعاً بمبلغ  ٨٨٥ ئ م في ال
ة لـ  اعدي ق زات ال إجمالي التمويل، وبلغ إجمالي تمويل صناعة الفل

ة من  ٧,٩مليار لایر وبنسبة  ٤٠,٨مصنعاً حوالي  ١٥٠ ئ م في ال
ة .  إجمالي التمويل ي ذائ غ كما بلغ إجمالي تمويل صناعة المنتجات ال

في المئة من  ٦,٨مليار لایر وبنسبة  ٣٥,٢مصنعاً حوالي  ٦٤٧لـ 
ى .  إجمالي التمويل  ٢٢٦١واستحوذت ھذه الصناعات الخمس عل

ع  ٤٤,١مصنعاً أي ما نسبته  مصان ي عدد ال ال في المئة من إجم
ا  ٧٨,٧القائمة بالمملكة ونسبة  جدول ( في المئة من إجمالي تمويلھ

 ).٣-١٢رقم 
 

  والجودة الھيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
م استشارات فنية إلى جھات ٢٠١١قدمت الھيئة خالل عام  

ة  ٨١٦مختلفة، بلغت  ي ع وطن مشورة فنية لجھات حكومية ومصان
ة  ٢٨٧٩واعتمدت .  ومؤسسات تجارية ودي ة سع ي اس ي ة ق مواصف

ة  ١٠٣٤جديدة في مختلف القطاعات، وحدثت وعدلت  واصف م
ة   ٢٣٣٩٨قياسية سعودية، ليصبح مجموع المعتمد منذ إنشاء الھيئ

ح ٢٠١١وخالل عام .  مواصفة قياسية سعودية ن م ة ب ئ ي ھ م قامت ال
ح عدد  ٣٧ يصب منشأة تراخيص جديدة باستعمال عالمة الجودة ل

حو ٢٠١١المنشآت التي تم الترخيص لھا حتى نھاية عام   ٢٧٠م ن
 .منشأة

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ة السعودي في دعم   ي اع ة الصن ي م ن ت استمر صندوق ال

العددالمنطقة
النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
المئوي

————————————————————————

٢١٢٢٧٣٠,٣٢٤١٦٧٣٠,٣٢٩٨٩٩٢٧,٩٣١٠٤٣٠٣٠,٤الرياض

٥٧٦١٨,٢٦٨٠٧٨,٥١١٠٧٢١٠,٣٦١٥٦٠٦,٠القصيم

١٣٠٣١١٨,٦١٤٤٢٩١٨,١٢٠٣٣٣١٩,٠١٧٨٢٤٠١٧,٥الشرقية

٢٣٣٠٣,٣٣٣٩٣٤,٣٤٦٨٢٤,٤٣٢٣٥٨٣,٢حائل

٧١٣١,٠٨٣٨١,١٨١٦٠,٨١٥٩٤١١,٦الجوف

١١٥٨١,٧١١٢٢١,٤١٥٦٠١,٥١٤٨٨٣١,٥الحدود الشمالية

١٢٠٩١,٧١٢٠٣١,٥١٥٠٢١,٤٢٤٤٨٥٢,٤تبوك

١٥٣٤٣٢١,٩١٦٩٧٦٢١,٣٢٠٧٣٧١٩,٤٢٤٥٠١٥٢٤,٠مكة المكرمة

٤٥٥٤٦,٥٤٤٤٠٥,٦٤٩٨٢٤,٧٥٥٥١٤٥,٤المدينة المنورة

٤٦٩٠,٧٤٥٨٠,٦١١٥٣١,١٩٥٢٣٠,٩الباحة

٢٤١٣٣,٤٢٨٥٣٣,٦٥٦٤٠٥,٣٤٠٣٨٨٤,٠عسير

١١٦١١,٧١٢٧٤١,٦٢٠٠٥١,٩١٤٩٨٥١,٥جازان

٦٢٦٠,٩١٧٠٩٢,١٢٦٤٧٢,٥١٦٩٥٩١,٧نجران

٦٩٩٩٥١٠٠,٠٧٩٦٦٩١٠٠,٠١٠٧٠٢٨١٠٠,٠١٠٢٠٢٨١١٠٠,٠المجموع

————————————————————————
٢٠٠٩

جدول رقم ١٢-٢ :  المؤسسات التجارية القائمة بالمملكة

اإلجمالي التراكمي  حتى 
نھاية عام ٢٠١١

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

————————
٢٠١٠٢٠١١



   
ة 
اع
صن
وال

رة 
جا
الت

 
ي 
ود
سع
 ال
ي
رب
لع
د ا
لنق
ة ا
سس
مؤ

— 
ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

٤٨ 

   
 

 

 

١٢
٥

 

عدد 
المصانع

عدد 
العمالة

إجمالي 
التمويل

عدد 
المصانع

عدد 
العمالة

إجمالي 
التمويل

نسبة التمويل 
إلى اإلجمالي

عدد 
المصانع

عدد  
العمالة

إجمالي  التمويل
نسبة التمويل 
إلى اإلجمالي

————————————————————————————————————————————————
٥٠٢٤٣٥٥٧٢,٢٣٤٤١٠٦٨٥٠,٣١٦,٥٦٤٧٨٨٣٤٩٣٥٢٠٤,٠٦,٨صنع المنتجات الغذائية

٢٨٢١٢٦٢٢٣٨,١٨٥٨٥٩٥,٣١,٨١٤٤٣٣٥٠٧٨٩٠٧,٣١,٧صنع المشروبات

١٠٣٤٩٢٠,٣٧٤٠٥٢٦,٥٠,٥٨٨١٤١٣٩٤٥٧٨,٣٠,٩صنع المنسوجات

٩٥٥٦١٨,٥٦٢٧٠٢٥,٦٠,٥٨٤٩٨٦٣١٠٣٤,٢٠,٢صنع الملبوسات

٢٦٥٤,٤٠٠٠,٠٠,٠٤٦٤٠٤١٦٧١,٦٠,١صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء االثاث، صنع 
اصناف من القش ومواد الضفر

٨٤٤١١١١,٠٠٠٠,٠٠,٠٤٨٤٣٥٩٨٧١,٧٠,٢

٧٤٤٠٨٦,٣٧٥٩٧١٧٠,٠٣,٣١٩٠٢٧٩١٧٩٠٩٨,١١,٨صنع الورق ومنتجات الورق

١٥٠١٣,٢٠٠٠,٠٠,٠٧٠٧٨٥٠٣٢١٣,٢٠,٦الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

١٧٥٦٩٦٠,٥٩٣٢٠٣١,٠٠,٦٧٢١٤٢٩٣٧٤٢٠٥,٢١٤,٣صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

٥٥٢٦٦٥٣٢٦٣,٨٣٣١٧١٥٤٨١,٦٩,٣٥٠٧٥٧٥٤١١٨٨٣٧٩,٥٣٦,٢صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

٢٢١٠٥٧,٧١٥٣٩,٩٠,٢٢٦٦٣٩٦٣٧٣٢,٣٠,٧صنع المنتجات الصيدالنية االساسية والمستحضرات الصيدالنية

٨٤٣٨٣٧٥٣٩,٦٣٨١٤٨١٢٤٠,٨٤,٧٦٣٨٦٤٧٠٢٢٤٧٤١,٥٤,٨صنع منتجات المطاط واللدائن

٢٠٨١١٧١٤٢١٢٩,٣٥٩٣٨٥١١٥٣٠,٤٢٩,٧٨٨٥١٠٦٥٩٢٦٩٩٢٣,٥١٣,٥صنع منتجات المعادن الالفلزية االخرى

٢٠٣٠١٧٦٥٥٧,٤١٢٦٥١٤٤٣,٧٨,٦١٥٠٢٩٤٩٣٤٠٨٣٠,٥٧,٩صنع الفلزات القاعدية

١١٨٤٣٧٧٤٦٣,٥٢٨١٨٤٢٨٥٢,٠١٦,٥٦٧٨٧٥٦٣١١٩٩٥٠,٣٣,٨صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء االالت والمعدات

١١٠٥١٦,٢٢١٠٣٢١,٠٠,٤٦٢٦٠٥٦١٤٢١,٤٠,٣صنع الحواسيب والمنتجات االلكترونية والبصرية

٥٢٣٤٤٩,٥٥٣٤١٧٧,٢١,٥١٦٤٣٠٧٧٤١٣٣٤٠,٣٢,٦صنع المعدات الكھربائية

٩٢٧٩٤١,٥٤١٤١١٤,٢٠,٣١٦٠١٧٩٥٩٤٥٤٨,٠٠,٩صنع االالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف 
المقطورة

١٧٥٦٠٦٩,٣٧٣٥٠٧٨,٨١,٥١٢٤١٤١٣٥٣٤٥٤,١٠,٧

١٢٠١,١٠٠٠,٠٠,٠١٠١١٩٨١٩٧,١٠,٠صنع معدات النقل االخرى

٩٠٣٣٨٧٣٢٩,٠١٨٩١٨١٩٩,٠٣,٩٢٤٧٢٠٨١٤٣٤٧٢,٣٠,٧صنع االثاث

٥٢٢٧٣٤,٦٢٦٩٧,٩٠,٢٩٣١٦٠٥٧٧٩١٢,٠١,٥الصناعات التحويلية االخرى

٧٤٧٣٧٦٦٣١٦٦٧٦,٩٢٨٠١٧٧٩٨٥١٥٥,٢١٠٠,٠٥١٣٣٦٥١٦٦٦٥١٩٦٨٦,٥١٠٠,٠المجموع

١٢-٣ :  التراخيص والوحدات الصناعية القائمة جدول رقم
(التمويل بماليين الرياالت)

النشاط الصناعي

اإلجمالي التراكمي للمصانع القائمة حتى نھاية عام ٢٠١١م عدد المصانع المنتجة خالل عام ٢٠١١مالتراخيص الصادرة خالل عام 

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

——————————————————— ————————————————————————————
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١٢٦ 

ة  ١,٢الجبس األھلية وشركة االسمنت األبيض السعودي  ئ م في ال
م ( في المئة من إجمالي اإلنتاج على التوالي  ٠,٥و -١٢جدول رق
 ).١-١٢رسم بياني رقم (و) ٤

  
ج   ت ن م وبلغ نصيب السوق المحلي من مبيعات االسمنت ال

ة من  ٩٧,٨مليون طن مشكالً نسبة  ٣٧,٤محليا حوالي  ئ م في ال
ون  ٣٨,٣إجمالي إنتاج شركات االسمنت المحلية البالغ حوالي  ي مل

 . وجرى تصدير الكمية الباقية للخارج. م٢٠١١طن خالل عام 
 

 المدن الصناعية
ة   ي ن ق ت تشرف الھيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق ال

ة،  ك ل على عدد من المدن الصناعية المقامة في مختلف مناطق المم
ام  ٧٦وزادت مساحة المدن الصناعية من  مليون متر مربع في ع

ام  ١١١م إلى ٢٠١٠ ع في ع رب ر م ت ون م ي وزادت .  م٢٠١١مل
ام  ٢٢٩في المئة ، من  ٣٢إيرادات الھيئة بنسبة  مليون لایر في ع

وبلغت الزيادة في .  م٢٠١١مليون لایر في عام  ٣٠٤م إلى ٢٠١٠
ة،  ١٠نسبة عدد المصانع التي تم تخصيصھا بشكل كامل  ئ م في ال

ام  ٣٥٧من  ً في ع ا ى ٢٠١٠مصنع ام  ٣٩٤م إل ً في ع ا ع مصن
ة ٢٠١١وبدأت الھيئة في عام .  م٢٠١١ ي اع دن صن ر م طوي ت م ب

اعة ،  الدمام الثالثة:  جديدة وھي صن ل ر ل وجدة الثالثة، ومدينة سدي
ة ( والخرج ،  ) المرحلة الثانية( واألعمال  ل مرح الجزء الثاني من ال
ة( والمدينة المنورة ،  ) األولى وسع ل ،  ) ت ائ ة، وح ي ان ث م ال صي ق وال

ة .  وشقراء، والزلفي، وحفر الباطن، )توسعة( ئ ي ھ مرت ال كما است
ة ، في مشاريع التطوير في الرياض الثالثة ي ان ث ة ( وجدة ال ل مرح ال

اج  ١٨,٩حيث كمية اإلنتاج البالغة نسبتھا  ت في المئة من إجمالي إن
ة  طق شركات االسمنت ، تليھا في المرتبة الثانية شركة أسمنت المن

ة في  ١٧,٦الجنوبية بنسبة  ام م ي ة أسمنت ال م شرك في المئة، ث
ع  ١٥,٦المركز الثالث بنسبة  راب مركز ال ا في ال ھ ت في المئة ، تل
ة ١١,٨أسمنت ينبع  بنسبة  ب س ن  ١١,١، ثم شركة أسمنت القصيم ب

حوذت .  في المئة ه است ع م جت ويالحظ أن ھذه الشركات الخمس م
ادل  ع ي لشركات  ٧٥على ما ي ال اج اإلجم ت ة من اإلن ئ م في ال

خمس  تجت الشركات ال االسمنت العاملة في المملكة، في حين أن
األخرى الكمية المتبقية من اإلنتاج، حيث بلغت نسبة إنتاج كل من 

ة من  ٩,٢و  ١٠شركة أسمنت العربية، وأسمنت الشرقية  ئ في الم
وك  ب أجمالي اإلنتاج لكل منھما، وبلغت نسبة إنتاج شركة أسمنت ت

ي ٤,١ ال ة .  في المئة من اإلنتاج اإلجم اج شرك ت ة إن ب غت نس ل وب

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
————————————————————

٤٩٩٣,٧٥٥٩٤,٠٥٩٧٥,٠١٥,٦أسمنت اليمامة - الرياض

٥٥٧٥,٠٦٨٦٣,٧٧٢٥٢,٩١٨,٩األسمنت السعودية - الھفوف

٢٩٩٦,٠٣٢٢٢,٩٣٨١٣,٤١٠,٠األسمنت العربية - رابغ

٣٩١٩,٦٣٨٢٨,٨٤٥١٦,٣١١,٨أسمنت ينبع - ينبع

٤٢٥٠,٥٤٢١٢,١٤٢٣٢,٧١١,١أسمنت القصيم - بريدة

٥١٥٨,١٥٢٩٤,٨٦٧٢٩,٤١٧,٦أسمنت المنطقة الجنوبية - جازان

٣٠٠٧,٠٣١٩٠,٠٣٥٣٧,٠٩,٢أسمنت الشرقية - الخفجي

١٣٠٠,٥١٣٣٠,٦١٥٥٤,٥٤,١أسمنت تبوك - تبوك

١٩٧,١٢١٣,٥٢٠٧,٧٠,٥األسمنت األبيض السعودي - الرياض

٥٧٨,٤٥٥٨,٩٤٧١,٣١,٢الجبس األھلية - الرياض

٣١٩٧٥,٩٣٤٣٠٩,٣٣٨٢٩٠,٢١٠٠,٠المجموع

المصدر: شركات األسمنت

جدول رقم ١٢-٤ : صناعة األسمنت

  الشركة

(ألف طن) اإلنتاج
——————————————————————

نسبة اإلنتاج في عام —
٢٠١١ إلى اإلجمالي

٠

٥

١٠

١٥
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٢٥

٣٠

٣٥
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٤٥
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 ط
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ر شركات االسمنت: المصد

كة:  ١-١٢رسم بياني رقم  انتاج االسمنت في الممل
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١٢٧ 

ل ).  المرحلة األولى( وسدير ،  ) الثانية ي أھ ى ت ة عل ئ ي كما تعمل الھ
ة ي ان ث ام ال دم ة،  المدن الصناعية القائمة وھي ال ي ان ث رياض ال ، وال

ى ام األول دم ى،  وال دة األول م،  وج صي ق اء،  وال ر،  واألحس ي ، وعس
 . ومكة المكرمة، وجازان، ونجران، وتبوك، والمدينة المنورة

 
ن    ي ت ن دي ى م ع عل ب ن ل وي ي ب ج ل ة ل ي وتشرف الھيئة الملك

صناعيتين رئيسيتين ھما مدينـة الجبيل الصناعية ومساحتھا حوالي 
ا ١٦٠٦٢ ھ ت اح ة ومس ـ ي اع ن ع الص ـ ب ن ة ي ن دي اراً، وم ت ك ھ

ي ١١٤٧٠ ت ر وال ھكتاراً، كما تشرف الھيئة على منطقة رأس الخي
ي  ا حوال اراً  ٩٣٣٥تبلغ مساحتھ ت ك دن .  ھ م ذه ال  ٥١٠وتضم ھ

مصنعاً للصناعـات األساسيـة والثانوية والمساندة والخفيفة، ويعمل 
امل ١٤١,٦بھا ما يزيد عن  ام .  ألف عـ الل عـ م خـ م ٢٠١١وتـ

ي  ٦٢ترسية  غـت حوال ار  ٤,٥مشـروعاً صناعيـاً بتكلفـة بل ي ل م
اك  ـ ن زال ھ ع  ٢٤٢ريـال، في حيـن ال يـ وق ت م ً من ال ا مشروعـ

ي ٢٠١٢ترسيتھا خالل العام المالي  حوال  ١٩,٩م بتكلفـة قـدرت ب
 ■.مليار لایر
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 النشاط السياحي في المملكة
 الرحالت السياحية -١

ار   احة واآلث ي س ل ة ل ام ع يشير المسح الذي أجرته الھيئة ال
احة ( م، إلى أن عدد رحالت السياحة المحلية ٢٠١١خالل عام  ي س

ة  ٢٢,٠بلغ نحو )  سكان المملكة من مواطنين ومقيمين ل مليون رح
ه ٢٠١٠مليون رحلة في عام  ٢٣,٠مقابل  ت ب خفاض نس ان م أي ب
سياحة ( في المئة، في حين ارتفعت الرحالت السياحية الوافدة  ٤,٣

ة ام )  سكان الدول األخرى داخل المملك ىم ٢٠١١في ع  ١٧,٠  إل
ل  ام  ١١,٠مليون رحلة مقاب ة في ع ل ون رح ي ل ا .  م٢٠١٠م م ك
ة .  ١–١٣يوضح الجدول رقم  ي ل ح م ة ال ي اح ي وتشكل الرحالت الس

تشمل ( في المئة من إجمالي الرحالت السياحية الداخلية  ٥٥,٠نحو 
ة ك ). الرحالت السياحية المحلية والوافدة التي تتم داخل حدود الممل

ان ( المغادرة   وبلغت الرحالت السياحية خارج لسك السياحة في ال
ن ي م ي ق ن وم ي ام  ١٥,٠)  المملكة من مواطن ة في ع ل ون رح ي ل م

ه في  ١٦,٧م بانخفاض نسبته ٢٠١١ ي في المئة مقارنة بما كان عل
ة  غ ال ب ق وال ة ١٨,٠العام الساب ل ون رح ي ل رحالت .  م وتشكل ال
حو  رحالت  ٥٧,٩السياحية المحلية ن ي ال ال ة من إجم ئ م في ال

ادرة ( السياحية الوطنية  غ م ة وال ي ل ح م ة ال تشمل الرحالت السياحي
ا ة وخارجھ ك ل م م رسم ) ( التي قام بھا سكان المملكة في داخل ال

 ).١-١٣بياني رقم 
 
 وجھة الرحالت السياحية المحلية -٢

ة    ودي ة السع ي رب ع ة ال ك ل م الزلت األماكن المقدسة في الم
دول  ة و ال ق ي تستقطب الكثير من مواطني دول الخليج العربي الشق
ن في  ي م ل س م وب ال العربية واإلسالمية محافظة على قيمتھا في قل

ة ٢٠١١-٢٠٠٦ففي األعوام .  أنحاء العالم ـ ك ة م طق ن انت م م ك
ام  المكرمة الوجھة األكثر جذباً للرحالت المحلية حيث بلغت في ع

رة من  ١٠,٠م قرابة ٢٠١١ ي ب داد ك مليـون رحلة نظراً إلقبال أع
حج  اسك ال المواطنين والمقيمين على زيارة مكة المكرمة ألداء من
ة  ن دي ارة م والعمرة، إضافة إلى رغبة بعض سكان المملكة في زي
. جدة التي تعد مركز جذب لسياح الداخل خاصة في فـصل الصيف

درة  ق ادة ال ى زي دسة إل ق وأدت توسعة الحرم المكي والمشاعر الم
ن ألداء  ي ادم ق دد ال ادة عـ االستيعابية لمنطقة المشاعر، ومن ثم زي

حو .  مناسك الحج والعمرة ن ورة ب ن م ة ال ن دي ون  ٣,١تلتھا الم ي ل م
ة  ٢,٩وتأتي بعد ذلك المنطقة الشرقية بحوالي .  رحلة ل ون رح ي ل م

سوق  ت تھدف معظمھا إلى زيارة األقارب واألصدقاء، والترفيه وال
واألعمال والمؤتمرات والعالج، فيما احتلت المرتبة الرابعة منطقة 

وفي المرتبة الخامسة جاءت .  مليون رحلة ١,٩الرياض بما يقارب 
ر من  ١,٣منطقة عسير بنحو  ي ث ك ا ال قصدھ مليون رحلة والتي ي

ة،  ي رب ع ج ال ي ل خ دول ال سياح الداخل وسياح دول مجلس التعاون ل
م ( نظراً لما تتميز به من طقس معتدل في فصل الصيف  جدول رق

٢–١٣ .( 
 
 الرحالت السياحية الوافدة حسب جھة القدوم -٣

اون   الزالت الرحالت السياحية الوافدة من دول مجلس التع
رحالت  ل لدول الخليج العربية رغم انخفاضھا تمثل النسبة األكبر ل

ا ٢٠١١السياحية الوافدة إلى المملكة في عام  ھ ت ب م، حيث بلغت نس
ة  ٣٤,١ ب في المئة من إجمالي الرحالت الوافدة للمملكة مقارنة بنس

تعد السياحة من أكثر الصناعات نمواً في العالم، فضالً عن  
ومي  ق دخل ال ادة ال ً في زي ا م ھ أنھا قطاع إنتاجي يمارس دوراً م
ل  ي ة، وتشغ ي ب ن وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير للعمالت األج
احة  ي إن الس اعي وحضاري، ف م األيدي العاملة، ومن منظور إجت
إلنسان،  ة ل حضاري ة وال ي اف ق ث حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب ال
م  ألم ة ل ي ان ارف اإلنس ـ ـ ع م ات وال اف ق ث ن ال ي واصل ب ت ل وجسر ل

 . والشعوب
 

وحرصت المملكة العربية السعودية على االستغالل األمثل  
ه  از ب ت م ا ت للمقومات والموارد واإلمكانات السياحية المتوفرة، ولم
اخ،  ن م وع في ال ن ا وت ھ داد ل ت من اتساع في الرقعة الجغرافية وام
افي  ق راٍث ث وعة، وت ن ت ة م ي ع ي إضافة إلى ما تملكه من موارد طب
ة،  ي واجتماعي زاخر، وانـفتاح اقتصادي، وتطور في الـبنية األساس

 .ومـنظومة واعدة من الـمرافـق السياحية 
 

ة،   ي م ال ع احة ال ي ة الس ظم ن سجل وحـسـب آخر بيانات م
ام العالمي قـطاع السياحة  ة ٢٠١١ارتفاعاً خالل ع ب س ن  ٤,٠م ب

حو  ن ن ي ي دول اح ال ون  ٩٨٠فـي الـمـئـة حيث بلغ عدد السي ي ل م
حو  ن راجع ب ل ت اب ق ي م ام  ٦,٧ســائـح دولـ ي ع ة ف ئ م ي ال ف

م .  م٢٠١٠ ال ع وى ال ى مست رز عل احة األب ي ـ س أمـا وجـھـة الـ
دفق  ح،  ٥٠٣فكانت القارة األوروبية التي شھدت ت ائ ون س ي ل م

ي .  م٢٠١١في المئة في عام  ٨,٠بنمو قدره  ت ا ال ي وتلتھا قارة آس
و ٢٠١١انتعشت فيھا السياحة عام  م ن غ ال ل ي  ٦,٠م ، حيث ب ف

 .المئة

 
 الموارد والمرافق السياحية في المملكة

ة   ي راث ة وت ي ع ي وارد طب تمتلك المملكة العربية السعودية م
ع  طي دة تست ي ة ج ي ة أساس ي ن متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وب

ومن المتوقع أن يكون تطوير ھـذه .  اإلسھام في تنمية قطاع السياحة
ة د .  المناطق مركز اھتمام أنشطة التنمية السياحية في المملك م ت واع

ام  ار في ع حو ٢٠١١مجلس إدارة الھيئة العامة للسياحة واآلث م ن
اون مع  ٣٧٨ ع ت ال موقعاً قابالً للتطوير السياحي، ووضعت الھيئة ب

ظة  اف ح م ا وال ھ ت اي حم األجھزة الحكومية المختصة آلياٍت مناسبة ل
 .عليھا

 
ر   واستمراراً لجھود الھيئة العامة للسياحة واآلثار في تطوي

ام  ة ع اي ھ ة ن ك ل م م ة في ال ل قطاع الفنادق ارتفع عدد الفنادق العام
ادق .  فندقاً من مختلف الدرجات ٤٦٥م إلى ٢٠١١ ن توزعت ھذه الف

ازة، و ٧٩حسب الدرجات المصنفة إلى  ت م  ٤٢فندقاً من الدرجة الم
فندقاً  ١٦٤فندقاً من الدرجة الثانية و ١٨٠فندقاً من الدرجة األولى و

روشة في .  من الدرجة الثالثة ف م ة ال ي ن وحدات السك غ عدد ال وبل
ى  ١٤٤١م نحو ٢٠١١المملكة بنھاية عام  وحدة سكنية توزعت عل

مختلف مدن المملكة بنسب متفاوتة كان النصيب األكبر فيھا لمنطقة 
ة ).  وحدة ٤٢٨( في المئة  ٢٩,٧مكة المكرمة بنسبة  ـ ق ـ ط ن ا م ھ تلت

ة ) وحدة ٣٢٥(في المئة  ٢٢,٦الرياض بنسبة  ي ، ثـم المنطقة الشرق
ة )  وحدة ١٨٣(في المئة  ١٢,٧بنسبة  ب س ن ل ب ائ ـ ة حـ ـ ـ تلتھا منطق
ة  ٥,٦، ثم منطقة نجران بنسبة ) وحدة ٨٥( فـي الـمئة  ٥,٩ ئ م في ال

 ).وحدة ٨١(

 قطاع السياحة            
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ج - اإلنفاق السياحي

السياحة المغادرة السياحة الوافدة السياحة المحلية

رسم بياني رقم ١٣-١: النشاط السياحي في المملكة لعام ٢٠١١م

أ - عدد الرحالت السياحية

ب - عدد الليالي السياحية




السياحة الداخلية





السياحة الوطنية




السياحة الوطنية




السياحة الداخلية





السياحة الداخلية



السياحة الوطنية

التغير السنوي (٪)٢٠١١** ٢٠٠٩٢٠١٠

-٣٢,٠٢٣,٠٢٢,٠٤,٣عدد الرحالت (مليون رحلة)
-١٩٨,٠١١٧,٠١١٠,٠٦,٠عدد الليالي ( مليون ليلة )

٣٣,٠٣١,٠٣٦,٠١٦,١االنفاق * ( مليار لایر)

١١,٠١١,٠١٧,٠٥٤,٥عدد الرحالت (مليون رحلة)
١٥٧,٠١٨١,٠٣٣٦,٠٨٥,٦عدد الليالي ( مليون ليلة )

٢٩,٠٢٦,٠٤٥,٠٧٣,١االنفاق * ( مليار لایر)

-٦,٠١٨,٠١٥,٠١٦,٧عدد الرحالت (مليون رحلة)
-٥٥,٠٢١٨,٠٢٠٠,٠٨,٣عدد الليالي ( مليون ليلة )

٢٨,٠٥٦,٠٦١,٠٨,٩االنفاق * (مليار لایر)

٤٣,٠٣٤,٠٤٠,٠١٧,٦عدد الرحالت (مليون رحلة)
٣٥٥,٠٢٩٨,٠٤٤٦,٠٤٩,٧عدد الليالي ( مليون ليلة )

٦٣,٠٥٧,٠٨١,٠٤٢,١اإلنفاق* (مليار لایر)

-٣٨,٠٤١,٠٣٨,٠٧,٣عدد الرحالت (مليون رحلة)
-٢٥٣,٠٣٣٥,٠٣١٠,٠٧,٥عدد الليالي ( مليون ليلة )

٦٢,٠٨٧,٠٩٦,٠١٠,٣اإلنفاق* (مليار لایر)

٥٤,٦٥٩,٢٦٣,٠٦,٤نسبة إشغال الغرف (٪)
٤٩,٨٥٤,٢٥٨,٠٧,٠نسبة إشغال الوحدات السكنية (٪)

إشغال مؤسسات اإليواء

جدول رقم ١٣ – ١: النشاط السياحي في المملكة

السياحة المحلية في المملكة

 السياحة الوافدة للمملكة

بيانات أولية. *ال تشمل مصاريف النقل الدولي.              ** 
المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

السياحة المغادرة) السياحة الوطنية (السياحة المحلية +

 السياحة المغادرة للمملكة

السياحة الوافدة) السياحة الداخلية (السياحة المحلية +
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دة ٢٠١٠في المئة في عام  ٥٨,١ واف ة ال ي م، تلتھا الرحالت السياح
دول ( من دول الشرق األوسط  اون ل ع ت اء دول مجلس ال ن ث ت اس ب

ة من  ١٧,٩في المئة مقابل  ٢٩,٠بنسـبة ) الخليج العربية ئ م في ال
لت ٢٠١٠الرحالت السياحية الوافدة لـلـمـمـلـكـة فـي عـام  ث م، وم

ة  في  ٢٢,٢الرحالت السياحة الوافدة مـن دول جـنـوب آسـيـا نسب
م ( م ٢٠١٠في المئة في عام  ١٢,٣المئة مقابل   ٣–١٣جدول رقـ

 ). ٢–١٣ورسـم بياني رقـم 
 
 الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجھة الرئيسة -٤

اء دول مجلس ( استحوذت دول الشرق األوسط   ن ث ت اس ب

رحالت )  التعاون لدول الخليج العربية ر من ال على النصيب األكب
ام  ع سة ل ي رئ ة ال وجھ م حيث ٢٠١١السياحية المغادرة حسب ال

اح  ٣١,٤حصلت على نسبة  ي رحالت السي ال ة من إجم في المئ
ا عن  اضھ خف المواطنين والمقيمين في المملكة، على الرغم من ان

ة ٢٠١٠عام  راب غت ق ل ي  ٤٧,٣م حيث ب ال ة من إجم ئ م في ال
دول  اون ل ع ت ا دول مجلس ال ھ ت ل الرحالت السياحية المغادرة، ت

ام  ٢٩,٣الخليج العــربية بنسـبة  ي في ع ال ة من اإلجم ئ م في ال
م ( م ٢٠١٠في المئة في عام  ٣٧,٢م مقابل ٢٠١١ –١٣جدول رق

 ). ٣–١٣ورسم بياني رقم  ٤
 

المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
—————————————————

٦٦٣١٣٧,٢٤٤٧٠٢٩,٣دول الخليج العربية
دول الشرق األوسط 

(باستثناء دول الخليج 
٨٤٢٤٤٧,٣٤٧٩٧٣١,٤العربية)

٦٣١٣,٥٣٣٧٦٢٢,١دول جنوب آسيا
٣٣٣١,٩٥١٦٣,٤دول أوروبا
٤٣٣٢,٤٧١٨٤,٧دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
١٣٢٤٧,٤١١٢٩٧,٤والمحيط الھادي

دول أمريكا الشمالية 
٥٠٠,٣٢٧٥١,٨والجنوبية

١٧٨٢٦١٠٠,٠١٥٢٨١١٠٠,٠المجموع

٢٠١١ ٢٠١٠
———————

جدول رقم ١٣ – ٤: الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجھة الرئيسة

(ألف رحلة)

———————

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

المنطقة ) ) النصيب المئوي ( ٪)عدد الرحالت٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠الوجھة
———————————————————————

٣٥٣٨٤١٠٤٢٢٩٠١٩١٣٨,٥الرياض
١٠٨٠٤١٢٧٧٦٩٩٦٦١٠١٣٢٤٥,١مكة المكرمة

٣٤٨٩٢٨٨٢٢٦٨٧٣٠٩٦١٣,٨المدينة المنورة
٤٧٧٧٢٢٣٧٧٢٩٤١,٣القصيم

٣٨٠٣٤٢٢٧٢٩٢٨٢٨٥٥١٢,٧المنطقة الشرقية
٢٥٤٣٣٧٨٢١٦٢٥١٣٣٩٦,٠عسير
٩٢٩٧٢٢٥٧٧٦٢٣٢,٨تبوك
٦٠٣٨٦٤٣٦٨٢٧٧١,٢حائل

٢٤٤١٢٤١٢١١١٢٠,٥الحدود الشمالية
٧٩٧٥١٨٦٧٥٨٩٧٤,٠جازان
١٤٠٢٨٠٢٤١١٣٣٠,٦نجران
١٢٤٣٨٨٠٨٣٠٦٧٧٣,٠الباحة
١٦٤١٣٢٩٦١٢٤٠,٦الجوف

٢٨٧٧٦٣٢٠١٤٢٢٧٨٠٢٢٤٧٢١٠٠,٠المجموع
المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

عدد الرحالت السياحية المحلية حسب الوجھة الرئيسة :٢ – ١٣ جدول رقم
(باآلالف)

——————————————
٢٠١١

المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب

(٪ المئوي(
عدد

الرحالت
النصيب

(٪ المئوي(
———————————————

٦٣٠٦٥٨,١٥٩١٦٣٤,١دول الخليج العربية

دول الشرق األوسط 
(باستثناء دول الخليج 

١٩٣٩١٧,٩٥٠٣٠٢٩,٠العربية)
١٣٣٠١٢,٣٣٨٤٨٢٢,٢دول جنوب آسيا

٣٦٧٣,٤٧٢١٤,٢دول أوروبا
٣٦٩٣,٤٧٩٢٤,٦دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
٤٨٦٤,٥٨٤٩٤,٩والمحيط الھادي

دول أمريكا الشمالية 
٥٤٠,٥١٨٠١,٠والجنوبية

١٠٨٥٠١٠٠,٠١٧٣٣٥١٠٠,٠المجموع
المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

(ألف رحلة)
٢٠١١——————— ٢٠١٠———————

جدول رقم ١٣ – ٣: الرحالت السياحية الوافدة للمملكة حسب جھة 
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 اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة في المملكة
 إسھام قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -١

ة   ي م وضعت الھيئة العامة للسياحة واآلثار سياسة عامه لتن
ة  السياحة الوطنية، بھدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحي

ى .  حسب المناطق ار، إل وتشير بيانات الھيئة العامة للسياحة واآلث
ة خالل  ١,٠ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة بنسبة  في المئ

ار لایر، ورغم  ٥٩,٥م مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢٠١١عام  ي ل م
اضاً   ذلك انخفضت نسبة مساھمته في الناتج المحلي اإلجمالي إنخف

ام  ٣,٤من )  القيمة المضافة( طفيفاً  ة في ع ئ م ى ٢٠١٠في ال م إل
ام  ٢,٧ طاعات األخرى ٢٠١١في المئة في ع ق و ال م م بسبب ن

م ( المكونة للناتج المحلي اإلجمالي  ة ).  ٥–١٣جدول رق ارن ق م وب
ي  ت ة ال ك ل م م ل ادرة ل غ م دة وال تقديرات اإلنفاق على السياحة الواف

ام  ادة ٢٠١١أعدتھا الھيئة العامة للسياحة واآلثار لع الحظ زي م، ي
كما أن .  مساھمة قطاع السياحة في النشاط االقتصادي في المملكــة

ة ٦١,٣( الجــزء األكبـر من متحصالت السياحة الوافــدة  ) في المئ
ام  رة خالل ع م ع حج وال كان مصدره إنفاق الزيارة ألغراض ال

 ).٤–١٣ورسم بياني رقم  ٦–١٣(م جدول رقم ٢٠١١

 اإلنفاق على السياحة –٥
ة   ي ل ح م ة ال ي اح ي ال ( بـلغ حجم اإلنفاق على الرحالت الس

ي دول ـ ل الـ ـ ق ام )  يـشـمـل مـصـاريـف الـنـ ة ٢٠١١في ع راب م ق
ل  ٣٦,٠ ام  ٣١,٠مـلـيـار لایر مقاب ال في ع ار ريـ ي ل م ٢٠١٠م

ه  ت ب ة  ١٦,١مـحـقــقــاً ارتـفاعاً نس ئ م م ( في ال  ١–١٣جدول رق
م  ي رق ان ي م بـ ـ رحالت ) ١–١٣ورس ى ال اق عل ف ، ويشكل اإلن

اق  ٤٤,٤الـسـيـاحـيـة الـمـحلية نسبة  ف ي اإلن ال ة من إجم ئ في الم
ه  ت ب ا نس ة، وم ي ل داخ ة ال احـ ن  ٣٧,٥عـلـى الـسـيـ ة مـ ئ م في ال

ة ي ـ ن وطـ ة الـ جم .  إجــمـالـي اإلنـفـاق عـلـى الـسـيـاحـ ع حـ ف وارت
ة ٢٠١١إنـفـاق الـسياحة الوافدة في عام  ب س ن ة  ٧٣,١م ب ئ م في ال

ام  ٢٦,٠مليار لایر مقارنة بنحو  ٤٥,٠ليبلغ  ع ار لایر في ال ي ل م
 .السابق

 
ة   ي اح ي رحالت الس ى ال اق عل وفي المقابل بلغ حجم اإلنف
حو ٢٠١١في عام )  ال يشمل مصاريف النقل الدولي( المغادرة  م ن
ل  ٨,٩مليار لایر محققاً ارتفاعاً نسبته  ٦١,٠ اب ق  ٥٦,٠في المئة م

 .م٢٠١٠مليار لایر في عام 

دول أوروبا دول جنوب آسيا دول الخليج العربية    دول الشرق األوسط (باستثناء دول الخليج العربية)

دول أمريكا الشمالية والجنوبية دول أفريقيا    دول شرق آسيا والمحيط الھادي












م : ٣-١٣رسم بياني رقم  م ٢٠١١الرحالت المغادرة حسب الوجھة الرئيسة لعا










م ٢٠١١الرحالت الوافدة حسب جھة القدوم للمملكة لعام : ٢-١٣رسم بياني رقم 

العام

الناتج المحلي 
اإلجمالي للسياحة 

(مليار لایر)

الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة 

(مليار لایر)

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي للمملكة (مليار لایر)

إسھام السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي (٪)

إسھام السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي غير النفطي 

(٪)

————————————————————————————————————————

٢٠٠٩٥٥,١١٤١٢,٦٧٣٧,٥٣,٩٧,٥

 *٢٠١٠٥٨,٩١٧٠٩,٧٨٢٢,٩٣,٤٧,٢

 **٢٠١١٥٩,٥٢٢٣٩,١٩٣٣,٢٢,٧٦,٤

المصدر:     مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

جدول رقم ١٣ – ٥ : القيمة المضافة لقطاع السياحة ونسبة إسھامه في الناتج المحلي اإلجمـالي (باألسعار الجارية)

* بيانات معدلة.                              ** بيانات أولية.
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أغراض أخرى مثل العالج واألعمـال

أغراض دينية

زيارة األقارب واألصدقاء

رسم بياني رقم ١٣-٤: اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب 
٢٠١١م الغرض من الرحلة كنسبة من اإلجمالي  لعام

السياحة المحلية (نسبة مئوية)

السياحة المغادرة (نسبة مئوية)

السياحة الوافدة (نسبة مئوية)

قضاء العطالت وأوقات الفـراغ




















 قطاع السياحة وسوق العمل في المملكة -٢
ة   ي ف وظي يقوم قطاع السياحة بدور ھام في إيجاد الفرص ال

حو  ً ن ا ي التي تستوعب أعداداً كبيرة من العاملين حيث يوظف عالم
ة ١٠ ل ام ع احة .  في المئة من إجمالي القوى ال ي طاع الس ر ق وف وي

ھن م ك ال ل اء في ت ق الرت مجال ل . فرصاً مھنية متنوعة، ويتيح ال
فرص  ار عدد ال احة واآلث ـ ي ـ س ـ ل ة لـ امـ ـ ع وقـدَّرت الـھـيـئـة الـ
ة في  ك ل م م ال الـوظـيـفـيـة الـمـبـاشـرة التي دعمھا قطاع السياحة ب

ه  ٦٧٠م بحوالي ٢٠١١عام  ت ب اع نس ف ارت ة ب في  ٥,٩ألف وظيف
غ  الـ ـ ب ق الـ ابـ ـ س ام الـ ة  ٦٣٣المئة مقارنة بـالـعـ ـ ف ـ ي ألـف وظـ

ة  ي رع ف ة ال دول ( مـباشرة موزعة عـلى الـقـطاعات السياحي ـ ـ ج ال
 ). ٧–١٣رقــم 

٢٠١١** ٢٠١٠القطاع الفرعي

———————————
٨٥٠٣٦٩٠٠٢٠مجموع اإليواء

٣٠٤٧٤٥٣٢٢٦٠٣المطاعم والمقاھي

٦٥٥٠٥٦٩٣٤٣وكاالت السفر والسياحة

١٦٥٥٤٤١٧٥٢٤٥خدمات  نقل المسافرين* 

١٢١٠٨١٢٨١٧الخدمات الترفيھية

٦٣٢٩٣٨٦٧٠٠٢٨المجموع

٢٦,٠٢٦,٤نسبة السعودة (٪)

** بيانات تقديرية.

جدول رقم ١٣-٧: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة

* يشمل قطاع نقل المسافرين الخطوط الجوية، السكك الحديدية، وشركات النقل الجماعي، 
شركات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة.

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١١* ٢٠٠٩٢٠١٠ الغرض من الرحلة
النصيب المئوي في 
عام ٢٠١١ ( ٪)

———————————————————————
٣٣,٤٣١,٣٣٥,٥١٠٠,٠السياحة المحلية

٢٠,٠١٣,٣١٥,١٤٢,٣العطالت وأوقات الفراغ

٣,٦٨,٨٩,٦٢٦,٩أغراض دينية

٨,١٤,٦٨,٢٢٣,٢زيارة األقارب واألصدقاء

١,٧٤,٧٢,٧٧,٦أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرھا)
٢٨,٤٥٥,٥٦٠,٦١٠٠,٠السياحة المغادرة

٢٣,٥٣٧,١٢٣,٥٣٨,٨العطالت وأوقات الفراغ

٢,٠١١,٩١٩,١٣١,٥زيارة األقارب واألصدقاء

٢,٩٦,٥١٨,٠٢٩,٧أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرھا)
٢٩,١٢٥,٦٤٥,٤١٠٠,٠السياحة الوافدة

٢,٣٣,٠١,٦٣,٥العطالت وأوقات الفراغ

١٨,٩١٥,٧٢٧,٨٦١,٣أغراض دينية

٢,٥٠,٧٣,٤٧,٦زيارة األقارب واألصدقاء

٥,٤٦,٢١٢,٥٢٧,٦أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرھا)
 *  بيانات أولية.

 المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب الغرض الرئيس من الرحلة :٦ – ١٣ جدول رقم
(مليار لایر)
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سة في   ي رئ ة ال ويمثل عدد العاملين في القطاعات السياحي
في المئة من  ٧,٦)  باستثناء الوظائف غير مدفوعة األجر(المملكة 

مليون  ٨,٨، البالغ عددھم ٢٠١١إجمالي العاملين بالمملكة في عام 
ى .  عامل ة إل ي اح ي طاعات الس ق وإذا ما نُسب عدد العاملين في ال

ا ( القوى العاملة في القطاع الخاص فقط  غ عددھ ون  ٦,٩البال ي ل م
ى ) عامل مؤشر إل ذا ال ، يرتفع إسھام السياحة في التوظيف وفق ھ
احة في .  في المئة ٩,٧ ي ويالحظ أن معظم الوظائف في قطاع الس

ة  ل ام ع ة ال ي المملكة يشغلھا غير سعوديين، حيث تمثل القوى الوطن
ام  حو ٢٠١١في قطاع السياحة في ع قط ٢٦,٤م ن ة ف ئ م . في ال

طاع  درة ق ى ق ار إل احة واآلث ي س ل وتشير تقديرات الھيئة العامة ل
اشرة في  ب م وظائف ال د من ال زاي ت ر عدد م ي وف السياحة على ت

ر  عمل غي ى فرص ال ة، عالوة عل ي رع ف القطاعات السياحية ال
ة  صادي ت المباشرة، التي يحفزھا النشاط السياحي في القطاعات االق
األخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، باإلضافة إلى فرص العمل 
اق  ف جة دورة اإلن ي ت التي من الممكن استحداثھا في فترات الحقة ن
ة ي اح ي ة الس ي م ن ت ال ة ب . االقتصادية في جميع القطاعات ذات الصل

ة )  ٨–١٣( ويوضح الجدول رقم  ي ف وظي ـرص ال ـ ف ذه ال ع ھ توزي
طاع  ر قـ ـ المباشـرة وغير المباشرة المتوقعة، حيث يتوقـع أن يوفـ

ا .  م٢٠١٥ألف وظيفة مبـاشــرة في عام  ٨٤١السياحـة حوالي  م ك
. م٢٠٢٠مليون وظيفـة مباشرة في عام  ١,٢يتوقع أن يوفر حوالي 

ر  ٤٢١كذلك يتوقع أن يوفر قطاع السياحة حوالي  ة غي ألف وظيف
ي ٢٠١٥مباشرة في عام  ر حوال وف ألف  ٥٩١م، كما يتوقع أن ي

 .م٢٠٢٠وظيفة غير مباشرة في عام 
 
 تنشيط الطلب على السلع والخدمات -٣

ن   ي ي ل ح م اح ال اق السي ف وفقاً للبيانات التفصيلية لتوزيع إن
ة في  ن ي ب م ة ال ف والوافدين على القطاعات السياحية الفرعية المختل

م  ٩–١٣الجـدولـين رقم  ي ١٠–١٣ورق جاب ر اإلي تضح األث ، ي
ة ك ل م م غ .  لقطاع السياحة على االستھالك واالستثمار في ال ل د ب ق ف

حو  ن ن ي ي ام  ٣٥,٦إجمالي إنفاق السياح المحل ار لایر في ع ي ل م
رافق ٢٠١٠مليار لایر في عام  ٣١,٣م مقابل ٢٠١١ الت م م، ون

ا  ھ ي ل اق ع  ٩,١اإليواء النصيب األكبر من اإلنفاق، حيث بلغ اإلنف
ام  ٢٥,٥مليار لایر وھو ما يمثل  ي في ع ال ة من اإلجم ئ م في ال

ام  ٢٢,٧مليار لایر أو ما نسبته  ٧,١م مقابل ٢٠١١ في المئة في ع
ارب .  م٢٠١٠ ق ا ي م ة ب ي ان ث واحتل اإلنفاق على التسوق المرتبة ال

نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
النسبة (٪)اإلجماليأخرىدينية

—————–—————————————————————————
٢٠١٠

٣٢٨٩٥٣٦٣٥٦٢٤٣٩٤٨٧٧١٠٧٢٢,٧مرافق اإليواء

٢١٤٦٨٦٠٢٦٨١٦٦٢٣٨٠٥٣١٦١٧,٠المأكوالت والمشروبات

٩٢٥٦٩٩٢١٦١٢٢٠٣٧٢٣٤٣٢١١,٠وسائل النقل الداخلي

٤١١٠١٥٩٩٦٦٤٢٣٩٦١١٤٥٩٩١٤٣١,٦التسوق

٢٥٤٢٧٦٧١٤٣٩٩٩٣٥١٤٨٠٢١٥,٣الترفيه

٢٩٠١٢٥١٤٤٢٢٨٢٧٥٣٢,٤أخرى

١٣٣٠٢٤٥٨٦١٦٦١٨٧٥٨٣٠١٧٣١٣٢٤١٠٠,٠اإلجمالي

 *٢٠١١

٣٨٦٦١٣٩٨١٨٨٣٢٠١٤١١٩٠٦٤٢٥,٥مرافق اإليواء

٢٣٩١٢٠٢٢١٧٩١٨٨٢٢٨٨٦٧٦٢١٩,٠المأكوالت والمشروبات

١٠٧٥١١٢٥١٨٦١٤١٣٢١٤٤٠١٣١١,٣وسائل النقل الداخلي

٤٢٨٤٢٢٤٨٢٠٧١٥٣١٥٧٦٨٨٤٦٢٤,٩التسوق

٣٢٢٩١١٣٩٨٣٩٠٨٢١٤٥٥٧٣١٥,٧الترفيه

٢٠٨٣٠٦٣٤٦٣٣١١١١٢٩٢٣,٦أخرى

١٥٠٥٣٨٢٣٨٨٧٧٩٥٦٨١٨١٤٣٥٥٥٠١٠٠,٠اإلجمالي

*  بيانات أولية.

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية :٩ – ١٣ جدول رقم

(مليون لایر)

٢٠١٥٢٠٢٠
——————

٨٤١,٤١١٨٢,٤وظائف مباشرة

٤٢٠,٧٥٩١,٢وظائف غير مباشرة

١٢٦٢,١١٧٧٣,٦المجموع

(ألف وظيفة) 
جدول رقم ١٣ – ٨: الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.
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١٣٤ 

ام  ي ع ح ف ائ المنظمة أن يصل عدد السياح الدوليين إلى مليار س
 .م٢٠٢٠مليار سائح في عام  ١,٦م ونحو ٢٠١٢

 
ار أن يصل   احة واآلث ي س ل ة ل ام ع ة الـ ـ وتـتـوقـع الـھـيـئ

ام  ول ع حل ة ب م ٢٠٢٠إجمالي عدد الرحالت السياحية في المملك
ة،  ٦٢,٤مليون رحلة منھا  ٨٣إلى  ي ل ح ة م ي اح ي ـ ة س ل مليون رح
ا من دول مجلس  ٢٠,٦و ھ عظم دة م ة واف ي مليون رحلة سـياح

جاورة  م جدول ( التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية ال ال
 ).١١–١٣رقم 

 
ة   ك ل م م احي في ال كـمـا تـتـوقـع الـھـيئة نمو اإلنفاق السي

ام  ٢٢٧,٣لـيـبـلـغ نحو  ول ع حل ال ب ار ريـ دول ٢٠٢٠ملي ـ م جـ
 ■)١٢ – ١٣(رقــم 

ام  ٢٤,٩مليار لایر أو ما نسبته  ٨,٨ ي في ع في المئة من اإلجمال
ام  ٣١,٦مليار لایر أو ما نسبته  ٩,٩م مقابل ٢٠١١ في المئة في ع
 .م٢٠١٠

 
ى   دة إل واف ة ال ي اح ي رحالت الس ى ال وبالنسبة لإلنفاق عل

حو  ن ى ب ة األول ب رت م المملكة، احتل اإلنفاق على مرافق اإليواء ال
ام  ٣٧,٢مليار لایر وبنسبة  ١٦,٩ ي في ع ال ة من اإلجم في المئ
ة في  ٣٧,٢مليار لایر وبنسبة  ٩,٥م مقارنه بنحو٢٠١١ ئ م في ال

 . م٢٠١٠عام 
 

 النمو المتوقع لقطاع السياحة العالمي وفي المملكة
ادة   ع زي وق ى ت ة إل ي م ال تشير بيانات منظمة السياحة الع

عت  وق نمو السياحة العالمية مقارنة بالصناعة والتجارة، حيث ت

نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
النسبة (٪)اإلجماليأخرىدينية

—————–—————————————————————————
٢٠١٠

١١١٧٧٥١٨٢٦٦٣٩١١٣١٩٥٤٠٣٧,٢مرافق اإليواء

٢٩٣٦٣٦٦١١٠٧٣١٣٥٢٢٢٥٨,٧المأكوالت والمشروبات

٥٧٨٤٢١١٥٥٥٧٤٣٣٢٥٧٨٤٣٣٠,٦وسائل النقل

٥٨٠٤٩١١١٩٥٢٢١٠٣٨٢٤٨٥٨١٨,٩التسوق

٤٣٤٥٣٢٢٧٨٢١٥٨١١٣,٢الترفيه

٢٧٢٥١٣٢١٥٩٢٣٣٦٦١,٤أخرى

لدولي ٣٠٢٩٧٤٩٥١٩٦١٥٦٥٨١٠١١٢٥٦٤٣١٠٠,٠اإلجمالي باستثناء كلفة السفر ا

 *٢٠١١

٣٠٤٤١٩٣٣٩٨١١٥٤٦١٢٢٤١٦٨٩١٣٧,٢مرافق اإليواء

١٤٠٥٢٩٧٠٧٣٠٦٧٣٨٨٤٨٣١١٠,٦المأكوالت والمشروبات

١٢٠٢١٦٩٠٥٦١٥٢٨٨٩٨٢٨٢١٨,٣وسائل النقل

٨٢٤١٤٤٣١٤٩١٦٥٤٩١٥٩٩١١٩٠٦٢٦,٢التسوق

١٧٥١٧٥٤٢٤٦١١٢٦٩٦١٢,١الترفيه

٤٨٦٥٢٧٩٣٤٣٣٥٧٢٢٤٩٨٥,٥أخرى

لدولي ١٦١١٣٤٣٤٧٧١٨٢٧٨٠٨٤٧٩٨٤٥٣٦٩١٠٠,٠اإلجمالي بإستثناء كلفة السفر ا

*  بيانات أولية.

اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة :١٠ – ١٣ جدول رقم
(مليون لایر)

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١٥٢٠٢٠
———————

٤٣,٧٦٢,٤إجمالي الرحالت السياحية المحلية

١٤,٩٢٠,٦إجمالي الرحالت السياحية الوافدة

٩,٣١٣,١        دول مجلس التعاون

٢,٤٢,٨        الدول العربية المجاورة

٣,٢٤,٧        دول أخرى

٥٨,٦٨٣,٠إجمالي السياحة الداخلية (السياحة المحلية + السياحة الوافدة)

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

توقعات نمو الرحالت السياحية لألعوام ٢٠١٥م – ٢٠٢٠م :١١ – ١٣ جدول رقم
(مليون رحلة)
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١٣٥ 

٢٠١٥٢٠٢٠

————————

٦٢,٣١٢٦,٩الرحالت السياحية المحلية

٥٣,٥١٠٠,٤الرحالت السياحية الوافدة

١١٥,٨٢٢٧,٣إجمالي اإلنفاق

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم ١٣ – ١٢: اإلنفاق المتوقع على السياحة لألعوام ٢٠١٥م – ٢٠٢٠م

(مليار لایر)
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ان  ٢٤٢١ألف متراً مكعباً مقابل  ٢٨٨٨ ألف متراً مكعباً يومياً، وك
معظم الزيادة في االنتاج من محطات التحلية الواقعة على الساحل 

ة ،  ) ١-١٤جدول رقم ( الغربي  ي ائ رب ھ ك ة ال طاق ي ال ال غ إجم ل وب
حو  ام ن ع مؤسسة خالل ال ون  ٢٤,٧المولّدة في محطات ال ي ل م

 .ميجاوات في الساعة
 

ا   ھ ع وتواصل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشاري
ي  ت التطويرية، ومن أھم تلك المشاريع، نقل مياه محطات التحلية ال

 :تنفذھا المؤسسة وھي حسب اآلتي
 ): المرحلة الثالثة(المدينة المنورة  -مشروع نقل مياه محطة ينبع  -

اً  ٦٠٤,٠ويھدف ھذا المشروع إلى نقل  ي وم آالف متر مكعب ي
ة  ن دي م ى ال ة إل ي ل ح ت من المياه المحالة المنتجة من محطات ال
د،  ھ م ظة ال اف ح ل م ث ا م ھ المنورة وبعض المحافظات التابعة ل
ة،  م ت ي شرة، وال ي ع رى ال در، وق ومحافظة الحناكية، وينبع، وب
ة،  ن وي ع ة، وال ل ي ق ع ة، وال ي رق واألكحل، ووادي الفرع، والسوي

 . والصويدرة، والحمراء
 
 :مشروع نقل مياه محطة التحلية بالليث إلى القرى المستفيدة -

ى بعض  محالة إل اه ال ي م ويھدف ھذا المشروع إلى إيصال ال
ة،  وسق ة، وال ق ي ة، وغم ال غ ة ال القرى المحيطة بالليث مثل قري
اه  ي م ر ال ي وذلك لمقابلة الزيادة المضطردة في عدد السكان وتوف

 .المحالة لمنطقة الليث والقرى المحيطة بھا
 
 :حفر الباطن -مشروع نقل مياه رأس الخير -

ظات  حاف م ى ال اه إل ي م ل ال ق مشروع ھو ن والھدف من ھذا ال
ر  ا، وحف ي ل ع ة ال ري ة، وق ري ي والمراكز المحتاجة للمياه في النع

رة ي ة .  الباطن، ومراكز السلمانية والصداوي والسع غ طاق ل ب وت
ر مكعب  ١١٠المشروع اإلنتاجية من المياه المحالة  ت آالف م

 ً  .يوميا
 

ي  ال م ام ال ع ا خالل ال ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣المشاريع المتوقع طرحھ
 :م٢٠١٢ الموافق

رياض   -١ اه ال ي ل م مشروع إستبدال الجزء الرابع من مشروع نق
ي )  بريدة  -الغاط (  القصيم ٍر  ٢٠٠البالغة طاقته حوال ت ألف م

 ً  .مكعٍب يوميا
 .مشروع إستبدال خطوط التغذية المائية في مدينة الرياض -٢
خليص الذي   -مشروع تصنيع وتوريد وتنفيذ خط نقل مياه رابغ  -٣

حة،   ة شحي ودي تُعد مصادر المياه في المملكة العربية السع
اه  ي حار وم ب اه ال ي ل في م ث م ت وھي نوعان فقط، مياه سطحية، وت

ا .  األمطار، وتُعد مياه األمطار األنقى واألعذب ھ وقد بنت المملكة ل
ة .  سدوداً لحفظھا ك ل م م ر في ال ب جزء األك أّما مياه البحار وھي ال

حو  ى اآلن ن  ٢٧وتتمثل في مياه التحلية التي أقامت لھا الدولة حت
ة ك وع .  محطةً عاملةً على الساحلين الشرقي والغربي من الممل ن وال

الثاني، المياه الجوفية وھي الموجودة في باطن األرض، وقد حظي 
ام  ة ع ي زان ي قى ٢٠١٢قطاع المياه باھتماٍم كبيٍر في م ل م ،حيث ت

ار لایر  ٥٧,٥قطاع المياه والزراعة والتجھيزات األساسية نحو  ملي
ام  ١٣بزيادة بلغت حوالي  م، ٢٠١١في المئة عن مخصصات ع

دن م ٍر من ال ي ث اه، في ك ي م ظراً .  وقد تم تعزيز شبكات إمداد ال ون
ة  اف ة ك وم حك د وفرت ال ق اء، ف رب ھ ك اه وال ي م ألھمية قطاعي ال
ن في  ري م ث ت س م دعم ال التسھيالت والحوافز االستثمارية الالزمة ل

ز في .  ھذين القطاعين في المملكة حواف سھيالت وال ت ك ال ومن تل
اج  ت دة إلن دي ج ع ال شاري م ع ال واق مجال الكھرباء، تأجير أراٍض لم
ل، وربط  ي الكھرباء بإيجارات رمزية، وتوريد الوقود الالزم للتشغ
ك  ل ھذه المشاريع كھربائياً مع الشبكة الرئيسة، وشراء كامل إنتاج ت

د ة األم ل ات طوي ي اق ف ام .  المشاريع من الطاقة الكھربائية بات ا ق م ك
ع  وزي ت ل وال ق ن د وال ي ول ت القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع خدمات ال

ل ي شغ ت ك وال ل م ت ك .  الكھربائي وذلك وفقاً لطريقة البناء وال ل كل ت
ة  ة الشاسع ك ل م م رى ال دن وق الجھود جاءت مواكبةً الحتياجات م
طلب  و في ال م نظراً لتزايد نمو الطلب على الكھرباء، حيث إن الن
ى  ة سيصل إل ادم ق على الطاقة الكھربائية خالل العشر السنوات ال

ا  ٣٠,٠نحو  م ألف ميجاوات وذلك لإليفاء بالحاجة المستقبلية لھا، م
 .حتم على شركة الكھرباء إضافة قدرات جديدة للتوليد

           
 تحلية المياه

رى في   ق دن وال ال تألو الدولة جھداً لتوفير مياه الشرب للم
ة  ك ل م م د ال م ت ع المملكة، فإلى جانب مياه اآلبار الجوفية والسدود، ت
ا  ھ إعتماداً كبيراً على تحلية المياه المالحة من البحر لتوفير احتياجات

وأنشأت الدولة عدداً من محطات التحلية العاملة، بلغ عددھا .  المائية
ا  ٢٧ ھ ن ي، م رب غ ن الشرقي وال ي ل ى الساح  ٦محطة، تنتشر عل

محطة على ساحل البحر  ٢١محطات على ساحل الخليج العربي، و
حة من  ال م اه ال ي م ة ال األحمر، وارتفع إنتاج المؤسسة العامة لتحلي

ة )  م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢المياه المحالة خالل عام  ب س  ١٩,٣بن
ل  ١٠٥٤,١في المئة ليبلغ  اب ق ون  ٨٨٣,٨مليون متر مكعب م ي ل م

حو  غ ن ل ومي ب اج ي ت وسط ان ت متر مكعب في العام السابق، أي بم

 المياه والكھرباء                

اإلنتاجعدد المحطاتاإلنتاجعدد المحطات
—————————————————

شرقي ساحل ال ٦٤٩٤,٤٦٥٣٤,٦محطات ال

غربي ساحل ال ٢١٣٨٩,٤٢١٥١٩,٥محطات ال

٢٧٨٨٣,٨٢٧١٠٥٤,١اإلجمالي

————————————————————————————

المصدر: المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة.

اإلنتاج السنوي من المياه المحالة : ١٤-١ جدول رقم
(مليون متر مكعب)

(٢٠١٠) ١٤٣٣/١٤٣٢ (٢٠١١)١٤٣٢/١٤٣١
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حو  ١٢حوالي  ن ر ب ة عسي طق سدود  ١٠٨منطقة، أكثرھا في من
ي  تتنوع ما بين سدود جوفية، وسدود خرسانية، وأخرى ترابية، تأت

دد ، سداً  ٧٧بعدھا منطقة الرياض بعدد  ع ة ب رم ثم منطقة مكة المك
ة  ٣٧سداً، تليھا منطقة الباحة وفيھا  ٤٣ ن دي م ة ال طق ن م م داً، ث س

داً  ٣١سداً، تأتي بعدھا منطقة حائل التي فيھا  ٢٨المنورة بعدد  ، س
م وجازان  ٢٠تليھا منطقة نجران بعدد  صي ق ا ال ت ق ط ن م م داً، ث س

وك  ١١وفيھما  ـ ب سداً لكل منھما على التوالي، فمنطقتا الجوف وتـ
ة  ١٠بـعدد  ي ال سدوٍد لكل واحدٍة منھما، وأخيراً منطقة الحدود الشم
اطق .  سدودٍ  ٨وفيھا  ن ع م أما السدود التي يتم تنفيذھا حالياً في جمي

ام  ١٠٣المملكة، فقد ارتفع عددھا من  ى ٢٠١٠سدود في ع م إلـ
ا ٢٠١١سدود فــي عام  ١٠٦ ھ ت ة،  ٢,٩م أي بزيادة نسب ئ م في ال

 .  مليون لایر ٥١٨وتقدر تكاليفھا بأكثر من 
        

 كمية المياه المستھلكة ونصيب كل منطقة من مناطق المملكة
ام   اء خالل ع رب ھ ك اه وال ي م رات وزارة ال دي ق ر ت ي تش

اه ٢٠١١ھـ الموافق ١٤٣٣/١٤٣٢ ي م ة ال ي م وسط ك ت ى أن م م إل
المستھلكة بشكل يومي في مناطق المملكة العربية السعودية الثالث 

ي  ٦,٦عشرة بلغت نحو  حوال ة ب ارن ق ماليين متر مكعب يومياً، م
اع  ٦,٥ ف ماليين متر مكعب يومياً في العام الماضي، أي بنسبة ارت
غ .  فـي الـمـئـة ١,٥ ل ب اطق ي ن م ذه ال ھ وي ل وأن االسـتھالك السن

حو  ٢,٤حـوالـي  ن ة ب ارن ق ر  ٢,٣مليار متر مكعب، م ت ار م ي ل م
ه  ت ب غ نس ل ب اع ت ف ة،  ٤,٣مكعب في العام الماضي، بارت ئ م في ال

جه محطات  ت ن ا ت وساھمت محطات التحلية فيھا باإلضافة إلى م
ي  حوال محالة، ب ر  ١,٥الـقـطـاع الـخاص من المياه ال ت ار م ي ل م

ام  ي ٢٠١١مكعب خالل ع ال ة في إجم م ة مساھ ب س ن م، أي ب
جدول ( م ٢٠١١في المئة خالل عام  ٦٢,٥االستھالك السنوي تبلغ 

 ).  ٢-١٤رقم 

ً  ٩تبلغ طاقته المائية   .آالف متٍر مكعٍب يوميا
آالف  ٩مشروع محطة رابغ في مرحلتھا الثالثة والبالغة سعتھا   -٤

 .متٍر مكعٍب والخاصة بمنطقة خليص
ا   -مشروع إنشاء محطة تحلية ينبع   -٥ ھ المدينة المنورة في مرحلت

محالة  ٥٥٠الثالثة بطاقة إنتاجية  اه ال ي الف متر مكعب من الم
ة( يومياً، ومحطة رابغ  ث ال ث ة )  المرحلة ال طاق ر  ٩ب ت آالف م

ة( مكعب يومياً ، ومحطة حقل  ة )  المرحلة الثالث طاق آالف  ٩ب
ة )  المرحلة الرابعة( متر مكعب يومياً ، ومحطة ضباء   ٩بطاق

 ً  .آالف متر مكعب يوميا
  
 السدود 

اء   ى إنش ل عل م ع اء ال رب ھ ك اه وال ي م واصل وزارة ال ت
د .  مشروعات السدود في مناطق المملكة الستغالل مياه األمطار وق

ام  ة ع اي ھ ى ن ة حت ك ل م م حاء ال ارتفع عدد السدود المنفذة في أن
ة )  م ٢٠١١( ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ب ام  ١٢,٣بنس ع ة عن ال ئ م في ال

غ  ٣٥١سداً، مقابل  ٣٩٤السابق لتبلغ  ل ب ق، ت اب ام الس ع سداً في ال
 ١٧,٧مليار متر مكعب بزيادة نسبتھا  ١,٩٣طاقتھا التخزينية نحو 

 .في المئة عن العام السابق
 

الد   ب حاء ال ع أن ي ويبلغ عدد السدود التي تنفذ حالياً في جم
اه في  ي م للحفاظ على مياه األمطار التي تُعّد رافداً مھماً لمصادر ال

ة، وسدود  ١٠٦المملكة،  ي سدود متنوعة التصميم بين سدود جوف
 .خرسانية، وأخرى ترابية

 
 م حسب مناطق المملكة   ٢٠١١عدد السدود خالل عام 

حو   ة ن حفظ  ٣٩٤يتوافر في مناطق المملك ذت ل ف داً ن س
مليار لایر، وتنتشر في  ٥,٥المياه السطحية بلغت تكلفتھا أكثر من 

١٤٣٢/١٤٣١١٤٣٣/١٤٣٢١٤٣٢/١٤٣١١٤٣٣/١٤٣٢
————————————————————————

مة ١٦٩٨,٢١٦٨٠,٤٦١٩٧٧٠,٠٦١٣٣٥٠,٣ مكة المكر

نورة نة الم ٤٦٦,٥٤٢٣,٢١٧٠٢٧٣,٠١٥٤٤٦٨,٣ المدي

١٩٨٠,٠٢٠٤٩,٦٧٢٢٦١٥,٠٧٤٨١٢٠,٧ الرياض

شرقية ١٣٤٧,٤١٥١٨,١٤٩١٨٨١,٠٥٥٤١٢٣,٨ ال

١٣٠,٩١٧١,٧٤٧٧٧٨,٠٦٢٦٦٢,٢ عسير

٣٨٨,٦٣١٩,٤١٤١٨٠٠,٠١١٦٥٧٤,٤ القصيم

١٧٥,٤١٥٤,٥٦٤٠٣٢,٠٥٦٤٠٦,٠ تبوك

٨١,٠٧٠,١٢٩٥٤٧,٦٢٥٥٩٢,٠حائل

حدود الشـمالية ٤٦,٠٤٦,٨١٦٧٨٧,٠١٧٠٨١,٤ال

جوف ١٠٥,١١٠٨,٧٣٨٣٧٣,٤٣٩٦٥٨,٢ال

حة ٢٤,٨٢٦,٠٩٠٦٤,٨٩٤٧٣,١البا

٢٧,١٢٥,٠٩٨٨٨,٥٩١١٤,٤نجران

٤٧,٦٤٥,٧١٧٣٦٩,٥١٦٦٨٩,٣جازان

٦٥١٨,٦٦٦٣٩,٢٢٣٧٩١٧٩,٨٢٤٢٣٣١٤,١اإلجمالي

————————————————————————————————

المصدر:   وزارة المياه والكھرباء، فروع المديريات العامة للمياه بالمناطق المذكورة أعاله.

كميات المياه المستھلكة في مناطق المملكة : ١٤-٢ جدول رقم
(ألف متر مكعب)

المنطقـة
االستھالك السنويمتوسط االستھالك اليومي
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١٣٨ 

ا م : ونادراً، وتعتمد تلك االستراتيجية على عنصرين رئيسين أحدھ
ى  اظ عل حف ل ن ل دي ي ف ت س م تكثيف حمالت التوعية والترشيد بين ال

ة في إجراء دراسة عن :  المياه، واآلخر ي التعاون مع جھات دول
ة  ي وج ول ي ج ات ال ن وي ك ت وضع المياه في المملكة، وإعادة دراسة ال

 . لمخزون المياه في البالد
 

      الكھرباء
ة   طاق اء من ال رب ھ ك ل ارتفعت مبيعات الشركة السعودية ل

سجل  ٣,٥م بنسبة ٢٠١١خالل عام  ت في المئة عن العام السابق، ل
 .     ساعة/مليون ميجا وات ٢١٩,٧حوالي 

 
و   م وأبرزت بيانات الشركة السعودية للكھرباء اختالف ن

ة حسب  ي ائ رب ھ ك ة ال طاق مبيعات استھالك مناطق المملكة من ال
ام  اطق خالل ع عت ٢٠١١التقسيم الكھربائي للمن ف م، حيث ارت

ان  ٦,١مبيعات المنطقة الوسطى بنسبة  ت طق ن م ا ال الھ في المئة، ت
ي، في  ٣,٦و ٥,٢الشرقية والجنوبية بنسبة  وال ت ى ال ة عل في المئ

ة  ب س ن ة ب ي رب ة،  ٠,٩حين انخفضت مبيعات المنطقة الغ ئ م في ال
 ).١-١٤والرسم البياني رقم  ٣-١٤جدول رقم (

واحد من   رد ال ف وتشير الدراسات، أن متوسط استھالك ال
حو ٢٠١١المياه في المملكة خالل عام  اً،  ٢٥٩م بلغ ن ي وم راً ي ت ل

اع  ٢٢٩مقارنة بنحو  ف ة ارت لتراً يومياً في العام الماضي، أي بنسب
 .  في المئة  ١٣,١تبلغ 

 
ھالك،   وتأتي منطقة الرياض في المركز األول في اإلست

ي ومي حوال ي ا ال ھ كعب،  ٢,١حيث بلغ استھالك ر م ت ون م ي ل م
ة  ٧٤٨,١واستھالكھا السنوي نحو  ب س ن كعب، أي ب ر م مليون مت

اطق ٣١,٣ ن م ة .  في المئة إلجمالي استھالك ال ك ة م طق ن ا م ھ ي ل ت
ھالك  ١,٧المكرمة باستھالٍك يومي بلغ  كعب، واست مليون متر م

ة  ٦١٣,٤سنوي يقدر بحوالي  ب س في  ٢٥,٤مليون متر مكعب، بن
ھالك .  المئة إلجمالي استھالك المناطق است ة ب ي ة الشرق ثم المنطق

ي ١,٥يومي بلغ  غ حوال ل ب وي ي مليون متر مكعب، واستھالك سن
ي  ٢٢,٩مليون متر مكعب، أي ،بنسبة  ٥٥٤,١ ال ة إلجم ئ م في ال

غ  ل ورة، حيث ب ن م استھالك المناطق، تأتي بعدھا منطقة المدينة ال
غ  ٤٢٣,٢استھالكھا اليومي  ل ألف متر مكعب، واستھالك سنوي يب

ھالك  ٨,٣مليون متر مكعب، بنسبة  ١٥٤,٥ في المئة إلجمالي است
ومي  ر  ٣١٩,٤المناطق، تليھا منطقة القصيم باستھالك ي ت ألف م

في  ٤,٢مليون متر مكعب، أي بنسبة  ١١٦,٦مكعب، وسنوي يبلغ 
ر  ة عسي طق ن ا م دھ ع ي ب أت اطق، ت ن م المئة إلجمالي استھالك ال

غ  ١٧١,٧باستھالك يومي يبلغ  ل  ٦٢,٧ألف متر مكعب، وسنوي ب
ة  ب س ن ھالك  ٢,٥مليون متر مكعب، ب ي است ال ة إلجم ئ م في ال

ألف  ١٥٤,٥المناطق، ثم منطقة تبوك التي بلغ استھالكھا اليومي 
كعب، أي  ٥٦,٤متر مكعب، واستھالك سنوي يبلغ  ر م ت مليون م

ا  ٢,٥بنسبة  دھ ع ي ب أت اطق ، ت ن م ھالك ال في المئة إلجمالي است
غ  ل كعب،  ١٠٨,٧منطقة الجوف باستھالك يومي ب ر م ت آالف م

ة  ٣٩,٧واستھالك سنوي يبلغ  ب س ن في  ١,٧مليون متر مكعب، ب
حدود  ل وال ائ المئة إلجمالي استھالك المناطق، ثم بقية المناطق ح

غ  ل ب ومي ي  ٢١٣,٦الشمالية وجازان والباحة ونجران باستھالك ي
كعب،  ٧٨,٤ألف متر مكعب، واستھالك سنوي بلغ  ر م ت مليون م

اطق  ٣,٣أي بنسبة  ن م م ( في المئة إلجمالي استھالك ال جدول رق
٢-١٤  .( 

 
ى  ظة عل اف ح م خطط وزارة المياه والكھرباء االستراتيجية في ال

 المياه
ة   ل ةً طوي وضعت وزارة المياه والكھرباء خطةً استراتيجي

اً  ام ا مصدراً ھ ارھ ب ت اع المدى للمحافظة على المياه في المملكة ب

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ت 
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جا
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ف 
أل

 /
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نمو مبيعات الشركة السعودية : ١-١٤رسم بياني رقم  
للكھرباء من الطاقة الكھربائية

)م ٢٠١١ -م ٢٠٠٧( 

الوسطى  الشرقية  الغربية  الجنوبية 

التغير السنوي

———————
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١١الفـــــرع*

————————————————
٥٩٥٨٢,٥٦٣٧٤٥,٨٦٧٦٦٣,١٦,١الوسطى

شرقية ٥٨٣٨٠,٩٦٥٨٠٣,١٦٩٢٢٤,٣٥,٢ال

ية -٥٩٠١٢,٤٦٥١١٠,٥٦٤٥٣٢,٣٠,٩الغرب

ية ١٦٤٩٥,٥١٧٦٠٣,٢١٨٢٤١,٩٣,٦الجنوب

١٩٣٤٧١,٣٢١٢٢٦٢,٦٢١٩٦٦١,٦٣,٥المجموع

المصدر:  الشركة السعودية للكھرباء.

—————————————————————————

جدول رقم ١٤-٣ : نمو مبيعات الشركة السعودية للكھرباء من الطاقة الكھربائية

(ميجا وات/ساعة)

إجمالي الطاقة الكھربائية المبيعة
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ق ٦,١وبزيادة نسبتھا  ام الساب ع درة ،  في المئة عن ال عت ق ف وارت
ي  ادة  ٤٣٠٧٠التوليد الفعلية للكھرباء إلى حوال ـ زيـ جاوات ب ي م

 ).٥-١٤جدول رقــم (فـي المئة عـن العـام السابق  ٥,٨نسبتھا 
 

ة في   ي رب غ ة ال طق ن ومن حيث الحمل الذروي، جاءت الم
ه٢٠١١المركز األول، حيث حصلت في عام   ٣١,٢م على ما نسبت

ه  ة  ٣٢,٦في المئة من إجمالي الحمل الذروي، وما نسبت ئ م في ال
ة،  ك ل م م من اجمالي قدرة التوليد الكھربائي على مستوى مناطق ال

ي  ٣٠,٦تليھا المنطقة الوسطى بنسبة  ال ة من حيث إجم في المائ
درة  ٢٨,٢وبنسبة ،  الحمل الذروي ي ق ال في المئة من حيث إجم

ة  ب رت م ة في ال ي ة الشرق طق التوليد الكھربائي، في حين حلت المن
ذروي،  ٣٠,٤الثالثة بما نسبته  في المئة من حيث إجمالي الحمل ال

درة  ٣٠,٥والمرتبة الثانية بما نسبته  ي ق ال في المئة من حيث إجم
 ).٦-١٤جدول رقم (التوليد الكھربائي  في المملكة 

 
مرخص  القدرة المركبة وقت التشغيل لوحدات اإلنتاج للجھات ال

 :لھا
ار   ي ت اج ال ت ة إلن بلغ عدد الجھات المرخص لھا في المملك

غ  ٨٩جھةً، تمتلك  ١٤الكھربائي نحو  ل ب ا ي م ن ي محطة كھربائية، ب
اء  م اء وال رب ھ ك اج ال ت ا إلن ھ مرخص ل اج ( عدد الجھات ال ت اإلن

ا  ١٢)  المزدوج ھ دي اه ٣٩جھةً، ل ي م ة وال طاق ل د ل ي ول . محطة ت
ألف  ٥٧,٤وتتجاوز قدرة المحطات اإلنتاجية من الطاقة أكثر من 

مليون متر مكعب  ٥,٨ميجاوات سنوياً، وتنتج من المياه أكثر من 
ألف  ٥٣,٦سنوياً، أي أن قدرتھا اإلنتاجية من المياه تبلغ أكثر من 

اء، حيث .  طن بالساعة رب ھ تأتي في مقدمتھا الشركة السعودية للك

ام   وبالنظر في مبيعات الشركة السعودية للكھرباء خالل ع
ه ٢٠١١ ت ب ا نس ة م م، ياُلحظ أن الشركة باعت في المنطقة الشرقي
في المئة من إجمالي مبيعات الشركة من الكھرباء بالمملكة،  ٣١,٥

ه  ت ب ا نس اعت في  ٣٠,٨وفي المنطقة الوسطى م ة، وب ئ م في ال
ة  ٢٩,٤المنطقة الغربية ما نسبته  ي وب ن ج في المئة، وفي المنطقة ال

 ).٤-١٤جدول رقم (في المئة  ٨,٣ما نسبته 
 

واع   ويوضح تصنيف مبيعات الكھرباء بالمملكة، حسب أن
ام  ن من ٢٠١١االستھالك الكھربائي لع ي ن األول زي مرك م، أن ال

ق،  اب ام الس ع قطاعات أنواع االستھالك حافظا على ترتيبھما في ال
جاوات ١٠٩٢٦١٤٤٧(حيث استحوذ االستھالك السكني على  /مي

اء  ٤٩,٧بنسبة )  ساعة رب ھ ك ھالك ال ي است ال ة من إجم ئ في الم
اعي  ھالك الصن جاوات ٤٢١٢٨٧٠٩( بالمملكة، يليه االست ي /م

ة  ١٩,٢بنسبة )  ساعة ب رت م ل جاري ل ت ھالك ال في المئة، ثم االست
ة )  ساعة/ ميجاوات ٣٢٥١١٠٣١( الثالثة ليسجل  ب س ن في  ١٤,٨ب

جاوات ٢٧٥٢٧٨٢٦(المئـة ، ثم االستھالك الحكومي  ي ) ساعة/ م
ذي  ١٢,٥بنسبة  ھالك ألغراٍض أخرى ال في المئة، وجاء االست

اه  ي ة م ي ل ح ة وت ي م ي ل ع ة وت ي (يشمل اإلستھالك ألغراض صح
ة )  ساعة/ ميجاوات ٤٢٩٠٧٨٣ ب س ن راً  ٢,٠ب ي ة، وأخ ـ ئ م في ال

ماضي    ام ال ع االستھالك الزراعـي بالنسبة نفسھا الذي بلغھا في ال
دول ( في المئـة  ١,٨، أي بنسبة ) ساعـة/ ميجاوات ٣٩٤١٨٥١( جـ

 ). ٤-١٤رقم 
 

حمل   وأدت زيادة إنتاج واستھالك الكھرباء، إلى ارتفاع ال
ام  اء خالل ع رب ى ٢٠١١األقصى للكھ جاوات  ٤٨٤٦١م إل ي م

اإلجمالي الكلي
للمناطقالجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

——————————————————————————
٣٧٠٤٢٠٦٨٢١٣١٠٦٢٩٣٨٧٣٦٥٥١١٢١٧٢١٩٩١٠٩٢٦١٤٤٧االستھالك السـكني

ي مالي الكـل ٥٤,٧٣٠,٨٦٠,٠٦٦,٧٤٩,٧نسبته لإلج

٤٨٥٢٧٥٠٣٢٤٠٨١٨٧٤٧٠٠٧٠٩١٦٧٠٦٣٤٢١٢٨٧٠٩االستھالك الصـناعي

ي مالي الكـل ٧,٢٤٦,٨٧,٣٠,٩١٩,٢نسبته لإلج

١١٢٤٢٢٠٩٥٩٠٧١٠٢٧٩٤٦١١٢٢٤٣٢٤٠٣٢٧٥٢٧٨٢٦االستھالك الحكومـي

ي مالي الكـل ١٦,٦٨,٥١٢,٣١٣,٣١٢,٥نسبته لإلج

١١٣٣٤٢٥٤٦٥٩٦٨٠٢١١٨٧٠٠٤١٢٧٠٩٩٣٤٣٢٥١١٠٣١االستھالك التجـاري

ي مالي الكـل ١٦,٨٩,٥١٨,٤١٤,٩١٤,٨نسبته لإلج

لزراعي ٢٦١٧٤٥٦٦٦٧٢٠٦٥٨٠٠٥١٧٧١٣٨٣٩٤١٨٥١االستھالك ا

ي مالي الكـل ٣,٩١,٠٠,٩٠,٤١,٨نسبته لإلج

٥٧٤٤٠٧٢٣٣٤٤٠٣٦٩٨٨٥٢٦٨٣١٢١٤٢٩٠٧٨٣إستھالك ألغراض أخـرى*

ي مالي الكـل ٠,٨٣,٤١,١٣,٧٢,٠نسبته لإلج

٦٧٦٦٣١٤٤٦٩٢٢٤٣٢٩٦٤٥٣٢٣١٦١٨٢٤١٨٥٨٢١٩٦٦١٦٤٧اإلجمالي للمنطقة

٣٠,٨٣١,٥٢٩,٤٨,٣١٠٠,٠نسبته لإلجمالي الكلي

جدول رقم ١٤-٤ : استھالك مناطق المملكة من الكھرباء المبيعة حسب نوعية االستھالك
ونسبته لإلجمالي الكلي خالل عام ٢٠١١م

* يشمل االستھالك ألغراض صحية وتعليمية وتحلية مياه.

(ميجاوات/ساعة)

نوع االستھالك
المنطقــة

المصدر: الشركة السعودية للكھرباء.

—————————————————————————————
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ة  ك ل م م حاء ال اج  ٤٨يبلغ عدد محطاتھا في جميع أن ت ةً إلن محط
جاوات ٤٣٠٠٦الكھرباء، قدرتھا التشغيلية السنوية  ي ا .  م ھ ي ل م ت ث

ا  ١٧المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي لديھا  محطةً، قدرتھ
ر  ٥١٢٠التشغيلية السنوية من الكھرباء  ث ميجاوات، ومن المياه أك

غ  ٣,٤من  ل ب الساعة ت ماليين متر مكعب أي أن قدرتھا اإلنتاجية ب
ا .  ألف طن ٣٠,٧أكثر من  ھ دي تليھا شركة أرامكو السعودية التي ل

حو  ٦  ٢,٥محطات تنتج أكثر من ألف ميجاوات من الكھرباء، ون
ة، .  ألف طن من المياه بالساعة تأتي بعدھا شركة تھامة لتوليد الطاق

ر من  ٤التي تملك  ث ج أك ت ن جاوات من  ١,١محطات ت ي ألف م
الساعة ٤,٤الكھرباء، ونحو  اه ب ي م م .  آالف طن مكعب من ال ث

ي  ٣شركة األمان الحديثة للطاقة التي لديھا  محطات، قدرتھا حوال
ي .  ميجاوات ١٨ ت ة ال ودي وشركتا بوارج الدولية، واإلسمنت السع

ٍب  ٥٢تملك كل منھما محطتين تنتج األولى حوالي  ع ك ر م ت ألف م
جاوات ٢٦٦من المياه والثانية قدرتھا الكھربائية  ي ا أيضاً .  م ھ ي ل ت

اه  ي م ل ق ل ي ة الشق اء، وشرك رب ھ ك اه وال ي م شركة رابغ العربية لل
ى  درة األول والكھرباء اللتان لدى كل واحدة منھما محطة واحدة، ق

ر من  ١٩٦,٧ميجاوات تنتج نحو  ٤٨١ ث ألف متر من المياه أي أك

ر من ألف  ٤,٣ ث أك ا ب ھ درت در ق ق ة ت ي آالف طن بالساعة، والثان
وھناك شركة .  ألف طن مكعب من المياه ٢١٦ميجاوات، تنتج نحو 

ألف  ١,١مرافق في ينبع التي لديھا محطة واحدة، قدرتھا أكثر من 
ر من  اه ٩٥,٨ميجاوات، وتنتج أكث ي م . ألف طن مكعب من ال

ا محطة واحدة،  ھ ن وأخيراً يوجد جھات أخرى تملك كل واحدة م
 .     تساھم في اإلنتاج المزدوج

        
اء   رب ھ ك وارتفع عدد المشتركين المستفيدين من خدمات ال

حو ٢٠١١في المملكة بنھاية عام  غ ن رك  ٦,٣م ليبل ن مشت ي مالي
ركون  ٥,٧بزيادة نسبتھا  مشت في المئة عن العام السابق، ويمثل ال

ا  ٥,٠في االستھالك السكني البالغ عددھم نحو  رك م ن مشت ي مالي
ركون  ٧٩,٢نسبته  مشت م ال ھ في المئة من إجمالي المشتركين، يلي

ة  ١,٠في االستھالك التجاري بحوالي   ١٦,٣مليون مشترك وبنسب
حو  ن حكومي ب  ١١٧,٩في المئة، ثم المشتركون في االستھالك ال

ركون في  ١,٩ألف مشترك وبنسبة  مشت م ال دھ في المئة، يأتي بع
فس  ٦٣,٥االستھالك الزراعي بحوالي  ألف مشترك وحافظ على ن

ة،  ١,٠مستوى نسبته التي بلغھا في العام الماضي والبالغة  ئ في الم

الطاقة الكھربائية المبيعةعـدد المشتركينالحمل األقصىقدرة التوليد الفعلية
(ميجا وات/ساعة) (بآالف المشتركين)(ميجاوات)(ميجاوات)

———————————————————————————————
٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣

٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧

٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢

٢٠١٠٤٠٦٩٧٤٥٦٦١٥٩٩٨٢١٢٢٦٣

٢٠١١٤٣٠٧٠٤٨٤٦١٦٣٤١٢١٩٦٦٢

المصدر: الشركة السعودية للكھرباء.

السنـة

جدول رقم ١٤-٥ : تطور طاقة مرافق توليد الكھرباء وعدد المشتركين

حكوميسكنيزراعيتجاريصناعيالمنطقة
—————————————————————————————————————

١٢١٦٦١٤٧٩٢٤٨٥٢٧٥٠١١٣٣٤٢٥٤٢٦١٧٤٥٦٣٧٠٤٢٠٦٧١١٢٤٢٢٠٩٢٠٠٩٢١١الوسطى

شرقية ١٣١٤٥١٤٧٢٨٣٢٤٠٨١٨٧٦٥٩٦٨٠٢٦٦٧٢٠٦٢١٣١٠٦٢٩٥٩٠٧١٠٢١١١٤٥٦٣ال

ية ١٤٠٤٩١٥١١٦٤٧٠٠٧٠٩١١٨٧٠٠٤١٥٨٠٠٥١٣٨٧٣٦٥٥١٧٩٤٦١١٢٢٣٦٥٥٩٣الغرب

ية ٣٧١٠٣٨٢٥١٦٧٠٦٣٢٧٠٩٩٣٤٧٧١٣٨١٢١٧٢١٩٩٢٤٣٢٤٠٣٨٥١٦٤٦الجنوب

٤٣٠٧٠٤٨٤٦١٤٢١٢٨٧٠٩٣٢٥١١٠٣١٣٩٤١٨٥١١٠٩٢٦١٤٤٧٢٧٥٢٧٨٢٦٦٣٤١٠١٣اإلجمالي

المصدر:   الشركة السعودية للكھرباء

قدرة التوليد 
الفعلية

(ميجاوات)

الطاقة المبيعة

الحمل الذروي

جدول رقم ١٤-٦ : تطور طاقة توليد الكھرباء وعدد المشتركين خالل العام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢ ھـ ( ٢٠١١م)

——————————————————————————

عدد المشتركين
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عدد إجمالي
مشتركي المناطقالجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

————————————————————————
١٥٤٨١٧١٨٥٣٧١٦١٩١٢٠٦١٧١١٠٨٤٥٠٢٥٠٣٢المشتركون في االستھالك السـكني

مالي سبة لإلج ٣٠,٨١٧,٠٣٨,١١٤,٢٧٩,٢الن

٣٥١٢٤٢٢٠٦٤٨٢٣٧٨٧١٣٩٧٤٣٤١٠٣٣٨٧١المشتركون في االستھالك التجـاري

مالي سبة لإلج ٣٤,٠٢٠,٠٣٦,٦٩,٤١٦,٣الن

٣٧٧٦٨٢١٣٨٩٣٧٢٦٦٢١٤٦٣١١٧٨٨٦المشتركون في االستھالك الحكومـي

مالي سبة لإلج ٣٢,٠١٨,١٣١,٦١٨,٢١,٩الن

طاع الزراعـة ٣٤٠٧٤٢٠٢٦٨٧١٦٧٢٠١٩٦٣٥٢٨المشتركون في ق

مالي سبة لإلج ٥٣,٦٣١,٩١١,٣٣,٢١,٠الن

٢٠٠٢٣٥٢٥٨١٥٣٢٣١٤٩٨٦٥٥٥٩٠عدد المساجد المستھلكة للكھربـاء

مالي سبة لإلج ٣٦,٠٩,٥٢٧,٦٢٧,٠٠,٩الن

شوارع المستھلكة للكھرباء ١١٨٧٢٤٠٨٠٨١٨٥٣١٤٨٢٧٢٨٥عدد ال

مالي سبة لإلج ٤٣,٥١٥,٠٣٠,٠١١,٥٠,٤الن

طاع الصناعة ٢٧٢٥٢١٧٣٢٤٨٧٢٦٤٧٦٤٩المشتركون في ق

مالي سبة لإلج ٣٥,٦٢٨,٤٣٢,٥٣,٥٠,١الن

شفيات المستھلكة للكھربـاء ٢٣٨٣٨٦٦٣١١٠٧٥١٧١١٠عدد المست

مالي سبة لإلج ٣٣,٥١٢,٢٤٣,٧١٠,٦٠,١الن

٩٥٣٣٣١١٢٨١٤٩٧٣٠٦٢عدد الجمعيات الخيرية المسـتھلكة 

مالي سبة لإلج ٣١,١١٠,٨٤١,٨١٦,٢٠,٠٥الن

٢٠٠٩٢١١١١١٤٥٦٣٢٣٦٥٥٩٣٨٥١٦٤٦٦٣٤١٠١٣إجمالي مشتركي المنطقة

٣١,٧١٧,٦٣٧,٣١٣,٤١٠٠,٠النسبة لإلجمالي

جدول رقم ١٤-٧ : عدد المشتركين حسب فروع الشركة السعودية للكھرباء ونوع االستھالك لعام ٢٠١١م

فئات المشتركين

المنطقــة

المصدر:  الشركة السعودية للكھرباء

—————————————————————————

ى  اعي إل ھالك الصن  ٧,٦وارتفع قليالً عدد المشتركين في االست
ام  ع وى في ال مست فس ال ى ن ه عل ت ب آالف مشترك وحافظت نس

ن  ٠,١الماضي أي بنسبة  ي رك شت م جدول ( في المئة من إجمالي ال
 ). ٧-١٤رقــم 

 
مساھمة القطاع الخاص في تنفيذ خدمات التوليد والنقل والتوزيع 

 : الكھربائي في المملكة
اء   م ساھمت الشركة السعودية للكھرباء في إنشاء شركة ال

اه  ي م ة ال ي ل ح ت ة ل ام ع والكھرباء المحدودة مناصفةً مع المؤسسة ال
ري  مشت اء ھي ال رب المالحة على أن تكون الشركة السعودية للكھ
م  ت ي ي ت مزدوج ال اج ال ت ع اإلن الوحيد للماء والكھرباء من مشاري

اء .  طرحھا باستخدام طريقة البناء والتملك والتشغيل م ع ال ي م ب ت ي ل
ة  للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والكھرباء للشركة السعودي
د  ق ع ع ي للكھرباء، وقد قامت شركة الماء والكھرباء المحدودة بتوق

ة ( مع شركة الشعيبة للماء والكھرباء  ودي ة السع شرك ل ة ل المملوك
ة  ٨للكھرباء بنسبة  ب س ن ة ب في المئة، وصندوق اإلستثمارات العام

ة  ٣٢ ب س ن خاص ب طاع ال ة ٦٠فـي الـمـئة، والق ئ م ا ).  في ال م ك
ة  ٨شـاركـت الـشـركـة الـسـعـودية للكھرباء أيضاً بنسبة  ئ م في ال

ة  ب س ن ق، وب ي في  ٥فـي شركات مشاريع إنتاج الكھرباء في الشق
اء  م اء وال رب ھ ك ل الـمـئة من رأسمال مشروع إنتاج شركة مرافق ل

خاص .  فـي الجبيل وينبع طاع ال ق ل كذلك ھناك مشاريع كھربائية ل
ة  ودي كو السع ة أرام ل شرك ث ل م ق ن اج وال ت د واإلن ي فـي الـتـولـ

 .وصدف
  
درات   ة ق ة إضاف طاق ل ي ل ل ب ويُحتّم اإليفاء بالطلب المستق

ي  حوال ألف  ٣٠جديدة للتوليد خالل العشر سنوات القادمة تقدر ب
 .ميجاوات

 
 ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج المزدوج

ة( ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج المزدوج   ، مؤسسة ) الھيئ
ة ٢٠٠١حكومية مستقلة أنشئت في عام  وم م، في إطار جھود الحك

ة  م إلصالح قطاع الكھرباء، وإعادة ھيكلته بما يسمح بزيادة مساھ
ان .  القطاع الخاص في أنشطته المختلفة ى ضم ة إل ئ ي ھ وتھدف ال

ا،  ھ ي ل د ع م ت ع جودة، يُ ة ال ي ال توفير إمدادات كھربائية كافية، وع
 .وبأسعاٍر مناسبة

 
مت  ي ت ت مزدوج ال أھم منجزات ھيئة تنظيم الكھرباء واإلنتاج ال

 :م ما يلي٢٠١١ھـ الموافق ١٤٣٣/١٤٣٢في عام 
مجلس   -١ ا ل ھ ع اعتماد خطة تطوير ھيكلة صناعة الكھرباء ورف

 .الوزراء العتماد تطبيقھا
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ات   -٢ ئ منح مجلس إدارة الھيئة صالحية تعديل تعريفة الكھرباء لف
ا ال  االستھالك الحكومي، والصناعي، والتجاري، وإقرارھا بم

 .س . و. ھللة ك ٢٦يتجاوز
 
جعل ) DMS(إتمام برنامج إدارة البيانات والمعلومات  -٣ الذي ي

اً  ي م آل ت ا ي تبادل المعلومات بين الھيئة والشركات المرخص لھ
اعة  ن بصن ي م ت ھ م ل ا ل مما يسھل تحديث المعلومات وتوفيرھ

 .الكھرباء من مستثمرين أو باحثين أو حتى مستھلكين
 
ة   -٤ طاق ھالك ال ر است دي ق ت ة ل ي إطالق برنامج الفاتورة الكھربائ

ا إحدى  ارھ ب ت اع ي ب رون ت ك ة اإلل ئ ي الكھربائية على موقع الھ
الخدمات التي تتطلع الھيئة من خاللھا إلى تمكين المشترك من 
ة  ه من الشرك اء الصادرة ل رب ھ ك ورة ال ات ة ف م ي ة ق مراجع
ا  م ه م ھالك السعودية للكھرباء، ومساعدته في تقدير تكلفة است

 .يساھم في زيادة وعيه بأھمية ترشيد الطاقة الكھربائية
 
ا    -٥ ة أو أعادت إصدارھ ئ ي بلغ عدد الرخص التي أصدرتھا الھ

ة أو  ٣٥ ئ ي ھ ا ال ھ ت ح ن ي م ت ح ال رخصةً، وبلغ عدد التصاري

اءات من الرخص  ٩أعادت إصدارھا  تصاريح، وعدد اإلعف
جھات  ١٢التي أصدرتھا الھيئة  دد من ال ع نحت ل اًء، م ف إع

ة،  الحكومية والخاصة لمزاولة مختلف أنشطة الطاقة الكھربائي
 .وتحلية المياه

 
 .االنـتـھـاء مـن مـشـروع دراسة كفاءة الطلب وإدارة األحمال -٦
 
ة   -٧ شرك ل ات ل ق ف ن ف، ورصد ال ي ال ك ت م ال ي ي دراسة مشروع تق

ة أداء  السعودية للكھرباء، الذي يھدف إلى استعراض ومراجع
ا  ھ ت ارن ق ا، وم ھ ر ل ي اي ع الشركة لغرض وضع مؤشرات وم
ة،  ي م ي ل ا الشركات اإلق ھ ق ق ح ي ت ت بالمؤشرات االقتصادية ال

 .والعالمية التي تعمل في بيئة مشابھة
 
عريف   -٨ ت ل ة ل ك ل م م اطق ال ن عـقـد ورش عـمـل فـي مـختلف م

اء،  رب ھ ك حوادث في مجال ال ر ال ري ق بـقـواعد وإجراءات ت
ذا  رة في ھ ي ب ك حوادث ال وتقويم اإلجـراءات ذات الـعالقة بال

 ■ المجال
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ام  ٢٢٣الحبوب قرابة  ل ٢٠١٠كيلو غراماً خالل ع اب ق  ٢٢١م م
دار  ق م كيلو غراماً في العام السابق، وانخفض إنتاج الذرة الرفيعة ب

غ  ٥٣,٣ألف طن وبنسبة  ١٣٠,٠ ل ألف طن  ١١٤,٠في المئة ليب
خفاض  ٢٤٤,٠مقابل  ً مع ان ا ق ف ت ق، م اب ام الس ع ألف طن في ال

غ  ل  ٤٣,٩المساحة المزروعة لتبل اب ق ار م ت ك ألف  ٩٢,٨ألف ھ
ة  ٥٢,٧ألف ھكتار وبنسبة  ٤٨,٩ھكتار، بانخفاض مقداره  في المئ

ألف طن  ١٩٧,٠بينما ارتفع إنتاج القمح بمقدار . عن العام السابق
ل  ١٣٤٩,٠في المئة ليبلغ  ١٧,١وبنسبة  اب ق  ١١٥٢,٠ألف طن م

ي  ت ألف طن في العام السابق، متفقاً مع زيادة المساحة المزروعة ال
ل  ٢١٩,٥بلغت  اب ق اع  ١٩٥,٩ألف ھكتار م ف ارت ار، ب ت ك ألف ھ

 . في المئة عن العام السابق ١٢,١ألف ھكتار وبنسبة  ٢٣,٦مقداره 
 

ل   ة  ٢٧,٣وانخفض إنتاج الخضراوات الذي يمث ئ م في ال
ة  ١٥٥,٠من إجمالي اإلنتاج النباتي بمقدار  ب س ن  ٥,٨ألف طن وب

زراعي  ٢٥٢١,٠في المئة ليبلغ  ام ال ع م ٢٠١٠ألف طن خالل ال
بينما حققت المساحة ،  ألف طن خالل العام السابق ٢٦٧٦,٠مقابل 

حو  ل ن ث م ي ت ة من  ١٣,٥المزروعة بالخضراوات الت ئ م في ال
غ  ٢,٠إجمالي المساحة المزروعة ارتفاعاً بنسبة  ل ب ت ة، ل ئ م في ال

ار   ١٠٦,٨م مقابل ٢٠١٠أالف ھكتار في عام  ١٠٨,٨ ت ك أالف ھ
ة  ٢,١م بارتفاع مقداره ٢٠٠٩في عام  ب س ن في  ٢,٠ألفا ھكتار وب

 ). ١-١٥جدول رقم (المئة 
 

 اإلنتاج الحيواني
زراعة    تشير أحدث االحصاءات  الصادرة عن وزارة ال

حوم ٢٠١٠لعام  ل ة من ال ك راء، ودواجن، ( م، أن إنتاج الممل حم
ة  ٤٢,٠سجل أنخفاضاً مقداره )  وأسماك ب س ن في  ٥,٥ألف طن وب

ل  ٧١٩,٠المئة ليبلغ  اب ق ام  ٧٦١,٠ألف طن م ع ألف طن في ال
ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى انخفاض إنتاج لحوم الدواجن ،  السابق
ق،  ٤٩٤,٠ألف طن مقابل  ٤٤٧,٠ليبلغ  اب ام الس ع ألف طن في ال

ام  ٩,٥ألف طن وبنسبة  ٤٧,٠بانخفاض مقداره   ع في المئة عن ال
حوم ،  السابق ل وبلغ معدل استھالك الفرد السنوي في المملكة من ال
ام  ٦٢,٦قرابة  ل ٢٠١٠كيلو غراماً خالل ع اب ق و  ٦٢,٠م م ل ي ك

دار  ق م راء ب حم غراماً في العام السابق، بينما ارتفع إنتاج اللحوم ال
ام  ١٧٢,٠في المئة ليبلغ  ٠,٦ألف طن وبنسبة  ألف طن خالل ع

-١٥جدول رقم ( ألف طن في العـام السابق  ١٧١,٠م مقابل ٢٠١٠
ع ،  ) ٢ راء مشاري حم حيث ساھم في إنتاج ھذه الكمية من اللحوم ال

دار  ق م اع  ٦٩٠,٩تسمين األغنام المتخصصة ب ف ارت ألف رأس ب
ق  ٦,٢ألف رأس وبنسبة  ٤٠,٥مقداره  ام الساب ع ة عن ال ئ في الم

 ). ٣-١٥جدول رقم (
 

اج من   ت وفي مجال  إنتاج المزارع المتخصصة،  بلغ االن
ام  ـ ـ ة ٢٠١٠الدجاج الالحم خـــالل عـ راب ألف طن  ٤٢٦,٠م ق

داره  ٤٧٦مقابل  ق ً م اضا ف خ الً ان ق مسج ألف طن في العام الساب
عزى  ١٠,٥ألف طن وبنسبة  ٥٠,٠ ق، وي في المئة عن العام الساب

ع  شاري م خفاض عدد ال االنخفاض في إنتاج الدجاج الالحم إلى ان
دار ٢٠١٠المنتجة في عام  ة  ١٢م بمق ب س ن ً وب ا في  ٣,٢مشروع

وفي مجال إنتاج أمھات الدجاج الالحم، انخفض اإلنتاج في .  المئة 
ة ١١,٠م بمقدار٢٠١٠عام  ب س ن ة  ٢,١مليون صوص وب ئ م في ال

زراعي  طاع ال ق ال ا ب ھ ام م ت ا ،  واصلت الدولة اھ م ي وال س
طاع مع  ق ذا ال ھ التوجه نحو إحداث تغيير حقيقي في البنية التحتية ل
ا،  ھ ي ل التركيز على االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والمحافظة ع
ع  رار في رف م ة، واالست ي ق سوي ت ة وال صادي وتحسين الكفاءة االقت
مستوى دخل ومعيشة المواطنين في المناطق الريفية، وتھيئة القطاع 
الزراعي للتعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات والمستجدات المحلية 

ة ي دول ة وال ي م خضراوات، .  واإلقلي ة زراعة ال ك ل م م وشجعت ال
اك،  والفواكه، وتربية الماشية، والدواجن واستزراع الربيان واألسم
ة  ي م ن ت دوق ال من خالل تقديم القروض الميسرة للمزارعين من صن
ام  ع ة ل زراعي قروض ال ل ي ل ل ع ف الزراعية، حيث بلغ المنصرف ال

ن لایر  ٥مليون ريـال بزيادة مقدارھا  ٦٢٥,٥م قرابة ٢٠١١ ي مالي
زراعي في . في المئة عن العام السابق ٠,٨وبنسبة  طاع ال ق ونما ال

ام في  ١,٤في المئة مقابل  ٤,٩م بنسبة ٢٠١١عام  ع ة خالل ال ئ الم
ة ،  السابق جاري ار ال األسع زراعي ب ي ال وبلغ إجمالي الناتج المحل
ل ٢٠١١مليار ريـال في عام  ٤٤,١قرابة  ار لایر  ٤٢,٠م مقاب ي ل م

 ٤,٨في العام السابق، لتصبح نسبة مساھمته في القطاع غير النفطي 
حو  ي ن ال ي اإلجم محل ج ال ات ن ة ٢,٠في المئة، وفي ال ئ م ، في ال

ان  م ت اك من االئ د األسم زراعة وصي طاع ال وانخفض نصيب ق
ام  ة خالل ع صادي ت ى ٢٠١١المصرفي الممنوح لألنشطة االق م إل

ق،  ١٠,٢مليارات لایر مقابل  ٨,٨ اب ام الس ع مليارات لایر خالل ال
ع األنشطة  ١,٠ويمثل  ي في المئة من إجمالي االئتمان الممنوح لجم

  .االقتصادية
  
ي   ال م ام ال ع ل ة ل دول ل ة ل ام ع ة ال ي زان ي م ت ال ن وتضم

ا )  م٢٠١٢(١٤٣٣/١٤٣٢ ھ ن مشاريع جديدة في المجال الزراعي، م
وات  ن د ق دي م ا، وت إنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منھ

 .الري باألحساء، وتوفير خدمات السدود وحفر اآلبار
 

 اإلنتاج النباتي
زراعة    استناداً إلى آخر االحصاءات الصادرة عن وزارة ال

ة  ٣٨١,٠م زاد اإلنتاج النباتي بمقدار  ٢٠١٠لعام  ب س ن ألف طن وب
ألف طن في  ٨٨٦٣,٠ألف طن مقابل  ٩٢٤٤,٠في المئة ليبلغ  ٤,٣

اج .  العام السابق ت اع إن ف ى ارت ي إل ات ب ن اج ال ت اع االن ف ويعزى ارت
اج  ٣٩,٠األعالف الخضراء الذي يمثل  ت ي االن ال في المئة من إجم

أالف طن  ٣٦٠٣م إلى ٢٠٠٩ألف طن في عام  ٢٩٤٧النباتي من 
جةً  ٢١,١م وبنسبة  ٢٠١٠في عام  ي ت ق ن ام الساب ع في المئة عن ال

دار  ق م ار  ٢٤,١الرتفاع المساحة المزروعة باألعالف ب ت ك ألف ھ
ام  ١٨٤,٥في المئة لتبلغ  ١٥,٠وبنسبة  ار في ع ت م ٢٠١٠ألف ھك
بينما انخفضت المساحة .  ألف ھكتار في العام السابق ١٦٠,٤مقابل 

في  ٣,٤ألف ھكتار وبنسبة  ٢٨,٣المزروعة لإلنتاج النباتي بمقدار 
ألف  ٨٣٥,٠م مقابل ٢٠١٠أالف ھكتار في عام  ٨٠٦,٧المئة لتبلغ 

ساحة ،  ھكتار في العام السابق م ويعود السبب في ذلك إلى تراجع ال
ة  ب ى  ١٢,٧المزروعة من الحبوب بنس ة إل ئ م ألف  ٢٨٦,٩في ال

ق ٣٢٨,٧م مقابل ٢٠١٠ھكتار في عام  ام الساب . ألف ھكتار في الع
حو ٢٠١٠وانخفض إنتاج الحبوب خالل عام  ن ألف طن  ٢١,٠م ب

ل  ١,٣وبنسبة  ي  ١٧,٠في المئة وھو ما يمث ال ة من إجم ئ م في ال
ألف طن في  ١٥٩٢,٠ألف طن مقابل  ١٥٧١,٠اإلنتاج النباتي ليبلغ 

ة من ،  العام السابق ك ل م م وي في ال وبلغ معدل استھالك الفرد السن
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١٤٤ 

ون صوص في  ٥١٥,٠ماليين صوص مقابل  ٥٠٤,٠ليبلغ  ي ل م
دجاج  ھات ال اج أم ت خفاض إن العام السابق، ويعود السبب في ان
ھات  اج أم ت إن تخصصة ب الالحم  إلى انخفاض عدد المشاريع الم

ام  ٤٠الدجاج الالحم بمشروع واحد لتبلغ  . م٢٠١٠مشروعاً في ع
ة  ٢٨,٠وارتفع إنتاج بيض المائدة بمقدار  ب س ن  ١٤,٧ألف طن وب

ل  ٢١٩,٠في المئة ليبلغ  ـ ابـ ق ألف طن في  ١٩١,٠ألف طن م
رد ).  ٤-١٥جـدول رقم ( العـــام الســـابق  ف ھالك ال وبلغ معدل است

ام  ٦,٤السنوي في المملكة من البيض قرابة  كيلو غرامات خالل ع
ة  ١,٦كيلوغرام وبنسبة  ٠,١م مسجالً ارتفاعاً قدره ٢٠١٠ في المئ

 .عن العام السابق
 

م ٢٠١٠وفي مجال إنتاج األلبان، ارتفع اإلنتاج خالل عام  
ألف  ١٧٦٣,٠في المئة ليبلغ  ٢,٦ألف طن أي بنسبة  ٤٥,٠بنحو 

ان نصيب  ١٧١٨,٠طن مقابل  ق، وك اب ام الس ع ألف طن في ال
ا  ھ ن ادة  ١٦٠٣,٩مشاريع اإلنتاج المتخصصة م زي أالف طن ب

ق  ٦,٣ألف طن وبنسبة  ٩٥,٦مقدارھا  ام الساب ع ة عن ال في المئ
وشّكل إنتاج المشاريع المتخصصة نسبة ،  ألف طن ١٥٠٨,٤البالغ 
ذكور  ٩١,٠ م ام ال ع ان خالل ال ب اج األل ت في المئة من إجمالي إن

 ).١-١٥، والرسم البياني رقم  ٣-١٥ورقم  ٢-١٥الجدوالن رقم (
 

ماعزاً وضأناً وأبقاراً ( وبلغ إجمالي أعداد الثروة الحيوانية  
غ  ١٣,٤م نحو ٢٠١٠خالل عام )  وإبالً  ل خفاض ب ان مليون رأس ب
ق ٥,٦مليون رأس وبنسبة  ٠,٨ ام الساب ع ة عن ال ئ م د .  في ال ق ف

ام  ار في ع ق حو ٢٠١٠انخفض عدد األب ن ألف رأس  ٣١,٠م ب
ل  ٤٠٤,٠في المئة ليصل إلى  ٧,١وبنسبة   ٤٣٥,٠ألف رأس مقاب

ي  ل حوال ث م ق، وي ة من  ٣,٠ألف رأس في العام الساب ئ م في ال
ام  ٣,١إجمالي عدد الثروة الحيوانية  مقارنة بنحو  ع في المئة في ال

ام .   السابق ي ٢٠١٠وكذلك انخفض عدد الماعز خالل ع حوال م ب
ى  ١٠,٥مليون رأس وبنسبة  ٠,٤ ة إل ن رأس  ٣,٤في المئ ي مالي

ق ٣,٨مقارنة بنحو  ام الساب ع ة ،  ماليين رأس في ال راب ل ق ث م وي
في  ٢٦,٩في المئة من إجمالي عدد الثروة الحيوانية  مقابل  ٢٥,٥

ام .  المئة في العام السابق ي عدد الضأن خالل ع ال وانخفض إجم
يصل  ٣,٩مليون رأس بنسبة  ٠,٤م بما يقارب ٢٠١٠ ة ل ئ م في ال

ي  ٦٥,٤ماليين رأس ويمثل قرابة  ٨,٧إلى  ال ة من إجم ئ م في ال
ق ٩,١مقابل ،  عدد الثروة الحيوانية ام الساب ع . ماليين رأس في ال

حو  ٨١٠,٠في المقابل ثبت عدد اإلبل عند  الً ن أالف رأس، مشك

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————————

١٩٥٨٨٤٢١٩٥٠٥١٢,١١١٥٢١٣٤٩١٧,١القمح
لدخن -٨٦٢٥,٠-٣٧٦٠٣٤٤٨٨,٣ا

عة لذرة الرفي -٢٤٤١١٤٥٣,٣-٩٢٧٥٧٤٣٨٩٩٥٢,٧ا
شامية لذرة ال -١٦١٧٩٥٠,٩-٢٩٤٩٨١٤٩٥١٤٩,٣ا

شعير -٢٠١٦٢٠,٠-٣٤٧٢٢٣٦٦٣١,٩ال
٥٥٠,٠-٢٩٢٥٢٤٧٩١٥,٢السمسم

١١٠,٠-٤٢٩٢٨٤٣٣,٨حبوب أخرى
-١٥٩٢١٥٧١١,٣-٣٢٨٧٢٥٢٨٦٩٣٢١٢,٧إجمالي الحبوب

-١٥١٢٧١٥٣٧٤١,٦٥٤٣٤٩٢٩,٤الطماطم
١٦٧٨٣١٧٥٣١٤,٥٣٣٨٣٣٩٠,٣البطيخ

خرى -٧٤٨٥١٧٥٩٤٠١,٥١٧٩٦١٦٩٠٥,٩خضروات أ
-١٠٦٧٦١١٠٨٨٤٥٢,٠٢٦٧٦٢٥٢١٥,٨إجمالي الخضروات

مور ٩٩١٩٩٢٠,١-١٦١٩٧٥١٥٥١١٨٤,٢الت
خرى -٦٢٨٥٥٧١١,٣-٧٧١٧٢٧١٣٢٥٧,٦فواكه أ

-١٦١٩١٥٤٩٤,٣-٢٣٩١٤٧٢٢٦٤٤٣٥,٣إجمالي الفواكه
١٦٠٣٥٦١٨٤٤٦٢١٥,٠٢٩٧٤٣٦٠٣٢١,١األعالف الخضراء

٨٨٦٣٩٢٤٤٤,٣-٨٣٤٩٨٩٨٠٦٦٨٢٣,٤اإلجمالي الكلي

جدول رقم ١٥-١ : مساحة وإنتاج المحاصيل الزراعية

البيان
اإلنتاج (ألف طن)المساحة بالھكتار

————————————————————————————————————

المصدر : وزارة الزراعة.

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠
———————————————

١٧١١٧٢٠,٦لحوم حمراء

جن -٤٩٤٤٤٧٩,٥لحوم دوا

سماك ٩٦١٠٠٤,٢لحوم أ

-٧٦١٧١٩٥,٥إجمالي اللحوم

بان ١٧١٨١٧٦٣٢,٦األل

ئدة ١٩١٢١٩١٤,٧بيض الما

جدول رقم ١٥-٢ : مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني

البيــان

اإلنتاج (ألف طن)
————————————————

المصدر : وزارة الزراعة.
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١٤٥ 

ا  ١٠٠,٠م نحو ٢٠١٠المياه الدولية في عام  طن وھي الكمية نفسھ
روة  ٠,٠١في العام السابق وتمثل  ث اج ال ت ي ان ال في المئة من إجم

ة  ٠,١السمكية مقابل  ي م غت ك ل ق، وب اب ام الس ع ة في ال ئ م في ال
حو  ألف طن في  ٥٠,٣األسماك المصطادة من الخليج العربي ن

في  ٥٠,١م وھي الكمية نفسھا في العام السابق وتشكل ٢٠١٠عام 
ة في  ٥٢,١المئة من إجمالي إنتاج الثروة السمكية مقابل  ئ م في ال

حر  ب العام السابق، كذلك بلغت كمية األسماك الذي تم صيده من ال
ا  ٢٣,٧م نحو ٢٠١٠األحمر في عام  سھ ف ة ن ي ألف طن وھي الكم

روة  ٢٣,٦في العام السابق وتمثل  ث اج ال ت ي ان في المئة  من إجمال
 . في المئة في العام السابق ٢٤,٦السمكية مقابل 

ي  ٦,١ حوال ة ب ارن ق ة م ي وان في المئة من إجمالي عدد الثروة الحي
 ).  ٥-١٥جدول رقم (في المئة العام السابق  ٥,٧

 
ي   ال ع إجم ف ة، ارت ك ل م م وفي مجال الثروة السمكية في ال

حو  ان من ن ي ام   ٩٦,٤إنتاج األسماك والرب ألف طن خالل ع
ام  ١٠٠,٥م إلى قرابة ٢٠٠٩ ة ٢٠١٠ألف طن في ع ب س ن م أي ب
ق ٤,٢ اج ،  في المئة عن العام الساب ت اع إن ف ى ارت ك إل عزى ذل وي

ل  ١٨,٠أطان بنسبة  ٤,٠المزارع السمكية بنحو  ث م ة وي ئ م في ال
 ٢٣,٢في المئة من إجمالي انتاج الثروة السمكية مقابل  ٢٦,٣نحو 

في المئة في العام السابق، كما بلغت كمية األسماك المصطادة من 

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————————
١٨٢١١٦,٧٦٥٠٤٢٦٦٩٠٨٩٨٦,٢تربية وتسمين األغنام

-١٥٠٤١٦١٢٧٠٥٢١٥,٥-٣١٣٠٣,٢تربية وتسمين العجول  *

٢٧٢٧٠,٠١٥٠٨٣٧٧١٦٠٣٩٤٨٦,٣إنتاج األلبـان (بالطن)

* تشمل عجول مزارع األلبـان
المصدر : وزارة الزراعــة.

جدول رقم ١٥-٣ : أعداد وإنتاج مزارع اإلنتاج الحيواني المتخصصة

البيــان
اإلنتـاج (رأس)عدد المشاريع

——————————————————————————————————

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————————

-٤٧٦٤٢٦١٠,٥-٣٧٥٣٦٣٣,٢دجاج الحم

١٠٢١٠٨٥,٩١٩١٢١٩١٤,٧بيض مائدة

-٥١٥٥٠٤٢,١-٤١٤٠٢,٤امھات الحم*

٣٣٠,٠٢٢٢٣٤,٥امھات بياض*

المصدر : وزارة الزراعة.

عدد المشاريع
—————————————————

* اإلنتاج (مليون صوص).

جدول رقم ١٥-٤ : أعداد وإنتاج مزارع الدواجن المتخصصة

اإلنتاج (ألف طن)
—————————————————البيــان
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مؤشرات اإلنتاج الحيواني في المملكة : ١-١٥رسم بياني رقم  

بيض المائدة  اللحوم بأنواعھا   األلبان 
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ام   حو ٢٠١٠وبلغ عدد مراكب الصيد خالل ع  ١٢,١م ن
ألف مركب في العام السابق بنسبة ارتفاع  ١٢,٠ألف مركب مقابل 

ك ،  في المئة ٠,٨مقدارھا  ـ وبلـغ عدد األيدي العاملة في صيد السم
ألف عامل في  ٢٨,٢ألف عامل مقابل  ٢٨,٣م نحو ٢٠١٠في عام 

ا  ة  ٠,٥العام السـابق بزيادة نسبتھ ئ م م ( في ال ، ٦-١٥جدول رق
 ). ٢-١٥والرسم البياني رقم 

 
 صوامع الغالل ومطاحن الدقيق 

ن   زارعي م ة من ال م ل ت س م انخفض إجمالي كمية القمح ال
غ   ٧,٣ألف طن وبنسبة  ٩٣,٣بمقدار  ل ب ي ون  ١,٢في المئة ل ي ل م

ام  ١,٣م مقابل ٢٠١١طن في موسم عام  ع مليون طن في موسم ال
مجال .  السابق ة في ال دول اسة ال ي ى س ك إل ويعود السبب في ذل

اه ي م ل ل ل دام األق . الزراعي الرامية لتشجيع المنتجات ذات االستخ
ة  ام ع مؤسسة ال مت ال ل كذلك انخفض عدد المزارعين الذين است
دار  ق م مح ب ق م من ال ھ لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق محصول

مزارعاً  ٦١٩٥,٠في المئة ليبلغ   ١٥,٣مزارعاً وبنسبة  ١١٢١,٠
 .م٢٠١٠مزارعـاً في موسم  ٧٣١٦,٠م مقابل ٢٠١١في موسم 
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مؤشرات إنتاج اللحوم في المملكة : ٢-١٥رسم بياني رقم  

أسماك  لحوم دواجن  لحوم حمراء 

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠البيــان
———————————————
حر األحمـر ٢٣٧٠٠٢٣٧٠٠٠,٠المصيد من الب

يج العـربي من الخل ٥٠٢٩٥٥٠٢٩٥٠,٠المصيد 

ياه الدوليـة من الم ١٠٠١٠٠٠,٠المصيد 

٢٢٣٤٦٢٦٣٧٦١٨,٠إنتاج مزارع األسـماك

٩٦٤٤١١٠٠٤٧١٤,٢اإلجمالي

سمك صيد ال في  ٢٨٢٢٥٢٨٣٥٥٠,٥أعداد األيدي العاملة 

صيد السـمك ١١٩٧١١٢٠٧١٠,٨أعداد مراكب 

مؤشرات عن إنتاج الثروة السمكية لعامي ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م : ١٥-٦ جدول رقم
       اإلنتاج (بالطن)

المصدر : وزارة الزراعة.

نسبة التغير٢٠٠٩٢٠١٠البيــان

———————————————

ماعز -٣٨٠٩٣٤٠٨١٠,٥ال

-٩٠٩٥٨٧٤١٣,٩الضأن

-٤٣٥٤٠٤٧,١األبقار

٨١٠٨١٠٠,٠اإلبل

-١٤١٤٩١٣٣٦٣٥,٦إجمالي الماشية

-٤٩٣,٢٤٤٤,٦٩,٩الـدواجن*

(ألف رأس) األعداد

* مليون طير.

المصدر : وزارة الزراعة.

جدول رقم ١٥-٥ : أعداد الثروة الحيوانية والدواجن
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ة   -٢ ألف )  ١٢٠( إنشاء صوامع ينبع مع المرافق والخدمات بسع
 .طن مع التصميم واإلشراف

 .ألف طن ٨٠توسعة صوامع عسير بسعة  -٣
مح ٦٠٠إنشاء المرحلة الثانية من مطحنة جازان بطاقة   -٤ / طن ق

 .يوم مع اإلشراف
 .إنشاء صوامع ومطحنة األحساء -٥
 .إنشاء المباني والمرافق لمطحنة الخرج -٦
 

 القروض واإلعانات الزراعية 
دة   م ت ع م فيما يتعلق بالقروض، فقد بلغ إجمالي القروض ال

ام  ي ع ه ف اط دء نش ذ ب ن ة م ي زراع ة ال ي م ن ت دوق ال ن صن م
ام )  م١٩٦٤( ھـ ١٣٨٥/١٣٨٤ ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢وحتى نھايــة عــ

ل  ٤٣,٣حوالي )  م٢٠١١( ألف  ٤٣٩,٦مليار لایر اعتمدت لتموي
زراعي، وإنشاء  طاع ال ق حديث ال ط وت قرض ساھمت في تنشي

تخصصة م ة ال ـ ـ ي ي ،  المشاريع الزراع الـ م ام ال ـ ـ ع الل ال ـ وخـ
دة من )  م٢٠١١( ھـ ١٤٣٢/١٤٣١ م ت ع م قروض ال ة ال بلغت قيم

ي  ة حوال زراعي ة ال ل  ٩١٦,٤صندوق التنمي اب ق ون لایر م ي ل م
داره  ٧٥٣,١ ق اع م ف ارت ق ب ام الساب ع  ١٦٣,٣مليون لایر في ال

واستخدمت تلك القروض في ،  في المئة ٢١,٧مليون لایر وبنسبة 
ل  ٣٢٩١تمويل رضاً  ٢٨٥٧قرضاً متوسطاً وقصير األجل مقاب ق

ة  ٤٣٤بارتفاع مقداره  ام  ١٥,٢قرضاً وبنسب ع ة عن ال ئ م في ال
وسطة األجل ،  ) ٧-١٥جدول رقم ( السابق  ت وارتفعت القروض م
ي ٢٠١١في عام  ى حوال ا إل ھ ادات م ت  ٨٩٩,٠م ليصل إجمالي اع

داره  ٧٤٢,٠مليون لایر مقابل  ق اع م ف ارت ون لایر ب ي ل  ١٥٧,٠م
ل  ٢١,٢مليون لایر وبنسبة  في المئة عن العام السابق، وذلك لتموي

ة  ١١,٥قرضاً وبنسبة  ٣١٣قرضاً بارتفاع مقداره  ٣٠٢٥ ئ في الم
ة من  ٩٨,١عن العام السابق، وتمثل قيمة اعتماداتھا نسبة  في المئ

قروض  ٩١,٩إجمالي قيمة القروض و في المئة من إجمالي عدد ال
قروض .  م٢٠١١المعتمدة خالل عام  ة ال م ي غت ق ل وفي المقابل ب

ون لایر ١٧,٤م حوالي ٢٠١١قصيرة األجل المعتمدة في عام  ي ل م
ام  ٥٧,١ماليين لایر وبنسبة  ٦,٣بارتفاع مقداره  ع في المئة عن ال

داره  ٢٦٦السابق، وذلك لتمويل  ق اع م ف ارت رضاً  ١٢١قرضاً ب ق
ة ،  في المئة ٨٣,٤وبنسبة  ب وتمثل قيمة القروض قصيرة األجل نس
قروض و ١,٩ ة ال م ي ي ق ة من  ٨,١في المئة من إجمال ئ م في ال

 .إجمالي عدد القروض المعتمدة
 

ام   ة خالل ع واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعي
م  ٣٢٩١م نحو ٢٠١١ ھ ن اً، م ي ً زراع ا ً ومشروع  ٢٨٠٢مزارعا

ن،  ٨٥,١مزارع أي ما يمثل  دي ي ف ت س في المئة من إجمالي عدد الم
حو  ى ن ون لایر أي  ٥٠٢,٩وحصل المزارعون األفراد عل ي ل م

اد ٢٠١١في المئة من إجمالي قروض عام  ٥٤,٩ ف ت م، في حين اس
ة من  ١,٦مشروعاً زراعياً من تلك القروض أي نحو  ٥٤ في المئ

ون  ٣٤٨,٢إجمالي عدد المستفيدين، كان نصيبھم من القروض  ملي
أما صيادو األسماك .  في المئة من إجمالي القروض ٣٨,٠لایر أي 

ي عدد  ٥,٩صياداً ويمثل  ١٩٥فقد بلغ عددھم  ال في المئة من إجم
ون لایر أي  ٣٩,٨المستفيدين، وقد حصلوا على قروض بقيمة  ملي

حل ،  في المئة من إجمالي القروض ٤,٣ما يشكل  ن و ال رب م م يليھ
ون  ٢٤٠وعددھم  ل ث م ي عدد  ٧,٣نحاالً ي ال ة من إجم ئ م في ال

ق   استقرت الطاقة التخزينية لصوامع الغالل ومطاحن الدقي
ق ٢٠١١في عام  ام الساب ع م عند المستوى نفسه الذي بلغته في ال

مح ٢,٥وھو  ة ،  مليونا طن متري من الق طاق قرت ال ك است ذل وك
ا ٢٠١١اإلنتاجية لمطاحــن الدقيــق في عام  ـ واھـ ت م عند نفس مس

غ  ل ب ت مح  ١١٢٨٠,٠الذي بلغتـه في العــام السابق ل ق ً من ال ا ن ط
يومياً، وحافظت الطاقـة اإلنتاجية لمصانع األعالف بالمؤسسة في 

ة ٢٠١١عام  م على مستواھا الذي بلغتـه في األعوام الخمسة السابق
ً  ٢١٠٠,٠عند   . طن يوميـا

 
ق   ي دق وعملت المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن ال

 : م على تنفيذ عدد من المشاريع من أھمھا ٢٠١١خالل عام 
د   -١ وري ا مع اإلشراف، وت إنشاء مستودع لمسحوق فول الصوي

وتركيب ماكينة تعبئة العبوات الصغيرة ، وتحديث ورفع طاقة 
 .المطاحن بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية

ى اإلدارة وإنشاء   -٢ ن ب ة م وسع طرق وت مشروع تنفيذ أعمال ال
 . يوم بمنطقة الجوف/ ألف طن ٨٠صوامع خرسانية 

رع   -٣ معالجة صوامع الترطيب، والتطوير والتحسين لصوامع ف
 .عسير

ق   -٤ ي دق ن ال توسعة شبكة إطفاء الحريق ، وإنشاء مستودع لتخزي
 . وإنشاء مكتب المبيعات بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض

ات   -٥ ن ي ام ت ي ف ودعي ال مشروع تنفيذ أعمال الطرق وإنشاء مست
ة ودراسة  اوي والعبوات المنزلية، وإنشاء مستودع المواد الكيم
ي  ان ب حراف م استشارات ھندسية لمشروع معالجة ظاھرة ان

 .المطاحن وتسربات المياه بفرع المؤسسة بجده
جة ظاھرة   -٦ ال ع م ة ل ي دس خدمات استشارية وعمل الدراسة الھن

 .تسرب المياه بصوامع فرع المؤسسة بمنطقة القصيم
 

ام   م ٢٠١١كذلك تم البدء بتنفيذ عدد من المشاريع خالل ع
 : على النحو اآلتي

رطيب  ٧٣,٢إنجاز قرابة   -١ ت جة صوامع ال ال ع في المئة من م
 .بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض

رطيب  ٧٣,٢إنجاز قرابة   -٢ ت جة صوامع ال ال ع في المئة من م
 .بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية

رع  ٦٢,١إنجاز قرابة   -٣ ف في المئة من تحديث المطحنة الرابعة ب
 .المؤسسة بجدة

ق،  ٦٣,٥إنجاز قرابة   -٤ ي في المئة من إنشاء مستودع تخزين الدق
رع  ٣٩,٢وإنجاز حوالي  ف في المئة من توسعة مبنى اإلدارة ب
 .المؤسسة بحائل

اه  ٥٠,٠إنجاز قرابة   -٥ ي م في المئة من إنشاء خطوط إيصال ال
ة  راب جاز ق ة من إنشاء  ٨١,٦وشبكة الحريق، وإن ئ م في ال

مؤسسة  رع ال ف ة ب ي ن مستودعات وأسوار مع التجھيزات األم
 .بالمدينة المنورة

  
ة   ي ل ب ق كما تعمل المؤسسة  حالياً على تنفيذ المشاريع المست
 :التالية

غ مع   -١ راب ة ب صادي ت دهللا االق ك عب ل م ة ال ن دي إنشاء صوامع م
ة  خدمات بسع م )  ١٢٠( المرافق وال ي صم ت ألف طن مع ال

 . واإلشراف
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ان .  إنتاجھا ي ن ب ة خاصة في ال ان ك مور م ت ل محصول ال ويحت
ھالك  اج واالست ت االقتصادي الزراعي السعودي على مستوى اإلن

د .  والتسويق مور حيث شھ ت اج ال وتعد المملكة من الرواد في انت
انتاجھا من التمور زيادة مستمرة نتيجة لزيادة اعداد اشجار النخيل 

ة .  في المملكة وزيادة المساحات المزروعة ك ل م م ة ال وم وتھتم حك
جات  ت ن م اره أحد ال ب ت اع ور، ب م ت بزراعة النخيل ومحصول ال

م زراعةً ،  الزراعية األصيلة في المملكة ال ع م دول ال وھي من أھ
مزروعة .  وإنتاجاً واستھالكاً وتصديراً للتمور وتشغل األراضي ال

وم وزارة  ق ك ت ذل ة، ل ك ل م م بالنخيل مساحة كبيرة على مستوى ال
حة  اف ك ة وم ي ائ وق ة وال ادي رامج اإلرش ب الزراعة بإعداد وتنفيذ ال
األمراض واألوبئة بالتعاون مع اإلدارات المعنية  بشئون الزراعة 
عظم  شرة في م ت ن م ة ال زراعي ة ال بالمناطق والجمعيات التعاوني

 . المناطق الزراعية في المملكة
 

سة   ي رئ ة ال زراعي ويعد محصول التمور من المحاصيل ال
ه من  ل ألن ً فحسب ب ا ي في المملكة ، ليس لكونه محصوالً زراع
د من  دي السلع الغذائية المفضلة لدى شعب المملكة ، ويدخل في الع

 –األعالف   –الخل  –الدبس  –عجينه التمور (الصناعات الغذائية 
د )  الخ دي ع ر ال وف ويساھم بشكل جيد في الصادرات الزراعية ، وي

ع  ي صن ت ق وال سوي ت اج وال ت عمل في مجاالت اإلن من فرص ال

ة  م ون لایر أي  ٢٥,٦المستفيدين، وحصلوا على قروض بقي ي ل م
ن ٢,٨ دي ي ف ت س م ل ك ،  في المئة من إجمالي القروض المقدمة ل ذل وب

ي  ت قروض ال يكون متوسط نصيب المستفيد السنوي من إجمالي ال
ام  م ٢٠١١اعتمدھا صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خالل ع

ي  ٩١٦,٤البالغـة نحـو  ال حوال ـ ون ريـ ـ ي ألف لایر  ٢٧٨,٥مل
  ).٨-١٥جــدول رقــم (
 

ة   ي م ن ت دوق ال ام صن ة، ق ي زراع وفيما يتعلق باإلعانات ال
اسات  ي ق س الزراعية بدعم القطاع الزراعي في المملكة عن طري
غ  ل ى اآلن، حيث ب الدعم التي يقدمھا للمزارعين منذ إنشائه وحت

ام  دوق ع ا الصن حو٢٠١١إجمالي اإلعانات التي قدمھ  ٥٥,٧م ن
ق،  ١٣,٠مليون لایر بارتفاع مقداره  اب ام الس ع مليون لایر عن ال

ذا  ٣٠,٣وبنسبة ارتفاع مقدارھا  ھ ق، وب اب ام الس ع في المئة عن ال
ات  ان ة من إع زراعي ة ال ي م ن يكون إجمالي ما صرفه صندوق الت

ام  ذ ع ن ة م ى ١٩٦٤لمختلف األنشطة الزراعية في المملك م وحت
 ). ٧-١٥جدول رقم (مليار ريـال  ١٣,٢م نحو ٢٠١١نھاية عام 

 
 زراعة النخيل 

المملكة العربية السعودية بميزة نسبية في زراعة   تحظى  
ة  ي وع ا ون النخيل وإنتاج التمور من ناحية مناخھا وخبرة مزارعيھ

اإلعـانـات
————

القيمــةالقيمــةعدد القروض
—————————————

٣٧٧٠١٠٤٤,٣٣٢,٩

٢٧٠١٧٩١,٩٣٢,٨

٢٣٦٠٨٥٦,١٤١,٨

٢٨٥٧٧٥٣,١٤٢,٨

٣٢٩١٩١٦,٤٥٥,٧

٤٣٩٥٥٨٤٣٢٩٥٠٩,٠١٣١٩٩,٠

(٢٠٠٩) ١٤٣١/١٤٣٠

(٢٠١٠) ١٤٣٢/١٤٣١

السنـة

————
(٢٠٠٧) ١٤٢٨/١٤٢٧

—————————————————————

* اإلجمالي التراكمي منذ بداية النشاط في عام ١٩٦٤م.

المصدر : صندوق التنمية الزراعية ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقاً ).

(٢٠٠٨) ١٤٢٩/١٤٢٨

القروض المعتمدة واإلعانات التي صرفھا صندوق التنمية الزراعية : ١٥-٧ جدول رقم

اإلجمالي التراكمي*

(٢٠١١) ١٤٣٣/١٤٣٢

(مليون لایر)
القــروض

متوسط نصيب المزارعالقيمة

(باأللف لایر)(بالمليون لایر)

————————————————————————————————

٢٨٠٢٥٠٢,٩٥٤,٩١٧٩,٥مزارعون أفـراد

٥٤٣٤٨,٢٣٨,٠٦٤٤٧,٤مشاريع زراعية

١٩٥٣٩,٨٤,٣٢٠٤,٣صيادو األسماك

حل ٢٤٠٢٥,٦٢,٨١٠٦,٥مربو الن

٢٧٨,٥*٣٢٩١٩١٦,٥١٠٠,٠اإلجمالي

النسبة لإلجماليعدد المستفيدين

جدول رقم ١٥-٨ : القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خالل عام ٢٠١١م

نوع النشاط المقترض

* متوسط اإلجمالي.

المصدر : صندوق التنمية الزراعية ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقاً ).
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١٤٩ 

ر ساحة .  والتصدي م ة من حيث ال ي ب ة نس ي م ل أھ خي ن زراعة ال ول
ي ،  المزروعة والمحاصيل الدائمة محل ج ال ات وكذلك مساھمتھا في الن

زراعي ة،  ال ھ اك ف ة وال ي ذائ غ ع ال ل ن الس ي الصادرات م ي ،  وف وف
وى ،  الصناعات الغذائية مست ى ال مور عل ت ة ال ي م ى أھ باإلضافة إل
 .الغذائي في المملكة

 
غ   ل زراعة، ب وحسب آخر االحصاءات الصادرة من وزارة ال

ة  ٢٣,٤م نحو ٢٠١٠عدد النخيل في المملكة بنھاية عام  ل خ ون ن ي ل م
ة   ٠,٢مليون نخلة، بانخفاض مقداره  ٢٣,٦مقارنة بحوالي  ل خ ألف ن

ا  ٠,٨وبنسبه  درھ ٍة  ق اح في المئة عن العام السابق ُزرعت على مس

ام  ١٥٥ ل خالل ع خي ن م ٢٠١٠ألف ھكتار، وبلغ إنتاج أشجار ال
داره ألف طن  ٩٩٢,٠حوالي  ق اع م ف ارت مور ب ت ألف طن من ال
ة في  ٠,١وبنسبه  ك ل م م ا جعل ال م في المئة عن العام السابق، م

الث  المرتبة الثالثة من حيث اإلنتاج على المستوى العالمي للعام الث
ة من  ك ل م م على التوالي، وبلغ معدل استھالك الفرد السنوي في ال

ل ٢٠١٠كيلوغراماً خالل عام  ٣٥,٠التمور حوالي  اب ق  ٣٤,٥م م
ة .  كيلوغراماً في العام السابق ودي مور السع ت اج ال ت وُصدر من إن

ألف  ٦٠,٠ألف طن مقارنة بنحو ٧٣,٤م حوالي ٢٠١٠خالل عام 
ام  ٢٢,٢طن في العام السابق أي بارتفاع نسبته  ع ة عن ال في المئ

  ■في المئة من إجمالي إنتاجھا ٧,٤السابق، وبنسبة 
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١٥٠ 

اب                                                 ٤,٩ رك دد ال غ ع ل ق، حيث ب اب ام الس ع ة خالل ال ئ م ي ال ف
ون راكب              ٥٤,١مليون راكب مقابل                    ٦٠,٩المسافرين حوالي                  ي ل م

ون راكب            ٦,٨في العام السابق بارتفاع مقداره                                 ي ل ع عدد            .     م ف وارت
ن                                ١٤,٥مسافري النقل الجوي بنسبة                           في المئة، وزاد عدد المسافري
ري                               ٩,٢بواسطة النقل البحري بنسبة                            في المئة، وارتفع عدد مساف

وبلغت كمية البضائع التي شحنت                              .   في المئة          ١,٤النقل البري بنسبة                   
ون طن            ١٧١,٢م حوالــي           ٢٠١١من وإلى المملكة خالل عام                          ي ل م

ام                  (    خ ل       )     ال تشمل النفط ال اب ق ام                      ١٥٨,٧م ع ون طن خالل ال ي ل م
ة            ٧,٩مليون طــن وبنسبة                     ١٢,٥السابق بزيادة مقــدارھا                          ئ م في ال

 ).    ١-١٦جدول رقم          ( عن العام السابق                 
 

 النقل الجوي             
ا  ٢٦بلغ عدد المطارات العاملة في المملكة   ھ ن طاراً، م م

اربعة مطارات دولية وثمانية مطارات اقليمية واربعة عشر مطاراً 
 ً ز في .  محليا زي ع د ال ب ن ع وانتھت توسعة مطار االمير سلطان اب

اً  ي ال جري ح جران، وي ة ن طق ن منطقة تبوك ومطار نجران في م
 . تأسيس مطار القنفذة ومطار المنطقة الشرقية االقتصادي 

 
  مطار الملك عبد العزيز الدولي

د   يتوقع ان يتم االنتھاء من تنفيذ توسعة في مطار الملك عب
ار  ٢٨م وتجاوزت تكلفتھا ٢٠١٤العزيز الدولي في بداية عام  ي ل م

ة  وم حك لایر، حيث تم تمويلھا من خالل إصدار صكوك بضمان ال
ة  م ي  ١٥عن طريق وزارة المالية على مراحل، المرحلة االولى بق

مليار لایر وقد تم تغطيتھا اربع مرات تقريباً ، ويتوقع ان يتم طرح 
 .م٢٠١٢المرحلة الثانية بنھاية عام 

 
غ عدد                                                       وفي مجال النشاط التشغيلي لقطاع النقل الجوي، بل

حو                                                        ي ن دن م ران ال   ٥٢المسافرين حسب بيانات الھيئة العامة للطي
ام                      داره                   ٢٠١١مليون مسافر خالل ع ق اع م ف ارت ون         ٦,٦م، ب ي ل م

  ٤٥في المئة مقارنة بالعام السابق البالغ نحو                                            ١٤,٥مسافر وبنسبة              
م                                              .     مليون مسافر            وفي مجال الشحن الجوي بلغ وزن البضائع التي ت

ي                                                        ٦٤٢شحنھا بواسطة الطيران المدني خالل العام المذكور حوال
في      ١٢,٤ألف طن وبنسبة                 ٧١,٠ألف طن مسجالال ارتفاعاا بحوالي            ً        ً        

ي تحت                                                      ت ك ال ذل انعكس اثر المشاريع الحكومية المنفذة وك
ة                                                             اضي م التنفيذ في قطاع النقل واالتصاالت خالل السنوات القليلة ال

ل                                                            ق ن واسطة ال ن ب ري اف س م على نشاط ھذا القطاع، فقد زاد عدد ال
ام                                         ى في ع ة          ٢٠١١الجوي و البري والبحري بنسب أعل ارن ق م م

ة                                                                بالعام السابق، كما زادت كمية البضائع المشحونة من وإلى المملك
ركاب                                                          ل ال ب ق ت ي تس ت وبين مدنھا، وزاد عدد الموانئ واالرصفة ال

والعمل جارى في مشاريع تعبيد الطرق                                   .     والبضائع في تلك الموانئ                       
ا                                                             ودھ ع عق بأنواعھا حيث بلغ مجموع اطوال المشاريع التي تم توقي

جاوزت                             ٢٢اكثر من          ار لایر         ٤٣الف كيلومتر بتكلفة ت ي ل وفي     .     م
ة                                                     ت اب ث ن من االتصاالت ال دي ي ف ت س م مجال االتصاالت زاد عدد ال
طاق                                                         ن رنت وال ت إلن واالتصاالت المتنقلة، وزاد عدد المستخدمين ل
طاع االتصاالت                                                          العريض بنوعيه الثابت والمتنقل ونمت إيرادات ق

ام                    ٨بنسبة تجاوزت               ة خالل ع ئ م ام                 ٢٠١١في ال ع ال ة ب ارن ق م م
ن واالتصاالت في                                               .     السابق       خزي ت ل وال ق وبلغت مساھـمة نشاط الن

مليار لایر           ٧٠,٧الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحوالي                                              
ار لایر           ٨,٦م بزيادة مقدارھا                  ٢٠١١حسب األرقام األولية لعام                         ي مل

ار لایر،            ٦٢,١في المئة عن العام السابق البالغة                                    ١٣,٩وبنسبة         ي ل م
ي                                                       ن واالتصاالت حوال خزي ت وبلغت نسبة مساھمة نشاط النقل وال

ام                                                         ٣,٢ ع ة ل جاري ار ال األسع ي ب في المئة في إجمالي الناتج المحل
 . م ٢٠١١

 
ي                                            ٢٠,٦وبلغت مخصصات قطاع النقل واالتصاالت حوال

ي                                                            ال م ام ال ع ل ة ل دول ل ة ل ام ع ة ال ري دي ق ت مليار لایر في الميزانية ال
ا                )     م ٢٠١٢(     ھـ    ١٤٣٤/١٤٣٣ دارھ ق ادة م زي ار لایر           ٣,٢ب ي ل م

غت                                              ١٨,٦وبنسبة         ل ذي ب ق ال ي الساب ال م ام ال ع ن ال ة عـ ئ في الم
طاع                              ١٧,٣مخصصاته حوالي                ل مخصصات ق مليون لایر، وتمث

اق                             ٣,٠النقل واالتصاالت ما نسبته                          ف ي اإلن ال ة من إجم ئ م في ال
 . مليار لایر           ٦٩٠المقدر بحوالي               

 
 النقــل       

ل                   ق ن خارجي                             (   سجلت حركة ال ي وال داخل ل ال ق ن تشمل ال
في      ١٢,٦ارتفاعاا نسبته        ً       )   بواسطة النقل الجوي، والبري، والبحري                                   

ه                    )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢المئة خالل العـام                   ت ب مقابل ارتفاع نس

 النقل واالتصاالت              

وزن البضائععدد المسافرينوزن البضائععدد المسافرين

المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)نــوع النــقل
—————————————————————————————
٤٥,٤٠٥٧١,١٠٥٢,٠٠٦٤٢,٠٠النقل الجوي

٧,٤٣٤٠٦١,٥٠٧,٥٥٥٥١٦,٠٣النقل البري

ية ١,١٠٤٠٦١,٥٠١,٢٣٥٥١٦,٠٣                 الخطوط الحديد

---٦,٣٢---٦,٣٣         النقل العـام

---٥,٧٤---٥,٧٠                     النقل بين المـدن

لدولي قل ا ---٠,٥٨---٠,٦٣٠                 الن

١,٢٦١٥٤٠٢٥,٣٠١,٣٨١٦٥٠٠٠,٤٠النقل البحري

٥٤,٠٩١٥٨٦٥٧,٩٠٦٠,٩٣١٧١١٥٨,٤٣اإلجمـــالـي

—————————————
٢٠١٠

--- : غير متوفر.

٢٠١١

جدول رقم ١٦- ١ : حركة نقل المسافرين والبضائع بأنواعھا

 المصدر:  وزارة النـقــل ، الھيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للموانئ.

—————————————
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المئة، وتمثل الحاويات التي تمت مناولتھا في ميناء جدة اإلسالمي                                                             
ا                                                 ٧٠,٤ما نسبته           ھ ت اول في المئة من إجمالي الحاويات التي تمت من

اء                 .     في جميع موانئ المملكة خالل العام المذكور                                        ن ي وبلغ نصيب م
ة                           ١,٥الملك عبد العزيز بالدمام حوالي                                 ب ل نس ث م مليون حاوية، وت

ع                                                         ٢٦,٢ ي في المئة من إجمالي الحاويات التي تمت مناولتھا في جم
وبلغ عدد السفن التي استقبلتھا الموانئ الرئيسة في                                                  .     موانئ المملكة             

ل               ١١٢٩٦المملكة خالل العام نفسه حوالي                               اب ق ة م ن ي ف   ١٠٩٦٩س
في      ٣,٠سفينة وبنسبة                ٣٢٧سفينة في العام السابق بارتفاع مقداره                                      

المئة عن العام السابق، واستحوذ ميناء جدة اإلسالمي على المركز                                                            
ه                     ٤٧٧٠األول في استقبال السفن التي بلغت                                  ت ب ا نس ة أي م ن ي ف س

ة،                                                          ٤٢,٢ ك ل م م ئ ال وان في المئة من إجمالي السفن المستقبلة في م
ذي                                                              ام ال دم ز في ال زي وجاء في المركز الثاني ميناء الملك عبد الع

ن،                             ١٩,٨سفينة وبنسبة                ٢٢٤٠استقبل         ي السف ال في المئة من إجم
الث                                                          ث مركز ال ل في ال ي ب ج وجاء ميناء الملك فھد الصناعي في ال

ن                             ١٤,٣سفينة وبنسبة                ١٦١١واستقبل          ي السف في المئة  من إجمال
ة                                .     المستقبلة في موانئ المملكة                           طي ف ن ر ال ع غي وبلغت كمية البضائ

ة                                                                ك ل م الواردة والصادرة التي تمت مناولتھا في الموانئ الرئيسة للم
ام                             ١٦٥,٠حـوالـي          ع ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢مـلـيون طن وزني خالل ال

ق                                   ١٥٤,٠مقـابل        )     م ٢٠١١(    ام الساب ع ي في ال ن وزن ون طـ مليـ
ة                        ١١,٠بارتفاع مقداره                 ب س ة،             ٧,١مليون طن وزني وبن ئ م في ال

في المئة من إجمالي كمية البضائع                                   ٦٧,٧وشكلت الصادرات نسبة                     
ئ                                                            وان م ا في ال ھ ت اول ن غير النفطية الواردة والصادرة التي تمت م

داره                       ً        .     السعودية         ق اا م اع ف واردات ارت ون طن            ٦,٥وسجلت ال ي ل م
ون طن            ٧٣,٧في المئة حيث بلغت حوالي                           ٩,٧وزني وبنسبة              ي ل م

ام                          ٦٧,١م مقابل         ٢٠١١وزني خالل عام               ع مليون طن وزني في ال
داره                                  ً         ق ون طن            ٦,٥السابق، كما سجلت الصادرات ارتفاعاا م ي ل م

ون طن            ٩١,٣في المئة حيث بلغت حوالي                           ٥,٢وزني وبنسبة              ي ل م
 . مليون طن وزني في العام السابق                               ٨٦,٩وزني مقابل            

 
ة                                                اول ن مركز األول في م وتصدر ميناء جدة اإلسالمي ال

ة                        ٥٢,٠الصادرات والواردات التي بلغت                               ل مليون طن وزني، مشك
واردات في                                            ٣١,٥نسبة       ي الصادرات وال ال ة من إجم ئ م في ال

د                                                          ھ ك ف ل م اء ال ن ي ي م ان ث مركز ال الموانئ السعودية، وجاء في ال
ة                     ً         ٤٤,٧الصناعي بالجبيل بمقدار                         ب ي، مشكالال نس مليون طن وزن

ك                                                          ٢٧,١ في المئة من اإلجمالي، تالھا في المركز الثالث ميناء المل
ي، مشكالال                    ً   ٣٣,٧فھد الصناعي في ينبع  بمقدار                              ون طن وزن ي ل م

ز                                                    ٢٠,٤نسبة       زي ع في المئة من اإلجمالي، وجاء ميناء الملك عبد ال
ة                        ٢٥,٩بالدمام في المركز الرابع  بمقدار                                   ب س مليون طن وزني وبن

 ).  ٢-١٦جدول رقم          ( في المئة من اإلجمالي                       ١٥,٧
 

 النقل البري           
 الخطوط الحديدية                   -أ   
ة                                                        دي دي ح حقق النشاط التشغيلي للمؤسسة العامة للخطوط ال

ن                         )     م ٢٠١١(   ١٤٣٣/١٤٣٢نمواا في عام     ً         ري في عدد الركاب المساف
حو                                                       ن ادة ب   ١٣٠بين مدينة الرياض والمنطقة الشرقية تمثل في زي

ون راكب              ١,٢ألف راكب بواسطة الخط الحديدي ليبلغ حوالي                                           ملي
ق، و زاد حجم                                       ١١,٨بزيادة نسبتھا                اب ام الس ع ة عن ال ئ م في ال

ذكور حيث                                                            م ام ال البضائع التي نقلتھا الخطوط الحديدية خالل الع

وشكل المسافرون على الطيران المدني                                   .     المئة مقارنة بالعام السابق                          
غ                                       ٨٥,٤نسبة      )     النقل الجوي           (    ال ب ن ال في المئة من إجمالي المسافري

  ٨٤,٠م مقارنة بنحو               ٢٠١١مليون مسافر خالل عام                       ٦٠,٩عددھم       
 ).  ١-١٦جــدول رقــم              ( في المئة في العــام السـابق                             

 
 النقل البحري            

بدأ التشغيل الفعلي لميناء رأس الخير الذي يقع على ساحل                                                        
ي                           ١٤٣٣/٣/٢٢الخليج العربي في                   ت ن ال غ عدد السف ل ھـ حيث ب

ي         ٢٠١١استقبلھا حتى نھاية عام                         ا                  ٦٠م حوال ھ م خالل ة ت ن ي ف س
ة                                                          ة أرصف ع اء أرب مناولة  أكثر من مليون طن متري، ويضم المين

ا     ً                                      ٨٨٠طولھا الكلي                ٧٠متراا قادرة على استقبال سفن تبلغ حمولتھ
ة     ً                          ١٦ألف طن وزني وعمق غاطسھا                          اول ن م متراا، وتتجاوز طاقة ال

مؤسسة                    .   فيھا عشرين مليون طن متري في السنة                                    دت ال اق ع كما ت
ة إلحدى الشركات                                                        ع اب ت ن ال العامة للموانئ مع حوض بناء السف

ر                       .     الوطنية لبناء ثالث قاطرات بحرية                               طوي ى ت ويجري العمل عل
اء                                                       ن ي دات م ع زات وم ي جھ ة وت الطاقة التشغيلية لمحطات وأرصف
ن                                                          حسي ة وت ي اج ت ادة االن الملك عبد العزيز في الدمام من اجل زي
ات                                                             اوي ح ل فعالية التكلفة حيث وقع عقد مشروع إنشاء محطة ثانية ل

ادة                                                ل واإلع ي مع    )     BOT(   مع احدى الشركات بنظام البناء والتشغ
  ٣٦وتبلغ مدة تنفيذ المشروع                         .     احد المستثمرين الوطنيين مع الدولة                                 

ة                      ١,٥شھراا وتصل طاقة المحطة الجديدة إلى     ً                               ي اس ي مليون حاوية ق
ن                                                          ي ة مالي الث ليصل إجمالي طاقة مناولة الحاويات إلى أكثر من ث

 . حاوية قياسية              
 

غ عدد                                                      ل ئ ب وان م وفي المجال التشغيلي للمؤسسة العامة لل
ة                                                        ـ ك ل م م ئ ال وان ى مـ ن من وإل ادري غ م ن وال ي ادم ق المسافرين ال

ي                                     ١,٣٨البحـريــة حوالي                   ـ الـ م ام ال ـ ع الل ال ـ ر خـ ون مساف ي مل
ر               ١,٢٦مقارنة بحوالي               )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢ ون مساف ي ل م

اء                         ٩,٣خالل العام السابق بارتفاع نسبته                                 ن ي ل م ة، واحت ئ م في ال
ن حيث                                                           ضباء المركز األول لحركة المسافرين القادمين والمغادري

ة               ً        ٦٤٩,٠بلغ عدد المسافرين عبره حوالي                               ب ألف مسافر مشكالال نس
ن                                                        ٤٧,٢ ادري غ م ن وال ي في المئة من إجمالي عدد المسافرين القادم

ي                                                        حوال ي ب ان ث مركز ال اء جازان في ال ن عبر الموانئ، وجاء مي
ي عدد                          ٢٨,٦ألف مسافر مشكالال نسبة               ً        ٣٩٣,٤ ال في المئة من إجم

ده االسالمي في                                                          اء ج ن ي المسافرين القادمين والمغادرين، وجاء م
في      ٢٠,٠ألف مسافر مشكالال نسبة               ً        ٢٧٥,٧المركز الثالث بحوالي                      

اء                                                                المئة من إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين، وجاء مين
ألف مسافر مشكالال               ً   ٥٨,٠ينبع التجاري في المركز األخير بحوالي                                     

ة       ب ن                                             ٤,٢نس ي ادم ق ن ال ري اف س م ي عدد ال ال ة من إجم ئ م في ال
 ).      ٢-١٦جدول      ( والمغادرين            

  
ئ                                                     وان ع م ي وبلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتھا في جم

ام                       ٥,٧المـمـلـكـة حـوالي                     ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢مليون حاوية خالل ع
اع                                       ٥,٣مقابل       )     م ٢٠١١(  ف ارت ق ب ام الساب ع ة في ال اوي ون ح ي مل

ة                      ٠,٤مقداره         ب س ن ة وب اوي ون ح غ عدد                      ٥,٦ملي ل ة، وب ئ م في ال
ام                                                             ع الحاويات التي تمت مناولتھـا في ميناء جدة اإلسـالمي خالل ال

ل                     ٤,٠نفسه حوالي             اب ة خالل                   ٣,٨مليون حاوية مق اوي ون ح ي ل م
ة                      ٠,٢العام السابق بارتفاع مقداره                              ب س ن ة وب اوي في      ٥,٣مليون ح
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خطوط                                                         ة ال ك ب ة ش وسع ت ذي ل ي ف العناصر الھامة في البرنامج التن
الحديدية في المملكة الذي أقره المجلس االقتصادي األعلى، ووافق                                                            
ة                   ً                                    ام ع ارات ال م ث ت دوق االس مجلس الوزراء مؤخراا على ابرام صن
عقود الخدمات واالعمال للمشروع على أساس قرض حسن من                                                  
ة                                                            ي زان ي م الموارد المالية للصندوق على أن يعوض من اعتمادات ال

 :   ويشتمل المشروع على اآلتي                       .   العامة للدولة في السنوات القادمة                                
ة                                                       -١ ن دي م ة وال رم ك م ة ال ك ن م ي ة ب انشاء خطوط حديدية مكھرب

المنورة مروراا بمدينة جدة ومدينة الملك عبدهللا االقتصادية في              ً                                           
ة إشارات          ً                       ٤٥٠مدينة رابغ بطول                  ظم أن زة ب راا مجھ كيلو مت
 . واتصاالت حديثة             

توفير قطارات سريعة بأحدث التقنيات المستعملة في القطارات                                                             -٢
ن                                                   ي جمع ب ي ت ت زات األخرى ال ي جھ ت ى ال ة إل العالمية إضاف

 . الضرورة والترفيه والمتعة                          
دة ومطار                                                 -٣ إنشاء خمس محطات ركاب في كل من وسط ج

ورة،                                                         ن م ة ال ن دي م ة، وال رم ك م الملك عبد العزيز بجدة، ومكة ال
 . ومدينة الملك عبدهللا االقتصادية في مدينة رابغ                                         

صيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة االضافية لمواجھة نمو                                                            -٤
 .     الطلب طيلة فترة عقد التشغيل                           

 
 مستجدات مشروع الجسر البري                         

ة                                        دي دي ح خطوط ال ل ة ل ودي في    )     سار   (   بدأت الشركة السع
ة                                                          ن دي ن م ي ط ب رب االعداد والتخطيط ألعمال تنفيذ المشروع الذي ي
ى                                                        ي عل ن ف اإلشراف ال ا ب ھ ف ي ل ك م ت الرياض ومدينة جدة بعد أن ت

ام                       م خالل ع ت ي شاري                      ٢٠١٢المشروع، وس افسة است ن م طرح م
مسار                                                        ي ل ل فصي ت م ال المشروع بالتزامن مع طرح منافسة التصمي

ال                                         .     الخط الحديدي             ذ أعم ي ف ن ود ت افسات عق وسيتم كذلك طرح من
 . م ٢٠١٢المشروع في عام                

    
 النقل العام                 -ب 

ي                                                         ة حوال بلغ عدد المستخـدمين للنقل العام بين مدن المملك
ل       )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢مليون راكب خالل عام                      ٥,٧٤ اب ق م
وبلغ عدد المسافرين بواسطة                           .     مليون راكب في العام السابق                            ٥,٧٠

ل                  ٥,٥بلغت حوالي             اب ق ون طن م ي ادة                    ٤,١مل زي ون طن، ب ي ل م
ام                     ٣٥,٨مليون طن وبنسبة                   ١,٥مقدارھا حوالي                ع في المئة عن ال

 ).    ١-١٦جدول رقم          ( السابق        
 

 الجنوب        -مستجدات مشروع سكة حديد الشمال                               
ال                                         مشروع الشم ة ل دي دي وب              -يبلغ طول السكة الح جن ال
ي                            .     كيلومتراا        ً   ٢٧٠٠ ادن حوال ع م و        ١٤٠٠ويبلغ طول خط ال ل ي ك

حدود     ً                                                   ة ال طق ن م د ب ي جالم حزم ال متراا يمتد من منجم الفوسفات ب
جم               ً                                       ن ل وم ائ ة ح طق ن جوف وم ة ال الشمالية مروراا بكل من منطق
ر                            ً                              تصدي جة وال ال ع البعثية بمنطقة القصيم، وصوالال إلى منشآت الم
ي،                                                            رب ع ج ال ي ل بمدينة رأس الخير بالمنطقة الشرقية على ساحل الخ

ل                                          خط               .     وتم انجاز خط المعادن وھو في مرحلة التشغي ا مسار ال أم
د                                                              الحديدي الذي سيخدم الركاب والبضائع فيبدأ من مطار الملك خال
ذ                                              ً           ف ن ى م ي وصوالال إل غرب ال ال بمدينة الرياض ويمتد باتجاه الشم
ة                                                        ع مجم كل من ال ة مرورا ب ي الحديثة بالقرب من الحدود االردن
ة                                                           صادي ت ومنطقة القصيم ومدينة االمير عبد العزيز بن مساعد االق
ال                                                       م ك خط الست في حائل ومنطقة الجوف ويجري العمل في ھذا ال
ة                                                            ي ث ع ب رق ال ف ى م د إل ال ك خ ل م تنفيذ العقد الذي يمتد من مطار ال

وجرى إنشاء عدد من                   .       في المئة من ھذا العقد                       ٤٨وانجزت نسبة             
ا                                                           ھ ن دي، م حدي المناطق الخدمية المساندة على طول مسار الخط ال
د،                                                    ال ك خ ل م مطار ال رياض ب ست محطات للركاب في كل من ال
ز                                                           زي ع د ال ب ومحافظة المجمعة ، ومنطقة القصيم، ومدينة االمير ع
ات                                                          ري ق بن مساعد االقتصادية بحائل، ومنطقة الجوف، ومحافظة ال
ى تسع محطات شحن                                                      بالقرب من الحدود االردنية، باإلضافة إل
ة                                                            ن موزعة في كل من الحديثة، والجوف، والبسيطا الزراعية، ومدي
ة                                                             االمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية بحائل، والقصيم، ومدين

 .   سدير للصناعة واالعمال، ورأس الخير، والجبيل                                         
 

ن                             ي حرم ة             (     مستجدات مشروع قطار ال رم ك م ة ال ك ة             -م ن دي م ال
 )   المنورة       
ة                            دي ع                   (   يعد مشروع السكة الحدي ن السري ي حرم طار ال )   ق

ة أحد                     -جدة         -الجاري تنفيذه على خط المدينة المنورة                                       مكة المكرم

ميناء جدة 
اإلسالمي

ميناء الملك 
عبدالعزيز 
بالدمام

ميناء 
الجبيل 
التجاري

ميناء الملك 
فھد 

الصناعي 
بالجبيل

ميناء ينبع 
التجاري

ميناء الملك 
فھد 

الصناعي 
بينبع

ميناء ضباءميناء جازان
ميناء رأس 
الخير
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٦٢٣٩١٦٣٤٩٢٤١٢٦٤٢٠٦عدد األرصفة
 * األرقام ال تشمل النفط الخام.

 المصدر: المؤسسة العامة للموانئ.

جدول رقم ١٦- ٢ : حركة المناولة في الموانئ الرئيسة بالمملكة*

خالل عام ١٤٣٣/١٤٣٢ ھـ (٢٠١١م)

(ألف طن وزني)
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مليار لایر، وتعبيد طرق في                          ٢,٥كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٦٤٤أطوالھا         
ار         ٢,٠كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٢٩٦منطقة تبوك مجموع أطوالھا                           ي ل م

ا                                              ھ احة مجموع أطوال ب ة ال طق ن   ٨٣٨لایر، وتعبيد طرق في م
م                                       ٢,٠كيلومتراا وبتكلفة         ً          صي ق مليار لایر، وتعبيد طرق في منطقة ال
د                   ٢,٩كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٣٩٦مجموع أطوالھا                ي ب ع مليار لایر، وت

ة         ً           ١٢١١طرق في منطقة الجوف مجموع أطوالھا                                   ف كيلومتراا وبتكل
ا                                                    ١,٦ ھ مليار لایر، وتعبيد طرق في منطقة نجران مجموع أطوال

ة                                ١,٧كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٠٩٩ طق ن مليار لایر، وتعبيد طرق في م
مليار         ٠,٩كيلومتراا وبتكلفة         ً           ٦٣١الحدود الشمالية مجموع أطوالھا                               

 .   لایر 
 

 البريد      
خدمات                                                  واصلت مؤسسة البريد السعودي جھودھا لنشر ال

ة                                                          ل ام ك ت ة م ظوم ن البريدية بجميع أنواعھا في المملكة من خالل م
 : على النحو اآلتي              )   حكومية وخاصة            (   تضم شبكة مكاتب بريدية                       

سة                                  - ي رئ اا ، و     ً      ٥٤٧بلغ عدد مكاتب البريد ال ب ت ك زاا      ً   ١٣٠م مرك
ة                                جري خدم ا ي د                      ٦٤٧للبريد الممتاز، كم ري ب واسطة ال ة ب ري ق

طواف                     ٣٩٨٥السطحي و         د ال ري ب ال ة ب ري ق                 .     ق ادي غ عدد صن ل وب
ر من                                    ٦٥المشتركين أكثر من                    ث ألف صندوق بريد موجودة في أك

ى                                            ٤٦٠ ة إل اإلضاف ن، ب ي رك شت م د ال ري ق ب ادي   ٣٢١صالة لصن
االت                                                        وك اتب ال صندوق ايداع منتشرة في الشوارع، وفي مجال مك
البريدية التي ينشئھا القطاع الخاص وتزاول فيھا الخدمات البريدية                                                                
ة                                                               ال كافة فقد بلغ عددھا ستين وكالة بريدية، منھا إحدى وثالثون وك
ة،                                                      ي ة الشرق طق ن م ة في ال ال في منطقة الرياض، وست عشرة وك
ان في كل من                                                        ت ال ة، ووك وتسع وكاالت في منطقــة مكـة المكرم

 .   منطقة عسير، ومنطقة القصيم                         
 

ك                                                     ل ا في ت ھ ت اول ن مت م ي ت وبلغ حجم المواد البريدية الت
ام                             ٧٥٥,٨المواقع نحو              ة خالل ع دي ري م       ٢٠١١مليون مادة ب م، ت

ة ، و                                    ٤٠٥معالجة حوالي               دي ري ب اطق ال ن   ١٠١مليون منھا في الم
ادة              ١٩٤مليون منھا في مكاتب التبادل ، وتوزيع أكثر من                                               مليون م

ة                       ٣,٤بريدية، وبلغ عدد بعائث البريد الممتاز                                        مليون مادة، باإلضاف
از،                                                       ت م م د ال ري ب ق ال إلى نصف مليون منتج آخر مقدمة عن طري

واد                                                 ٣٣,٥و  م غ عدد ال ل ة خالص األجرة، وب دي ري ادة ب مليون م
ر من                                                             ث ة أك دي ري ب البريدية التي تمت معالجتھا من قبل الوكاالت ال

 . مليون مادة            ١٨

ي                                                           ٥٨١النقل العام خالل نفس العام من وإلى الدول المجاورة حوال
داره                           ٦٣٠ألف راكب مقابل                 ق خفاض م ان ألف       ٤٩ألف راكب ب

 ).  ١-١٦جدول رقم          ( في المئة عن العام السابق                            ٧,٨راكب وبنسبة             
 

 الطرق     
ي                                                        بلغ إجمالي أطوال الطرق التي نفذتھا وزارة النقل حوال
ام                             ٥٩,١ ة ع )   م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢ألف كيلومتر حتى نھاي
سة                                                   ١٥,٠منھا       ألف كيلو متر طرق رئيسة تربط بين المناطق الرئي

رى،                                                               في المملكة والحدود الدولية، كما تخدم المناطق الحضرية الكب
رى                  ً                                ٩,٦ونحو       ب ك دن ال م ن ال ي ألف كيلو متر طرقاا ثانوية تربط ب

رع                  ً               ٣٤,٦داخل المناطق، وحوالي                       ف ت ة ت ألف كيلو متر طرقاا فرعي
ة                                                       ي زراع اطق ال ن م ھجر وال .     من الطرق الثانوية وتخدم القرى وال

وبلغ إجمالي أطوال الطرق التي تـم تنفيذھـا وفتحھا للمرور حوالي                                                               
ا      )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢كيلو متر خــالل العــام                          ٣٧١٦ ھ ن م
حو                  ً                  ٢٧٤٢ دة تشمل ن دي راا          ً   ٦٠,٦كـيـلـو مـتر طرقاا ج ت و م ل ي ك

ق مزدوج، و          ً                 ٩٠طـريـق سـريع ونحو                      ٢٥٩٢,١كيلو متراا طري
راا طرق          ً       ٧٥٧,٦كيلو متراا طرق مفردة، كما تم تحويل          ً                          ت و م ل ي ك

م          . (     كيلو متراا         ً   ٢١٦,٢قائمة إلى طرق مزدوجة وإصالح                             جدول رق
٣-١٦  .( 

 
ا                                                      ھ و تمت ترسية العديد من الطرق التي بلغ مجموع أطوال
ام         ً          ٥٣٨٣حوالي        راا في ع ت وم ل ي )   م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢ك

ى                          ار لایر         ١٠,٤بتكاليف إجمالية تصل إل ي ل ي              .     م ال ح إجم يصب ل
وات                                                       ا خالل السن ودھ ع عق ي وق م ت ي ت ت أطوال الطرق المعبدة ال

ألف       ٢٢,٣الماضية ويجري تنفيذھا في جميع مناطق المملكة نحو                                                 
ة              )     م ٢٠١١(   ھـ    ١٤٣٣/١٤٣٢كيلومتراا حتى نھاية العام         ً                  ي بتكلفة مال

ة                                        ٤٣,٢تقارب        طق ن د طرق في م ي ب ع مليار لایر، حيث يجري ت
ي         ً                 ٣٨٢٤الرياض مجموع أطوالھا                       ة حوال ف ل ك ت راا وب   ٥,٩كيلومت

ا                                                       ھ ة مجموع أطوال ي ة الشرق مليار لایر، وتعبيد طرق في المنطق
ة                                ٦,٤كيلومتراا وبتكلفة         ً           ٣٦٩٣ طق ن مليار لایر، وتعبيد طرق في م

ار         ٥,٧كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٦١٧مكة المكرمة مجموع أطوالھا                            ي ل م
ا                                            ھ ر مجموع أطوال ة عسي طق ن   ١٩٥٨لایر، وتعبيد طرق في م

ة جازان                                      ٣,٩كيلومتراا وبتكلفة         ً          طق مليار لایر، وتعبيد طرق في من
د                   ٤,٥كيلومتراا وبتكلفة         ً           ١٩٠٦مجموع أطوالھا                ي ب ع مليار لایر، وت

راا         ً   ١٢٢٥طرق في منطقة المدينة المنورة مجموع أطوالھا                                             ت وم كيل
ل مجموع                                           ٣,١وبتكلفة          ائ ة ح طق ن مليار لایر، وتعبيد طرق في م

اإلجمالي التراكمي
(٢٠١٠) حتى نھاية عام ١٤٣٣/١٤٣٢  (٢٠١١)١٤٣٣/١٤٣٢  (٢٠١١)١٤٣٢/١٤٣١ 
—————–———————–————————————–—————

سة طرق الرئي ٥٠٦١١٤٩٥٦ال

طرق الثانوية ٣٢٩٠٩٥٧٧ال

٤٦٤٨٢٥٩٢٣٤٦١٠الطرق الفرعيـة

٦٥٠٩٣٧١٦٥٩١٤٣إجمالي الطرق المعبدة*

 المصدر: وزارة النقل.            * إجمالي الطرق المعبدة تشمل إزدواج طرق قائمة وإصالح طرق قائمة.

إجمالي أطوال الطرق التي نفذتھا وزارة النقل حتى نھاية : ٣ -١٦ جدول رقم
(٢٠١١) ١٤٣٣/١٤٣٢ عام

(كيلو متر)
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ذ حمالت  • ي ف ن داد وت جھات إع المشاركة الفعالة مع عدد من ال
م  ة تساھ ي رون التوعية المصاحبة إلطالق مشاريع وخدمات إلكت
ة  ف ل ت خ في إحداث حراك تنموي واقتصادي متكامل لقطاعات م
من الجھات الحكومية تتعلق بشرائح كثيرة من المجتمع، وشمل 

 :ذلك ما يلي
ي إطالق مشروع  • ة ف ي دن م ة ال دم خ ع وزارة ال اون م ع ت ال

 ".جدارة"
التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إطالق مشروع  •

 ".حافز"
 .التعاون مع وزارة العدل في إطالق مشروع الوكاالت •
ة  • التعاون مع صندوق التنمية العقارية في إطالق مشروع خدم

 ".ُميسَّر"
 
موحد   - االستمرار في تطوير وتحسين خدمة النفاذ اإللكتروني ال

(Single Sign On - SSO) 
وحد   م ي ال شآت  (SSO)تُعّد خدمة النفاذ اإللكترون ن م ل ل

ة  ي رون ت ك امالت اإلل ع ت واألفراد من أبرز ضوابط تطبيق وتنفيذ ال
م  وزراء رق خ  ٤٠الحكومية الصادرة ضمن قرار مجلس ال اري ت ب

كل ) م٢٠٠٦/٣/٢٧( ھـ ١٤٢٧/٢/٢٧ ، التي تنص على أن يكون ل
شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية رقم تعريفي موحد يدخل في 
ع  ي ات جم ب جميع األنظمة المعلوماتية، بحيث يفي ھذا الرقم بمتطل
ات  ق ي طب ة، وت ي رون ت ك امالت اإلل ع ت ال ة ب الجھات المعنية المتعلق

 . التعامالت اإللكترونية الحكومية
 

ومات   ل ع وحد م م ي ال رون ت ك كما تُعّد معلومات النفاذ اإلل
ة أو  ي ع ي طب ة ال أة ذي الصف ش ن م رد أو ال ف ل تعريفية إلكترونية ل
امالت  ع ت ل ة ل ي وطن ة ال واب ب االعتبارية، يتم إنشاؤھا عن طريق ال

ا عن " سعودي" اإللكترونية الحكومية  ھ ل ي ع ف ا وت ھ ن ، والتحقق م
ع  ي دخل في جم ل، وھي ت سجي ت طـريـق مـكاتب التحقق من ال
أة  ش ن األنـظـمـة الـمـعـلـومـاتـية، ويتمكن بواسطتھا الشخص أو الم
ة  ي وق وث م ة ب ي وم حك ة ال ي رون ت ـ ك امـالت اإللـ ـ مـن إجـراء الـتـع
ة  ي وم حك للخدمات اإللكترونية التي يتم توفيرھا من قبل الجھات ال

 .المختلفة
 

شآت   ن م ل وحد ل م ي ال رون ت وبعد اطالق خدمة النفاذ اإللك
ع ١٤٣١ربيع األول  ١بتاريخ  ف ل، ارت م ھـ بالتعاون مع وزارة الع

ى ٢٠١٠عدد مكاتب التحقق للخدمة من ثالثة مكاتب في العام  م إل
ان عدد ١٠٢م يعمل بھا ٢٠١١مكتبًا في العام  ٣٩ ا ك موظفا بعدم

شآت .  موظفًا في العام الماضي ١٥الموظفين  ن م كما ارتفع عدد ال
ام  ١٨,٧٨٥التي تمَّ التحقق منھا من  ع ة ال اي ھ م ٢٠١٠منشأة في ن

 .م٢٠١١منشأة في نھاية العام  ٣٨,٧١٣إلى 
 
-  ً  إتاحة قنوات متنوعة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا

امج   رن عمل ب ي ي ر" تنوعت القنوات الت ى دعم "  يّس عل
وات  الجھات الحكومية إلتاحة خدماتھا من خاللھا، وتشمل ھذه القن

رة، ومركز االتصال :  كال من قصي ل ال ائ رس ة ال الويب، وخدم
زة  جوال، وأجھ ة، وال ي وم حك ة ال ي رون ت الوطني للتعامالت اإللك

 .الخدمة الذاتية، ومراكز الخدمة الشاملة

 تطور االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة 
التصاالت   ة ل ي صدر التقرير السنوي الثالث للخطة الوطن

حول " بعنوان )  م٢٠١٠( ١٤٣٢/١٤٣١وتقنية المعلومات للعام  ت ال
ة .  إلى مجتمع المعلومات ي ج ھ ن م خطوات ال ل ر ل ري ق ت ويتطرق ال

ا  ھ ام ب ي ق مَّ ال ي ت واإلجراءات والمراجعات العملية والدراسات الت
ة ر .  لتفعيل تنفيذ ھذه الخطة وفق مفاھيم علمية مقنن ري ق ت ن ال يّ ب وي

ع  شاري م ل ً ل ا دم وصف ق آليات المتابعة مع الجھات ذات العالقة، وي
 . والجھات المعنية بھا

 
التصاالت   ة ل ي ان ث كما تم البدء باإلعداد للخطة الخمسية ال

وذلك بدراسة الخطط )  م٢٠١٧-٢٠١٣(وتقنية المعلومات لألعوام 
م  ت ي جال، وس م ذا ال ة في ھ ي دول جارب ال ت الوطنية األخرى وال
خطة  داد ال ة إع ي ج ھ ن ً أن م استكمال الخطة في العام القادم، علما
مع  جت مبنية على مشاركة الجھات الحكومية والقطاع الخاص والم

 .المدني، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وورش العمل
 

 "يّسر"برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 
ل   ث م ي ة ل ي وم يأتي التحول إلى التعامالت اإللكترونية الحك

ى  ي عل جاب ا اإلي رھ أحد األعمدة الرئيسة لتنمية مستدامة يظھر أث
طاع  المجتمع بأكمله من مواطنين، ومقيمين، و زوار إلى جانب ق

ال امالت .  األعم ع ت جزات ال ن رز م عراض ألب ي است ل ا ي م ي وف
 ):م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢اإللكترونية الحكومية خالل العام 

 
صاد :  أوالً  ت التعامالت اإللكترونية الحكومية ودورھا في دعم االق

 :الوطني
 استمرار دعم مشاريع الخدمات اإللكترونية -

ة،   ي وم حك جھات ال ل ه ل ات م خدم استمر البرنامج في تقدي
ة  وتوجيھھا، وتمكينھا من تنفيذ خطط التحول للتعامالت اإللكتروني
ات وخدمات  جي ي رات ت ى إس اد عل م ت الخاصة بھا، من خالل االع

ة مع .  البرنامج ع اب ت م دعم وال ق وال سي ن ت واصل وال ت واستمر ال
خدمات  ع ال شاري م ق ب ل ع ت ا ي م ي ة ف ف القطاعات الحكومية المختل

 :ما يلي ٢٠١١وشملت أعمال الدعم خالل عام . اإللكترونية
دد  • ع ل لـ وي م ت ات ال ة  ٣٥المشاركة في دراسة وتنسيق طلب جھ

م  ة، وشملت أھ ي رون ت ك خدمات اإلل ع ال حكومية لتنفيذ مشاري
 :االتي. المشاريع التي جرى تمويلھا

دد  • ع ع ل  ١٧تطوير الخدمات اإللكترونية، وشملت مشاري
 .جھة حكومية

ة في عدد  • ي رون المساھمة في بناء منظومات تعامالت إلكت
 .من الجھات الحكومية

 .المساھمة في تطوير البوابات اإللكترونية لسبع جھات •
ع جھات  • ة لسب ي رون ت إعداد خطط للتحول للتعامالت اإللك

 .حكومية
ة  • ي رون ت ك المساھمة في وضع خطط التحول للتعامالت اإلل

 .الحكومية
ة من  ٥٦ربط أكثر من  • ن ة اآلم ي وم حك جھة حكومية بالشبكة ال

 .GSN٢خالل المرحلة الثانية لـ 
ادة  ٢٥ربط أكثر من  • جھة حكومية بقناة التكامل الحكومية لالستف

 .من الخدمات التي تقدمھا
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مي  (HSM)األمنية  رق ق ال التي يستخدمھا المركز في التصدي
 .إلصدار الشھادات

ة   -٧ ي شوائ مشروع التحقق من تطابق المعايير العالمية لألرقام الع
يس  اي ق المولدة، والذي يھدف إلى إجراء االختبارات وتطبيق الم
زة  العالمية والتأكد من سالمة األرقام العشوائية المولدة من أجھ

استخدام الخوارزميات العالمية المدرجة  (HSM)الحفظ األمنية 
، كما تم تطوير وتحسين (.NIST,FIPS,Crypt-X, etc)مثل 

ات  ي وارزم  National Institute of Standards and)خ
Technology )  االحصائية الستخدامھا في أبحاث المركز. 

مي،   -٨ رق مشروع إدارة المخاطر في المركز الوطني للتصديق ال
وذلك بتوظيف أجھزة وتقنيات أمنية لتقييم الوضع األمني الحالي 
ة  ل للمركز بشكل دوري، وتحديد مواطن الثغرات األمنية المحتم
ة  ي ن ب ة ب ق التي قد تسبب خطراً على العمليات والمعلومات المتعل

 .المفاتيح العامة
ة   -٩ ك ل م م ال البدء بإعداد االستراتيجية الوطنية ألمن المعلومات ب

ة  ب اس ن ة م العربية السعودية، والذي يھدف إلى وضع استراتيجي
امالت  ع ت ة، وال ي ال م ومات ال ل ع م ات، تشمل ال وم ل ألمن المع
الحكومية والصحية والتعليمية وغيرھا؛ لضمان أمن المعلومات 

 .الوطني وتحقيق األمن االقتصادي
ق   -١٠ تصدي إجراء مراجعة وتدقيق تقني لمراكز تقديم خدمات ال

وات،  الرقمي المشغلة لبنية المفاتيح العامة وذلك لمدة خمس سن
ة،  وذلك للتأكد من توافق االجراءات المطبقة مع المعايير العالمي

ار  ي ار (WebTrust for CA)وبالتحديد مع ي ع ، (ISO)، وم
 .باإلضافة إلى السياسات واالجراءات الداخلية للمركز

وارث،   -١١ ك د ال ع ادة ب تطوير خطة استمرارية االعمال واالستع
ال  ة االعم راري م امج شامل الست رن ر ب طوي اء وت ن ب وذلك ب

ار  ي ع  (BS٢٥٩٩٩)واالستعادة بعد الكوارث باالعتماد على م
مجال  ذا ال ة في ھ ي وأفضل االستراتيجيات والممارسات العالم

ة :  واشتمل المشروع على عدد من المخرجات، مثل ي ج ي رات ت اس
وارث، خطة  ك ل ة ل اب المركز الستمرارية العمل، خطط االستج
خاصة  استمرارية العمل، وبرنامج التدريب على اإلجراءات ال

 .باستمرارية العمل
ة   -١٢ امل" تدشين خدم ك خدمات "  ت م ال دي ق ى ت ھدف إل ي ت ت ال

ا  م االستشارية الفنية الالزمة للجھات الحكومية، وذلك لمساعدتھ
ة  ي ن ب ة ال ظوم ن ى م ة عل على تطوير الحلول والتطبيقات المبني

 .التحتية للمفاتيح العامة
ارات "  جاھز" تدشين خدمة   -١٣ ب ت ى إجراء االخ ھدف إل ي ت الت

ا   (USB Tokens)الالزمة على األجھزة األمنية ھ التي تتقدم ب
ة  ي الشركات المصنعة للتأكد من جاھزيتھا وتحقيقھا لمعدالت أمن
ة  ك ل م م ا في ال ھ دام خ عالية المستوى، ومن ثم تأھيلھا ليتم است

 .العربية السعودية بشكل موثوق به
ة "  رابط" تدشين خدمة   -١٤ ي التي تھدف إلى ربط الجھات الحكوم

ق  بالمركز وتخويلھا بإصدار وإدارة احتياجھا من شھادة التصدي
" يسر" وتم ربط كل من برنامج التعامالت اإللكترونية .  الرقمي

ً مع عدد  ا ي ال بالوزارة، و بوزارة التعليم العالي، والعمل جاٍر ح
 .من الجھات الحكومية األخرى

ة "  تدريب" تدشين خدمة   -١٥ ل جة ق ال ع م في م التي سوف تساھ
ة  ي ت ح ت ة ال ي ن ب ة ال ظوم ن الوعي لدى األفراد والجھات حول م

 ً  دعم مسيرة التعامالت اإللكترونية الحكومية: ثانيا
امالت   ع ت امج ال رن ل ب ب ة من ق ذول ب م ود ال تستمر الجھ

جھات  ن ال ي ك م ل دعم وت ي ب ة يسر في س ي وم اإللكترونية الحك
ام حصر  الحكومية من تقديم خدماتھا إلكترونياً، ويمكن بشكل ع
أبرز الجھود التي يبذلھا البرنامج في توفير الدعم لمشاريع التحول 
ة  ي ت ح ت ة ال ي ن ب ر ال ي وف اإللكتروني بالجھات الحكومية إلى جانب ت
م خدمات  دي ق ة فضالً عن ت ي م ال ع اآلمنة حسب المعايير الفنية ال
ى  ارسات سواء عل م م ى أفضل ال د إل ن ت وعة تس ن استشارية مت
ة في إطالق عدد من  شارك م مي، وال ال ع المستويين المحلي وال
ة  ن دة عريضة وآم اع ل ق ث التطبيقات الحكومية المشتركة التي تم
ة من  ف ل ت خ طاعات م وعة تخص ق لتقديم خدمات إلكترونية متن

 . الجھات الحكومية
 

 المركز الوطني للتصديق الرقمي
وفيما يلي أبرز األعمال واإلنجازات التي تمت خالل العام  
 ):م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢المالي 

 
تطوير استراتيجية المركز الوطني للتصديق الرقمي لإلتصال،   -١

ق  ي حق ت ة ل الزم ع ال شاري م ة وال ذي ي وذلك بوضع الخطط التنف
ح  رائ د الش دي ح ى ت ل ل ع م ع ن خالل ال ز، م رك م داف ال أھ
ة،  ب اس ن م وات االتصال ال ن المستھدفة، وعرض خدماته عبر ق

 .وتطوير منھجية إلدارة العالقات العامة
د   -٢ ق فيما يتعلق بالترخيص لمقدمي خدمات التصديق التجاري، ف

رخيص  ى ت حصول عل ل تم إعداد الشروط واألحكام الالزمة ل
ر  ي اي ع م اصر وال ن تقديم خدمات التصديق التجاري، ووضع الع
اء  ن الالزمة للتقييم والمفاضلة، وتحديد رسوم الرخصة ومدتھا ب

دول م الشركات .  على دراسة تجارب عدد من ال ي ي ق م ت ا ت م ك
م  ي ي ق ت ل ة ل الزم ر ال ي اي ع م اصر وال ن المتقدمة وتأھيلھا وفقاً للع

 . والمفاضلة، بالتعاون مع ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
د   -٣ دي ار ج تم تطوير الھوية التسويقية للمركز، والتي تشمل شع

ة  ي م دي ق للمركز، ودليل تعريفي شامل للھوية، وإعداد عروض ت
ن  ي ت غ ل ال خاصة بالمركز، وإعداد كتيب تعريفي رقمي للمركز ب

 .العربية واإلنجليزية
وارث   -  ٤ ك د ال ع ادة ب ع ت استضافة مركز استمرارية العمل واالس

ز، معزز  مرك ل ان مخصص ل ك للمركز، وذلك عبر تجھيز م
إحدى  وارث ب ك د ال ع ادة ب ع ت دى مركز االس ي ل دن بقفص مع
رامج  ب زة وال ركيب األجھ د وت وري الشركات المتخصصة، وت

 .ووسائل االتصاالت، وما يتبعھا من الدعم الفني والخدمات
ن   -٥ ي خدم ست م ظام دعم ال ة ن واب  Remedy Web)تشغيل ب

Portal) مي رق ق ال ، وتمكن ھذه البوابة مقدمي خدمات التصدي
ق  ري من عمل طلب خدمات وبالغات دعم وصيانة آلياَ، ويقوم ف
الزم  الغات، وإجراء ال ب ذه ال ھ ة ل اب ج من قسم التشغيل باالست

 ً  .بشأنھا، والتواصل مع الجھة الطالبة للخدمة آليا
ة   -  ٦ ي ن حفظ األم  :HSM’s)إضافة وتحسين وظائف أجھزة ال

Hardware Security Module) ن ادة م ف ت االس ك ب ، وذل
اجه )  عماد( جھاز مولد األرقام العشوائية  ت ه وإن الذي تم تصميم

ادة  زي ة، ل ي ن ق ت وم وال ل ع ل بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز ل
حفظ  زة ال ر أجھ دة عب ول الدرجة األمنية لألرقام العشوائية الم
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 .تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات -
وى   - ع مست ة بغرض رف خدم تطبيق مؤشرات جودة ال

ات االتصاالت  دم ودة خ ن ج ن ع ي رك ت ش م رضى ال
 .بالمملكة

 .مركز أمن خدمات اإلنترنت -
 :إدارة الموارد المحدودة - ٣

طيف   - ل ة ل ي وطن خطة ال إدارة الترددات، ومتابعة تنفيذ ال
 .الترددي

 .تحديث الخطة الوطنية للترقيم وإدارتھا -
 :البيئة التنظيمية والشفافية -٤

 .مراجعة أنظمة الھيئة -
 

 :مؤشرات انتشار خدمات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
 االتصاالت الثابتة  -
ي    ابت حوال ث اتف ال ھ ل  ٤,٦٣بلغ عدد الخطوط العاملة ل

مليون خط سكني  ٣,٣م، منھا حوالي ٢٠١١مليون خط بنھاية عام 
ة ٧١أي ما يمثل حوالي  ل ام ع خطوط ال ي ال ال . في المئة من إجم

ي  ان حوال سك ل ة ل ب س ن ال وبذلك تبلغ نسبة انتشار الھاتف الثابت ب
حدود  ١٦,٢ ساكن ب م ل شار ل ت في المئة، في حين بلغت نسبة االن
دل .  في المئة ٦٩,٣ ع ويتضح من الشكل أن ھنالك ثباتاً نسبياً في م

ام  ذ ع ن ة م ت اب ث ود .  م٢٠٠٤اإلقبال على خدمة االتصاالت ال ع وي
السبب في ركود الطلب على خدمات االتصاالت الثابتة إلى سرعة 
ا،  ھ راك ب ة االشت ول ة، وسھ ل ق ن ت م انتشار خدمات االتصاالت ال
ى عزوف  ا أدى إل م ا، م ارھ ي أسع جي ف دري ت خفاض ال واالن

شط .  المستھلكين عن طلب الخدمة الثابتة ن إال أنه من المتوقع أن ي
جة  ي ت الطلب على الخدمات الثابتة وخصوصاً في المدن الرئيسة ن
ة وخصوصاً  ت اب ث عريض ال تنامي الطلب على خدمات النطاق ال

 ).١-١٦رسم بياني ( شبكة األلياف البصرية 
 

 .للمفاتيح العامة وأھميتھا ودورھا
مركز   -١٦ إصدار نسخة جديدة من قائمة الشھادات الملغاة من ال

اة .  الجذري غ ل م ادات ال وتم إصدار نسخة حديثة من قائمة الشھ
ام  ع ل ال ي دل ى ال ا عل م نشرھ جذري وت مركز ال ال الخاصة ب

(Public Directory)ي رون ت ك ع اإلل وق م ى ال ل ذا .  ، وع وھ
ى  ظة عل اف ح م ل ام، ل ه بشكل دوري كل ع ل اإلجراء يتم عم
استمرارية سلسلة الثقة في شھادات المستخدمين والطرف الثالث 

 .المعتمد على الشھادة
ا   -١٧ مي وإدراجھ رق ق ال تطوير أنواع جديدة من شھادة التصدي

ق  تصدي ضمن سياسة شھادة التصديق الرقمي التابعة لمركز ال
ات  ب طل ت ة م اف ة ك ي ب ل ت الحكومي، وذلك ضمن خطة المركز ل
ل  المستخدمين، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل تطبيقات جديدة، مث
ق  تصدي ادة ال أه، وشھ ش ن شھادة التصديق الرقمي الخاصة بالم

 .GSNالرقمي لموقع آمن خاص بشبكة 
حكومي   -١٨ ق ال تصدي تھيئة الشھادات المصدرة من مركز ال

ة  اب ج ك است ة، وذل ي خ الصالح لتتضمن رقماً عشوائياً في تاري
ادات  إدراج شھ خاص ب كروسوفت ال ي امج م رن ات ب ب لمتطل

ت  رن ت حات االن صف ت ي م ة ف ذري ج ز ال راك م  Validity)ال
entropy). 

 
 ً  :تقارير وجوائز ومؤشرات دولية ومنجزات سعودية: ثالثا

ة   - وم حك ل دعم تحسين ترتيب المملكة في قياس األمم المتحدة ل
 م٢٠١٢اإللكترونية لعام 

ن عدد من   ي ا ب م ي االً ف ع أدى برنامج يسر دوراً تنسيقياً ف
ة  ب رت ن م حسي الجھات الحكومية االلكترونية شاركت في ترتيب ت

ام  ع ة ل وم حك ل دة ل ح ت م حيث .  م٢٠١٢المملكة في قياس األمم ال
ام  ١٩٣من بين  ٤١احتلت المملكة المرتبة  ع دولة شملھا القياس ال

ة  ب رت م ا جاءت في ال ھ ا أن م للتعامالت اإللكترونية الحكومية، ك
ة  ي ان ث ة ال ب رت م ال التاسعة في مؤشر المشاركة اإللكترونية وحلت ب

 .عشرة ضمن أفضل عشرين دولة في تقديم الخدمات الحكومية
 

ة جاءت   ك ل م م ومن أبرز النتائج التي نشرھا القياس أن ال
دة في  ادات الصاع ي ق ل ال ث ضمن أفضل خمس وعشرين دولة تم
ج جاءت في  ي ل خ وى ال ى مست التطور للتحول اإللكتروني، وعل
ة  ي رون ت ك خدمات اإلل م ال دي ق مؤشر ت المرتبة الثانية فيما يتعلق ب
ة  ب رت م ا ال الحكومية بعد كل من اإلمارات والبحرين اللتين تشاركت
حول  ت رة ال ي ي مس طور ف ت ؤشرات ال ي م ة ف ث ال ث ى، وال األول
حول  ت اإللكتروني، والمشاركة اإللكترونية، الدول الصاعدة في ال

 . اإللكتروني، والدول الرائدة في قارة آسيا وغربھا
 

 : أھم منجزات ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
 :تعزيز المنافسة وتطوير القطاع - ١

 .التراخيص وتحرير السوق - 
 .التراخيص الموحدة وإعادة بيع الخدمات - 
 .تحفيز انتشار خدمات النطاق العريض - 
 :حماية المستھلك - ٢

 .تطوير نظام شكاوى إلكتروني - 
 .الفصل في مخالفات نظام االتصاالت - 
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أعداد المشتركين في خدمة : ١-١٦رسم بياني رقم 
الھاتف الثابت

)  يسار(الخطوط المنزلية  )  يسار(الخطوط التجارية 

)  يمين(نسبة اإلنتشار لكل منزل )  يمين(نسبة اإلنتشار للسكان 

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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خاصة  ح ال ق الشرائ كبير في عدد المستخدمين سواء عن طري
طاق  ن رنت وال ت ات االن اق ب راك ب ات أو االشت عطي م بخدمات ال

ى أن .  العريض باستخدام الشرائح الصوتية ا إل ن وتجدر االشارة ھ
ي  ت ات ال ث حدي ت د واكبت ال ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ق
طاق  ن أجراھا االتحاد الدولي لالتصاالت في حساب مؤشرات ال

ام  ة ع م، ٢٠١١العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة في بداي
طاق  ن حيث شمل التعريف الجديد جميع االشتراكات في خدمات ال
ح  ة أو الشرائ العريض سواًء باستخدام شرائح االتصاالت الصوتي
الخاصة بخدمات المعطيات وھذا ما جعل الرقم اإلجمالي لخدمات 
شار  ت النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة ونسبة االن

شار .  مرتفعين مقارنة بالفترات السابقة ت ة ان ب ح نس ي تصب وبالتال
ام  ع ة ال اي ھ ن ان ب سك ل م ٢٠١١خدمات النطاق العريض بالنسبة ل

 ).٤-١٦رسم بياني (في المئة  ٣٩,٦حوالي 
 

 االتصاالت المتنقلة -
ة   ل ق ن ت م وصل عدد االشتراكات في خدمات االتصاالت ال

ام  ٥٣,٧إلى حوالي  ع ة ال اي ھ ن ل ٢٠١١مليون اشتراك ب ث م م، وت
جاوز  ت ة ت  ٨٧االشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منھا بنسب

ة  ل ق في المئة، وبذلك تكون نسبة االنتشار لخدمات االتصاالت المتن
ة ١٨٨على مستوى السكان حوالي  ئ م رغم من .  في ال ى ال وعل

ة في  ل ق ن ت م طاع االتصاالت ال معدالت النمو العالية التي حققھا ق
وات  السنوات األخيره، إال أنه من المتوقع أن يواصل نموه في السن

 .القادمة بنفس ھذا االتجاه االيجابي ولكن بمعدالت متباطئة
 

راكات   داد االشت اع أع ويالحظ في السنوات االخيرة ارتف
وى  ى مست شار عل ت ة ونسب االن ل ق في خدمات االتصاالت المتن
ح  السكان، وھذا راجع إلى اسباب عدة، لعل من أھمھا تعدد الشرائ
ن  ي داً ب ائ ا س اھ ج ح ات الصوتية لدى المستخدم الواحد، والذي أصب

ه .  األفراد في السنوات االخيرة امت ب ي ق دان وبينت نتائج مسح مي
ة   ٣٠الھيئة على شريحة كبيرة من األفراد أن حوالي  ئ م من في ال

 ).٢-١٦رسم بياني (المستخدمين يمتلكون أكثر من خط ھاتفي 
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أعـداد المشتركين في الھاتف :  ٢-١٦رسم بياني رقم 
المتنقل  

)  يسار(عدد المشتركين في البطاقات مسبقة الدفع

)  يسار(عدد المشتركين في الفواتير الحقة الدفع

)يمين(نسبة اإلنتشار

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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 خدمات النطاق العريض                     -
ر   عريض عب طاق ال ن نما عدد االشتراكات في خدمات ال

ن  ي رك شبكات االتـصـاالت الـثـابـتـة والـتـي تـشـمـل خطوط المشت
ة ) DSL( الرقمية  ت اب ث ة ال ي ك ل ، ) WiMax( ، والتوصيالت الالس

ى  ة األخرى إل ي ك ل باإلضافة إلى األلياف البصرية والخطوط الس
ي (م ٢٠١١مليون اشتراك بنھاية عام  ١,٩٥حوالي  -١٦رسم بيان

ر )  ٣ عريض عب وصل إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق ال
ي  ى حوال ا الشامل إل ھ ف  ١١,٣شبكات االتصاالت المتنقلة بتعري

راكات في ٢٠١١مليون اشتراك بنھاية عام  م، وھي تشمل االشت
ات االتصاالت )  البيانات( خدمات المعطيات  اق واالشتراكات في ب

ا .  الصوتية ة وم ي ذك ولقد أدى االنتشار المتزايد ألجھزة الھواتف ال
لف  توفره من قدرات ھائلة إلى استخدامھا بشكل واسع من مخت
اع  ف الفئات العمرية للولوج إلى شبكات االنترنت، مما أدى إلى ارت
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق :  ٣-١٦رسم بياني رقم 
العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة

 WiMax - التوصيالت الالسلكية الثابتة 

خطوط المشتركين الرقمية  

األلياف البصرية والخطوط السلكية األخرى 

نطاق العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة  إجمالي اشتراكات ال

(%) نسبة االنتشار للمساكن  

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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إجمالي اإلشتراكات في خدمات النطاق :  ٤-١٦رسم بياني رقم 
العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة

إجمالي االشتراكات الخاصة بخدمات المعطيات 

إجمالي االشتراكات الخاصة بخدمات االتصاالت الصوتية 

نطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة  إجمالي اشتراكات ال

(%)  نسبة االنتشار للسكان  

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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ى ٢٠٠٧مليون لایر في عام  ٤٥٥االستثمارات الخارجية من  م، إل
ام  ١٨,٢ما يقارب  ار لایر في ع ي ل ي ٢٠١١م ال م، أي ان إجم

إيرادات قطاع االتصاالت من عمليات شركات االتصاالت داخل 
 ).٦-١٦رسم بياني ( مليار لایر ٨٤المملكة وخارجھا حوالي 

 

 خدمات اإلنترنت 
ة خالل   ي ال عدالت ع م رنت ب ت شار اإلن ت ة ان ب زادت نس

ام  ٥السنوات الماضية حيث ارتفعت من  ى ٢٠٠١في المئة ع م إل
ام  ٤٧,٥حوالي  رات .  م٢٠١١في المئة في نھاية الع دي ق نت ت ي وب

طاق  ن الھيئة والمسوحات الميدانية أن االشتراكات في خدمات ال
ددة  ع ت ادة م ع العريض عبر شبكات االتصاالت الثابتة تكون في ال
ساكن  م ال ا ب اطھ ب ظراً الرت ابت ن ث واحد ال المستخدمين للخط ال
ابت  ث واحد ال وتجمعات األعمال، و يقدر عدد المستخدمين للخط ال

راك أو  ٣,٣في المملكة بحدود  كل اشت مستخدم، ومستخدم واحد ل
أكثر في خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة، 
ن  ي عون ب جم ن ي ذي إضافة إلى ذلك ھناك نسبة من المستخدمين ال

و .  الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك م ن اب ال وتعزى أسب
ر في خدمات  ي ب ك و ال م ن ت، وال رن ت إلى زيادة الوعي بفوائد اإلن
خفاض  ى االن ةً إل النطاق العريض والسرعات المتاحة لھا، إضاف
ات  ق ي طب ت ر ال وف ات، وت خدم زة وال ار األجھ المتواصل في أسع

ة  ي رون ت ك امالت اإلل ع ت ة ( وال اري ج ت ة وال ي مصرف ات ال دم خ ال
ى .  بشكٍل متزايد)  والحكومية طلب عل د ال ع أن يشھ وق ت م ومن ال

خدمات االنترنت ارتفاعا ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة 
ه من سرعات )  FTTx( توفر شبكات األلياف البصرية  دم وما تق

وامل  ع عالية وخصوصاً في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد ال
ة  ي ف ك زة ال شار األجھ ت المساعدة والداعمة لمحتوى االنترنت، وان
ى االتصال  دة عل م ت ع ات م ق ي الذكية وما تحتويه من برامج وتطب

 ).٥-١٦رسم بياني ( باإلنترنت 
 

 :إيرادات خدمات االتصاالت -
اشرة من   ب ة م ي ال حققت شركات االتصاالت إيرادات إجم

م، ٢٠١١مليار لایر في عام  ٦٥عملياتھا في المملكة بلغت حوالي 
ً خالل  ١٢,٨و يقدر متوسط نمو ايراداتھا بحوالي  ا وي في المئة سن

م وتمثل إيرادات خدمات ٢٠١١-٢٠٠١االحد عشرة سنة الماضية 
في المئة من إجمالي اإليرادات، في  ٨٠االتصاالت المتنقلة حوالي 

ي  ات حوال في  ٢٠حين تمثل خدمات االتصاالت الثابتة والمعطي
ة في سوق . المئة  دم ق م وباإلضافة إلى اإليرادات من الخدمات ال

ة  ي وطن المملكة، فقد أدت استثمارات بعض شركات االتصاالت ال
ن  اع م ط ق رادات ال و إي م ى ن رى إل دول األخ واق ال ي أس ف
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إيرادات قطاع خدمات االتصاالت: ٦-١٦رسم بياني رقم 

االتصاالت المتنقلة  االتصاالت الثابتة والبيانات

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر

 خدمات االتصاالت حسب المناطق                           -
ي                                             ة حوال ت اب ث راكات االتصاالت ال   ٤,٦بلغ إجمالي اشت

ا                                                            ھ ت ب مليون مشترك، سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة انتشار نس
ا                                                          ٩٢,٩ ھ في المئة بينما سجلت منطقة جازان أقل نسبة انتشار نسبت
غ                                           .     في المئة          ٤٠,٨ ل ابت ب ث وفي مجال استخدام النطاق العريض ال

رياض                                                      ة ال طق ن عدد المشتركين حوالي مليوني مشترك، سجلت م
ة                             ٤٢,٩أعلى نسبة انتشار نسبتھا                          طق ن ا سجلت م م ن ي ة ب في المئ

ا                               ھ ت ب شار نس ت ة          ١٠,٥جازان أقل نسبة ان ئ م وفي مجال          .     في ال
ي                                          ن حوال ي رك شت م غ عدد ال ل ون         ١٣,٦استخدام االنترنت ب ي ل م

ة                                                        ي ة الشرق طق مشترك، وسجلت كل من منطقة مكة المكرمة والمن
ا                                       ھ ت ب س شار نـ ت ة                ٥٠,١ومنطقة عسير أعلى نسبة ان ـ ئ ـ م ي الـ فـ

ا                                                    ھ ت ب في      ٢٥,٠بـيـنـمـا سجلت منطقة جازان أقل نسبة انتشار نس
 ).  ٤-١٦جدول رقم          (   المئة       

 
 الشبكات االجتماعية في المملكة                              

ر                                    ت وي ع ت وق م ن ل ي خدم ست م )   Twitter(   تضاعف عدد ال
ان              ً                   (Facebook)وموقع فيسبوك             ا ك م ة ب ارن ق داا م بشكل كبير ج
ام                ع ة                                 ٢٠١٠عليه في ال ري م ع ات ال ئ ف ع ال ي وى جم ى مست م عل

ة                                                          ك واالجتماعية، حيث يقدر عدد مستخدمي موقع فيسبوك في الممل
ام                               ٤,٨٠بحوالي         ع ة ال اي ھ ك          ٢٠١١مليون مستخدم في ن م ، وذل

غ                    ان، و                  ١٦,٨بنسبة انتشار تبل سك ل ة ل ئ م ة            ٣٥,٣في ال ئ م في ال
م في عدد                                         .     لمستخدمي االنترنت                 ال وللمقارنة مع دول المنطقة والع

ا في                                                            ي المستخدمين، فقد حصلت المملكة على المركز الثالثين عالم
استخدام شبكات التواصل االجتماعي والمركز الثاني عربياا وبلغت                                                    ً       

ة          ١٦,٨نسبة انتشار الشبكات االجتماعية للسكان حوالي                                             ئ م .   في ال
رنت                                                       ت خدمي االن ست م ة ل ي وبلغت نسبة انتشار الشبكات االجتماع

 ■في المئة          ٣٥,٣حوالي       
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نمـو اسـتـخــدام االنترنت في : ٥-١٦رسم بياني رقم 
المملكة

) مليون(مستخدمو اإلنترنت نسبة اإلنتشار

.ھيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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(باأللف)

اجمالي االشتراكاتالمنطقة
نسب االنتشار 

(للمساكن)
اجمالي االشتراكات

نسب االنتشار 
(للمساكن)

اجمالي االشتراكات
نسب االنتشار 

(للمساكن)

——————————————————————————————————

مة ١٣٨٩٨٤,٦٨٦٣٣٤٢,٨٥٣٤٨٩٤٨,٨٢مكة المكر

نورة نة الم ١٨٠٦٩,٨٠٦٨٢٦,٣٤٥٣٠٤١,٣١المدي

٧٢٦٠,٣٣٢٣١٩,٥٤٢٧٦٤٣,٨٢الرياض

١٢٧٨٦٧,٧٣٥٧٢٣٣,٦٧٣٦٥٢٥٠,٠٨المنطقة الشـرقية

٢٧٣٦٩,٢٠١١٢٢٨,٤٥٨٩٢٤٧,٥٧القصيم

٩٤٥٥,٣٧٣٧٢١,٩٩٣٩٧٤٧,٥٧عسير

حة ٨١٧٩٢,٩٠٣٦٠٤٥,٤٤٢١٦٨٥٠,٠٨البا

٥٢٥٨,٠٤٢٠٢٢,٠٤٢٢٧٤٨,٨٢جازان

٣٢٥٨,٨٥١٣٢٤,٦٩١٢٧٣٧,٥٦نجران

٢٢٨٥٣,٢٧٥٣١٢,٤٦١٠١٠٥٠,٠٨حائل

٦٠٦٢,٠٦١٥١٥,٢٠٢١٢٤٨,٨٢تبوك

جوف ١٠٤٤٠,٧٦٢٩١١,٥٠٣٦٠٢٥,٠٤ال

حدود الشـمالية ٥٤٥٠,٠٨١٦١٤,٥٧٢٦٠٤٨,٨٢ال

٤٦٣٣٦٩,٢٧١٩٥١٣٢,٨٥١٣٦٠٠٤٧,٥٣إجمالي المملكة

————————————————————————

* : تقديري لعام ٢٠١١م.

المصدر: ھيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

جدول رقم ١٦ - ٤ : خدمات االتصاالت حسب المناطق*

عدد مستخدمي االنترنتاشتراكات النطاق العريض ( الثابت ) اشتراكات االتصاالت الثابتة
————————————
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ة ى .  ملحوظاً في جميع مؤشراته في المملك ام إل د أشارت األرق فق
ه  م بأنواع ل التعلي ع مراح ن بجمي ة الملتحقي دد الطلب د ع تزاي

 . ومستوياته
 

صلحة   ن م رة م صاءات المتواف ن اإلح ضح م ويت
ام  م للعـ ة والتعلي ات ووزارة التربي ة والمعلوم صاءات العام اإلح

ي  م )  م٢٠١١(  ھـ ١٤٣٢/١٤٣١الدراس دول رق ي الج ، ١-١٧ف
م  ات  ١-١٧والرسم البياني رقـــ ة وطالب الي عدد طلب ى أن إجم إل

غ نحو  ة بل ة والمتوسطة والثانوي التعليم العام في المراحل االبتدائي
في المئة طالب ونحو  ٥١,٤مليون طالب وطالبـة، منھم نحو  ٦,٤
 .في المئة طالبات ٤٨,٦

 
م   ع مراحل التعلي ن والمعلمات في جمي غ عدد المعلمي وبل

م  ٤٥٣,٢ھـ نحو ١٤٣٢/١٤٣١العام خالل العام الدراسي  ألف معل
ي  ٤٩,٨ومعلمة، وشكلت نسبة المعلمين نحو  ة من إجمال في المئ

ة ٥٠,٢عدد المعلمين في حين شكلت نسبة المعلمات نحو . في المئ
سبة  كلت ن اطق ش سب المن ن ح دد المعلمي ع ع ث توزي ن حي وم

في  ٢١,٦في المئة، ونحو  ٢٣,٠المعلمين في منطقة الرياض نحو 
ة  ١٣,٠المئة في منطقة مكة المكرمة، ونحو  ة في المنطق في المئ

 التعليم
م   يما التعلي شرية وال س وارد الب ة الم اع تنمي ى قط يحظ

ة،  والتدريب والصحة والخدمات االجتماعية باھتمام كبير من الدول
ة ي التنمي شري ف صر الب ة العن ا أھمي ً منھ ا ذا .  وإدراك ةً لھ ونتيج

ي  ل ف واً متواصالً تمث اع نم ذا القط رات ھ ھدت مؤش ام، ش االھتم
وارد  دريب والم م والت اع التعلي شاريع قط ي م ع ف تمرار التوس اس

شرية ذه .  الب ي ھ تثمار ف ي االس اع الخاص ف ة القط وشجعت الدول
سر من  ل مي ة وتموي ة مالئم ة تحتي اد بني القطاعات من خالل ايج
و  ي نم ر الواضح ف ه األث ان ل ا ك ة، مم ة الحكومي ناديق التنمي ص
اع  د زاد دور القط ة، فق ة التنموي ي العملي اع ف ذا القط ساھمة ھ م
ا ارتفعت  ي، كم م االھل الخاص في انشاء المدارس في قطاع التعلي
اعداد المعاھد التدريبية والمھنية التي يشرف عليھا القطاع الخاص، 
ال  ي المج تثمار ف ي االس اص ف اع الخ ساھمة القط ذلك زادت م ك
ادات  شفيات والعي الصحي مما أدى إلى زيادة المستوصفات والمست

ة .  االھلية ويعرض ھذا الفصل أھم التطورات في المجاالت التعليمي
 .واالجتماعية والصحية في المملكة وفق أحدث البيانات المتوافرة

 
 التعليم العام

واً    ً نم ام خصوصا م الع ً والتعلي ا م عموم يشھد قطاع التعلي

 التعليم والخدمات االجتماعية والصحية                                  

عدد الطالب 
والطالبات

النسبة إلى 
اإلجمالي

عدد المعلمين 
والمعلمات

النسبة إلى 
اإلجمالي

عدد المدارس
النسبة إلى 
اإلجمالي

——————————————————————————————
١٧٠١٤٢٢٥١,٨١١٣٨٢١٥٠,٤٦٧٨٤٥٠,٣ذكورابتدائي

١٦٤٦٢٥٨٥٣,١١١٤٥٠٤٥٠,٣٦٨٤٤٥٢,١إناث
٣٣٤٧٦٨٠٥٢,٤٢٢٨٣٢٥٥٠,٤١٣٦٢٨٥١,٢المجموع

٧٩٣٠٢٥٢٤,١٦٢٣٠٦٢٧,٦٤١٧٩٣١,٠ذكورمتوسط
٧٦٧٧٢٥٢٤,٧٦٠١٧٤٢٦,٥٣٨٢٠٢٩,١إناث

١٥٦٠٧٥٠٢٤,٤١٢٢٤٨٠٢٧,٠٧٩٩٩٣٠,٠المجموع

٧٩١٥١٨٢٤,١٤٩٦٥٤٢٢,٠٢٥٣٣١٨,٨ذكورثانوي
٦٨٨٥٩٠٢٢,٢٥٢٧٦٢٢٣,٢٢٤٨٠١٨,٩إناث

١٤٨٠١٠٨٢٣,٢١٠٢٤١٦٢٢,٦٥٠١٣١٨,٨المجموع

٣٢٨٥٩٦٥٥١,٤٢٢٥٧٨١٤٩,٨١٣٤٩٦٥٠,٧مجموع الذكور
٣١٠٢٥٧٣٤٨,٦٢٢٧٤٤٠٥٠,٢١٣١٤٤٤٩,٣مجموع اإلناث

٦٣٨٨٥٣٨١٠٠,٠٤٥٣٢٢١١٠٠,٠٢٦٦٤٠١٠٠,٠اإلجمالي
المصدر :  وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم ١٧-١ : أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس لمرحلة التعليم العام  للعام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

١٤٢٩/١٤٢٨ ١٤٣٠/١٤٢٩ ١٤٣١/١٤٣٠ ١٤٣٢/١٤٣١

مليون   
تطور عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العام في المملكة : ١-١٧رسم بياني رقم  

ذكور  إناث  المجموع 
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ة عسير، ونحو  ٩,٤الشرقية، ونحو  ة في منطق في  ٦,٩في المئ
ورة، ونحو  ة المن ة  ٦,٣المئة في منطقة المدين ة في منطق في المئ

ة جازان، ونحو  ٥,٣القصيم، ونحو  ة في  ٣,٠في منطق في المئ
ة  ٣,١منطقة حائل، ونحو  وزع بقي وك، وتت ة تب في المئة في منطق

 .النسبة على المناطق األخرى
 

دارس نحو   ي  ٢٦,٦وبلغ عدد الم ا حوال ألف مدرسة منھ
و  ١٣,٥ شكل نح ن ت ة للبني ف مدرس دد  ٥٠,٧أل الي ع ن إجم م

شكل نحو  ١٣,١المدارس، ونحو  ات ت من  ٤٩,٣ألف مدرسة للبن
 .إجمالي عدد المدارس

 
م   دارس في  ٢-١٧ويشير الجدول رق ع عدد الم ى توزي إل

ي  دارس ف سبة الم كلت ن ث ش ة، حي ي المملك ة ف اطق اإلداري المن
ة  ٢١,٤منطقة الرياض  ة المكرم ة مك في  ١٩,٠في المئة، ومنطق

في  ١٠,٣في المئة، والمنطقة الشرقية  ١١,٨المئة، ومنطقة عسير 
 ٧,١في المئة، ومنطقة المدينة المنورة  ٧,٣المئة، ومنطقة القصيم 

ل  ٦,٥في المئة، ومنطقة جازان  ة حائ ة، ومنطق في  ٤,٠في المئ
ة،  ٣,٣في المئة، ومنطقة تبوك  ٣,٤المئة، ومنطقة الباحة  في المئ

 .في المئة بين المناطق األخرى ٥,٩وتتوزع بقية النسبة وقدرھا 
 
 التعليم العالي 

ي   م العال ً لقطاع التعلي أولت حكومة المملكة اھتماماً خاصا
م  وا مراحل التعلي ذين اكمل ة ال وجعلته في متناول كافة أبناء المملك
د  ه فق ع مراحل الي بجمي م الع ي مواصلة تعليمھ ون ف ام و يرغب الع
ة  ي ميزاني اع ف ذا القط ة المخصصة لھ ادات المالي دت االعتم تزاي

 .المملكة من عام آلخر

ى أن عدد   الي إل م الع وتشير البيانات األولية لوزارة التعلي
ة  ي الممـلـــكـ ي فــ م العــالـ الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليـ

ي  ام الـدراســ ي الــعـ و ١٤٣٢/١٤٣١فـ غ نح ف  ٩٢٥,٠ھـ بل أل
ة المسجلين حسب المراحل .  طالب وطالبة ع الطلب د جاء توزي وق

ي ى النحو اآلت ية عل ة  ٤,٨:  الدراس ي مرحل ة ف ألف طالب وطالب
دكتوراه، و ستير، و  ٢٧,٢ال ة الماج ي مرحل ة ف ب وطالب ألف طال

الي، و  ٥,١ دبلوم الع ألف  ٨٤٧,٠ألف طالب وطالبة في مرحلة ال
الوريوس، و  ة البك ي مرحل ة ف ب وطالب ب  ٤٠,٩طال ف طال أل

 .وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط
 

ة   ي مرحل سجلين ف ة الم ع الطلب ث توزي ن حي وم
ذكور نحو  ة ال ة من  ٤٥,٣البكالوريوس، شكل عدد الطلب في المئ

غ عددھم نحو  ة وبل  ٣٨٣,٧إجمالي عدد الملتحقين في ھذه المرحل
ات نحو .  ألف طالب سبة الطالب ن شكلت ن ة  ٥٤,٧في حي في المئ

و  ددھن نح غ ع ث بل ن  ٤٦٣,٣حي ضح مـ ا يت ة كمــ ف طالبـ ألـ
 ).٣-١٧الجــدول رقــم (
 

ف   ستجدين بمختل دد الم ى أن ع صاءات إل شير اإلح وت
ي  ام الــدراســ ي للعـ ھـ ١٤٣٢/١٤٣١مؤســسات التعــلـيـم العــالـ

م نحو  ٢٩٨,٧بلغ أكثر من  ة، منھ ألف  ٢٦٨,٢ألف طالب وطالب
في  ٨٩,٨طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس بلغت نسبتھم نحو 

ألف طالب  ١٦,٨المئة من إجمالي عدد الطلبة المستجدين، ونحو 
سبتھم نحو  دبلوم المتوسط شكلت ن ة ال في  ٥,٦وطالبة في مرحل

ن شكلت مراحل  ستجدين، في حي المئة من إجمالي عدد الطلبة الم
ة وھي  في  ٤,٦الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه النسبة الباقي

ستجدين نحو .  المئة ة من  ٥١,٠وشكلت نسبة الطالب الم في المئ

إجماليبناتبنينبناتبنين
النسبة إلى 
اإلجمالي

إجماليإناثذكور
النسبة إلى 
اإلجمالي

—————————————————————— –————————
٧٧٥٤٢١٧٣٨٩٧١٢٧٨٠٢٩٠٩٥٦٨٩٢١,٤٤٩٧١٤٥٤٧٠٥١٠٤٤١٩٢٣,٠الرياض

٧٥٢١٩٨٧٢٩٨٧٨٢٥١٦٢٥٣٥٥٠٥١١٩,٠٤٨٦٥٩٤٩٢٦٠٩٧٩١٩٢١,٦مكة المكرمة

٢٤٦٧٧٦٢٣١٧٦٤٩٦٦٩٢٦١٨٩٢٧,١١٥٨٩٠١٥٣١٢٣١٢٠٢٦,٩المدينة المنورة

١٦٣٤٢٨١٥٢٩٨٩٩١٤١٠٢٦١٩٤٠٧,٣١٣٥٢٦١٤٨٦٩٢٨٣٩٥٦,٣القصيم

٤٧١٦١٨٤٤٧٨٢١١٤٤٣١٢٩٤٢٧٣٧١٠,٣٢٩٦٤٤٢٩٣٤١٥٨٩٨٥١٣,٠الشرقية

٢٦٣٣٨٢٢٤١٢٤٠١٦١٩١٥١٩٣١٣٨١١,٨٢١٩٦٠٢٠٧٩٨٤٢٧٥٨٩,٤عسير

٨٢٢٧٣٧٥٥١٢٥٦٧٤٩٢١٠٥٩٤,٠٦٩٦٧٦٨٣٦١٣٨٠٣٣,٠حائل

١٢١٢٣٧١٠٩٧٠٦٤٥٦٤٣٦٨٩٢٣,٣٦٩٥٩٧٢٩٨١٤٢٥٧٣,١تبوك

٤٨٨٧٠٤٦٣١٩٤٤٩٤٦١٩١٠٣,٤٥٧٥٤٥٥٠٤١١٢٥٨٢,٥الباحة

٤٦٢٣٦٤٣٠٧٨٢٠٨١٧١٣٧٩١,٤٣٦١٠٣١٤٦٦٧٥٦١,٥الحدود الشمالية

٦٧٦٩٧٦٥٧٤١٣٣٧٣١٤٦٥١٢,٤٥٦٥٠٥٠٩٢١٠٧٤٢٢,٤الجوف

١٧٣٤٥٤١٥٣٢٣٠٩٢٩٨٠٢١٧٣١٦,٥١٢٨٢٥١١١٢٧٢٣٩٥٢٥,٣جازان

٧٣٣٧٥٦٦٣٢٤٣١٢٢٥٩٥٧١٢,١٤٦٢٣٤١٥٢٨٧٧٥١,٩نجران

٣٢٨٥٩٦٥٣١٠٢٥٧٣١٣٤٩٦١٣١٤٤٢٦٦٤٠١٠٠,٠٢٢٥٧٨١٢٢٧٤٤٠٤٥٣٢٢١١٠٠,٠اإلجمالي

المصدر: وزارة التربية والتعليم.

جدول رقم ١٧-٢ : إجمالي عدد المدارس بنين وبنات وعدد المعلمين والمعلمات حسب المناطق اإلدارية بالمملكة للعام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ * 

عدد الطالب
———–————————————————————

عدد المعلمين والمعلمات
————————————————

عدد المدارس

* تشمل المراحل اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية.
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١٦٢ 

ة بھدف  ة الخارجي ات التعليمي ة البعث د دعمت الحكوم ة، فق المملك
ستجدات  دث م ق أح م وف سعوديين للتعل ة ال ة للطلب ة الفرص إتاح
أرقى الجامعات في  العلوم والمعارف والتقنية من خالل االلتحاق ب

الم ج .  الع الي ضمن برنام م الع تمرت وزارة التعلي د اس ه، فق وعلي
د من  خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي في إرسال المزي
ي  دول وفي مختلف التخصصات الت الطلبة كل عام إلى مختلف ال

 .تحتاجھا سوق العمل في المملكة
 

ة   وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي إلى أن عدد الطلب
ام  ي الع ارج ف ي الخ م ف ون تعليمھ انوا يتلق ذين ك ات ال والطالب

ي  غ ١٤٣٢/١٤٣١الدراس ة،  ١١٨,٦ھـ بل ب وطالب ف طال أل
اث  ٧٦,٨وشكلت نسبة الذكور  سبة اإلن ن شكلت ن في المئة في حي

ون .  في المئة ٢٣,٢ ذين يتلق ة ال الي للطلب دد االجم ومن ضمن الع
تعليمھم في الخارج بلغ عدد الطلبة المبتعثين من القطاع الحكومي 

ة الدارسين  ١٠٢نحو  غ عدد الطلب ن بل الف طالب وطالبة، في حي
م  ١٦,٦على حسابھم الخاص  ة، منھ الف  ١٢,٨ألف طالب وطالب

 .الف من اإلناث ٣,٨من الذكور ونحو
 

سب   ارج ح ي الخ ين ف ة الدارس ع الطلب ا لتوزي ووفق
ي  وميين ف ن الحك ة المبتعثي دد الطلب غ ع د بل صات، فق التخص

و  ة نح ة واإلداري ال التجاري ب  ٣١,٦تخصصات األعم ف طال أل
م  ٣١,٠وطالبة يشكلون نحو  ن، يليھ الي المبتعثي ة من اجم في المئ

ية بنحو  صناعات الھندس الف طالب  ١٦,٣تخصص الھندسة وال
و  شكلون نح ة ي ون لتخصصات  ١٦,٠وطالب م المبتعث ة ث ي المئ ف

ات  سبة الطالب كلت ن ن ش ي حي ستجدين ف ة الم دد الطلب الي ع إجم
 .في المئة ٤٩,٠المستجدات نحو 

 
ي   ى أن إجمال الي إل م الع صاءات وزارة التعلي شير إح وت

عدد الخريجين في جميع مراحل التعليم العالي في المملكة بلغ نحو 
، ١٤٣٢/١٤٣١ألف خريج وخريجة في العام الدراسي  ١٣٦,٦ ھـ

ألف خريجة يشكلن نحو  ٧٢,١ألف خريج، ونحو  ٦٤,٤منھم نحو 
ن .  في المئة من إجمالي عدد الخريجين ٥٢,٨ وشكل عدد الخريجي

و  الوريوس نح ة البك ي مرحل ات ف ن  ٦٦,٢والخريج ة م ي المئ ف
ي،  م العالــ إجمالي عــدد الخريجين والخريجات من مراحــل التعلي
يليھم عدد الخريجين والخريجات في مرحلة الدبلوم المتوسط بنحو 

 .في المئة ٥,٤في المئة، ثم بقية المراحل بنحو  ٢٨,٤
 

سات   ي مؤس دريس ف ة الت دد أعضاء ھيئ الي ع غ إجم وبل
ھـ نحو ١٤٣٢/١٤٣١التعليم العالي في المملكة في العام الدراسي 

ي ٤٨ تاذ،  ٣٠٨٥:  ألف عضو موزعين على النحو اآلت بدرجة أس
تاذ مشارك، و ٥١١٨و ساعد،  ١٥٠١٠بدرجة أس تاذ م بدرجة أس
غ ،  بدرجات أخرى ٧٣٢معيد، و ١٤٤٩٢محاضر، و ٩٥٦٠و وبل

 ٣٢ھـ ١٤٣٢/١٤٣١عدد الجامعات في المملكة في العام الدراسي 
ا  ٢٤جامعة منھا  ة فيھ ان جامعات  ٤١٦جامعة حكومي ة، وثم كلي

 .كلية ٢٨أھلية فيھا 
 

ع   ير لجمي ة من توف وعالوة على ما تقدمه جامعات المملك
شھدھا  التخصصات التي تحتاجھا العملية التنموية المتواصلة التي ت

الخريجونالمقيدونالمستجدونالمرحلة

———————————————

٣٠٨٥أستاذ٥٩٠٣١٥٦٣٠٩ذكردكتوراه
٥١١٨أستاذ مشارك٣٩٥١٦٠٣٢٤٨أنثى

١٥٠١٠أستاذ مساعد٩٨٥٤٧٥٩٥٥٧المجموع

٩٥٦٠محاضر٤٨١١١٥٥٩٩١٧٦١ذكرماجستير
١٤٤٩٢معيد٤١٨٢١١٦٣٦١٢٣٢أنثى

٧٣٢أخرى٨٩٩٣٢٧٢٣٥٢٩٩٣المجموع

------١٩٠٣٢٧١٦٢١٥٧ذكردبلوم عالي
------١٨١٨٢٤٢٣١٦٣١أنثى

------٣٧٢١٥١٣٩٣٧٨٨المجموع

------١٣٧٦٥٧٣٨٣٧٢٠٣١٤٧٨ذكربكالوريوس
------١٣٠٥٣٠٤٦٣٢٩٣٥٨٩٣٨أنثى

------٢٦٨١٨٧٨٤٧٠١٣٩٠٤١٦المجموع

------٧٣١٧١٩٩٨١٢٨٧٢١ذكردبلوم متوسط
------٩٤٦٤٢٠٩٠٠١٠٠٧٨أنثى

------١٦٧٨١٤٠٨٨١٣٨٧٩٩المجموع

------١٥٢٢٧٨٤٢٥١٧٢٦٤٤٢٦ذكراإلجمالي
------١٤٦٣٨٩٤٩٩٨٥٥٧٢١٢٧أنثى

٤٧٩٩٧---٢٩٨٦٦٧٩٢٥٠٢٧١٣٦٥٥٣المجموع
(-) : ال تنطبق.

المصدر: وزارة التعليم العالي.

———————

جدول رقم ١٧-٣ : إحصاءات التعليم العالي في المملكة حسب المراحل للعام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ

أعضاء ھيئة التدريس
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١٦٣ 

دور  ني ب ني والمھ دريب التق ة للت في المملكة، تقوم المؤسسة العام
ملحوظ في إيجاد البيئة المناسبة للشباب السعودي لاللتحاق ببرامج 

ني دريب المھ ني والت م التق شاء .  التعلي ي إن سة ف تمرت المؤس واس
المزيد من الكليات التقنية والمعاھد المھنية والصناعية وغيرھا في 

م  ٤-١٧مختلف مناطق المملكة، ويشير الجدوالن رقم    ٥-١٧ورق
 .إلى ما أنجزته المؤسسة في ھذا المجال

 
ستجدين    غ عدد الم فعلى صعيد الكليات والمعاھد التقنية بل

ني نحو  ني والمھ دريب التق ة للت في كليات ومعاھد المؤسسة العام
ى النحو ١٤٣٢/١٤٣١ألف مستجد في عام  ٤٠,٣ ھـ موزعين عل
الي و ٢٩,٥:  الت ة، ونح ات التقني ي الكلي ستجد ف ف م آالف  ٣,٣أل

ات، ونحو  ة للبن ا التقني ستجد  ٧,٦مستجد في المعاھد العلي آالف م
 .في المعاھد المھنية الصناعية

 
ات   دربين في كلي وبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين والمت

ام  ي العــ ني فـ ني والمھ دريب التق ة للت سة العام د المؤس ومعاھ

ة،  ١١,٦ألف مبتعث يشكلون نسبة  ١١,٨المعلومات بنحو  في المئ
الف مبتعث  ٧,٤ثم المبتعثون في تخصص الخدمات الطبية بنحو 

في المئة، ثم المبتعثون في تخصص الطب بنحو  ٧,٣يشكلون نحو 
سبة  ٦,٨ شكلون ن وزع  ٦,٦الف مبتعث ي ن تت ة ، في حي في المئ

 .بقية النسبة على التخصصات االخرى
 

تي يدرسون   دول ال ووفقاً لتوزيع الطلبة المبتعثين حسب ال
ات  فيھا، يالحظ أن معظم المبتعثين الحكوميين يتركزون في الوالي

 ١٤,٤ألف مبتعث، وبريطانيا بنحو  ٤٦,٥المتحدة األمريكية بنحو 
تراليا بنحو  ١٢,٩ألف مبتعث، وكندا بنحو   ٧,٧ألف مبتعث، واس

 ٣,٣ألف مبتعث، ومصر بنحو  ٤,٤ألف مبتعث، واألردن بنحو 
و  دا بنح ث، و نيوزيالن ة  ٢,٣ألف مبتع وزع بقي ث، وت ألف مبتع

 .المبتعثين على الدول األخرى
 

 التدريب التقني والمھني 
شري   دريب العنصر الب في إطار اھتمام الدولة بتطوير وت

عدد الكلياتعدد أعضاءعدد الخريجينإجماليعدد الطلبة

أوالمعاھدھيئة التدريس(١٤٣١/١٤٣٠)عدد الطلبةالمستجدين
————————————————————————––——

الكليات التقنية

٢٨٨٩٩٥٧٦٥٦١٧٥١٨٤٣١٤٣٥     مرحلة الدبلوم

* * ٥٧٤١٦٥٦٣٨٧     مرحلة البكالوريوس

٣٢٥٩٦٧٥٩١٦٨٦٥٤٩١٤المعاھد العليا التقنية للبنات

٧٥٦٢١٥٢١٢٦٠٧٧٢٩٨٢٦٣المعاھد المھنية الصناعية

٤٠٢٩٤٨١٢٨٣٢٥٦٦٨٧٨٤٥١١٢المجموع

جدول رقم ١٧-٤ : نشاط التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني للعام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ

*   مرحلة البكا لوريوس فقط في الكلية التقنية بالرياض وتشترك مع مرحلة الدبلوم بالمدرسين والمبنى.

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

عدد الكلياتعدد أعضاءعدد الخريجينإجماليعدد الطلبة

والمعاھدھيئة التدريس(١٤٣١/١٤٣٠)عدد الطلبةالمستجدين
————————————————————————––——

٨٣٠٢١٧٣٧٢٥٥٥١١٧٨٣٢٦منطقة الرياض
٧٩٩٠١٥٦٧٨٤٧٢٨١٤٦٤١٤منطقة مكة المكرمة

٢٦٢٨٥٢٩٤١٤٧٥٥٢٥٨منطقة المدينة المنورة
٣٩٠٧٧٠٩١١٩٠٩٨٥٢١١منطقة القصيم
٥٦٧٨١٤٣٠٤٥١٠٤١٠٩٤١١منطقة الشرقية
٣٦٦٤٦٨٨٤٢٢٣٨٦٨٧١٣منطقة عسير
١٣٧٠٢٨٢٩٩٦٤٢٦٦٥منطقة تبوك
١٤٤٤٢٥٩٧٧٤٢٢٥٠٤منطقة حائل

٩٩٥١٥٣٥٣٧٠١١٤٤منطقة الحدود الشمالية
٥٩٥١٥٦٢١٠٥٧٢٤٣٤منطقة جازان
١٥٣٨٢٦٨٠٥٥٦٢١٤٣منطقة نجران
١١٥٨١٧٨٦٤٢٨١٦٧٤منطقة الباحة
١٠٢٥١٦٧١٥٤٦١٨٦٥منطقة الجوف

٤٠٢٩٤٨١٢٨٣٢٥٦٦٨٧٨٤٥١١٢المجموع
المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

جدول رقم ١٧-٥ : نشاط التعليم والتدريب حسب المناطق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني للعام الدراسي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ
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ھا  ١١٢ھـ ١٤٣١/١٤٣٠ د، منـ ة ومعھ ة، و ٣٥كلي ة تقني  ٦٣كلي
 . معھد عالي تقني للبنات ١٤معھداً للتـدريب المھني الصناعي و

 
 برامج التدريب األھلي

ذي   ي ال دريب األھل رامج الت دربين ضمن ب دد المت غ ع بل
ألف  ١١٧,٥تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني 

ام  ة في ع م ١٤٣٢/١٤٣١متدرب ومتدرب ألف من  ٦٨,٣ھـ منھ
ن تخرج من برامج  ٤٩,٢الذكور ونحو  اث، في حي ألف من اإلن

ألف  ٨٥,٠ھـ نحو ١٤٣١/١٤٣٠مراكز التدريب األھلية في عام 
م نحو  ألف  ٣٣,٨ألف خريج ونحو  ٥١,٣خريج وخريجة، منھ

 .خريجة 
 

 معھد اإلدارة العامة
ة    ة الھادف ه التدريبي ة إنجازات د االدارة العام واصل معھ

ة . لالرتقاء بالمستوى المھني لموظفي القطاع الحكومي في المملك
ام  ي ع دورات ١٤٣٢/١٤٣١وف ن ال دداً م د ع ز المعھ ھـ أنج

اءات  دوات واللق ة والن التدريبية العامة والخاصة والحلقات التطبيقي
رع  دة والف دمام وج ي ال اض وفروعه ف رئيس بالري ز ال ي المرك ف

شطة نحو .  النسوي في الرياض ذه األن شاركين في ھ وبلغ عدد الم
شارك ٦٤,٥ ف م ج .  أل ي برام شاركين ف دد الم ع ع اء توزي وج

ة  ٤٨,٦:  المعھد على النحو اآلتي برامج التدريبي ألف متدرب في ال
ة، و ال، و ٩,٤العام ز األعم رامج مرك ي ب درب ف  ٢٠٧٦الف مت

ة، و ة الخاص برامج التدريبي ي ال درب ف ي  ١٧٥١مت ً ف شاركا م
ة، و ة العام ات التطبيقي ة  ١٩٨الحلق ات التطبيقي ي الحلق ً ف شاركا م

اءات  ٢٥٦٤الخاصة، و دوات واللق ي الن ً ف شاركا م (م دول رق جـ
٦-١٧.( 

 
ام   ي الع د فـ ن الـمـعـھـ ن مـ دد الـخـريـجـيـ غ عـ وبـلـ
م  ١٠٩٣ھـ ١٤٣٢/١٤٣١التدريبي  اً من  ٩٨٠خريجاً، منھ خريج

ة، و ة العام برامج اإلعدادي ة  ١١٣ال برامج اإلعدادي ن ال ً م ا خريج
 .الخاصة

دراسي  و ١٤٣٢/١٤٣١الـ درب،  ٨١,٣ھـ نح ب ومت ف طال أل
ي و اآلت ى النح وزعين عل و:  م ة  ٥٧,٧نح ي مرحل ب ف ف طال أل

ألف طالب في مرحلة البكالوريوس  ١,٧الدبلوم بالكليات التقنية، و 
ة  ٦,٨في الكليات التقنية، ونحو ا التقني آالف طالبة في المعاھد العلي

 . ألف طالب في المعاھد الصناعية ١٥,٢للبنات، ونحو 
 

ي المؤسسة   دربين ف ة والمت دد الطلب ع ع ث توزي ن حي وم
ات في  شير البيان اطق، ت العامة للتدريب التقني والمھني حسب المن

م  دول رق و )  ٥-١٧(الج ى أن نح ة  ٢١,٤إل ن الطلب ة م ي المئ ف
ة  ة مك ا منطق اض، تليھ ة الري ي منطق دريبھم ف م وت ون تعليمھ يتلق

في  ١٧,٦في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنحو  ١٩,٣المكرمة بنحو 
 . المئة

 
د ومراكز   ات ومعاھ وبلغ إجمالي عدد الخريجين من كلي

ام  ي العـ ني ف ني والمھ دريب التق ة للت سة العام دريب بالمؤس الت
ي  ي ١٤٣١/١٤٣٠الدراس درب  ٢٥,٧حوال ب ومت ف طال أل

ي ي :  موزعين على النحو اآلت ة  ١٧,٥حوال ألف خريج من مرحل
ة، و ات التقني ط بالكلي دبلوم المتوس ة  ٣٨٧ال ن مرحل ريج م خ

ي  ة، وحوال ات التقني الوريوس بالكلي ن  ٦,١البك ريج م آالف خ
صناعية، و ة ال د المھني ا  ١٦٨٦المعاھـ د العلي ن المعاھ ة م خريج

 .التقنية للبنات
 

ات   ي كلي دريس ف ة الت ضاء ھيئ دد أع الي ع لغ إجم وبـ
ة للتدريب  ة للمؤسسة العام ومعاھد ومراكز التدريب المھني التابع

ام  آالف عضو  ٧,٨ھـ نحو ١٤٣٢/١٤٣١التقني والـمھني في ع
ة،  ٤,٣:  موزعين على النحو التالي ات التقني آالف عضو في الكلي

ة،  ٣,٠ونحو  ة الصناعيــ دريب المھنيـ اھد الت آالف عضو في معــ
 .عضو في المعاھد العليا التقنية للبنات ٥٤٩و 
 

صناعي،   ني ال دريب المھ د الت ات ومعاھ دد الكلي غ ع وبل
ام  ي ع سة ف ة للمؤس ات التابع ة للبن ا التقني د العلي والمعاھ

المجموعفرع جدةفرع الدمام
———————————————————————

٢٩٠٢٧٥٧١٢٩٥٧٨٤٢٤٦٤٨٥٦٣عدد المتدربين في البرامج التدريبية العامة
٦٣٨٦١٢٢٨١٢٣١٥١٨٩٣٦٣عدد المتدربين في البرامج التدريبية مركز األعمال

١٢٧٨٣٧٦٣٥٤٦٨٢٠٧٦عدد المتدربين في البرامج التدريبية الخاصة
٧٥١٣١٥٤٢٧٢٥٨١٧٥١الحلقات التطبيقية العامة
١١٢٤٠٤٦٠١٩٨الحلقات التطبيقية الخاصة

١٧٠٠٣٠٠٠٥٦٤٢٥٦٤الندوات واللقاءات
٣٩٢٥٤٧٩٧١١١٦٣٦٥٦٥٤٦٤٥١٥مجموع المتدربين

٥٥٩١٥١١٦٧١٠٣٩٨٠عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية العامة
١١٣٠٠٠١١٣عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية الخاصة

٦٧٢١٥١١٦٧١٠٣١٠٩٣مجموع الخريجين
٣٠٩٨١٥٤٧٨٥٢٢عدد أعضاء ھيئة التدريب (سعوديون)

٩٨٥١٠١٠١٢٣عدد أعضاء ھيئة التدريب (غير سعوديين)
٤٠٧٨٦٦٤٨٨٦٤٥مجموع أعضاء ھيئة التدريب

جدول رقم ١٧-٦ : النشاط التدريبي لمعھد اإلدارة العامة في المركز الرئيس وفروعه  للعام التدريبي ١٤٣٢/١٤٣١ھـ

المصدر: معھد اإلدارة العامة.

الفرع النسوي 
بالرياض

المركز الرئيس 
بالرياض
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ام   ي الع د ف ي المعھ دريب فـ ة الت ضاء ھيئ دد أع غ ع وبل
دريبي  م  ٦٤٥ھـ ١٤٣٢/١٤٣١الت واً منھ ن  ١٢٣عضـ عضواً م

سبتھم  شكل ن سعوديين ت ير ال دد  ١٩,١غ الي ع ن إجم ة م ي المئ ف
 ). ٦-١٧(جدول رقم (أعضاء ھيئة التدريب، 

 
 الجمعيات الخيرية 

ة   ات عيني ة إعان سات الخيري ات والمؤس دمت الجمعي ق
ق  ف مناط ي مختل اتھم ف ع فئ اجين بجمي ن المحت د م ة للعدي ونقدي

ادرين من .  المملكة ل الق دريب وتأھي ة بت ات الخيري وقامت الجمعي
ع  ي دف ساعدتھم ف م وم ساكن لھ اء الم ل وبن ى العم اجين عل المحت
ت  ذلك قام ة، وك دمات العام ير الخ سديد فوات ارات، وت االيج
شروعات  حاب الم ن أص دد م ساعدة ع ة بم ات الخيري الجمعي
الصغيرة وقدمت مساعدات إلعانة الشباب على الزواج، كما قدمت 

وقين ام والمع ات لأليت ات .  إعان ه الجمعي ا قدمت الي م غ إجم وبل
 ٢,٨نحو )  م٢٠١١(ھـ ١٤٣٢/١٤٣١الخيرية في المملكة في عام 

ام  ١٢,٠مليار لایر بزيادة نسبتھا  ه في ع ا كانت علي في المئة عم
الغ )  م٢٠١٠(ھـ ١٤٣١/٣٠ ار لایر ٢,٥الب غ .  ملي كلت المبال وش

في  ٣٤,٧المصروفة من الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض نحو 
 ٢٣,٨المئة من إجمالي المصروفات، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 

و  شرقية بنح ة ال م المنطق ة، ث ي المئ ة وتوزعت  ١٧,٤ف ي المئ ف
 ).٧-١٧جدول رقم (النسبة الباقية على بقية المناطق 

 
 الصندوق الخيري االجتماعي

ام   ي عـ شائه ف ذ إن اعي من يري االجتم صندوق الخ ام ال ق
ھـ وحتى اآلن بتطوير مجموعة من البرامج التي يسعى من ١٤٢٣

ذه  ستھدفة، تمثلت ھ ات الم ر أداء الفئ ه بتطوي خاللھا لتحقيق أھداف
ر  امج األس صغيرة، وبرن شروعات ال امج الم ي برن برامج ف ال
ب  امج التدري ة، وبرن ة والتدريبي ح التعليمي امج المن ة، وبرن المنتج

شائه .  والتوظيف، وبرنامج التوعية والتوجيه ذ إن ومر الصندوق من
ي  داد األول ة االع ى بمرحل ة األول ت المرحل ل، تمثل الث مراح بث
لألنظمة والبرامج واألنظمة المالية واإلدارية وأدلة البرامج وتحديد 
ة،  ي المملك اعي ف اء االجتم ة لإلنم تراتيجية الوطني ات االس متطلب
ي بعض  برامج ف ة ال ق وتجرب ة تطبي ة الثاني ت المرحل ا مثل بينم
ب  وة وجوان ب الق ى جوان رف عل ة التع ة ومحاول اطق المملك من
ة  م المرحل ك، ث ى ضوء ذل الضعف في ھذه البرامج وتطويرھا عل

 .الثالثة التي شھدت االنطالقة الفعلية لكامل البرنامج
 

ذه المراحل،   يرة خالل ھ وقد حقق الصندوق إنجازات كب
 :تمثلت فيما يلي

م اقراض   -  برنامج المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة، ت
مشروعاً في بعض مناطق المملكة، بتمويل  ١١٦٧أكثر من 
 .مليون لایر ١٣,٤بلغ نحو

م   - صندوق بتقدي ام ال د ق ة، وق ة والتدريبي برامج المنح التعليمي
ا  ١٨,٩ ون لایر شملت  ٧٨٠,٣ألف منحة بلغت تكاليفھ ملي

 .مختلف مناطق المملكة وفي كافة التخصصات
ذا البرنامج   -  تفاد من ھ برنامج التدريب والتوظيف، حيث اس

 ١٦٠ألف متدرب ومتدربة بتكلفة إجمالية بلغت نحو  ١٥,٥
 .مليون لایر

ن   - ة م م مجموع م تنظي ث ت ه، حي ة والتوجي امج التوعي برن
صندوق  امج ال ن برن ة ع ة والتوعوي ات اإلعالمي الفعالي
ع الحس  ي رف سھم ف تي ت ضايا ال ه، وعن بعض الق وأھداف

 .اإلنتاجي لدى الفئات المستھدفة
 

يراً   واً كب صندوق نم وقد شھدت المرحلة الثالثة من عمل ال
و  دل النم غ مع اطق حيث بل ة المن ي كاف ذھا ف تي نف برامج ال ي ال ف

دريبي  نوياً،  ١٠٠السنوي لبرنامج المنح التعليمية والت ة س في المئ
نوياً،  ٨٨كما بلغ معدل نمو برنامج التدريب والتوظيف  في المئة س

ثر من  ق أك ة من إنجازات  ٨٠وتم في ھذه المرحلة تحقي في المئ
 . الصندوق منذ إنشائه

 
 وكالة الضمان االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية

ا   ھ ي واطن م استمراراً لنھج الدولة في توفير العيش الكريم ل
دم من  ق م ي ال ال م من ذوي الدخل المنخفض، تتوالى أنواع الدعم ال

اجة ت ح م د .  الحكومة لألسر واالفراد والفئات ال ق ك، ف ذل الً ل ي ع ف وت
اعي م ت ان االج ؤون الضم وزارة لش ة ال ال ت وك وزارة   -واصل ب

ات   -الشؤون االجتماعية حق ة في صرف مست ل ث م ت م ا ال ھ إنجازات
 .الضمان االجتماعي للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة

 
م    جدول رق ي  ٨  –١٧وتشير البيانات في ال ال ى أن إجم إل

ان  ن من مخصصات الضم دي ي ف ت س م ل ة ل مصروف ات ال ان اإلع
ي  ال م ام ال ع ر من  ١٤٣٣/١٤٣٢االجتماعي خالل ال ث غ أك ل ھـ ب

ي  ٢٨,١مليار لایر بزيادة نسبتھا ٢١,٢ ال م ام ال ع ة عن ال ئ م في ال
 .السابق

 
حوذت   اطق، است ومن حيث المبالغ المصروفة حسب المن

ى  غ  ٢٠,٦منطقة مكة المكرمة عل ال ب م ي ال ال ة من إجم ئ م في ال

(٢٠١٠)(٢٠١١)
—————————————
٨٣٤,٣٩٦٩,٦٣٤,٧الرياض

٥٢٣,٤٦٦٥,٦٢٣,٨مكة المكرمة

٨٧,٤٨٦,١٣,١المدينة المنورة

٢٧٥,٦٢٩٣,٨١٠,٥القصيم

٤٣٠,٤٤٨٥,٩١٧,٤الشرقية

٢٦,٩١١,٥٠,٤عسير

٦١,٣٣,٧٠,١تبوك

٧٥,١١١٠,٩٤,٠حائل

٢٦,٨٣,٥٠,١الحدود الشمالية

٧٥,٨٧٩,٧٢,٩جازان

١٠,٧١١,٢٠,٤نجران

٣٧,٨٢٥,٨٠,٩الباحة

٣٠,٣٤٦,٩١,٧الجوف

٢٤٩٥,٧٢٧٩٤,٢١٠٠اإلجمالي

——–——————
(مليون لایر)

جدول رقم ١٧-٧ : نشاط الجمعيات الخيرية

نسبة المبالغ 
المصروفة في عام 

٢٠١١ إلى 
اإلجمالي

المنطقة

المصدر : وزارة الشؤون االجتماعية.

 المبالغ المصروفة
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ة من  ٢٥٠تتجاوز  دول مليار لایر إلنشاء ھذه الوحدات، وتھدف ال
لف  ة في مخت ك ل م م ھذا التوجه إلى ايجاد مساكن مالئمة لسكان ال

 . المناطق وخاصة لذوي الدخول المنخفضة 
 

 مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي 
دداً   نفذت مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه لإلسكان التنموي ع

ظات  حاف اطق وم ن من مشروعات اإلسكان التنموي في مختلف م
ا  ة و ٩٠٥٣المملكة بلغ عددھ ي ن دة سك رافق  ١٩٢وح م ل ى ل ن ب م

 .مليار لایر ٦,٧والـعناصر التجارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 
 

ي  ال ت حو ال ن ى ال ع عل شاري م ذه ال م عدد من ھ : وتم تسلي
كون من  ع م ب ن ة و ١٨٤مشروع النباه في ي ي ن دة سك ان  ٧وح ب م

ج ويشمل  ل ان في أم للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع الشبع
ة، ومشروع  ٦وحدة سكنية و ٤٨ مبان للمرافق والعناصر التجاري

ة و ٤٠الحسي في أملج ويتكون من  ي ن رافق  ٤وحدة سك م ل ان ل ب م
ألف من  ت يث وي  ١٨٦والعناصر التجارية، ومشروع الغالة في الل

ول  ٧وحدة سكنية و مبان للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع ث
ن  ون م ك ت دة وي ي ج ة و  ١٠٠ف ي ن ك دة س ق  ٤وح راف م ل ان ل ب م

 ٣٨٤والعناصر التجارية، ومشروع الطرف في األحساء ويشمل 
ة، ومشروع  ٩وحدة سكنية و جاري ت اصر ال ن ع رافق وال م ل مبان ل

كون من  ت اء وي ي اإلحس جرن ف ة و ١٤٩ال ي ن ك دة س ان  ٨وح ب م
 ٢٥٤للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع الغزالـة ،ويتألف مـن 

ة، ومشروع  ٩وحــدة سكنيـة و جاري ت اصر ال ن مبان للمرافق والع
ألف من  ت ة و ٣٧٢الديحمة في صامطة وي ي ن دة سك ان  ٩وح ب م

خواة  م بس في ال رى ي ة، ومشروع ق جاري ت للمرافق والعناصر ال
جرف  ١٣٥ويتألف من  ال ل ب خي ن ة، ومشروع حي ال ي وحدة سكن

ة  ١٤,٧المصروفة، ثم منطقة الرياض بنسبة  طق ن ا م ھ ت ل ة، ت ئ م ال
في  ١٠,١في المئة ، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  ١٢,٩عسير بنسبة 

ة  ٩,٩المئة، ثم منطقة جازان بنسبة  ن دي م ة ال طق ن م م ة، ث ئ م في ال
ة  ٩و٤في المئة، والقصيم  ٧,٩المنورة بنسبة  طق ن م م ة، ث في المئ

 .في المئة ٤,٨حائل بنسبة 
 

مليون شخص خالل  ١,٤واستفاد من الضمان االجتماعي  
ا ١٤٣٣/١٤٣٢العام  ھ ت ام  ٢٣,٤ھـ بزيادة نسب ع ة عن ال ئ م في ال
ومن حيث نصيب المناطق من إجمالي عدد المستفيدين من ،  السابق

ة  ك ة م طق ن ن في م دي ي ف ت س م ة ال ب الضمان االجتماعي، شكلت نس
ي  غت حوال ل اطق وب ن م وى ال ى مست المكرمة النصيب األكبر عل

ا  ١٥,٤في المئة، ثم منطقة الرياض بنسبة  ٢١,٨ ھ ت ل في المئة، وت
ة  ١٢,٥كل من منطقة عسير بنسبة  ي ة الشرق ـ في المئة، ثم المنطق

 .في المئة ١١,٠بنسبة 
 

 وزارة اإلسكان
ھـ ١٤٣٣/١٤٣٢تشير بيانات وزارة اإلسكان للعام المالي  

ذ في  ي ف ن ت ل إلى أن عدد المشاريع اإلسكانية التي طرحتھا الوزارة ل
ع  ٣٧مختلف مناطق المملكة بلغ  مشروعاً، و تتضمن ھذه المشاري

رافق  ١٩٨٩١بناء  م ع ال ي ه من جم زم ل ت ا تس ة مع م ي وحدة سكن
 . التعليمية والصحية واألمنية والمساجد والجوامع

  
طاع   وتعمل وزارة اإلسكان على تحقيق الرؤية الخاصة بق

ذي  م ال ري ك كي ال ل اإلسكان في المملكة من خالل تنفيذھا لألمر الم
ى إنشاء ١٤٣٢صدر في غام  عمل عل قضي بسرعة ال ھـ الذي ي

ة  ٥٠٠ ي ال ادات م م ت ة اع دول د وضعت ال ة، وق ي ن دة سك ألف وح

١٤٣٢/٣١١٤٣٣/٣٢١٤٣٢/٣١١٤٣٣/٣٢
(٢٠١١)(٢٠١٠)(٢٠١١)(٢٠١٠)المنطقة
—–————————–——————–———————————————
٢٢١٢,٠٣١٢٠,٦١٤,٧١٦١٧٠٢٢٢٠٨٣٢١٥,٤الرياض

٣٢٩١,٠٤٣٦٧,٤٢٠,٦٢٣٤١٩١٣١٢٦٥٥٢١,٨مكة المكرمة

١٢٢٨,٦١٦٦٩,٤٧,٩٨١٣١٩١٠٧٨٤١٧,٥المدينة المنورة

٣١٦,٥١٠٣٨,٤٤,٩٥٤١٩٠٦٥١٨٨٤,٥القصيم

١٦٦٣,٥٢١٣٥,٧١٠,١١١٩٥٤٣١٥٧٨٤٧١١,٠الشرقية

١٩٥٥,٦٢٧٣٢,٦١٢,٩١٣٥٦٩٥١٧٨٨٦٥١٢,٥عسير

٥١٧,١٦٥٤,٦٣,١٣٨٣٢٦٤٣٥٤٦٣,٠تبوك

٧٢٥,١١٠١٤,٨٤,٨٤٥١٩١٦٢٦٧٦٤,٤حائل

٢٩١,٦٣٨٧,٨١,٨١٩٧٠١٢٤٠٢٤١,٧الحدود الشمالية

١٤٨٦,٨٢٠٩٣,٣٩,٩٩٧٦٠٧١٣٢٩٨٤٩,٣جازان

٥٧٥,١٧٧٣,٨٣,٧٤٠٥٢٩٤٦١٤٥٣,٢نجران

٥٣٢,١٦٣٧,٦٣,٠٤٠٦٧٠٤٥٤٥٧٣,٢الباحة

٤٣٤,٨٥٦٤,٢٢,٧٣٠٧٥٨٣٧٦٨٢٢,٦الجوف

١٥٢٢٩,٨٢١١٩٠,٢١٠٠١٠٩٩٤٢٢١٤٣٥٧٤٢١٠٠اإلجمالي

 ———————————
عدد المستفيدين

——–————————

جدول رقم ١٧-٨ : انجازات الضمان االجتماعي

المبالغ المصروفة (مليون لایر)
نسبة المبالغ 
المصروفة في 

٢٠١١ إلى اإلجمالي

نسبة عدد 
المستفيدين في 

٢٠١١ إلى اإلجمالي

المصدر : وزارة الشؤون االجتماعية.
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ة، و مشروع  ٧٠الغربي بالمدينة المنورة ويتألف من  ي ن وحدة سك
مرافق  ٣وحدة سكنية و ١٠٢القريات ورفحا واألفالج ويتألف من 

ة و ٧٤لكل منھا، ومشروع أملج ويتألف من  ي ن دة سك ان  ٣وح ب م
 . للمرافق والعناصر التجارية

 
وتعمل مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه لإلسكان التنموي على  

دن ٢٧وحدة سكنية و ٩٠٠إنشاء  رافق في كل من م م ل ى ل ن ب : م
ا،  ي ح حرشف، ووادي ال الريث، والقنفذة، وعرعر، والحناكية، وال

ة و ١٠٠وعنيزة، وجازان، والمدينة المنورة بواقع  ي ن دة سك  ٣وح
 . مبان للمرافق لكل مدينة من ھذه المدن

 
موي   ن  ٦وأنشأت مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه لإلسكان الت

أالف وحدة سكنية للنازحين بمنطقة جازان، إضافة إلى انشاء عدد 
وحدات ذه ال ھ رافق ل ذا .  من الم ھ ة ل ي ال يف اإلجم ال ك ت غت ال ل وب

 .مليار لایر ٦,٠المشروع نحو 
 

ز آل  زي ع دال ب ن ع طان ب مؤسسة سل مشاريع اإلسكان الخيرية ل
 سعود الخيرية 

ذ عدد   ي ف ن ت ة ب قامت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيري
م  د ت من مشروعات االسكان الخيري في بعض مناطق المملكة، وق

ذ  ي ف ن ام  ٧٤٦ت ن ع رة م ت ف الل ال دة خ ام ١٤٢٢وح ى ع ت ھـ ح
ذ .  ھـ١٤٣٠ ي ف ن غ مجموع  ٥٠٠ويجري العمل على ت ل ب ي دة ل وح

 ١٢٤٦الوحدات السكنية المنجزة والتي يجري العمل على انجازھا 
 .مليون لایر ٣٨٠,٢وحدة سكنية بتكلفة تبلغ حوالي 

 
ك    ة وذل ك ل م م وتوزعت تلك الوحدات في معظم مناطق ال

ر،  ١٠٠: على النحو التالي ة عسي طق ن م ة ب حم  ٣٥٠وحدة في الق
ل،  ١٥٠وحدة في نجران، و ١٢٠وحدة في تبوك، و ائ وحدة في ح

اط، و ٧١وحدة في مكة المكرمة، و ١٨٠و غ دة  ٧٥وحدة في ال وح
 . وحدة في مدينة الليث ٢٠٠في منطقة جازان، و

 
 جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري

ز   زي ع دال ب ن ع ان ب أنشأ صاحب السمو الملكي األمير سلم
ان “  جمعية خيرية تنمويةً تسمى  إلسك ان ل م ل ر س ي ة األم ي ع جم

ا ) م١٩٩٨( ھـ  ١٤١٩/١٤١٨في عام ” الخيري ارھ ان ( ، شع إسك
توفير المسكن المناسب لألسر المحتاجة بمنطقة ( ورسالتھا )  وتنمية

اعي من خالل  م الرياض، واالرتقاء بمستواھم االقتصادي واالجت
وفيما يلي ).  مجموعة من البرامج التنموية إسھاماً في نھضة الوطن

 :أبرز ما أنجزته الجمعية وما تعتزم إنجازه
قامت الجمعية بتنفيذ مشروعات سكنية تضمنت :  مشاريع منفذة -

ا ٤٥١ ھ ن ة م ة،  ٢٥٢:  وحدة سكني طان ة في حي سل ي ن دة سك وح
ة، و ١٢٤و ة في حي  ٧٥وحدة سكنية في حي البديع ي ن دة سك وح

 .ماليين لایر ١٠٦وبلغت تكاليف انشاء ھذه الوحدات . الجرادية
ذ - ي ف ن :  مشاريع تحت التن جاز مشروعي ى إن عمل عل جري ال ي

ظة  ٨٢:  وحدة سكنية، منھا ١٩٨يشمالن  اف ح ة في م ي ن وحدة سك
ة  ١١٦المزاحمية، و  ف ل ك ت خرج، وب ظة ال اف ح ة في م وحدة سكني

 .مليون لایر ٧٦تقديرية تبلغ نحو 
ذ - ي ف ن ت ل ع إلنشاء :  مشاريع في مرحلة الطرح ل تضمن مشاري ت

 ١٠٠:  مليون لایر تشمل ٢٨٣وحدة سكنية بتكلفة تقدر بنحو  ٥٩٤
ة، و  ع مجم ظة ال اف ح ة في  ٤١٤وحدة سكنية في م ي ن دة سك وح

 .وحدة سكنية في محافظة القويعية ٨٠محافظة شقراء، و
دراسة  - د ال ي م وق ي ة :  مشروعات في مراحل التصم الث وتشمل ث

الء،  م ظة حري اف ح اء، وم ظة ضرم اف ح ل من م ي ك ع ف اري مش
ظة  ١٠٠ومحافظة المجمعة، وذلك بواقع  اف ح كل م ة ل ي وحدة سكن

 .مليون لایر ١٣٢بتكاليف تقديرية تبلغ نحو 
 

 المؤسسة العامة للتقاعد
ام  ة للتقاعد لع م ٢٠١١تشير إحصاءات المؤسسة العام

سبة  ع بن دني ارتف  ٤,٠إلى أن عدد المشتركين في نظام التقاعد الم
ي  غ حوال ي ليبل ة ف ي المئ و  ٩٣١,٢ف ة بنحـ شترك مقارن ف م أل

 ).٩-١٧جدول رقم (ألف مشترك في العام السابق  ٨٩٥,٤
 

ى رأس  شتركين عل ن الم الغ المحصلة م وارتفعت المب
دنيين ن الم ل م سبة   العم غ  ٦,٧بن ة لتبل ي المئ ار لایر  ١٠,٢ف ملي

سبة  ٩,٦مقابل  سابق، و من العسكريين بن ام ال ار لایر في الع ملي
مليـار لایر في  ٤,٢مليـار ريـال مقــابل  ٤,٧في المئة لتبلغ  ١٠,١

 .العام السابق
 

ن  ستفيدين م ى الم صروفة عل الغ الم الي المب غ إجم وبل
ار  ٣٧,٥م نحو ٢٠١١الـمؤسـسـة الـعـامـة لـلـتـقـاعـد فـي عام  ملي

ا  ٠,٤لایر بانخفاض نسبته  سابق، منھ الي ال ام الم في المئة عن الع
دنيين، و ١٩,٨ آت للم ات ومكاف ار لایر معاش ار  ١٧,٧ملي مليــ

 .ريــال معاشــات ومكافــآت للعسكرييــن
 

ام  صاءات لع شير اإلح دد ٢٠١١وت اع ع ى ارتف م إل
ع عدد  ة، حيث ارتف المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعدي

ألف متقاعد،  ٤٠٣,٧في المئة ليبلغ  ٦,٥المتقاعدين األحياء بنسبة 
سبة  وفين بن غ نحو  ٤,٥وارتفع عدد المتقاعدين المت ة ليبل في المئ

سبة  ١٢٥,٠ ة بن ن الورث ستفيدين م دد الم ع ع د، وارتف ألف متقاع
و  ٥,٣ غ نح ة ليبل ي المئ دد  ٣٥٩,٣ف ستفيد، وانخفض ع ف م أل

 . ألف مستفيد ١,٤في المئة ليبلغ  ٤٣,١أصحاب المكافآت بنسبة 
 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ن  ل العاملي ن قب ة م ات االجتماعي ة التأمين راً ألھمي نظ
ا  تجابةً لم اص، واس ام والخ اعين الع ي القط ال ف وأصحاب األعم
ن  ة العاملي ي خدم ة ف ات االجتماعي ة للتأمين سة العام ه المؤس تقدم
ام  ي نظ شتركة ف شآت الم دد المن د ع رھم، يتزاي دين وأس والمتقاع

ة .  التأمينات االجتماعية من عام آلخر وتشير بيانات المؤسسة العام
ة  م (للتأمينات االجتماعي اع ملحوظ )  ١٠  –١٧جدول رق ى ارتف إل

الي  ام الم م، ٢٠١١في المؤشرات الرئيسة لنشاط المؤسسة في الع
ات  شتركة في نظام التأمين شآت الخاصة الم حيث ارتفع عدد المن

شأة،  ٢٧٢,٩في المئة ليبلغ حوالي  ١٣,٠االجتماعية بنسبة  ألف من
سبة  ة بن شآت الحكومي دد المن ن انخفض ع ي حي ة  ١,٢ف ي المئ ف

 .منشأة ١١٥٤لـيـبلغ 
 

ات  ام التأمين شمولين بنظ شتركين الم دد الم ع ع وارتف
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ام  ي الع ة ف سبة ٢٠١١االجتماعي ي  ٨,٨م بن غ حوال ة ليبل ي المئ ف
ي  ١٥,٢ ة بحوال شترك مقارن ون م ي  ١٤,٠ملي شترك ف ون م ملي

سابق ام ال سبة .  الع ل بن ى رأس العم شتركين عل دد الم ع ع وارتف
ي  ١٣,٣ غ حوال ي  ٥,٤في المئة ليبل ة بحوال ون مشترك مقارن ملي
 .مليون مشترك في العام السابق ٤,٨

 
ي   ام المال رع المعاشات في الع ا ارتفعت تعويضات ف كم
ة  ٩,٧في المئة لتبلغ حوالي  ١٨,٩م بنسبة ٢٠١١ مليار لایر مقارن

ي  ضت  ٨,١بحوال ن انخف ي حي سابق، ف ام ال ي الع ار لایر ف ملي
ي  ٣,٧تعويضات فرع األخطار المھنية بنسبة  غ حوال ة لتبل في المئ

ي  ٣٩١,١ ة بحوال ام  ٤٠٦,٣مليون لایر مقارن ون لایر في الع ملي
سابق رع المعاشات .  ال ة لف االت المعاشات الدوري دد ح ع ع وارتف
غ  ٤,٩بنسبة  ة لتبل ع عدد حاالت  ١٦,٠في المئ ة، وارتف ألف حال

سبة  رع المعاشات بن د لف غ  ٦,٨التقاع ة ليبل ي المئ ألف  ١١٠,٠ف
رع المعاشات  ة لف راد العائل حالة، وارتفع عدد حاالت استحقاق أف

سبة  غ نحو  ٥,٩بن ة ليبل ي المئ دد  ١٤٠,٨ف ع ع ة، وارتف ألف حال
في  ٥,٩حاالت معاشات العجز غير المھني لفرع المعاشات بنسبة 

رع  ١٠,٣المئة ليبلغ  آالف حالة، وارتفع عدد المعاشات الدورية لف
سبة  ة بن ار المھني غ  ٣,١األخط ة ليبل ي المئ ة، و  ٨,٤ف آالف حال

في  ٠,٣ارتفع عدد حاالت معاشات العجز الجزئي المستديم بنسبة 
ة ي .  المئ ز الكل ات العج االت معاش دد ح سجل ع م ت ن ل ي حي ف

د  ت عن ير وبقي ستديم أي تغي ة ١١١الم االت .  حال دد ح ا ع أم
سبة  ع بن د ارتف ة فق غ  ٣,٤مستحقات الورث ة ليبل آلف  ٧,٦في المئ

كما ارتفع إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات المحلية في .  حالة
ار  ٤٩,٩في المئة ليبلغ حوالي  ٤,٠م بنسبة ٢٠١١العام المالي  ملي

 . مليار لایر في العام السابق ٤٧,٩لایر مقارنة بحوالي 
 

 الشؤون الصحية
ام   ع ة ل ن وزارة الصح ات الصادرة ع ان ي ب ارت ال أش
ة شھدت ١٤٣١ ك ل م م ھـ إلى أن مؤشرات القطاع الصحي في ال

رافق  م ع ال ي حوظة في جم ل م ادة ال تحسناً ملحوظاً تمثل في الزي
ة .  والموارد الصحية ل ام ع وى ال ق رافق وال م ً إلحصاءات ال ووفقا

م  ن رق م ١١-١٧بـالـقـطـاع الصحي في المملكة في الجدولي ، ورق
ات،  ١٢-١٧ ي ف ش ست م ات، وال فقد استمر النمو في عدد المستوصف

دة في  ساع م ة ال ي طب ات ال ئ ف واألسرة، واألطباء والممرضين وال
اطق  ن ع م ي خـاص في جم القطاع الصحي بنوعيه الحكومي وال

غ .  المملكة  ٤١٥فقد ارتفع عدد المستشفيات العاملة في المملكة لتبل
ام  ،١٤٣٠مستشفى بزيادة سبعة مستشفيات عن ع ا   ھـ ھ ن  ٢٤٩م

ام  ات عن ع ي شف مستشفى تابعة لوزارة الصحة بزيادة خمسة مست
 ١٢٧مستشفى في القطاعات الحكومية األخرى، و ٣٩ھـ، و١٤٣٠

ام  . ھـ١٤٣٠مستشفى في القطاع الخاص بزيادة مستشفيين عن ع
وشكل عدد المستشفيات الحكومية التابعة لكل من وزارة الصحة 

ي  ٦٩,٤والقطاعات الحكومية األخرى نحو  ال ة من إجم ئ م في ال
ات  ي ف ش ن شكل عدد مست ة، في حي عدد المستشفيات في المملك

 ).م٢٠١٠(ھـ ١٤٣١في المئة في عام  ٣٠,٦القطاع الخاص نحو 
  
وبلغ إجمالي المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة في  

ً  ٤١١٥)  م٢٠١٠( ھـ١٤٣١المملكة في عام  ا وصف زاً ومست رك . م
غ  ل ب ي وزارة الصحة ل ة ل وزاد عدد مراكز الرعاية الصحية التابع

ن .  مركزاً صحياً عن العام السابق ٥٧مركزاً بزيادة  ٢٠٩٤ في حي

نسبة التغير

(٢٠١٠) *(٢٠١١)٪

—————————————————————————
٨٩٥٣٩٨٩٣١٢١٤٤,٠عدد المشتركين في نظام التقاعد المدني

٩٥٩٨١٠٢٣٧٦,٧المدنيون

٤٢٤٠٤٦٦٨١٠,١العسكريون

٩٥٩٨١٠٢٣٧٦,٧المدنيون

٦١٢٥٦٧٤٣١٠,١العسكريون

١٩٦٩٧١٩٧٨٨٠,٥معاشات ومكافآت المدنيين

-١٧٩٩٧١٧٧٣٧١,٤معاشات ومكافآت العسكريين

-٣٧٦٩٤٣٧٥٢٥٠,٤المجموع

٣٧٨٩٦٥٤٠٣٧١٢٦,٥األحياء

١١٩٦١٦١٢٤٩٥١٤,٥المتوفون

٣٤١١١٢٣٥٩٣٤٦٥,٣المستفيدون من الورثة

-٢٤٣٩١٣٨٨٤٣,١أصحاب المكافآت

عد جدول رقم ١٧-٩ : عدد المشتركين والمستفيدين والمبالغ المحصلة والمصروفة بالمؤسسة العامة للتقا

إجمالي المبالغ المحصلة من المشتركين على رأس العمل (مليون لایر)

الحصص المناظرة

إجمالي المبالغ المصروفة على المستفيدين (مليون لایر)

إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعديـة

المصدر: المؤسسة العامة للتقاعد.    * األرقام متوقعة لحين إعتماد الحساب الختامي للمؤسسة.
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نسبة التغير
(٢٠١٠)(٢٠١١)٪

————————————

-١١٦٨١١٥٤١,٢عدد المنشآت الحكومية

٢٤١٤١١٢٧٢٨٨٠١٣,٠عدد المنشآت الخاصة

١٤٠٠٠٣٤٨١٥٢٣٦٩٣٤٨,٨عدد المشتركين المشمولين

٤٧٨٨٢٧٥٥٤٢٦٤٢٥١٣,٣عدد المشتركين على رأس العمل

٨٤٨٨٨١٨٨٣٢٤٨٤,٠عدد المشتركين على رأس العمل (فرع المعاشات)

٤٦٥٢٨٦٥٥٢٨٠٣٠٦١٣,٥عدد المشتركين على رأس العمل (فرع األخطار المھنية )

٨١٩٠٩٧٣٩١٨,٩إجمالي تعويضات فرع المعاشات (مليون لایر)

-٤٠٦,٣٣٩١,١٣,٧إجمالي تعويضات فرع األخطار المھنية (مليون لایر)

٤٧٩٤٣٤٩٨٥٩٤,٠إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات المحلية (مليون لایر)

١٥٢٦٢١٦٠١٣٤,٩عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع المعاشات

١٠٣٠١٥١١٠٠٠٦٦,٨عدد حاالت التقاعد لفرع المعاشات* 

١٣٢٩٥٠١٤٠٧٦١٥,٩عدد حاالت استحقاق افراد العائلة لفرع المعاشات** 

٩٧١٤١٠٢٨٣٥,٩عدد حاالت العجز غير المھني لفرع المعاشات

٨١٤٧٨٤٠٢٣,١عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع األخطار المھنية

٦٩٥٦٩٧٠,٣عدد حاالت العجز الجزئي المستديم

١١١١١١٠,٠عدد حاالت العجز الكلي المستديم

٧٣٤١٧٥٩٤٣,٤عدد حاالت مستحقات الورثة

*   تشمل تقاعد الشيخوخة، والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والتقاعد بسبب المھن الشاقة .

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 **  تشمل مستحقات الورثة، ومستحقات ورثة مفقود، ومشترك سجين.

جدول رقم ١٧-١٠: بيان نشاط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  لعامي ٢٠١٠م-٢٠١١م

غ   ٢٠٢١ارتفع عدد المستوصفات والعيادات المجمعة الخاصة ليبل
 . مستوصفاً وعيادة عن العام السابق ٧٧مستوصفاً وعيادة بزيادة 

 
غ   ل ب ت ة ل ك وارتفع إجمالي عدد األسّرة في مستشفيات الممل

ا  ٥٨,١نحو  ھ ات  ٣٤,٤ألف سرير من ي ف ش ر في مست ألف سري
في المئة من إجمالي عدد األسرة  ٥٩,١وزارة الصحة تشكل نحو 

ات  ١٠,٩في مستشفيات المملكة، ونحو  ي ف ش آالف سرير في مست
ي  ١٨,٨الجھات الحكومية األخرى تشكل نحو  ال في المئة من اجم

ات  ١٢,٨عدد األسرة في المملكة، ونحو  ي ف ش ألف سرير في مست
في المئة من إجمالي عدد األسرة  ٢٢,١القطاع الخاص تشكل نحو 

 .في المملكة
 

طاع الصحي في   ق اء في ال ي عدد األطب وارتفع إجمال
حو ١٤٣١المملكة في عام  غ ن ل ادة  ٦٥,٦ھـ ليب زي يب ب ألف طب

حو  ١٩,٥نسبتھا  م ن ھ ن ق، م ألف  ٣١,٥في المئة عن العام الساب
في المئة من  ٤٨,٠طبيب بمستشفيات وزارة الصحة يشكلون نسبة 

وزارة 
الصحة

الجھات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
الخاص

المجموع
وزارة 
الصحة

الجھات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
الخاص

المجموع

——————————————————
٢٠٩٤----٢٠٣٧٢٠٩٤----٢٠٣٧مراكز الرعاية الصحية

٢٠٢١٢٠٢١----١٩٤٤١٩٤٤----المستوصفات الخاصة

٢٤٤٣٩١٢٥٤٠٨٢٤٩٣٩١٢٧٤١٥المستشفيات

٣٣٢٧٧١٠٨٢٢١١٨٣٣٥٥٩٣٢٣٤٣٧٠١٠٩٣٩١٢٨١٧٥٨١٢٦األّسرة

٢٥٨٣٢١٢٣٠٤١٦٧٦٧٥٤٩٠٣٣١٥١٧١٢٩٦٨٢١١٣٤٦٥٦١٩األطباء

٦٣٢٩٧٢٤٢٥٣٢٣٣٠٨١١٠٨٥٨٧٥٩٧٨٢٥٨٨٠٢٧٩٣٤١٢٩٧٩٢التمريض

٣٤٠١٤٢٠١٦١٩٨٣٣٦٤٠٠٨٤١٩٠٠٢٠٥٠٨١٠٨٧٦٧٣٢٨٤الفئات الطبية المساعدة

كة جدول رقم ١٧-١١ : إجمالي المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي بالممل

١٤٣١ھـ
—–———————————

المصدر: وزارة الصحة.

١٤٣٠ھـ
—–———————————
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يب  ١٣,٠إجمالي عدد االطباء في القطاع الصحي، ونحو  ألف طب
حو  ون ن ل في  ١٩,٨بمستشفيات الجھات الحكومية األخرى يشك

طاع  ٢١,١المئة من اإلجمالي، ونحو  ق ات ال ي شف ألف طبيب بمست
 .  في المئة من اإلجمالي ٣٢,٢الخاص يشكلون نحو 

 
م   جدول رق ات ال ى  ١٢-١٧ومن جانب آخر تشير بيان إل

لف  طاع الصحي في مخت توزيع المرافق والقوى العاملة في الق

ام  ى أن .  ھـ١٤٣١مناطق المملكة في ع ر اإلحصاءات إل وتشي
رافق  م ان وعدد ال ركز عدد السك ن ت ي اسب طردي ب ھـناك تن
اء ات وأسرة وأطب ي ف ش . الـصـحـيـة ومـا يـرتـبـط بـھـا مـن مـسـتـ

ة،  رم ك م ة ال ك اض، وم ري اطق كل من ال ن كـمـا يـالحـظ أن مـ
عظم  ا م ھ ي ركز ف ت ة ت ي ة الشرق طق والـمـديـنـة الـمـنـورة، والـمن
ك  ل ت ان ب داد السك ة اع ي ب ال ركز غ ت ظراً ل ة ن ي الـمـرافق الصح

 ■ المناطق

المنطقة
مراكز الرعاية 
الصحية

المستوصفات 
التمريضاألطباءاألّسرةالمستشفياتالخاصة

الفئات الطبية 
المساعدة

—–————–————–—————–—————————————————
٣٩٩٧٥٨٨٧١٥٠٥١١٢٥٩٩٢٣١٥٩١٢١٤١الرياض

٣٢١٥٢٦٨٢١٢٩٢٦١٢٠٨٦٢٢١٣٨١٠٧٨٩مكة المكرمة

١٤٣٨٠٣٤٣٣٩٢٣٦٤١٧٦١٦٣٣٣٠المدينة المنورة

١٥١٧٢٢٢٢٦٠٦٢٧٣٩٥٣٢٩٣٧٠٦القصيم

٢٢٥٢٣٧٦٨١٠٦٦٢٨٨٢٠١٨٨٤٦٨٧٣٥الشرقية

٣٠٣١٤٣٣٤٣٩٨٧٣٨٧٦٧٦٦٥٣٦٥٤عسير

٩٣٢١١٢١١٢٢١٢٦٧٢٧٤٧١٤٥٨تبوك

٦٧٤٠١٤١٧٩٨١٢٩٦٢٦٤٣١٢٥٩حائل

٩٣٢٦١١١١٣٠١١٠٧٢٢٨٣١١٧٨الحدود الشمالية

٤٣٢٣٨٩٥٠٩١٨١٨٩٧٩٤٠جازان

٤٩٣٧١٠١١٨٢١١٢٩٢٧٦٣١٢٥٣نجران

١٤٦٤٠٢٠١٨٤٤٢٠٢٦٤٢٧٢٢٨٥٠الباحة

٦١٢٨١٣١٤٧٦١١٤٧٢٥٥٤١٤٨٣الجوف

٢٠٩٤٢٠٣١٤١٥٥٨١٢٦٦٥٦١٩١٢٤٤٢٠٧٨٦٥٦اإلجمالي

عام ١٤٣١ھـ جدول رقم ١٧-١٢ :  إجمالي المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي حسب مناطق المملكة ل

المصدر: وزارة الصحة.

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١

آالف   إجمالي األسّرة والقوى العاملة بالقطاعات الصحية في المملكة: ٢-١٧رسم بياني رقم  

األطباء  الممرضون  الفئات الطبية المساعدة  األسّرة 
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ى .  بالمتوسط العالمي ويتوقع أن يؤثر النمو المستمر لھذه النسبة عل
ة  ك ل م م دن ال ان في م الطلب على خدمات المرافق العامة واإلسك

 . خالل الفترة القادمة
 

وتدل بقية المؤشرات على التغيرات الديموغرافية األخرى  
 ٥,٥الھامة في المملكة، فقد انخفض معدل الخصوبة اإلجمالي من 

مي ( م ١٩٩٥  -١٩٩٠مولود لكل امرأة خالل الفترة  ال المتوسط الع
رأة ٣,١ ى )  مولود لكل إم ام   ٢,٦إل الل ع رأة خـ كل إم ود ل ول م

مي ( م ٢٠١١ رأة ٢,٤المتوسط العال كل إم ود ل ول وانخفض ).  م
ود حي ١٠٠٠لكل ( رضيع  ١١٨معدل وفيـات الرضـع من  ول ) م

ع ٩٦المتوسط العالمي (م ١٩٧٠في عام  ى )  رضي ع  ١٨إل رضي
مي ( م ٢٠٠٨في عـام  ع ٤٤المتوسط العال ا انخفض ).  رضي م ك

ود حي ١٠٠٠لكل ( معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  ول ) م
ى )  طفل ١٤٨المتوسط العالمي ( م ١٩٧٠طفل في عام  ١٨٥من  إل
مي ( م ٢٠٠٩طفل في عام  ٢١ ال ع وسط ال ت م ل ٥٨ال وزاد ).  طف

ة  ٥٣,٩متوسط العمر المتوقع للفرد في المملكة عند الوالدة من  سن
مي ( م ١٩٧٥  –  ١٩٧٠خالل الفترة  ال ع وسط ال ة ٥٨,٣المت ن ) س

مي ( م ٢٠١١سنة خـالل عـام  ٧٣,٩إلـى  ال ع وسط ال ت م  ٦٩,٨ال
ة ).  سنـة ل ق ن ى حجم ال عرف عل ت وتتيح مقارنة ھذه المؤشرات ال

رة  ـ ـ ت النوعية والكمية على المستوى التنموي  في المملكة خالل ف
 . التحليل

 
ج   ائ ت ى ن اًء عل ن جنس ب ة حسب ال ك ل يتوزع سكان المم

ور،  ٥٦,٥م بما نسبته ٢٠١١تقديرات منتصف العام  ة ذك ئ م في ال
في المئة إناث من جملة السكان، وشكل السكان السعوديون  ٤٣,٥و

في المئة،  ٣٤,٠في المئة واإلناث ما نسبته  ٣٤,٣الذكور ما نسبته 
في المئة  ٢٢,٢بينما شكل السكان الذكور غير السعوديين ما نسبته 

-١٨جدول رقم ( في  المئة  ٩,٤واإلناث غير السعوديات ما نسبته 
 ).١-١٨، ورسم بياني رقم ٢
 

ام   م حسب ٢٠١١ومن حيث توزيع سكان المملكة في ع
حو  المناطق االدارية، تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة األولى  بن

في المئة، تليھا منطقة الرياض في  ٢٥,٥مليون نسمة وبنسبة  ٧,٢
ة  ٧,١المرتبة الثانية بنحو  ب س ن ة،  ٢٥,٠مليون نسمة وب ئ م في ال

مليون نسمة وبنسبة  ٤,٣والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنحو 
ة  ١٥,١ ب رت م ال د أتت ب ق ة ف ي ال في المئة، أما منطقة الحدود الشم

ي  ١,٢مليون نسمة وبنسبة  ٠,٣األخيرة بنحو  ال في المئة من إجم
 ).٣-١٨جدول رقم (سكان المملكة 

 
حة   ر أحدث اإلحصاءات الصادرة عن مصل ا تشي م ك

د  ي وال م ادة عدد ال ى زي اإلحـصـاءات الـعـامـة والـمـعـلـومـات إلـ
غ ٢٠١١لـعـام  ـ ل ـ ب ا  ٦٠٦٥٠٥م لـيـ دارھ ق ادة م ـ زيـ وداً بـ ولـ مـ
ن  ٢٢٩٦ ي ودي د السع ي وال م مولوداً عن العام السابق، وبلغ عدد ال

 ٢٤٩٠٢٢مولوداً من الذكور و  ٢٦١٤٧٣مولوداً منھم  ٥١٠٤٩٥
 ٩٦٠١٠مولوداً من اإلناث، بينما بلغ عدد المواليد غير السعوديين 

وداً من  ٤٦٨٣٤مولوداً من الذكور و  ٤٩١٧٦مولوداً منھم  ول م
 .اإلناث

 

ان الصادرة عن   تُشير تقديرات منتصف العام لتعداد السك
ة  ي رب ع ة ال ك ل م م ومات في ال ل ع م مصلحة اإلحصاءات العامة وال

ام  ة في ع ك ل م م حو ٢٠١١السعودية إلى بلوغ سكان ال  ٢٨,٤م ن
حو  ٢,٩مليون نسمة بنسبة نمو  في المئة عن العام السابق المقدر بن

في  ٦٨,٤شكل السكان السعوديون منھم نحو .   مليون نسمة ٢٧,٦
ن ) مليون نسمة ١٩,٤(المئة    ي ودي ر السع ان غي ، فيما شكل السك

 ). مليون نسمة ٩,٠(في المئة   ٣١,٦نحو 
 

ة، أشارت أحدث   ك ل م م ال ة ب ل ام ع وى ال ق وعلى صعيد ال
ن  اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الخدمـة المدنية إلى بلوغ العاملي

ن( في القطاع الحكومي  ي ودي ر سع ون وغي ودي ام )  سع ة ع اي ھ ن ب
طاع  ٩٩٨,١م نحو ٢٠١١ ق ن في ال ألف عامل، أما بالنسبة للعاملي

ات )  سعوديون وغير سعوديين( الخاص  ان ي ب فقد أوضحت أحدث ال
ام  ة ع ايـ ھ حو ٢٠١١الصادرة عن وزارة العمـل بلوغھم في ن م ن

 . م٢٠١٠مليون عامل بنھاية عام  ٧,٠مليون عامل مقابل  ٧,٨
 

 السكان
تضح أن   ان، ي سك ل ة ل ي وغراف م دي طورات ال بدراسة الت

وى  ى مست واً عل م عات ن م المجتمع السعودي يعد من أسرع المجت
ً خالل  ا ب ري ق ان ت العالم، إذ تُشير التقديرات إلى تضاعف عدد السك

ون  ١٥,٢العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد سكان المملكة من  ملي
ام  حو ١٩٩٠نسمة في ع ى ن ام  ٢٨,٤م إل ة في ع ون نسم ي ل م

وسطات  .  م٢٠١١ ت م ال ة ب ك وبمقارنة نسب النمو السكاني في الممل
ي  ان في الدول األخرى على مستوى العالم، فإن معدالت النمو السك
نسب  دول األخرى ب و في ال م ن عدالت ال في المملكة تزيد عن م

ة خالل .  متفاوتة ك ل م فبينما بلغ معدل النمو السنوي السكاني في الم
رة  ٢,٧نحو )  م١٩٩٥ـ ١٩٩٠(الفترة  ت ف غ خالل ال ل ة، ب ئ م في ال

في  ١,٨في المئة، والدول النامية  ٢,٤نفسھا بالنسبة  للدول العربية 
ة ٠,٧المئة، ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ـ ئ م ، في ال

كذلك يتوقع ان يبلغ معدل النمو .  في المئة ١,٥ودول العالم مجتمعة 
رة  حو )  م٢٠١٥ـ ٢٠١٠( السنوي السكاني في المملكة خالل الفت ن

ة، و  ٢,٠في المئة، و  ٢,١ ي ة  ١,٣في المئة للدول العرب ئ م في ال
ة  ي م في  ٠,٥للدول النامية، ودول منظمة التعاون االقتصادي والتن

و .  في المئة ١,١المئـة، ودول العالم مجتمعة  م ن اع ال ف عزى ارت وي
ة  صادي ت ظروف االق السكاني بالمملكة إلى التحسن  المستمر في ال

رة في .  والصحية واالجتماعية م ست م طورات ال ت إضافة إلى أن ال
ى  ة، إل ـ ي ت ح ت الھيكل االقتصادي واالستثمارات الكبيرة في البنية ال
دام  ق ت ا ساھمت في اس ھ ع ي جانب استثمارات القطاع الخاص جم
ي  ت ة، ال ك ل م م أعـداد كبيـرة من العمالة غير السعودية من خارج ال

ان في  ٢٤,٧م حوالي ٢٠١١شـكلت عام  ة من عدد السك في المئ
 .المملكة

 
م    دول رق ج ح ال وض ات  ١-١٨وي اھ ج االت اص ب خ ال

ان  ة سك ب الديموغرافية والتنموية المقارنة، الزيادة المطّردة في نس
ة  في  ٧٦,٦الحضر إلى إجمالي السكان في المملكة من  ئ م في ال

ة ٤٢,٦المتوسط العالمي ( م ١٩٩٠عام  ئ م ى )  في ال في  ٨٢,٣إل
ام  ي ع ان ف ك ي الس ال م ن إج ة م ئ م  م ٢٠١١ال

ة ).  في المئة ٥٠,٨المتوسط العالمي ( ارن ق ة م ع ف رت ة م ب وھي نس
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النسبةالنمو٢٠١١*٢٠١٠*
———————————

٩٥٢٥١٧٨٩٧٤٣٦٢٦٢,٣٣٤,٣ذكور

٩٤٤٨٤٣٧٩٦٦٢٠٥٩٢,٣٣٤,٠إناث

١٨٩٧٣٦١٥١٩٤٠٥٦٨٥٢,٣٦٨,٤إجمالي

٦٠٥٢٨٣٧٦٢٩٧٧٣٥٤,٠٢٢,٢ذكور

٢٥٣٦٩٨٠٢٦٧٢٩٣٥٥,٤٩,٤إناث

٨٥٨٩٨١٧٨٩٧٠٦٧٠٤,٤٣١,٦إجمالي

١٥٥٧٨٠١٥١٦٠٤١٣٦١٣,٠٥٦,٥ذكور

١١٩٨٥٤١٧١٢٣٣٤٩٩٤٢,٩٤٣,٥إناث

٢٧٥٦٣٤٣٢٢٨٣٧٦٣٥٥٢,٩١٠٠,٠إجمالي

إحصاءات سكان المملكة حسب الجنس للسعوديين وغير السعوديين : ١٨-٢ جدول رقم

اإلجمالي

سعوديون

الجنسية والجنس
———

غير سعوديين

* تقديرات منتصف العام . 

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

—————————————————————
١٩٩٠١٥,٢٢٢٦,٤٤٣٥٢,٩٩١١٥٢٩٠,٤مجموع السكان (مليون نسمة)

٢٠١١٢٨,٤٣٦٠,٧٥٧٧٨,١١١٢٩,٥٦٩٧٤
٢٠٣٠٣٨,٥٤٩٦,٩٧٠٢٧,٣١٢١٨,٥٨٣٢١,٤

١٩٩٥٢,٧٢,٤١,٨٠,٧١,٥معدل النمو السنوي للسكان
٢٠١٥٢,١٢١,٣٠,٥١,١(نسبة مئوية)

١٩٩٠٧٦,٦٤٩,٢٣٦,٣٧٢٤٢,٦سكان الحضر (بالمدن)
٢٠١١٨٢,٣٥٦,٧٥٠,٣٧٨,٣٥٠,٨(نسبة مئوية من إجمالي السكان)

١٩٩٠٧٩,٢٨٧,٨٦٥٤٩,١٦٥,٤معدل اإلعالة
٢٠١١٤٩,٥٦١,٩٥٧,٥٤٩,٩٥٢,٢(نسبة مئوية من العاملين ١٥-٦٤)

١٩٩٥٥,٥٤,٧٣,٣١,٧٣,١معدل الخصوبة اإلجمالي
٢٠١١٢,٦٣,١٢,٧١,٨٢,٤(مولود لكل امرأة)

٢٠٠٨١٨٣٨٤٠٥٤٤معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ مولود حي)

٢٠٠٩٢١٤٩٦٠٦٥٨معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة (لكل ١٠٠٠ مولود حي)

٢٠١١٧٣,٩٧٠,٥٦٧,٢٨٠٦٩,٨متوسط العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

٢٠٠٥١٣٥١٧٦٧١٦٥٢٨٢٢٩١٩٧٩٥٤٣نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
٢٠١٠١٦٥٤١٤٧٧٤٤٩٥٢٤٠٩٧٦٩١٢٠(بالدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية)

٢٠١١٢١٠٤٦٨٥٥٤٦١٤٧٣٣٣٥٢١٠٠٨٢

العام 
(الفترة)

الدول 
العربية

الدول 
النامية

العالم

جدول رقم ١٨-١ : االتجاھات الديموغرافية والتنموية المقارنة

الدول 
المتقدمة

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط ، وتقرير التنمية البشرية ٢٠٠٩ و ٢٠١١ – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .

المملكة العربية 
السعودية
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 القوى العاملة
 العاملون في القطاع الحكومي 

ى  ة إل ي دن تُشير أحدث اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الخدمة الم
حكومي  طاع ال ق ن في ال ي ل ام ع ر ( بلوغ عدد ال ون وغي ودي سع

حو ٢٠١١بنھاية عام )  سعوديين ادة  ٩٩٨,١م ن زي ألف عامل ب
ن  ٤,٠نسبتھا  ي ودي ة السع ب غ نس ل ب ق، وت في المئة عن العام الساب

العاملين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في نفس القطاع 
 .في المئة ٩٢,١حوالي 

 
ام   ة ع اي ھ ن حكومي ب ويتوزع عدد العاملين في القطاع ال
ام ( ألف عامل سعودي  ٩١٩,١م إلى ٢٠١١ ع ادة عن ال ة زي بنسب

ر سعودي  ٧٩,٠، و ) في المئة ٣,٩السابق بلغت  امل غي ألف عـ
 ).في المئة ٥,٢بنسبة زيادة عن العام السابق بلغت (

م ٢٠١١كما أشارت اإلحصاءات إلى أن عدد الوفيات لعام  
ا  ١٠٢٠٦٦بلغ  دارھ ق اة عن  ١٩٠٩حالة وفاة بزيادة م ة وف ال ح

اة  ٧٨٤٣١العام السابق، وبلغ عدد الوفيات من السعوديين  حالة وف
ذكور و ٤٣٠٢٤منھم  اة من ال اة من  ٣٥٤٠٧حالة وف ة وف ال ح

ن  ي ودي ة  ٢٣٦٣٥اإلناث، كما بلغ عدد الوفيات من غير السع ال ح
اة من  ٥٩٥٤حالة وفاة من الذكور و ١٧٦٨١وفاة منھم  ة وف ال ح

دل .  اإلناث ع ى أن م ة أخرى، أشارت اإلحصاءات إل ومن ناحي
ى  رأة  ٣,١٠الخصوبة لدى السعوديات انخفض إل كل ام ود ل ول م

رأة ٣,١٧م بينما كان في العام السابق ٢٠١١لعام  كل ام ود ل ول . م
م ما ٢٠١١وقد بلغ معدل الخصوبة اإلجمالي لغير السعوديات لعام 

ً من  ٢,٣٠مقداره  ضا كل  ٢,٣١مولود لكل امرأة منخف ود ل ول م
 ).٤-١٨جدول رقم (امرأة في العام السابق 

 

النسبةالجملةاناثذكورالمنطقة
———————————————

٤١٤٢١٨٠٢٩٥٣٤٥٧٧٠٩٥٦٣٧٢٥,٠الرياض

٤٠٧٤٠٢٥٣١٧٥٩٢١٧٢٤٩٩٤٦٢٥,٥مكة المكرمة

١٠٢١٥١٠٨٣٦٩٨٠١٨٥٨٤٩٠٦,٥المدينة المنورة

٧١٨٣١٧٥٥٠٥١٧١٢٦٨٨٣٤٤,٥القصيم

٢٥١٤٥٧٨١٧٧٥٦٥٢٤٢٩٠٢٣٠١٥,١الشرقية

١٠٧١٤٨٨٩٢٢٣٨٠١٩٩٣٨٦٨٧,٠عسير

٤٥٢٣٤٥٣٧٢٠٨٤٨٢٤٤٢٩٢,٩تبوك

٣٣٧١٤٥٢٨٥٣٥٠٦٢٢٤٩٥٢,٢حائل

١٧٩٦٦٣١٥٤٢٦٤٣٣٣٩٢٧١,٢الحدود الشمالية

٧٦٠٤٩٠٦٦٢٦٩٦١٤٢٣١٨٦٥,٠جازان

٢٨٧٥٦٠٢٣٩٧٧٢٥٢٧٣٣٢١,٩نجران

٢٢٥٠٤١٢٠٤١٢٢٤٢٩١٦٣١,٥الباحة

٢٥٧٠١٩٢٠١٧٩٩٤٥٨٨١٨١,٦الجوف

١٦٠٤١٣٦١١٢٣٣٤٩٩٤٢٨٣٧٦٣٥٥١٠٠اإلجمالي

جدول رقم ١٨-٣ : إحصاءات سكان المملكة حسب المناطق اإلدارية والجنس في عام ٢٠١١م*

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.              * تقديرات منتصف العام.

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠

م٢٠١٠عام  م٢٠١١عام 

مة
س
ن ن
يو
مل

التوزيع السكاني للمملكة من واقع النتائج األولية لتعداد للسكان: ١-١٨رسم بياني رقم  

ذكور سعوديون إناث سعوديات  ذكور غير سعوديين  إناث غير سعوديات  إجمالي الذكور  إجمالي اإلناث  إجمالي السكان 
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ة   اي ھ ن وبالنسبة للعاملين السعوديين ، فقد بلغ عدد الذكور ب
ام ( ألف عامل  ٦١٦,٧م حوالي ٢٠١١عام  ع ادة عن ال ة زي ب س بن

ي )  في المئة ٤,٦السابق بلغت  اث حوال  ٣٠٢,٤كما بلغ عدد اإلن
غـت ( ألف عاملـة  ل ق ب اب ـ ام الس ـ ع ي  ٢,٥بنسبة زيادة عن ال فـ

 ).المئـة
 

ذكور   أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فقد بلغ عدد ال
ادة عن ( ألف عامل  ٣٧,١م حوالي ٢٠١١بنھاية عام  ة زي ب س ن ب

ألف  ٤١,٩كما بلغ عدد اإلناث )  في المئة ١٠,٣العام السابق بلغت 
غت ( عامـلة  ل ق ب اب ـ ام الس ـ ة ١,١بنسبة زيادة عن الع ئ م ) في ال

 ).٢-١٨، ورسم بياني رقـم ٥-١٨جدول رقـم (
 

طاع  ق ن في ال ي ل ام ع ن ال ي ودي سع ل ة ل ري متوسط األجور الشھ
  الحكومي
خ   ٢٣/ صدر أمر ملكي برقــم أ  ـ ـ اريـ ھـ       ١٤٣٢/٣/٢٠ت

ة  ١٥بإضافة بدل غالء المعيشة بنسبة )  م٢٠١١/٢/٢٣( ئ م في ال
إلى رواتب العاملين السعوديين في القطاع الحكومي، وكذلك صدر 

م أ رق خ  ٦٢/ أمر ملكي ب اري ) م٢٠١١/٣/١٨( ھـ ١٤٣٢/٤/١٣ت
ى  رواتب إل ل ى ل د األدن ح ل ال دي ع ت ن  ٣٠٠٠ب اراً م ب ت لایر اع

ة ).  م٢٠١١/٥/٢٨( ھـ ١٤٣٢/٦/٢٥ ري ھ اوت األجور الش ف ت وت
ي  ت ة ال ي ف وظي م ال لموظفي القطاع الحكومي حسب تصنيف السالل

 :تحتوي على سبع تقسيمات رئيسة ھي
 
 ويحتوي على خمس عشرة مرتبة: سلم رواتب الموظفين العام -١

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١
————————————

عدد المواليد
سعوديون
٢٥٥٦٣٤٢٥٧٩٨٧٢٥٩٧٢٣٢٦١٤٧٣ذكور
٢٤٣٤٦١٢٤٥٧٠٢٢٤٧٣٥٦٢٤٩٠٢٢إناث

٤٩٩٠٩٥٥٠٣٦٨٩٥٠٧٠٧٩٥١٠٤٩٥اإلجمالي
غير سعوديين
٥٠٧٢٣٥٠٣٢٨٤٩٧٤٩٤٩١٧٦ذكور
٤٨٣٠٨٤٧٩٣٢٤٧٣٨١٤٦٨٣٤إناث

٩٩٠٣١٩٨٢٦٠٩٧١٣٠٩٦٠١٠اإلجمالي
إجمالي المواليد

٣٠٦٣٥٧٣٠٨٣١٥٣٠٩٤٧٢٣١٠٦٤٩ذكور
٢٩١٧٦٩٢٩٣٦٣٤٢٩٤٧٣٧٢٩٥٨٥٦إناث

٥٩٨١٢٦٦٠١٩٤٩٦٠٤٢٠٩٦٠٦٥٠٥اإلجمالي

عدد الوفيات
سعوديون
٤١٠٥٢٤١٦٨٢٤٢٣٤٩٤٣٠٢٤ذكور
٣٣٨٤٠٣٤٢٩٨٣٤٨٤٧٣٥٤٠٧إناث

٧٤٨٩٢٧٥٩٨٠٧٧١٩٦٧٨٤٣١اإلجمالي
غير سعوديين
١٥٩٨٠١٦٤٨٧١٧٠٧٣١٧٦٨١ذكور
٥٧٦٩٥٨٢٢٥٨٨٨٥٩٥٤إناث

٢١٧٤٩٢٢٣٠٩٢٢٩٦١٢٣٦٣٥اإلجمالي
إجمالي الوفيات

٥٧٠٣٢٥٨١٦٩٥٩٤٢٢٦٠٧٠٥ذكور
٣٩٦٠٩٤٠١٢٠٤٠٧٣٥٤١٣٦١إناث

٩٦٦٤١٩٨٢٨٩١٠٠١٥٧١٠٢٠٦٦اإلجمالي

معدل الخصوبة
٣,٣١٣,٢٥٣,١٧٣,١٠سـعـوديــون

٢,٣٥٢,٣٣٢,٣١٢,٣٠غير سعوديين
٣,١٠٣,٠٤٢,٩٨٣,٠٠اإلجـمـالــــي

جدول رقم ١٨-٤ : عدد المواليد والوفيات ومعدل الخصوبة في المملكة حسب الجنس والجنسية

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.
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١٧٥ 

ة  ٤٢٣٢٠) استئناف ئ ي لایر، ويشمل السلم قاضي تمييز ورئيس ھ
 .تمييز يتقاضون راتب شاغلي المرتبة الممتازة

ات ومن في ( سلم رواتب أعضاء ھيئة التدريس   -٥ ع جام في ال
ويحتوي على خمس تصنيفات وظيفية يبلغ متوسط راتب ):  حكمھا

م )  وظيفة معيد( الحد األدنى  ل ذا الس ودي،  ٩٥٥٥وفق ھ لایر سع
ى  اذ( ويبلغ متوسط راتب الحد األعل ت ة أس ـ ف لایر  ٢٣٥٦٥)  وظي

 .سعودي
ام  -٦ وي  : سلم رواتب أعضـاء ھيئـة التحقيق واإلدعاء الع حت وي

ى  د األدن ـ ح ط راتب ال وسـ ت غ م ل ھـذا السلم على تسـع مراتب يب
م )  مرتبـة مالزم تحقيق(  ل ذا الس ودي،  ٧٣٨٠وفق ھـ ال سع ريـ

 ٣٣٠٦٥)  مرتبة نائب رئيس( ويبلـغ متــوسط راتب الحد األعــلى 
 .ريــال سعــودي 

ى عشر  : سلم رواتب الوظائف الصحية  -٧ ويحتوي ھذا السلم عل
وفق ھذا )  فئة مساعد صحي ( فئات يبلغ متوسط راتب الحد األدنى 

ى( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى   م )  المرتبة األول ل ذا الس وفق ھ
ى  ٣٩٤٥ ة ( لایر سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعل ب رت م ال

 .لایر سعودي  ٢٤٧٥٠) الخامسة عشر
غ :  سلم رواتب المستخدمين  -٢ ل ب راتب ي ى ثالث م ويحتوي عل

ن( متوسط راتب الحد األدنى  ي الث ث ة وال ادي ذا )  المرتبة الح وفق ھ
ى  ٣٧٥٠السلم  حد األعل وسط راتب ال ت غ م ل ب لایر سعودي، وي

 .لایر سعودي ٦١٣٠) المرتبة الثالثة والثالثون(
ات :  سلم رواتب الوظائف التعليمية  -٣ وي ة مست ويحتوي على ست

وى األول( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى  م )  المست ل ذا الس وفق ھ
وى ( لایر سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ٨٤٤٠ مست ال
 .لایر سعودي  ١٧٠٦٥) السادس

وسط :  سلم رواتب القضاة  -٤ ت غ م ل ب يحتوي على عشر مراتب ي
م )  مرتبة مالزم قاضي( راتب الحد األدنى  ل  ١٠٣٢٠وفق ھذا الس

ة ( لایر سعودي، ويبـلغ متوسط راتب الحـد األعلى  م يس محك رئ

نسبة النموإجماليإناثذكورنسبة النموإجماليإناثذكورالعام
سعوديون وغير 

نسبة النموسعوديين
———————————————————————————————————————

٨٢٩٩٨٥٣,٣-٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٧٦٠٩٩٥٣,٧٣٦٨٥١٣٢١٣٩٦٨٩٩٠١,٢

٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٨٢٧٨٤٦٨,٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٧١٨٦٥٤,٢٨٩٩٧١١٨,٤

٢٠٠٩٥٨٣٩٨٩٢٨٢٧٨٥٨٦٦٧٧٤٤,٧٣٦٢٠٢٣٨٩٢٤٧٥١٢٦٤,٥٩٤١٩٠٠٤,٧

٢٠١٠٥٨٩٦٢٧٢٩٥٠٨٨٨٨٤٧١٥٢,١٣٣٦٧٧٤١٤٤١٧٥١١٨٠,٠٩٥٩٨٣٣١,٩

٢٠١١٦١٦٧٤٨٣٠٢٣٦٠٩١٩١٠٨٣,٩٣٧١٢٨٤١٩٠٢٧٩٠٣٠٥,٢٩٩٨١٣٨٤,٠

اإلجمالي
———————————

 المصدر: وزارة الخدمة المدنية .  

جدول رقم ١٨-٥ : توزيع موظفي القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسية

سعوديون
————————————————————

غير سعوديين
————————————————————

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ذكور سعوديون  إناث سعوديات 

 رسم بياني رقم ١٨-٢: توزيع موظفي القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسية ( ألف موظف) 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ذكور غير سعوديين  إناث غير سعوديات 
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١٧٦ 

ر  ٦,٩وحوالي )  في المئة ١٦,٥العام السابق بلغت  مليون عامل غي
 ).في الـمئة ١٠,٧بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت (سعودي 
ة   اي ھ ن ذكور ب وبـالـنـسـبـة للعاملين السعوديين، بلغ عدد ال

ل  ٠,٧٤م نـحـو ٢٠١١عـام  امـ اع عن ( مـلـيـون عـ ف ة ارت ب س ن بـ
ي )  في المئة ١١,٤العام السابق بلغت  اث حوال  ٠,١وبلغ عدد اإلن

غـت ( مليون عاملة  ل ق ب ام الساب ع في  ٧٨,٩بنسبة ارتفاع عن ال
 ). المئة

 
غ عدد   ل د ب ق ن، ف ي ودي ر السع ن غي أمـا بـالـنـسـبة للعاملي

ام  ـ ة عـ ي ٢٠١١الــذكـور بـنـھـايــ وال ـ ون عامل  ٦,٨م حـ ي ل م
ة ١٠,٤بـنـسـبـة ارتـفـاع عـن الـعـام الـسـابــق بـلـغت (  ئ م ) في ال

ة  ٠,١كــمـا بـلـغ عــدد اإلنــاث نـحـو  ل امـ ون عـ ـ ي ـ ل ة ( مـ ب س ن ب
ة ٢٨,٣ارتــفـاع عـن الـعـام الـسـابــق بـلـغــت  ئ م جدول ) ( في ال

 ).٧-١٨رقم 
 

ة ( لایر سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ١٠٣٥٠السلم  ئ ف
 ) .٦-١٨جدول رقم (لایر سعودي  ٣٨٨٣٠) طبيب استشاري

 
 العاملون في القطاع الخاص 

وغ   ل ى ب تشير أحدث األرقام الصادرة عن وزارة العمل إل
بنھاية )  سعوديون وغير سعوديين( عدد العاملين في القطاع الخاص 

غت  ٧,٨م نحو ٢٠١١عام  ل ق ب مليون عامل بزيادة عن العام الساب
طاع .  في المئة ١١,٣نسبتھا  ق وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في ال

ي  في  ١٠,٩الخاص إلى إجمالي العاملين في القطاع الخاص حوال
 .المئة

 
ام   ة ع اي ھ ن خاص ب طاع ال ق ن في ال ويتوزع عدد العاملي
اع عن ( مليون عامل سعودي  ٠,٨٤م إلى نحو ٢٠١١ ف ة ارت ب بنس

متوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمستوىمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمرتبة
————————————————————————————————

١٠٣٢٠مالزم قاضي١٣٩٤٥٣١٣٧٥٠١٨٤٤٠الحد األدنى

٤٢٣٢٠رئيس محكمة١٥٢٤٧٥٠٣٣٦١٣٠٦١٧٠٦٥الحد األعلى

متوسط الراتبمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالوظيفة
—–————–————————————————

٧٣٨٠١٠٣٥٠مالزم تحقيق٩٥٥٥معيدالحد األدنى

٣٣٠٦٥٣٨٨٣٠نائب رئيس٢٣٥٦٥أستاذالحد األعلى

   سلم رواتب الوظائف التعليمية
——————————  ———————————  

سلم رواتب أعضاء ھيئة التدريس

* يصنف ضمن السلم مرتبة قاضي تمييز ومرتبة رئيس ھيئة تمييز ويتقاضون راتب المرتبة الممتازة .

طبيب استشاري

 سلم رواتب المستخدمين

التحقيق واإلدعاء العام
—————————

الفئة
—–——

مساعد صحي

المصدر: وزارة الخدمة المدنية .

                                                                                                   ( لایر سعودي)

سلم رواتب الوظائف الصحية

———————————
 سلم رواتب القضاة *

متوسط األجور الشھرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي : ١٨-٦ جدول رقم

 سلم رواتب الموظفين العام

——————————————

———————————

سلم رواتب أعضاء ھيئة

(في الجامعات ومن في حكمھا)
———————————

معدل النمو السنويالتوزيع النسبيأعداد العمالةالتوزيع النسبيأعداد العمالة
———————————————————————————

١٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠٧٧٨١٤٩٦١٠٠,٠١١,٣- إجمالي العمالة

٦٨٤٧١٦٧٩٧,٩٧٥٦٨٥٤٤٩٧,٣١٠,٥          ذكور

١٤٤٠٣٣٢,١٢١٢٩٥٢٢,٧٤٧,٨          إناث

٢٧٢٤٦٥٥١٠,٤٨٤٤٤٧٦١٠,٩١٦,٥- سعوديون

٦٦٩٠٣٧٩,٦٧٤٤٩٩٠٩,٦١١,٤          ذكور

٥٥٦١٨٠,٨٩٩٤٨٦١,٣٧٨,٩          إناث

٣٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦٦٩٣٧٠٢٠٨٩,١١٠,٧- غير سعوديين

٦١٧٨١٣٠٨٨,٤٦٨٢٣٥٥٤٨٧,٧١٠,٤          ذكور

٨٨٤١٥١,٣١١٣٤٦٦١,٥٢٨,٣          إناث

جدول رقم ١٨-٧ : العاملون في القطاع الخاص حسب الجنس والجنسية

المصدر: وزارة العمل.

٢٠١٠
—————————————

٢٠١١
—————————————
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١٧٧ 

مھن )  ٤-١٨رقم  ن في ال ي ل ة " أن عدد العام ي ة األساس ي دس ن ھ ال
ة  ٣,٠احتل المرتبة األولى بحوالي "  المساعدة ب س ن مليون عامل ب

سة،  ٣٨,٠تبلغ  ي رئ في المئة من إجمالي عدد العاملين في المھن ال
خدمات" يليه في الترتيب مھن  دد "  ال ع ون عامل من  ٢,٥ب ي ل م

ه ( إجمالي عدد العاملين في المھن الرئيسة  ت ب ا نس في  ٣١,٦أو م
وان " وحلت في المرتبة الثالثة المھن )  المئة الزراعيـة وتربيـة الحي

غ  ٠,٧بنحو "  والطيور والصيد ـ ل ي  ٨,٩مليون عـامل بنسبـة تب فـ
ي  ة، وفـ ـ س ي رئ مھن ال ي ال ن فـ ـ ي المئة من إجمـالي عــدد العامل

دد "  المديرون ومديـرو األعمـال"المرتبـة األخيـرة حـلت مھن  ـ ع ب
مھن  ٠,٠٧ ي ال ن فـ ي ل ام ـ ع دد ال ي عـ مليـون عــامل من إجمــال

 . في المئة ٠,٨الرئيسـة أو ما نسبته 
 

 العاملون في القطاع الخاص حسب المناطق
ام   ة ع اي ھ ن من خالل توزيع العاملين في القطاع الخاص ب
ثالث وھي ٢٠١١ م حسب المناطق يتضح أن المناطق الرئيسة ال

حوذ  ة تست منطقة الرياض والمنطقة الشرقية  ومنطقة مكة المكرم

 العاملون في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 
ن في   ي ل ام ع ل صادي ل ت يوضح التوزيع حسب النشاط االق

طاع ٢٠١١القطاع الخاص بنھاية عام  اء" م أن ق ن ب د وال ي ي ش ت " ال
ن في  ٤٥,١استحوذ على نسبة  ي ل ام ع في المئة من إجمالي عدد ال

طاع ) مليون عامل ٣,٥( القطاع الخاص  ة " ، يليه ق ل جم جارة ال ت
ن في  ١٩,٣بنسبة "  والتجزئة ي ل ام ع ي عدد ال ال في المئة من إجم

اعات ) مليون عامل ١,٥( القطاع الخاص  ، ويحل ثالثاً قطاع الصن
ن في  ١٠,٣التحويلية بنسبة  ي ل ام ع ي عدد ال ال في المئة من إجم
حل ) مليون عامل ٠,٨( القطاع الخاص  رة ي ي ة األخ ب رت ، وفي الم

ة "  الكھرباء والغاز والميـاه" قطاع  ـ ب ة  ٠,٣بنس ئ م  ٠,٠٢( في ال
خاص طاع ال ق ن في ال ي ل ام ع ) مليون عامـل مـن إجمالي عدد ال

 ).٣-١٨، ورسم بياني رقم  ٨-١٨جدول (
 

 العاملون في القطاع الخاص حسب المھن الرئيسة 
ام   ة ع اي ھ يتضح من توزيع العاملين في القطاع الخاص بن
ي  ٩-١٨جدول رقم (م حسب المھن الرئيسة ٢٠١١ ان ي ، ورسم ب















م٢٠١١توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة خالل عام : ٣-١٨رسم بياني رقم  

الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك  

المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر 

الصناعات التحويلية  

الكھرباء والغاز والمياه  

التشييد والبناء 

تجارة الجملة والتجزئة  

النقل والتخزين واالتصاالت 

المال والتأمين وخدمات العقارات

الخدمات الجماعية واإلجتماعية والشخصية  

أنشطة أخرى  

  










م٢٠١١توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المھن الرئيسة خالل عام : ٤-١٨رسم بياني رقم  

ومديرو األعمال  المديرون 

اإلختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية  

الفنيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية  

المھن الكتابية 

مھن البيع  

مھن الخدمات  

مھن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 

غذائية   مھن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات ال

المھن الھندسية األساسية المساعدة  
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١٧٨ 

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالنشاط االقتصادي

٨٥٥٩٣٢١٨٨٨٠٧٤٩٩١٠٢٨٨٥٢٧٠,١سعوديون

٤٨٣٤٣٣١٢٧٤٨٣٥٦٠٧٠٠٥١٣٣٠٧٤٧٠٣٥٨٧٩,٠غير سعوديين

٤٩١٩٩٢٤٤٨٤٩٢٤٤٠٧٠٨٠١٢٤١٠٢٧١٢١١٤٩,٢اإلجمـالي

٤٢٩٣٦٤٩٧٤٣٤٣٣٦٣٥٥٧١٤١١٦٤٩٦٨٠,٨سعوديون

٢٥٧٢٩٣٢٣٧٢٨٩٦٦١٨٠٨٠٢٠٩٧٢٠١٧٧٠,٣غير سعوديين

٦٨٦٦٥٣٧٣٤٧٢٣٩٩٨١٦٣٧٣٥٠٨٨٥١٤٥١,١اإلجمـالي

٨٦٥٦٥٤٢١١٩٠٧٧٦٩٧٢٢٢٧٣٤٥١٠٤٥٦٧١,٣سعوديون

٦٤٩٨٨٧٩٣٢٦٦٥٩٢١٣٦٨٦٤٢٣١٣١٩٣٦٩٩٦١٦٩,٠غير سعوديين

٧٣٦٤٥٢١٣٥٣٧٧٤٩٩٨٩٧٨٣٦٤٥٢٠٥٣٨٨٠٤١٨٣١٠,٣اإلجمـالي

٩٩٩٦٨٥١٠٠٨١١٣٥٩٩٩٥١٣٦٩٤٠,٢سعوديون

١٦٧٨١١٩١٦٨٠٠١١٠٠١٢٥١١٠٢٦٠,١غير سعوديين

٢٦٧٧٧١٠٤٢٦٨٨١٢٤٦٠٠١٢٠٢٤٧٢٠٠,٣اإلجمـالي

١٩٦١٤٥٦٢٤٧٢٠٢٣٩٢٢٣٣٢٩٢١٨٧٠٩٢٥٢٠٠١٣,٢سعوديون

٢٧٩٧٧٧٠١٦٧٣٧٢٨١٤٥٠٧٣٢٣٠٥٩٠٢٧٥٤٩٣٢٥٨١٣٩٤١,٩غير سعوديين

٢٩٩٣٩١٥٢٢٩٨٤٣٠١٦٨٩٩٣٤٦٣٨٨٢٤٦٢٥٨٣٥١٠١٤٠٤٥,١اإلجمـالي

١٧٨٦٨٥١٠٤٠٠١٨٩٠٨٥١٧٤١٩١١٩٤٨٤١٩٣٦٧٥٢,٥سعوديون

١٣٠٣٤٦٧٨٨٦٢١٣١٢٣٢٩١٢٩٨٤٠٢٨٨٩٠١٣٠٧٢٩٢١٦,٨غير سعوديين

١٤٨٢١٥٢١٩٢٦٢١٥٠١٤١٤١٤٧٢٥٩٣٢٨٣٧٤١٥٠٠٩٦٧١٩,٣اإلجمـالي

٨٣١٦٧٢٩٦٩٩١١٢٨٦٦١٩٨٠٢٩١١٢٠٧١٣٠,٣سعوديون

٥٧٥٥٠٢٤٩٠٩٦٦٢٤٥٩٨٢٠٩٢٢٣٧٢٩٢٠٩٩٥٢٢,٧غير سعوديين

٦٥٨٦٦٩٧٨٧٩٥٧٣٧٤٦٤٢٢٩٠٢٥١٦٤٠٢٣٠٦٦٥٣,٠اإلجمـالي

١٧٣١٢٢٤٩١٧٥٦١٥٠٥٦١٦٢٦٣٥٦٨٢٤٠,٧سعوديون

١٦٥٩٦٥٣٥٢١٦٦٣١٧٨٧٩٠٢٤٧٥٨٨٣٧٧١,١غير سعوديين

١٨٣٢٧٧٦٠١١٨٣٨٧٨١٣٨٤٦٣٦٧٣٨١٤٥٢٠١١,٩اإلجمـالي

٣٦٣٧٦٣٥٤٠٣٩٩١٦٨٥٢٦٧٤٤٢٤٠١٢٩٥٠٧١,٧سعوديون

٨٦٠٨٧٢٨٥٨٦٣٧٢٥٨١٤٢٠٥٧٤٣٤٦٣٨٨٥٤٨,٢غير سعوديين

١٢٢٤٦٣٣٨٢٥١٢٦٢٨٨٦٦٦٦٨٧١٠١٦٧٤٧٦٨٣٦١٩,٩اإلجمـالي

------------٩٢٩٦٣٦٩٩٦٦٥سعوديون

------------٧٣٥٠٩٣٧٤٧٣٨٨٣غير سعوديين

------------٨٢٨٠٥٧٤٣٨٣٥٤٨اإلجمـالي

٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥٧٤٤٩٩٠٩٩٤٨٦٨٤٤٤٧٦١٠,٩سعوديون

٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٦٨٢٣٥٥٤١١٣٤٦٦٦٩٣٧٠٢٠٨٩,١غير سعوديين

٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠٧٥٦٨٥٤٤٢١٢٩٥٢٧٧٨١٤٩٦١٠٠اإلجمـالي

بات والصـيد الـبري واألسـماك عة والغا الزرا

ستخراج البـترول والغـاز والمحـاجر ناجم وا الم

الصـناعات التحويليــة

٢٠١١

ـاء والغـاز والميـاه الكھرب

شييد والبنـاء الت

جدول رقم ١٨-٨ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة والجنس والجنسية

٢٠١٠

النسبة ——–——————————
المئوية

———————————–—

ـارات ـأمين وخـدمات العق مال والت ال

المصدر : وزارة العمل - مركز المعلومات.     ( --- )  غير متوقر.

خرى أنشطة أ

المجموع

خدمات الجماعية واإلجتماعيـة والشخصـية ال

ئة جارة الجملة والتجز ت

صاالت خزين واالت قل والت الن
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١٧٩ 

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمھن الرئيسية
———————————————————————————

٥٣٩٤٩٢٣٢٨٥٦٢٧٧٤٦٩٩٧٥٩٣٤٥٢٩٣١٠,٧سعوديون

٦٢٧٢٢٥٦٢٩٧١٢٠٥٦٢٠٦١٢٢٦٢٠,٢غير سعوديين

ـالي ٦٠٢٢١٢٣٥٣٦٢٥٧٤٥٩٠٥٣٦١٤٠٦٥١٩٣٠,٨اإلجم

٥٨٧٧٨٧٧١٨٦٦٤٩٦٥٦٥٦١٨٧٩٦٦٥٣٥٧٠,٨سعوديون

٣٥٤٦٠٣١٠٦٦٥٣٦٥٢٦٨٣٦٥٢٣٦١٢٥٢٢٣٧٧٧٥٨٤,٩غير سعوديين

ـالي ٤١٣٣٨١١٨٣٨٣٤٣١٧٦٤٤٢١٧٩٧٢١٣١٨٤٤٣١١٥٥,٧اإلجم

٥٥٠٩٨١٣٩٥٩٦٩٠٥٧٥٢٣١١٢٦٨٢٧٧٩١٣٨١,٠سعوديون

٣٢٥٧٩٠٣٩٦٤٤٣٦٥٤٣٤٣٤٢٦٥٥٤٦٤٠٨٣٨٩٠٦٣٥,٠غير سعوديين

ـالي ٣٨٠٨٨٨٥٣٦٠٣٤٣٤٤٩١٣٩٤٩٦٦٧٣٢٣٥٤٦٨٢٠١٦,٠اإلجم

١٥٦١٦٧١٤٨٦٦١٧١٠٣٣١٧٩٣١٠٢٩٢٨٥٢٠٨٥٩٥٢,٧سعوديون

٨٠٠٣٢٩٥٨٢٩٨٦٥٦٠٣٣٣٦٨٩٣٠,١غير سعوديين

ـالي ١٦٤١٧٠١٥١٦١١٧٩٣٣١١٨٥٨٧٠٢٩٦١٨٢١٥٤٨٨٢,٨اإلجم

٦٨٤٢٢٥٢٠٦٧٣٦٢٨٥٧٠٦٤١٠٣١٥٦٧٣٧٩٠,٩سعوديون

١٥٨٩٢٦٥٥١٥٨٩٨١١٦٠٣٠٧٧٢١٦٠٣٧٩٢,١غير سعوديين

ـالي ٢٢٧٣٤٨٥٢٦١٢٣٢٦٠٩٢١٧٣٧١١٠٣٨٧٢٢٧٧٥٨٢,٩اإلجم

١٧٩٤٢٣٩٤٢٧١٨٨٨٥٠٢١٣٤٤٣١١٣٥٠٢٢٤٧٩٣٢,٩سعوديون

٢٠٥٤٣٦٠٢٧٣٣٩٢٠٨١٦٩٩٢١٩١٧١٧٣٩٩٧٨٢٢٣١٦٩٥٢٨,٧غير سعوديين

ـالي ٢٢٣٣٧٨٣٣٦٧٦٦٢٢٧٠٥٤٩٢٤٠٥١٦٠٥١٣٢٨٢٤٥٦٤٨٨٣١,٦اإلجم

٩١٥٤٧٢٩٢٢٦٢١٠٦١٧٠٢٢٧٦٠,٠سعوديون

٤٦٠٢٦١١٠٣٤٦٠٣٦٤٦٨٦٦٢٠١٤٢٦٨٦٧٦٢٨,٨غير سعوديين

ـالي ٤٦٩٤١٥١٧٥٤٦٩٥٩٠٦٨٨٧٢٦٣١٢٦٨٩٠٣٨٨,٩اإلجم

١٧٦٣٣١٣٥٧١٨٩٩٠١٥٨٢٤٢٤١٤١٨٢٣٨٠,٢سعوديون

٢٤٥٠٢٧٩٧٥٨٢٥٤٧٨٥٢٢٧٧١٦١٣٢٠١٢٤٠٩١٧٣,١غير سعوديين

ـالي ٢٦٢٦٦٠١١١١٥٢٧٣٧٧٥٢٤٣٥٤٠١٥٦١٥٢٥٩١٥٥٣,٣اإلجم

٧٠٤١٣٦٨٥٧١٠٩٨١٢١٣٧٤٤٣٩٥١٢٥٧٦٩١,٦سعوديون

٢٥٦٤٨٨٨٥٣١٢٥٦٥٤١٩٢٨٣٠٦٨٧٦٠٤٢٨٣١٢٩١٣٦,٤غير سعوديين

ـالي ٢٦٣٥٣٠١١٢١٦٢٦٣٦٥١٧٢٩٥٢٠٦١٤٩٩٩٢٩٥٧٠٦٠٣٨,٠اإلجم

٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥٧٤٤٩٩٠٩٩٤٨٦٨٤٤٤٧٦١٠,٩سعوديون

٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٦٨٢٣٥٥٤١١٣٤٦٦٦٩٣٧٠٢٠٨٩,١غير سعوديين

ـالي ٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠٧٥٦٨٥٤٤٢١٢٩٥٢٧٧٨١٤٩٦١٠٠اإلجم

مھن العمليات الصناعية 
والكيميائية والصناعات 

الغذائية  

االختصاصيون في المواضيع 
العلمية والفنية واإلنسانية  

——————————–——

 المجموع

———————————–—

مھن الخدمات    

مھن الزراعة وتربية الحيوان 
والطيور والصيد  

المھن الھندسية األساسية 
المساعدة  

المديرون ومديرو  األعمال

المصدر: وزارة العمل.

النسبة 
المئوية

٢٠١١

مھن البيع    

٢٠١٠

المھن الكتابية    

جدول رقم ١٨-٩ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المھن الرئيسة والجنس والجنسية

الفنيون في المواضيع العلمية 
والفنية واإلنسانية  
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١٨٠ 

على ما يربو على ثالثة أرباع العاملين في القطاع الخاص، حيث 
حو  ٣٤,٨احتلت منطقة الرياض المرتبة األولى بنسبة  في المئة ون

خاص،  ٢,٧ طاع ال ق مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في ال
حو  ن ة ب رم ك م ة ال ك  ١,٧تالھا في الترتيب  المنطقة الشرقية  وم

ة  ١,٦مليون عامل و ب س ن ي وب وال ت ى ال و  ٢١,٢مليون عامل عل
ى  ٢٠,٩ في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص عل

حو  ن رة ب ي  ٠,٠٥التوالي، بينما احتلت منطقة جازان المرتبة األخ
ن في  ٠,٦مليون عامل وبنسبة  ي ل ام ع في المئة من إجمالي عدد ال

 ).٥-١٨، ورسم بياني رقم  ١٠-١٨جـدول رقـم (القطـاع الخاص 
 
 المتوسط الشھري ألجور العاملين في القطاع الخاص  

وفقاً لبيانات وزارة العمل، بلغ المتوسط الشھري ألجور  
ام  ة خالل ع ك ل م م ال حو ٢٠١١العاملين في القطاع الخاص ب م ن

لایر سعودي خالل  ١٢٩٣,٠لایر سعودي، مقارنةً بنحو  ١٤٢٦,٠
وسجل متوسط .  في المئة ١٠,٣م، محققاً ارتفاعاً نسبته ٢٠١٠عام 

غ  ل ب سة م ف ام ن ع لایر  ١٤٠٦,٠األجور الشھري للذكور خالل ال
غت  ل ام  ١٠,٠سعودي  وبنسبة ارتفاع ب ع ال ة ب ارن ق ة م ئ م في ال

حو  ى ن اث إل إلن وسط األجور الشھري ل ت ع م السابق، كما ارتف
في المئة  ٨,٢ريــال سعودي مسجالً معدل ارتفاع نسبته  ٢١٣٣,٧

ي ،    ١١-١٨جــدول رقـم ( مقارنةً بالعـام الســابـق  ان ـ ـ ي م ب ـ ورسـ
٦-١٨.( 

 
 السعودة  

ة   عالق ة ذات ال ي وم استمرت وزارة العمل واألجھزة الحك
ة في األنشطة  ي وطن ة ال ل في جھودھا لزيادة مساھمة القوى العام
ة  ال م ع ا ال ھ االقتصادية المختلفة والسيما  القطاعات التي تتركز ب

ومات وبشكل .  األجنبية ل ع م ومن تلك الجھود العمل على توفير ال
ى  خاص عل طاع ال ق منتظم عن سوق العمل في المملكة، وحث ال
ل،  م ع إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين المؤھلين والراغبين في ال
ة  ي ل ع ف حاجة ال ة في حدود ال ي ب ن ة األج ال م ع دام ال خ وتقنين است

الجملةإناثذكورالسنة

————————

٢٠١٠١٢٧٨,٧١٩٧٢,٨١٢٩٣,٠

٢٠١١١٤٠٦,٠٢١٣٣,٧١٤٢٥,٩

٢٠١١١٠,٠٨,٢١٠,٣

(لایر سعودي)

المصدر: وزارة العمل.

معدل نمو متوسط األجور

جدول رقم ١٨-١١ : المتوسط الشھري ألجور العاملين في القطاع 
الخاص
















 





م٢٠١١توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المناطق عام : ٥-١٨رسم بياني رقم  

الرياض   المدينة المنورة   القصيم   الحدود الشمالية   الشرقية  
عسير   تبوك   حائل   الجوف   جازان  
نجران   الباحة   مكة المكرمة  

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١

  
لایر

المتوسط الشھري ألجور : ٦-١٨رسم بياني رقم  
العاملين في القطاع الخاص

ذكور إناث جملة
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١٨١ 

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمناطق الرئيسة

٢٣٦٦٢١٢٣٣٧٣٢٥٩٩٩٤٢٦٥٨٨٧٣٨٧١٦٣٠٤٦٠٣٣,٩سعوديون

٢٠٩٨٧٨١٣٧٨٥٧٢١٣٦٦٣٨٢٣٥١٣١٢٤٨٦٩٨٢٤٠٠٠١٠٣٠,٨غير سعوديين

٢٣٣٥٤٠٢٦١٢٣٠٢٣٩٦٦٣٢٢٦١٧١٩٩٨٧٤١٤٢٧٠٤٦١٣٣٤,٨اإلجمالي

١٥٦٨٥٤١٥٠٠٣١٧١٨٥٧١٥٦٣٦٠٢٧٦٥٧١٨٤٠١٧٢,٤سعوديون

١٣٢٥٨٣٥١٨٥٩٢١٣٤٤٤٢٧١٤١٧٥٢٥٢٥١٤٣١٤٤٢٦٦٨١٨,٥غير سعوديين

١٤٨٢٦٨٩٣٣٥٩٥١٥١٦٢٨٤١٥٧٣٨٨٥٥٢٨٠٠١٦٢٦٦٨٥٢٠,٩اإلجمالي

٢٣٣٢١١٦٩٢٢٥٠١٣٢٥١١٢٣٣٢٢٢٨٤٣٤٠,٤سعوديون

٢٣٧٨١٦٣٥٨٦٢٤١٤٠٢٢٧٤٥٣٩٤٣٥٣٢٧٨٨٩٢٣,٦غير سعوديين

٢٦١١٣٧٥٢٧٨٢٦٦٤١٥٢٩٩٦٥١٧٦٧٥٣٠٧٣٢٦٣,٩اإلجمالي

٢٢٢٨٢١٤٢٩٢٣٧١١٢٠٣٤٧٣٥٩٨٢٣٩٤٥٠,٣سعوديون

٤١١١١٥٣٨٤٩٤١٤٩٦٤٤٤٠٨٦٣٤٦٥٣٤٤٥٥١٦٥,٧غير سعوديين

٤٣٣٣٩٧٥٢٧٨٤٣٨٦٧٥٤٦١٢١٠٨٢٥١٤٦٩٤٦١٦,٠اإلجمالي

١٨٤٥٥٦١١٧٣٠١٩٦٢٨٦٢٢٧٠١٧١٩٤٩٢٢٤٦٥٠٩٣,٢سعوديون

١٢٩٤٠٦٨١٦٦٨٨١٣١٠٧٥٦١٣٨٤٤٨٣١٩٤٧٩١٤٠٣٩٦٢١٨,٠غير سعوديين

١٤٧٨٦٢٤٢٨٤١٨١٥٠٧٠٤٢١٦١١٥٠٠٣٨٩٧١١٦٥٠٤٧١٢١,٢اإلجمالي

١٦٣٦٣١٠٨٧١٧٤٥٠١٩٨٨٠١٩٢٩٢١٨٠٩٠,٣سعوديون

٢٧٣٢٢٦٣٤٠٠٢٧٦٦٢٦٢٩٤٥٣٩٤٢٤٣٢٩٨٧٨٢٣,٨غير سعوديين

٢٨٩٥٨٩٤٤٨٧٢٩٤٠٧٦٣١٤٤١٩٦١٧٢٣٢٠٥٩١٤,١اإلجمالي

٥٤٩٤٥٧٠٦٠٦٤٥١٧٤٩٦٩٦١٤٣٠,١سعوديون

٦٦٧١٠٥٩٤٦٧٣٠٤١٦٧٥٩٨١٦٩٩١٦٩٢٩٧٢,٢غير سعوديين

٧٢٢٠٤١١٦٤٧٣٣٦٨١٧٢٧٧٢٢٦٦٨١٧٥٤٤٠٢,٣اإلجمالي

٤٥٢٣١٦١٤٦٨٤٥٩٥٥١٥٤٩٧٥٠٤٠,١سعوديون

١٣٧٧٦٢١٢٦١١٣٩٠٢٣٧٨٨٨٦٩٠٣٧٩٧٨٩١,٠غير سعوديين

١٤٢٢٨٥١٤٢٢١٤٣٧٠٧٨٤٨٤١٢٤٥٢٨٧٢٩٣١,١اإلجمالي

٢٧٩٢٦٢٢٨٥٤٣١١٩١٩٠٣٣٠٩٠,٠سعوديون

٣٨٣٨١١٨١٣٨٥٦٢٤٥٦٨١٧٨٨٤٦٤٦٩٠,٦غير سعوديين

٤١١٧٣٢٤٣٤١٤١٦٤٨٨٠٠٩٧٨٤٩٧٧٨٠,٦اإلجمالي

٥٧٠٣٢٢٠٥٩٢٣٢٣٠١٣٣٠٢٦٣١٠,٠سعوديون

٧٠٧٣٠٧٢٥٧١٤٥٥٤٤٤٢٣٤٣٠٤٤٨٥٣٠,٦غير سعوديين

٧٦٤٣٣٩٤٥٧٧٣٧٨٤٦٧٢٤٧٦٠٤٧٤٨٤٠,٦اإلجمالي

٤٠٢٨٥١٤٠٧٩٣١٠٤٦٥١٣٧٥٥٠,٠سعوديون

٩٨٩٠٩٥١٥٩٩٤٢٤١٠٠٥٤٩٩٣٦١٠١٤٨٥١,٣غير سعوديين

١٠٢٩٣٧٥٦٦١٠٣٥٠٣١٠٣٦٥٣١٥٨٧١٠٥٢٤٠١,٤اإلجمالي

٣٠٤٥٩٣٣١٣٨٥٠٤٢٤٠٠٥٤٤٢٠,١سعوديين

٤٢٢٨٠٦٣٢٤٢٩١٢٩٤٣٠٩١٠٥٠٩٥٣٥٩١,٢غير سعوديين

٤٥٣٢٥٧٢٥٤٦٠٥٠٩٩٣٥١١٤٥٠١٠٠٨٠١١,٣االجمالي

٣٤٥٥١٤٧٣٦٠٢٥٦٩٢٦٨٣٦٣٧٥٠,١سعوديين

٨٢٥١٧٥٣٥٨٣٠٥٢١٢٨٨٤٧١٠٩١١٢٩٩٣٨١,٧غير سعوديين

٨٥٩٧٢٦٨٢٨٦٦٥٤١٣٤٥٣٩١٧٧٤١٣٦٣١٣١,٨االجمالي

٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥٧٤٤٩٩٠٩٩٤٨٦٨٤٤٤٧٦١٠,٩سعوديون

٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٦٨٢٣٥٥٤١١٣٤٦٦٦٩٣٧٠٢٠٨٩,١غير سعوديين

٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠٧٥٦٨٥٤٤٢١٢٩٥٢٧٧٨١٤٩٦١٠٠اإلجمالي

المصدر: وزارة العمل.

٢٠١٠

جدول رقم ١٨-١٠ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المناطق الرئيسة والجنس والجنسية
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————————————–—
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١٨٢ 

اتب  ٣٤٢٩٣خالل برنامج حافز وعددھم  ك ل م ب سعودي، ومن ق
غ  ٣٨٠٠٢العمل قبل تطبيق برنامج حافز وعددھم  سعودي، كما بل

طاع  ق شآت ال ن اشرة في م ب م م ھ ف عدد السعوديين الذين تم توظي
ات  ً  ١٥٧٣١٦الخاص نتيجة تطبيق برنامج نطاق ا ودي ذا ،  سع ھ وب

خاص  طاع ال ق جدد في ال ن ال  ٢٢٩٦٦١يكون مجموع الموظفي
 . م٢٠١١سعودياً خالل عام 

 
  طالبو العمل 

عمل   ي ال ب تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد طال
ام  ع األول من عـ رب المسجلين حسب المؤھل العلمي بلغ بنھاية ال

وعه ٢٠١٢ ادة  ١١٦١٠٣٥م ما مجم و شھ ل ام ل ح رداً، واحت ف
غ  ل ل، وب م ع طلب ال ن ل ي دم ق ت الثانوية المرتبة األولى في عدد الم

ي عدد  ٣٧,٦فرداً وبنسبة  ٤٣٧٠١٨عددھم  ال ة من إجم في المئ
حو  ن وريوس ب ال ك ب طالبي العمل، يليھم في الترتيب حملة شھادة ال

ي  ٢٥,٦فرداً وبنسبة  ٢٩٧١٦٢ ب ي عدد طال ال في المئة من إجم
ة  ب س ن وسطة ب ت م العمل، ويأتي في المرتبة الثالثة حملة الشھادة ال

ي  ١٥٨٨٥٨في المئة ونحو  ١٣,٧ ب ي عدد طال ال رداً من إجم ف
ا  ي ل ع دراسات ال ادة ال ة شھ العمل، وفي المرتبة األخيرة يأتي حمل

ي  ١,٢فرداً وبنسبة  ١٣٨٠٥بنحو  ب في المئة من إجمالي عدد طال
 ).١٢-١٨جـدول رقم (العمـل 

 
ة   ئ ف إن ال ة، ف ري م أما عدد طالبي العمل من حيث الفئة الع
 ٥٦٢٣٨٥تمثل أكبر الفئات بعدد )  سنة ٢٩حتى  ٢٥من ( العمرية 

ا  ٤٨,٤فرداً وبنسبة  م ن ي ل، ب في المئة من إجمالي عدد طالبي العم
ى  ٢٠من ( الفئة العمرية  ة ٢٤حت ن دد )  س ع ات ب ئ ف ل ال ل أق ث م ت
ي  ٢٢,٦فرداً وبنسبة  ٢٦٢٦٥٢ ب ي عدد طال ال في المئة من إجم

عمل حسب ).  ١٣-١٨جدول رقم ( العمل،  ي ال ب ومن حيث طال

ة عمل .  والتخصصات التي ال تتوافر بين السعوديين بأعداد كافي وت
ى  الوزارة على تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية التي تسعى إل
ة وخفض  ودي عمل السع وة ال ق امل ل ك الوصول إلى التوظيف ال

 .معدالت البطالة
 

امـت وزارة   ودة، ق سع ل ة ل ي وم حك ومن ضمن الجھود ال
ى  حمالت إل ذه ال ھدف ھ ن، وت ي العمل بحمالت توظيف السعودي
ل من  ـ ي أھ ن، وت ي ودي حصر عدد ونوعية طالبي العمل من السع
ي  ت مھن ال ة في ال ي ب يحتاج منھم إلى تأھيل من خالل برامج تدري
ة،  شري يحتاجھا سوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد الب

خاص طاع ال م .  وتأمين فرص وظيفية مناسبة لھـم في الق ومن أھ
ام  ھـ ١٤٣٢التطورات التي شھدھا سوق العمل السعودي خالل ع

 :ما يلي) م٢٠١١(
ات   -١ ان ي دة ب اع عمل حيث أصبحت ق تصحيح بيانات سوق ال

ات  الوزارة تستقي بيانات السعوديين من المؤسسة العامة للتأمين
ومات ،  االجتماعية ل ع م دة من مركز ال واف ة ال وبيانات العمال

 .الوطني بوزارة الداخلية إضافة للمصادر المعتمدة األخرى
ن   -٢ وطي ى ت خاص عل إطالق برنامج نطاقات لتشجيع القطاع ال

 .الوظائف وإحالل المواطنين محل العمالة الوافدة
ة   -٣ شري ب وارد ال م اسناد توظيف السعوديين إلى صندوق تنمية ال

ھدف )  برنامج حافز( ن عن عمل ب ي احث ب ل ال حيث يتم تسجي
ا سوق  اجھ ت ح ي ي ت ة ال توظيفھم بعد تأھيلھم بالبرامج التدريبي

 .العمل
 

وظيف   ى ت ً من  ٢٢٩٦٦١وأدت ھذه الجھود إل ا ودي سع
طالبي العمل في جميع مناطق المملكة في منشآت القطاع الخاص، 

م من .  من الذكور ١٨٢٣٠٣منھم  ھ ف وظي وكان ذلك عن طريق ت

سنة تدائييقرأ ويكتبأميال كالوريوسدبلومثانويمتوسطاب ياب سات عل ـاليدرا اإلجم

———————————————————————————————
٦٥٠٧٨---٤١٦٨---١٩٩٩٥٠٧٦٦٨٣٢١٦٦١٥١٤٤٣١١٧٩٥٦

٨٣١٣١---٧٢٤٧---٢٠٠٠٣٩٩٧٥٢٨٨١٩٩٢٩١٨٥٤٨٢٨١٢٢

٨١٠٠٦---٥٤٤٨---٢٠٠١٢١٧٥٣٠٣٣١٦٦٢٤١٩٤١٥٣٤٣١١

٦٤٢٥٧---٤٣٢١---٢٠٠٢١٧٢٥٢٤٠٦١٣١٨٧١٥٤٠١٢٧٢١٧

٥٩٢٤١---٤٧٤٢---٢٠٠٣١٠٢١١٦٥٧١٢٥٤٥١٤٩٢٤٢٤٣٥٢

٦٢١١٩---٤٩٥٠---٢٠٠٤٩٩١١٧٩٧١١٥٥٠١٥٠١٣٢٧٨١٨

٢٠٠٥٣٣٨٤٥٤٩٩٣٢٣٤٨٣٢٠٩٣٢٦٥٢٩٨٠٣٣٦١٨٠٧٢١١٤١٣٨

٢٠٠٦٦٥٨٤٠٤٤١٨٠٩٧٢٣٢٢٠٤٤٥٧١١٣٤٨٤١٦١٩١١٢٢١٢٠٣٨٧

٢٠٠٧٥٨٩٣٤٥٥٣٢٥٧٤٤١٢٣١٥١٨٣٩١٦٢٦٢١٠٣٣٨٨٤١٥٦٣٧٢

٢٠٠٨٤٧٢١٩٩١٢٤٦٩١٤٣١٣٥٥٠٤١١١٤٩٣٣١١٤٦١١٠٣١٤٧١٩٧

٢٠٠٩٣٨٣١٦٨٣١٨٢٢٨٣١٨٤٩٣٩٨٩٣١١٩٦٨٧٧٩٩٦٢١١١٨٦٥

٢٠١٠٢٠٨١٣٢٣١٦١٦١٢٧٦١٢٤١٤٣٥١١٥٧١٨٠٩٤١٩٩١٠٦٦٠٣

 *٢٠١١---------------------------

٢٣٤٦٨٣٢١٨٦١٣١٣١١١٥٨٨٥٨٤٣٧٠١٨٦٧٢٢٧٢٩٧١٦٢١٣٨٠٥١١٦١٠٣٥الربع األول ٢٠١٢* 

التوزيع النسبي

٢,٠٢,٨١١,٣١٣,٧٣٧,٦٥,٨٢٥,٦١,٢١٠٠,٠الربع األول ٢٠١٢

المصدر :  وزارة العمل - مركز المعلومات. صندوق تنمية الموارد البشرية.

مي خاص حسب المؤھل العل طاع ال في الق طالبو العمل المسجلون  جدول رقم ١٨-١٢ : 

 ( ---)  غير متوفر.    * اعتباراً من شھر يونيه ٢٠١١ م تم تطبيق نظام حافز واسندت ادارة النظام الى صندوق تنمية الموارد البشرية (ھدف)، فلذلك توقفت وزارة العمل عن اصدار بيانات طالبي العمل.



 السكان والقوى العاملة
 ٤٨التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي 

     

 

١٨٣ 

عمل  ي ال ب المنطقة فإن بيانات وزارة العمل تشير إلى أن اكثر طال
ة  ٢٤٣٤٩٤من منطقة مكة المكرمة وبعدد  ب في  ٢١,٠فرداً وبنس

دد  ع رياض ب ة ال طق ن المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، تليھا م
ي  ٢٠,٣فرداً وبنسبة  ٢٣٦١٢٣ ب ي عدد طال ال في المئة من إجم

 ١٩٩٦٠العمل، أما منطقة الحدود الشمالية فإنھا أقل المناطق بعدد 
عمل  ١,٧فرداً وبنسبة  جدول ( في المئة من إجمالي عدد طالبي ال

 ).١٤-١٨رقم 
 

 السعودة في القطاع المصرفي
مصرفي   طاع ال ق ن في ال ي بـلـغ عـدد الـعـاملين السعودي

و ٢٠١١بـنـھـايـة عـام  حـ ة ( عامل سعودي  ٣٣٤٦٣م نـ ب س ن ب

ة ٤,١ارتفاع عن العام السابق بلغت  ئ م ي ) في ال  ٦٠٠٤، وحوال
غت ( عامل غير سعودي  ل ق ب  ١٤,٣بنسبة ارتفاع عن العام الساب

 ).في  المئة
 

ة   ايـ ھ ن ذكور ب وبالنسبة للعاملين السعوديين فقد بلغ عدد ال
ي  ٢٩٤٧٩م  نحو ٢٠١١عام  اث حوالـ غ عدد اإلن ل عامل  كما ب

 . عاملة ٣٩٨٤
 

ذكور   غ عدد ال ل أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين فقد ب
 ٣١٠عامالً، وبلغ عدد اإلنــاث  ٥٦٩٤م حوالي ٢٠١١بنھاية عام 

 ). ١٥-١٨جــدول رقـــم (عامـلة 

النسبة المئويةالربع األول ٢٠١٢*٢٠١١*٢٠٠٩٢٠١٠المنطقــة
————————————————————————

٢٣٦١٢٣٢٠,٣---٢٣٥٢٧٢٣٨٦٧ الرياض
٢٤٣٤٩٤٢١,٠---١٤٥٩١٣٢٠٧٤ مكة المكرمة

٨٢٩٤٠٧,١---٣٨٠١٥٦٧٩ المدينة المنورة
٤٨١٦٩٤,١---٤٤٣٤٣٨٦٧ القصيم
١٨٨٤٨٠١٦,٢---٤٣٨٠٨٢٩٥٦١ الشرقية
١١٥٤٦٩٩,٩---٩٠١٠٣٥٣٣ عسير
٢٨٧٠٧٢,٥---٧٨٥٨٧٦ حائل
٤٨١٣١٤,١---١٩١٨١٨٠٣ تبوك
٢٣٥٨١٢,٠---١٠٢٧١٠٦١ الباحة

١٩٩٦٠١,٧---١١٥٨٢٤٨ الحدود الشمالية
٢٤٣٢٨٢,١---١٧٧١٩٤ الجوف
٧٣٢٨٠٦,٣---٦٢٥٤٢٨٦٩ جازان
٢٨٣٧٣٢,٤---١٣٧٥٩٧١ نجران

١١٦١٠٣٥١٠٠---١١١٨٦٥١٠٦٦٠٣ اإلجمالي

جدول رقم ١٨-١٤ : عدد طالبي العمل في القطاع الخاص حسب المنطقة

 ( ---)  غير متوفر.  * اعتباراً من شھر يونيه ٢٠١١ م تم تطبيق نظام حافز واسندت ادارة النظام الى صندوق تنمية الموارد البشرية (ھدف)، فلذلك توقفت وزارة العمل 
عن اصدار بيانات طالبي العمل.

المصدر : وزارة العمل - مركز المعلومات. صندوق تنمية الموارد البشرية.

النسبة المئويةالربع األول ٢٠١٢*٢٠١١*٢٠٠٩٢٠١٠العمر
—————————————————————

---------١٣٥٨٦١١٤٣٢ أقل من ٢٠ سنة

٢٦٢٦٥٢٢٢,٦---٤٧٧٠٢٣٩٠٨٤من ٢٠ حتى ٢٤ سنة

٥٦٢٣٨٥٤٨,٤---٣٠٨١٥٣٢٧٠٦من ٢٥ حتى ٢٩ سنة

٣٣٥٩٩٨٢٨,٩---١١٠١٧١٢٨٧٤من ٣٠ حتى ٣٤ سنة

---------٥٥٩٧٦٧٩٧من ٣٥ حتى ٤٤ سنة

---------٢٧٢٩٣٢٤٦من ٤٥ حتى ٦٠ سنة

---------٤١٩٤٦٤أكثر من ٦٠ سنة

١١٦١٠٣٥١٠٠---١١١٨٦٥١٠٦٦٠٣اإلجمالي

المصدر : وزارة العمل - مركز المعلومات. صندوق تنمية المھارات البشرية.

جدول رقم ١٨-١٣ : عدد طالبي العمل في القطاع الخاص حسب العمر

 ( ---)  غير متوقر.  * اعتباراً من شھر يونيه ٢٠١١ م تم تطبيق نظام حافز واسندت ادارة النظام الى صندوق تنمية الموارد البشرية (ھدف)، فلذلك توقفت وزارة العمل 
عن اصدار بيانات طالبي العمل.
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١٨٤ 

ات  ٢٠٥١م ٢٠١١   العام المالي غ عدد االتفاقي طالب وطالبة، وبل
ك  التي تم توقيعھا مع الجھات التدريبية التي ستشارك في تدريب تل

ة  ١٢٧األعداد   ن برامج  .اتفاقي اھر بي رامج م حيث تنوعت ب
وبرامج ،  وبرامج تقنية المعلومات،  وبرامج ھندسية وتقنية،  صحية

أمين ة والت سياحة،  المالي سفر وال رامج ال ة ،  وب رامج الدعاي وب
 .وبرامج إدارية واختصاصية، وبرامج البيع والتجارة، واإلعالم

 
 ً ا ر :  ثاني ؤھلين وغي التوظيف للم رتبط ب دريب الم امج الت برن

 المؤھلين
ات في ٢٠١١نفذ الصندوق في عام   د من االتفاقي م العدي

ؤھلين التوظيف للم رتبط ب دريب الم امج الت ال برن ر ،  مج وغي
شآت القطاع  ة مع من ات الموقع غ عدد االتفاقي المؤھلين حيث بل

غ   ٢٢٢٧الخاص   ة، وبل اتفاقية موزعة على جميع مناطق المملك
ات   ك االتفاقي الل تل ن خ ف م دريب والتوظي رص الت الي ف إجم

  .فرصة تدريب وتوظيف  ٤٧٣٣٢
 

امج التدريب   وبتوزيع فرص التدريب والتوظيف على برن
ر  دريب والتوظيف لغي امج الت ؤھلين وبرن التوظيف للم رتبط ب الم

ن   ف للمؤھلي دريب والتوظي رص الت دد ف غ ع د بل ؤھلين، فق الم
دريب ١٩٥٣٦ ة ت ف .  فرص دريب والتوظي رص الت دد ف غ ع وبل

ؤھلين   ير الم ف لغ دريب والتوظي امج الت ة   ٢٧٧٩٦لبرن فرص
 .تدريب وتوظيف

 
 ً  برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك: ثالثا

ة   ات ذات العالق ع الجھ صندوق م ة ال من اتفاقي ض
سعودية بالتدريب  شرية ال وى الب بالمشاركة التضامنية في تنمية الق

ا  ق منھ تي انبث التوظيف وال رتبط ب ني الم ني والمھ م " الف التنظي
ة "الوطني للتدريب المشترك ، استمر الصندوق بدعم برامج تدريبي

 م ٢٠١١مساھمة صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 
شرية ضمن   وارد الب ة الم استمرت مساھمة صندوق تنمي

الجھود الحكومية لدعم السعودة منذ بدء تنفيذ برامج الدعم للتدريب 
صندوق من خالل برامج  والتوظيف، حيث تمثلت خطة عمل ال
د جسور  ي م صندوق ف تمر ال د اس شرية، وق وارد الب ة الم لتنمي
وطين الوظائف  ات ت التعاون المثمر مع قطاعات عديدة عبر اتفاقي

 . مما ساھــم في دعـم الفرص الوظيفيـة
 

و ام ھ صندوق الع دف ال ة (  ھ وى العامل ل الق ود تأھي م جھ دع
 )الوطنية وتوظيفھا في القطاع الخاص

 :الصندوق بما يلي وفي سبيل تحقيق ذلك الھدف قام
 ا ة وتدريبھ تقديم اإلعانات من أجل تأھيل القوى العاملة الوطني

 .وتوظيفھا في القطاع الخاص
  ا ة وتدريبھ ة الوطني وى العامل المشاركة في تكاليف تأھيل الق

 .على وظائف القطاع الخاص
 شآت القطاع ي من ه ف م توظيف سبة من راتب من يت تحمل ن

ذه  ه في ھ م توظيف ذلك من يت الخاص بعد تأھيله وتدريبه، وك
 .المنشآت

 شاريع وخطط ودراسات تھدف دعم تمويل برامج ميدانية وم
 .لتوظيف السعوديين وإحاللھم محل العمالة الوافدة

 ة ة الوطني وى العامل تقديم القروض لمنشآت تأھيل وتدريب الق
 .الخاصة

 دريب وتوظيف ل وت القيام بالبحوث والدارسات المتعلقة بتأھي
 .القوى العاملة الوطنية

 
 -:برامج دعم التدريب والتوظيف 

 لتأھيل الكوادر المتخصصة ١٢ / ١٢ برنامج ماھر: أوالً 
اھر  امج م ولھم في برن في  ١٢ / ١٢ بلغ عدد الذين تم قب

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالسنة
————————————————————————

٢٠٠١١٥٤٧٦١٠٩٧١٦٥٧٣٦١٥٢١٧٦١٦٩٢١٦٢٨١١١٤٢٢٧٤٢

٢٠٠٢١٦٠٠٩١٢١٤١٧٢٢٣٥٨٠٥١٧٥٨٢٢٢١٨١٤١٢٣١٢٣٠٤٥

٢٠٠٣١٦٧٧٥١٣٣١١٨١٠٦٥٠٦٠١٤٥٠٧٤٢١٨٣٥١٣٤٥٢٣١٨٠

٢٠٠٤١٨٢٩٣١٥٠٩١٩٨٠٢٤٧٧٩٩٤٧٨٨٢٣٠٧٢١٥١٨٢٤٥٩٠

٢٠٠٥٢٢٨٤٣٢١٥٧٢٥٠٠٠٤٦٧٤١١٤٦٨٥٢٧٥١٧٢١٦٨٢٩٦٨٥

٢٠٠٦٢٦٤١٥٢٧١٠٢٩١٢٥٤٧٣٦١٠٤٧٤٦٣١١٥١٢٧٢٠٣٣٨٧١

٢٠٠٧٢٧٧٨١٣٣١١٣١٠٩٢٤٨٥٢١٩٤٨٧١٣٢٦٣٣٣٣٣٠٣٥٩٦٣

٢٠٠٨٢٨٣٤٥٣٧٠٠٣٢٠٤٥٥٠٣٠١٦٥٠٤٦٣٣٣٧٥٣٧١٦٣٧٠٩١

٢٠٠٩٢٧٧٤٨٣٧٩١٣١٥٣٩٥٠٩٩١٧٥١١٦٣٢٨٤٧٣٨٠٨٣٦٦٥٥

٣٧٤١٠------٥٢٥٤------٣٢١٥٦------٢٠١٠

٢٠١١٢٩٤٧٩٣٩٨٤٣٣٤٦٣٥٦٩٤٣١٠٦٠٠٤٣٥١٧٣٤٢٩٤٣٩٤٦٧

٢٠١١٤,١١٤,٣٥,٥

———————————— ————————–————

جدول رقم ١٨-١٥ : عدد موظفي القطاع المصرفي

سعوديون

    ( ---)  غير متوفر

نسبة النمو لعام

اإلجمالي غير سعوديين
————————–————
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١٨٥ 

ح راتب شھر واحد ، الموظف في عمله صندوق بمن حيث يتكفل ال
ة مع  شأة الموظف للموظف المستفيد من الدعم إذا أكمل سنة في المن

ا   ٥٠٠٠ برنامج تدريبي تحدده المنشأة ال تزيد تكلفته عن لایر، كم
نتين  ذي يمضي س يمنح الصندوق أيضاً راتب شھرين للموظف ال
دريبي تحدده  امج ت ة مع برن شأة الموظف على رأس العمل في المن

لایر، وبلغ عدد المستفيدين من  ١٠٠٠٠ المنشأة ال تزيد تكلفته عن
ام   ذا الع امج ھ آت  ٣٦٩٤البرن م مكاف ث صرف لھ ف، حي موظ

 .مليون لایر ١٥,٤االستقرار الوظيفي بمبلغ 
 

 برنامج دعم التعليم والتدريب :حادي عشر
ذ   دريب من بلغ عدد المتخرجين من برنامج دعم التعليم والت

 .متخرج٥١٠ تنفيذ البرنامج لدرجة الدبلوم ودرجة البكالوريوس
 

شر اني ع شآت  :ث حاب المن ل أص دريب وتأھي م ت امج دع برن
 الصغيرة
ام    ذا الع امج لھ ستفيدين من البرن ً  ٩١٣بلغ عدد الم ابا ، ش

صغيرة والمؤسسة  شآت ال وقد شارك في التدريب مركز تنمية المن
ر أصحاب  سعودي لتطوي د ال دريب والمعھ م والت سعودية للتعلي ال

 .مليون لایر ١,٣وقد بلغت تكلفة البرنامج  ، )سيدي(العمل 
 

  GET- ITبرنامج  :ثالث عشر
امج   ذ برن ن أصحاب (  GET-ITنف ادرين م دريب المب ت

 )األعمال من خالل تقنية المعلومات
 (Graduate Entrepreneurship Training Through IT) 

صناعية  شات ال دة للمن م المتح ة األم ع منظم اون م   بالتع
(UNIDO)  وشركة)HP  ( لرفع كفاءة أداء أصحاب األعمال في

ال  ي مج ات ف ة المعلوم ات تقني الھم من خالل تطبيق ممارسة أعم
ه   تفاد من ث اس ل، حي ة   ١٤٦العم الي تكلف غ إجم درباً، وبل مت

 .ألف لایر ٢٩٣٩البرنامج 
 

 برنامج دعم مالك المنشآت الصغيرة :رابع عشر
ام في   ذا الع صغيرة لھ شآت ال امج دعم مالك المن نفذ برن

امج  ة للبرن ة اإلجمالي ت التكلف ة، وبلغ اطق المملك ب من  ٤٣٣أغل
ستفيدين،  ھراً للم شرين ش ة وع دى أربع ى م ق عل ون لایر تنف ملي

امج   شآت  ٧٦١حيث بلغ عدد المستفيدين من البرن من مالك المن
 ٣٠١مالكاً وعدد اإلناث  ٤٦٠الصغيرة، ويشكل عدد الذكور منھم 

 .  مالكة
 

 برنامج تأھيل أخصائي الموارد البشرية :خامس عشر
ً  ٥٥٣بلغ عدد المستفيدين من البرنامج ھذا العام    ا درب ت ، م

 ■ألف لایر ٣٣٣وبلغت تكاليف البرنامج  

ستفيدة شآت الم اً الحتياجات المن  .ذات أولوية في سوق العمل وفق
ا ٢٠١١وفي عام  م تنفيذھ تي ت برامج ال م بلغ عدد المستفيدين من ال
٢٨٦٦  ً  .متدربا

 
 ً  برنامج التدريب الصحي: رابعا

ي   دريب الصحي ف امج الت ذ برن صندوق في تنفي استمر ال
ام  ب ٢٠١١ع ي التدري شاركة ف ات الم دد الجھ غ ع ث بل م حي

ى دعم ،  جھات ١٠٣والتوظيف لھذا البرنامج  امج إل ويھدف البرن
رتبط بالتوظيف  دريب الم تأھيل طالبي العمل، حيث يشمل دعم الت
ة  ن حمل تھم م ال دراس ي إكم راغبين ف ذلك ال دبلوم، وك ة ال لمرحل
ي في تخصص التمريض  الدبلوم في برنامج البكالوريوس التكميل

ة ،  والصيدلة التوظيف لمرحل رتبط ب باإلضافة إلى دعم التدريب الم
صيدلة ريض وال ي تخصصي التم الوريوس ف دد  .البك غ ع د بل وق

 .فرصة ٥٠٧فرص التدريب والتوظيف لھذا البرنامج 
 

 ً  برنامج دعم وظائف عقود التشغيل والصيانة :خامسا
ة  ٥٤قام الصندوق في ھذا البرنامج بتوقيع    غ ،  اتفاقي ويبل

 .فرصة ٤٧٣٨إجمالي الفرص الوظيفية في تلك االتفاقيات  
 

 ً ا ارة  :سادس ي بالمھ ل المنتھ ى رأس العم دريب عل امج الت برن
 والخبرة 
اتفاقية في ھذا العام لتنفيذ برنامج  ١٦قام الصندوق بتوقيع  

ل ى رأس العم دريب عل ذا  .الت ة لھ الي الفرص التدريبي غ إجم ويبل
 .فرصة ١٨٥٧البرنامج  

 
 ً  برنامج المعاھد غير الربحية :سابعا

اتفاقية مع منشآت  ٥٤قام الصندوق خالل ھذا العام بتوقيع  
دريب والتوظيف من خالل ،  القطاع الخاص غ عدد فرص الت وبل
  .فرصة تدريب وتوظيف ١٦٥١تلك االتفاقيات  

 
 ً  برنامج دعم تشغيل السجناء :ثامنا

ة   سجناء مع المديري شغيل ال امج ت امتداداً التفاقية دعم برن
ك  ة وذل ذه االتفاقي ل ھ ى تفعي العامة للسجون، حرص الصندوق عل
من خالل توقيع اتفاقية ھذا العام مع إحدى منشآت القطاع الخاص 

سجين للعمل  ١٠٠في المنطقة الشرقية من أجل تدريب وتوظيف 
 .في تلك المنشأة وفق آليات الدعم المعتمدة لدى الصندوق

 
 ً  برنامج العمل عن بعد :تاسعا

ع   ام بتوقي ذا الع ي ھ صندوق ف ام ال ات ٥ق غ ،  اتفاقي وبل
 .فرصة  ١٩إجمالي الفرص الوظيفية لتلك االتفاقيات  

 
 برنامج دعم حوافز االستقرار الوظيفي :عاشراً 

يعتبر برنامج دعم حوافز االستقرار الوظيفي أحد البرامج  
المشجعة للموظفين المدعومين من البرامج التي تساھم في استقرار 
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رقم الصفحة

سم األول شاط المصرفيالق ١٨٧إحصــــــــــــــــــــاءات النقـــــــــــود والن

ثاني ٢٢٣إحصــــــــــــــــــــــــــــاءات ســـوق األســــــــــــــــــــــھمالقسم ال

لث ـارالقسم الثا ٢٢٩إحصــــــــــــــــــاءات صنــاديق اإلستثـمــــــــــــــــــــــ

ـةالقسم الـرابع ـة الحكــوميــــ ٢٣٣مؤسســـــات اإلقـــــراض المتخصصــــ

ـةالقسم الخامس ـة العامــــــــــــــــــ ٢٤٠إحصـــــــــــــــاءات الماليــــــــــــــــ

سادس ٢٤٥األرقــــام القياسيــــــــة لتكــــــــاليف المعيشـــــــــــــــــةالقسم ال

سابع ٢٤٩إحصــــــــاءات التجــــــــــــــــارة الخـــارجيـــــــــــــــــــةالقسم ال

ثامن ٢٧١إحصـــــــاءات ميـــــــــــــزان المـــــدفوعـــــــــــــــــــاتالقسم ال

سع ـةالقسم التا ٢٨٤الحســــــــــــــــــــــــابات القــــــــــوميـــــــــــــــــــــــــــ

شر ٣٠٥إحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات الـــــــــنــفـــطالقسم العا

٣١٩إحصــــــــــــــــــــــــــــــــاءات أخــرى متنوعـــــــــــــــــةالقسم الحادي عشر 

ـربي السعــــــــوديالقسم الثاني عشر  ٣٥٧القـوائم المالية لمؤسسة النقد العــ

ملحق الجــداول اإلحصــائيــــــة
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رقم الصفحةالـــجدول

١٨٨القـــــــــــــــــاعـــــدة النـــقــــــديـــــــة ١- 

١٨٩عــــــــرض الــــنــــقـــــــــود ٢- 

١٩٠معـــــــــــــــدل دوران النقـــــــــود  ( للقطاع غير النفطي)٣- 

١٩١المضاعف النقدي٤-

ـارف ٥- ١٩٢النـقـــد الـمتـداول خـارج المـصـ

١٩٣اإلتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصـارف٦-

١٩٤فئات العملة الورقية المتــــــــــداولة ٧(أ) -

ئات ٧(ب) - ١٩٥مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الف

١٩٦المسح النقـــــــــــــدي - الموجودات٨(أ) -

١٩٧المسح النقـــــــــــــدي - المطلـــــوبات٨(ب) -

ـة٩- ١٩٨األصــول اإلحتياطـي

١٩٩المركز المالي المـوحد للمصارف التجاريـة - الموجودات ١٠(أ) -

٢٠٠المركز المالي المـوحد للمصارف التجاريـة - المطلوبات ١٠(ب) -

٢٠١الــــودائــــع المصرفية ١١-

٢٠٢مطلــــوبات المصـــارف مـــن القطـــاع الخـاص ١٢-

مي)١٣- ٢٠٣مطلوبات المصارف من القطاع العـام (الحكومي وشبه الحكو

شاط االقتصادي ١٤- ٢٠٤االئتمان المصرفي الممنوح حسب الن

٢٠٦االئتمان المصرفي حسب اآلجـال ١٥-

ية١٦- قات اإلئتمان ٢٠٧القروض اإلستھالكية وقروض البطا

٢٠٨الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية١٧-

طريق المصارف التجـارية ١٨- ٢٠٩واردات القطاع الخاص الممولة عن 

٢١١الـــمــــــقاصـــــة المصرفية ١٩-

سريعة (سريع)٢٠(أ) - ٢١٢مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت ال

٢١٣عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)٢٠(ب) -

٢١٤عدد رسائل ســريــع (عمليات مجمعة)٢٠(ج) -

كة٢١- في الممل ٢١٥فروع المصارف التجارية العاملة 

٢١٦ توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية٢٢-

٢١٧إحصاءات أجھزة الصرف اآللي٢٣-

٢١٨توزيع أجھزة الصرف اآللي حسب المصـارف٢٤-

٢١٩عمليات نقاط البيع٢٥-

٢٢٠توزيع نقــاط البيــع حسب المصارف٢٦-

سعودي٢٧- ٢٢١سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال ال

سعودي ٢٨- ٢٢٢أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال ال

القسم األول

إحصاءات النقود والنشاط المصرفي
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يةالنقد المتـداول القاعدة المصارف التجار
النقديةالمجموعودائع لـــــدىنقد فى خارج

( ١ + ٤ )  ( ٢+٣ ) المؤسسة  الصندوقالمصارفنھاية الفترة
 (١) (٢) (٣) (٤) (٥)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٤٧١٠٩١٥٦١٠٠٢
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٠١٥٥٢٠٥١١٨٣
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦٠١٥٢٢١٢١٣١٦
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٦٢١٩٦٢٥٨١٤٩٩
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧١٢٤٦٣١٧١٦٩١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٦١١٧٩٢٤٠١٦٩٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٥٩١٨١٢٤٠١٧٦٨
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٦٣٢٧٦٣٣٩١٩٨١
٩٢/١٣٩١١٩٥١٦٩٦٥٤٧٢٣٢٦٧٤
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨١١٧٢٢٦٧٢٣٨٤٤٨٧٢
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤١٥٦٢٤١٠٢٥٦٦٥٩٤٠
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٢٤٨٣٢٨٢٣٥٣٠٨٥٨٢
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩٤٤١٥٥٩٦٦٠٣٧١٤٥٩٦
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧٧٢١١١٥٦٨١٢٢٨٩٢٥٨٩٦
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٨١٤١٧٥١٠١٨٣٢٤٣٦٢٩٤
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠١١٨١١٦١١٧١٧٢٩٨٣٨٣٠٨

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩١٢٥٩٧٧٣٨٨٩٩٧٣٤١٩٦
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤١٣٠٢٦٦٢٩٧٩٣١٣٤٠٧٥
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١١٥٢٠٨٦٠٦١٠١٢٦٤٠٥٤٧
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١١٥٩٥٩٢٦١١٠٨٥٦٤٦١٣٧
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥١٦٤٩٨٥٩٦١٠٢٤٥٤٤٩٠٠
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠١٤٣٩٩٥٧٩١١٠١٨٤٥٧٦٨
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨١٢٨١١١٩٠٥١٣١٨٦٥٠٠٥٤
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤١١٩٤١٥٥٣١١٦٧٢٥٥٥٣٢٩
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦١٣٣١١٧٨٠٢١٩١٣٣٥٨٥٢٩
١٩٨٨٣٥٩٤٥١٣٣٦٦١٦٤٧٥٠٠٤٣٤٤٥
١٩٨٩٣٣٨٧٧١٢٩٣٦٦٥٧٧٩٥٠٤١٨٢٧
١٩٩٠٤٤٧٧٦١٧٢٦٥٩٧٥٧٧٠١٥٢٤٧٧
١٩٩١٤٤٦٢٠١٧٦٨٨١٤٤٩٩١٢٥٤٥٣٢
١٩٩٢٤٣٧٧٢٢٠٠٦٨١١٠١٠١١٦٥٣٨٨٨
١٩٩٣٤٢٦٢٣٢٥١١٩٠١٩١١٥٣٠٥٤١٥٣
١٩٩٤٤٤٩٦٥٢٤٤٢٩٢٠٦١١٦٤٨٥٦٦١٣
١٩٩٥٤٣٠٨٧٢٤٦٤٨٧١٤١١١٧٨٥٤٢٦٥
١٩٩٦٤٣٠٣٨٢١٣٤٩٠٧٣١١٢٠٧٥٤٢٤٥
١٩٩٧٤٥٨٢٣٢٩١٦٩٦٣٩١٢٥٥٥٥٨٣٧٨
١٩٩٨٤٥٠١٩٢٦٥٧٩٩١٦١٢٥٧٣٥٧٥٩٢
١٩٩٩٥٥٠٦٠٥٤٦٨١١٠٧٧١٦٥٤٥٧١٦٠٥
٢٠٠٠٥١٠١٩٥٩٧١١٢٩١٢١٨٨٨٣٦٩٩٠٢
٢٠٠١٤٩٢٠٣٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩١٢٢٦٨٣٢٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩٤٨٩٢٢٣٧٥٢٢٨٦٤٣٨٠٩٧٣
٢٠٠٣٥٥٤٤٥٤٢٥٧٢٢٤٠٦٢٦٦٦٣٨٢١٠٨
٢٠٠٤٦٠١٣٣٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٢٠٣٥٩٢١٦٩
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٧٢٠١٢٥٤٤٥٣٢٦٤٦٩٦٩٣٤
٢٠٠٦٦٩٣٢٤١٢٢١٨٣٩٨٤٣٥٢٠٦١١٢١٣٨٥
٢٠٠٧٧٢١٩٢١٠٠١٩٩٨٥٩٥١٠٨٦١٤١٨٠٨٠٦
٢٠٠٨٨٣٠٠٦١١٠٠٧٨٦١٦٤٩٧١٧١١٨٠١٧٧
٢٠٠٩٨٨٣٩٥١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢١٦٠١١٨٢٤٨٥١٣
٢٠١٠٩٥٥٢٠١٥٤٥٠١٤٣٨٦٣١٥٩٣١٣٢٥٤٨٣٢
٢٠١١١١٩٩٢٩١٩٩١٧١٥٩٢٥٧١٧٩١٧٤٢٩٩١٠٣
٢٠١٢

لربع األول ١٢٢٧١٣١٨٠٤٥١٤٩٨٦٢١٦٧٩٠٧٢٩٠٦٢١ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

  ( مليون لایر)    
جدول رقم (١) : القاعدة النقدية
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ئعالنقد المتـداول ئععرض النقودالودا عرض النقودالودائع األخـرىعرض النقود الودا
ن٣شبهن٢الزمنية ن١تحتخارج

(٥+٦)النقدية*(٣+٤)واإلدخارية(١+٢)الطلبالمصارف
(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٧)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٥١٧١٣٦٢٨٦١٤٤٩١٧٩١٦٢٨
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٣٨١٥١٦١١٨١٦٣٤٢٣٥١٨٦٩
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦١٩١٧٢٢١٥١١٨٧٣٢٧٢٢١٤٥
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٧٠١١٩٤٣١٩٩٢١٤١٣٣٦٢٤٧٧
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧٤٠٢١١٣٢٩١٢٤٠٥٣٢٧٢٧٣١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٨٠٨٢٢٦١٣٧٧٢٦٣٨٢٨٦٢٩٢٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٨١٢٢٣٤٠٤٨٢٢٨٢٢٣١٥٣١٣٧
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٩٦٨٢٦١٠٥٦٥٣١٧٥٣٤٣٣٥١٨
٩٢/١٣٩١١٩٥١١٣٠٩٣٢٦١٧٣٨٣٩٩٨٤٨٣٤٤٨١
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨٢٢٥٩٤٧٤٧٨١٤٥٥٦١٦٥٦٦٢١٨
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤٣١٩٥٦٥٧٠٩١٤٧٤٨٣١٢٤٨٨٧٣١
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٥٦٣٣١٠٦٨٤١٥٣٩١٢٢٢٣١٨٣٧١٤٠٦٠
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩١١٠١٢١٩٥٧٠١٥٧٢٢١١٤٢٣٣١٠٢٤٤٥٣
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧١٧٦١٠٣١٢١٧١٨١١٣٣٠٢٧٤٣٠٨٣٧٣٣٥
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٢٧٣٢٧٤٥٢٩٧٣٠٦٠٤٨٣٥٧٥٢٦٠٥٣٦١٧
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠٢٩٤٧٦٥٠٤٨٦٤١٦٥٥٤٦٥١٦٧٢٩٦١٣٨٠

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩٣٠٤٤٩٥٥٦٤٧١١٦٣٠٦٧٢٧٧٧٥١١٧٤٧٨٩
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤٣٧٢٦٥٦٣٤٠٩١٩٩٩٤٨٣٤٠٣١٠٩٧٧٩٤٣٨٠
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١٤٦١٦٧٧٦٥٨٨٢٦٣٦٧١٠٢٩٥٥١٦٤٩٠١١٩٤٤٥
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١٥١٧٦٢٨٧٠٤٣٢٩٠٥٠١١٦٠٩٣١٨٣٠٥١٣٤٣٩٨
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥٥١٦٦٧٨٦٣٢١٣٣٥٧٥١١٩٨٩٧٢٤٠٥١١٤٣٩٤٨
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠٤٨٣٦١٨٣١١١٣٦٥٨٩١١٩٧٠٠٢٩١٩٦١٤٨٨٩٦
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨٤٦١٧١٨٣٠٣٩٣٩٦٨٢١٢٢٧٢١٢٧٥١٩١٥٠٢٤٠
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤٤٧٢٤٧٨٥٨٥٠٤١٠٨٩١٢٦٩٣٩٣٦٧٩٧١٦٣٧٣٦
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦٤٩٩٢٦٨٩٣٢٣٣٩٦٩٧١٢٩٠٢٠٣٥٣٤٠١٦٤٣٦٠
١٩٨٨٣٥٩٤٥٥٧٧١٩٩٣٦٦٤٤٠٤٧٩١٣٤١٤٣٤٤٢٧٥١٧٨٤١٨
١٩٨٩٣٣٨٧٧٥٧٨٧٥٩١٧٥٢٤٤٦٦٢١٣٦٤١٤٤٣٧٦٧١٨٠١٨١
١٩٩٠٤٤٧٧٦٥٧٤٨٨١٠٢٢٦٥٣٩٢٨١١٤١٥٤٥٤٦٨٩٣١٨٨٤٣٨
١٩٩١٤٤٦٢٠٧٥٨٥٠١٢٠٤٧٠٤٤٦٢٣١٦٥٠٩٣٥٠٧٤٩٢١٥٨٤٣
١٩٩٢٤٣٧٧٢٨١٦٩٢١٢٥٤٦٤٤٦٣٣٣١٧١٧٩٦٥١٢٠٩٢٢٣٠٠٥
١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢١٦٩٣٩٥٥٩٢٥٦٢٢٨٦٥١
١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧١٧٧٠٦٢٥٩٣٧٧٢٣٦٤٣٩
١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣١٨٥٦٩٤٥٦٢٧٦٢٤١٩٧٠
١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٢٠٤٠٠٩٥٤٥٠٣٢٥٨٥١١
١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٢١٨٣٤٩٥٤٣٥٣٢٧٢٧٠٢
١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٢٢٣٧٠٨٥٩٨٨١٢٨٣٥٨٩
١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٢٤٢٠٠٦٦٣٩٣٥٣٠٥٩٤١
٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٢٥٦٣٣٢٦٢٩٠٣٣١٩٢٣٥
٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٢٧١٠٨٠٦٩١١٥٣٤٠١٩٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٣١٠٣٦٧٨٠٠٥٩٣٩٠٤٢٧
٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٣٣٦٤٠٤٨١٠٦١٤١٧٤٦٥
٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٤٠٧٩٧٦٨٨١٢٢٤٩٦٠٩٨
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦٤٤٨٨٠٥١٠٤٨٦٩٥٥٣٦٧٥
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧٥٣٨٧٦٩١٢١٨١٥٦٦٠٥٨٣
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤
٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣٩٢٣٨٧٤١٥٦٤٩٥١٠٨٠٣٧٠
٢٠١١١١٩٩٢٩٦٤١٠٥٦٧٦٠٩٨٥٣٠٥٤٤١١٠٦٦٤٢٧١٥٧١٣٦١٢٢٣٥٦٣
٢٠١٢

لربع األول ١٢٢٧١٣٦٧٧٤٧٠٨٠٠١٨٣٣٠٧٠١٤١١٠٧١٩٧١٦٣٤٢٢١٢٧٠٦١٩ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

*  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،

     وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

جدول رقم (٢)  : عرض النقود 
  ( مليون لایر)    

نھاية الفترة
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ن٣ن٢ن١متوسط الفترة

٨٧/١٣٨٦٣,٥١٣,٢٠٢,٨٢
٨٨/١٣٨٧٣,٤٣٣,٠٦٢,٦٩
٨٩/١٣٨٨٣,٤٨٣,٠٠٢,٦٩
٩٠/١٣٨٩٣,٣٧٢,٨٤٢,٥٦
٩١/١٣٩٠٣,٥١٢,٨٦٢,٥٩
٩٢/١٣٩١٣,٣٥٢,٦٧٢,٤١
٩٣/١٣٩٢٣,١٢٢,٥٥٢,٢٨
٩٤/١٣٩٣٢,٩٦٢,٥٤٢,٢٢
٩٥/١٣٩٤٣,٥٨٣,١٠٢,٦٥
٩٦/١٣٩٥٣,٣١٢,٩٧٢,٥٦
٩٧/١٣٩٦٢,٧٤٢,٥٤٢,٢٣
٩٨/١٣٩٧٢,٤١٢,٢٦٢,٠٢
٩٩/١٣٩٨٢,٢٥٢,٠٨١,٨٨
١٤٠٠/١٣٩٩٢,٤٨٢,٢١١,٩٨
٠١/١٤٠٠٢,٦٨٢,١٧١,٩٣
٠٢/١٤٠١٢,٦٨٢,٠٠١,٧٥
٠٣/١٤٠٢٢,٥٥١,٨٨١,٦٢
٠٤/١٤٠٣٢,٤٨١,٨٤١,٥٧
٠٥/١٤٠٤٢,٦٠١,٨٢١,٤٩
٠٦/١٤٠٥٢,٥٩١,٧٧١,٤٦
٠٧/١٤٠٦٢,٤٤١,٦٥١,٣٥
٠٨/١٤٠٧٢,٣٤١,٥٩١,٢٦
١٩٨٨٢,٦٩١,٨٨١,٤٧
١٩٨٩٢,٧٠١,٨٨١,٤٣
١٩٩٠٢,٧٩١,٩٥١,٤٩
١٩٩١٢,٧٧٢,٠٣١,٥٤
١٩٩٢٢,٤٥١,٨٠١,٤١
١٩٩٣٢,٤٩١,٨٤١,٣٨
١٩٩٤٢,٦٤١,٩١١,٤٣
١٩٩٥٢,٧٣١,٨٩١,٤٤
١٩٩٦٢,٨٠١,٨٨١,٤٦
١٩٩٧٢,٧٦١,٨٣١,٤٦
١٩٩٨٢,٧٥١,٧٧١,٤٢
١٩٩٩٢,٧٦١,٧٧١,٤١
٢٠٠٠٢,٦١١,٦٩١,٣٦
٢٠٠١٢,٤٧١,٦٣١,٣١
٢٠٠٢٢,٣٠١,٥٥١,٢٣
٢٠٠٣٢,٢١١,٤٧١,١٨
٢٠٠٤٢,١١١,٤١١,١٤
٢٠٠٥٢,٠٤١,٣٢١,٠٧
٢٠٠٦٢,٠٩١,٢٥١,٠٢
٢٠٠٧١,٩٢١,١٠٠,٩١
٢٠٠٨١,٦٩٠,٩٧٠,٨١
٢٠٠٩١,٥٦٠,٩١٠,٧٦
٢٠١٠١,٤٦٠,٩٦٠,٨١

 *٢٠١١١,٣٣٠,٩٥٠,٨٢

 * بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولية. 

قود جدول رقم (٣) :  معدل دوران الن
( القطاع غير النفطي )  
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ن٣ن٢ن١نھاية الفترة

٨٤/١٣٨٣١,٣٦١,٤٥١,٦٣
٨٥/١٣٨٤١,٢٨١,٣٨١,٥٨
٨٦/١٣٨٥١,٣١١,٤٢١,٦٣
٨٧/١٣٨٦١,٣٠١,٤٣١,٦٥
٨٨/١٣٨٧١,٢٥١,٤٢١,٦٢
٨٩/١٣٨٨١,٣٤١,٥٦١,٧٣
٩٠/١٣٨٩١,٣٢١,٦٠١,٧٧
٩١/١٣٩٠١,٣٢١,٦٠١,٧٨
٩٢/١٣٩١١,٢٢١,٥٠١,٦٨
٩٣/١٣٩٢٠,٩٧١,١٤١,٢٨
٩٤/١٣٩٣١,١١١,٢٦١,٤٧
٩٥/١٣٩٤١,٢٥١,٤٢١,٦٤
٩٦/١٣٩٥١,٣٤١,٤٥١,٦٨
٩٧/١٣٩٦١,٢١١,٢٨١,٤٤
٩٨/١٣٩٧١,٢٥١,٣٣١,٤٨
٩٩/١٣٩٨١,٣٢١,٤٣١,٦٠
١٤٠٠/١٣٩٩١,٦٣١,٩٧٢,١٩
٠١/١٤٠٠١,٨٦٢,٤٥٢,٧٧
٠٢/١٤٠١١,٨٩٢,٥٤٢,٩٥
٠٣/١٤٠٢١,٨٩٢,٥٢٢,٩١
٠٤/١٤٠٣١,٩٢٢,٦٧٣,٢١
٠٥/١٤٠٤١,٨٢٢,٦٢٣,٢٥
٠٦/١٤٠٥١,٦٦٢,٤٥٣,٠٠
٠٧/١٤٠٦١,٥٥٢,٢٩٢,٩٦
٠٨/١٤٠٧١,٥٣٢,٢٠٢,٨١
١٩٨٨٢,١٦٣,٠٩٤,١١
١٩٨٩٢,١٩٣,٢٦٤,٣١
١٩٩٠١,٩٥٢,٧٠٣,٥٩
١٩٩١٢,٢١٣,٠٣٣,٩٦
١٩٩٢٢,٣٣٣,١٩٤,١٤
١٩٩٣٢,٢٤٣,١٣٤,٢٢
١٩٩٤٢,٢٢٣,١٣٤,١٨
١٩٩٥٢,٢٩٣,٤٢٤,٤٦
١٩٩٦٢,٤٥٣,٧٦٤,٧٧
١٩٩٧٢,٤٢٣,٧٤٤,٦٧
١٩٩٨٢,٤٤٣,٨٨٤,٩٢
١٩٩٩٢,١٩٣,٣٨٤,٢٧
٢٠٠٠٢,٣٧٣,٦٧٤,٥٧
٢٠٠١٢,٦٣٣,٩٧٤,٩٨
٢٠٠٢٢,٥٠٣,٨٣٤,٨٢
٢٠٠٣٢,٧٢٤,١٠٥,٠٨
٢٠٠٤٢,٩٤٤,٤٣٥,٣٨
٢٠٠٥٢,٩٣٤,٦٣٥,٧١
٢٠٠٦٢,٥٨٤,٤٤٥,٤٤
٢٠٠٧٢,١٢٣,٦٩٤,٣٧
٢٠٠٨٢,٣٦٤,٤٠٥,١٦
٢٠٠٩٢,١٠٣,٤٠٤,١٤
٢٠١٠٢,٤٥٣,٦٣٤,٢٤
٢٠١١٢,٥٤٣,٥٧٤,٠٩
٢٠١٢

لربع األول ٢,٧٥٣,٨١٤,٣٧ا

جدول رقم (٤) :  المضاعف النقدي
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صارفالنقد  خارج المؤسسة صارفالنقد لدى الم خارج الم النقد المتداول 
(١)(٢)( ١ - ٢ = ٣ )

١٣٨٤/١٣٨٣٨٩٣٤٧٨٤٦
١٣٨٥/١٣٨٤١٠٢٨٥٠٩٧٨
١٣٨٦/١٣٨٥١١٦٤٦١١١٠٤
١٣٨٧/١٣٨٦١٣٠٣٦٢١٢٤١
١٣٨٨/١٣٨٧١٤٤٤٧١١٣٧٤
١٣٨٩/١٣٨٨١٥١٣٦١١٤٥٣
١٣٩٠/١٣٨٩١٥٨٨٥٩١٥٢٨
١٣٩١/١٣٩٠١٧٠٤٦٣١٦٤٢
١٣٩٢/١٣٩١٢٠٢٠٦٩١٩٥١
١٣٩٣/١٣٩٢٢٦٠٥١١٧٢٤٨٨
١٣٩٤/١٣٩٣٣٥٣١١٥٦٣٣٧٤
١٣٩٥/١٣٩٤٥٣٠٠٢٤٨٥٠٥٢
١٣٩٦/١٣٩٥٨٩٩٩٤٤١٨٥٥٩
١٣٩٧/١٣٩٦١٤٣٢٨٧٢١١٣٦٠٧
١٣٩٨/١٣٩٧١٨٧٨٤٨١٤١٧٩٧٠
١٣٩٩/١٣٩٨٢٢١٩١١١٨١٢١٠١٠
١٤٠٠/١٣٩٩٢٦٤٥٨١٢٥٩٢٥١٩٩
١٤٠١/١٤٠٠٢٧٤٤٦١٣٠٢٢٦١٤٤
١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٤١١٥٢٠٣٠٤٢١
١٤٠٣/١٤٠٢٣٦٨٧٦١٥٩٥٣٥٢٨١
١٤٠٤/١٤٠٣٣٦٣٠٤١٦٤٩٣٤٦٥٥
١٤٠٥/١٤٠٤٣٦١٨٨١٤٣٩٣٤٧٥٠
١٤٠٦/١٤٠٥٣٨١٤٩١٢٨١٣٦٨٦٨
١٤٠٧/١٤٠٦٣٩٧٩٧١١٩٤٣٨٦٠٤
١٤٠٨/١٤٠٧٤٠٧٢٨١٣٣١٣٩٣٩٦

١٩٨٨٣٧٢٨١١٣٣٦٣٥٩٤٥
١٩٨٩٣٥١٧١١٢٩٣٣٣٨٧٧
١٩٩٠٤٦٥٠٣١٧٢٦٤٤٧٧٦
١٩٩١٤٦٣٨٨١٧٦٨٤٤٦٢٠
١٩٩٢٤٥٧٧٧٢٠٠٨٤٣٧٧٠
١٩٩٣٤٥١٣٤٢٥١١٤٢٦٢٣
١٩٩٤٤٧٤٠٨٢٤٤٣٤٤٩٦٥
١٩٩٥٤٥٥٥١٢٤٦٤٤٣٠٨٧
١٩٩٦٤٥١٧١٢١٣٤٤٣٠٣٨
١٩٩٧٤٨٧٣٩٢٩١٦٤٥٨٢٣
١٩٩٨٤٧٦٧٦٢٦٥٧٤٥٠١٩
١٩٩٩٦٠٥٢٨٥٤٦٨٥٥٠٦٠
٢٠٠٠٥٦٩٩٠٥٩٧١٥١٠١٩
٢٠٠١٥٢٦٥٧٣٤٥٣٤٩٢٠٣
٢٠٠٢٥٧٢٢١٤٨٩٢٥٢٣٢٩
٢٠٠٣٥٩٧٠٢٤٢٥٧٥٥٤٤٥
٢٠٠٤٦٤٦٠٧٤٤٧٤٦٠١٣٣
٢٠٠٥٧١٤٨٩٧٢٠١٦٤٢٨٨
٢٠٠٦٨١٥٤٢١٢٢١٨٦٩٣٢٤
٢٠٠٧٨٢٢١١١٠٠١٩٧٢١٩٢
٢٠٠٨٩٤٠١٣١١٠٠٧٨٣٠٠٦
٢٠٠٩٩٩٢٥٢١٠٨٥٦٨٨٣٩٥
٢٠١٠١١٠٩٦٩١٥٤٥٠٩٥٥٢٠
٢٠١١١٣٩٨٤٦١٩٩١٧١١٩٩٢٩
٢٠١٢

لربع األول ١٤٠٧٥٩١٨٠٤٥١٢٢٧١٣ا

نــھاية الفترة

  ( مليون لایر)    
جدول رقم (٥) : النقد المتداول خارج المصارف
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المبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترة 

١٩٧٩/١٢/٢٠٢٣٧٠٩ ١٤٠٠/١ ١٩٨٠/١٠/٩٢٦٩٢٠ ١٤٠٠/١٢١٩٨٠/١١/٨٢٥٥٣٨١٤٠٠/١١ ١٩٨٠/٨/١٢٢٦٠٧٣ ١٤٠٠/٩
١٩٨٠/١٢/٨٢٥٥٤٩ ١٤٠١/١ ١٩٨١/٩/٢٩٢٩٩٥٤ ١٤٠١/١٢١٩٨١/١٠/٢٩٢٨٧٦٤١٤٠١/١١ ١٤٠١/٩١٩٨١/٨/١٢٨٨٥١
١٩٨١/١١/٢٧٢٩٠٩١ ١٤٠٢/١ ١٩٨٢/٧/٢١٣٥٣٤٩ ١٤٠٢/١٢١٩٨٢/١٠/١٧٣٣٩٧٦١٤٠٢/٩ ١٩٨٢/٧/٢٢٣٥٣٤٩ ١٤٠٢/٩
١٩٨٢/١١/١٦٣٣٨٦٥ ١٤٠٣/١ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٤٠٣/١٢١٩٨٣/١٠/٧٣٥٩٢٤١٤٠٣/٩ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٤٠٣/٩
١٩٨٤/٥/٢٣٣٧٢٩ ١٤٠٤/٧ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٤٠٤/١٢١٩٨٤/٩/٢٦٣٤٤٥١١٤٠٤/٩ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٤٠٤/٩
١٩٨٥/٤/٢١٣٢٨٥٤ ١٤٠٥/٧ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٤٠٥/١٢١٩٨٥/٩/١٥٣٤٨٣١١٤٠٥/٩ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٤٠٥/٩
١٩٨٦/٤/١٠٣٤٦٠٤ ١٤٠٦/٧ ١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦ ١٩٨٦/٩/٥٣٦٤٨٢١٤٠٦/٩ ١٤٠٦/١٢ ١٤٠٦/٩١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦
١٩٨٧/٥/٢٨٣٦٩٦٣ ١٤٠٧/٥ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٤٠٧/١٢١٩٨٧/٨/٢٥٤٠١٦٧١٤٠٧/٩ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٤٠٧/٩
١٩٨٧/٣/٣٠٣٨٨٣٣ ١٤٠٨/٥ ١٩٨٨/٥/١٦٤٢١٤٦ ١٤٠٨/١٢١٩٨٨/٨/١٣٣٧٥٥٦١٤٠٨/٩ ١٩٨٨/٥/١٧٤٢١٤٦ ١٤٠٨/٩
١٤١٠/٦/٢٣٣٨٧٧ ١٩٨٩/١٢ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٩٨٩/٤١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢١٩٨٩/٤ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٩٨٩/٤
١٤١٠/٧/٤٣٦٤٣٨ ١٩٩٠/١ ١٤١١/٥/١٢٤٤٧٧٦ ١٩٩٠/٤١٤١٠/١٢/٧٣٩٠٧٢١٩٩٠/١١ ١٩٩٠/٣١٤١٠/٩/٤٣٧٧١٥
١٤١٢/٤/٢٣٤١٣٥٥ ١٩٩١/١٠ ١٤١١/٧/١٥٤٨٣٣٨ ١٩٩١/٦١٤١١/١٢/١٧٤٤٤٢٥١٩٩١/١ ١٤١١/٩/١٤٤٧٠٣٨ ١٩٩١/٣
١٤١٢/٧/٢٦٤٢٥٩٨ ١٩٩٢/١ ١٤١٢/٩/٢٦٤٧٠٤١ ١٩٩٢/٦١٤١٢/١٢/٢٨٤٦٢١٨١٩٩٢/٣ ١٤١٢/٩/٢٦٤٥٤٣٠ ١٩٩٢/٤
١٤١٤/٧/١٧٤٢٦٢٣ ١٩٩٣/١٢ ١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢ ١٩٩٣/٥١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢١٩٩٣/٥ ١٩٩٣/٢١٤١٣/٩/٦٤٥٣٣٩
١٤١٥/٤/٢٤٤٢١٤٥ ١٩٩٤/٩ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٩٩٤/٥١٤١٤/١٢/٢٠٤٥٢٣٠١٩٩٤/٢ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٩٩٤/٢
١٤١٦/٦/٦٤٢٦١٥ ١٩٩٥/١٠ ١٩٩٥/٤١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦١٩٩٥/٤١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦ ١٤١٥/٩/٢٨٤٨٠٠٨ ١٩٩٥/٢
١٤١٧/٦/١٨٤١٢١٩ ١٩٩٦/١٠ ١٩٩٦/٤١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٧١٩٩٦/٤١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٦ ١٤١٦/٩/١٠٤٤٢٣٧ ١٩٩٦/١
١٤١٧/١٠/٢٠٤٣٧٦٣ ١٩٩٧/٢ ١٤١٨/٢/٢٤٤٧٣٦٨ ١٩٩٧/٤١٤١٧/١٢/٢٢٤٤٩٨٦١٩٩٧/٦ ١٤١٧/٩/٢١٤٧١٣٥ ١٩٩٧/١

 ١٤١٩/٧/١٠٤٣٠٩٣ ١٩٩٨/١٠ ١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥ ١٩٩٨/٣١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥١٩٩٨/٣ ١٤١٩/٩/١٢٤٥٠١٩ ١٩٩٨/١٢
 ١٤٢٠/٦/٢٠٤١٧٤٧ ١٩٩٩/٩ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/٣١٤١٩/١٢/١٣٤٧٢٤٣١٩٩٩/١٢ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/١٢
 ١٤٢١/٦/١٤٦٠٨١ ٢٠٠٠/٨ ١٤٢١/١٠/٥٥١٠١٩ ٢٠٠٠/٣١٤٢٠/١٢/٢٤٤٧٦٩٠٢٠٠٠/١٢ ٢٠٠٠/١١١٤٢١/٩/٤٤٧٣١٢
 ١٤٢٢/٧/١٢٤٦٥٢٩ ٢٠٠١/٩ ١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢ ٢٠٠١/٢١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢٢٠٠١/٢ ١٤٢٢/٩/١٤٤٨٥٠١ ٢٠٠١/١١
 ١٤٢٣/٧/٢٢٤٦٩٩٧ ٢٠٠٢/٩ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/٢١٤٢٢/١٢/١٥٥١١٤٧٢٠٠٢/١١ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/١١
 ١٤٢٤/٧/٣٥١٩٩٠ ٢٠٠٣/٨ ١٤٢٤/١٠/٧٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/٢١٤٢٣/١٢/٢٦٥٤٢٨١٢٠٠٣/١١ ١٤٢٤/٩/٣٠٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/١١
 ١٤٢٥/٧/١٤٥٤٨٣٧ ٢٠٠٤/٨ ٢٠٠٤/٢١٤٢٤/١٢/٢٩٥٦٦٧٤٢٠٠٤/١٢١٤٢٥/١١/١٩٦٠١٣٣ ١٤٢٥/٩/١٧٥٨٨٩٧ ٢٠٠٤/١٠
 ١٤٢٦/١/١٩٥٨٣٨٨ ٢٠٠٥/٢ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١١٤٢٥/١٢/٢٠٦٠٦٣٤٢٠٠٥/١٠ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١٠
١٤٢٧/٨/٧٦٠٥٧٣ ٢٠٠٦/٨ ٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤ ٢٠٠٦/٩١٤٢٧/٩/٧٦٢٠٧٢
١٤٢٨/٣/١٢٦٥٠٦٨ ٢٠٠٧/٣ ٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢ ١٤٢٨/٩/١٨٦٩١٠٤ ٢٠٠٧/٩
١٤٢٩/٢/٢١٧٠٨٠٤ ٢٠٠٨/٢ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ٢٠٠٨/١٢١٤٢٩/١٢/٣٠٨٣٠٠٦٢٠٠٨/٩ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ٢٠٠٨/٩
١٤٣٠/٤/٤٨٢٨٦٠ ٢٠٠٩/٣ ٢٠٠٩/١١١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥٢٠٠٩/١١١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥ ١٤٣٠/٩/١٠٨٥٥٥٠ ٢٠٠٩/٨
١٤٣١/٢/١٦٨٨٣٥٥ ٢٠١٠/١ ١٤٣١/٩/٢١٩٧٥٥٩ ٢٠١٠/١١١٤٣١/١٢/٢٤٩٦٣٧٩٢٠١٠/٨ ١٤٣١/٩/٢١٩٧٥٥٩ ٢٠١٠/٨
١٤٣٢/٢/٢٦٩٩١١٠ ٢٠١١/١ ١٤٣٢/١٠/٢١٢٩٤٢١ ٢٠١١/١٠١٤٣٢/١٢/٤١٢٢٩٧٥٢٠١١/٨ ١٤٣٢/١٠/٢١٢٩٤٢١ ٢٠١١/٨

جدول رقم (٦) :  اإلتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

صارف  خارج الم النقد المتداول 

في شھر رمضان

( مليون لایر) 

صارف خارج  الم النقد المتداول 

سنة أعلى مستوى في ال

صارف خارج  الم النقد المتداول 

سنة أدنى مستوى في ال

صارف  خارج الم النقد المتداول 

في شھر ذي الحجة
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فــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـة

لایرخمسةعشرةعشرينخمسينمئةمئتيخمس مئةالمجموعنھاية
واحدرياالترياالترياالً رياالًلایرلایرلایرالفترة

٣٨٦٠٦٣٤٦٩٨٦١٦٤٨٣--٤١٢٥١٥٢٩١٠٤٢----٨٥/١٣٨٤١١٥٣٠٨٩
٤٣٣١٤٤٤٢٩٢٠١٨١١٠--٤٧٠١٨٦٣٣٤٣٠٨----٨٦/١٣٨٥١٢٩٨٦٦٨
٤٧٥٥٢٥٤٢٨٣٥٢٠٦١١--٥٣٦٣٥٤٣٨٩٠٦٤----٨٧/١٣٨٦١٤٦٤٣٨٩
٤٠٩٠٨٧٤٤٢٧٤٢٣٣٧٩--٦٥٧٠٨٥٤٣٦٤٠٧----٨٨/١٣٨٧١٥٧٠٢٣٢
٣٤٦٠٥٤٣٦٦٣٠٢٢٧٤١--٧٦٢٨٥٧٤٩٩٩٤١----٨٩/١٣٨٨١٦٦٨٢٢٣
٣٢٠٩٤٣٣٤٦٥٦٢٣٥٩٨--٨٧١١٩٧٥١٩٩٧٦----٩٠/١٣٨٩١٧٧٠٣٧٠
٢٩٢٦٤٨٣١٢٤٤٢٦٠٦٥--١٠٠٨١٢٠٥٨٢٣٦٧----٩١/١٣٩٠١٩٤٠٤٤٤
٣٤٠٨٨٠٣٦٥٥٩٣٠٠٩٣--١٢٧١٦٢١٧٣١٦٠٧----٩٢/١٣٩١٢٤١٠٧٦٠
٣٥٣٢٢٣٣٩٦٦٥٣٥١٠٣--١٧٢٤٦٨٤٩٨٤٦١٤----٩٣/١٣٩٢٣١٣٧٢٨٩
٣٩٣١٦٥٥١٢٤٥٤٢٢٢٥--٢٣٨٢٤٠٣١٥٠٨٠٢٤----٩٤/١٣٩٣٤٣٧٧٠٦٢
٥٦٠٧١٣٧١٠٤٧٤٥٢٧٨--٣٤٥٥٦٥١٣٠٤٨٨٢١----٩٥/١٣٩٤٧١٨١٥١٠
٦٩٢٩٣٣٧٥١٢٣٥٠٦٦٤--٦٣٠٠٦٨١٤٢٩٦٤٢٨----٩٦/١٣٩٥١١٤١٥٨٢٩
٦٥٢٥٤٥١١٥٢٣٥٧٢٤٦٧--١٠١٢٣٨٥٨٥٧١٨٩٠٥----٩٧/١٣٩٦١٦٦٨٣٠١٠
٥٧٧٩٦٦١٢٠٨٨٤٨٥٢٨٢--١٠٧٦٠٨٢١٨٣٩٦٠٨٥----٩٨/١٣٩٧١٩٩٤١٠٣٨
٥٥١١٢٦١٣٦٤٤٧٩٥٩٧٠--١٥١٢٦٥٤٩٨٧٤١٢٤٠----٩٩/١٣٩٨٢٤٦٥١٣٣٢
٤٧١٥٨٧١٣٣٠٣٣١٠٨٨٢٤--١٧٣٥٣٥٨٤٩٠١١٧٥٣----١٤٠٠/١٣٩٩٢٧٠٧٨٧٨١
٥٣٧٣٨٨١٧٧٨٦٢١٣٥٥٣٣--٢١٠٨١١٢٥١١٥٢٥٠٦٧----٠١/١٤٠٠٣٣٤٥٦٩٧٥
٥٣١٦٨٧١٨٠٧٨٠١٣٩٤٦٧--٢٣٠٦٨١٢٦١١٦٩٣٨٩٧----٠٢/١٤٠١٣٥٦١٣٩٥٧
٥٨٣٦٧٩١٨٤٧١٠١٥٢٧٢٣--٢٤٩٣٤٩٧٩١١٦٧٠٨١٩----٠٣/١٤٠٢٣٧٥٢٦٩١٠
٥٨٤٣٤٨٢٠٨٦٩٦١٨٣٤٣٣--١٨٢٦٤١٥١٨٩٦٣٢٤٥--٠٤/١٤٠٣٣٦٠٧٦٣٥٣٧٨٧٢٤٨٠
٥١٠٤٣٥٢٠٦٦٠٢٢٠٤٠٢٠--١٣١٩٣٥٦٤٧٦٦٨٦٥٢--٠٥/١٤٠٤٣٦٣٦٥٤٣٠١٤٥٨٢١٥٧
٤٧٧٧٣٤٢٠١٧٨٣٢٠٩٥٨٥--١٠٨٢٦٥٤١٦٤١١٨٥٦--٠٦/١٤٠٥٣٧٧٦٠٩٢٨١٩٦٣٣٤٢٩
٤٩٢٩٤٨٢١٣١٢٧٢٢٤٧٥٩--١٠٦٦٣٥٥٨٥٩٧٤٨٥٨--٠٧/١٤٠٦٤١٤٠٧٩٤٣٢٣٨٣٨٦٩٣
٥٠٠٤٠٠٢٢٢٠٨٩٢٣٧٣٤٥--٩٧٩٩٦٦٣٥٤١٨٥٤١--٠٨/١٤٠٧٤٠٤٨٨٦١٠٢٤٣١٠٥٧٢
٤٥٠٦٨٥٢٠١٤٧٢٢٣٦٦١٢--٨٦٦٥٨٣٢٤٧٤٣٥٣١--١٩٨٨٣٧١٥٣٥٩٧٢٢٨٥٥٤٦٥
٤٥٩٣١٤٢١٤٤٥٢٢٥٢٩٢٢--٧٦١١٢٢٠٤١١٠٨٨٤--١٩٨٩٣٥٠٣٥٨٠٢٢٢٣٨٧٠١٠
٤٩١٩٦٠٢٣٧١٦٥٢٨٨٤٨٢--١٠١٦٤٢٣٢٥٣٢٢٨٧٧--١٩٩٠٤٦٣٥٧٦٥٢٢٩٨٥٢٩٣٦
٥٣٩٠٧١٢٦٩١٣٠٣٠٤٣٢٦--٩٢٧٨٨٧٨٤٦٨٠١٣٤--١٩٩١٤٦٢٢٨٨٨٤٣١١٥٧٣٤٥
٥٨٧٩٧١٢٩٤٣١٥٣٣٧٠٧٢--٨٤٨٨٥١٥٤٢٤٢٦٣٢--١٩٩٢٤٥٦٠٥٢٦٨٣١٦٥٤٧٦٣
٦٢٣٣٢٢٣١٢١٥١٣٦٤٨٥٩--٨٢٩٩٤٨٣٤٠٢١٣٩٨--١٩٩٣٤٤٩٥١١٠٨٣١٣٢٩٨٩٥
٦٦٧٩٩٢٣٥٨٥٤١٣٩٧٢١٢--٩٠٨١٢٨٥٤٣٣٠٧٤٤--١٩٩٤٤٧٢٢٠٥٠٤٣٢٣٨٤٧٣٠
٦٣٩٢٧٦٣٢١٢١١٣٩٤٠٥٩--٨٣٩٨٠١٥٣٩٨٥٥٣٠--١٩٩٥٤٥٣٥٨٦١٠٣١٦٢٠٥١٩
٦٥٧٩٤٦٣٤٦٥٥٤٤١٥٤٠٨--٨٢٦٤٦١٧٣٦٤٤٨٩٨--١٩٩٦٤٤٩٧٢٩١٦٣١٦٤٣٤٩٣
٦٨١٦٤١٣٧١٨٥١٤٣٢٥١٥--٨٩٩٠٤٢٧٣٤٠٨٠١٩--١٩٩٧٤٨٥٤١٣١٠٣٤٦٥٦٨٥٧
٧٣١٢٢٠٣٨٦٨٤٣٤٧٨٠٧٥--٨٤٣٧١٤٤٢٧٩٧٠٣٢--١٩٩٨٤٧٤٧٦٧٧٨٣٤٦٤٦٤٦٤
١٩٩٩٦٠٣٢٩٤٩٤٤٢٣٠٦٧٩٣٣٣٨٨٠٥٤٩٩٧٧٨٧٢٢٩٣١٥٥٧٨٢٥٧٩٧٦٣٦٤٥٤١٠٢٤٠٤٦٨٧٥٤
٢٠٠٠٥٦٧٩٠٦٦٠٣٨٠٣٥٥٦٣٧٢٦٣١٩٠٧٢٩٥٤٥٢٢٣٤٠٠٦٥١٤٣٩٧٥٧٨٣٨٢٥٤٢٧٢٢٨٥٠١٣٦٢
٢٠٠١٥٢٤٥٥٧٥٢٣٤٤٦٢٣٨٧٨١٣٩٧٤٦٦٠٥١٥٨٠١٨٨٥١٧٤١٤٠٦٦٠٧٩٨٧٧١٤٦٤٥٣٩٥١٢٨٩٥
٢٠٠٢٥٧٠١٩١٧٩٣٦٧٩١٥٤٦٩٩٠٢٨٨٣٦٤٥١٢٠٧١٨٣٢٨٥٢١٧٠٥١٨٨٥٧٩٤٣٤٩٤٤٤٣٥١٧٧٨٧
٢٠٠٣٥٩٤٩٥٨٩٦٤٠٠٢٣٤٢٥٩٤٢٢٣١١٦١٩٩١٤٤١٧٧٠٢١٦١٧٦٩٣٩٨٨١٦١٩٤٩٧٩٩٧٥٢٤٢٤٥
٢٠٠٤٦٤٣٩٦٣٥٠٤٣٣١٤٨٦٥١٠٥٠٨٧٤٩٦٤٥٨٦٢٤١٨٠٩٠٨٨٣٢١٢٢٦٨٨١٧٦٥٥٤٠٩٥٩٥٦١٠٧٤
٢٠٠٥٧١٢٧١٩٤٢٤٧٠٧٢٣٤١١٢٦٣٣٨٢٦٧١٧٧١٥٠١٨٩٨٨٢٣٢٧٨٥٠٤٩٨٨٣٦٢٥٩٠٢٩٥٦٣٢٦٤١
٢٠٠٦٨١٣٢١٥٥٩٥٤٨٦٩٢٧٩١٤١٠٤٦٤٨٧٨٥١٣٥٨١٨٤٧٢٥٨٢٧٢٠٠٧١١٠٥٨٠٣٦٠٠٠٢١٦٧١١٨٥
٢٠٠٧٨١٩٨٦٩٦٣٥٥٨٨٩٠٠١١٣٠٩٠٨١١٨١٠٦٢٤٥١٨٨٨٩٨٥٢٣٨٣٨٤١٢٧٧٩٩٦٧٢٤٢٣٩٧٧١٣٠٢
٢٠٠٨٩٣٧٨١٤١٥٦٩٩٤٨٢٤١٧٧٩٩٦١٤١٠٢٣٨١٦٨٢٨٠٢٣٨٦٢٤٤٠٢٢١٢٣٠٨٤٦٧١٣١٧٥٨٠٤٩٦٣
٢٠٠٩٩٩٠١٢٢٥١٧٦٤٤٠٢٣٠٢٤٢٩٢٦٢١٣٦٢٥٨٩٧٣٤٨٣٤١٠٢٠١٢٩٢١٢٧٩٣٠٢٧١٤١٠٧٨٣٨٧٥١
٢٠١٠١١٠٧٢٠٠٦٤٨٦٩٩٣٤٦٠١٣٦١٣٤١١٥٤٥٥١٨٩٣٧٨٣٨٥٣٢٠١١٨١١٣٣٨٧٩٥٧٥٦٧٥١٨٢٩٤٩٤
٢٠١١١٣٩٥٨٥٤٠٠١١١٢٧٢٥٣١٨٩١٨٤٦١٩٢٧٩٣٥٠٤٥٩٤٠٤١٢٤٥٤٦٣١٥٠٩٩٣٠٨٨٨٨٩٦٩٠٣٣٤٣
٢٠١٢

١٤٠٤٩٤٧٧٤١١٢١٦٤٨٦١٨٠٨٠٤٤١٩٣٨٢٢٠٢٤٥٧٣٠٤١٢٢٦٤٣٧١٥٣٨٣٧٩٨٨٨٧٣٧٩١٣٠٧٣الربع األول

 (--)  ال ينطبق.* العملة الورقية المتداولة خارج المؤسسة . 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

  (آالف الرياالت)  

جدول رقم ٧ (أ) : فئات العملة الورقيـــة المـتـداولــة*
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١٥١٠٢٠٢٥٥٠١٠٠

١٩٨٨١٢٧٨٠٧١٢١٣٥٤٨٨٤٧٢٩٢٤٠١١٨٢٩٧٨٤٥٢٥١٨٠٧٩٢٧٤١٨٠٣٥٣٧١٨١٨٥٥٣٤٧٤٤٠٢٢

١٩٨٩١٣٤٧٠٦٠٤٤٣٥٠٣٤١٧٣٨٨٠٦٦١٨٩٣١٩٩٣٢٥١٧٨١١٢٩٨٥٢٢٢٢٣٨٧٥٦٧١٦٣٦٩٠٨٨٩٥

١٩٩٠١٤٤٩٢٧٨٨٩٣٥٤٦٧٧٧٤٩١٤٣٧١٩٦٥٥٧٢٦٢٥٠٧٢٢٨٣٢٣٦٦٨٣١٣٩٢٦٨٢١٤٤٣٢٨٣٧٧٦

١٩٩١١٥٩١٤٣٨٣٢٣٥٢٤١٩٧٥٨٠٥١٥٢٠٨٥٤٢٨٧٢٥٠٦٢٦٧٣٤٦٤١٩٠٢٤٠٠٢٠٤٧٦٥٣١٨٧٩٦٦

١٩٩٢١٧١٩٥٠٧٢٤٣٤٥٧٠٨٧٧٠٤٦٦٣٢١٨٠٢٥٠٧٢٥٠٥٩١٢٣٧٩٧٠٧٩٨٤٢٣٨١٩٢٢٥٩٢٣٩٢١٤

١٩٩٣١٨١٥٠٥٧٤٩٣٣٨٥٥٥٧٨٠١٨٦٨٢٢٧٥٦١١٠٢٥٠٥٧١٢٤١١٣١٢٤٢٤٤٠٨٨٧٦١٦٢٨٨٣٥٠١

١٩٩٤١٨٧٠٥٥٢٤٩٣٣١٣١٧٧٨٤٨٦٠٠٢٣٦٢٢٠١١٢٥٠٥٤٣٤٤٣٦٩٩٥٠٠٤٥٢٨٧٥٧٢٦٣٧٦٠٨١٥

١٩٩٥١٩٢٤٧٩٤٣٥٣٢٧٣٣٨٧٨٨٣٢٤٧٢٤٦٢٠٨٧٨٢٥٠٥٢٧٣٤٦٤٢٣٣٠١٤٧١٨٢١١٦٦٣٥٣٧٢٨٢

١٩٩٦١٩٨٣١١٦٣٩٣٥٤٩١٢٧٩١٣٥٥٦٢٥٩٨٧٤٨٦٢٥٠٥٢٣٥٤٩١٠٥٤٠٩٥٠١٩٨٨٨٠٦٢٢٤٦١٦١

١٩٩٧١٩٧٤٦٠٩٥٦٣٥٥٠١٩٧٩٧١٤٤٤٢٧٣٠٩٢٦٧٢٥٠٥١٢٤٤٩٥٥١٥٠٠٥٦٤٢١١١٩٥٣٣٤٧٤٨٣

١٩٩٨١٩٩٥٠٦٣٦٩٣٥٤٩٨٧٧٩٨٧١٢٣٢٨٥٦٣٨١٢٢٥٠٥١٣٨٥٠٤٩٠٦٣٣٦٢٧٩٢٥٤٥٤٦٨١٢١٣١

١٩٩٩١٩٨٤٤٨٩١٦٣٥٤٩٩٤٧٩٨٥٩٩٤٢٩٠٠٧٨٥٤٢٥٠٥١٣٨٥٠٥٥٨٨٠٧٦٥٠٤٦٤١٩٤٢٩٨٩٧١٠

٢٠٠٠١٩٩٨١٥٣٦٧٣٥٥١٩٤٨٠٤٠٩٥٩٢٩٥١٧٤٤٦٢٥٠٥١٣٦٥٠٦٤٣١١٨٦٧٨٢١٤٨٧٤٠٩٣٢٠٢٧

٢٠٠١٢٠٠٨٨١٧٧٠٣٥٥٣٣١٨٠٥٢٢٣٦٣٠٠٤٠٩٨٨٢٥٠٥١١٥٥٠٩٠٢٧١١٧٠٧٧٨٤٥٧٣٨٢٤٦٩٣٢

٢٠٠٢٢٠١٥٨٩١٢٠٣٥٥٣٢٧٨٠٦٠٧٤٦٣٠٤٥٩٩٣٠٢٥٠٥١١٥٥١٣٨٥٤١٣٧٢٤٣٦٠٣٦٣٦٣٨٦٥٥٣

٢٠٠٣٢٠٦٠١٧٩٠٣٣٥٥٢٠٩٨٠٦٥٠٠٠٣٠٧٦٤٧٧٤٢٥٠٥١١٥٥٢٩٠٢٦٤٧٧٦٤٢٤٠٩٩٣٥٠٠١٠٥٩

٢٠٠٤٢١٠٨٠٣٤١٦٣٥٥٤٧٢٨٠٦٢٣٢٠٣٠٩٩٥٤٤٩٢٥٠٥١١٥٥٤٥٤١٥٢٠٨٠٣٣٤٥١١٣٤٠٠٩٠٢٩

٢٠٠٥٢١٧٠٥٩٧٥٩٣٥٥٤٧٨٨٠٨٢٤٩٠٣١٢٩٤٣٧٨٢٥٠٥١١٥٥٧١٩٣٨٢٥٨٤٣٧٩٥٩٧٣٣٢٤٨٨٧٦

٢٠٠٦٢٢٠٥٦٤١٠٩٣٥٥٤٤٨٨٠٨٤٠٥١٣١٦٥٨٦٥٥٢٥٠٥١١٥٥٩٩٢٩٩٠١٨٥٢٦٨٢٩١٣٢٧٦٢٦٤٨

٢٠٠٧٢٢٣٩٧٦٢٠٥٣٥٥٤٧٠٨٠٨٣٢٧٣٣٢٠٣٤٤١٣٢٥٠٥١١٥٦٠٣١٤٥٧٣٨٨٢٨٥٩٧٦٣٢٣٩٧٣٨٥

٢٠٠٨٢٣١٧٩٢١٣٩٣٥٥٤٤٠٨٠٨٦٤٢٢٣٢١٠٣١٣١٢٥٠٥١١٥٦٠٦٤٥٠٥٤٩٥٥٣٢٨٩٧٣٢٥٦٤٠٨٠

٢٠٠٩٢٣٩٣٧٥٦٦٨٣٥٥٥١٣٨٠٩٤٤٨٣٣٢١٠٣١٧٢٢٥٠٥١١٥٦٠٧٨٣٤٥٤١٠٣٠٥٧٢٣٨٣٢٤٧٦٦٩٣

٢٠١٠٢٤٩٠٧٩٣٦٨٣٥٥٥١٧٨١٢٢٠٢٨٣٢٠٩٩١٧٠٢٥٠٥١١٥٦٣٧٦٣٧٣٩١٠٩٧٥٢١١٨٣٢٤٨١٦٨١

٢٠١١٢٦٠٦٥٣٣٣٦٣٥٥٦٥٠٨١٥٣٤٥٩٣٢١٢٤١٥٥٢٥٠٥١١٥٦٥٣٤٢٥٦٦١١٩٥٣٤١٩٦٣٢٦٣٨١٩٥

٢٠١٢

لربع األول ٢٦٣٩٠٨٢٤٢٣٥٥٦٤٦٨١٦٧٥١٩٣٢١٣٠٨٤١٢٥٠٥١١٥٦٥٧٦٤١٤٤١٢٢٣١٢٢٣١٣٢٦٧٢٧٤٦ا

* مبالغ النقود المعدنية خارج المؤسسة.

ئات* جدول رقم ٧ (ب) : مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الف

ھــلالت
المجموع نھاية الفترة

           ( رياالت)      
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إجماليمؤسساتالمصارفمؤسسةنـھاية 
خاصالمجموعالتجاريةالنقدالفترة جوداتعامة غير ماليةالحكومةالقطاع ال المو

 (١+٢)(٣+٤+٥+٦)
١٢٣٤٥٦٧

١٩٩٣١٨٤٣٦٤٧٤٢٩٤٢٥٨٦٥٨١٠١٩٣٢٤٣٤٦١٢٢٦٠٢٤٢٦٦٥٣

١٩٩٤١٧٦٥٥٨٥٨٩٩٧٢٣٥٥٥٥١١٣١٩٢٥٠٠٣٠٢٦٩٣٠٤٢٥٧٠٧

١٩٩٥١٦٤٨٧٢٥٨٢٩٣٢٢٣١٦٥١٢١١٥٣٥٢٢٨٢٢٤٤٥٢٤٢١٠٥٢

١٩٩٦١٨٨٩٢٧٦٧٥١٨٢٥٦٤٤٥١٢٣٥٤٧٦٥٢٦٦١٦٧٠٣٤٦١٩٦١

١٩٩٧٢١٣١٨٢٥٣٤٧١٢٦٦٦٥٣١٣٣٦٨٤٨٣٢٠٩٢٠٨٦١٥٠٤٤٠٧

١٩٩٨١٧٠٠٣٦٤٢٨٣٩٢١٢٨٧٥١٦٠٦٥٥٨٩٣٦٦٢٣٥٩٩٤٨٦٤٩٥

١٩٩٩١٤١٨٣٤٤٠٣٣٤١٨٢١٦٨١٦٢١٩٠١٠٢٢٦٦١٤٣٤٧٤٦٠٩٧١

٢٠٠٠١٧٨٢٦١٣٦٧٦١٢١٥٠٢٢١٧٢٢٣٨١١٢٢٧٣١٢٤٣٩٥١١٩٧٢

٢٠٠١١٨١٣٠٤٣٩٧٥٠٢٢١٠٥٤١٨٧٠٦٤١٢٣٨٣٣١٠٨١٧٥٤٢٧٦٨

٢٠٠٢١٥٧١٠٣٥٢٤٩١٢٠٩٥٩٤٢٠٥٨٢٩١٣٨٦٥٠١١٩٦٠٥٦٦٠٣٣

٢٠٠٣٢٢٣١٥٥٤١٠١٩٢٦٤١٧٤٢٢٨٤٨٦١٥٠٧٢٢٢٥٨٤٤٦٦٩٢٢٦

٢٠٠٤٣٢٤٠٩١٤٧٠٥١٣٧١١٤٢٣١٣٩٢٨١٤٦٦٥٦٢٩١٣٨٨٦٠٨٦٣

٢٠٠٥٥٦٣٥٥٧٢٦٣٩٠٥٨٩٩٤٧٤٣٥٩٢٦١٢٧٨٠٦٣١٦٧٢١١٨٥٣٥١

٢٠٠٦٨٢٩١٨٥٧٠٥٩٧٨٩٩٧٨٢٤٧٦٠٢٠١٢٣٢٥٣٣٤٩٦٥١٥٣٤٠١٩

٢٠٠٧١١٢٨٤٦٦٤٢٤٩٩١١٧٠٩٦٥٥٧٧٨٨٢١٤٤١٧٩٣٧٤٣٤١٩٣٠٤٦٠

٢٠٠٨١٦٤٢٣١٢٤١٥٢٠١٦٨٣٨٣٢٧٣٤٥٥٧٢٠٩٩٢٠٣٢٠٦٥٢٦٦٠٣٧٥

٢٠٠٩١٥٢٠٠٤٢١١١٢٣٥١٦٣١٢٧٧٧٣٤٢٣٧١٥٤١٨٨٢٨١٣٦٢٥٤٧٨٣٨

٢٠١٠١٦٥١٥٢٢٩٨٤٢١١٧٤٩٩٤٣٧٧٥٧٥٦١٨٢٠٤٨٣٢٢٨٥٢٧٤٠٠٣١

٢٠١١٢٠٠٧٠٨٦١٣٣٢٧٣٢١٤٠٣٥٩٨٥٨٣٦٥١٧٧٨٠٣٣١٨٣١٣٢٠٨٣٥٨

٢٠١٢

لربع األول ٢١٠٣٠٣٦١٣٦٠٢٠٢٢٣٩٠٥٦٨٩٨٩٠٨١٨٧٩٣٩٣٦١٣٩٣٣٦٢٠٤٣ا

جدول رقم ٨ (أ) : الـمـســـــح الـنـقــــدي - المــوجـودات 

مطلوبات المصارف منصافي الموجودات األجنبيـة 

 ( مليون لایر) 
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ئعالنقد المتـداولنـھاية  إجماليبنود أخرىودائعالودائع  الزمنيـةالودا
**واإلدخاريةالمجموعتحت الطلبخارج المصارفالفترة المطلوبات(صافي)حكومية*المجموعالمجموعأخرى

(١+٢)(٤+٥)(٣+٦)(٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٨٢٢٨٦٥١٤٢٤٧٨١٥٥٥٢٤٤٢٦٦٥٣

١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤٢٣٦٤٣٨٣٥٥٣٠١٥٣٧٣٩٤٢٥٧٠٧

١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩٢٤١٩٧٠٣٤٦٢٥١٤٤٤٥٧٤٢١٠٥٢

١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢٥٨٥١٢٤٥٥٢٠١٥٧٩٢٩٤٦١٩٦١

١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٧٢٧٠٣٤٨٥١٥١٨٣١٨٩٥٠٤٤٠٧

١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٨٣٥٨٩٤٨٧٣٨١٥٤١٦٨٤٨٦٤٩٥

١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٣٠٥٩٤١٣٠٩٩٥١٢٤٠٣٥٤٦٠٩٧١

٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٣١٩٢٣٥٥١٤٧٣١٤١٢٦٣٥١١٩٧١

٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٣٤٠١٩٦٥١٥٩٧١٥٠٩٧٥٥٤٢٧٦٨

٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٩٠٤٢٧٥١٧٢٤١٢٣٨٨٢٥٦٦٠٣٣

٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٤١٧٤٦٥٥٦٥٤٨١٩٥٢١٣٦٦٩٢٢٦

٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٩٦٠٩٨٩٨١٩٩٢٦٦٥٦٦٨٦٠٨٦٣

٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٥٥٣٦٧٥٢٤٠٦٤٥٣٩١٠٣١١١٨٥٣٥١

٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٦٦٠٥٨٣٣٣٨١٧١٥٣٥٢٦٥١٥٣٤٠١٩

٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧٨٩٧٥٥٥١٦٧١٨٦٢٣٩٨٧١٩٣٠٤٦٠

٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٩٢٩١٢٥١٠٥٥٩٥٨٦٧٥٢٩٢٢٦٦٠٣٧٥

٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦١٠٢٨٩٤٤٩٢٣١١٨٥٩٥٧٧٦٢٥٤٧٨٣٨

٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣١٥٦٤٩٥٤٥٤٧٧٨١٠٨٠٣٧٠٩٩٢٥٥٩٦٦٧١٠٢٢٧٤٠٠٣١

٢٠١١١١٩٩٢٩٦٤١٠٥٦٧٦٠٩٨٥٣٠٥٤٤١١٥٧١٣٦٤٦٢٥٧٧١٢٢٣٥٦٣١١٨٦٩٩٧٧٩٧٧٩٨٣٢٠٨٣٥٨

٢٠١٢

لربع األول ١٢٢٧١٣٦٧٧٤٧٠٨٠٠١٨٣٣٠٧٠١٤١٦٣٤٢٢٤٧٠٤٣٦١٢٧٠٦١٩١٢٨٨٥٥٩٨٠٢٨٦٥٣٣٦٢٠٤٣ا

*     تشمل إعتمادات مستندية وأوراق مقبولة الدفع.

**  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية، والتحويالت القائمة، وعمليات اعادة الشراء (الريبو) التي نفذتھا المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص.

 ( مليون لایر) 

 شبه النقودالنقود

جدول رقم ٨ (ب) : الــمـســـح الـنـقــــدي - المــطــلـوبــات
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نقد أجنبي حقوق

في أوراقوودائع فيوضع اإلحتياطي لدى السحبذھبنھاية ستثمارات  إجمالي األصولإ

لدوليالخاصةالفترة اإلحتياطيةمالية في الخارجالخارج صندوق النقد ا

٢٠٠٥٦٨٩٢٠٦٣٧١٤٨٢٠٠٩٥٤٣٦٩٩٧٣٥٨٠٨٢٦
٢٠٠٦٦٨٩٢٤٠٠٣٤٢٠٢١٤٥٧٦٦٢٥٦٦٧٨٤٦٧٥٢
٢٠٠٧٦٨٩٢٧٠٤٢٧٤١٣٤٩٤٥٣٧٩٠٥٥٩١١٤٦١٤٦
٢٠٠٨١٥٥٦٢٧٥٦٥١٩٠٤٩٦٢٤١١١٥٤٢٤٧١٦٥٩٩٩٠
٢٠٠٩١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦
٢٠١٠١٥٥٦٣٩٩٢٢٧٤٣٠٤٣٨٤٣٨١١٨١٩١٦١٦٦٩٢٦٢
٢٠١١١٥٥٦٣٨٦٠٠١٨٢٣٣٥٤٢٨٨٤١٤٢٧٨٢٠٢٠٢٩٠٩٣

٢٠٠٩

لربع األول ١٥٥٦٢٦٩٣٥٤٠٠٤٣٤٢٠٨١١١٤٥٧٧١٥٥٨٤٣٣ا

ثاني ١٥٥٦٢٨٠٣٧٤٨٩٣٦٨٨٩٥١٠٩٤٠٣٥١٤٧٤٧٧٨الربع ال

لث ١٥٥٦٤١٤١١٧٦٤٣٣٢٣٠٥٦١٠٧١١٥٦١٤٤٤٨٢٢الربع الثا

١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ١٥٥٦٣٩٦٩٤٧٣٢٥٤٠١١٨٤١١٢٦١٢٧١٥٧٥٨٨٦ا

ثاني ١٥٥٦٣٨٦٦١٧١٣٥٣٨١٧٠١١١٥٠١٠٦١٥٧٩١٥٩الربع ال

لث ١٥٥٦٤٠٦٤١٧٥٠٨٣٩١٢٢٠١١٥٨٧٦٩١٥٩٩٦٩٤الربع الثا

١٥٥٦٣٩٩٢٢٧٤٣٠٤٣٨٤٣٨١١٨١٩١٦١٦٦٩٢٦٢الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ١٥٥٦٤١٠٤٩١٠٨٦٠٤٤٧١١٦١٢٤٦١٤٠١٧٤٦٧٢١ا

ثاني ١٥٥٦٤٠٩٨٩١٤٤١٩٤٨٦٤٤٢١٣٢٧٩٨٩١٨٧١٣٩٥الربع ال

لث ١٥٥٦٣٩٤٢٨١٧٠٨٧٥١٧٧٤٨١٣٨٧٥٤١١٩٦٣٣٦٠الربع الثا

١٥٥٦٣٨٦٠٠١٨٢٣٣٥٤٢٨٨٤١٤٢٧٨٢٠٢٠٢٩٠٩٣الربع الـرابع

٢٠١٢

لربع األول ١٥٥٦٣٨١١٩١٨٩٢٨٦٣١١٧١١٤٤٦٦١٠٢١٣٦٣٨٥ا

فبراير ٢٠٠٨م بسبب تسوية  من  * تم  تعديل بيانات الذھب اعتباراً 

  حسابات الذھب لدى المؤسسة.

جدول رقم (٩): األصول اإلحتياطية*

 ( مليون لایر ) 
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ـة اإلحتيــاطيــــات المصــــرفيــــــــــــ
 المطلوبات   ودائع لدى المؤسسة

جوداتودائع ودائع ودائع مجموعنقد في  إجماليموجوداتمن القطاعالمو
ئعالصندوقالمجموعنھاية الفترة جوداتأخرىالخاصاألجنبيةأخرىنظاميةجاريةالودا المو

(٢+٣)(٤+٥+٦)(١+٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

٢١٧٨٠٩٥٦١٢٣٨--٨٤/١٣٨٣١٥٦٤٧١٠٩٥١٥٨
١٨٩٩٨٨٦٩١٤٥١--٨٥/١٣٨٤٢٠٥٥٠١٥٥٨٩٦٦
٢١٥١١٧٠٦٦١٦٦٣--٨٦/١٣٨٥٢١٢٦٠١٥٢٨٠٧٢
٢٠٨١٢٤٨٢١٧١٩٣١--٨٧/١٣٨٦٢٥٨٦٢١٩٦١١٤٨٢
٢٤٧١٢٩٧٣٣٢٢١٩٣--٨٨/١٣٨٧٣١٧٧١٢٤٦١٥٤٩٢
٣٤٠١٣٧٩٩٨٣٢٩٤٢--٨٩/١٣٨٨٢٤٠٦١١٧٩٧٧١٠٢
٤٧٩١٦٢٤٣٨١٢٧٢٤--٩٠/١٣٨٩٢٤٠٥٩١٨١٧٣١٠٨
٦٢٤١٦٩٦٣٠٤٢٩٦٣--٩١/١٣٩٠٣٣٩٦٣٢٧٦١٥٢١٢٤
١١١٥١٦٩٢٢٣٨٣٧٦٨--٩٢/١٣٩١٧٢٣٦٩٦٥٤٤٧٩١٧٥
٧١٩١٨٠٩٣٦٩٥٢٨١--٩٣/١٣٩٢٢٣٨٤١١٧٢٢٦٧١٧٨٤٤٨٣
١٤٢٠٣٢٠٢٣٨٢٧٥٧٠--٩٤/١٣٩٣٢٥٦٦١٥٦٢٤١٠١٥٦٠٨٥٠
٢٣٧٠٥٤٠١٤٨٥١١٧٨٦--٩٥/١٣٩٤٣٥٣٠٢٤٨٣٢٨٢٢٠٣٠١٢٥٢
٥٤٢٥٨٥٠٨١٧٢٠٢١٦٩٠--٩٦/١٣٩٥٦٠٣٧٤٤١٥٥٩٦٣٠٢٤٢٥٧٢
٩٤٣٣٨٤١٣٥٠٥٩٣٥١٩٤--٩٧/١٣٩٦١٢٢٨٩٧٢١١١٥٦٨٤٥٣٥٧٠٣٣
١٤٦٨٩١١٢١٨٨٢٨٣٥٢٥١٤--٩٨/١٣٩٧١٨٣٢٤٨١٤١٧٥١٠٦٤٢٩١١٠٨١
١٢٩٦٢١٩٧٣٩٢٥٦٢٥٢٥٦١--٩٩/١٣٩٨١٧٢٩٨١١٨١١٦١١٧٤٦٥١١١٤٦٦
٢٣٩٣٧٢٩٢٤٠٣٣٣٩٦٥٥١٣--١٤٠٠/١٣٩٩٨٩٩٧١٢٥٩٧٧٣٨٤٠٣٤٣٧٠٤
٤١٠١٠٤٠٢٥٢٤٤٣٠٩٣٦٢٣--٠١/١٤٠٠٧٩٣١١٣٠٢٦٦٢٩٣٦٥٠٢٩٧٩
٥٣٥٧٠٤٦٥٧٢٧٤٥٣١١٧٧٢١--٠٢/١٤٠١١٠١٢٦١٥٢٠٨٦٠٦٤٧٧٤٣٨٣٢
٦٦٠٠١٤٩٣٩٧١١٨٨٢١٣٨١٣٦--٠٣/١٤٠٢١٠٨٥٦١٥٩٥٩٢٦١٤١٠٣٥١٥٨
٠٤/١٤٠٣١٠٢٤٥١٦٤٩٨٥٩٦٢٤٨٤٤٤٩٢١٦٢٠٧١٠٥٢٥٦٠٠١٧٩٤٩١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٠١٨١٤٣٩٩٥٧٩٢٠٠٩٤٥٦١٣٠٠٩٧٣٤٠٠٥٩٢٨٠٨٨٦٨١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١٣١٨٦١٢٨١١١٩٠٥١٠٩٧٤٦١٠٦١٩٨٧٢٧٧٠٥٨٠٨١١٠٤٩٢١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٦٧٢٥١١٩٤١٥٥٣١٥١٠٥١٢٢٩٨٩٩٩٢٥٧١٥٦١٣٦١٠٦٩٧١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٩١٣٣١٣٣١١٧٨٠٢٤٩٣٥٢٣٨١٢٠٧١٩٦٥٣٢٦١٨٥٨١١٣٠٨١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٠٦٨٩١٣٣٦٩٣٥٣٤١١٥٨٦٧٣٠٧٥١١٤٧٤١٧٠٥٢٣٢٠٢٨٦٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١١٧٥١١٢٩٣١٠٤٥٨١١٩٦٥٨٥٣٣٤٠٩١١٨٨٤٤٧٣٢٨١٢٩٧٠٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١١٦٣٦١٧٢٦٩٩١٠٧٥١٥٧٨٠٣٣٧٩١٢٣٤٦٧٦٥٢٩٥٣١٦٥٧٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٢٦٧٨١٧٦٨١٠٩١٠١٤٢٤٧٢٧٠٢٢١٦١١٨٩٥١٧٣٦١٦٥٣٠٨٥٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٠٦٥١٢٠٠٦٨٦٤٥٤٩١٧٧٤٦٤٠٧١٠١٦٦٦٨٦٠٣٧٩٢٢٨١٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١١٥٣٠٢٥١١٩٠١٩٦٢٨٨١٣٢٢٦٠١١١٥٨٦١٠١٩٣٢٩٥٧٠٦٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١١٦٤٨٢٤٤٢٩٢٠٦١٠٠٣٨٢٠٢٠٩٨١٤٧١١٣١٩٢١٠٩٢٤٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١١١٧٨٢٤٦٤٨٧١٤٤٠٢٨٣١٢٠٩٧٩٧١١٢١١٥٣١١٠٨٥٦٣٤١١٥٨
١٩٩٦١١٢٠٧٢١٣٤٩٠٧٣١٩٩٨٨٣١٤٤١٠٦١٧١١٢٣٥٤٧١١٧٠٢٢٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧١٢٥٥٥٢٩١٦٩٦٣٩١٤١٩٤٩٨٠٩٩٥١٥١٣٣٦٨٤١٣٦٠٣٤٣٨١٧٨٧
١٩٩٨١٢٥٧٣٢٦٥٧٩٩١٦٩١٩٨٢٦٠٨٥٩٤٤١٦٠٦٥٥١٤٥١٣٤٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩١٦٥٤٥٥٤٦٨١١٠٧٧٥٧٢١٠٥٠٤١٩١٤٨٧١٦٢١٩٠١٤٥٠٠٦٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠١٨٨٨٣٥٩٧١١٢٩١٢١١٦١١١٩١١٦٠٥١٠١٢٠٤١٧٢٢٣٨١٦٠٩٤٧٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١١٩١٢٢٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩٧١٢٥٩٩٢٨٧٤٩٩٣٦٤١٨٧٠٦٤١٦٦٨٨١٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٢٨٦٤٣٤٨٩٢٢٣٧٥٢١٧٥٠١٤٢٧٠٧٧٣٢٩٥٤٩٠٢٠٥٨٢٩١٧٨٢٧٤٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٢٦٦٦٣٤٢٥٧٢٢٤٠٦٨٤٧١٥٤٦٥٦٠٩٤٨١٠٨٢٢٢٨٤٨٦٢٠٨٩٧٦٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٣٢٠٣٥٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٤١٥١٩٠٩٠٥٠٥٦٩٢٧٩٨٣١٣٩٢٨٢١٦٦٢٠٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٣٢٦٤٦٧٢٠١٢٥٤٤٥٢٢٣٨٢١٠٣٩٢١٦٧٩١٤٣٠٤٣٥٩٢٦١٩٩٠٧٤٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٢٠٦١١٢٢١٨٣٩٨٤٣١٠١٢٢٣٧٥٩١٥٠٧٢١٢٩٧٩٦٤٧٦٠٢٠٢٠٣٢١٢٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧١٠٨٦١٤١٠٠١٩٩٨٥٩٥٣١٤٣٣٦١٤٢٥٩٣١٠١٤٧٧١٢٥٧٧٨٨٢٢٤١٠١٣١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٩٧١٧١١١٠٠٧٨٦١٦٤٧٥١٤٤٢٩٧٤١١١٦١٥٣٩٨٦٧٣٤٥٥٧٣١٦٥٥٧١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩١٦٠١١٨١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢٦٤٦٥٠٣٢٢٩٨٢٩٣٢١٠٩١٨٧٣٤٢٣٧٢٦٤٩٨٥١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠١٥٩٣١٣١٥٤٥٠١٤٣٨٦٣٢٩٦٥٤٥٩٤٨٨٩٧٣١٩٣١٢٧٧٧٥٧٥٦٢٨٧٠٧٢١٤١٥٢٦٧
٢٠١١١٧٩١٧٤١٩٩١٧١٥٩٢٥٧١٨٠٦٢٢٥٣٩٦٨٢٥٢٠٨٧٢٣٨٥٨٣٦٥٢٩٨١٧٢١٥٤٤٤٣٤
٢٠١٢

لربع األول ١٦٧٩٠٧١٨٠٤٥١٤٩٨٦٢١٨٥٤٦٥٦٢١٨٢٣٨٧٢١٧٦٣٢٨٩٨٩٠٨٣١١٤٢٣١٥٩٥٨٧٠ا

 (--) : غير متوفر. مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.
 * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف.

  ( مليون لایر)    

المركز المالي الموحد للمصارف التجارية -  الموجودات*  (أ) :  ١٠   جدول رقم
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إجمالي رأس المال
المطلوباتمطلوباتوالمطلوباتشبهالمصالحالشركاتالمجموعالمجموع

فراد(٣+٤)(٢+٥)نھاية الفترة (١+٦+٧+٨)أخرى***اإلحتياطياتاألجنبية النقود**الحكوميةواأل
١٢٣٤٥٦٧٨٩

٨٤/١٣٨٣٧٨٢٥١٧٤٤٢٧٥٢٦٥١١٩١٤٣١٩٤١٢٣٨
٨٥/١٣٨٤٨٩١٥٣٨٤٦٩٦٩٣٥٣١٥٧١٤٣٢٦٠١٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٠٤٢٦١٩٥٢٥٩٤٤٢٣٢٣٩١٤٤٢٣٨١٦٦٣
٨٧/١٣٨٦١٢٣٥٧٠٠٥٨٦١١٤٥٣٥١٧٤١٤٣٣٧٩١٩٣١
٨٨/١٣٨٧١٣٥٧٧٣٩٦٣٨١٠١٦١٨١٣٠١٤٧٥٥٩٢١٩٣
٨٩/١٣٨٨١٤٧١٨٠٨٦٦٥١٤٣٦٦٣١٦٣١٥٦١١٥٢٢٩٤٢
٩٠/١٣٨٩١٦١٠٨١٢٦٩٦١١٦٧٩٨١٥٠١٦٧٧٩٧٢٧٢٤
٩١/١٣٩٠١٨٧٦٩٦٨٧٩٧١٧١٩٠٨١٤٨١٨٥٧٥٤٢٩٦٣
٩٢/١٣٩١٢٥٣٠١٣٠٩١٠٧١٢٣٨١٢٢١٢٩٦١٩٨٧٤٤٣٧٦٨
٩٣/١٣٩٢٣٧٣٠٢٢٥٩١٩٤٩٣١٠١٤٧١٣٩٢٢١١٩٤٨٥٢٨١
٩٤/١٣٩٣٥٣٥٧٣١٩٥٢٨٣٤٣٦١٢١٦٢٨٧٣٢٨٥١٠٥٥٧٥٧٠
٩٥/١٣٩٤٩٠٠٧٥٦٣٢٤٩٧٧٦٥٥٣٣٧٥١٠٧٧٥٠١١٢٠١١١٧٨٦
٩٦/١٣٩٥١٥٨٩٤١١٠١٢٩٦٩٧١٣١٥٤٨٨٢٢٧٣٤٨٠٧٢٢٥٥٢١٦٩٠
٩٧/١٣٩٦٢٣٧٢٩١٧٦١٠١٥٨٩٨١٧١٢٦١١٩٣٩٢٣١١١٤٦٤٢٨٣٥١٩٤
٩٨/١٣٩٧٣٥٦٤٧٢٧٣٢٨٢٥٥٧٤١٧٥٤٨٣١٩٤٨٣٨١٣٦٠١٠٦٦٩٥٢٥١٤
٩٩/١٣٩٨٤٠٣٦٩٢٩٤٧٦٢٧٢٩٥٢١٨١١٠٨٩٣٥٦٩٩١٩٩٠٤٥٠٣٥٢٥٦١
١٤٠٠/١٣٩٩٤٩٥٩١٣٠٤٤٩٢٧٧٧٤٢٦٧٥١٩١٤٢٥٩٣٨٣٥٢٠٦٤٦٤٦٥٥١٣
٠١/١٤٠٠٦٨٢٣٧٣٧٢٦٥٣٣٧٦٣٣٥٠٢٣٠٩٧٢٨٥٤٨٤٨٤٠١١٩٩٨٩٣٦٢٣
٠٢/١٤٠١٨٩٠٢٣٤٦١٦٦٤٢٤٠٥٣٧٦١٤٢٨٥٧٧٠٦٠٦٦١٥١٥٠٢٣١١٧٧٢١
٠٣/١٤٠٢٩٩١١٧٥١٧٦٢٤٨٦١٨٣١٤٤٤٧٣٥٥٥٦٠٤٨٥١٣٢٤٩٠٢١٣٨١٣٦
٠٤/١٤٠٣١٠٩٢٩٣٥١٦٦٧٤٤٩١٩٦٧٤٨٥٧٦٢٦٨٤٩٨١٠٠٣٨١٧٤١٨١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٤١٤٦٤٨٣٦١٤٣٩١٥٤٤٤٦٦٥٧٨٥٨٩٤٤١١٨٩٣١٧٥٨٣١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١١٣٣٧٣٤٦١٧١٤٣٤٥٨٢٧١٣٦٧٢٠٢١١١٤٥١٣٠٠٨١٧٠٠٣١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٢٥١٣٢٤٧٢٤٦٤٣٦٤٦٣٦٠٠٧٧٨٨٦١٦٠٤٧١٣٢٦٨٢١٦٨٢١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٢٤٩٦٣٤٩٩٢٦٤٥٥٤٣٤٣٨٣٧٥٠٣٧٢٦٨١٧١٣٦٢٤٢٣٤٢٧١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٤٢٤٧٣٥٧٧١٩٥٤٤٩٤٣٢٢٥٨٤٧٥٤٢٨٧٢٧١٤٩٥٤٣٠٠٨٥٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١٤٦٣٠٤٥٧٨٧٥٥٥٦٤٠٢٢٣٥٨٨٤٢٩٣٤٦٠٣١٥٧١٩٣٦٩٥٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١٤٣٦٦٢٥٧٤٨٨٥٥٣٣٨٢١٥٠٨٦١٧٤٣٠١٧٢١٧٣٥٩٤٠٨٦٢٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٧١٢٢٣٧٥٨٥٠٧٢٨٧٩٢٩٧١٩٥٣٧٢٢٧٩٣٦١٨٧٨٣٤٠٣٨٩٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٧٧٢١٦٧٩٦٧٤٧٦٩٦١٢٧١٣٩٧٥٤٢٢٨٦٤٢٢٥٠٧٢٥٩٧٠٥٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١٨٦٠٢٩٧٨٨٨٠٧٦٧٩٧٢٠٨٣١٠٧١٤٩٣٧٢٩٢٣٠١٩٣٦٧٢٤١٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١٩١٤٧٤٨٠٦٧٩٧٧٣١٩٣٣٦١١١٠٧٩٤٣٩١٥٠٣٣٣١٣٦٨٢٩٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١٩٨٨٨٣٨١٣٨٤٧٨٧٨٢٢٦٠٢١١٧٤٩٩٣٩٦٧٨٣٤٧٢٧٦٧٨٧٠٣٤١١٥٨
١٩٩٦٢١٥٤٧٤٨٩٨٩٠٨٧٦٩٦٢١٩٤١٢٥٥٨٣٣٨٦٥٣٣٧٠٠٥٦٦٨١٥٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧٢٢٦٨٧٩٩٥٣٦١٩٢٢٥٤٣١٠٧١٣١٥١٩٤٦٠٤٤٣٨٣٥٤٧٠٥١١٣٨١٧٨٧
١٩٩٨٢٣٨٥٧٠٩٥٢٥٣٩٢٦٤٨٢٦٠٥١٤٣٣١٧٤٣١٠٥٤٠٢٥٩٨٢٣٧١٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩٢٥٠٨٨١١٠١٦٠٥٩٨٩٧٥٢٦٣٠١٤٩٢٧٦٥١١٥٣٤٢٣٣٨٧٠٨٥٥٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠٢٦٨٢١٦١١٤٤٨١١١٠٨٢٣٣٦٥٨١٥٣٧٣٥٦٤٤٤٤٤٣٥٢٥٧٧٠٨٨٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١٢٩٠٩٩٢١٣٠١٩٢١٢٦٨٢٩٣٣٦٤١٦٠٨٠٠٥٩٦١٤٤٣٧٩٣٧٨٠٣٢٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٣٣٨٠٩٧١٥٠٠١٠١٤٧٠٢٩٢٩٨١١٨٨٠٨٨٤٢٩٩٩٤٧٢٩٨٧٩٨٤٣٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٣٦٢٠٢١١٦٧٥٧٨١٦٣٨٣١٣٧٤٧١٩٤٤٤٣٤٠٠٦٣٤٧٠٢٣٩٦١٠١٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٤٣٥٩٦٥٢١١١٧٠١٩٩٢٨٥١١٨٨٦٢٢٤٧٩٥٤٥٧٤٨٥٢٢٣٨١٢١٤٣٢٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٤٨٩٣٨٧٢١٩٢٥١٢٠٨٠٤١١١٢١٠٢٧٠١٣٦٦٥٠٤٠٦٦٦٠٨١٣٨٠٤١٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٩١٢٥٩٢٤٣٤١٨٢٢٩٢٨٩١٤١٢٨٣٤٧٨٤٢٥٩١٩٩٧٩٩٤٧١٣٠٦٨٣٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧٧١٧٥٦٤٣١١٣٦٥٢٨٤٧١٧٢٦٦٤٨٤٠٦١٩٩١٠٥٢١٣١٠٦٠٢٦١٤٦٤١٩١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٨٤٦١١٨٣٤٢٤٨٨٣٢٧٢٠٩١٥٢٧٩٥٠٣٦٣٠١١٢٤٦٦١٣١٨٢٢٢١١٨٦٥١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩٩٤٠٥٤٨٤٣٣١٦٢٤١٣٦٢٨١٩٥٣٥٥٠٧٣٨٦٩٩٦٨٣١٦٣٦٤٢١٦٦٣٨٤١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠٩٨٤٨٥٠٥٣٠٠٧٢٤٩٢٤٣١٣٧٦٤١٤٥٤٧٧٨٩٤٧٠٦١٧٨٠٢٥١٥٧٦٨٧١٤١٥٢٦٧
٢٠١١١١٠٣٦٣٤٦٤١٠٥٦٦١١٦٤٧٢٩٤١٠٤٦٢٥٧٧٧٥٤٥٠١٩٠١٤٠١٧٥٢١٠١٥٤٤٤٣٤
٢٠١٢

لربع األول ١١٤٧٩٠٦٦٧٧٤٧٠٦٤٣٢٥٠٣٤٢١٩٤٧٠٤٣٦٨١٦١٢٢١٦٢٠٢١٥٠١٥١١٥٩٥٨٧٠ا

١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري. السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام :  * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف. مالحظة
شبه النقود تشمل الودائع الزمنية واالدخارية والودائع شبه النقدية المكونة من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،    **

التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص. الريبو) ) والتحويالت القائمة، وعمليات اعادة الشراء
تشمل أرباح الفترة.  ***

المركز المالي الموحد للمصارف التجاريـة -  المطلوبات* ١٠(ب) :  جدول رقم

 تحت الطلب
ـع الـــــــــــــودائـــــــــــــــــــــــــــ

  ( مليون لایر)    
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ئع ئعالودا إجماليإجمالي الودائـعالودا
ئعشبه النقديةالودائع األخـرىالزمنيةتحت الودا
(١+٤)(٢+٣)شبه النقدية*واإلدخاريةالطلب
١٢٣٤٥

٨٤/١٣٨٣٥١٧٨٦١٧٩٢٦٦٧٨٣
٨٥/١٣٨٤٥٣٨١١٨٢٣٥٣٥٣٨٩١
٨٦/١٣٨٥٦١٩١٥١٢٧٢٤٢٣١٠٤٢
٨٧/١٣٨٦٧٠١١٩٩٣٣٦٥٣٤١٢٣٦
٨٨/١٣٨٧٧٤٠٢٩١٣٢٧٦١٨١٣٥٨
٨٩/١٣٨٨٨٠٨٣٧٧٢٨٦٦٦٣١٤٧١
٩٠/١٣٨٩٨١٢٤٨٢٣١٥٧٩٧١٦٠٩
٩١/١٣٩٠٩٦٨٥٦٥٣٤٣٩٠٩١٨٧٧
٩٢/١٣٩١١٣٠٩٧٣٨٤٨٣١٢٢١٢٥٣٠
٩٣/١٣٩٢٢٢٥٩٨١٤٦٥٦١٤٧١٣٧٣٠
٩٤/١٣٩٣٣١٩٥٩١٤١٢٤٨٢١٦٢٥٣٥٧
٩٥/١٣٩٤٥٦٣٣١٥٣٩١٨٣٧٣٣٧٦٩٠٠٨
٩٦/١٣٩٥١١٠١٢١٥٧٢٣٣١٠٤٨٨٢١٥٨٩٤
٩٧/١٣٩٦١٧٦١٠١٨١١٤٣٠٨٦١١٨٢٣٧٢٨
٩٨/١٣٩٧٢٧٣٢٧٣٠٦٠٥٢٦٠٨٣٢٠٣٥٦٤٨
٩٩/١٣٩٨٢٩٤٧٦٤١٦٥٦٧٢٩١٠٨٩٤٤٠٣٧٠
١٤٠٠/١٣٩٩٣٠٤٤٩١١٦٣٠٧٥١١١٩١٤١٤٩٥٩٠
٠١/١٤٠٠٣٧٢٦٥١٩٩٩٤١٠٩٧٧٣٠٩٧١٦٨٢٣٦
٠٢/١٤٠١٤٦١٦٧٢٦٣٦٧١٦٤٩٠٤٢٨٥٧٨٩٠٢٤
٠٣/١٤٠٢٥١٧٦٢٢٩٠٥٠١٨٣٠٥٤٧٣٥٦٩٩١١٨
٠٤/١٤٠٣٥١٦٦٧٣٣٥٧٥٢٤٠٥١٥٧٦٢٦١٠٩٢٩٣
٠٥/١٤٠٤٤٨٣٦١٣٦٥٨٩٢٩١٩٦٦٥٧٨٦١١٤١٤٧
٠٦/١٤٠٥٤٦١٧١٣٩٦٨٢٢٧٥١٩٦٧٢٠١١١٣٣٧٢
٠٧/١٤٠٦٤٧٢٤٧٤١٠٨٩٣٦٧٩٧٧٧٨٨٦١٢٥١٣٢
٠٨/١٤٠٧٤٩٩٢٦٣٩٦٩٧٣٥٣٤٠٧٥٠٣٧١٢٤٩٦٣
١٩٨٨٥٧٧١٩٤٠٤٧٩٤٤٢٧٥٨٤٧٥٤١٤٢٤٧٣
١٩٨٩٥٧٨٧٥٤٤٦٦٢٤٣٧٦٧٨٨٤٢٩١٤٦٣٠٤
١٩٩٠٥٧٤٨٨٣٩٢٨١٤٦٨٩٣٨٦١٧٤١٤٣٦٦٢
١٩٩١٧٥٨٥٠٤٤٦٢٣٥٠٧٤٩٩٥٣٧٢١٧١٢٢٣
١٩٩٢٨١٦٩٢٤٦٣٣٣٥١٢٠٩٩٧٥٤٢١٧٩٢٣٤
١٩٩٣٧٨٨٨٠٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٩١٨٦٠٢٩
١٩٩٤٨٠٦٧٩٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤١٩١٤٧٤
١٩٩٥٨١٣٨٤٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩١٩٨٨٨٣
١٩٩٦٨٩٨٩٠٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢١٥٤٧٤
١٩٩٧٩٥٣٦١٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٢٦٨٨٠
١٩٩٨٩٥٢٥٣٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٣٨٥٧٠
١٩٩٩١٠١٦٠٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٢٥٠٨٨١
٢٠٠٠١١٤٤٨١٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٢٦٨٢١٦
٢٠٠١١٣٠١٩٢٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٢٩٠٩٩٢
٢٠٠٢١٥٠٠١٠١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٣٨٠٩٧
٢٠٠٣١٦٧٥٧٨١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٣٦٢٠٢١
٢٠٠٤٢١١١٧٠١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٣٥٩٦٥
٢٠٠٥٢١٩٢٥١١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٤٨٩٣٨٧
٢٠٠٦٢٤٣٤١٨٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٥٩١٢٥٩
٢٠٠٧٣١١٣٦٥٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧١٧٥٦٤
٢٠٠٨٣٤٢٤٨٨٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٨٤٦١١٨
٢٠٠٩٤٣٣١٦٢٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦٩٤٠٥٤٨
٢٠١٠٥٣٠٠٧٢٢٩٨٢٨٣١٥٦٤٩٥٤٥٤٧٧٨٩٨٤٨٥٠
٢٠١١٦٤١٠٥٦٣٠٥٤٤١١٥٧١٣٦٤٦٢٥٧٧١١٠٣٦٣٤
٢٠١٢

لربع األول ٦٧٧٤٧٠٣٠٧٠١٤١٦٣٤٢٢٤٧٠٤٣٦١١٤٧٩٠٦ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.
*  تتكون  من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية، والتحويالت القائمة، 

    وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

  ( مليون لایر)    
جدول رقم (١١) : الودائع المصرفية 

نھاية

الفترة



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               48التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             202

صةإئتمان مصرفي ية خا اإلجماليإستثمارات في أوراق مال

  ( ١ )  ( ٢ )   ( ١ + ٢ )

٧٣٧٧٢٨٠٩ ٨٤/١٣٨٣
٨٥/١٣٨٤٩١٥٧٣٩٨٨
٨٦/١٣٨٥١٠٩١٧٩١١٧٠
٨٧/١٣٨٦١١٦٦٨٢١٢٤٨
٨٨/١٣٨٧١٢١٦٨١١٢٩٧
٨٩/١٣٨٨١٣٢٩٥١١٣٨٠
٩٠/١٣٨٩١٥٦٥٥٩١٦٢٤
٩١/١٣٩٠١٦٣٤٦٢١٦٩٦
٩٢/١٣٩١١٦٢٤٦٨١٦٩٢
٩٣/١٣٩٢١٧٠٦١٠٣١٨٠٩
٩٤/١٣٩٣٣٠٦٣١٣٩٣٢٠١
٩٥/١٣٩٤٥٢٨٨١١٣٥٤٠١
٩٦/١٣٩٥٨٢٩١٢١٧٨٥٠٧
٩٧/١٣٩٦٧٩٥٢٤٦١٨٤١٣
٩٨/١٣٩٧١٠٦٠٧٦١١١١٢١٧
٩٩/١٣٩٨١٨٩٩٧٧٤٢١٩٧٣٩
١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٥٠٥٧٣٥٢٩٢٤٠
٠١/١٤٠٠٣٩٤٧٩٧٧٣٤٠٢٥٢
٠٢/١٤٠١٤٥٦٤٥٩٢٧٤٦٥٧٢
٠٣/١٤٠٢٤٧٩٤٢١٤٥٥٤٩٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٥٤٨٧٠١١٣١٥٦٠٠٢
٠٥/١٤٠٤٥٨٠٢٤١٢٥٦٥٩٢٨٠
٠٦/١٤٠٥٥٦٥٣٢١٥٤٩٥٨٠٨١
٠٧/١٤٠٦٥٤٣٥٦١٧٨١٥٦١٣٧
٠٨/١٤٠٧٥٩٤٠٣٢٤٥٥٦١٨٥٨
١٩٨٨٦٧٤٠٨٣١١٥٧٠٥٢٣
١٩٨٩٦٩٢٦٩٤٠١٢٧٣٢٨١
١٩٩٠٦٠٧٩٦٤٥٠٠٦٥٢٩٥
١٩٩١٦٨٩٠٣٤٧١٤٧٣٦١٦
١٩٩٢٨٣٨٦٥٢٧٤٣٨٦٦٠٨
١٩٩٣٩٧٤٤٢٤٤٩٠١٠١٩٣٢
١٩٩٤١٠٧١٢٦٦٠٦٦١١٣١٩٢
١٩٩٥١١٣٤٠٧٧٧٤٦١٢١١٥٣
١٩٩٦١١٦٩٢٠٦٦٢٧١٢٣٥٤٧
١٩٩٧١٢٨٣٥٣٥٣٣١١٣٣٦٨٤
١٩٩٨١٥٥٢٢٩٥٤٢٦١٦٠٦٥٥
١٩٩٩١٥١٩٧٥١٠٢١٤١٦٢١٩٠
٢٠٠٠١٦١٠٩٤١١١٤٤١٧٢٢٣٨
٢٠٠١١٧٦٨٠٣١٠٢٦١١٨٧٠٦٤
٢٠٠٢١٩٨٦٩٧٧١٣٢٢٠٥٨٢٩
٢٠٠٣٢٢١١٢٣٧٣٦٣٢٢٨٤٨٦
٢٠٠٤٣٠٢٩٩٨١٠٩٢٩٣١٣٩٢٨
٢٠٠٥٤٢٠٨٢٨١٥٠٩٧٤٣٥٩٢٦
٢٠٠٦٤٦٢١٠٣١٣٩١٧٤٧٦٠٢٠
٢٠٠٧٥٥٧٤٠٥٢٠٤٧٦٥٧٧٨٨٢
٢٠٠٨٧١٢٧٣٧٢١٨٢٠٧٣٤٥٥٧
٢٠٠٩٧٠٨٧٦٩٢٥٤٦٨٧٣٤٢٣٧
٢٠١٠٧٤٣٠٥٧٣٢٦٩٩٧٧٥٧٥٦
٢٠١١٨٢٤٧٩٥٣٣٥٧٠٨٥٨٣٦٥
٢٠١٢

لربع األول ٨٦١٤٨٢٣٧٤٢٦٨٩٨٩٠٨ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

نــھاية الفترة

( مليون لایر) 

جدول رقم (١٢) :  مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
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اإلجـمالـيسندات أذونات نھاية الفترة

المجموع حكوميةخزينة

٣٠٥٦------١٩٨٢٣٠٥٦

١٨٧٨------١٩٨٣١٨٧٨

٢٧٦٦------١٩٨٤٢٧٦٦

٣٧٠٨------١٩٨٥٣٧٠٨

٣٥٩٩------١٩٨٦٣٥٩٩

٣٤٦٩------١٩٨٧٣٤٦٩

٧٦٨٣٧٦٨٣١١٢٥٢--١٩٨٨٣٥٦٩

١٠٢٢٥١٠٢٢٥١٥٢٣٥--١٩٨٩٥٠١٠

١٢٦٩٦١٢٦٩٦١٩٠١٩--١٩٩٠٦٣٢٣

٢٤٨١٦٢٤٨١٦٤٠٧٦٨--١٩٩١١٥٩٥٢

١٩٩٢٢٤٦٧٥١٠٨٣٠٢٧٠٨٦٣٧٩١٦٦٢٥٩١

١٩٩٣٢٢٦٠٢٦٣٧٧٣٧٠٨٤٤٣٤٦١٦٦٠٦٣

١٩٩٤٢٦٩٣٠١١٠٠٥٣٩٠٢٥٥٠٠٣٠٧٦٩٦٠

١٩٩٥٢٤٤٥٢١٣١٠٦٣٩١٧٦٥٢٢٨٢٧٦٧٣٤

١٩٩٦١٦٧٠٣٨٦٥٩٥٦٦٠٧٦٥٢٦٦٨١٩٦٩

١٩٩٧٢٠٨٦١٧٢٨٢٧٥٩٢٧٨٣٢٠٩١٠٤٠٧٠

١٩٩٨٢٣٥٩٩٣٥٥٩٨٥٨٠٧٨٩٣٦٦١١٢٩٦٥

١٩٩٩١٤٣٤٧٢٢٨٧٩٩٩٧٩١٠٢٢٦٦١١٦٦١٣

٢٠٠٠١٢٤٣٩٢٢١١١١٠٠٦٢١١٢٢٧٣١٢٤٧١٢

٢٠٠١١٠٨١٧١٩٩٠١٢١٨٤٣١٢٣٨٣٣١٣٤٦٥٠

٢٠٠٢١١٩٦٠٧٠٩٤١٣١٥٥٦١٣٨٦٥٠١٥٠٦١٠

٢٠٠٣٢٥٨٤٤١٧٥١٥٠٥٤٨١٥٠٧٢٢١٧٦٥٦٦

٢٠٠٤٢٩١٣٨٢٦٦١٤٦٣٩٠١٤٦٦٥٦١٧٥٧٩٤

٢٠٠٥٣١٦٧٢٧١٥١٢٧٠٩١١٢٧٨٠٦١٥٩٤٧٨

٢٠٠٦٣٤٩٦٥٩١٣١١١٤١٢٢١٢٣٢٥٣١٥٨٢١٨

٢٠٠٧٣٧٤٣٤١٦٧٤٨١٢٧٤٣١١٤٤١٧٩١٨١٦١٣

٢٠٠٨٣٢٠٦٥١١٩٢٢٤٩٠٦٩٦٢٠٩٩٢٠٢٤١٩٨٦

٢٠٠٩٢٨١٣٦٧٨٤٩٧٧٥٦٩١١٥٤١٨٨١٨٢٣٢٤

٢٠١٠٣٢٢٨٥١٢٠١٣٣٦١٩١٥١٨٢٠٤٨٢١٤٣٣٣

٢٠١١٣١٨٣١١٣٠٢٤٩٤٧٥٥٤١٧٧٨٠٣٢٠٩٦٣٤

٢٠١٢

لربع األول ٣٦١٣٩١٣٣٦٥٩٥٤٢٨٠١٨٧٩٣٩٢٢٤٠٧٨ا

 (--) : غير متوفر.

جدول رقم (١٣) :  مطلوبات المصارف من القطاع العام
(الحكومي وشبه الحكومي)

أئتمان مصرفي 
للمؤسسات العامة

ية      ية حكوم إستثمارات في  أوراق مال

( مليون لایر)  
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عة الماءالزرا
غازالتعدينالصناعةوصيد  البناءوالكھرباء وال
صحيةوالمناجمواإلنتاجاألسماك التجارة والتشييدوالخدمات ال

٩٠/١٣٨٩٩٩١٢٧٣٠٣٠٨٥٢٥
٩١/١٣٩٠١٠٩١٣٨٧٥٢٤٤٥٢٤
٩٢/١٣٩١١٠١١١٣٧٨٣٢٦٢٥٤٣
٩٣/١٣٩٢١١١٠٢٣٥٥٦٣٠٢٦٣٧
٩٤/١٣٩٣٢٠٢٢١٢٤١١٦٥١٨١١٧٦
٩٥/١٣٩٤٣٤٧٦٠٤٠١٩٥١١٨٦١١٣٦
٩٦/١٣٩٥٣٨١٠١١٣٠١٧٢١٨٨٢٣١٨٦
٩٧/١٣٩٦٣٨١٠٠٠٥٩٢٥٠١٩٥٩٢٧٩٤
٩٨/١٣٩٧٧٤١١٦١٩٨٢٧٩٢٣٨٨٣٥٧٣
٩٩/١٣٩٨١٤٧١٨٥٤٢٧٤٧٦١٣٨١٢٥٩٠٥

 ١٤٠٠/١٣٩٩١٦٩٢٤٠٨٥٨٠٩٣٦٥٩٠٢٩٩٠٥
٠١/١٤٠٠٢٣٢٣٤٦٠٦٣٧١٠٢٠٧٥١٣١٤٧١٩
٠٢/١٤٠١٤٠٨٤٥٨٧٢٥٦١١٢٦٩٩٠٢١٦٥١٨
٠٣/١٤٠٢٤٩٥٤٥٠٣٢١٦١٢٧٢١١٠٩٦١٧٦٠٤
٠٤/١٤٠٣٩٣١٥٦٦٧١٦٣١٠٦٧١٢٩٢٤١٩٠١٦
٠٥/١٤٠٤١٠٧٣٦٠٩٩٤٣٧١٠١١١٣٢١٧١٩٠٧٢
٠٦/١٤٠٥١٠٤٥٥٤٢٧٦٦٣١٤١٣١٤٠٦٢٢٠٠١٨
٠٧/١٤٠٦٩٩٠٥٤٥٢٣١٠١٢٦٠١١٢٣١٢٠٠٣٢
٠٨/١٤٠٧٩٦٧٤٧٤٩٣٢٢٦٩٠١١١٣٨١٩٦٠٨
١٩٨٨١٠١٩٤١٢٦٥٤٩٩٨٦١٢٨٣٥١٨٩٥٠
١٩٨٩١١٢٤٤٠٨٣٣٨٢٥٤٢١٠٧٢١٢٠٦٤٣
 ١٩٩٠١١٩٣٥١٣٨٢٥٣٦٦٤١٠٩٨٦١٤٧٠٥
 ١٩٩١١٦٠٤٦٣٢٤٤٤٩٩٤٥١٠٧٤٤١٤٨٢٩
 ١٩٩٢٢٠٧١٧٢٩٤٥١٤١٨٩٢١١٩٨٥٢٠١٦٠
 ١٩٩٣٢٨٥٣٩٥٨٠٦٧٠١٤٣١١٢٤٠٩٢٢٩٩٩
 ١٩٩٤٢٧٠٨١٢٨٨٣٨١٠٢٥٨٦١٤١٤٢٢٨٢٥٢
 ١٩٩٥١٦٦٩١٢١٨٧٥٥٨٣٥٦٩١٤٣٦٩٣٥٠٣١
 ١٩٩٦٢٣٣٠١٣٨٤٨٦١٦٨٤٧٨١٣٩٥٥٢٩٧٣٣
 ١٩٩٧١٢١١١٤٤٢٤١٢٦٨٤٥٣٥١٥٦٨٦٣٦٩٥٠
 ١٩٩٨١٠٥٨٢١٤٤٧١٩٣٩١١٤٤١٩٣٩٥٤٦٥٠٨
 ١٩٩٩١٤٥٨٢٣٧٥٣١٧٩٩١٤٥٤١٩٣٧٣٣٨٩٦٦
٢٠٠٠١٢٦٠٢٣٧٧٣٧٣٦٦٦٢١٩٤١٧٣٨٤٠١
٢٠٠١٢١٣٨٢٤٦٥٩١٢٠٦١٢٢٠١٦٧٤٦٤٠١٦٧
٢٠٠٢٢٥٣٠٢٤٣٢٤٧١٥١٠٩٤٢٠٩٨٢٤٢١٩٤
٢٠٠٣٢٥٤٩٢٦٦٠٤٦٥٠١٨٣٧٢١٩٥٥٥١٨٨٦
٢٠٠٤٣٧٨٥٢٦٥١٩١٢٥٢٣٢٧٣٢٣٠٥٧٦٢٨٠٨
٢٠٠٥٦٧١٦٣٤٤٦٠٢٢٧٥٣٢٢٦٣١٧٢٦٨٣٠٥٤
٢٠٠٦٦٨٠٢٣٧٥٦٦١٨٠٢٣٥٩٨٣٧٨٤٥١١١٥١١
٢٠٠٧٨٦٣٦٥٤٣٣٩٣٨٩٧٥٨٧٨٤٣٤٢١١٢٧٤٧٣
٢٠٠٨١٠٩٨٠٧٩٣٣٣٤٢٦٥١٠٦٢٩٥٤٣٧١١٧٦٨٥٨
٢٠٠٩٨٧٣١٧٥٠٤٤٥٣٣٧١٣٣٦٥٤٤٧٤١١٦٩٢٢٠
٢٠١٠١٠٢٦٩٩٠٠٨٢٥٨١٨١٩٢٤٣٥٥٦٤٤١٨١١٣٢
٢٠١١٨٨٦٤١١١٦٦٢٧٦٥٧٢٥٧٧٩٦٩٧٩٦١٨٢٠٧٨
٢٠١٢

لربع األول ٨٠٥٥١١٣٩٢٥٧٩٢١٢٥٠٠٥٧٠٥٠٤١٨٩٣٠٨ا

( مليون لایر)  

جدول رقم (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي

   نھاية الفترة
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الحكومي
وشبهالنقل

اإلجماليالحكومي*أخرىالخدماتالتمويلواإلتصاالت

١٦٨٣--٩٠/١٣٨٩٣٨٢٨١١٦٣٥٨
١٦٠٨--٩١/١٣٩٠٥٩١٤٨١٨٤٠١
١٥٧٣--٩٢/١٣٩١٢٠١١٩١٧٣٧١
١٧٠٦--٩٣/١٣٩٢٤١٨٥٣٧٤٠٠
٣٠٥٨--٩٤/١٣٩٣١٠٥٦٣٦٧٧٤٨
٤٥٩٨--٩٥/١٣٩٤١٧٩٧٤٨٤٩١٠
٨٢٨٧--٩٦/١٣٩٥٢٠٩١٢٢١٩٣١٤٤٤
٨٢٨٤--٩٧/١٣٩٦١٩٤٣٦٠١٥٢١٤٧٨
١٠٣٤٩--٩٨/١٣٩٧١٩٦١٩٤٢٨٦٢١٠٠
١٧٩٦٧--٩٩/١٣٩٨٤٢٩٣٣٣٥٦٥٣٨٨٧

 ٢٧١٩٥--١٤٠٠/١٣٩٩٤٩١٤٨٤٨٦٤٥٤٥٦
٣٨٠٨٤--٠١/١٤٠٠١٠٨٠٩٣٩١٥٦٠٦٩٢٤
٤٦١٠٥--٠٢/١٤٠١١٤٧٢٨٦٢١٧٤٨٩٢٢٦
٥٠٠٧٧--٠٣/١٤٠٢٣١١١١٠٨٨١٤٤٢٩٢٥٠
٥٧٦١٨--٠٤/١٤٠٣٣٥٦٣١٣٨٦١٩٣٦١٠٩٦٥
٦١٦٤٠--٠٥/١٤٠٤٤١٧٠١٧٧٩٢٧٠٣١٢٠٧٩
٦١٢٣٥--٠٦/١٤٠٥٤٠٤٠٢٢١٦٣٢٦١٩٠٩٠
٥٨٥٠٣--٠٧/١٤٠٦٣٧٨٦٢٤٥٠٣٣٨٨٩٦٠٤
٦٣٥٧٠--٠٨/١٤٠٧٤٣٣٨٤٤٠١٢٩٩٤١٤٣٦٣
٧٠٩٧٧--١٩٨٨٥٣٩١٨٦٤٨٤٠٥١١٤٤٢٢
٧٤٢٧٨--١٩٨٩٤٨٥٦٤٧١٠٣٩٨٠٢٣٢٣٧
 ٦٧١١٩--١٩٩٠٥٣٥٣٩٥٢٥٤٣٠٢١٥٠٠٠
 ٨٤٨٥٥--١٩٩١٥٧٥٨١٣١٠٣٧٢٥٢٢٣٨٤٧
 ١٠٧٩٤٢--١٩٩٢٥٧١٤١٥٣٦٤٧٨٧٦٣٥٠٧٢
 ١٩٩٣٥١٠١١١٥٩١٥٨٧٠٢٤٩٣٨٢٢٦٠٢١٢٠٠٤٤
 ١٩٩٤٦١٨٢٨٤٤٢٣٨٤٤٢٧٢٧٦٢٦٩٣٠١٣٤٠٥٥
 ١٩٩٥٥٧٨٢٤٣٠٤٤٢٥٠٣١٦٨٨٢٤٤٥٢١٣٧٨٥٩
 ١٩٩٦٣١٨٨٥٩٨٤٧١٩٤٣١٥٩٥١٦٧٠٣١٣٣٦٢٤
 ١٩٩٧٣٢٠٦٥٨٢٣٧٤٤٥٣٧٨٠٥٢٠٨٦١١٤٩٢١٤
 ١٩٩٨٢٧٢٩٦١٣٤١٠٦٦٥٤٤٢٠٩٢٣٥٩٩١٧٨٨٢٧
 ١٩٩٩٦٨٥٨٦٤٦٩٩٨٩١٤١٩٥٥١٤٣٤٧١٦٦٣٢٣
٢٠٠٠٦١٦٢٨٠٨١١١٦٠٦٥٠٩٩٦١٢٤٣٩١٧٣٥٣٣
٢٠٠١٩٩١٧٦٧٠٣٩٥١٤٦٤٥٣٤١٠٨١٧١٨٧٦٢٠
٢٠٠٢١٣٥٥٥٨٨٦٢٩٧١٨٧٤٧٢٤١١٩٦٠٢١٠٦٥٧
٢٠٠٣١٢٨٠٣١١٨٧٧٨٨٣٩٨٢١٢٤٢٥٨٤٤٢٤٦٩٦٧
٢٠٠٤١٣٤٠٦٣٣٨٣٩١٢٣٣٧١٢٢٧٢٢٢٩١٣٨٣٣٢١٣٦
٢٠٠٥١٤٣٨٢٥٦٧٤٧١٥٠٩٧١٧٣١٤٦٣١٦٧٢٤٥٢٥٠١
٢٠٠٦٦٨٧٥٦١٨٢٨١٦٧٣٥١٧٧٥٣٩٣٤٩٦٥٤٩٧٠٦٧
٢٠٠٧٢٠٩٨٩٦٢٦٣٢٢٨٢٨٦٢٠١٨٥٤٣٧٤٣٤٥٩٤٨٤٠
٢٠٠٨٣٧٨١٤١٦٨١٢٣٢٣٢٤٢٨٩٣٥١٣٢٠٦٥٧٤٤٨٠٢
٢٠٠٩٣٨٤١٥٢١٢٥٨٤٦١٢٣٢٨٦٥٣٦٢٨١٣٦٧٣٦٩٠٥
٢٠١٠٤٢٩٩٢١٧٧٥٦٣٥٦٦٠٢٨٤٤٦١٣٢٢٨٥٧٧٥٣٤٢
٢٠١١٣٨٨٨٦٢٢٤٦٨٣٨١٦٠٣١٩٤٤٦٣١٨٣١٨٥٦٦٢٦
٢٠١٢

لربع األول ٤٢٩٣٠٢١٥٩٠٥١٨٥٦٣٣٠٣٨٩٣٦١٣٩٨٩٧٦٢١ا

مالحظة :

 مالحظة: بيانات الجدول التشمل إستثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، لكنھا تشمل القروض للھيئات الحكومية، لذا يختلف (١)
إجمالي اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي عن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص كما يظھر فى الجدول رقم (١٢) .

 (--) : غير متوفر.السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.(٢)
 االرقام في ھذا العامود تمثل القروض والسلف الممنوحة الى مؤسسات القطاع العام.*

تابع (٢) جدول رقم (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي
( مليون لایر)  

   نھاية الفترة
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نھاية

صيرالفترة يلاألجل المتوسطاألجل الق المجموعاألجل الطو

١٩٩٥١١٩٣٧٩١٠٣٠٥٨١٧٥١٣٧٨٥٩

١٩٩٦١٠٦٠٠٨١٥٦٥٠١١٩٦٦١٣٣٦٢٤

١٩٩٧١١٦١٧٤٢٢٢٦٤١٠٧٧٥١٤٩٢١٤

١٩٩٨١٣٤١٥٣٢٧١٥٧١٧٥١٧١٧٨٨٢٨

١٩٩٩١١٦٦٢٢٢٧٢٨١٢٢٤٢٠١٦٦٣٢٣

٢٠٠٠١١٤٨٥٨٣٢٠٤٩٢٦٦٢٦١٧٣٥٣٣

٢٠٠١١١٣٤٥٣٣١٩٥١٤٢٢١٦١٨٧٦٢٠

٢٠٠٢١٢٤٥٧٨٣١٦٤٦٥٤٤٣٣٢١٠٦٥٧

٢٠٠٣١٤٦٠٤٠٣٧٧٥٨٦٣١٧٠٢٤٦٩٦٧

٢٠٠٤١٩٢٤٨١٤٢٩٩٠٩٦٦٦٤٣٣٢١٣٦

٢٠٠٥٢٥٠٨٤١٥٣٤٩٥١٤٨١٦٤٤٥٢٥٠١

٢٠٠٦٢٧٦٢٣٢٦٤٦٣٣١٥٦٢٠٢٤٩٧٠٦٧

٢٠٠٧٣٤٧٥٩٣٨٣٢١٠١٦٤٠٣٧٥٩٤٨٤٠

٢٠٠٨٤٧٦٦٠٦١٠٤٦١٠١٦٣٥٨٦٧٤٤٨٠٢

٢٠٠٩٤٤٩٦٣٤١١٧١٥٥١٧٠١١٧٧٣٦٩٠٥

٢٠١٠٤٥٦١٦٠١٢٦٨٣٣١٩٢٣٤٩٧٧٥٣٤٢

٢٠١١٤٨٥٦٨٥١٣٦٠٧٠٢٣٤٨٧٢٨٥٦٦٢٦

٢٠١٢

لربع األول ٥٢٤٤١٢١٥٣٢٨٩٢١٩٩٢١٨٩٧٦٢١ا

 مالحظة:

األجل القصير : أقل من سنة

األجل المتوسط : ١-٣ سنوات

األجل الطويل : أكثر من ٣ سنوات

( مليون لایر)    

جدول رقم (١٥) : اإلئتمان المصرفي حسب اآلجال
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نھاية 

الفترة
 المجموع أخرىسيارات ومعداتتمويل عقاري

إجمالي قروض بطاقات 
صيراالئتمان* يلاألجل المتوسطاألجل الق المجموعاألجل الطو

١٩٩٨١٧٧٨٢٠٠١٥٢٤٦٩٠٢٥٢١٤٣٥٥٥٦٢٣٨٣٣٢٣٠١١١٦٩

١٩٩٩٢٠٨١٢٥٠٠٧٧١١١٢٢٩٢٢٣١٦٥٦٩٥٣٥٣٠٥٣٨٤١٤٦٠٩

٢٠٠٠٢٧٢٤٧٧١٩١٤٣١٢٢٤٧٥٦٢١١٢٨٣٢٥٤٩٩٣١٣٥٥٠٢٦٨٦٨

٢٠٠١٣٢٩٥١٣٨٩٣٢١٢٥٩٣٨٤٤٧٢٢٢٢٥٥٢٦١٠٥٧٤٢٤٥٦٩٤٠٦٦٩

٢٠٠٢٤٥٠٦٢٥٥٦٨٢٢٨٠٠٥٢٨٧٣٢٨٥٧١٠٥٣٣١٤٠٤٤٣١١٥٣٥٥٧٣٠

٢٠٠٣٥١٩١٢٨٨٥٩٣٩٢٥٥٧٣٣٠٥٢٥٧٩١٠٦٤٣٢٠٣٤٧٤٤٨٩٤٧٥٨٨٤

٢٠٠٤٨٧٩٠٢٧٩٢٦٧٨٥٩٠١١٥٣٠٦٣٢٩٥١١٠٧٥٢١٧٤٠٨٥٧٨٦١١٨٦٠١

٢٠٠٥١٣٦٥٦٢٩٠٢٥١٣٨١٧٤١٨٠٨٥٦٤٢٥٩١٦٠٦٣٢٩٩١٤١٣٩١٣٨١٨٥١١٥

٢٠٠٦١٣٦٩٠٣٤٢٦٢١٣٢٧٢٦١٨٠٦٧٨٧٣٤٩٢١٧٥٣٢٩٩٣٨١٣٦٣٣٦١٨٨٠٢٧

٢٠٠٧١٤١٣٧٣٧٥٨٨١٢٦٦٨٣١٧٨٤٠٨٩٢٥١٢٤٣٨٧٤٩٤٩٢١١٣٧٨٠١٨٧٦٥٩

٢٠٠٨١٤٩٠٦٣٧٢٦١١٢١٨١٧١٧٣٩٨٥٩٤٥٢٢٥٢٤٩٥٤٥٩٠١٠٣٥٠٨١٨٣٣٤٧

٢٠٠٩١٧٨٦٠٣٨١٣٤١٢٣٩٢٤١٧٩٩١٨٨٦٢١٢٨٣٠٧٥٨٠٢٤١٠٢١٠٩١٨٨٤٤٠

٢٠١٠٢٣٠٨٨٤٢٢٠٩١٣٣٥٣٨١٩٨٨٣٥٨٤٠٠٣١٨٢١٦٤٨٧٥١١٠٤٢٧٢٠٧١٢٣

٢٠١١٢٩٣٠١٤٩٤٤٤١٦٣٥٠١٢٤٢٢٤٦٧٧٨٣٤٥٦٠٦٧٥٥٧٠١٢٨٦٢٣٢٤٩٧٩٩

٢٠١٢

لربع األول ٣١٣٧٧٥١٦٥٤١٦٣٩٠٤٢٤٦٩٣٥٧٦٦٨٤٠٤٤٢٦٧٠٤٩١٤٦٤٣٣٢٥٣٩٢٤ا

*     تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.

**  التسھيالت التي تقدمھا المصارف التجارية ألشخاص طبيعيين بھدف تمويل إحتياجات شخصية وإستھالكية وألغراض غير تجارية

مالحظــــــــة:

  األجل القصير : أقل من سنة

  األجل المتوسط : ١ - ٣ سنوات

  األجل الطويل : أكثر من ٣ سنوات

جدول رقم (١٦) : القروض االستھالكية  وقروض البطاقات االئتمانية 
( مليون لایر)   

فترات االستحقاق للقروض الشخصـية** القروض االستھالكية  
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يةالموجودات األجنبيـةنھاية الفترة  صافي الموجودات األجنبيـة المطلوبات األجنب

٨٤/١٣٨٣٢١٧١١٩٩٨
٨٥/١٣٨٤١٨٩١٥٧٣١
٢٥ ٨٦/١٣٨٥٢١٥٢٤٠-
٨٧/١٣٨٦٢٠٨١٧٤٣٣
٨٨/١٣٨٧٢٤٧١٣٠١١٨
٨٩/١٣٨٨٣٤٠١٦٣١٧٧
٩٠/١٣٨٩٤٧٩١٥٠٣٢٩
٩١/١٣٩٠٦٢٤١٤٨٤٧٦
٩٢/١٣٩١١١١٥٢٩٦٨١٩
٩٣/١٣٩٢٧١٩٣٩٢٣٢٧
٩٤/١٣٩٣١٤١٩٨٧٣٥٤٧
٩٥/١٣٩٤٢٣٧٠١٠٧٧١٢٩٣
٩٦/١٣٩٥٥٤٢٥٢٧٣٤٢٦٩١
٩٧/١٣٩٦٩٤٣٢٣٩٢٣٥٥٠٩
٩٨/١٣٩٧١٤٦٨٩٤٨٣٨٩٨٥١
٩٩/١٣٩٨١٢٩٦٢٥٦٩٩٧٢٦٢
١٤٠٠/١٣٩٩٢٣٩٣٧٥٩٣٨١٧٩٩٩
٠١/١٤٠٠٤١٠١٠٨٥٤٨٣٢٤٦٢
٠٢/١٤٠١٥٣٥٧٠٧٠٦٠٤٦٥١٠
٠٣/١٤٠٢٦٦٠٠١٥٦٠٤٦٠٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٧١٠٥٢٨٤٩٨٦٢٥٥٤
٠٥/١٤٠٤٧٣٤٠٠٨٩٤٤٦٤٤٥٦
٠٦/١٤٠٥٧٢٧٧٠١١١٤٦٦١٦٢٤
٠٧/١٤٠٦٩٢٥٧١١٦٠٤٦٧٦٥٢٥
٠٨/١٤٠٧٩٦٥٣٢٢٦٨١٧٦٩٧١٥
١٩٨٨١١٤٧٤١٢٨٧٢٨٨٦٠١٤
١٩٨٩١١٨٨٤٤٣٤٦٠٣٨٤٢٤١
١٩٩٠١٢٣٤٦٧٣٠١٧٢٩٣٢٩٥
١٩٩١١١٨٩٥١٢٧٩٣٦٩١٠١٦
١٩٩٢١٠١٥٦٦٢٨٦٣٦٧٢٩٣٠
١٩٩٣١١١٥٨٦٣٧٢٩٢٧٤٢٩٤
١٩٩٤٩٨١٤٧٣٩١٥٠٥٨٩٩٧
١٩٩٥٩٧٩٧١٣٩٦٧٨٥٨٢٩٣
١٩٩٦١٠٦١٧١٣٨٦٥٣٦٧٥١٨
١٩٩٧٩٩٥١٥٤٦٠٤٤٥٣٤٧١
١٩٩٨٨٥٩٤٤٤٣١٠٥٤٢٨٣٩
١٩٩٩٩١٤٨٧٥١١٥٣٤٠٣٣٤
٢٠٠٠١٠١٢٠٤٦٤٤٤٤٣٦٧٦١
٢٠٠١٩٩٣٦٤٥٩٦١٤٣٩٧٥٠
٢٠٠٢٩٥٤٩٠٤٢٩٩٩٥٢٤٩١
٢٠٠٣٨١٠٨٢٤٠٠٦٣٤١٠١٩
٢٠٠٤٩٢٧٩٨٤٥٧٤٨٤٧٠٥١
٢٠٠٥٩١٤٣٠٦٥٠٤٠٢٦٣٩٠
٢٠٠٦١٢٩٧٩٦٥٩١٩٩٧٠٥٩٧
٢٠٠٧١٤٧٧١٢١٠٥٢١٣٤٢٤٩٩
٢٠٠٨١٥٣٩٨٦١١٢٤٦٦٤١٥٢٠
٢٠٠٩٢١٠٩١٨٩٩٦٨٣١١١٢٣٥
٢٠١٠١٩٣١٢٧٩٤٧٠٦٩٨٤٢١
٢٠١١٢٠٨٧٢٣٧٥٤٥٠١٣٣٢٧٣
٢٠١٢

لربع األول ٢١٧٦٣٢٨١٦١٢١٣٦٠٢٠ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

( مليون لایر)  

جدول رقم (١٧) : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
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مجموعموادمواشيسكر  فواكه

الموادغذائيةولحوم وشايوخضرواتحبوب

الغذائيةأخرىوبن

٨٤/١٣٨٣١٣٦٢٧٣١٦٠١٠١٣٥٥
٨٥/١٣٨٤١٨١٢٠٥٥٦٦١٢٩٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٣٠٢٦٧٦٦٨١٣٥٤٣٥
٨٧/١٣٨٦٢٣٠٢٠٤٥١٠٨١٥٥٥٥٨
٨٨/١٣٨٧١٩١١٨٣٥١١٩١٩٣٥٥٦
٨٩/١٣٨٨١٤٤٢٧٤٤١٥٤٢٠٤٥٧٣
٩٠/١٣٨٩١٦٥٢٥٥٣١٢٣٢٠٠٥٦٥
٩١/١٣٩٠١٦٤٣١٥٨١١١٢٤٤٦٠٨
٩٢/١٣٩١٢٠١٣٨٧٤١٢٣٢٧١٧٠٦
٩٣/١٣٩٢١٧٨٤٢١٤٠١٤٨٢٩٦٨٠٤
٩٤/١٣٩٣٤٦١٤٩١١٧١٨٥٣٧٤١١٨٧
٩٥/١٣٩٤٧٥٨٧٤٥٣٢٢٢٢٧٩٥٢٣٨١
٩٦/١٣٩٥٧٣٥١١٥٣٤٩٢٨٧١٠٢٤٢٥١٠
٩٧/١٣٩٦٤٧٢٩٤٢٣٧٣٠٥١٥٥٨٢٦٦٥
٩٨/١٣٩٧٧٠٧٨٢٣٣٧٥١٦٢١٧١٣٨١٣
٩٩/١٣٩٨١٠٢٦١٢٦٤١٤٦٣٢٢٤٥٣٤٦٥١

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢١٧٤١٨٠٣٩٨٨٠٥٣٠٧٩٦٦٣٦
٠١/١٤٠٠٣١١٠١٩٢١٢٥٥١١٥٠٣٦٩٧٩٤٠٤
٠٢/١٤٠١٣٤٠٣٣٠٧١٠٣١١٤٠٢٤٢٠٢١٠٣٤٤
٠٣/١٤٠٢٣١٥٧٢٣٦٥٦٠١٣١٥٤٢٣٦٩٥٠٥
٠٤/١٤٠٣٣٠٠٥٢٤٢٧٠٤١٢٩٣٤٧٣١٩٩٧٤
٠٥/١٤٠٤٣٦٩١٢٦٦٤٥٧١٣٧٢٣٩٣١٩٧١٧
٠٦/١٤٠٥٢٣٤٩٤٣٢٣٨٩١١٨٥٣٣٢٦٧٦٨١
٠٧/١٤٠٦٢٣٦٧٢٨٤٥٤٩٩٤٦٣٦٩٣٧٨٣٩
٠٨/١٤٠٧٢٤٧٣٣٥٢٥٦٢١٠١٩٣٢٥٠٧٦٥٥
١٩٨٨٢٥٢٩٣٩٠٥٨١١٠٣٢٣٠٨٠٧٦١١
١٩٨٩١٥٦٢٣٤٩٧٤٠٩٢٣٣٨٠٤٧٣٧٩
١٩٩٠١٥٣١٢٤٥٩٣٥١٣٥٢٣٥١٧٧٥٨٠
١٩٩١١٤٩١٣٤٧٧٦٦١٤٤٨٤١٧٩٨٢٣٢
١٩٩٢١٩٧٣٣٠٣٧٢٠١٨٠٢٣٩٨١٨٧٧٩
١٩٩٣١٨١٣٢٢٥٦٧٧١٩٠١٣٥٥٥٨١٧١
١٩٩٤١٤٥١٢٣٣٨٦٤١٧٣٥٣٧٤٨٨٠٣١
١٩٩٥١٦٠٨١٩٩٨١٦١٣٧٦٤٣٧٠٨٣٦٩
١٩٩٦١٨٣٣٥٥٥١٤٠١١٧٣٧٤٦٨٥١٠٢١١
١٩٩٧١٩٩٧٢٧٨٦١٤١٥٢٩٤١١٤٨٥٣٢
١٩٩٨٢٣٨٤٢١٨٥١٤١٣٧٦٤٢٥٥٨٧٤٧
١٩٩٩٢٨٠٥٢٠١٣٦١١١١٩٣٨٢٨٨٣١٥
٢٠٠٠٣٠٧٢١٥٧٣٧١١١٨٥٤٢٨٧٩٠٧٢
٢٠٠١٢٧٤٧١٨٤٦٥٧١٤٠٣٤٨٥٦٩٨٤٨
٢٠٠٢٣٣٥٩١٦٥٥٢٢١٧٢٦٤٣٠٨١٠٠٨٠
٢٠٠٣٣٩٦٥١٨٨٣٩٩٢٣٣٢٥٧٥٢١٢٦٣٦
٢٠٠٤٢٩٧٠١٢٩٧٧٩١٩٣٠٥٨٠٩١١٦١٨
٢٠٠٥٢٧٦٣٣٣٢٩٧٤٢٠٢٠٧٢٠١١٣٢٨٩
٢٠٠٦٣٣٢٤٥٥٢٤٢٧٢٥٧٦٦٢٦٣١٣١٤٢
٢٠٠٧٥٣٨٨٢٨٦٣٦٣٢٩٢١٩١٥٢١٨١٠٩

٧٦٥٥٤٥٤١١٥١٢٨١٥١٥٦٨٦٢٧٧٦١
٢٠٠٩٥٢٧٨٢٤١١٠٧٦٣١٨٦٨٥٨٢١٨٣٦٣
٢٠١٠٧٤٧٤١٧٦١٠٩٦٢٩٤٩٩٢٥٠٢٠٩٤٥
٢٠١١٥٣٠٤٣٠٠١٠٠٨٢٦٥٦٨٦٧٩١٧٩٤٧
٢٠١٢

٢٣٨٧١٢١١٦٠٧٠٩١٧٩٠٥١٦٨الربع األول

٢٠٠٨

الفترة

( مليون لایر)  

جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية

(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)
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اإلجماليسلع أخرىآالت وأجھزةسياراتمواد بناء

٨٤/١٣٨٣١١٥٩٤٢٣٥١٧٦٢٦٢١٢٣٧
٨٥/١٣٨٤١٢١١٤٢٢٣٨٢٥٦٣٤٨١٥٥٦
٨٦/١٣٨٥١١٤١٦١٢٦٠٣٨٤٣٨١١٧٣٥
٨٧/١٣٨٦١١٨١٣٢٢٦٦٢٨٦٤٠١١٧٦٠
٨٨/١٣٨٧١٤٣١٥٤٢٣٢٢٤٥٤٨٧١٨١٧
٨٩/١٣٨٨١٣٣١٧٨٢٨٦٢٦٠٥٣٧١٩٦٧
٩٠/١٣٨٩١٤٤١٨٠٢٩٩٢٨٥٥٥٥٢٠٢٩
٩١/١٣٩٠١٢٢١٤٥٢٣٨٣١٣٥٨٥٢٠١٠
٩٢/١٣٩١١٧٤١٨٧٣٢٢٤٢٩٦٥٦٢٤٧٣
٩٣/١٣٩٢٣٥٥٣٠٥٥١٨٧٤٠٨٩٠٣٦١٣
٩٤/١٣٩٣٥٠٩٦٨١٨٣٩٩١٦١٢٢٦٥٣٥٨
٩٥/١٣٩٤٧٢٩٨٢٧١٩٢٦٢٢٢١٢٩٠٣١٠٩٨٧
٩٦/١٣٩٥١٢٦٣١٢٦١٣٢٩٧٣٨٢٨٤٣٦٨١٦٥٢٧
٩٧/١٣٩٦١٦١٦٢٥٠٠٤١٩٦٥٢٣٧٦٥٥٥٢٢٧٦٨
٩٨/١٣٩٧٢٠٣٦٢٦٢٦٤٣٤١٦٧٨١٨٤٠٣٢٨٠٠٠
٩٩/١٣٩٨٢٥٩٢٣٢٨٠٤٠١٧٦٦٩٥٩٨٥٧٣١٠٩٢

 ١٤٠٠/١٣٩٩٣١٦٩٥٦١٧٥٣٣٧٨٢١٤١٢٨٣٥٤١٨٠٨
٠١/١٤٠٠٤٩٨١٥٨٦١٦٨٩٧٩٣٥٦١٥٣٣٥٥١٨٣٥
٠٢/١٤٠١٤٨٤٧٦٨٧٣٨٦٩٥١٠٥٩٥١٧٢٢٥٥٨٥٨٠
٠٣/١٤٠٢٥٩٨٧٨٨٣٧١٠٣٩٠١٢٧٧٠٢٣٦٩٣٧١١٨٢
٠٤/١٤٠٣٥٧٤٣٦٩٧٦٨٤٥٠١١٣٧٨١٩٠٠٤٦١٥٢٤
٠٥/١٤٠٤٦١٦٧٦١٧٣٦٥٩٤١٠٦٨٨١٨٣٩٢٥٧٧٣١
٠٦/١٤٠٥٤٩٦٢٤٨٨٧٥٤٥٧٧٧٦٠١٣٦٨٩٤٤٤٣٦
٠٧/١٤٠٦٥٢٧٠٤٠٢٣٤٨١٥٦٥٧٦١٤٠٣١٤٢٥٥٣
٠٨/١٤٠٧٥٩١٢٣٧٦٢٦٩١٢٧٣٢٥١٦٨٧٦٤٨٤٤١
١٩٨٨٥٧٦٢٣٩١١٧٧٤٦٧٣٣٥١٧٩٠٧٥٠٢٧٢
١٩٨٩٥٩٨٤٤١٩٦٨٢٧٠٧٥٨٠١٩٠٣٦٥٢٤٤٦
١٩٩٠٦٠٠٦٣٦٧٨٩٣٧٣٨٢٤٢٢٠٠٧٨٥٤٩٥٦
١٩٩١٧٣٦٦٤٣٧١١٣٩٠٨٩٥٠١٢٨٣٠٣٧١٦٨١
١٩٩٢٧٥٦٥٥٢٥٨١٥٣٧٨١٠٥٤٤٢٦٠٤٩٧٣٥٧٤
١٩٩٣٧١٢٠٥٣٠١١٢٧٧٩٩٨٧٥٢٨٣٨٤٧١٦٢٩
١٩٩٤٥٤٩٨٤٢٨٦٩١٥٩٨٥٦٥٢٠٩١٧٥٦٤٥٧
١٩٩٥٥٤٣٤٣٥١١٦٣٢٤٧٦٣٤٢٧٨٧٥٥٩١٤٧
١٩٩٦٥٣٩٨٣٨٧٧٨٨٢٤٧٨٦٧٢٨٦٠٦٦٤٧٨٣
١٩٩٧٥٢٦٩٣٨٣٥٩٨٣٧٦٩٦٣٣٦٢٤٩٧٠٦٨٥
١٩٩٨٥٠٨٤٣٧٨٢١٢٤٣٩٦٦٥٨٣٣٢٤٥٦٩٩٥٥
١٩٩٩٤٣٨٠٣٤٨٠٨٤٥٨٦٣٢٥٣٤٧٢٢٦٥٦٨٠
٢٠٠٠٣٩٩٥٣٥٠٢٨٩٢٣٧٢٤٥٣٨٦١٤٧١٣٥٠
٢٠٠١٤٩٤٤٤٥١٤١١٧٩٢٨٩٩٤٤٠٩٣٣٨١٠٢٦
٢٠٠٢٥٠٩٦٤٢٨٢١٣٧١٧٦٧٠٢٣٩٨٧٨٧٩٧٥٥
٢٠٠٣٤٤٨٥٣٨٨٩١٣٩٢٩٦٥٦٧٤٤٦٦٩٨٦١٧٥
٢٠٠٤٣٧٩٧٤٥٦٣١٤٩٨٨٧٩٣٦٥٣١١٨٩٦٠١٩
٢٠٠٥٤٦٢٩٧٣٧٠٢٥٥٥٨١٠٦٣٤٥٤٧٠٢١١٦١٨٣
٢٠٠٦٤٢٥٦١٠٦٨٤٢٦٦٦٥١٤٦٨١٦٢٨٦٤١٣٢٢٩٢
٢٠٠٧٤٦٢٦١٤٦٦١٢٥٦٠٩١٦٨٠٨٨٨٧٠٥١٦٨٥١٨
٢٠٠٨٤٦٤٩١٩٠١٢٢٥٧١١١٩٤٦٥١١٥٨٥٠٢١٢٤٤٧
٢٠٠٩٤٥٩٧١١٧٨٧٢٣٠٣٤١٩٧٥٥٨٤١٨٣١٦١٧٢٠
٢٠١٠٣٧٩٨١٥٤٠٦٣٤٣٠٨٢٤٨١٦٨٩٧٠٠١٨٨٩٧٣
٢٠١١٤٨٤١١٩٩٩٤٣٦٠٧٤٢٩٣٣٩١١٦٥٥٩٢٢٤٧٥٤
٢٠١٢

٩٢٨٦٠٦٦١١٠٤٨٨٦٦٤٣٠٧٨٤٦٢٦٥٨الربع األول

مالحظة :
األرقام عبارة عن اإلعتمادات المستندية المسددة وأوراق تحت التحصيل التى استلمتھا المصارف التجارية فقط والتشمل الواردات الممولة (١)

بطريقة أخرى أو واردات الحكومة التي تفتح اعتماداتھا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي .

السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.(٢)

تابع (٢) جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية

(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)
( مليون لایر)  

الفترة
منسوجات 
وملبوسات



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               48التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             211

متوسط قيمة القيمة

 الشيك(مليون لایر)عدد الشيكاتالفترة

(الف لایر)

١١/١٤١٠١٨٨٨٤٦٤٢٢٨٣٦٩١٢٠,٩

١٢/١٤١١١٨٠٦٥٠٤٢٤٦١٧٧١٣٦,٣

١٣/١٤١٢٢٠٦١٥٩٥٣١٩٤٤١١٥٤,٩

١٤/١٤١٣٣٩٧٢٨٩١٥٣٢٣١٨١٣٤,٠

١٩٩٤٥٤٦٢٤٧٧٣١٠٥٣٥٥٦,٨

١٩٩٥٥٧٨١٦٩٩٢٢٧٤٩٩٣٩,٣

١٩٩٦٦١٦٨٢٦٥٣١٧٢٦٩٥١,٤

١٩٩٧٦٥٢٧٤٥٣٣٤٤٢٠٤٥٢,٧

١٩٩٨٦٦٣١١٤٤٣١٧٣٥٩٤٧,٩

١٩٩٩٦٧٤٩٥٢٤٣٣٦٢٢٤٤٩,٨

٢٠٠٠٦٣٦٥٧٨٩٣٥٩٥٠٥٥٦,٥

٢٠٠١٦٣٦٧٤٨٢٣٧٥٣٣٣٥٨,٩

٢٠٠٢٦٤٣٨٧٤٩٣١٢٥٠٤٤٨,٥

٢٠٠٣٦٣٥٧٤٥٨٣٢١٤١٣٥٠,٦

٢٠٠٤٦٣١٧٦٥٣٣٤٨٣٨٠٥٥,١

٢٠٠٥٦٤٤٠٢٢١٣٦٧٣٤٦٥٧,٠

٢٠٠٦٦١٩١٤٣٣٣٧٦٥٠٨٦٠,٨

٢٠٠٧٦١٣٩١٨٠٤٤١٥٥٨٧١,٩

٢٠٠٨٦٣٥٢٦٧١٥٢٦٠٩٧٨٢,٨

٢٠٠٩٦١٩٨١٤٩٥١٤٤٧٦٨٣,٠

٢٠١٠٦١٥٦٥٢٣٥٤٣١٤٣٨٨,٢

٢٠١١٦٢٦٥٥٦٩٥٨٠٣٢٣٩٢,٦

٢٠١٢

لربع األول ١٦٤٠٤٣٠١٥٦٢٩١٩٥,٣ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٩٤م تتبع التاريخ الھجري.

جدول رقم (١٩) : المقاصة المصرفية

(شيكات افراد وشركات)
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المجموع أخرى** 

مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢٤٨٥٥٢٥٩٥٨٩٢٨٤٤٤٤٢٧١٩٨٤٤٦٧٥٢٧٢٤٩٤٧٢٥٦١٦٤٠٨٥٢٤٨١٠٨

١٩٩٩٣٥١٦٤٢٨٨٣١٥٣٢٣٤٧٩٢٤٠٣٦٥٥٠٥٦٨٨٩٥٢٩٧٢٥٤٩٤٣٢٥٦٣٠١٦٥

٢٠٠٠٥٨٣٣١٣١٦٣٨٩٣٧٤٧٢٠٢٣٤٤١٨٤٦٣٦٣٦٨٤٨٧٠٧٨٦٣٩٢٢٥٢٤٩٤٢٨

٢٠٠١٩٤٦١٣٣٥٥٧٤١٤٥٠٣٥٤١٤٤٩٠٧٥٢٠٥٨٨٨٥٣٥٠٧٩٥٤٤٠٥٥٨٠٥٥٥٤

٢٠٠٢٢١٢٥٢١٤٥٢٤٦٩٦٦٤٩٩٠١٩٥٢٢٩٦٤٣٦٢٥٤٦٦٣١٤٨٣٧٧٤٥٧٣٠٤٢١٨

٢٠٠٣٢٤٥٠٩٥٥٢٠٢٨٨٧٦٥٣٨٣١٤٧٠٢٥٦٣٠٥١٦٠٦٤٥٢١٨٥٦٢٠٣٧٢٢٣٧٧١

٢٠٠٤٢٩٣٦٠١٧٣٥٤٠٧١٠٢٩٠٠٨٨٦٧٩٦٦٨٩٩٩٠٦٦٩٨٦٧٠٢٨٣٢٥٨٠٢٤٠٣٥

٢٠٠٥٣٧٩٦٣٧١٠١١٥٣٨١٣٩١١٧٥١١٦٥٨٩٨٦٢٩٩٢٨٨٧٤٦٥١٧٨٤٥٠١٠١٤٦١٤٢

٢٠٠٦٤٤١٣٢٧١٢٠٤٢٧٩١٦٤٥٦٠٦١٠٧٦١٨١٢٠٧٧١٧١١٢١٨٤٧٨٩٩٥٦٣١٣٨٣٩٩٥٩

٢٠٠٧٥٥٠٢٦٩١٣٢٠٩٩١١٨٧١٢٦٠٧٢٦٧٠٣١٧٣٠١٩٩٣١٨٠٢٨٦٩٢٨٧٢٠٣٣٧٠٢٨٤٩

٢٠٠٨٧١٩٣٠٣٢٠٩٢٣٢٤٢٨١١٦٢٨٧٩٠٤٧٣٢٩٧٩١٣٥٣٣٠٥٨١٨٢٣٥٩٤٦٣٥٩٠٥٧٥٦

٢٠٠٩٧١٦٩٨٠٢١٧٦٤٥٧٢٨٩٣٤٣٧٤٢٤٠٤٥٨٢٨٠٨٨٤٥٨٣٢٣٢٨٧١٧٤٤٠٦١٢٣٤١٦٥

٢٠١٠٨٦٦٦٢٠٢٠١٥٠٨١٢٨٨١٧٠١٣٦٥٠٠٥٢٥٤١٩٣٧٥٢٥٧٨٤٣٧٨٣٨٥٩٥٥٥٤٣٩٩٧

٢٠١١١١٥٩٣٥٣٢٣٠٤٢٥٨٣٤٦٣٦١٢٣٧٢٦٤٥٠٨٩٤٥٠٩٥٠٩٣١٧٧٣٥٨٣٩٩٥٤٤٥٣٧٨٤

٢٠٠٩

١٨٥٤٣٨٥٧٥٢٢٢٧٦٠٦٦٠١٧٣٨٥١٣٤٤٩٩٣١١٣٤٦٧٣١٥٤١٦٤١٤٢٣٢١٤٠الربع األول

١٨١٣٥٥٥١٨٨٢٢٧٠٠١٧٧٩٤٢٤١٦٤٦٠٦٤٥١٦٤٧٠٠٦٩٤٥٧٢١٧١٧٤٨١٨الربع الثاني

١٦٧٥٣٩٥٣٥٨٦٧٧٠٣٤٠٦٦٠٨٧١٣٣٠٢٧٢١١٣٣٠٨٨٠٨٥٦٦٨١٤٠١٧٨٨٢الربع الثالث

١٨٢٦٤٨٥٤٦٥٤٦٧٢٩١٩٤٩٥٠٨١٥٠٦٧٥٨٧١٥٠٧٧٠٩٥٣٠٣٦١٥٨٠٩٣٢٥الربع الرابع

٢٠١٠

١٩٩٠٧٦٥٠٩٨٦٣٧٠٨٩٣٩١١٧٦٢١٦٦٢٢١٥١١٦٦٣٣٩١٣٦٨٧٢٤١٧٤١١٥٧٦الربع األول

٢٢٤٥٤٠٥١٥٣٥٥٧٣٩٨٩٥٧٠٧٨١٣٧٩٣٢٩٠١٣٨٠٠٣٦٨٧٥٢٩١٤٥٤٧٧٩٢الربع الثاني

٢١٠٤٥٩٤٦٤١٢٢٦٧٤٥٨١٦١٩٣١٠٠٧٢٧٥٦١٠٠٧٨٩٤٩٣٧٨٣١٠٧٥٧٣١٣الربع الثالث

٢٣٢٥٤٥٥٢٥٧٤١٧٥٨٢٨٦١١٤٦٧١٢٠٥٣٧٤٠١٢٠٦٥٢٠٧٣٨٢٣١٢٨٢٧٣١٦الربع الرابع

٢٠١١

٢٧٧٦٢٢٥٥٢٠٤٢٨٢٩٦٦٤٩٩٦٥١٣٣٨٤٧٤٠١٣٣٩٤٧٠٥٤١٥١٦١٤٢٦٥٨٨٥الربع األول

٣٢٨٤٣٧٥٩٠٨٩٢٩١٩٣٢٩٩٨٧٥١٤٦٨٤٧٥١١٤٦٩٤٦٢٦٦٠٧٢١٥٦٢٠٠٢٧الربع الثاني

٢٦٤٠٧٠٥٥٠٢٤٠٨١٤٣١٠٨٢٠٠١٠٧١٢٤٤٥١٠٧٢٠٦٤٥٥٦٨٦١١٥٤٠٦٤١الربع الثالث

٢٨٩٢٢٤٦١١٠٨٤٩٠٠٣٠٩٩٢٢٤١٢١١٢٥٧٣١٢١٢١٧٩٧٥١٢٥١٣٠٢٧٢٣١الربع الرابع

٢٠١٢

٣٠٨٤٣٣٦٧٤٢٤٨٩٨٢٦٨١١١٣٧١١٨٢٨٠٧٨٧١٨٢٩٢١٥٨٥٣٩٥١٩٢٨٠٢٣٤الربع األول

 *    بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .
** تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.

جدول رقم ٢٠(أ) : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)*

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء

 (  مليون لایر  ) 
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المجموع أخرى

مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢١٠٤٦٦٢٧٨١٥٤٤٨٨٦٢٠٧٤٦٥١٠٦٩٦٩١١٤٤٣٤١٠٥٠٧٦١٣٥٦١

١٩٩٩١٨٨٤٣٨٣٣١٤٠٤٠٢١٩٨٤٢٣٦١٢٥١٣٠٦٨١١٣٦٨٠٦٩٢٠٣٢٣٤٤٤٣٢

٢٠٠٠٤٦٧٠٥٤٢٣٨٢٦٩١٥٠٥٣٢٣٣٩٨٣٩١٣٠١٦٠١٣٩٩٩٩٩٢٤١٥٢٠٢٤٧٣

٢٠٠١٧٨٥١٩٤٩٤٦٧٩١٢٨٣١٩٨٦١٧٧٧٦١٤٠٥٠٦١٤٨٢٨٢٣٤٥٧٩٨٥٠٢٧٢٢

٢٠٠٢١٠٧٥٠٤٤٤٥٧٢٣٣٦١١٣٢٢٧٨٠٦٩٨٦١٤١٩٧٣١٤٨٩٥٩٤٣١١٦١١٥١٤٨٥٥

٢٠٠٣١١٨٥٣٢٨٢٦٦٧٨١٣١٢٥٢١٠٩٥٥٦٦٥١٣٨٨٣٩١٤٤٥٠٤١٦٩٥١٠١٢٨٣٥١٠٩

٢٠٠٤١٤٠٩٨٥٣٢٨٧٧٨٧٦١٤٩٧٦٤٠٨٢٢١٧٣١٤١٥٧٢١٦٣٧٤٥٢٥٣٣٨٦١٥٣٩٣٥٣٩

٢٠٠٥١٦٧٩٩١٢٣١١٤٦٨٧٩١٧٩٤٦٠٠٢٣٣٠٧٥١٦٣٩٣٤١٩٧٠٠٩٢٨٤٨٧٨١٨٤٢٧٨٨٩

٢٠٠٦١٨٥١٦٥٦٥١٤٩٤٦٨٨٢٠٠١١٢٥٣٥٢٥٨٨١٩٥٧٠٠٢٤٨٢٨٨٥٢٧٢٢٦٢٠٧٨٦٧٦٧

٢٠٠٧٢١٧٦٦٦١٧١٧٢١٥٤٢٢٣٤٨٨١٥٩٦١١٣٦٢٤٤٩١٢٣٠٦٠٤٨١٠٣٨٧٦٥٢٤٨٣٢٩٧٢

٢٠٠٨٢٧٢٢١١١٨٢٣٣٢٢٤١٢٩٥٥٣٣٥٩٦٣١٥١٢٦٢٥١٠٣٢٥٦٦١١٧٥٦٦٦٤٣١٦٣٥٦٨٤

٢٠٠٩٢٧٩٨٢٣٧٩٢٦٢١٧٧٢٣٠٦٠٤١٥١٧٧٢٣٢٢٦٥٨٦٢٣٤٣٠٩٤١٨٨١٨٩٨٣٢٨٢٩١٤٣

٢٠١٠٣٠٢٥٣٣٧٤٣٠٠٣٣٦٨٣٣٢٥٦٧٤٢٧٤٧٨٦٢٣٦٨٢٠٣١١٦٠٦١٥٤٢٠٦٠٣٥١١٠٤٠٨

٢٠١١٣٨٩٢٠٨٥٤٣٥٥١٧٣٦٤٢٤٧٢٥٩٠٨٧٤٧٧٢٧٢٥٤٧٣٦٠٠٢٤١٢٣٧١٦٣٤٤٠٦٩٧٧٧

٢٠٠٩

٦٠١٩٢٨٤٦٣٩٩٧٤٦٦٥٩٢٥٨١٢٨١٢٥٩٩٦٧٧٢٧٧٩٥٠١٨٣٤٧٢٣٣٨٧١الربع األول

٨٦٧٤١٩٠٦٨٩٠٣٨٩٣٦٣٢٢٨٢٢٢٥٠٧٦٦٧٣٩٨٩٢٣٤٨٣٩٤٦٩٩٤٦٠٩٧الربع الثاني

٦٧٨٩١٠٩٦٥٧٦٤٧٧٤٤٦٧٥٦١٢٣٧٣٦٢٤٠٦٧٤٧٧٩٤٦٤٠٢٥٧٩٨٥٥٦٠الربع الثالث

٦٤٩٩٧٩٦٦٣٥١١٣٧١٣٤٩٠٩٢٩٧٩٧٦٦٨١٦٩٦٦١٣٤٣٢٠٩٣٧٦٦٣٦١٥الربع الرابع

٢٠١٠

٦٧١٨٣٧٤٦٩٨٠١١٧٤١٦٣٨٥١٩١٢٨٥٧٩٢٩٧٧٠٥٧٤٠٤٣٨٣٧٨٩٧٨٢٥الربع األول

٩٠٤٨٢٢٠٧٧٦٥٠٠٩٨٢٤٧٢٠٢٢٥٥٦٦٤٥٣١٨٧٠٨٧٤٢٨٥٥٠١٠٣٤٠٣٥٧الربع الثاني

٧٣٩٦٦٥٣٧٣١٢٦٢٨١٢٧٩١٥١٩٧٣١٥٨٣٣٧٧٨٠٦٨٣٤٣٥٦٠٨٥٤٩٥٤٣الربع الثالث

٧٠٩٠١٢٧٧٩٧٥٩٥٧٨٨٧٧٢٢١٣٣٧١٥٦٠٢٣٦٩٣٩٤٣٦٥٥٦٧٨٣٢٢٦٨٣الربع الرابع

٢٠١١

٩٣٧٦٨٦٥٨١٨٣١٣١٠١٩٥١٧٨١٨٨٣٤٦١٢٨٧٨٠١٢١٣٣٤٩٩٦١٠٦١٠٢٩٥الربع األول

١١٨٨١٨٥٥٩١٤٣١٢١٢٧٩٦١٦٧٢٣٢٠٠٧٦٦٤٤٩٩٨٤٤٣٢٠٩٠٢١٣٢١٦٩١٣الربع الثاني

٨٨١٦٦٠٠٨٥٤٦٥٧٩٦٧١٢٥٧١٨٧٩٣٦٥٢٣٩٨٤٠٣٢٢٨٧٠٠٦١٠٠٤٢٢٩٥الربع الثالث

٨٨٤٥٥٣٤٩٦٤٤٥٤٩٨٠٩٩٨٨٢٦٦٥٠٦٩٣٧٧٩٦٠٢٧٢٩٤٢٥٩١٠٢٠٠٢٧٤الربع الرابع

٢٠١٢

١٠٢٩٤٧٩٦١٠٠١٨٥٦١١٢٩٦٦٥٢٢٥٢٣٢٨٠١٣٣١٠٥٣٦٥٣٠٠٠٩٣١١٧٠٢١١٠الربع األول

 *  بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء

جدول رقم ٢٠(ب) : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)*
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المجموع

مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(١+٢)

١٩٩٨٢٠٧٧٣٢٧٨١٥٦٢٩٨٩٢٩٣٦٢٩١١٧٤٧٤١٢١١٠٣٤٢٠٠٣٢

١٩٩٩٤٧٥٤٠٣١٤٠٧٠٣٦١٦١٠٢٤٥٠١٣٩٨٤٧١٤٢٢٩٧٥٠٣٩٠٧

٢٠٠٠٨٤٩٩٩٣٨٢٩٦٤٤٦٧٩٦٣٣٠١٦١٣٨٩٥٣١٤١٩٦٩٦٠٩٩٣٢

٢٠٠١١١١٣٩٠٤٦٨٣٦٧٥٧٩٧٥٧٢٢٦٤١٧٢٧١٦١٧٤٩٨٠٧٥٤٧٣٧

٢٠٠٢١٥١٩٤١٥٧٣١٦٦٧٢٥١٠٧٢٩٩٦١٨١١٩١١٨٤١٨٧٩٠٩٢٩٤

٢٠٠٣١٨٢٩١٤٦٧٢٧٨٠٨٥٥٦٩٤٢٧٠٠١٧٦١٩٢١٧٨٨٩٢١٠٣٤٥٨٦

٢٠٠٤٢١٦٢٤٦٨٨٣٩٦٣١١٠٠٢٠٩٣٨٨٣١٨٠٣٣١١٨٤٢١٤١٢٨٤٤٢٣

٢٠٠٥٢٦٧٢٧٩١١٥٨٣٦٩١٤٢٥٦٤٨٤٨٧٣٢٠٧٢٨٥٢١٢١٥٨١٦٣٧٨٠٦

٢٠٠٦٣١٦٥٧٩١٥١١٠٥٦١٨٢٧٦٣٥٦٢٨٢٢٢٩٦٧٧٢٣٥٩٥٩٢٠٦٣٥٩٤

٢٠٠٧٤٣٩٢٧٢١٧٤٦٩٦٧٢١٨٦٢٣٩٨٤٣٥٢٧٣٧٩٤٢٨٢٢٢٩٢٤٦٨٤٦٨

٢٠٠٨٦٣٥٠٢٨٢٣٦٤٨٣٨٢٩٩٩٨٦٦٨٨٦٢٢٩٥١٢٢٣٠٣٩٨٤٣٣٠٣٨٥٠

٢٠٠٩٧٦٢١٨٠٢٦٥٨٤٦٤٣٤٢٠٦٤٤٩٩٧٠٢٩٨٧١٥٣٠٨٦٨٥٣٧٢٩٣٢٩

٢٠١٠٩٣٤٨٠٩٣٠٣٧٩٤٩٣٩٧٢٧٥٨١٠٩٠٧٢٧١٩٨٠٢٨٢٨٨٧٤٢٥٥٦٤٥

٢٠١١١٢٥٢٤٠٣٣٥٨٣٩٩٢٤٨٣٦٣٩٥١٢٧٩٣٣٠٩٧٤٧٣٢٢٥٤٠٥١٥٨٩٣٥

٢٠٠٩

١٧٠٧٥٢٦٤٩٢٤٤٨١٩٩٩٦٢٢٦٩٦٨٠٤٢٧٠٣١١٨٩٠٣٠٧الربع األول

٢٠٢٢٤١٦٩٨٦٦٣٩٠٠٩٠٤٢٣٧٦٨٥٢٠٥٨٧٥٨١٩٨٨٤٨٥الربع الثاني

١٨٤٩٢١٦٦٦٩١٦٨٥١٨٣٧٢٣١٢٧٠٣٤٧٧٢٦٥٩٩٢٤٤٩٦الربع الثالث

٢٠٤٢٦٦٦٤٣٦٤١٨٤٧٩٠٧٣٠١٣٧٥١٢١٧٨١٣٤٩٢٦٠٤١الربع الرابع

٢٠١٠

٢١٤٩٦٧٧٠٦٥١٩٩٢١٤٨٦٢٧٦٢٦٦٩٧٩٦٩٧٤١٩٩١٢٢٧الربع األول

٢٤٣٦٨٥٧٨٥٨٣٣١٠٢٩٥١٨٢٩٣٠٧٣٧٢٢٧٦٦٥٢١١٠٦١٧٠الربع الثاني

٢٢٦٨١١٧٣٩٣٦٧٩٦٦١٧٨٢٣٨٥٦٦٦٣٩٦٩٠٢٤١٠٣٥٢٠٢الربع الثالث

٢٤٩٣٤٦٨٠٦٢٣٠١٠٥٥٥٧٦٢٨٣٠٦٤٦٤٠٦٧٤٧٠١١٢٣٠٤٦الربع الرابع

٢٠١١

٢٩٠٨٥٨٨٢٦٨٦٧١١١٧٧٢٥٣٢٠٤٧٠٧٢٧٧٣٩٣١١١٩١٦٥٦الربع األول

٣٣٦٦١٩٩٢٢٤٧٥١٢٥٩٠٩٤٣٣٥٠٨٦٢٨١٨٩٦٣١١٣٤٨٧٢٥الربع الثاني

٢٩٢٦٩٣٨٦١٩٩٩١١٥٤٦٩٢٢٩٧٥٧٣٩٥١٧٦٩٢٦١٢٣١٦١٨الربع الثالث

٣٣٢٢٣٣٩٧٢٦٥١١٣٠٤٨٨٤٣٢٦٤٧٨٧٨٨٨٢٠٥٢١٣٨٦٩٣٦الربع الرابع

٢٠١٢

٣٥٢٦٩٠١٠١٠٤٧٥١٣٦٣١٦٥٣٤٨٤٩٠٠١١٩٣٤٩٥١٤٥٦٦٦٠الربع األول

*  الرسالة تحتوي على عدد من  العمليات .

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء

جدول رقم ٢٠(ج) : عدد رسائل ســريــع (عمليات مجمعة)*
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ستيتبنك بنك مصرف بنك جي بيبنك بنكدويتشهبنك بنكبنكبنكمجموعةمصرفالبنك البنكبنك البنكالبنك البنكبنكالبنك 

لراجحيالسعوديالسعوديالجزيرةالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھلينھاية المجموعبنك  زراعاتباكستاناإلنماء  مورجان البحرينمسقطبنكالكويتالـبالد اإلماراتالخليجسامباا

نديا**بنكازي*الوطنيتشيزالوطنيالوطنيدبيالدوليالماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاريالفترة أف إ

 ان أي  الوطني

١٢١٤-- -- -- -- -- ----------------١٩٩٤٢٤٨١٧٩٦٠١٢٦٦٠٢٣٣٩١٠٣٤٧٤٥

١١٩٢--------------------------١٩٩٥٢٤١١٧٧٥٨١١٨٦١١٣٣٧١١٣٥٠٤٦

١٢٠٨-- -- -- -- -- ----------------١٩٩٦٢٤٤١٧٨٥٨١١٧٦٥١٣٣٧١١٣٥٢٤٦

١٢٠١--------------------------١٩٩٧٢٤٥١٨١٥٥١١٥٦٧١٢٣٧١١٣٥٧٤٣

١٢٢٩-- -- -- -- -- ----------------١٩٩٨٢٤٧١٩٣٥٥١١٥٦٨١٢٣٦١٣٣٦٤٤٣

١١٩٦--------------------------١٩٩٩٢٤٦١٩١٥٦١١٥٧٠١٣٣٧١٣٣٧٥٨٠

١١٨٤-- -- -- -- -- --------------٢٠٠٠٢٤٦١٩٦٥٦١١٤٦٩١٣٣٧١٣٣٧٥٦٤١

١١٩٩------------------------٢٠٠١٢٤٥١٩٣٥٦١١٥٧١١٣٣٧١٣٣٩٢٦٣١

١٢٠٣-- -- -- -- -- --------------٢٠٠٢٢٤٦١٩٣٥٦١١٧٦٩١٣٣٧١٥٣٩١٦٥١

١٢٠٩------------------------٢٠٠٣٢٤٦١٩٣٥٨١١٧٦٩١٥٣٧١٥٣٩٣٦٥١

١٢١٦-- -- -- -- -- ------------٢٠٠٤٢٤٦١٩٣٦٢١١٧٦٨١٧٣٨١٥٣٩٣٦٥١١

١٢٢٤------------------٢٠٠٥٢٤٣١٩٥٦١١١٦٦٠٢١٤٠١٦٣٨٥٦٢٢١٢١١

١٢٨٩-- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦٢٦٠١٩٨٦٨١١٦٦١٢٣٤١٢٣٣٩٠٦٣٢١٤٠١١١

١٣٥٣------------٢٠٠٧٢٦٦٢٠٠٧٤١٢٣٦٣٢٤٤٢٢٦٤٠٣٦٥٢١٦٠١١١١

١٤١٠------ -- ٢٠٠٨٢٧٥٢٠١٧٥١٣١٦٨٢٤٤٣٣٣٤٢٥٦٥٢١٦١١١١١١١

١٥١٩------٢٠٠٩٢٨٤٢١٦٧٧١٣٩٧٢٤٨٤٢٤٣٤٤٢٦٧٢١٦٧١١١١١١١٣

١٥٩١----٢٠١٠٢٨٧٢٤١٨١١٣٩٨٠٥٠٤٤٤٥٤٥١٦٨٢١٧٥١١١١١١٢٠١

٢٠١١٢٩٥٢٤٨٨٣١٤٢٨٠٥١٤٤٤٨٤٥٥٦٩٢١٨٢١١١١١١٣٧١١١١٦٤٦

٢٠١٢

لربع األول ٢٩٨٢٥١٨٤١٤٢٨٠٥١٤٤٤٨٤٥٨٦٩٢١٨٣١١١١١١٤١١١١١٦٦١ا

*  إعتباراً من يونيو عام ٢٠١١ تم افتتاح  فرع بنك زراعات بنكازي .

** إعتباراً من يونيو عام ٢٠١١ تم افتتاح فرع ستيت بنك أف إنديا.

 (--) : ال يوجد.

بي إن 
بي 
باريبا

جدول رقم (٢١) : فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة

مالحظة:  إعتباراً من نوفمبر ٢٠٠٥ تم إعادة تصنيف بيانات فروع المصارف، لذا يختلف عن إجمالي توزيع 
فروع المصارف التجارية حسب المناطق في الجدول رقم (٢٢) للعام نفسه.
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نورةمكة المكرمةالرياضنھاية الفترة حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمدينة الم
الحدود 
الشمالية

المجموعالباحةنجرانجازانالجوف

١٢٠٩--------------------------٢٠٠٣
١٢١٦--------------------------٢٠٠٤
١٢٢٤--------------------------٢٠٠٥
٢٠٠٦٣٧٧٣٠١٦٣٢١٦٨١٨٢٣١٢٦١٣١٧٣٠١٨٢١١٢٨٩
٢٠٠٧٤٠٣٣١٤٦٥٢٣١٨٧٨٣٣١٢٧١٣١٧٣١١٨٢١١٣٥٣
٢٠٠٨٤٢٧٣١٧٦٦٢٥٨٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٩٢٤١٤١٠
٢٠٠٩٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩
٢٠١٠٤٨١٣٦٠٧٠٣٠٣٩٦٩٩٤٠٣٠١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٩١
٢٠١١٤٩٣٣٧٢٧٥٣٠٩١٠٤١٠٢٤٠٣٢١٤٢٠٣٧٢٢٢٦١٦٤٦

٢٠٠٩
لربع األول ٤٣٠٣٢١٦٦٢٦٤٩٣٨٩٣٥٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٣٠ ا
ثاني ٤٣٣٣٢٧٦٨٢٦٨٩٤٩١٣٧٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٥٠ الربع ال
لث ٤٤٢٣٣٥٦٩٢٧٥٩٤٩٣٣٧٢٨١٢٢٠٣٣١٩٢٤١٤٨١ الربع الثا
٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩ الربع الـرابع

٢٠١٠
لربع األول ٤٥٩٣٥٢٦٩٢٨٧٩٧٩٦٤٠٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٤٠ ا
ثاني ٤٦٦٣٥٥٦٩٢٩٧٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦١ الربع ال
لث ٤٦٨٣٥٧٧٠٣٠٠٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦٩ الربع الثا
٤٨١٣٦٠٧٠٣٠٣٩٦٩٩٤٠٣٠١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٩١ الربع الـرابع

٢٠١١
لربع األول ٤٨٤٣٦١٧٢٣٠٧٩٨٩٩٤٠٣١١٤٢٠٣٥٢١٢٥١٦٠٧ ا
ثاني ٤٨٩٣٦٤٧٢٣٠٩٩٨٩٩٤٠٣٢١٤٢٠٣٥٢٢٢٦١٦٢٠ الربع ال
لث ٤٨٩٣٦٧٧٥٣٠٧١٠٥١٠٠٣٩٣٢١٤٢٠٣٧٢٢٢٦١٦٣٣ الربع الثا
٤٩٣٣٧٢٧٥٣٠٩١٠٤١٠٢٤٠٣٢١٤٢٠٣٧٢٢٢٦١٦٤٦ الربع الـرابع

٢٠١٢
لربع األول ٤٩٦٣٧٤٧٧٣١٤١٠٥١٠٦٤٠٣٢١٤٢٠٣٧٢٢٢٤١٦٦١ ا

 (--) : غير متوفر.

جدول رقم (٢٢) :  توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية
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الشبكةالشبكة

السعوديةالسعودية

١٩٩١٤٦٢٥٥٣٠٧٩------------

١٩٩٢٦٤٣٨٠٦٢٥٩------------

١٢٩١٥--١٦٨٧٥١٢٩١٥--١٩٩٣٧٦٦١١٣٣١٨٣١٦٨٧٥

١٧٧٥٠--٢٤١٢٣١٧٧٥٠--١٩٩٤٩١٤١٥٦٢٣٨٤٢٤١٢٣

٢٢٢٦٩--١٩٩٥١١٢٤١٩٧٢٧٥٩٣١٤٧٦٢١٠٦٥٥٢٥٤٠٢٢٢٦٩

٢٧١٦٧--١٩٩٦١٣٥٩٢٤٨٢٩٣٨٣٨٥٤٤٢٩٧٤٠٦٨٢٨٤٢٧١٦٧

١٩٩٧١٥٩١٣٠٥٢٠٥٨٤٦٩٧٧٣٥٨٠٤٨٢٧٨١٣٢٥٢٦١٤٠٣٤٤٦٥٦٠

١٩٩٨١٨٠٨٣٦٤٧٨٨١٥٦٣٢١٤١٢١٠٩٧٥٣١٣٧٩٧٨٣٣٧٥٢٧١٧٣٠

١٩٩٩١٩٩٧٤٦٩٦٣٤٢٧٦٩٧٦٥٩٩٨٧١٣٦٩٦٤٤٩٣١٧٥٤٦٢٥١٠٣٩٤٢

٢٠٠٠٢٢٣٤٤٧٧٥٣٥٢٩٠٤١٤٧٩٠٣٢١٦٩٤٤٦٥٧٦٧٩٦٣٥٨٣١٢١٢٦٢

٢٠٠١٢٥٧٧٥٥٦١٣٥٣١١٤٦٨٣١٠٤٦٨٩٢١٩٣٧٣٧٠٤٢١٦٦٥٤٢١٣٦٩٦٣

٢٠٠٢٣١٢٠٥٦١٦٥٦٥١٣٣٣٨٣١٣١٠٦٠٢٦٤٤٤٣٧٦٤٢٢١٠١٣٣٣١٧٧٧٥٥

٢٠٠٣٣٦٧٦٦٠٣٢٤٠٧١٤٩٦٠٢١٧١٨٩٩٣٢١٥٠١٨٢٤٧٢٨٩٠٩١١٧١٥٦٣

٢٠٠٤٤١٠٤٦٤٤٠٨٩٣١٧٣٠٠٤٢٣٩١٨٩٤١٢١٩٣٩٢٦٢١١٠٧٨٠١٢٠٠٤٢٢

٢٠٠٥٤٥٨٨٨٠٤١٨٨٦٢٠٥٤٤٥٣٢٧٧٥٨٥٣٣٢٠٣١٠٨٢٢٥١٣٧٦٧٧٢٤٥٩٠٢

٢٠٠٦٦٠٧٩٩٩٧١٥٢١٢٤٨٥٦٧٣٧٨١٤٥٦٢٦٧١٢١٢٨٧٦١١٥٠٣٤١٢٧٩١٠١

٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤

٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩

٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥

٢٠١٠١٠٨٨٥١٢١٦٢٤٠٧٤١٨٤٧٣٦٥٦٣٩٠١٠٧٤٨٦٢٢٢١٤٨٢٢٤٦٩٠٧٤٦٨٣٨٩

٢٠١١١١٧٦٦١٤٢٦١٩٩٣٤٨٥٩٨٥٧٦٨٧٧٦١٢٥٤٧٦١٢٧٠٥٩٣٣٠٧٦٧٦٥٧٨٢٦٩

٢٠١٢

لربع األول ١١٨٦١١٤٦٦١٥٤٦١٢٩٤٤٨١٩٧٢٠٨٣٢٦٦٥٦٧١٤٧٥٧٧٥٠٦١٤٨٩٨١ا

 (--) : غير متوفر.* كما ھي في نھاية الفترة .  

مالحظة : عدد أجھزة الصرف اآللي تشمل تلك التي داخل مباني مؤسسة النقد العربي السعودي وعددھا ١٢ .

جدول رقم (٢٣) :  إحصاءات أجھزة الصرف اآللي

المجموع المجموعالمصارف

عدد العمليات

     (ماليين الرياالت)          (باآلالف)     

ية السحوبات النقد

 الفترة
عدد أجھزة 

الصرف 
اآللي*

عدد البطاقات 
المصدرة*

المصارف
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بنك
بنك مصرفبنكبنك اإلمارات بنكمجموعةمصرفالبنك البنكبنك البنكالبنك البنكبنكالبنك نھاية 
لراجحيالسعوديالسعوديالجزيرةالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھليالفترة المجموع أخرى*  البحريناإلنماءمسقط الكويتدبيالبالدسامباا

الوطنيالوطني الوطنيالماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاري

٩١١٢٤-- ---- ------١٩٩٥٢٠٣١٢١١٠٣١٦٦٩٢٠٥٢١٢١٩٤٨٤

٩١٣٥٩------------١٩٩٦٢٥٦١٤٥١٠٥٢١٠١٠٣١١٥٧١٤٢٤٧٩٢

٩١٥٩١-- ---- ------١٩٩٧٣٢٤١٩٦١١٢٢٢٦١٠٩١٢٦٥١٦٣١٣١٠٤

٩١٨٠٨------ ------١٩٩٨٣٧٣٢٤٧١١١٢٢٤١٢٤١٣٧١٢٢٣٩٦١٠٨

١٢١٩٩٧-- ---- ------١٩٩٩٤٣٢٢٨٢١٢٥٢٣٣١٤٢١٦٨٦٢٤٤٥٠١٩٥

١٢٢٢٣٤------ ------٢٠٠٠٥٠٣٣٠٥١٣٧٢٤٩١٦٢١٨٩٦٢٩٥٦٦١٥٧

١٢٢٥٧٧-- ---- ------٢٠٠١٥٩١٣٥٢١٣٧٢٥٨١٨٠٢٠١١١٤٩٦٨٥١٨٢

١٢٣١٢٠------ ------٢٠٠٢٧١٠٥٠٥١٤٩٢٨٣٢٠٧٢٣١٢٥٧٤٨٠٠٢٣٢

١٢٣٦٧٦-- ---- ------٢٠٠٣٨١٠٥٥٦١٦٢٣١٢٢٣٤٢٥١٣٦٩٤١٠٦٠٢٧٥

١٢٤١٠٤------ --١--٢٠٠٤٨٩٢٦١٩١٧٤٣٨١٢٤٠٢٧١٤٤١٢٣١١٧٥٣١٦

١٢٤٥٨٨-- ---- --٢٠٠٥٩٣١٦٨٧١٩٤٤١٧٢٥٨٦١١٥٥١٤١١٣٣٨٣٦٢٣١١

١٢٦٠٧٩------ --٢٠٠٦١٠٤٨١٢٦٢٢٢٢٥٣٤٣٠٨١١٢١٦٦١٨٤١٥٩٢٣٩٨٢٤٠١

١٢٧٥٤٣-- --٢٠٠٧١١٨٤١٥٦٢٣٢٠٧٠٥٤٠١١٩٠١٧٩٢٢١١٩٢١٤٣٨٤٠٠٥٢٣

١٢٨٨٩٣----٢٠٠٨١٣٨٤٢٠٢٧٢٧٤٨٤٢٤٥٢٣١٤١٦٩٢٤٧٢٢٦٦٤٧٦٤٢٠٥٢٣

٢٠٠٩١٤٨٥٢٤٣٣٣٣٠٨٩٩٤٧٤٢٩٦٢٢١٢٩٣٢٤٦٠٤٩٦٤٥٠١٢٢٤٨٢١١٢٩٩٥٠

٢٠١٠١٦٢٦٢٥٧٦٣٨٥٩٢٧٥١٠٣٠٨٢٤٥٣٢٤٢٧٥٠٥١٢٤٩٧١٥٢٥١٩٠١١٢١٠٨٨٥

٢٠١١١٧٩١٢٥٩٤٤٣٧٩٣٥٥٢٤٣١٨٢٥٧٣٣٤٣٠٣٤٥٢٠٥٨٦١٥٢٦٤٠٠١١٢١١٧٦٦

٢٠١٢

لربع األول ١٨٢٤٢٥٩٤٤٥٤٨٤٦٥٢١٣٢٠٢٥٣٣٥٤٣٠٧٨٥١٨٦١٣١٥٢٦٤٥٠١١٢١١٨٦١ا

 (--) : غير متوفر. * عدد أجھزة الصرف اآللي داخل مباني مؤسسة النقد العربي السعودي .

   مالحظة : يشمل المجموع عدد أجھزة الصرف اآللي لبنك القاھرة السعودي، والبنك السعودي المتحد،  لألعوام من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجھا مع مجموعة سامبا المالية.

جدول رقم (٢٤) :  توزيع أجھزة الصرف اآللي حسب المصارف
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مبيعات
( بآالف الرياالت )

١٩٩٣١٦٥٠٠٩١٦٨٨١٢٠١

١٩٩٤٦٤٠٠٠٠١٨٩٩٨٠١٩٢٨١

١٩٩٥٢٠٠٥٥٣٢٤٤٧٠٤٩٨١٣٠٨٨

١٩٩٦٣٢١٤٩٥٣٦٨٣٤٠٧٥١٤٦٨٩

١٩٩٧٤١٠٧٣١٤٨٦٦٧٠٢٢١٤٩٦٩

١٩٩٨٥٠٠٤٤٣٧١٠٨٩٦١٣٧١٥٠٧٦

١٩٩٩٦٢٧٨٠٣٤١٤٢٨٣٣١٦١٦٤١٩

٢٠٠٠٧٣٧٢٩٩١١٧٩٧٠٩٧١١٨٥٣٧

٢٠٠١١٠٢٣٨٥٤٥٢٣٩٦٢٨٣٩٢١٦٣١

٢٠٠٢١٤٧٢٩١٠٧٣٣٢٠٣٩٧٤٢٤٢٩١

٢٠٠٣١٩٧٠٦٧٧٥٤٣٠١٨٠٩٧٢٩٠٦٠

٢٠٠٤٢٣٩٧١٣٨٨٥٢١٧٧٣٨٤٣٥٥٢١

٢٠٠٥٢٨٠٧٥٧٥٩٦٦١٢٦٥٩٤٤٤٢٥٣

٢٠٠٦٣٠٩٦٦٢٩٩٨٣١٣١٧٥٠٥٢٧٨٤

٢٠٠٧٣٩٤٣٠٦٢٤٩٩٤٣٤٦٧١٦١٥٥٧

٢٠٠٨٥١٤٠٣٤٨٣١٢٠٦٨٣٧٤٣٧٢٣٥١

٢٠٠٩٥٦٢٥٦٣٥٨١٢٤٨٣٠٣٨٨٨٢٦٢٠

٢٠١٠٧١٨٥٥١٠٥١٥١١٨٣٦٠٨٨٠٥٠٥

٢٠١١٩٨٩٠٤٩١٦١٩٠٣٠١٤٨١٨٨٧٩٣

٢٠٠٩

لربع األول ١٣١٨٦٥٤٣٣٠٦٥٧٢٦٦٧٤٢٩١ا

ثاني ١٣٩٧١٦٤٠٣٠٤٢٥٤٨٩٧٥٢٦٩الربع ال

لث ١٤٦٧٤٨٧٥٣١٢٧٤٥٤٢٧٥٢٤١الربع الثا

١٤٤٢٣٣٠٠٣٢٤٧٣٠٩١٨٢٦٢٠الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ١٦١٣١٣١٣٣٤٥١٧١٦١٧٠٤٦٩ا

ثاني ١٨٥٧٢٧٩٨٣٧٧٦٦٨٠٦٧٣٨٥٥الربع ال

لث ١٨٨٣٩٢٧٣٣٨٨٦٢٠٤٦٧٤٧٩٢الربع الثا

١٨٣١١٧٢١٤٠٠٣٧٥٩٥٨٠٥٠٥الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ٢٠٥٢٦٠٣٦٤١٧٨٤٩٣٦٨١٢٩٢ا

ثاني ٢٧١٤٢٥١٧٤٨٥٢٥٨٣٢٨٤٤٧٣الربع ال

لث ٢٥٨٣٧٢٧١٤٨٩٠٤٩٠٩٨٦٩٥٤الربع الثا

٢٥٣٩٩٠٩٢٥١٠٨٥٨٠٤٨٨٧٩٣الربع الـرابع

٢٠١٢

لربع األول ٢٨٢٧٥٢٠٧٥٤٥٨١٢١٢٨٣٨٤١ا

* كما ھي بنھاية الفترة. 

يع*عدد العملياتالفترة عدد أجھزة نقاط الب

جدول رقم (٢٥) :  عمــليـــات نقـــــــاط البيـــــع
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مصرف **بنك *بنكمجموعةمصرفالبنك البنكالبنكالبنك البنكبنكالبنك 

لراجحيالسعوديالسعوديالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھلي المجموعاإلنماءالجزيرةالبالدسامباا

الماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاري

١٢٧٤-- -- -- ٥١٢٣٥--١٩٩٣٨٢١٥٣١٠٣٢٤٧٤١١٠

١٠٠٠٠ --  --  -- ١٩٩٤١٦٨٨١٢٠٦١٢١١٢٠٤٣٧٧١٥٣٩٦٨٧٨٤٩٧١

١٤٠٢٠-- -- -- ١٩٩٥٣٦٥٥١٣٢٥١٤٦٨٢٢٨٨١٣٩٧٧١٢١١٧١٠٨٩١٠٣٧

١٥٦٧٩-- -- -- ١٩٩٦٤٠٤٠١٣٥٠١٦٨٦٢٢٠٧١٨١٢٨١٧١٣٥١٨١٤٨٢٨

١٥٨٨١-- -- -- ١٩٩٧٣٢٣٧١٣٨٨٢١١٣٢٠٩٩١٩٣٤١٠٩٥١٥٩٢١٤١٨٠٣

١٥٨٨٥-- -- -- ١٩٩٨٣٠٤٩١٤٤٤٢١٥٧٢١٠٧١٩٣٧١٢٥٥١٩٠٢١٢٧٨١٠

١٦٤١٩-- -- -- ١٩٩٩٢٩٩٢١٧٧٠٢١٧٢٢١٣٤٢٠٤٣١٥٣٢١٧٩٢٢٨٣١٣١٤

١٨٥٣٧-- -- -- ٢٠٠٠٢٩٧٣٢٠٤٢٢٢٦٣٢٣٧٨٢١٧٩١٨٧١٢٢١٣١٤٣١٤٦٧

٢١٦٣١-- -- -- ٢٠٠١٣٢٥٣٢٤١٢٢٧٣٠٢٤٢٥٢٤٦٣٢٣٢٧٢٦٤٤٠٥٦١٧٠١

٢٤٢٩١-- -- -- ٢٠٠٢٤٠٦٨٣١٢٧٢٨٥٢١٩٦١٢٧٠٩٢٥٧٩٢٨٦٤٦٧٨٢٠٣١

٢٩٠٦٠-- -- -- ٢٠٠٣٥٣٤٩٣٨٢٧٢٨٢٢٢٦٧٣٢٩٩٦٢٩٣٢٢٣٨٥٦٢٢٢٦٠١

٣٥٥٢١-- -- -- ٢٠٠٤٦٠٠٥٤٤٣٧٢٧٦٥٥١٧٤٣٥٥١٣٥٦٦١٩٦٦٧٩٤٣٠٣٣

٤٤٢٥٣-- -- -- ٢٠٠٥٧٧٨٣٦٤٢٢٣١٧٥٤٥٣٥٥٣٩٥٤٢٤٥١٨٤٨٧٦٩٣٧٤٥

٥٢٧٨٤-- -- -- ٢٠٠٦٨٩٩١٦٠٨٤٤٥٨٦٦٤٥٧٥٨٥٨٤٧٧٠١٦٨١١٤٧٤٤٣٩٦

٦١٥٥٧-- -- ٢٠٠٧١٠٦٤١٦٧٨٧٥٣٤١٨٢٧٥٥٧٧٢٥٠٥٦١٦٩١٤٦٢١٤٨٩٢٣

٧٢٣٥١-- -- ٢٠٠٨١٢٦٢٥٨١١٨٥٨١٠١٠١٣٥٦١٧٦٥٦٤٢١٧٣١٧٦٣١٥٧٢٠٣٢١

٨٢٦٢٠-- -- ٢٠٠٩١٦٥٤١٩٨٥١٦١٨٠١١٨٧٠٦٩٧٦٦٦١٣١٤٢١٨٠٧٠٥٦٩٤٦٨٣

٨٠٥٠٥-- -- ٢٠١٠١٣٤٥٧١٠٧١٣٥١٤٧٩٣٦٤٧٠٦٩٧١٩٠١٥٤٢١١٠٥٥٣٨١٩٢٥

٢٠١١١٣٤٩١١٣٨٢٧٥٠٨٠٩٣٩٤٧٤٧٨٦٧٦٧٢٠٢٢٥٣٣٩٥٠٩٧١٢٨٤٨٠٢٣٢٨٨٧٩٣

٢٠١٢

لربع األول ١٢٤٢١١٢٢٦٤٥٤٦٧٩٥٣١٧٠٣٨٧١٦٧٢١٧٢٢٠٦٠٤٨٠٠١٤٣٠١٢٣٤٢١٢٨٣٨٤١ا

مالحظة : يشمل المجموع عدد أجھزة بنك القاھرة السعودي، والبنك السعودي المتحد   لألعوام من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجھا مع مجموعة سامبا المالية.

**إعتباراً من يوليو ٢٠١١ تم إدراج نقاط البيع لمصرف اإلنماء . 

 (--) : غير متوفر.

نھاية الفترة

  جدول رقم (٢٦) :  توزيع نقــاط الـبيــع حسب المصارف

*إعتباراً من الربع االول ٢٠١١ تم إدراج نقاط البيع لبنك الجزيرة . 
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يوانالفرنكالينالجنيهاليورو*الدوالر لوانالروبيةالدوالرال الريالا

لبرازيليالكوريالھنديةاالستراليالصينيالسويسرياليابانياإلسترليني األمريكي ا

١٩٨٣٣,٥٠٠٠٥,٠٤٠٨٠,٠١٥٠١,٥٩٤٤٠,٤٥٢٣٣,١٠١٤٠,٣٤٧٣٠,٠٠٤٦--

١٩٨٤٣,٥٨٠٠٤,١٣٤٥٠,٠١٤٢١,٣٨٣٠٠,٤٤١٠٢,٩٥٩٤٠,٢٩٤٤٠,٠٠٤٤--

١٩٨٥٣,٦٥٠٠٥,٢٦٥٢٠,٠١٨١١,٧٥٥٤٠,٤٤١٠٢,٤٨١٩٠,٣٠١٧٠,٠٠٤١--

١٩٨٦٣,٧٥٠٠٥,٥٢٢٠٠,٠٢٣٤٢,٣٠٦٧٠,٤٥٣١٢,٤٨٩٧٠,٢٨٥٦٠,٠٠٤٣--

١٩٨٧٣,٧٥٠٠٧,٠٠٨٧٠,٠٣٠٤٢,٩٣٠٤٠,٤٥٣١٢,٧٠٥٨٠,٢٩١٦٠,٠٠٤٧--

١٩٨٨٣,٧٥٠٠٦,٧٧٦٦٠,٠٢٩٨٢,٤٩٠٠٠,٤٥٣٠٣,٢٠٣٩٠,٢٤٩٧٠,٠٠٥٥--

١٩٨٩٣,٧٥٠٠٦,٠١٢٦٠,٠٢٦١٢,٤٢١٦٠,٤٥٢٩٢,٩٦٨٧٠,٢٢٢٠٠,٠٠٥٥--

١٩٩٠٣,٧٥٠٠٧,٢٢٠٤٠,٠٢٧٩٢,٨٩٠٨٠,٤٥٣٠٢,٨٩٦٠٠,٢٠٧٠٠,٠٠٥٢--

١٩٩١٣,٧٥٠٠٧,٠٠٥٧٠,٠٢٩٩٢,٧٦٨٩٠,٤٥٢٩٢,٨٤٥٤٠,١٤٥٤٠,٠٠٤٩--

١٩٩٢٣,٧٥٠٠٥,٦٦٢٤٠,٠٣٠٠٢,٥٧٢١٠,٤٥١٩٢,٥٧٨٨٠,١٢٩٥٠,٠٠٤٨٠,٠٠١٢

١٩٩٣٣,٧٥٠٠٥,٥٤٧١٠,٠٣٣٥٢,٥٣٤٧٠,٤٥٠٩٢,٥٣٥٧٠,١١٩٠٠,٠٠٤٦٠,٠٢٠٩

١٩٩٤٣,٧٥٠٠٥,٨٥١٦٠,٠٣٧٥٢,٨٥٥٥٠,٤٤٤٠٢,٩٠٩١٠,١١٩٥٠,٠٠٤٨٠,٢٢٦٦

١٩٩٥٣,٧٥٠٠٥,٨٠٤٧٠,٠٣٦٤٣,٢٥٥١٠,٦٤٤٩٢,٧٩٠٠٠,١٠٦٦٠,٠٠٤٩٠,٢٥٨٢

١٩٩٦٣,٧٥٠٠٦,٣٢٤٢٠,٠٣٢٣٢,٧٦٧٩٠,٦٥٠٣٢,٩٨٤٤٠,١٠٤٦٠,٠٠٤٥٠,٢٧٦٩

١٩٩٧٣,٧٥٠٠٦,١٩٣٥٠,٠٢٨٨٢,٥٧٣٤٠,٦٨٨٣٢,٤٤٤٤٠,٠٩٥٦٠,٠٠٢٢٠,٢٩٧١

١٩٩٨٣,٧٥٠٠٦,٢٦٦٩٠,٠٣٢٤٢,٧٤١٤٠,٧١٦٣٢,٢٨٤٨٠,٠٨٨٣٠,٠٠٣١٠,٣٢١٨

١٩٩٩٣,٧٥٠٠٣,٧٧٢٠٦,٠٦١٣٠,٠٣٦٦٢,٣٥٢٧٠,٧٩٢٢٢,٤٢٠٤٠,٠٨٦١٠,٠٠٣٣٠,٤٨٦٣

٢٠٠٠٣,٧٥٠٠٣,٤٨٤٧٥,٥٨٨٣٠,٠٣٢٦٢,٢٨٨٤٠,٩٩٥٠٢,٠٧٤٧٠,٠٨٠٣٠,٠٠٣٠١,٩١٦١

٢٠٠١٣,٧٥٠٠٣,٣٠٧٨٥,٤٣٩٠٠,٠٢٨٥٢,٢٣٧٧٠,٩٩٥٠١,٩٠٥٢٠,٠٧٧٧٠,٠٠٢٩١,٦٠٥٥

٢٠٠٢٣,٧٥٠٠٣,٩٣٢٦٦,٠٤٤٣٠,٠٣١٤٢,٧٠٤١٠,٤٥٣١٢,١٢٣٣٠,٠٧٨٢٠,٠٠٣٢١,٠٥٢٧

٢٠٠٣٣,٧٥٠٠٤,٧٣٦٣٦,٦٩٢٦٠,٠٣٥١٣,٠٣١٨٠,٤٥٣١٢,٨١٢٥٠,٠٨٢٢٠,٠٠٣١١,٢٨٧٩

٢٠٠٤٣,٧٥٠٠٥,١٠١٥٧,١٩٩٣٠,٠٣٦٠٣,٣٠١٤٠,٤٥٣١٢,٩٠٧٤٠,٠٨٦٣٠,٠٠٣٦١,٣٩٠٢

٢٠٠٥٣,٧٥٠٠٤,٤٢٣٩٦,٤٥٧١٠,٠٣١٨٢,٨٥٣٢٠,٤٥٧٩٢,٧٥١٤٠,٠٨٣٢٠,٠٠٣٧١,٦١٤٣

٢٠٠٦٣,٧٥٠٠٤,٩٣٨٨٧,٣٦١٢٠,٠٣١٥٣,٠٧٣٠٠,٤٨٠٤٢,٩٦٧٤٠,٠٨٥٠٠,٠٠٣٩١,٧٤٦٦

٢٠٠٧٣,٧٥٠٠٥,٥٠٩٥٧,٤٩٩٣٠,٠٣٢٩٣,٣٢١٨٠,٥١٣٣٣,٢٧٥٣٠,٠٩٥٢٠,٠٠٤٠٢,٠٩٦٨

٢٠٠٨٣,٧٥٠٠٥,٢١٨٩٥,٤٦٦٨٠,٠٤١١٣,٥٢٥٤٠,٥٥٠٠٢,٥٩٨٠٠,٠٧٧٢٠,٠٠٣٠١,٥٨٣٤

٢٠٠٩٣,٧٥٠٠٥,٤٠٢٢٦,٠٧٣١٠,٠٤٠٩٣,٦٣٩٠٠,٥٤٩١٣,٣٦٣٤٠,٠٨٠٦٠,٠٠٣٣٢,١٣١٨

٢٠١٠٣,٧٥٠٠٤,٩٨٠٠٥,٧٨٨١٠,٠٤٦٠٣,٩٩١١٠,٥٦٦٦٣,٨١٣٨٠,٠٨٣٧٠,٠٠٣٣٢,٢٦٠٠

٢٠١١٣,٧٥٠٠٤,٨٥٢١٥,٧٩٧٩٠,٠٤٨٣٣,٩٨٥٦٠,٥٩٥٨٣,٨٠٨٥٠,٧٠٧٣٠,٠٠٣٢٢,٠١٣٢

٢٠١٢

لربع األول ٣,٧٥٠٠٥,٠٠٨٥٦,٠٠٣٤٠,٠٤٥٦٤,١٥٢٤٠,٥٩٥٨٣,٩٠٠٧٠,٠٠٠٤٠,٠٠٣٣٢,١٢٢٥ا

المصدر: رويترز. (--) : غير متوفر. * بدأ إصدار اليورو في عام ١٩٩٩م.

نھاية 
الفترة

(لایر سعودي)

جدول رقم (٢٧) : سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي
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   ( أشھر ) 

١٢ شـــــــھراً ٦   شـــــھور٣   شـــــھورشــــــھر

٢٠٠٧٤,٨٦٦٢٤,٩٠٥١٤,٩٢٣٠٤,٩٤١٩

٢٠٠٨٣,١٤٧٣٣,٢٨٤٦٣,٥٣٧٤٣,٧٥٦٣

٢٠٠٩٠,٥٠٣٧٠,٩١١٣١,١٦٣٩١,٤٧٦٩

٢٠١٠٠,٣٣٧٢٠,٧٣٥٩٠,٨٨٩٤١,٠٧٦٣

٢٠١١٠,٣٦٩٦٠,٦٩٤٥٠,٧٦٨٣٠,٩٦٩٢

٢٠٠٩

لربع األول ١,٠١٠٤١,٣٥٧٣١,٦٣٥٦١,٩٩٦٣ا

ثاني ٠,٣٩٩٥٠,٨٨٩٨٠,٩٩٨٥١,٣٤٠٨الربع ال

لث ٠,٣٠٠٠٠,٦٤٧٥٠,٩٨٢٦١,٢٥٧٨الربع الثا

٠,٣٠٥١٠,٧٥٠٦١,٠٣٩٠١,٣١٢٥الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ٠,٣٢٠٧٠,٧٦٠٤١,٠٠٩٣١,٢٣٧٠ا

ثاني ٠,٣٣٢٣٠,٧٢٦٢٠,٨٥٨٠١,٠١٥٠الربع ال

لث ٠,٣٤٦٠٠,٧٢٢٠٠,٨٤٦٩١,٠٢٤٧الربع الثا

٠,٣٤٩٨٠,٧٣٤٩٠,٨٤٣٣١,٠٢٨٦الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ٠,٣٥٥٥٠,٧٥٠٠٠,٨٥٠٠١,٠٥٢٧ا

ثاني ٠,٣٥٤٤٠,٧١٤٨٠,٨١١٠١,٠٠٩٣الربع ال

لث ٠,٣٤٠٤٠,٦٠٤٢٠,٦٦٢٣٠,٨٦١٤الربع الثا

٠,٤٢٨٢٠,٧٠٨٩٠,٧٤٩٩٠,٩٥٣٣الربع الـرابع

٢٠١٢

لربع األول ٠,٥٣٩٥٠,٨٣٢٣٠,٨٩٣٧١,٠٦٢١ا

* أسعار الفائدة بين المصارف.     

سعودي* جدول رقم (٢٨) : أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال ال
(نسبة مئوية)    

متوسط الفترة
     فتـــرات اإلستحقاق
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٢٤مؤشرات سوق األسھم ١-

عات ٢- ٢٢٥عدد األسھم المتداولة حسب القطا

عات ٣- ٢٢٦قيمة األسھم المتداولة حسب القطا

٢٢٧عدد الصفقات المنفــذة حسب القطاعـات ٤-

٢٢٨مؤشر أسعار األسھم  حسب القطاعـات ٥-

القسم الثاني

إحصاءات سوق األسھم
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المؤشر العامعددالقيمةقيمة األسھمعدد األسھم

لةنھاية الفترة لةالمتداو (١٩٨٥ = ١٠٠٠)  الصفقات السوقية لألسھمالمتداو

( مليار لایر) (مليون لایر) (مليون) 

١٩٨٥٤٧٦٠٦٧٧٨٤٢٦٩٠,٨٨

١٩٨٦٥٨٣١٦٣١٠٨٣٣٦٤٦,٠٣

١٩٨٧١٢١٦٨٦٧٣٢٣٢٦٧٧٨٠,٦٤

١٩٨٨١٥٢٠٣٧٨٦٤١٩٦٠٨٩٢,٠٠

١٩٨٩١٥٣٣٦٤١٠٧١١٠٠٣٠١٠٨٦,٨٣

١٩٩٠١٧٤٤٠٣٩٧٨٥٢٩٨٩٧٩,٨٠

١٩٩١٣١٨٥٢٧١٨١٩٠٥٥٩١٧٦٥,٢٤

١٩٩٢٣٥١٣٦٩٩٢٠٦٢٧٢٠٧٥١٨٨٨,٦٥

١٩٩٣٦٠١٧٣٦٠١٩٨٣١٩٥٨٢١٧٩٣,٣٠

١٩٩٤١٥٢٢٤٨٧١١٤٥٣٥٧١٨٠١٢٨٢,٩٠

١٩٩٥١١٧٢٣٢٢٧١٥٣٢٩١٧٤٢١٣٦٧,٦٠

١٩٩٦١٣٨٢٥٣٩٧١٧٢٢٨٣٧٥٩١٥٣١,٠٠

١٩٩٧٣١٢٦٢٠٦٠٢٢٣٤٦٠٠٥٦١٩٥٧,٨٠

١٩٩٨٢٩٣٥١٥١٠١٦٠٣٧٦٦١٧١٤١٣,١٠

١٩٩٩٥٢٨٥٦٥٧٨٢٢٩٤٣٨٢٢٦٢٠٢٨,٥٣

٢٠٠٠٥٥٥٦٥٢٩٢٢٥٥٤٩٨١٣٥٢٢٥٨,٢٩

٢٠٠١٦٩٢٨٣٦٠٢٢٧٥٦٠٥٠٣٥٢٤٣٠,١١

٢٠٠٢١٧٣٦١٣٣٧٨٧٢٨١١٠٣٣٦٦٩٢٥١٨,٠٨

٢٠٠٣٥٥٦٦٥٩٦٥١٠٥٩٠٣٧٦٣٤٠٣٤٤٣٧,٥٨

٢٠٠٤١٠٢٩٨١٧٧٣٨٥٨١١٤٩١٣٣١٩٥٢٣٨٢٠٦,٢٣

٢٠٠٥١٢٢٨١٤١٣٨٦٩٥٢٤٣٨٤٦٦٠٧٩٥١١٦٧١٢,٦٤

٦٨٥١٥٥٢٦١٨٥١١٢٢٦٩٦٠٩٥٩٢٠٧٩٣٣,٢٩*٢٠٠٦

٢٠٠٧٥٧٨٢٩٢٥٥٧٧١٢١٩٤٦٦٥٦٦٥٥٠٠١١٠٣٨,٦٦

٢٠٠٨٥٨٧٢٧١٩٦٢٩٤٥٩٢٥٥٢١٣٥٩٢٩٤٨٠٢,٩٩

٢٠٠٩٥٦٦٨٥١٢٦٤٠١٢١١٩٦٣٦٤٥٨٣٢٦٦١٢١,٧٦

٢٠١٠٣٣٢٥٥٧٥٩١٨٤١٣٢٥١٩٥٣٦١٤٣٦٦٢٠,٧٥

٢٠١١٤٨٥٤٥١٠٩٨٨٣٧١٢٧١٢٥٥٤٦٩٣٣٦٤١٧,٧٣

٢٠١٢

٣١٧٤٦٦٨٤٧١١١٥٤٠١٣٤٧٥٧٨٣٧٨٣٥,١٥الربع األول

 مالحظة: إعتباراً من شھر أبريل ٢٠٠٦، تم تجزئة السھم إلى خمسة أسھم.

 المدرجة التي أصبحت ١٠ رياالت بدالً من ٥٠ رياالً خالل شھر أبريل ٢٠٠٦ .

 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

جدول رقم (١) : مؤشرات سوق األسھـــــــــم

تم تعديل بيانات شھر يناير وفبراير ومارس وأبريل من عام ٢٠٠٦ الستبعاد أثر تجزئة القيمة األسمية ألسھم الشركات
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المجموع ** الفنادق االعالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٣٩٣٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥٤٤٣٤٩٣
٤٨٨٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦٧٨١٤٢٢
١٣٩٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٨٦٠٣٢٧٣
١٤٦٤١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨١٢١٠٢٨٠٠
١٥٢٧٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٢٥٧٦٢٧٩١
١٦٩٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٢٤٥٣٤١٢٦
٣٣٦٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٥٩٩٩٥٣٧٣
٣٤٢٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٥٩٩٩٢٩٥٢
٦٠٣٠٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١٣٧٤٨١٦١٠
١٥٢٠٨٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤١٥٠٩٧٥٥٨٠
١١٦٦١٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٢٧١٩٠٨٨٥٥
١٣٧٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٣١٨٦٠٢٩٨٠٤
٣١٣٩٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧٧٨٢٢٦٣٧٨٩٩
٢٩٤٦٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٢٩٧٠٠٢١١٣٧
٥٢٧٥٠٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٥٦١٢٢٣٣٨٦٢
٥٥٤٩١٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠٩٢١٠٧٤٦٢٤٨
٦٩١٨٢٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١٧٧٩٣٧١٢٤٣٦٨
١٧٣٥٨٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢٧٧٩٠٨١٢٦٦١٧
٥٥٦٥٨٥٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣٨٧١١٦٨٧٩٦٧٣٢٣٥١٢
١٠٢٩٨٣٤٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤٩٥١٠٥١١٩١٧١٢٩٤٤٤٧
١٢٢٨١٣٣١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٢٧١٥٣٨٢٦٦٤٠٦٤٢٠٣٣٦١١١٦٦٥
٦٨٥١٥٢٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦١١٣٥٣٨٨١٠٦٦٧٠٢٨٩٤١١٧١٢٩٧٢٥
٥٧٨٢٨٩٧٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧١٥٣٧٢٥٨٥٠٠٣١٤٥٦٣٥١٣٢٥٢٨١٤٥
٢٠٠٨٩٣٩١٢٦٠٣٧٨٩٢٣٦٠٥٥٢٠٠٢٩٧٢٨٤٩١٤٣٥٢٦٦٠١٥٥٠٤٤٤١٧٩٢٩٨٥٢٩٩١٢٣١٢٩٤٩٤٩٦٤٤٠٢٧٥٨٢١٥٠٣٢١٦١٣٩٨١٩٢٩٦٧٥٥٢٣٣٠٩٨٩٣٠٠٥٧٣٥٨٧٢٧٠٥٩
٢٠٠٩٨٨٩٦٩٩٣٢٥٩٤٨٢٤٧٣٦٠٣٨٥٤٢٤٢٢٩١٠٩٤٩١٣٣٢١٥٤٤١٧٦٨٠٠٦٦٣٧٦١٠٦٨٤٢٨٦٤٣٩٤٥٩٧٣٥٩٢٩٣٦١٩٣٥٠٣٤٦٨٥١٩٣٠١٨٩٤٥٤٧٧٦٥٨٤٥٠٠٥٦٦٨٥٥٦٧
٢٠١٠٥٨٧٣٤٥١٦٢٤١٠٦١٩٥٢٦٢٣٣٠٩٧٧٤٠٩٤٩٢٦٤٣٥٧٤١٥٧١٠٤١٤٧٣١٢١٢٣٠٤٢٤٣١٥٨١٢٠٣٧٣٧٧١٤٠٧٧٨٥٢٧٣٧٣١٥٥٥٥٦٢٨٩٣٧٣٣١٢٣٢٣٠٣٣٢٥٥١٤٨
٢٠١١٤٧٠١٥٦٧١٦٣٢٩٢٠٤٣٣٠٣٥٤٧١٤٢٨١٥٩٤٠٠٣٨٣١١٦٤٧٩٢٩٤٥٨٦٤٣٨٠٤٥٠٠٣١٨٠٧٢٦٢١٧٩٧٧٨٢٥٩٩٤١٨٥٢٨١١٨٥١٤٣٨٣٢٣٣٦٤٦٥٨٣٧٧٤٢٢٤٨٥٤٤٧٠٣
٢٠١٢

٣٦٦٢٨٥٤٨١٩٨٣٠٤٥٠١٣٥٣٣٦٥٠٦٦٨٤٨٨٦٧٨٦٧٠٠٧٦٢٦٤٨٧٩٠١٢٦٣٣١٦١٨٠٤٦٩٩٩٣٣١٩٢١٦٧٧٦٦٧٥٧٦٢٠٣٦١١٦٦٩٥١١١٣٤٦٥١٥٤١٠٣٣١٧٤٦٤٧٣الربع األول

(--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

يد. ** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجد

   (ألف سھم)

الفترة 

جدول رقم (٢) : عــــدد األســھــــم المتـــداولـــــة حـســــب القطاعـــــات*
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المجموع ** الفنادق االعالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٧٦٠-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٨٥١٨٢١١٦
٨٣١-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٨٦٢٩٤٥٦
١٦٨٦-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٨٧٢٩٨٣٦٦
٢٠٩٨-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٨٨٥٣٠٢١٦
٣٣٦٤-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٨٩١٦١٧٣٢٩
٤٤٠٣-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٠٢٢٥٧٦١٥
٨٥٢٧-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩١٣٦١٣٩٤٩
١٣٦٩٩-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٢٧٠٩٦٨٦٥
١٧٣٦٠-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٣٨٦٤٢٤٧٩
٢٤٨٧١-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٤٦١٨٩٩٧٦
٢٣٢٢٧-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٥٧٨٣٢١٤٠٤
٢٥٣٩٧-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٦١٠٤٠٦٥٣٤٢
٦٢٠٦٠-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٧٢٩٢٨٠٨١٥٧
٥١٥٠٩-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٨٣٢٨٢٠٣٤٨٤
٥٦٥٧٩-- -- -- -- -- ---- -------- -- --١٩٩٩٣٤٨٧٠٣٧٩٠
٦٥٢٩٣-- -- -- -- -- ---- -------- -- --٢٠٠٠٢٩٥٢٠٥٢٣٨
٨٣٦٠١-- -- -- -- -- ---- -------- -- --٢٠٠١٢٤٣٨٥٢٠٧٨٩
١٣٣٧٨٧-- -- -- -- -- ---- -------- -- --٢٠٠٢٢٥٩٦١٢٧٥٨٤
٥٩٦٥١٠-- -- -- -- -- ---- -------- -- ٢٠٠٣٣٥٧٤٨٢١٩١٩١٠٥٠٦٧
١٧٧٣٨٥٩-- -- -- -- -- ---- -------- -- ٢٠٠٤٥٣٠٢٨٤٣٢٤٢١٦٠١٩٦
٤١٣٨٦٩٥-- -- -- -- -- ---- -------- ٢٠٠٥٢٣٨٢٨٦١٦٨٨٨٤٢٩٦٢٧٦٦١٤٣٩
٥٢٦١٨٥١-- -- -- -- -- ---- -------- ٢٠٠٦٢٩٤٧٥٣٢٠٥٦٣٠١٩٩٧٢٣٣١٧٨٩
٢٥٥٧٧١٢-- -- -- -- -- ---- -------- ٢٠٠٧١١٢٩٤٧٣٧٦٥٩٣٨٠٩٠١٩٤٨٥٦
٢٠٠٨٢٠٨٩٧٩٢٦٦٩٦١٥٤١٢٨١٥٣٠٥٧٦٣٧٦٩٥٥٥٠٠١٢٨٥٢٢٩٩٧٣٩٦٥١٠٠١٥١٤٩٦١٢٤٧٦٤١٦٣٧٣٤٧٤٣٤٣١٠١٨٠٩٥١٢١٩٦٢٩٤٦
٢٠٠٩١٤٩٤٢٣١٢٥٠٠٧٤٨٧٦٢٠١١١٢٢٩٩٨٩٩٥٥٢٧٤٨٢٢٠٩٤١٧٢٥٦٥٥٩٩٩٩٠٩٨٦٢٩٢٦٦٠٨٦٣٠٣٠٨١١٣٩٣١٧٩٨٩١٢٦٤٠١١
٢٠١٠٩٨٧٣٢١٤٩٠٩٣٥١٦٩٩٠٣٤٥٢٨٧٣٠١١٧٧٩٦١٣٨٥٠٤١١٨٦٢٧٦٤٩٥١٣٥٧٣٤٩٤٢٣٢١١١٨٤٠٢١٩٨٩٣٤٤٦٧٥٩١٨٤
٢٠١١٧٣٥٥٤٣٣٠٦١٥٤٥٧٨١٩٧٤٦٧٣٢٩٣٩٢٢٩٢٥٨١٣٣٧٤١٠٨٣٣٩٥٤١٦٦٦٤٩٦٦٥٥٠٤٥٤٧٠٦٠١٩٤٣٣٩٧٠٩٩٤٣٢١٠٩٨٨٣٦
٢٠١٢

٥٩١١٠١٩٩٤٩٥٩٦٩٩١٣١٠٣٤١٢٦٦٨٤١٩٦٨٣١٠٠٠٨٤٧٥١٣٣٦٢٨٠٣٦٤٧٩٤١١٠٤٦٨٨٩٧١٨٢٥٢٤٦٤١٥٣٧٩٦٨٤٧١١الربع األول

(--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

يد. ** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجد

 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

جدول رقم (٣) : قيمة األســھــــم المتـــداولـــــة حـســــب القطاعـــــات*
   (مليون لایر)

الفترة 
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المجموع ** الفنادق االعالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٧٨٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥١٥٠٧٧٠٩

١٠٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦١٨٩٦٩٣١

٢٣٢٦٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٣٦٥٣١٤٤٧

٤١٩٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨٧٢١٢٢٥٨٩

١١٠٠٣٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٥٤٨٢٤٤٠٥٣

٨٥٢٩٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٣٠٠٣٢٤٩٤٨

٩٠٥٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٢٣١١٥٤٨٦٢

٢٧٢٠٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٧٩٦٥٦٨٢٧١

٣١٩٥٨٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١١٤٣٧٠٨١٨٢

٣٥٧١٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤٦٧٨٣٤١٣٢٨٥

٢٩١٧٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٨٢٨١٧١٩٩٢١

٢٨٣٧٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٨٩٣٢٨٤٩١٠٠

٤٦٠٠٥٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧١٣٩٩٣١٦٢٩٧٦

٣٧٦٦١٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٦٧٥٤٧٣٦١٧٣

٤٤٠٢٢٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٦٦٤٢٢٤٤٤٩٥

٤٩٨١٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠١١٩٥٧٦٥٨٦٦٣

٦٠٥٠٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١١١٤٠٧١١٣٥٧٥١

١٠٣٣٦٦٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢١٠٥٢١٨١٣٢١٨١

٣٧٦٣٤٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣١٢٧٤٥٦١٠٨٩٨٠٤٢٥٣٦٩

١٣٣١٩٥٢٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤١٧٢٧٢٨٢٠٨٢٩٦٥٩٨٤٦٩

٤٦٦٠٧٩٥١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٣٣٨٣٢٧٦١٤٢٤٤٧٤٢٤٤٨٥١١٤٩٧٥٩٦

٩٦٠٩٥٩٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦٤٤٣٦٦٤١٢٩٠٩٠٦٢٢٣٢٥٦٠٦٢٤٨٠١٦

٦٥٦٦٥٥٠٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧٢٢٤٩٤٥٣٦٧٨٨٥٨٦٣٦٤٣٨٦٧٤٧٦٢٩

٢٠٠٨٥٢٢٠٣٣٤٤٨٦٣٥٧٤٤٧١٥٩٠٧٦٣٥٣١٩٩٨٩٥١٤٧٢٥٥٩٢٥١٥٤٠٢٠٩٣٧٤٧٠٥٦٢١٢٤٦٠٨٥٥٥١٧٧٤٤٠٧٥٠٠٢٣٦٩٨١٢٧١٤٢٥٣٣٣٣٥٢٢٧٢٣٥٣٥٥٠٥٢١٣٥٩٢٩

٢٠٠٩٢٣٩٠٥٨٧٣٤٨٦٤٨١٨٥٢٣٦٤٨٥٨٤٥١٢٥٩٣٤٤٣٧٢٢٢٥١٥١١٩٧١٩٢٣٤٦٨٦٣٢٢١٢٩٧٥٠٢٩٦٢٩٩٤٢٧٩٦١٨٧١٦٥٥٩٩٠٩٠٠٧٠٥٣٨١٩٤١٦٢٩٢٣٦٣٦٤٥٨٣٢٦

٢٠١٠١٣٧٧٤١٦٥٥٦٨٩٥٧٧٢٠٣٧٤٩٠٣٨٠٦٣٨٦٥٦٧٨٧١٠٨٧٠٢٠٦١٢٨١٥٢٣٣٩١٩٢٩٧٧٩١٧٧٧٣٦٥١٢٥٤٦٨٤١١٣١٨٠١٢٦٢٥٢٦١١٠٧٣٨١٥٣٠٢٩١٩٥٣٦١٤٣

٢٠١١٩٩٧١٨٥٨٣٨٠٦٦١٢٥٨٤٢٧٦٩٥٨٠٢٨٤٠٧٣٧٧٦٩٦٢٢٥٠٢١٢٥٠٩٣٠٠٤٨٢٢١٥٤٩٢٠١١٦٤٧٠٧٧١٦٨٣٣٤٢١٢٣١١٧٣٥١٨٠٥٤٢٩٧٥٩١٣١٥٤٣٢٢٥٥٤٦٩٣٣

٢٠١٢

٦٤٣٢٣٨٤٠١٣٦٨١٠٩١٤٩٥٣٦١٣٦٥١١٦١٠٧٨٢٥٠٠٤٣٥٩٧٩٢٥١٠٨٦٧٢٢٨٢٨٨٣٦٨٥١٩٧٠٩٣١٤٧٣١١٩٢٠٥٣٣٥٨٧٣٥١٢٤٧٠٩١٤٢٣٩١١٣٤٧٥٧٨٣الربع األول

(--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

يد. ** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجد

 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

الفترة 

جدول رقم (٤) : عــــدد الصـفـقـــــات  المنفـــــذة حـســــب القطــــاعــــــات*
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( ١٩٨٥  = ١٠٠٠) 

الفنادقاالعالمالتطويرالتشييداالستثمارشركات االستثمارالزراعةالطاقةالصناعاتاإلتصاالتالمصارف

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

١٩٨٥٦٩٠,٨٨٦٨٩,١٩٧٥٥,٨٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٦٦٤٦,٠٣٥٦٧,٦٤٦٢٧,٦٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٧٧٨٠,٦٤٨٣٨,٢٦٥٩٥,٤٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٨٨٩٢,٠٠١٢٥٧,٧٣٧٠٨,٨٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٩١٠٨٦,٨٣٢١٨٥,٠٨٩٨٣,١٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٠٩٧٩,٧٧١٩٠٠,٩٣٩٤٧,٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩١١٧٦٥,٢٤٤٢٧٦,٢٣١٣٨٢,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٢١٨٨٨,٦٥٤٩٨٧,١٦٢١٠٠,٢١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٣١٧٩٣,٣٠٤٩١٣,٠٤١٩٣٣,٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٤١٢٨٢,٨٧٣٠٦٩,١٩١٤٢٤,٤٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٥١٣٦٧,٦٠٣٢٧٨,٤٠١٣٧١,٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٦١٥٣١,٠٠٣٩٦٨,٥٠١٧٩٢,٤٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٧١٩٥٧,٨٠٥٥٩٦,٧٠٢٠٤١,٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٨١٤١٣,١٠٤٣٤٤,٨٠١٢٧١,١٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٩٢٠٢٨,٥٣٦٤٣٨,٩٥١٦٨٢,١٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٠٢٢٥٨,٢٩٧٢٢٩,٥٣١٧٣٥,٢٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠١٢٤٣٠,١١٧٨٠٢,١٣٢٧٥٣,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٢٢٥١٨,٠٨٧٧٤١,٩٢٣٢٢٧,٦٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٣٤٤٣٧,٥٨١٠٠٨٠,٣٥٤١٢٨,٩٢٢٤٨٦,٩٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٤٨٢٠٦,٢٣١٩٨٦٦,٩١٥٦٣٢,٦٩٣٧٣٨,١٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٥١٦٧١٢,٦٤٤٠٧٦٦,٠٦١٠٥٦١,٢٨٥٦٦٧,٠٧١٩٤٧,٥٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٦٧٩٣٣,٢٩٢٣٣٦٧,١٦٥٩٦,٩٢٣١١٥,٢٥١٤٥٦,٨٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٧١١٠٣٨,٦٦٣٠٦١١,٦٩٧١٥٨,٨١٣٣٢٢,٦٢٢٣٥٤,٥٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٨٤٨٠٢,٩٩١٣٥٩٥,٧٣٣٠٥٥,٢٥١٦٤٦,٥٠٦٠٩,٦٢٣١٧٠,٩٥٣٧٣٣,٠١٣٤١٥,١٨٣٨٦٠,٥٣٢٠٥٢,٦٦٣٢٨٩,٧٧٣٩٢٠,٣٥٣٢١٤,٢٦٢٩٥٠,٠٥١٧٨٣,٧٩٣٩٨٦,٨٤

٢٠٠٩٦١٢١,٧٦١٥٦٧٤,٢١٣٩١٥,٩٣١٧٩١,٤١١٠٧٩,٧٥٥٣٩٦,٨٠٤٣٨٧,٧٣٤٢١٠,٦٩٥٠١٠,٥٥٢٤٤٢,٩٤٤٧٠٧,٧٠٣٧٥٠,٢٨٣٢٦٢,٨٩٣٣٩٧,٥٥١٨٩٣,٩١٥٨٩٨,٨٨

٢٠١٠٦٦٢٠,٧٥١٦٧٠٦,٨١٣٩٢٤,٤٤١٩٢٠,٦٠٩١١,٤٨٦٥١٨,٣٤٤٩٢٤,٤٥٥٠١٧,١٦٥٦٢٠,٧٣٢٢٨٤,٣٥٥٠٦٩,٢٦٣٣٢١,٦١٢٧٥٨,١٣٣١٩٨,٠٣١٤٦٣,٤٧٤٨٨١,٢٠

٢٠١١٦٤١٧,٧٣١٤٥٨١,٧٦٥٣٣٦,٠٦١٦٦٨,٥٨٩٩٦,٦٣٦٢٣٢,٩٣٦٤٧٥,١٧٤٩٧٦,٢٧٥٨١٢,٧٢٢٧٥٦,٤٢٥٥١٥,٩٠٣٢٦٤,١٢٢٧٠٥,٢١٢٨٨٢,٢٤٢١٤٨,٩٩٦٠٠٥,٩١

٢٠١٢

٧٨٣٥,١٥١٨٠٦٤,٤١٦١١٩,٨٥٢٢٠٣,٢٤١٣٤٦,٩٤٧٢٦٥,٠٢٧٣٧٨,٨١٥٧٨٦,٨٦٦٥٩٣,٣٨٣٧٣٧,٧٤٦٩٦٧,٥٣٣٧٢٣,٠٣٤٠١٩,١٣٤٤٠٥,٧٧٢٦١٢,٨٩٧٨١٥,٦٩الربع األول

بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.  (--) : غير متوفر.* إعتباراً من إبريل ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً 

المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

المؤشر العامنھاية الفترة

جدول رقم (٥) :  مـــؤشـــر أســـعار األســـــھـم حـســب الـقـــطاعـات* 
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٣٠  صناديق اإلستثمار ١-

٢٣١  صناديق اإلستثمار (مفتوح/ مغلق) ٢-

٢٣٢  أصول صناديق اإلستثمار  موزعة حسب النـوع ٣-

القسم الثالث

إحصاءات صناديق اإلستثمار
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عددعدد نھاية 

ــةالفترة المشتركينالصـناديق العامل

١٩٩٢٥٢٥,٣٧,١١٢,٤٠٣٣١٦٢

١٩٩٣٦٠٧,٤٨,٤١٥,٨٠٣٤١٧٠

١٩٩٤٦١٥,٢٨٦,٨٣١٢,١١٣٠٩٤٥

١٩٩٥٧١٥,٧٧٧,١٩١٢,٩٦٣٣٠٥١

١٩٩٦٨٣٨,١٥٨,٥١١٦,٦٦٤٥١٣٦

١٩٩٧١٠٤١١,٢٢١٠,٢٢٢١,٤٣٦٣٣٠٧

١٩٩٨١٢١١٢١٣,٠١٢٥,٠١٦٩٥٤٣

١٩٩٩١٣٤١٥,٩٧١٨,٧١٣٤,٦٨٧٩٣٢٢

٢٠٠٠١٣٨١٦,٥٨٢١,٩٧٣٨,٥٦٩٥٨٠٠

٢٠٠١١٣٨٣٠,٤٢١٩,٦٤٥٠,٠٦١٧٣٩٩٩

٢٠٠٢١٤٣٣٢,٨٣١٥,٩٩٤٨,٨٢١٦٥٠٤٤

٢٠٠٣١٧٠٣٧,٢٢١٦,٦٥٥٣,٨٧١٧٢١٩٧

٢٠٠٤١٨٨٤٤,٤٩١٥,٨٣٦٠,٣٢١٩٨٣٥٧

٢٠٠٥١٩٩١١٥,٦٦٢١,٣١١٣٦,٩٧٥٦٨٢٨٤

٢٠٠٦٢١٤٦١,٣٤٢٢,٧٦٨٤,١٠٤٩٩٩٦٨

٢٠٠٧٢٥٢٧٩,٨٩٢٥,٢١١٠٥,١٠٤٢٦٠٨٥

٢٠٠٨٢٦٢٦١,٢٦١٣,٥٦٧٤,٨١٣٧٤٩٧٥

٢٠٠٩٢٤٤٧٤,١٤١٥,٤١٨٩,٥٥٣٥٦٣٣١

٢٠١٠٢٤٣٧٤,٤٤٢٠,٣٠٩٤,٧٤٣٢٠٤١٥

٢٠١١٢٤٩٦٤,٥٣١٧,٦٦٨٢,١٩٢٩٣٩٠٥

٢٠١٢

لربع األول ٢٥٣٧١,٧٠١٨,٥٦٩٠,٢٦٢٨٩٣٠٣ا

ية سوق المال ئة ال عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھي  مالحظة : إعتباراً من 

جدول رقم (١) : صنــــاديق اإلسـتـثـمــــــار

( مليار لایر)

صول  إجمالي أ
الصـناديق

ية األصول األجنب ية األصول المحل
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نھاية

أصول عددأصول عددأصول عددالفترة

١٩٩٦٨١١٦٢١٧٢٤٤٠٨٣١٦٦٥٧

١٩٩٧٩٨١٩٥٦٢٦١٨٧١١٠٤٢١٤٣٣

١٩٩٨١١٣٢٣٥٩٥٨١٤١٤١٢١٢٥٠٠٩

١٩٩٩١٢٥٣١٨٩٧٩٢٧٨٥١٣٤٣٤٦٨٢

٢٠٠٠١٣٦٣٨٥٥٢٢٤١٣٨٣٨٥٥٦

٢٠٠١١٣٧٤٩٨٦٢١١٩٨١٣٨٥٠٠٦٠

٢٠٠٢١٣٩٤٨١٤٩٤٦٧٨١٤٣٤٨٨٢٧

٢٠٠٣١٦٦٥٣١٩٠٤٦٧٦١٧٠٥٣٨٦٦

٢٠٠٤١٧٦٥٨٧٤١١٢١٥٧٦١٨٨٦٠٣١٧

٢٠٠٥١٨٨١٣٥٨٣٨١١١١٣٦١٩٩١٣٦٩٧٤

٢١٤٨٤١٠٨-- -- -- -- ٢٠٠٦

٢٥٢١٠٥١٠٠-- -- -- -- ٢٠٠٧

٢٠٠٨٢٤٣٧١٦٥٢١٩٣١٦٢٢٦٢٧٤٨١٤

٢٠٠٩٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨

٢٠١٠٢٣٣٩٣٥٩٢١٠١١٤٨٢٤٣٩٤٧٤٠

٢٠١١٢٣٩٨٠٧٤٦١٠١٤٤٧٢٤٩٨٢١٩٣

٢٠٠٩

لربع األول ٢٣٨٧٤٦٤٦١٥٢٥٤٨٢٥٣٧٧١٩٤ا

ثاني لربع ال ٢٣٤٨٧٠٣٨١٣١٥١٨٢٤٧٨٨٥٥٦ا

لربع الثالـث ٢٣٩٩٢٥٠٥١١١٣٦٥٢٥٠٩٣٨٧٠ا

٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ٢٣٢٩١٥٢٩٩١٦٠٣٢٤١٩٣١٣٢ا

ثاني لربع ال ٢٣٢٩٧٥٥٥٩١٣٩٢٢٤١٩٨٩٤٧ا

لربع الثالـث ٢٣٣٩٦٨٧٦١١١٤١٤٢٤٤٩٨٢٩٠ا

٢٣٣٩٣٥٩٢١٠١١٤٨٢٤٣٩٤٧٤٠الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ٢٣٣٨٧٥٥١١٠١٣٤٠٢٤٣٨٨٨٩١ا

ثاني لربع ال ٢٣١٨٧٤٩٩١٢١٣٩٢٢٤٣٨٨٨٩١ا

لربع الثالـث ٢٣٠٨٤٥٥٢٩٩٢٥٢٣٩٨٥٤٧٧ا

٢٣٩٨٠٧٤٦١٠١٤٤٧٢٤٩٨٢١٩٣الربع الـرابع

٢٠١٢

لربع األول ٢٣٩٨٨٤٤٠١٤١٨١٧٢٥٣٩٠٢٥٧ا

ية. سوق المال ئة ال عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھي مالحظة : إعتباراً من 

(مفتوح/مغلق) صناديق اإلستثمار : (٢) جدول رقم
(األصول بماليين الرياالت) 

إجمـاليمغلقةمفتوحة
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ـالي  أدوات أدوات سندات سندات أسھم أسھم نھاية  إجم

األصولنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة

١٦٦٥٧-- ١٩٩٦٤٦٣٢٩٢٦١٢٨٠٨٦٣٣٨٥٨٢٩٧٠١٥٣٦٢٧٦٢

٢١٤٣٣-- ١٩٩٧١٧٠٨٣٩٤٥١٩٢٣٥٢٨٤١٩٢٣٤٢٤٢٢٠٠٣٥١٢

٢٥٠٠٩-- ١٩٩٨١٢٠٧٤٤٥٢٢٤٩٥٥٣٣٤١١٩٤٣٥٨٢٦٥٩٥١٨٨

٣٤٦٨٢-- ١٩٩٩١٥٦٩٦٦٨٦٢١٠٨٥٧٦٦٢٣١٤٧١٧٤٢٥١٨٥٤٤

٣٨٥٥٦-- ٢٠٠٠١٣٦٠٧٦٩٧٧١٩٣٧٨٤٩٢٠٦٤٧٣٦٧١٢٠١٩

٥٠٠٥٩-- ٢٠٠١٢٣٥٥٦٨٤٤٧١٨٠١٣٧٢٣٣٩٩٩١٤٣٣٢٨٦١٩

٤٨٨٢٧-- ٢٠٠٢٢٤٣٧٥٣٣٩١٠١٢٢١٥٥١٦٣٣٩٨١٤٨٦٤٧١٤٠

٥٣٨٦٦-- ٢٠٠٣٤٨٤١٧٦٣٨٧١٣٤١٥٣٦٠٣١٠٥١٧٠٠٨٥٧٧٣

٦٠٣١٧-- ٢٠٠٤١٤٥٧٢٨٤٦١٢٧١٢٨١٠٣٧٩٢٢٧٦١٩٥١٢٤٩٦٢

١٣٦٩٧٤-- ٢٠٠٥٨٩٤٤٤١٤٦٦٧٢٠٧٩٦٥٠١١٦٠٧١٩٦٩٦٤٩٦٠

٨٤١٠٨-- ٢٠٠٦٣١٩٦٠١٥٥٨٣١٦٨٣١٦٨٢٣٩٥١٣٥١٢٣٧٤٩٣٥٠٢

١٠٥١٠٠-- ٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩

٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤

٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨

٢٠١٠٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠

٢٠١١١٨٤٧٢٩٢٨٩٣٠٣١٢٥٦٠٤٠١٣٢٥٤٥٤١١٥٦٣٥٩١٧٤٠٨٢١٩٣

٢٠٠٨

لربع األول ٣٩٩١٩١٥١٦٨٩٦٤٢٠٨٣٧١٢٨٢٨١٩٤٦٦٣٢٦٣٩٤٦٣١٠٣٩٧١ا

ثاني لربع ال ٣٨٩٣٥١٦١٥٨١١٥٦٣٢٣٤٠٩٦٥٣١٧٣٤٨٩٠١٣٢٥٢٩٢٢١٠٩٨٤٧ا

لربع الثالـث ٣٠٦٢٧١٢٤٦٤١٢٦٧٤٠٥٣٨٩٢٤٣٣٨١١٤٤٨٤٧٨٥٣٩٣٩٩٧٢٤٠ا

١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤الربع الـرابع

٢٠٠٩

لربع األول ١٥١١٤٧٨٢١١٥١٣٢٤٠٤٤٣٢٤٣٧٢٢١٦٢٣٩١٢١٩٢٥٧٧١٩٤ا

ثاني لربع ال ١٨١٣٦٩٦١٥١٣١٢٣٨٠٥١٨٥٥٢٤٨٩١٧٩٣٨٧٣٢١٠٣٨٨٥٥٦ا

لربع الثالـث ٢٠٥٢٨٩٩٢٤١٩١٣٣٤٠٥١٨٢٨٤٧٢٣١٢٥٢١٠٦٢٢٣٠٠٩٣٨٧٠ا

١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ٢٢١٠٤١٠١٩١٦٠٨٠٤١٠٤٦١٤١٤١٣٩١١١٩٩١٣٢٠٣٥٩٣١٣٢ا

ثاني لربع ال ١٩٧١٢٨٩٥٧٢٦٥٣٣٣٥٥٣٤٢٩٩٣٧٤١٩٣٠٧٧٢١٧٨٥٩٨٩٤٧ا

لربع الثالـث ٢٠٧١٨١٠٠٧٦٢٩٠٤٦١٣٥٢١٢٠٨٣١٣٩٨٦٨٦٨١٦٩٢٩٨٢٩٠ا

٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ٢٠٣٢٧١١١٤٣٢٨٥٨١١٠٧٤٥٠٧٤٤٧٤٠١٤٧٠١١٤٦١٠٢٦٨٨٨٩١ا

ثاني لربع ال ١٩٦٤٥١١٠٤٦٢٧٥٤٢٢٧٧٤٣٨٩٧٥٠١٣١٤٢٤١٤٦٨١٣٦٧٨٨٨٩١ا

لربع الثالـث ١٨٠٥٩٨٩١٢٣٠٦٢٢٣٥٠٤٣٣٥٤٥٨٠٢١٣٨٨١٠٦١١٤٨٩٨٥٤٧٧ا

١٨٤٧٢٩٢٨٩٣٠٣١٢٥٦٠٤٠١٣٢٥٤٥٤١١٥٦٣٥٩١٧٤٠٨٢١٩٣الربع الـرابع

٢٠١٢

لربع األول ٢١٥٠٨١٠٣٦٦٣٠٣١٢٦٨١٤٤٠٨٢٥٠٩٠١٢٥٤٤٢٤١٨٢١٩٠٢٥٧ا

ية سوق المال ئة ال عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھي   مالحظة : إعتباراً من 

جدول رقم (٣) :  أصول صناديق اإلستثمار موزعة حسب النوع 

   ( مليون لایر) 

أصول 
أجنبية 
أخرى

أصول 
محلية 
أخرى

ستثمارات ا
  عقارية
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٣٤  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الموجودات١(أ) -

٢٣٥  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات ١(ب) -

مة٢-  ٢٣٦  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : القروض القائ

٢٣٧  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الـمصــروفـات٣- 

٢٣٨  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: التســــــديـــدات ٤-

٢٣٩  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : صافي اإلقراض ٥-

القسم الرابع

مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية
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أصولودائعودائع

نقديةلدىلدى

ـارفمؤسسةعملةالمجموعنھاية  قروض*تحتالمص ـالي األصولاألصولاإلسـتثماراتال إجم

فترة  قدسعوديةال صيلالمحليـةالن الموجـوداتاألخرىالثابتـةالتح

١٩٨٧١٣٦٣٧٠١١٧٦٧١٧٤٧١٢٣١٦٧١٦٧١٣٨٢٥٤٦٢٨٩٥١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٧١٧٥٠١٤٦٦٦٢٣٠١٢٠٨١٦٥١١٤١٤١٦٥٤٦٨٣٥١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨١٣١٠١٤٨٩٠٢٩٨٧٢٥٤١٦٥٨٢٥١٤١٦٢٤٩٩٩٨١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٦١٦٦٣١٢٦٥٣٣٢٠٩٣٠٠١٥٩٤٦٣١٩٠٠٣٥١٩٠٩٨٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٧٦٣٩٢١٢٧٧٣٤٦٥٦٢٠٨١٥٤٦٣٢٢١٨٠٣٥٢١٣٨٨٠٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢٢٢١٣٢٣١٨٥٩٨٣٣٦٠١٧٠١٥٣٠٨٧٢٢٥٧٦٥٥١٣٧٦٧٢١١٦١٥

١٩٩٣٢٧٧٨٠٢٢١٨٧٤٥٧٤٩١٥٥١٥١٢٨٦٢١٨٤٢٥٦١٢٩٧٩٢١٣٩٤٣

١٩٩٤٢٤٩٧٤١١٧٢٠٥٧٥٤٣٢٢٤١٥١٦٦٣٢٥٥٤٠٥٨١٣٥١٠٢١٥٧٤٤

١٩٩٥٢٤١٦١٢١٤٣٤١٩٥٥٦٢٦١١٥١٧١٤٣٠١٦٢٥٨١٤٨٩٧٢٢٠٩٩١

١٩٩٦٢٦٦٠٠٠٢١٩١٧٤٥٣٧١٤٧١٥٠٨٨٤٣٤٣٨٢٥٩١٥٦٨٩٢٢٧٦١٣

١٩٩٧٣٣٠٤١٠٢٨٢٠٣٤٧٠٧١٣١١٣٦٧٣٩٣٣٣٤٤٥٥١٦١٦٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨٢٤٢٠٢٠٢١٦١٩٢٤٥٣١٣٠١٣٦٣٥٨٤٢٩٤٢٥٤٢١١٣٤٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٥٨٠٩٠١٣٠٠٢٢٦٧٥١٣١١٢٥٥٥٤٥٤٥١٩٥٧١٠٣٩٢٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٨٢٢٩٠١٥٤١٥٢٦٦٥١٤٩١٢٣٩٤٨٥٤٩٤١٥٩٥٢١٤٢٠٢٣٩١

٢٠٠١٢٢٨٠٠٠٢٠٩٤٩١٧٣٤١١٧١٢٣٩٥٤٥٣١٧٩٥٩٤٧٠٨٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٧٠١٩٠١٥٠٧٣١٨١٨١٢٨١٢٨٢٩١٥٧٠٧٣٦٠٤٢٠٠٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣٢٠٤٤٢٠١٨٤٨٩١٨٥٠١٠٤١٢٩٩٩٣٦٧١٣٧٥٨٣٥٤١٢٢١١٧١

٢٠٠٤٢٧٧٩٩٠٢٣١٤٩٤٥٤٤١٠٥١١٩٠٨٧٧٢٩٠١٥٧٢١٩٢٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥٤١٢٧٧٠٣٠٢٩٧١٠٨٤٤١٣٦١٢٠٩٤٧٧١٤٧١٦١٧٨٠٨٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦٥٨٥٠٠٠٣٠٤٦٤٢٧٨٦٤١٧٣١٢٥٤٦١٦٥٣٦٥٦٠٢٤٠٣٧٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٩٠٩٤٥٠٥٦١٦٤٣٤٦٤٣١٣٨١٣٥٥٤٧٧٠٦٤٤٦٣٢٢٥٩١٣١٩٧٩١

٢٠٠٨٧٨٥٦٢٠٤٣٥٩٩٣٤٨٥٠١١٢١٥٥١٦٥٩١٦٤٩٦٧٢٠٨٤٢٣٤٦٢٨٤

٢٠٠٩٤٧٩٧٢٠٢٨٠٦٧١٩٧٩٤١١٠١٧٧٩٧٦١١٠٠٠٨٦٩٢٢١٦٤٣٥٨١٨٩

٢٠١٠٥٨٩٠٤١٤١٥٦٨١٧١٩١١٤٤١٩٢١٧٤١٠٩٩٢٢٧٦١٩٥٢٦٣٨٠٦٠٢

٢٠١١٧٢٤٥٥٣٥٧٠٢٣١٥٢٦١١٦٧٢٠٨٤٢٧١٥٢٨٢٤٧٨٩٢٤٣٤٥٢٦٢١٧

* تشمل قروض الكھرباء ومقدارھا  ٣٧,٩  مليار لایر التي يشرف على إدارتھا صندوق اإلستثمارات العامة إعتباراً من عام ١٩٨٨م ،

 والتي تم دفع جزء منھا لتنخفض إلى ٢٥,١ مليار لایر في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤,٥ مليار لایر في عام ١٩٩٩م.  

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

  (مليون لایر)    

األصــــــــــــــــول الــــنـــقـــــــديـــــــــــــة 

جدول رقم ١(أ) : المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : الموجودات
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ـن:  اإلقـتـراض م

ـاليالخصوماإلحتياطيـاتمؤسسةجھاتالمصـارفنھاية إجم

فترة ياطيال قدأخرىالمحليـةاإلحت المطلوبــات األخرىالتخصصيةالحكومةالن

١٩٨٧١٨٩٤٣٨٩٥٤٠١٧٠٣٥٠١٩٤٦٩٣٣١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٨٩٤٩٨٩٥٤٠١٨٠٠٠٢٠٦٦٦٥٩١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨٦٩٩٨٩٥٤٠٣١٠٨٠٢٠٨١٠٩٦٥١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٨٩٧٤٨٩٥٤٠٢٤٠٨٧٢٠٦١٢٨٣٣٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٩٠٢٥٥٩٥٤٠٢٨٠١١١٠٢٠٦١٦٥٤٣٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٣٠٢٠٧٢٠٦٢٠٩٠٧٢١١٦١٥

١٩٩٣١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٥٠٢٥٧٢٠٦٢٣٢٢٨٢١٣٩٤٣

١٩٩٤١٩٠٢٥٢٠٠٢٣٠٢٠١٠٢٠٦٢٥٢٣٣٢١٥٧٤٤

١٩٩٥١٩٠٢٥٢٠٠٢٢٠٣٠٨٢٠٦٣٠٤٧٤٢٢٠٩٩١

١٩٩٦١٩٠٢٥٢٠٠١٨٠٤٨٠٢٠٦٣٧٠٩٠٢٢٧٦١٣

١٩٩٧١٧٧٤٦٧٠٠١٥٠٥١٠٢٠٦٤١٦٠٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨١٧٧٤٦٧٠٠١٦٠٤٩٠٢٠٦٤٦٩٥٢٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٦٧٧٣٧٠٠١٨٠٤٩٢٢٠٦٣٨٣٢٠٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٦٧٥٧٠٠٠١٩٠٥٧١٢٣٠٣٤٥١٣٢٠٢٣٩١

٢٠٠١١٦٧٥٧٠٠٠١٤٠٥١٤٢٣٠٣٦٨٢٩٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٦٧٥٧٠٠٠١٦٠٠٦٠٢٣٠٣٨٧٦٧٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣١٧٨٢٧٠٠٠٩٠٠٦٠٢٣٠٤٢٦٠٢٢٢١١٧١

٢٠٠٤١٧٨٨٣٦٠٠١٠٠٤٧١٧٢٣٠٤٢٨٩٦٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥١٨٤٤٧٧٠٠١٠٠٢٤٧٢١٨٢٣٠٥٦٣٨٢٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦١٩٩٥٢٧٠٠١٥٠٢٠٨٠٠٢٢٥٧١٥٧٨٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٢٢٧١٩٣٠٠٢٢٠٢٧٣٤٠٢٢٥٨٩٦١٧٣١٩٧٩١

٢٠٠٨٢٣١٣٦٨٠٠١١٠١٠١٢٥٣٣٢٢٥١٠٤٥٢٣٣٤٦٢٨٤

٢٠٠٩٢٣٩٣٦٨٠٠١٨٠١٠١٩١٠٢٢٥١٠٨٣٨٦٣٥٨١٨٩

٢٠١٠٣٠٣٩٨٢٠٠٣٠٠١٠٥٠٤٠٢٢٥٦٥٨٦١٣٨٠٦٠٢

٢٠١١٣٦٧٩٤١٠٠٠٠٥٩٧٠٢١١٥٧٦٥٨٥٢٦٢١٧

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم ١(ب) :  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات

 مستـحقـات الـى: 

  (مليون لایر) 

رأس 
ـال  الم
مدفوع ال

جھات 
أخرى
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١٩٨٧١١٧٨٤٥٦٢٤٣٠١١٤٢٣٨٠٦٩٤٣٠١٦٧١٦٧

١٩٨٨١١٢٠٤٥٧٤٤١٧٠٧٣٩٩٣٦٩٧٥١١٦٥١١٤

١٩٨٩١٠٦٨٦٦١٧٤٢٩١٥٤٠٢٦٦٩٦٩٦١٦٥٨٢٥

١٩٩٠٩٥١٠٦٠٩٣٨٣٥١٣٩٠٣٦٩٢٠٦١٥٩٤٦٣

١٩٩١٩٦٢٩٦١١٣٦٥٩٦٤٢٢٥٦٥٦٨٧١٥٤٦٣٢

١٩٩٢٩٠٤٣٦١٠٣٤٢٠٤٤٧٩٧٦٦٥٤٧١٥٣٠٨٧

١٩٩٣٨٦٨٧٦٦٠٣١٩٧٣٥٢٩٩٦٦٧٨٢١٥١٢٨٦

١٩٩٤٨٤٦٠٦٥٩٢٩٧٢١٥٩٢٨٦٩٠٠٩١٥١٦٦٣

١٩٩٥٨١٤٣٦٦٠٢٧٥٢٠٧٢٢٠٧٠٢٨٦١٥١٧١٤

١٩٩٦٧٧١٢٦٧٥٢٥٨٠٢٨٣٧٢٧٠٤٣٨١٥٠٨٨٤

١٩٩٧٧٦٣٥٧٠٩٢٣٥٨٧٩٣٠١٧٠٤٠٨١٣٦٧٣٩

١٩٩٨٨٠٢٤٧٧١٢٢٣٥٢١٠٢٢٣٦٩٨٨٨١٣٦٣٥٨

١٩٩٩٨١٩٥٧٦٢٢١٨٥٢١٠٣٥٣٦٩٨٩٢١٢٥٥٥٤

٢٠٠٠٨٠٧٤٧٧٧٢٠٨٠٥١٠٢٦٠٦٩٥٣١١٢٣٩٤٨

٢٠٠١٨٦٠٧٧٨٦٢١٠٨٦٩٦٠٣٦٩٣٧٣١٢٣٩٥٤

٢٠٠٢٩٤١٤٨١٩٢٥٥٦٧٩٢٨٠٦٨٧١١١٢٨٢٩١

٢٠٠٣٩٥٠٢٩٦٢٢٦٤٠٢٩٢٢٠٦٩٤٠٨١٢٩٩٩٣

٢٠٠٤٩٢١٦١٠١٠١٥٨٨٥٩٤٨١٦٨٩٩٦١١٩٠٨٧

٢٠٠٥٩١٨٠١٠٦٣١٧٤٦٩٩٨٤٥٦٨٨٨٩١٢٠٩٤٧

٢٠٠٦٩٤٥١١٣١٣١٧٨١٨١١١٣٨٧١٢٤١١٢٥٤٦١

٢٠٠٧٩٤٣٢١٧٩٩٢٢٥٦٧١٣٨٥٧٧٣٣٩٣١٣٥٥٤٧

٢٠٠٨٩٥١٨٩٨٦٤٢٨٧١٦١٧١٧٢٧٥٣٩٤١٥٥١٦٥

٢٠٠٩٩٤٧٧١٤١٧٥٤٢١٤٦٢٠٨٩٠٧٦٧٨٨١٧٧٩٧٦

٢٠١٠٩٣٧٨١٤٥٩٩٥١٣٤٠٢٤٧٦٠٧٧٥٩٧١٩٢١٧٤

٢٠١١٩٣٣٩٢١١١٢٥٧٢٠٩٢٧٣٨٨٧٨٨٧٩٢٠٨٤٢٧

* تشمل قروض الكھرباء ومقدارھا  ٣٧.٩  مليار لایر التي يشرف على إدارتھا صندوق اإلستثمارات العامة إعتباراً من عام ١٩٨٨م،

والتي تم دفع جزء منھا لتنخفض إلى ٢٥.١ مليار لایر في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤.٥ مليار لایر في عام ١٩٩٩م.

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٢) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصة الحكومية (القروض القائمة )

صندوق 
اإلسـتثمارات العامـة

المجموع* سنة ال

  (مليون لایر)    

ية  صندوق التنم
الزراعيـة

سعودي  نك ال الب
للتسـليف 
خار واإلد

ية  صندوق التنم
صناعية السـعودي ال

ية  صندوق التنم
العقاريـة
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١٩٨٧٦٩٤٢٧٣٣٨٢٥٤٢٣٩٧٢٥٨٦٣

١٩٨٨٦٢٧٢٨٨١٣٠٤٤٠٣٣٨٩٤٨٧٤

١٩٨٩٦٥١٣٢٤٢٥٢٠٨٢٨٢٩٧٨٧٣٠١

١٩٩٠٦٦٤٢٧٤٣٦٤٦٦٧٢٤٤٥٤٤١٤

١٩٩١٦٠١٢٧٦٤٤١٠٥٠١٧٤٠٣٧١١

١٩٩٢٦٩٠٢٨٠٢٠١١٧٩٢٦٧٨٤٨٤٧

١٩٩٣٧٦٩٣٣١٦١٠٥٥٣٢٣٥٥٣٩٧

١٩٩٤٥٤٧٢٨٣٠١٣٤١٤٧٦١٦٩٣٢

١٩٩٥٣٦٣٢٩٦١١٨٢٠٠٦٣٧٣٢٦٥١٤

١٩٩٦٢٦٢٣١٥٣٠٠٢٠٠٢٢٤٠١٥٢٨٠

١٩٩٧٤٣٠٣٣٧٥٤٢٢٠١٢٢٢٢٨٥٥٤٩

١٩٩٨٦٠٥٣٥٣٩٣٠١٩٢٢١٦٣٣٥٤٤٣

١٩٩٩٦٩١٣٠٤١١٨٥١٢٤٦٢٢٦٥٥٦٩١

٢٠٠٠٧٩٠٣٢١١٠٧٨١٠٨٣١٨٨١٥١٥٣

٢٠٠١١١٠٤٣١٨١٧٥٩٩٦٥٢٢٣٢٦٣٧٨

٢٠٠٢١٣٢٠٣٤٨٥٣٦٤١٢٢٠٢٢٦٤١٠٥١٦

٢٠٠٣٦٦٥٥١٢١٣٥٢١٣١٢٢٢٦١٦١٠٢

٢٠٠٤٦٥٢٤٥٢٨٤١١٧٦٨١٧٧٣٥٤٨٦

٢٠٠٥٩٧٧٤٩١٢٥٨٢٢١٥٦٢٥١٦٨٧٢١

٢٠٠٦٧٢٣٧٣٦١٨٢٠٢٩٥١٣٩٦٥١٠١٩٥

٢٠٠٧٦٦٥١٠٤٠٧٠٠٦٤٢٤٤٣٥٥٨١٦٥١٢

٢٠٠٨٦١٦٩١٩٠١٠٧٥٠٥٠٥٦٤٩٨٨٣٠٦٠٠

٢٠٠٩٦٠٣٦٦٢٦١٥٥٠٢٤٦٥٩٥٢٧٩٣٢٦٦٩

٢٠١٠٦٢٢٤٣٩٦٩٣٤٠٦٥٠٢٦٧٥١٢٧٦١١

٢٠١١٥٤٥١٥٤١٦٧٨٧٥٣٨٩٦١٤٧٨٨٤٢٥٢٠

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٣) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (الـمـصـروفات)

  (مليون لایر)  

سنة المجموعال
صندوق 

اإلسـتثمارات العامـة
ية  صندوق التنم

الزراعيـة
سعودي  نك ال الب
سليف واإلدخـار للت

ية  صندوق التنم
صناعية السـعودي ال

ية  صندوق التنم
العقاريـة
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١٩٨٧١٣٣١٢٧٧٨٣٤١٠١٣٢٩٦٥٦٤٢٠

١٩٨٨١٢٠٧٢٧٦١٤٣٣٩٤٣٣٠٦٨٦٩٢٧

١٩٨٩١١٦٩٢٨١١٣١٢٧٩٥٣٠٣٣٦٥٩٠

١٩٩٠١٨٤٠٢٨٣٢٤٤٧٧٩٠٢٩٣٥٨٢٩٥

١٩٩١٤٨٢٢٧٤١٧٩٩٧٢٨٥٢٥٩٨٥٤٢

١٩٩٢١٢٧٥٢٨٠٢٤١٢٦٠٧١٨١٩٦٣٩٢

١٩٩٣١١٢٥٢٨٢٢٢٣٧٥٥٣٣٠٠٠٧١٩٧

١٩٩٤٧٧٤٢٨٤٢٢٥٢٧١٣٢٥٣٣٦٥٥٥

١٩٩٥٦٨٠٢٩٥٢٣١٩٧١٤٢٤٥٥٦٤٦٣

١٩٩٦٦٩٤٣١٢٢٠١٨٨٤٩٢٢٤٨٦١٢١

١٩٩٧٥٠٧٣٠٣٢٧٥٧١٠٨٤٢٢٥٧٦٩٠٩

١٩٩٨٢١٥٢٩١٢١٦٤١٠٠٠٢١٥٤٥٨٢٤

١٩٩٩٥٢١٣١٢١٦٨٥١١١٦٢٢٦١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٥٣٣٠٧٢١٢٤١١٧٧٢٢٤٢٦٧٠٣

٢٠٠١٥٧٢٣١٤١٤٧٩١٦١٧٢٣٩٠٦٣٧١

٢٠٠٢٤٩٢٣١٤٨٨٤١٥٤١٢٢٩٠٥٥٢١

٢٠٠٣٥٢١٣٧٠٥١٧١٤٠٣٢١٩٩٥٠١٠

٢٠٠٤٨٨٩٤٠٣١١٣٥٨١٥٠٧٢١٨٥١٦٣٤٢

٢٠٠٥٩١٠٤٣٧٩٩٨١٧٩٢٢٦٢٢٦٧٥٩

٢٠٠٦٤٧٥٤٨٦١٤٧٢١٦٥٨١٨٢٩٥٩٢١

٢٠٠٧٦٨٤٥٥٤٢٢٥٦١٥٢٥٢٠٣٩٧٠٥٨

٢٠٠٨٥٢٩٨٧٨٤٦٠١١٧٤١٢٩٥٤١٠٧٠٣

٢٠٠٩٦٤٤٢٠٧٨٢٠٧٢١٥٤٥٣٨٥٥١٠١٩٤

٢٠١٠٧٢١٣٥٣٣١٠٣٦٢٦٣١٥٩٢٣١٣٨٤٤

٢٠١١٥٥١١١٤٦٢١٥٤٨٢٥٤٣٣٨٨٤١٩٩٨٨

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

سديدات) جدول رقم (٤) : مـؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (الت

  (مليون لایر)    

سنة المجموعال
صندوق 

اإلسـتثمارات 
العامـة

ية  صندوق التنم
الزراعيـة

سعودي  نك ال الب
سليف واإلدخـار للت

ية  صندوق التنم
صناعية السـعودي ال

ية  صندوق التنم
العقاريـة
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٥٥٧ ١٠٠٧-٤٧١ -٤٥٢-٤-١٩٨٧٦٣٧-

٢٠٥٣ ٣٢١-٥٠٣ -١٣٠٣ ١٢-٥٨٠ ١٩٨٨-

٧١١-٥٥ ٤٣١٢٠٨٣٣-٥١٨ ١٩٨٩

٣٨٨١ -٤٩٠ -١٢٣ -٢٠٨٣ -٩  -١١٧٦ ١٩٩٠-

٤٨٣١ -٣٥١٩ ٣٢٢-١٧٥٥ ١٩٩١١١٩٢-

١٥٤٦ ٥٧٣٨٥٩-٢٣٩٢ -١ -٥٨٥ ١٩٩٢-

١٨٠٠ ٥٠٢٢٣٦-٢٢٣١ ٥٠-٣٥٦ ١٩٩٣-

٦٢٩٢٢٢٨٣٧٧-٢٢٥٢ -١ -٢٢٧ ١٩٩٤

١٢٩٢١٢٧٦٥٠-٢٢٠١ ١-٣١٧ ١٩٩٥

٨٤١ ١١٥٣١٥٢-١٧١٨ ٣-٤٣٢ ١٩٩٦-

١٣٦٠ -٣٠ ٩٢٩-٢٢١٦ ٣٤-٧٧ ١٩٩٧-

٣٨٢ -٥٢٠ ٩٢٢-١٢٣٥ ١٩٩٨٣٩٠٦٢-

٢٠٣ ١٣٠٤-٥٠٠ -٩ ١٩٩٩١٧١-

١٥٤٩-٣٦١-٩٣-١٥١٠٤٧-٢٠٠٠٦٣-

٦-١٥٨-٢٠٠١٥٣٢٤٢٨٠٦٥٢

٤٩٩٥-٢٦-٢٠٠٢٨٢٨٣٤٤٤٨٠٣٢١

٦١١٠٩٢-٢٠٠٣١٤٤١٤٣٨٣٥٩٠

١٠٨٥٦-٢٦١٤١٢-٤٨١٠٥١٧-٢٠٠٤٢٣٦-

١٩٦٢-٢٠٠٥٦٧٥٤١٥٨٤٣٦٤١٠٧

٢٠٠٦٢٤٨٢٥٠٣٤٩١٢٩٣٢١٣٥٤٢٧٤

٤٨٦٤٧٤٩٢٧١٩١٥٢٠٩٤٥٤-٢٠٠٧١٩

٢٠٠٨٨٧٨٣١٢٦١٤٩٣٣١٥٢٠٣٣١٩٨٩٦

٤٥٤٨١٣٤٣٠٣١١٤١٤٢٤٢٢٤٧٥-٢٠٠٩٤١

٨٦٣٨٣٠٤٣٨٧١٨٢٨١٣٧٦٧-٢٠١٠٩٩

٣٩٥٤٦٣٢٧١٣٥٤١٠٩٠٤٢٢٥٣٢-٢٠١١٦

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٥) : مــؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (صــافي اإلقـــراض)

  (مليون لایر) 

سنة المجموعال
صندوق 

اإلسـتثمارات 
العامـة

ية  صندوق التنم
الزراعيـة

سعودي  نك ال الب
سليف واإلدخـار للت

ية  صندوق التنم
صناعية السـعودي ال

ية  صندوق التنم
العقاريـة



 إحصاءات المالية العامة                       48التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             240

رقم الصفحةالـــجدول

لة  (حسب القطاعات) ١- ٢٤١تقديرات الميزانية السنوية للدو

لة ٢- سنوية للدو ٢٤٤اإليرادات والمصروفات الفعلية ال

القسم الخامس

إحصاءات المالية العامة
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 ١٤٠٢/١٤٠١٠٣/١٤٠٢٠٤/١٤٠٣٠٥/١٤٠٤٠٦/١٤٠٥٠٧/١٤٠٦٠٨/١٤٠٧٠٩/١٤٠٨

ـات   القطــــــــــــــــاعـــــــــــــــــ

١)١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥ )٢)١٩٨٧ )١٩٨٨١٩٨٩

ـرادات(أ)  اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية يرادات النفط --٣٣٣٩٦٨٢٧٠٥٧٩١٦٤٤٩٦١٦٤٥٠٠١٥٤٢٥٠٧٤١٨٣٧٣٥٢٥  اإل

خرى يرادات أ --٦٠٣٢٤٢٨٢١٦٠٥٠٤٤٩٦٠٠٤٥٧٥٠٣٢٧٤٣٣١٧٧٥  إ

ـوع --٣٤٠٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٢٥٠٠٠٢١٤١٠٠٢٠٠٠٠٠١٠٦٩٢٦١٠٥٣٠٠المجمــــــــــــــــــــــــ

ـات(ب)  المصروفــــــــــــــــــــــــــ

شرية موارد الب ية ال ٢٦٢٤٨٣١٨٦٤٢٧٧٣٦٣٠٤١٣٢٤٥٣٣٢٣٦٨٩٢٣٣٨٨٢٤٠٠٤ تنم

صاالت قل واإلت ٣٥٣٤٣٣٢٥٣٣٢٤٩٥٠٢٢١٧٥١٤٤٩٧١٠٩٠٤٩٤٩٣٨٥١٦ الن

صادية موارد اإلقت ية ال ٢٢٦٧٩٢٢٠٤٥١٣٢٠٢١٢٥٣٣٩٠٨١٦٦١٥٥٨٨٨٥٠٣٩ تنم

ية ية اإلجتماع صحة والتنم ١٣٧١٦١٧٠١٠١٣٥٩١١٦١٣٤١٢٨٩٢١١٠٩٤١٠٨٠٦١٠٦٣٤ ال

سية ية األسا ھيزات البن ية تج ١٤١٢٦١١٧٠٥٩٥٨٢٩٨٣٣٦٩٢٤٤٢٩٩٣٥٥٥٢٨٠٧ تنم

ية خدمات البلد ٢٦٢٩٢٢٦٢٢٤١٩٠٧٠١٧٠٦٣١١٨٩٠٨١١٠٧٠١٧٥٤٣٠ ال

مي من القو لدفاع  واأل ٨٢٥٣٣٩٢٨٨٩٧٥٥٦٥٧٩٨٩٢٦٣٩٥٦٥٤٢٢٦٥٠٠٨٠٤٧٨١٢ ا

٤٣١١٣٤٤٥٨٦٤٧٢١٨٤٣٩٢٨٣٨٥٨٤٣٠٩٧٤٢٥٠٥٨٣١٣٤٥

٢٤٨٥٠٢٣٣٨٢٢٠٠٠٠١٧٥٠٠٩٣٠٠٣٥٩٠٥٩٠--

ـات  ٩١٠٠١١١٦٢٩٠٨٦١٠٥٢٩٨٣٤٣٦١٤٥٥٣٢٥٤٨٧٣ اإلعــانــــ

ـوع ٢٩٨٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٦٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠١٥٩٦٤٦١٤١٢٠٠١٤٠٤٦٠المجمــــــــــــــــــــــــ

قع جز)   المتو فائض /  الع ---٣٥٩٠٠-٠٥٢٧٢٠-٤٥٩٠٠-٤٢٠٠٠٠٣٥٠٠٠( ال

عام ١٤٠٦ (١٩٨٦م).(١) قرير  من ت صفحة ٢٩  ظر  ية  ١٤٠٧/١٤٠٦ ( ١٩٨٦م ) ان خص ميزان ما ي فر.في غير متو  : (--) 
تالي ، (٢) عام ال من ال جدي  برج ال من  سع  يوم التا فى ال ھي  عام وتنت كل  من  جدي  برج ال من  شر  يوم العا من ال ية  سنة المال بدأ ال ية ١٤٠٨/١٤٠٧  ( ١٩٨٧م )  ت من ميزان باراً  إعت

تالي . عام ال من ال ية  مادى الثان شھر ج ية  ھي بنھا عام وتنت كل  من  جب  شھر ر في  بدأ  سابقة ت سنوات ال في ال ية  سنة المال نت ال ما كا بين
ية ١٤١٢/١٤١١ (١٩٩١م) .    (٣) سنة المال ية لل صدر ميزان لم  ت يث  حدة  ح ية وا ھا ميزان ية ١٤١١/١٤١٠ ( ١٩٩٠م )  وإعتبار مع ميزان مادات ١٤١٢/١٤١١ ( ١٩٩١م )   مج إعت تم د

 

مة نود العا مرافق والب مة وال اإلدارة العا
(٤ صة( ية المتخص قراض الحكوم سات اإل مؤس

عات ) سب القطا لة (  ح سنوية للدو ية ال قديرات الميزان ت قم (١) :  جدول ر
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 ٢٠/١٤١٩ ١٩/١٤١٨ ١٨/١٤١٧ ١٧/١٤١٦ ١٦/١٤١٥ ١٥/١٤١٤ ١٤/١٤١٣ ١٣/١٤١٢

ـات   القطــــــــــــــــاعـــــــــــــــــ

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩(٥)١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤

ـرادات(أ)  اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية يرادات النفط ١١٧٦٩٣١٢١٧٠٣٨٦٩٣٣١٠١٤٦١٩٩٦٠٦١٢٩٤٤٤١٣٦٨٠٠٧٥٨٨١  اإل

خرى يرادات أ ٣٣٣٠٧٤٧٤٤٧٣٣٠٦٧٣٣٥٣٩٣١٨٩٤٣٤٥٥٦٤١٢٠٠٤٥١١٩  إ

ـوع ١٥١٠٠٠١٦٩١٥٠١٢٠٠٠٠١٣٥٠٠٠١٣١٥٠٠١٦٤٠٠٠١٧٨٠٠٠١٢١٠٠٠المجمــــــــــــــــــــــــ

ـات(ب)  المصروفــــــــــــــــــــــــــ

شرية موارد الب ية ال ٣١٨٥٥٣٢١٢١٢٩٢٢٦٢٦٩١٢٢٧٥٣٦٤١٥٩٥٤٥٤٩٨٤٢٧٩٢تنم

صاالت قل واإلت ٨٤٥٢٨١٩٧٦٨٥٥٦١٩٩٦٣١٠٦٨٩٠٨٥١٧٥١٩٧الن

صادية موارد اإلقت ية ال ٤٦١٥٥٠٦٣٤٢٨٤٣٨٥٥٤٥٤٤٤٧٣٣٥٨٢٠٤٤١٨تنم

ية ية اإلجتماع صحة والتنم ١٣٥٣٤١٣٦٢٦١١٢٥٩١٠١٦١١٠١١٠١٤٣٦٦١٦٣٩٠١٥١٥٢ال

سية ية األسا ھيزات البن ية تج ٢٠٩٠٢٠٧٨١٥٨٠١٣٩٥١٣٥٦١٥٨٨٢١٦٠١٧٠٧تنم

ية خدمات البلد ٥٩٢٢٦١٢١٥٢٢٤٤٨٨٠٤٨٩٣٥٤٤٥٦٥٤٦٥٤٠٠ال

مي من القو لدفاع  واأل ٥٧٦٠١٦١٦٩٢٥٣٥٤٩٤٩٥٠١٥٠٠٢٥٦٧٩٧٥٧٨٢٣١٦٨٧٠٠ا

٤٩١٧٦٥٨١٧١٤٠٥٣٠٣٩٧٠٦٣٧٩٥٢٣٠٨٣٦٢٥٠٦٧١٦٤٥٨

٦٤٨٧١٤٥٢٣٤٧٦٤١٥٤٣٩٥٠٠٤٢٠

ـات  ٧١٠٧٩١٦٧٦٩٧٠٦٩١٥٦٨٥٩٧١٣٣٧٢٧١٤٧٥٦ اإلعــانــــ

ـوع ١٨١٠٠٠١٩٦٩٥٠١٦٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٨١٠٠٠١٩٦٠٠٠١٦٥٠٠٠المجمــــــــــــــــــــــــ

قع جز)  المتو فائض /  الع -٤٤٠٠٠-١٨٠٠٠-١٧٠٠٠-١٨٥٠٠-١٥٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٧٨٠٠-٣٠٠٠٠(ال

صة(٤) ية المتخص قراض الحكوم سات اإل مؤس

عات ) سب القطا لة (  ح سنوية للدو ية ال قديرات الميزان قم (١) :  ت جدول ر   (٢) تابع
)  

مة نود العا مرافق والب مة وال اإلدارة العا
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 ٣٤/١٤٣٣ ٣٣/١٤٣٢ ٣٢/١٤٣١ ٣١/١٤٣٠ ٢٩/١٤٢٨ ٢٨/١٤٢٧ ٢٧/١٤٢٦ ٢٦/١٤٢٥ ٢٥/١٤٢٤ ٢٤/١٤٢٣ ٢٣/١٤٢٢ ٢٢/١٤٢١

ـاعــــــــــــــــــــات   القطـــــــــــــــ

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات(أ) 

يرادات النفطيـة ١٦٩٠٠٠٩٧٠٠٠١١٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٢٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٣٣٠٠٠٠٣٧٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٦٨٠٠٠٦٢١٠٠٠  اإل

خرى يرادات أ ٤٦٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠٥٥٠٠٠٦٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠٠٠٩٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٢٠٠٠٨١٠٠٠  إ

ـوع ٢١٥٠٠٠١٥٧٠٠٠١٧٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٩٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٥٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٠٠٠٠٥٤٠٠٠٠٧٠٢٠٠٠المجمــــــــــــــــــــــــ

ـات(ب)  المصروفـــــــــــــــــــــــــــ

موارد البشـرية ٥٣٠١٠٤٧٠٣٧٤٩٦٠٩٥٥٨٣٢٦٩٨٩٩٨٧١٦٤٩٦٤٨٣١٠٤٦٠٠١٢١٩٤٢١٣٧٤٤٠١٤٨٣٠٧١٦٧٩٣٣ تنمية ال

صاالت قل واإلت ٥٧٣٢٥٤٦٤٥٦٣٤٦٣٥٢٨٦٢٩٩٨٠٤١١٣٢٩١٢١٤٣١٤٦٤٢١٦٤٤٢١٧٣٣٤٢٠٥٦٦ الن

ـادية موارد اإلقتص ٥٦٢٩٤٩٦٩٦٩٢٧٧٠٢٠١٠٥١٦١٢٤٥٤١٣٩٠٢١٦٣١٧٢١٦٩٢٢٩٢٨٨٣٢٩٣٨٣٦٠٤٨ تنمية ال

ية اإلجتماعية صحة والتنم ١٨٠٨٩١٨٩٧٠١٦٧٦٧١٧٩٧١٢٣٠٥٧٢٦٧٩٨٣١٠١٠٣٤٤٢٦٤٠٤٢٦٤٦٦٠٠٥٢٤٤٧٦١٠٠٩ ال

ية األساسـية ٢٥٣٢٢٦٩٣٢٥٤٤٢٦٢٠٣٢٩٢٤٥٥٥٥١٨٨٦٣٨٤٧٧٦٢٨٤٣٨٨٩١٨١١٢١١ تنمية تجھيزات البن

٧٢٢٤٧٩٦٥٥٣٩٣٦١٩٢٨٩٧٦١١٥٨٨١٣٥٧٦١٤٩٥٤١٦٥٠٩١٨٧٤٨٢١٢٠١٢٥٤٦٠ الخـدمات البلديـة

لدفاع  واألمن القومي ٧٨٨٥٠٦٩٣٨٢٧٠٣٠٣٧٨٤١٤٩٥١٤٦١١٠٧٧٩١٣٢٩٢٢١٤٣٣٣٦١٥٤٧٥٢١٦٩٦٦٧١٨١٩٩١٢١٢٧١٥ ا

٣٧٣٧٢٣٩٣١٦٤٤٨٤٨٤٩٩٣٦٥١٦٦٥٦٢٨١٤٦١٧٥٦٦٣٠٣١٧٩١٤٨٩٢٠١٧٩٣٨٢٠١١١٤٣٤

٤١١٣٧٣٣٧٥٣٨٧٥٠٢٥٧٥١٠٢٦٤٧٩٥٢٤٥٩٦٦٣٥١٠٧٨٥

ـانــــــات  ٦١٥١٥٨٣١٦٦٠٠٥٢٧٦٨٣١٨٨٤٦٩١٢٨٠٨١٤٣٢٩١٧٦٠٢٢٠٧٦٤٢٢٤١٠٣٢٨٣٩ اإلعـ

ـوع ٢١٥٠٠٠٢٠٢٠٠٠٢٠٩٠٠٠٢٣٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٣٥٠٠٠٣٨٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٥٠٠٠٥٤٠٠٠٠٥٨٠٠٠٠٦٩٠٠٠٠المجمــــــــــــــــــــــــ

قع جز) المتو ١٢٠٠٠-٤٠٠٠٠-٧٠٠٠٠-٠٥٥٠٠٠٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٦٥٠٠٠-٣٠٠٠٠-٣٩٠٠٠-٠٤٥٠٠٠(الفـائض / الع

تشمل التحويالت الى الصندوق السعودي للتنمية .(٤)
المخصص لقطاع النقل واإلتصاالت اليشمل المبلغ المخصص لتوسعة الھاتف ومقداره  ٢١٧٥  مليون لایر حيث تم تمويله عن طريق اإليرادات مباشرة.(٥)

  المصدر:  وزارة المالية .

  (  مليون لایر  )   

اإلدارة العامـة والمـرافق والبنـود العامــة
ية المتخصصـة(٤) قراض الحكوم مؤسسات اإل

حسب القطاعات ) (١) : تقديرات الميزانية السنوية للدولة ( جدول رقم (٣) تابع
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اإليـرادات 
النفطية

ايـرادات 
اخرى

ـالي اإلجم
المصـروفات
 الجاريـة

المصـروفات
ــمالية  الرأس

ـالي اإلجم

(٩٠/١٣٨٩) ١,٨-١٩٦٩٥١١٩٥٤٩٥٦٦٨٣٨٥٣٢١٧٥٦٠٢٨٣٦٠-
(٩١/١٣٩٠) ١٩٧٠٧١٢٢٨١٨٧٩٤٠٣٩٨٩٢٣٠٤٦٢٩٣١٦٤٧٧,٣
(٩٢/١٣٩١) ١٩٧١٩٦٨٥١٤٣٥١١١٢٠٤٧٥٦٣٣٧٤٨١٣٠٢٩٩٠٩,٨
(٩٣/١٣٩٢) ١٩٧٢١٣٤٨٠١٨٨٨١٥٣٦٨٥٦٥٤٤٥٠٤١٠١٥٨٥٢١٠١٣,٦
(٩٤/١٣٩٣) ١٩٧٣٣٩٢٨٥٢٤٢٠٤١٧٠٥٨٤٧٠١٠١٢٥١٨٥٩٥٢٣١١٠٤٣,٢
(٩٥/١٣٩٤) ١٩٧٤٩٤١٩٠٥٩١٣١٠٠١٠٣١٥٢٠٧١٩٨٣٢٣٥٠٣٩٦٥٠٦٤٤٠,٧
(٩٦/١٣٩٥) ١٩٧٥٩٣٤٨١٩٩٠٣١٠٣٣٨٤٣٧٩٣١٤٣٣٠٤٨١٢٣٥٢٢١٤٩١٣,٥
(٩٧/١٣٩٦) ١٩٧٦١٢١١٩١١٤٧٦٦١٣٥٩٥٧٧٣٦٢١٥٤٦٥٢١٢٨٢٧٣٧٦٨٤٣,٤
(٩٨/١٣٩٧) ٢,٨-١٩٧٧١١٤٠٤٢١٦٦١٧١٣٠٦٥٩٧١٤١٧٦٦٦٣١١٣٨٠٤٨٧٣٨٩-
(٩٩/١٣٩٨) ٦,٠-١٩٧٨١١٥٠٧٨١٦٤٢٧١٣١٥٠٥٨٣٤٨٨٦٤٤٨٤١٤٧٩٧٢١٦٤٦٧-
(٠٠/١٣٩٩) ١٩٧٩١٨٩٢٩٥٢١٩٠١٢١١١٩٦١٠٢٤٤٧٨٣٢٧٧١٨٥٧٢٤٢٥٤٧٢٦,٨
(٠١/١٤٠٠) ١٩٨٠٣١٩٣٠٥٢٨٧٩٥٣٤٨١٠٠١٣٢٦٦١١٠٤٠٩٤٢٣٦٧٥٥١١١٣٤٥٢٠,٤
(٠٢/١٤٠١) ١٩٨١٣٢٨٥٩٤٣٩٤١٢٣٦٨٠٠٦١١٣٦٣٦١٧١٠١٤٢٨٤٦٥٠٨٣٣٥٦١٣,٤
(٠٣/١٤٠٢) ١٩٨٢١٨٦٠٠٦٦٠١٧٦٢٤٦١٨٢١٠٢٢٤٨١٤٢٦٦٤٢٤٤٩١٢١٢٧٠٠,٢
(٠٤/١٤٠٣) ٥,٣-١٩٨٣١٤٥١٢٣٦١٢٩٦٢٠٦٤١٩١٢٤٠٥٢١٠٦١٣٤٢٣٠١٨٦٢٣٧٦٧-
(٠٥/١٤٠٤) ١٠,٧-١٩٨٤١٢١٣٤٨٥٠١٦١١٧١٥٠٩١٢١٦٩٦٩٤٦٦٧٢١٦٣٦٣٤٤٨٥٤-
(٠٦/١٤٠٥) ١٣,٤-١٩٨٥٨٨٤٢٥٤٥١٤٠١٣٣٥٦٥١١٩٨٦٥٦٤١٣٩١٨٤٠٠٤٥٠٤٣٩-
(٠٧/١٤٠٦) ١٨,٩-١٩٨٦٤٢٤٦٤٣٤٠٣٤٧٦٤٩٨٩٨٨٩٤٣٨٥٢٨١٣٧٤٢٢٦٠٩٢٤-
(٠٨/١٤٠٧) ٢٥,٣-١٩٨٧٦٧٤٠٥٣٦٤٠٦١٠٣٨١١١٣٤٤١٩٥٠٥٠٠١٨٤٩١٩٨١١٠٨-
(٠٩/١٤٠٨) ١٧,٠-١٩٨٨٤٨٤٠٠٣٦٢٠٠٨٤٦٠٠١١٦٢٨٣٢٤٥٧٣١٤٠٨٥٦٥٦٢٥٦-
(١٠/١٤٠٩) ١١,٣-١٩٨٩٧٥٩٠٠٣٨٧٠٠١١٤٦٠٠١١٨٣٠٣٣٦٥٦٧١٥٤٨٧٠٤٠٢٧٠-

 (١)١٩٩٠ - ١٩٩١
١٨,٤-١١/١٤١٠٢٤٦٢٩٧٧٠٣٤٢٣١٦٦٣٩٣٧٧٢٠٥١١٠٢٢٠٤٨٧٤٢٥١٧٠٧٨٦-١٢/١٤١١-
(١٣/١٤١٢) ١٣,٦-١٩٩٢١٢٨٧٩٠٤٠٨٥٧١٦٩٦٤٧١٦٢٣٥٠٧٦٦٣٧٢٣٨٩٨٧٦٩٣٤٠-
(١٤/١٤١٣) ٩,٤-١٩٩٣١٠٥٩٧٦٣٥٤٦٩١٤١٤٤٥١٨٤٨٧٨٣٠١٢١٨٧٨٩٠٤٦٤٤٥-
(١٥/١٤١٤) ٦,٩-١٩٩٤٩٥٥٠٥٣٣٤٨٦١٢٨٩٩١١٦١٣٨٠٢٣٩٦١٦٣٧٧٦٣٤٧٨٥-
(١٦/١٤١٥) ٥,١-١٩٩٥١٠٥٧٢٨٤٠٧٧٢١٤٦٥٠٠١٤٨٧٧٦٢٥١٦٧١٧٣٩٤٣٢٧٤٤٣-
(١٧/١٤١٦) ٣,٢-١٩٩٦١٣٥٩٨٢٤٣١٠٣١٧٩٠٨٥١٧١٢٥٨٢٦٨٥٩١٩٨١١٧١٩٠٣٢-
(١٨/١٤١٧) ٢,٦-١٩٩٧١٥٩٩٨٥٤٥٥١٥٢٠٥٥٠٠٢١٨٨٨٠٢٣٩٢٢٢١٢٧٢١٥٧٧٢-
(١٩/١٤١٨) ٨,٩-١٩٩٨٧٩٩٩٨٦١٦١٠١٤١٦٠٨١٧١١٦٣١٨٨٩٧١٩٠٠٦٠٤٨٤٥٢-
(٢٠/١٤١٩) ٦,٠-١٩٩٩١٠٤٤٤٧٤٣٠٠٧١٤٧٤٥٤١٦٧١٩٥١٦٦٤٦١٨٣٨٤١٣٦٣٨٧-

(٢)(٢١/١٤٢٠)٢٠٠٠٢١٤٤٢٤٤٣٦٤١٢٥٨٠٦٥٢١٦٩٥٨١٨٣٦٤٢٣٥٣٢٢٢٢٧٤٣٣,٢
 (٢٢/١٤٢١) ٣,٩-٢٠٠١١٨٣٩١٥٤٤٢٤٤٢٢٨١٥٩٢٢٣٥٠٨٣١٦٣٢٢٥٥١٤٠٢٦٩٨١-
(٢)(٢٣/١٤٢٢)٢,٩-٢٠٠٢١٦٦١٠٠٤٦٩٠٠٢١٣٠٠٠٢٠٣٥٠٠٣٠٠٠٠٢٣٣٥٠٠٢٠٥٠٠-
 (٢٤/١٤٢٣) ٢٠٠٣٢٣١٠٠٠٦٢٠٠٠٢٩٣٠٠٠٢٢٣٥٣٠٣٣٤٧٠٢٥٧٠٠٠٣٦٠٠٠٤,٥
(٢)(٢٥/١٤٢٤)٢٠٠٤٣٣٠٠٠٠٦٢٢٩١٣٩٢٢٩١٢٤٧٦٤٩٣٧٥٥١٢٨٥٢٠٠١٠٧٠٩١١١,٤

 (٢٦/١٤٢٥) ٢٠٠٥٥٠٤٥٤٠٥٩٧٩٥٥٦٤٣٣٥٢٨٤١٧٣٦٢٣٠١٣٤٦٤٧٤٢١٧٨٦١١٨,٤
(٢٧/١٤٢٦)٢٠٠٦٦٠٤٤٧٠٦٩٢١٢٦٧٣٦٨٢٣٢٢٤١١٧٠٩١١٣٩٣٣٢٢٢٨٠٣٦٠٢١,٠
(٢٨/١٤٢٧)٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٠٦١٤٦٤٢٨٠٠٣٤٧١٩٩١١٩٠٤٩٤٦٦٢٤٨١٧٦٥٥٢١٢,٢
(٢٩/١٤٢٨)٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩١١٧٦٢٤١١٠٠٩٩٣٣٨٨٨٣٩١٣١٢٣٠٥٢٠٠٦٩٥٨٠٩٢٤٣٢,٥
(٣١/١٤٣٠)٦,١-٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٧٥٣٨٥٥٠٩٨٠٥٤١٦٥٩٤١٧٩٨٤٠٥٩٦٤٣٤٨٦٦٢٩-

(٣)(٣٢/١٤٣١)٢٠١٠٦٧٠٢٦٥٧١٣٥١٧٤١٦١٦٤٥٥٠٤٣١٩٨٨٤٢٦٥٣٨٨٥٨٧٧٣١٥,١

(٣٣/١٤٣٢)٢٠١١١٠٣٤٣٦٠٨٣٤٣٢١١١٧٧٩٢٥٥٠٥٠٠٢٧٦٢٠٠٨٢٦٧٠٠٢٩١٠٩٢١٣,٠

وإعتبارھا ميزانية واحدة  حيث لم  تصدر ميزانية للسنة  ( ١٩٩٠م ) ١٤١١/١٤١٠ مع ميزانية  ( ١٩٩١م تم دمج إعتمادات ١٤١٢/١٤١١ (
(١)

ً . المالية ١٤١٢/١٤١١  (١٩٩١م) .  شھرا ( ١٣ ) تم صرف رواتب
(٢)

 الفائض ال يشمل المصروفات من المشاريع المصروفة من حسابات الفوائض (١٧٠٥٧) مليون لایر. ويشمل اإليداعات النقدية لجاري
(٣)

 

  الحكومـة بمبلغ (٧٣١) مليون لایر. 

 مالحظة : إعتباراً من ميزانية ١٤٠٨/١٤٠٧ تبدأ السنة المالية من اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام وتنتھي فى اليوم التاسع من برج الجـدي

من العام التالي، بينما كانت السنة المالية فى السنوات السابقة تبدأ من شھر رجب من كل عام وتنتھي بنھاية شھر جمادى الثانية من العام التـالي.

المصدر:  وزارة المالية.  

اإليرادات والمصروفات الفعلية السنوية للدولة : (٢) جدول رقم

نسبة إجمـالي اإليـرادات 
لى  جز ا ـائض/الع الف

ـاتج المحلـي  الن
االجمـالي

    ( مليون لایر ) 

ـائض /  الف
جز الفعلـي الع

ـالي المصـروفات إجم

سنة ال
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رقم الصفحةالـــجدول

ـع السـكان ١- ٢٤٦الـرقـم القـياسي لتـكـاليــف المـعيــشة لجـمي

٢٤٧الـرقـم الـقـيـاسي ألسـعـار الجـمـلــة٢-

القسم السادس

األرقام القياسية لتكاليف المعيشة



 األرقام القياسية لتكاليف المعيشة                                48التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             246

السنة

١٩٧٩٨٨,٦٧٨,٦١٠٣,٦١٢٣,٥١٠٥,٥٨٤,٣٥٢,٠١١١,٧١١١,٢

١٩٨٠٩٢,٥٨٤,١١١٦,٩١٢٣,٩١٠٥,٠٨٥,٣٥٤,٩١٠٩,٦١١٤,٧

١٩٨١٩٥,١٨٨,٥١٢٣,٩١٢٤,٠١٠٧,٧٨٥,٠٥٧,٤١٠٩,٧١١١,٧

١٩٨٢٩٦,٠٩٠,٢١٢٨,١١٢١,٤١٠٧,٨٩١,٤٥٩,٨١٠٨,٢١٠٥,٦

١٩٨٣٩٦,٢٩٠,٤١٢٨,٧١٢٣,٢١٠٦,٦٩٥,١٥٨,٢١٠٧,٠١١١,٠

١٩٨٤٩٤,٧٨٩,٨١٢٨,٩١١٩,٦١٠٥,٤٩٤,٩٥٧,٢١٠٠,٨١١٠,٩

١٩٨٥٩١,٨٨٧,٣١٢٢,٩١١٦,٠٩٩,٣٩٥,٨٥٧,١٩٦,٠١٠٤,٧

١٩٨٦٨٨,٩٨٦,١١١٩,٥١٠١,٩٩٥,٩٩٣,٦٨١,٣٩٣,٥١٠٦,٧

١٩٨٧٨٧,٥٨٤,٨١١٦,٩٨٧,٧٩٨,٩٩٤,٨٦٩,٢٩٥,٨١١٠,٥

١٩٨٨٨٨,٤٨٤,٩١١٣,٦٨١,٦١٠٠,٨٩٧,٤٧٦,٥٩٦,٥١١٣,٠

١٩٨٩٨٩,٢٨٦,٩١١١,٤٧٩,٧٩٩,٧٩٩,٣٨٠,٣٩٧,٦١١٠,٦

١٩٩٠٩١,٠٨٨,٢١١١,٥٧٩,٦٩٩,٤٩٨,٠٩٢,٧٩٦,٢١٠٥,٦

١٩٩١٩٥,٢٩٥,٠١١١,٣٨٣,٣١٠٢,٢٩٧,٥٩٧,٠٩٩,١١٠٦,٣

١٩٩٢٩٤,٨٩٨,٥١١٢,٦٨٤,٤١٠٣,٠٩٩,٢٨٥,٤١٠١,٢١٠٥,٣

١٩٩٣٩٥,٦٩٩,٨١١١,٧٨٨,٥١٠١,٩٩٩,٢٨٢,٥١٠١,٣١٠٦,٥

١٩٩٤٩٦,٣٩٨,٢١٠٩,٦٩٣,٧١٠٠,٥٩٨,٦٨٣,٦١٠١,٣١٠٨,١

١٩٩٥١٠١,١٩٨,٦١٠٨,٧١٠٠,٦١٠١,١٩٩,٦١٠١,٨١٠١,٨١٠٨,٣

١٩٩٦١٠٢,٠١٠٠,٧١٠٦,٨١٠١,١١٠٤,٨٩٨,٧١٠٠,٩١٠٢,١١٠٨,٧

١٩٩٧١٠١,٦١٠٢,١١٠٥,٤١٠٠,٤١٠٣,٠٩٨,٨٩٩,٨١٠٢,٢١٠٤,٩

١٩٩٨١٠١,٣١٠٣,٣١٠٤,٢٩٩,٩١٠٢,٦٩٩,٧٩٨,٦١٠١,٩١٠١,٣

١٩٩٩١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠

٢٠٠٠٩٨,٩٩٨,٠٩٥,٠١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,٢١٠٠,١٩٩,٧٩٩,٦

٢٠٠١٩٧,٨٩٨,٦٩٢,٩١٠٠,١٩٧,٣١٠٠,٧٩٦,٣٩٩,٥٩٨,٨

٢٠٠٢٩٨,٠٩٨,١٩٢,٣١٠٠,٠٩٦,٨١٠٠,٨٩٦,٤٩٩,٣١٠٠,٨

٢٠٠٣٩٨,٦١٠٠,٦٩١,٨١٠٠,٠٩٦,٢١٠١,٠٩٤,٨٩٨,٧١٠٣,٢

٢٠٠٤٩٨,٩١٠٣,٤٨٩,٦١٠٠,٣٩٤,٥١٠١,٤٩٤,٢٩٨,١١٠٣,٩

٢٠٠٥٩٩,٦١٠٦,٥٨٨,٣١٠٠,٠٩٤,٩١٠١,٤٩١,٨٩٨,٤١٠٦,٤

٢٠٠٦١٠١,٨١١٢,٢٨٧,٧١٠١,٠٩٥,٢١٠٢,٧٨٨,٩٩٨,٧١١٤,٦

٢٠٠٧١٠٦,٠١٢٠,١٨٥,٦١٠٩,٢٩٦,٤١٠٧,٠٨٨,١٩٨,٩١٢٠,٧

٢٠٠٨١١٦,٥١٣٧,٠٨٥,٩١٢٨,٣١٠٣,٨١١٢,٤٨٨,٣١٠١,٠١٣٣,٦

٢٠٠٩١٢٢,٤١٣٩,٦٨٦,٣١٤٦,٤١١٢,٦١١٣,٢٨٩,٢١٠٢,٣١٣٩,٣

٢٠١٠١٢٨,٩١٤٨,٤٨٥,٧١٦٠,٣١١٥,٧١١٣,٧٩٠,٢١٠٣,٢١٤٩,٦

٢٠١١١٣٥,٤١٥٦,١٨٦,٠١٧٢,٧١١٦,٤١١٤,٦٩٢,١١٠٤,٨١٦٣,٠

٢٠١٢
لربع األول ١٣٩,٤١٥٩,٧٨٧,٨١٨٢,٩١١٨,٩١١٤,٦٩٣,٦١٠٧,٥١٦٧,٥ا

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

 (١٩٩٩=١٠٠)

األقمشة 
والمالبس 
واألحذية

األطعمة 
والمشروبات

الرقم 
عام القياسي ال

التأثيث 
المنزلي

الرعاية 
الطبية

جدول رقم (١) :  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان
للمدن الست عشرة مجتمعة

النقل 
واإلتصاالت

التعليم 
والترويح

السلع 
والخدمات 
األخرى

الترميم 
واأليجار 
والوقود 
والمياه
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١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧السنــــــــــــــــــــة

٧٩,٣٨٢,٣٨٨,٢١٠٠,٠١٠١,١١٠٢,٩١٠٦,٠١٠٧,٤١٠٨,٠١٠٩,٩١١٧,٩١١٧,٦١١٧,٦الرقم القياسي العـام

نات الحيـة١-  ية والحيوا ٨٠,٩٨٠,٧٨٣,٧١٠٠,٠١٠١,٢١٠٦,١١١١,١١١٢,١١١٣,٧١١٩,٩١٢٠,٥١٢٣,٠١٢٤,٢المواد الغذائ

لدخان٢-  ٩٥,٨٩٧,٨٩٧,٦١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,١١٠٧,٨١٠٩,٩١١١,١١١١,١١١١,٢١١٢,٦١٢٠,٨المشروبات وا

عدا المحروقـات٣-  ٧١,٧٧٢,٣٨٣,٣١٠٠,٠١٠٦,٨١٢٣,٧١٣٣,٦١٢٦,٦١٣٠,٩١٢٨,٧١٣٢,٣١٤٢,٧١٤١,٠المواد األولية 

صلة٤-  مواد ذات ال ية وال ٩٤,٠٩٤,٤٩٥,٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٩٧,٨٩٦,٩٩٨,١١٩٤,١١٩٤,١١٩٤,١المحروقات المعدن

ية والنباتيـة٥-  ١٠٣,٤٩٢,٤٩٤,٥١٠٠,٠١٠٢,٥١٠٥,٧١٠٩,٧١١٠,٦١١٠,٠١١٣,٥١١٨,٦١١٩,١١١٩,٧الزيوت والدھون الحيوان

مواد ذات الصـلة٦-  ية وال ٧٧,٩٧٨,٨٨٣,٩١٠٠,٠٩٩,٩٩٩,٠٩٦,٧٩٣,٠٩٤,٦١١٠,٦١١٨,٦١١١,٤١١٥,٠المواد الكيميائ

مادة٧-  ٨٣,١٨٠,٩٨٥,٠١٠٠,٠١٠٢,٦١٠٤,٨١١٠,٢١١٦,٠١١٨,٢١١٦,٩١١٢,٠١١١,٠١١١,٠السلع المصنعة المصنفة حسب ال

٧٤,٢٨١,٦٨٩,٢١٠٠,٠١٠١,٦١٠٢,١١٠٧,١١١٠,٣١١١,٣١١١,٥١١٤,٠١١٣,٧١١٠,٥اآلالت ومعدات النقـل٨- 

٨٠,٥٨٣,٩٩٣,٤١٠٠,٠١٠٠,٠٩٩,٩١٠٠,٩١٠٢,٥١٠٣,٠١٠٣,٣١٠٤,٤١٠٢,٦٩٨,٩أصناف مصنعة متنوعة٩- 

٦٧,٧٨٠,٠٩٧,١١٠٠,٠٩٥,٤٩٤,٧٨٧,٢٨٤,٢٨٩,١٩٤,٩٩٥,٣٩٩,٢٨١,٨ سلع أخرى١٠-

جدول رقم (٢) : الرقم القياسي ألسعار الجملة
 (١٩٨٨ = ١٠٠)
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١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢السنــــــــــــــــــــة

الربع األول 

١١٥,٤١١٥,٩١١٦,٣١١٦,٢١١٦,٢١١٧,٢١٢٠,٨١٢٤,٣١٢٥,٧١٣٢,٨١٤٤,٧١٤٠,٣١٤٦,٤١٥٢,٦١٥٥,١الرقم القياسي العـام

نات الحيـة١-  ية والحيوا ١٢٤,٧١٢٣,٨١٢١,٠١٢٢,٩١٢٢,٦١٢٢,٨١٢٣,١١٢٧,٧١٣٢,٧١٤٧,١١٦٠,٥١٦٢,٠١٦٨,٣١٧٤,١١٧٥,٧المواد الغذائ

لدخان٢-  ١٢٧,٢١٢٧,٣١٢٧,١١٢٧,٤١٢٩,٠١٢٩,٢١٢٩,٨١٣٠,٢١٢٩,٠١٢٩,٧١٣١,٦١٣٥,٣١٥٠,٠١٥١,٤١٥١,٥المشروبات وا

عدا المحروقـات٣-  ١٥١,٥١٥١,٩١٥٤,٢١٦٥,٢١٦٥,٦١٦٠,٨١٨١,٤١٨٩,٢١٨٤,٦١٩٣,٧١٩٣,٦١٨١,٧١٩٢,١٢١١,٥٢١٦,٧المواد األولية 

صلة٤-  مواد ذات ال ية وال ١٩٤,١٢٠٨,١٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٥,٣١٩٢,٦١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨المحروقات المعدن

ية والنباتيـة٥-  ١٢٠,٧١٢٠,٢١١٠,٦١٠٧,١١٠٧,١١٠٨,٨١١١,٥١١٤,١١١٤,٧١١٨,٤١٣٣,٢١٣٦,٣١٣٧,٨١٤٧,٩١٥٠,٠الزيوت والدھون الحيوان

مواد ذات الصـلة٦-  ية وال ٩٩,١٩٩,٠١١٠,٥١٠١,٢١٠١,١١١٢,٠١٢٤,٧١٣٤,٦١٤٣,١١٥٦,٥١٧٨,٣١٤١,٧١٦٧,٦١٨٨,٦٢٠٥,٥المواد الكيميائ

مادة٧-  ١١٠,٠١٠٨,٧١٠٧,٧١٠٧,٩١٠٨,٠١٠٧,٩١١٤,٩١١٧,٥١٢٠,١١٢٦,٣١٤٢,٠١٣٤,٣١٣٨,٢١٤٢,٥١٤٢,٧السلع المصنعة المصنفة حسب ال

١٠٦,٧١٠٦,٣١٠٧,٠١٠٧,٨١٠٧,١١٠٦,٢١٠٩,٠١١٠,٣١١٤,٥١١٩,٤١٢٦,٨١٢٦,٠١٢٦,٤١٣٢,٠١٣٤,٨اآلالت ومعدات النقـل٨- 

٩٥,٢٩٢,١٩١,٠٩١,١٩٢,٠٩٣,٣٩٥,٠٩٧,٨١٠٠,٩١٠٦,٥١٢٠,٦١٢٣,٠١٣٤,٩١٤٥,٥١٤٩,٨أصناف مصنعة متنوعة٩- 

٧٣,١٧٠,٦٧٠,٤٦٧,٦٧٦,٢٨٨,١٩٤,١١٠٤,٢١٢٧,٠١٤٥,٧١٧٢,٦١٩٦,٣٢٣٤,٦٢٨٨,٦٣٠٤,٤ سلع أخرى١٠-

 مالحظات :

 - بدأت عمليات جمع أسعار الجملة فى يناير ١٩٨٥م . 

 - إعتباراً من الربع األول  ١٩٩١م قامت  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بإصدار رقم قياسي جديد ألسعار الجملة بإعتبار عام ١٩٨٨م سنة أساس وقامت بربط الرقم القياسي الجديد باألرقام

    القياسية القديمة إبتداًء من عام ١٩٨٥م.  

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

  تابع  ( ٢ ) جدول رقم ( ٢ ) : الرقم القياسي ألسعار الجملة
 (١٩٨٨ = ١٠٠)
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٥٠التجــــارة الخارجيــــة  ( الصادرات  و الـواردات )١-

٢٥١الصادرات حسب األقســـام الرئيسـة٢-

ـواردات  ٣- ٢٥٢تــصنـــيـــف الــــــــ

٢٥٥مصـــــــادر الــــــــــواردات ٤-

٢٦٣جھــــــات الصــــــــــادرات  ٥-

القسم السابع

إحصاءات التجارة الخارجية
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  نسبة التغير  نسبة التغير

(١)السنة  صادرات المئويةالـواردات (٢)المئويةال

٢٥٧٨--١٩٦٨٩١١٨--
١٩٦٩٩٤٩٦٤,١٣٣٧٨٣١,٠
١٩٧٠١٠٩٠٧١٤,٩٣١٩٧٥,٤-
١٩٧١١٧٣٠٣٥٨,٦٣٦٦٨١٤,٧
١٩٧٢٢٢٧٦١٣١,٥٤٧٠٨٢٨,٤
١٩٧٣٣٣٣٠٩٤٦,٣٧٣١٠٥٥,٣
١٩٧٤١٢٦٢٢٣٢٧٨,٩١٠١٤٩٣٨,٨
١٤٨٢٣٤٦,١-١٩٧٥١٠٤٤١٢١٧,٣
١٩٧٦١٣٥١٥٤٢٩,٤٣٠٦٩١١٠٧,٠
١٩٧٧١٥٣٢٠٩١٣,٤٥١٦٦٢٦٨,٣
٦٩١٨٠٣٣,٩-١٩٧٨١٣٨٢٤٢٩,٨
١٩٧٩٢١٣١٨٣٥٤,٢٨٢٢٢٣١٨,٩
١٩٨٠٣٦٢٨٨٥٧٠,٢١٠٠٣٥٠٢٢,٠
١٩٨١٤٠٥٤٨١١١,٧١١٩٢٩٨١٨,٩
١٣٩٣٣٥١٦,٨-١٩٨٢٢٧١٠٩٠٣٣,١
١٣٥٤١٧٢,٨-١٩٨٣١٥٨٤٤٤٤١,٦-
١١٨٧٣٧١٢,٣-١٩٨٤١٣٢٢٢٠١٦,٦-
٨٥٥٦٤٢٧,٩-١٩٨٥٩٩٥٣٦٢٤,٧-
٧٠٧٨٠١٧,٣-١٩٨٦٧٤٦٧٨٢٥,٠-
١٩٨٧٨٦٨٨٠١٦,٣٧٥٣١٣٦,٤
١٩٨٨٩١٢٨٨٥,١٨١٦٠٧٨,٤
١٩٨٩١٠٦٢٩٤١٦,٤٧٩٢٧٨٢,٩-
١٩٩٠١٦٦٣٣٩٥٦,٥٩٠٢٨٢١٣,٩
١٩٩١١٧٨٦٣٦٧,٤١٠٨٩٣٤٢٠,٧
١٩٩٢١٨٨٣٢٥٥,٤١٢٤٦٠٦١٤,٤
١٠٥٦١٦١٥,٢-١٩٩٣١٥٨٧٧٠١٥,٧-
١٩٩٤١٥٩٥٩٠٠,٥٨٧١٩٢١٧,٤-
١٩٩٥١٨٧٤٠٣١٧,٤١٠٥١٨٧٢٠,٦
١٩٩٦٢٢٧٤٢٨٢١,٤١٠٣٩٨٠١,١-
١٩٩٧٢٢٧٤٤٣٠,٠١٠٧٦٤٣٣,٥
١١٢٣٩٧٤,٤-١٩٩٨١٤٥٣٨٨٣٦,١
١٩٩٩١٩٠٠٨٤٣٠,٧١٠٤٩٨٠٦,٦-
٢٠٠٠٢٩٠٥٥٣٥٢,٩١١٣٢٤٠٧,٩
١١٦٩٣١٣,٣-٢٠٠١٢٥٤٨٩٨١٢,٣
٢٠٠٢٢٧١٧٤١٦,٦١٢١٠٨٨٣,٦
٢٠٠٣٣٤٩٦٦٤٢٨,٧١٥٦٣٩١٢٩,٢
٢٠٠٤٤٧٢٤٩١٣٥,١١٧٧٦٥٩١٣,٦
٢٠٠٥٦٧٧١٤٤٤٣,٣٢٢٢٩٨٥٢٥,٥
٢٠٠٦٧٩١٣٣٩١٦,٩٢٦١٤٠٢١٧,٢
٢٠٠٧٨٧٤٤٠٣١٠,٥٣٣٨٠٨٨٢٩,٣
٢٠٠٨١١٧٥٤٨٢٣٤,٤٤٣١٧٥٣٢٧,٧
٣٥٨٢٩٠١٧,٠-٢٠٠٩٧٢١١٠٩٣٨,٧-

(٣) ٢٠١٠٩٤١٧٨٥٣٠,٦٤٠٠٧٣٦١١,٨
(٤) ٢٠١١١٣٦٧٦٢٠٤٥,٢٤٩٣٧٠٧٢٣,٢

 تشمل إعادة التصدير.
(١)

  سيف.      
(٢)

   أرقام أولية .
(٤)

أرقام معدلة.        
 (٣)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (١) : التجــــارة الخــارجيـــــــة
( بماليين الرياالت)
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١٩٨٤١٢٧٨٦٧١٦٦١٤٦٠٢٩١٨٥٨٠٢٥٠٥١٣٢٢٢٠

١٩٨٥٩٣٩٥٣٢٥٧٢٢٤٤٤٩٣٣٩٢٦١١٩٢٠٧٢٩٩٥٣٦

١٩٨٦٦٦٩٤٧٥١٩٢٩٤٤١١٤٨٤٣٠٨٤٤٥٢٢٣٧٧٤٦٧٨

١٩٨٧٧٦٦١٨٨٤١٣٧٦٢٢٢٦٠٧٢٧٣٣٣٥٩٢٢٨٠٨٦٨٨٠

١٩٨٨٧٥٩٨٧١٢٢٩٦٣٣٣٣٨١٣٨٢٤٨٧٦٢٣٢٣٩٢٩١٢٨٨

١٩٨٩٩٠٨٤٠١٤٤٢٥٦١٦٤١٦٠٩٩٥٢٠٠٦٩٢٢٣٤٩١٠٦٢٩٤

١٩٩٠١٥٠٨٦٨١١٨٢٥٦٦١٣٧٥٨١٢٣١٣٠١٩٢٤٢٤١٤١٦٦٣٣٩

١٩٩١١٦٣٣٠٨١٤٠٣٥٥١٣٣٤٠١١٠٤٣٣٩٠١٢٨١٢٢٩٧١٧٨٦٣٦

١٩٩٢١٧٤٢٤٣١٥٧٨٥٧٤٢٢٧٣٦٨٩٧٤٩٣١٠٩١١٥٤٥١٨٨٣٢٥

١٩٩٣١٤٤٦٣٦١٦٥٦٥٨١٩٢٥٣٠٨٦٩٤٦٠١٢٧٣١٥٢٧١٥٨٧٧٠

١٩٩٤١٤٢٨٢٩١٤٣٠٧٨٧٨٣٣٧٠٩٤٣٥٤٦١٢٨٢١٣١٢١٥٩٥٩٠

١٩٩٥١٦٣٠٨٣١٥٨٩١٠١٦٦٥٤٥٥٢٦٣١٨٥١١٨٦٦١٧٦٢١٨٧٤٠٣

١٩٩٦٢٠٣٧٤٣١٣٣٩١٠٤٣٥٤٢٨٩٢٣٩٦١٠٦٥١٨٤٠٢٣٢١٢٢٧٤٢٨

١٩٩٧٢٠٠٢٤٩١٦٦٠١١٠٣٦٥٦٦٢٣٠٠٢١٠٧٦٢٢٨٥٢٤٧٣٢٢٧٤٤٣

١٩٩٨١٢٢٤٦١١٦٦٣٩٩٦١٤١٥٢٢٢٠٠١٠٢٢٢١٣٣١٧٩٦١٤٥٣٨٨

١٩٩٩١٦٨٧٢٧١٧٦٨٩١٨٩٣٥٢٩٢١٧٥٨٧٣١٩٥٤١٨٦٩١٩٠٠٨٤

٢٠٠٠٢٦٥٧٤٧١٧٠٠١٢١٢٥٣٨٠٥١٩٨٢٩٥١٢٣٥٧١٨٨٦٢٩٠٥٥٣

٢٠٠١٢٢٤٧١٦١٥٤١١٣٤٧٨٦١٧٩٢٠٤٤١٠٤٢٢٢٦٣٣٦٣٥٢٥٤٨٩٨

٢٠٠٢٢٣٩٩٧٣١٨٤٥١٣٧٠٤٥٧١٧٢٥٣٧١١٣٨٢٧٥٠٤٠٧٧٢٧١٧٤١

٢٠٠٣٣٠٨٩٩٣٣٠٣٨١٦٢٠٠٧٠١١٣٦٦٧١٤١٦٤٤١١٤٩٢٨٣٤٩٦٦٤

٢٠٠٤٤١٥٦٩٦٣٦٥٧١٨٦٧٣١٢٤٥٥٤٤٨٢٢١٣٢٦١٦٧٩٢٢٩٤٧٢٤٩١

٢٠٠٥٦٠٦٣٧١٤٣٦١٢٤٣٢٩١٧٧٢٦٤٩٩١٢٧٨٤٥٨٠٩١٠٧٧٣٦٧٧١٤٤

٢٠٠٦٧٠٦٤٨٦٥٢٢٨٢٦٤٤١١٩٤٩٥٦٧٨١٣٩١٤٨١٨٥١٤٨٠٩٧٩١٣٣٩

٢٠٠٧٧٧١١٠٧٧٤٤٢٣١٢٣٩٢٢٧٩٧٨٩٠٥٥٢٥٣٧٦٧٥١٩٩٨٥٨٧٤٤٠٣

٢٠٠٨١٠٥٥٣٠٠٨٨٧٥٣٦١٠٢٢٦٦٣٦١٠٥٠٣٦٣٨٨١٠٢٠٦٢١٤٧٢١١٧٥٤٨٢

٢٠٠٩٦١٢٣٤٤١٠١٥٩٢٩٦٢٨٢٣٥٥٤٦٩٩٨٤٨١٨٩٨٤٠٢٣٧٦٨٧٢١١٠٩

(١) ٨٠٨٢٢٠١١٠٧٤٤٠١٦٨٤٢١٧٠٧٢٠٥٣٧٤٤٩٥٦٣١٩٦٤١٩٤١٧٨٥ ٢٠١٠

(٢) ٢٠١١١١٩٢١١٦١٢٦٠٥٦٠٩٤٨٥٣٩٥٠٨٣٩٥٣٩٤٤١١٢٨٣٢٤٣٧٩١٣٦٧٦٢٠

  أرقام معدلة.
(١)

 أرقام أولية .  
(٢)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

الصادرات حسب األقسام الرئيسة : (٢) جدول رقم

منتجات 
البالستيك

منتجات 
معدنية

 اإلجمالي

    ( بماليين الرياالت) 

ية  المعادن العاد
ومصنوعاتھا

اآلالت 
واألجھزة 
الكھربائية

سلع 
مصدرة 
اخرى

السلع المعاد 
تصديرھا

السنة
مواد  ال
ية الغذائ

المنتجات 
الكيماوية
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ـنف  ١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢إســـــــــــم الصـــــ

١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٤٦٩٦٣٩١١٤٠٣٨٤٣٢٦٤٢٧٨٤٣٩٢٤٨٣٨٥٦١٣٣٧٧١حيوانات حية ومنتجات حيوان
٨٨٥٩٥٠٣٦٤٣٥٧٤٧٢٠٤٧٨٩٤٤٩٩٣٨٨٠٣٦٥٣٦٤٨٤منتجات نباتية٢-
٥٥٠٣٩٠٣١٨٣٤٧٢٦٧٢١٢٤٠٣٤٩٠٥٥١شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ٤٦٣٤٣٥٥٨٣٢٠٣٣٥٠٧٣٧٦٨٣٤٦١٣٦٣٩٤٤٤٦٢٤٢٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
٢٩١٢١٤١٩٩٠٧٨٣٩٧١١٧٢٧٧٦٠٨٤٤٩١٦منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٥٢٤٥٤٨٠١٤٩١٦٥٨٣٨٦٤٧٠٥٢٧٤٧٢٣٢٨٠٦٦٨٣٩٨منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٣٤٦٨٢٩١٥٢٨١٠٣٠٥٧٣٣٠٢٢٩٤٣٣٥١٨٤٢١٤٣٩٧١راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٤٨٥٣٩١٣٧٧٤٠٩٣٩٣٣٧٤٣٥٨٤٣٥٤٣٨جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
٢٠٩٤١١٤٢٨٦٨٩٢٧١٤٠٣١٠٨٨١٢٤٩١٥٦٤٢٠٤٠أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ١٦٠٦١٢٠٤١١٤٨١٣٧٩١٦٠٠١٣٤٩١٧٣٦١٨٧٩١٩٤٠مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٨٨٢٣٧٥٢٤٧٣٠٣٨٥٦٦٨٦٦٥٧٧٥٤٧٩٤٧٩١٦٩٩٨٤٢أقمشة ومصنوعات الن
ھار إصـطناعية،١٢- أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٨٥٢٧٨٥٧٤٠٩٣٣٩٣٢٩٧٥٨٩٥١١٩٤١٠٤٨ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
صنوعات ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست وم

٣٦٦٩٢٦٣٧١٩٥٩١٩٢١١٩٦٥١٦٦٦١٦٧٧١٨٤٦٢٣١٤من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

٣٦٠٥٣٢٩٣١٩٤٤٢١٣٥١٩٧٠٣٨٤٨٦٢١٣٥٥٣١٥٩١١معادن ثمينة وحلي تقليدية
١٤١٨٣١٠٢٧٧٦٥٢٤٦٣٠٨٨١٣٣٦٤٧٦٧٨٣٠٩٩٣١١١١٨٢معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ية و أجزاؤھا١٦- ٢٨٤٠٩١٧٨٤١١٤٦٨٣١٤٤١٥١٥٥٢٧١٤٥٥٧١٤٧٧٧٢١١٢٠٢٦٣٢٢آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
١٥٩١٦١٢١٠٥٩٤٢٧١٠١٩٠١١٩٣٠١٤٦٤٠١٨٤٧١٢٢٨٦٨٢٩٩١١معدات نقل١٧-
طب١٨- ياس والفحص وال سينما والق أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير وال

سجيل للصـوت ٥٠١٤٣٤٧٢٢٩٤٩٣٠٦٧٣١١٠٢٩٢٧٢٨٣٦٣٠٧٣٣٤٣٥والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٢٣١٧٢٨٢٦٢٤٢١٢٨٤٥٤٥٤أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٣٣٥٧٢٤٥١١٩٨٣٢٠٩٩٢٠٥٩١٨٣٠١٧٥١٢٦٥٠٢٩٢٥أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر ٢٠-
٣٣٧٣٩٥٢٩٨٣٠٤٣١١٢٦٥٢٤٤٣٠٣٣٣٣تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    (بماليين الرياالت )    

جدول رقم (٣) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)
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ـنف  ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٣١٩٩٤إســـــــــــم الصـــــ

١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٣٧٢٠٣٣٣٤٥٢٣٣٥٠٧١٤٨٩١٥١٠٧٥٣١٣٥٦٧٥٥١٣٧حيوانات حية ومنتجات حيوان
٥٥١١٥٤٤١٦٦١٥٧٦٧٤٧٩٠٥٦٨٦٨٧٦٣٧٨٢٦٨٦٥٥٨منتجات نباتية٢-
٤٠٠٤٦٢٩٠٢٨٠٠٦٥٤٨٨٠٩٣٠٧٨٤٦٠١شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ١٨١٩٢٠٧٩٤٤٢١٤٤١١٥٢٩٨٤٧٦١٤١٩٢٥٥٣١٥٦٣٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
١٧٨١١٣١٣١١٨٢١١٥٩١٠٩٢١٠٥٥١٢٧٤١٠٦٢١٤٩٠منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٧٦٠٥٦٢٤٢٨٣٣٢٨٣٨٢٨٧١٣٩٢٤٩٩٤٩٤٩٥١٢٩٨٦٤منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٣٩٨٩٣٤٥٦٤٠٣٣٣٧٧٧٣٤٥٣٣٧٥٣٣٤٨٨٤١٤١٤٢٥٥راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٤١٨٣٣٤٣٧٦٣٥٥٣٧١٣٨١٣٨١٣٩٤٣٤٤جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
٢٠٠٧١٦١٦١٥٩٢١٤٦٣١٣٣٢١٤٣٤١٢٥٩١٤٤٤١٣٧٦أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ٢٠٨٦٢٠١٨٢٨٢٨٢٢٩٥١٩١٤٢٣٠٥٢٠٨٧٢٣٥٦٢٢١١مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٨٢٧٢٦٤١٠٧٩١٣٧٥٨٩٧٠٩٣٧٤٦٤٦٤٩٤٦٦٧٤٦٥٥٧أقمشة ومصنوعات الن
ھار إصـطناعية،١٢- أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٩٩٦٨٢٢١٠٨٦١١٢٠١٠٢٦١٠٨٢٩٣٥٨٩٩٩٦٥ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
صنوعات ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست وم

٢٠٥٣١٦٩٧١٦٩٣١٧٤٩١٤٧٢١٤٦٠١٣٩٢١٩٣١٢١٣٩من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

٣٢٥١٢٩٥٤٤٢٣٧٤٣٩٩٨٢٣٧٦٢٦٣٥١١٣٤٥٧٤٣٥٦٣معادن ثمينة وحلي تقليدية
١٠٦٥٠٨١٠٨١٠٨٥٧١٠٣٩٦٩٧١٧١٠٧٤٣٨٨٠٨٨٨٩٥٩٥٣٥معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ية و أجزاؤھا١٦- ٢٢٤٦٩١٨١٤٥٢٣٠٢٠٢١٨٤٨٢١٢٦٧٢٢٤٨٦٢٥١٨٧٢٤٩٨٢٢٤٠٦٢آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
٢١٩٦٤١٨٠٥٨١٥١٧١١٥٩٠٣١٦٧٣٧٢٠٧٠٦١٥٢٠١١٩٩٩٥٢٥٣٥٦معدات نقل١٧-
طب١٨- ياس والفحص وال سينما والق أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير وال

سجيل للصـوت ٣٣٣٩٢٥٨٨٢٨١٣٢٨٩٧٣٠٣٩٢٩٥٠٣١٠٢٣٠٤٨٣٤٨٩والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٥٠٧٩٠٥٧٩٤١١١٠٠١٩٨٧٦٣٦٧٨٨١٦٤٨أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٢٤٥٥١٦٩٣٢٠٣٠١٩٣٦٢٠٣٨٢١٣٣١٩٣٠٢٢٦٤٢١٢٧أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر٢٠-
٣٢٤٣٣٢٢٧٤٣٤٥٣٩٣٣٣٠١٢٧٢٣٢٤تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    (بماليين الرياالت )    

تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١) : ( ٣) جدول رقم   تابع(٢)
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ـنف ٢٠١١ (٣)٢٠١٠ (٢)٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩إســـــــــــم الصـــــ

١٢١٠٨٨١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦٤٩٣٧٠٧مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٦٥٥٠٧٥٧٨٨٦٨٤١٠٦١٤١٠٣١٦١١٩٧٤١٥٣٨٦١٣٦٠٧١٦٠١٢٢٠١٩٢حيوانات حية ومنتجات حيوان
٦٩٠٨٩٧٨٠٩٧٦٧١١٢٨٨١٢١٥٥١٧٧٦٥٢٨٠٩١٢١٣١٠٢٤٩٣٩٢٨٠٠٧منتجات نباتية٢-
٥٠٣٩٨٦١٣٢٢١٤١٣١٥٧٩٢٠٩٣٢٦٥٦٢٣٩٠٢٧٦٥٤٢١٤شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ٥٦٩٠٧٤٦٨٨٠٦٣٩٦٥٣١١٤٩٧١٢٩٨٣١٦٠٦٦١٥٩٧٢١٩٤٨٦٢٢٦٢٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
٨٣٧١٣٢٦١٨١٦٣٤٥٧٣٥١٨٤٠٠٤٧١٠٥٤٦٥٩٧٤٣٥٩٢٣٩منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٩٨٦١١٣٧٧٣١٥٨٠٧١٨٢٠٨٢٠٩٦٥٢٥٥١٧٣٢٧١٧٣١٠٠٧٣٤٧٨١٤١٩٥٢منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٤٦٣٢٥٨١٩٦٥٠٦٨٤٢٢٨٩١١١٠٤٥٤١٣٢١٧١٢٢٧٠١٤٥٣٢١٨٦٠٤راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٣٨٥٤٤٨٤٦٢٥٨٠٦٩٣٨٧٣١٠٦٥٩٩٤١٠٢٢١٤٦١جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
١٤٩٦١٥٥٦١٦٠٩١٩٤٥٢٠٠٩٢٧٥٥٣١١٠٢٧٣٤٤٥٦٤٥٠٩٩أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ٢٢٧٩٢٩١٧٣٤٩٣٤٠٩٧٤٢٦٢٥٠٠٥٦٤٥٤٥٣٢٠٦٤٤١٧٣٩١مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٦٩٣٢٨٢١٦٨٣٧٠٩٦٦٤١٠٢٨١١١٦٤٠١٣٨٧٥١٢٦٥٦١٣٣٨٧١٦٩٣٨أقمشة ومصنوعات الن
ھار إصـطناعية،١٢- أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٩٤٩١١٠٣١٠٨٤١٢٧٤١٤٤٥١٥٩٧١٨٣٦١٨٤٠١٩٨٦٢٣١٤ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
صنوعات ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست وم

٢٢٨٠٣١٠٠٣٢٧٤٣٥٦٦٣٧٩٤٤١٤٧٥٤٢١٥٦٠٢٥٧٥٧٦٧٦٠من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

١٦٨٤١٤١١٢٤٠٥٣٥٥٩٢٢٤٧٣٢٦٤٥٢٤٥٣٢١٢٤٧٩٩٩٢٣٢معادن ثمينة وحلي تقليدية
٩٩٦٢١٣٦٣٥١٧٥٤٠٢٣٧٧٣٣٨٦٢٦٥٠٨٢٩٦٦٠١٢٣٩٥٣٨٤٩٥٢٤٦٦٢٢٥معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ھا١٦- ية و أجزاؤ ٢٦٥٩٣٣٤٤٣٩٣٨٩٩٣٥٤١٦٨٦٧٣٠٢٩٩٧٤٠١١٧٣١٨١٠٣٠٩٣٩٩٠٢٧١٣٢٢٤٦آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
٢٦٧٢٣٣٤١٤٤٣٨٢٩٠٤٦٧٠٤٥٠٤٥٣٥٩٤٤٠٧٧٦٢٠٦٢٢٨٧٧٣٦٢٨٧٧١٤١معدات نقل١٧-
طب١٨- ياس والفحص وال سينما والق أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير وال

سجيل للصـوت ٣٦٦٥٤٩٣١٥٧٨٩٥٦٩٩٦٤٤٥٧٨٧٣٩٦٥٦٩٥٥٢١٠٥٤٨١١٥١٤والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٧٢٤٨٩١١٢١٧١٢٢٣٧٨٨١٢٢٥٢٦٥٣٣٣٤٦٢٧٩٠٣٤٣٩أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٢٤٠٤٢٨٤٤٣١٤٣٣٦٥١٤٠٨٦٤٨٤٦٦١٧٠٦٨٠١٧٢٠١٩٠١٥أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر ٢٠-
٣١٢٦٢٥٢٧٣٠٦٤٨٠٩٩١١٢١٠٤تحف فنية و قطع أثرية٢١-

  أرقام أولية.
(٣)

  أرقام معدلة.       
(٢)

  سيف       
(١)

  

. المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط 

    (بماليين الرياالت )    

) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١) ٣)   تابع(٣) جدول رقم
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

جي ١٥٣٩١٨٠٨١٤٤١١٣٦٥١٧٤٦١٨٧٥ دول مجلس التعاون الخلي
   وتشمل :

٤٧٣٥١٨٤٠٧٤٢٢٤٠٥٥٠٢          الكويت       
٢٢١٤٢٤٢٣٥٢٣٤٤٣١٤٧٨          البحرين       

حدة        ية المت ٥٧٧٦١١٥١٥٤٤٥٤٩١٥٢٣          االمارات العرب
٢٤٤٢٢٤٢٥١٢١٦٣٥٣٢٧١          قطر       

٢٤٣١٣٣٤٨٦٦١٠١          عمان       

٢١٥٢١٧٣٨١٤٨٩١٦١٧٢١٩٤٢١٥٩ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٣٧٨٣٥٥٢٧١٢٧٤٣١٨٣٤٦          االردن      
عراق       ٩٢٥٨٨٥٨٥١٠٦١١٣          ال
٤٢٤٠٦٣٨٤١١٣١٠٨          اليمن      
٥٥٥٢٦٨٢٣٦٣١٤٥٢٣٣٧٢          لبنان      
٢٧٨٢٣٢٢١٧٢٧٥٣٥١٣١٠          مصر      

١٤٨٩١١١٣١٤٠١٤٩٤٧٤          سوريا      
١٢٦٨٧٨١١٠١٢٩٦١٥٤          المغرب      

سودان       ٣٢٢٢٨٢١٥٠٦٧١٣٥١٠٢          ال

٣٠١٥٢٢٣٧٢٢٨١٢٥٠٤٢٩٨٥٢٧٤٧ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٥١١٤٤٥٥٠٥٤٨٩٤٦٥٣٣٦          باكستان      
٢٠١٨٤٣٧٢          بنغالدش      
٣٥٠٢٧٦٢١٧٢٩١٤٠٥٣٦٦          ماليزيا      

٣٠٨٢١٥٢٣٠٢٧٨٦٢٣٥٨٥          اندونيسيا      
١٧٠٩١١٩٥١٢٣٠١٢٣٧١٣٤٣١٤٢٧          تركيا      

٣٥٦٤٢٢٦٢٠٦٢٠٦١٥٢٤٤٣٢٢٤٩٧٣٢١٨٧٠ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٣٥٦٨١٦٢٢١١١١٣١١٢٩٩٦١٣٠٤٥١١٢٨٨          اليابان      
٩٩٧٩٠٥٧٩٥٨٦١٨٤٥١٠١٤          الھند      

٨٠٠٦٣٥٦٥٦٩٦٦١١٦٣١١٠٠          تايالند      
١٣١٣٩١٦٧٦٣٧٥٤٨٢٦٦٣٧          سنغافورا      

٣٢٣٦٢٥١٥٢٥٢٠٢٩١٧٢٧١٦٢٢٧٠          تايوان
شعبية ٦٨٨٧٤٦٨٣١١١٧١١٤٤٦١٥٠١         الصين ال

٣٥٧٩٣١٦٥٢٩٠٥٣٦٦٨٣٨٥٠٣١٥٤          كوريا الجنوبية      
١٥٣١٤١١٢٣١٥١١٣٤١٣٦          الفلبين      

٢٨١٢٠٨٢٤٨٢٣٦٣٣٠٢٤٩ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٨٣٦١١٨٨٦٥٣١٤           كينيا      
٧٠٥٤٤٩٧٩٨١٤٤          اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١) جدول رقم (٤) : مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

٢٤٠٤١٦٧٨١٣٤١١٢١٩١١٦٤٩١٧  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ٢١٢٨١٥١٤١١٤٨١٠١٢٩٠٣٧٧٠        ا
٢٧٥١٦٤١٩٢٢٠٦٢٥٩١٤٤        نيوزيلندا      

شمالية ٢١٤٣٢١٤٨٨٤١٢٧٨٥١٢١١٥١٣٧٨٢١٥٢١٥  امريكا ال
   ومنھا :

٢٠٦٥٥١٤٥٢٩١٢٣٥٢١١٤٩٢١٣٢٥٥١٤٣٩٢        الواليات المتحدة االمريكيـة      
٧٧٦٣٥٥٤٣٣٦٢٣٥٢٧٨٢٣        كندا      

ية ١٧٢٢١٤٧٨١٠٨٣١١٣٥١٥٩٨١٢٩٥  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٩٤٧١٠٣٦٧٤٣٧٧٤١٠٣٥٨٨٦        البراز
٨٨٤١٣١١٦٥٠٢٨        االرجنتين      
٣٣١٢٣٨١٧٨١٨٢١٤٥٥٠        جواتيماال      

٤١٥٩٩٢٨٤٦٥٢٥٤٤٩٢٦٢٣٦٢٧٣٣٣٢٥٩٥٤  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٩٨٦١٧١٩٢٥٧٤٧٥٨٢٧٥٨٩٧٤٩٥٩        المانيا      
٣١٦٥٢٢٣٢١٧٠٣١٦٤٩١٨١٠١٦٢٩        ھولندا      
لترا       ٦٨٩٨٥٢٨٠٥١٥١٥٨٤٧٥٩٤٧٨٠٦٤        انج
ندا       ٢٢٤٢٥٧٢٢٢٢٩٢٣١٤١٩١        ايرل
١٩٩٧١٣٢٥١٢٢١١٢٤٦١٥٠٢١١١٥        بلجيكا      
٩٢٥٢٤٣٥٩٣٩٩٠٣٩٦٦٤٢٥٩٣٤١٠        فرنسا      

٨٥٩٥٦٦٩٠٥١٨٢٥١٤٥٥٢٦٦٤٥٣١        ايطاليا      
١٠٠٩٦٥١٤٦٣٤٤٨٣٩٠٣٦٤        اليونان      
١٤٨٤١٠١٨٨٠٣٨٣١٩٨١١٠٠١        السويد      
٢٢٨٠١٥٨٦١٢١٦١١٣٨١٢٠٧١٠١٧        اسبانيا      
٨٢٤٧٤٣٥٦٨٣٨٥٦٢٠٣٢١        النمسا      
------         فنلندا      

حاد االوروبي ٨٧٦٣٦٦٦٢٣٨٣٠٤٢٦٠٥٢٢٦٦٧٥٣  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٢٣٧٩١٩٢٦١٣٩٩١٨٦٦١٨٨٦٣٩٦٤        سويسرا      
يا       ٠٠٠٠٠٠        اوكران

٠٠٠٠٠٠        روسيا االتحادية

١٨٨٢٠٠٢١٨١٩٤٢٧٦٢٤٤  دول أخرى

١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات (١)  تابع (٢)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

جي ١٦٣٦١٥٢٧٢١٢٨٢٣٦٩٢٤٦٧٢٨٢٢ دول مجلس التعاون الخلي
   وتشمل :

٢٨٨٢٠١٦٠٢٦٦٢٩٨٢٦٠          الكويت       
٣٩٩٣٩٠٤٩١٥٩٢٦٣٠٧٥١          البحرين       

حدة        ية المت ٦٢١٨٠٦٩٧٨١٠٥٥١١١٥١٣٥٩          االمارات العرب
١٩٥٢١٠٣٧١٣١٣٢٦٠٢٤٧          قطر       

١٣٣١٠١١٢٨١٤٣١٦٤٢٠٥          عمان       

٢٥٧٩٢٩٠٨٣٠٨٥٣٢٥٠٢٨٧٦٣٢٥٥ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٣٣١٥١٣٦٤٤٠٣٢٩٤٣٢٥          االردن      
عراق       ٧٥١٠٠٠٠          ال
٨٩٤٧٤٥٩٤١٢٠١٤٤          اليمن      
٣٤١٤٥٧٤١١٤٠٨٣٨٨٣٥٠          لبنان      
٣٧٦٥٥١٩٢٤١٠٦٤٨١١٨٨٧          مصر      

٥٦٩٩٣٥٥١٢٤٤٩٤٨٩٥٦١          سوريا      
٤٥٠٥٤٠٣٣٨٢٠٠٢٣٢٢٠٢          المغرب      

سودان       ١٦٤١٢٦٢٤٥٢٨١٢٠٩٣٤٥          ال

٣١٣٠٤٠٥٥٤٥٠٩٥٤٨٠٤٥٨٠٥٥١٢ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٣٩٦٦٠٧٦٨٧٧٠٢٤٠٠٥٧٦         باكستان      
١٠٢٩١١١٠١١٢٥          بنغالدش      
٤٧٩٦٩٤٨٢٥٧١٨٧٢٥١٠٢٩          ماليزيا      

٧٩٣١١٥٤١٣١٠١٣٠٧٩٩٣١٤٤٣          اندونيسيا      
١١١٦١٣١٦١٣٤٥٢٢٨٥١٧٢٦١٥٧٤          تركيا      

٢٤١٥٤٢٦٥٧٥٣٠٢٠٣٢٤٩٧٥١٩٥٣٥٢١٤٣٧ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٣٨١٥١٤٩١٥١٧٥٩١١٣٣٢٦١٠٢٧٠٩٣١٢          اليابان      
١٠٢٧١٠٩٧١٥٣٩١٩٢٨١٥٧٨١٩٠٩          الھند      

١٠٢١١١٨٢١٢٢٣١٠٣٧٧٦٥١٠٧٠          تايالند      
٧٠٩٨٥٠٨٥١٦٠٦٤١٩٤٩٥          سنغافورا      

١٩٦٩٢١٢٨٢٠٩٦١٨٣٤١٤٠٢١٥١٥          تايوان
شعبية ١٦٦٨٢٣٤٥٢٦٤٦٢٣٥٨١٨٨٦٢٨٨٧         الصين ال

٢٩٦٠٣٢٢٠٣٣٣٠٢٨١٩٢٤٧٧٣٣٠٤          كوريا الجنوبية      
١٦٣١٤٨١٤٥١٩٦٢١٨٣٤٠          الفلبين      

٢٩٦٢٧٧٢٣٤٢٣٨٢٨٨٥٦٦ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٥١٦٩٢٢٢١١٩٤٠          كينيا      
٣٣٢٧٦٧٢٣١٧٩٠         اثيوبيا      

ـواردات(١)  تابع (٣)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
(بماليين الرياالت) 
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

١٤٠٥١٣٨٥١٢٢٩١١٠٩٩٩٣١١١٠  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٠٨١١٠٤٧٧٦١٦٢٢٧٥٨٨٠٤        ا
٣٢٣٣٣٨٤٦٨٤٨٧٢٣٤٣٠٣        نيوزيلندا      

شمالية ١٥٧٩٦٢٣٠٣٩٢٩١٤٣٢٢٩١٨٢٠١٢٨٢٣٨١٢  امريكا ال
   ومنھا :

١٥٠٦٦٢٢٠٢٥٢٨٠٧٥٢١٧٢٧١٨٦٥٧٢٢٦٣٣        الواليات المتحدة االمريكيـة      
٧٣٠١٠١٤١٠٦٩١١٩٢١٤٧١١١٧٨        كندا      

ية ١٤٦١٢١٥٦١٩٩٨٢٥٢٠١٥١٣٢٤٤٧  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٩٤٣١٤٣٤١٣٠٨١٨٤٢١٠٢٧١٦٦٠        البراز
٦٠١٠٩١٠٨١٨٧٢٥١٦٢        االرجنتين      
١١٧١١٧١٠٥٧٧٥٣١٤٦        جواتيماال      

٣٠٧٠٨٣٧٤٩٣٤٢١١٤٣٥١١٧٢٨١٦٣٣٦٩٦٦  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٦٦٤٥٨٥٢١٩٢٦٢٧٤٠٦٧٢٤٦٨٢٧٣        المانيا      
٢٠٣٦٢١٠١١٩٧٥١٨٢٢١٥٢١١٩٨٣        ھولندا      
لترا       ١٠١٨٢١٢٢٦٨١٣٤١٨١١٦٥٥٧٤٠٠٨٩٠٤        انج
ندا       ٤١٥٤٩٥٥٢٠٣٧٣٣٠٢٦٩٠        ايرل
١٥٥٨٢٠٤٥٢٢٨٩١٩٩٦١٦٧٨١٩١٣        بلجيكا      
٣٥٧٣٤٣٦٧٦٠٠٢٤٣٤٩٣٨٠٦٥٠١٩        فرنسا      

٤١٨١٥٠٢٨٦١٨١٥٣٤٥٤١١٦٤٦٢٠        ايطاليا      
٣٤٦٣٨٣٣٣٨٣٦١٢٤٢٢٩٦        اليونان      
١١٦٩١٤٣٣١٥٥٨١٤٦٥١٢٧٣١٤٩٤        السويد      
٩٨٤١٣٨٥١٤٤٨١٢٢٩١٣٢٣١٥٥١        اسبانيا      
٤٣٩٧٤٢٨٦٠٦٦٢٤٩٦٥٤٢        النمسا      
٤٥٨-----         فنلندا      

حاد االوروبي ٩٠٢٠٩١٧٦٩٤٨٣٧١٣٥٦٤٥١٦٩٦٢  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٥٩٢٩٥٢٨٢٥٦٩٥٣٩٠٧٣٦٣٤٥١٩٨        سويسرا      
يا       ٠٠٠٢٢١٩        اوكران

٠٠٠٠٥٨٨٣٨        روسيا االتحادية

٩٧٣٤٣٤٨٠٥٠٥١٩٨٢٩٨  دول أخرى

٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات (١)   تابع (٤)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

جي ٣٣٤٢٣٣٠٩٣٧٧٨٤٠٨٢٤٠٤٠٤٥٥٠٥٥٥٨ دول مجلس التعاون الخلي
   وتشمل :

٣٤١٢٩٦٣١٥٣٧٣٤٠١٤١٣٤٦٩          الكويت       
٩٧٧٨٠٨١٠١٨٩٠١٦٩١٧٤٦١٠٣٢          البحرين       

حدة        ية المت ١٥١٠١٦٠٩١٨٤٢٢٢١٣٢٢٠٦٢٣٧٥٣٠٦٨          االمارات العرب
٢٨٦٣٠٨٢٩٨٢٧٠٣٤٩٥٠٧٥٤٤          قطر       

٢٢٨٢٨٨٣٠٥٣٢٥٣٩٣٥٠٩٤٤٥          عمان       

٣٧١٠٣٣٨٣٣٦٥٧٤١٨٦٣٢٥١٣٥١٦٤٨٣٣ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٤٨٥٤٤٢٤٣٨٥٣٠٣٩٢٥٣١٥٣٤          االردن      
عراق       ٠٠٠٠٠٠٠          ال
١٦٨١٧١١٢١٢١٨٢٢٣٢٨٠٣٢٩          اليمن      
٤١٢٢٥٣٢٦٠٢٤٢١٧٣٤٧١٣٢٧          لبنان      
٩٦٧٧٨٩١٠٣٩٧٦٩٧٥٧٦٩٦٨١٥          مصر      

٦٠٢٦٢٩٧٨٢١٣٢٥٧٥٧١٠١٨٢٠٢٠          سوريا      
٢١٤٣١٤٢٦٧٣٧٧٢٦٩٢٧٠١٣٣          المغرب      

سودان       ٣٩٥٣٦٩٥٢٧٥١٣٣٦١١٠٨٦١٦          ال

٥٢٧٤٤٧٧٦٥٣٠١٤٦٣٤٥١٧٠٥٤٦١٥٤٣٨ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٩٠٧٤٨٨٤٧٧٤٩٣٥٢٠٤٧٨٤٧٧         باكستان      
١٩٢٧٤١٤٣٦٦٧٦٧٠          بنغالدش      
٩٠٢٧٥٠٨١٤٨٩٠١١٥٢١١٤٠١١٢٤          ماليزيا      

١٥٤٣١٦٠٧١٦٩٦١٥٠٨١٦٩٩١٤٠٧١٣٥٥          اندونيسيا      
١١٢٣١٢٠٩١٣١٦٩٨٥٨٣٣١٣١٩١٤٧١          تركيا      

١٩٥٢٦١٩٤٢٣٢٣٨٦٣٢٣٢٧٧٢٦٧١١٢٨٣٨٦٣٠٨١٣ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٧٣١٤٧١٢٣٩٦٦٦٩٦٥٠١١٨٣٧١٣٠٤٢١٣٤٠٥          اليابان      
٢٢٤١٢٥٨٤٣٠٥٨٢٧٧٠٣١٣٢٢٨١١٣٣٠٧          الھند      

١٢١٩١٠١٩٩٣٧٩٤٩٩٩٦١١١٠١٢٢٢          تايالند      
٣٨٤٤٨٠٥٣٩٥٤٥٥٤٢٥٠٥٥٩٩          سنغافورا      

١٥٤٧١٦٢٧١٥٤٥١٢٥٨١١٥٨١١٧٨١١٦٠          تايوان
شعبية ٣٢٠١٣٣٧٠٣٥٩٣٣٦٧٧٤٤٨٥٥٤٠٣٦٤٤١         الصين ال

٢٩٤٠٢٦١٩٣٨٨٤٣٨٠١٣٨٤٦٣٨٣١٣٩٨٩          كوريا الجنوبية      
٢٢٢١٧٧١٩١١٦٥١٥٣١٦٦١٩٢          الفلبين      

٩٤٤١٧٥٣١٩٧٥١٧٣٩١٢٩٦١٠٦٦٩٧١ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٥٢٤٢٦٤٥٣٤٢٢١٩          كينيا      
٨٦٧٠١٢٩١٣٠١٥٢٩٧٩٤         اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات (١)  تابع (٥)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

١٦٤٣٢١٥٢٢٣١٧٢٥٦٤٣٢٧٥٥١٨٥٤٦٣٠  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٢٦٣١٧٥٢١٩٧٨٢٢٧٣٢٩٠٧٤٧٣٣٤٢٢٣        ا
٣٧٩٣٩٩٣٣٦٢٨٩٣٦٤٤٥١٤٠٦        نيوزيلندا      

شمالية ٢٤٢٥٧٢٥٥٦٩٢٥١٦٠٢١٢٠٣٢٢٨٨٤٢٢١٧٩٢١٠٥٨  امريكا ال
   ومنھا :

٢٢٧٧١٢٣٩٣٣٢٣٩٨٤١٩٨٨٢٢١٨٠٢٢٠٧٧٠١٩٧٣٧        الواليات المتحدة االمريكيـة      
١٤٨٦١٦٣٦١١٧٦١٣٢١١٠٨٢١٤٠٨١٣٢١        كندا      

ية ٢٥٦١٣٠٧٩٢٩٩٣٢٨٧٦٤٢٦٣٣٩٦٨٣٤٣٤  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ١٧٨٠٢١٣٢١٦٥٨١٦٥٠٢٣١٤٢٤٣١٢٠٧٤        البراز
١٣٩١٦٧٢٥٥١٢١١٥٤٢٣١٣١١        االرجنتين      
١٢٩٩٨١١٠١٥٦٢٣٠٢١٦٢١٨        جواتيماال      

٣٥٨٧٤٣٦١٢٤٣٦٧٠٠٣٥١٦٨٣٦٧٣٧٣٧٥٠١٣٨٥٢٩  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٧٧٩٨٥٨٢٩٧٠٥٢٧٦٤٨٩١٦٤٩٤٠٣١٠٢١٧        المانيا      
١٧٧٠٢٠٦٦١٨٢٩١٩٧١٢٣٨٧٢١٩٠٢٠٤٥        ھولندا      
لترا       ٩٣٣٤١١٢٨١٩٥٣٥٨٤٥٦٧٣٠٨٨٠٣٧٧٢٤٠        انج
ندا       ٥٩٥٦٦٧٩١٨٩١٧١٠٢٩١١٣٢١١٠٠        ايرل
١٨١٢١٦٣٥١٣٨٦١٥٥٨١٧٠٧١٨٩٢٢٠٨٩        بلجيكا      
٤٣١٣٤٨٣٨٥٨٦٢٤٤٢١٤٦٧٥٤٤٧٣٤٣٥٠        فرنسا      

٤٩٠١٤٩٦٣٤٦٦٧٤٤٢٤٤٦٩٨٤٥٤٣٥٢٠٣        ايطاليا      
٢٦٩٤١٥٢٢٥١٧٣١٨٧١٦٨١٩٣        اليونان      
١٢٨٨١١٨٩١٣٧٣١٤٤١١٨١٣١٦٤٥١٤٩٠        السويد      
١٤١٤١٤١٥١٨١٣١٩٦٢١٦٠٧١٦٦٦١٥٤٠        اسبانيا      
٥٥٤٤٦٤٦٠٢٦٢٧٤٩٣٤٨٨٦٤٢        النمسا      
٥٣٢٣١٣٤٥٣٥٣٩٦١٢٨٦٩١٢٨٠         فنلندا      

حاد االوروبي ٦٤٨٦٧٦٦١٦٢٧٨٥٠٦٨٥٤١١٤٩١٨٤٨٠٩  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٤٨٥٦٦٢٢١٤٨٢٨٣٥٢٣٣٦٩٤٢٨٣٢٢٠١٢        سويسرا      
يا       ١٩٣١١٥١٤٣١٣٢١٠٨٣١٧٦٤٢        اوكران

٥٩٧٤١٩٣٦٩٣٣١٤٦٦٣٨٤٥١٥        روسيا االتحادية

٣٦٣٤١٤٣٧٥١٨٣٢٠٢٢٠١١٠١٥  دول أخرى

١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١١٢١٠٨٨  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات (١)  تابع (٦)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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٢٠١١ (٣)٢٠١٠ (٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩مجموعة الدول / الدول

جي ٦٣٣٠٨٥٣٧١٠٢٣٤١٢٢٦٠١٤٤٤٦١٨٦٥٢١٧٥٤٥٢٢٣٣٧٣٢١٣٣ دول مجلس التعاون الخلي
   وتشمل :

٤٩٤٨١٨٨٣٧٨٤٦٨٤٧١١٦٨١١٠٣١٤٠٠١٧٣٨          الكويت       
٩٨٨١٨٨٥٢١٤٦٢٥٨٥٣١١٦٤٤٢٩٣٥٣٠٤٠٤٤٤٧٨٠          البحرين       

حدة        ية المت ٣٦٣٧٤٥٢٠٥٨٦٢٧١٦٧٨٤٣٧١٠٨١٤١٠٧٩٠١٤١٩٠٢٠٤٢٦          االمارات العرب
٦٣٧٧٠٨٤٧٨٧٩٧٩٤٩٤٧٨٦٦٩٩٤٢١٧٩٧          قطر       

٥٧٤٦٠٦٩١٠٨٦٥١٠٩٧١٧٦٢١٤٥٣١٧٦١٣٣٩٢          عمان       

٥٢٦١٦١١٤٨٢٨٦٨١٢٠١٠٣٦٣١٣٤٢٥١٢٢٨٥١٤٢٦١١٦٤٥٢ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٦٦٧٧٦٥١٠٠٩١٣٦٥١٤٦٣١٨٩٥٢٠٠٤٢٣٤٢٢٤٦٦          االردن      
عراق       ٠١١٠١١٠٠١          ال
٤١٤٥٤٦٦٠٤٥٣٦٥١٣٦٨١٧٣٨٧٨٨٩٦٩          اليمن      
٤٠٠٤٣٥٤٨٣٥٦٩٨٠٢٩٩٤٩٨٠١٠٩٧١٤٦٢          لبنان      
١٢٧٧١٦٣٥٢٩٨٩٢٨١٤٤١٦٣٥٦١٢٥٣٦٥٦٠٧٤٧٠٢١          مصر      

١٥٦٤١٥٧٩١٩٤٥١٧٢٤١٨٦٦١٩٦٣١٦٥١٢١٥٢١٩٥٦          سوريا      
٢٥٥٢٧٨٣٩٧٢٨٠٣٥٧٨١٥١٧٤٢٥٣٢٩٧          المغرب      

سودان       ٥٣١٧٣٢٥٣٤٥٦٨٤٤٨٥٤٧٦١٥٧٩٠١٢٤٩          ال

٧٢٤١٨٨١١١٠٧٩٤١١٧٤٣١٦٠٠٣٢١٨٦٨١٦٥٧٥٢١٢٨٥٢٤٨٨٨ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٦٤٢٦٧٧٧٤٦٧٤١٧٤٣١٢٨٣١٢٧١١٣٩٤١٧١٩          باكستان      
٦٩٧٢١٠٢١٢٢١٤٣١٨٣٢٤٠٢٧٧٤٣٥          بنغالدش      
١٥٨٢١٨٢٥٢٠٤٥٢٢٠٦٣٢٢٥٤٥٧٧٣٥٣٤٤٤٣٩٦١٢٩          ماليزيا      

١٤٠٨١٦١٤٢٠٣٠٢٣٥٤٣٥١٦٤٣٠١٣٣٤٢٤٢٩١٥٤٠٧          اندونيسيا      
٢٢٩٢٢٣٦٠٣١٣٩٣١٨٣٤٦٩٩٧١٨١٦٣١٤٨٢٤٦٩١٩٢          تركيا      

٤١٢٩٦٤٦٨١٠٥٩٨٥٢٧٤٤٠١١٠١٩٤٠١٣٦٣٤٢١١١٤٩٢١٢٦٣٤٠١٦٢١١٦ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٦٧٩٧١٧٥٥٥٢٠٠٩٣٢١١٤٦٢٩٥٦٣٣٥٢٥١٢٧١٤٢٢٩٩٥٧٣١٣٢٣          اليابان      
٤٥٨٩٥٦٢٢٦٨٨٤٩٨٦٤١١٥٢٩١٨٠١٢١٣٠٩٥١٥١١٦١٦١٩١          الھند      

١٦٥١٢١٧٩٣٨١٧٤٩٤٦٥٥٨٢٧٨٣٢٧٧٦٤٨٧٥٣١٠١٤٩          تايالند      
٨٠٠٧٩١١٠٩٤٣٠٢٠٣٣٨١٢٨٥٤٢٦٣٥٢٢٤٢٢٥٠٦          سنغافورا      

١٤٧٦١٦١٥١٩٤٣١٩٩٢٢٧١٧٣٧٧٨٢٥٧٠٣٦٤٩٤٨٥٣          تايوان
شعبية ٩٢١١١١٦٨١١٦٥٢١٢٢٣٩١٣٢٦٦٤٤٧٥٤١٤٠٦٠١٤٦٨٥١٦٤٨٢٩         الصين ال

٥٨٩٧٦٦٨٨٨١٣٨٩٩٠٠١٥١٦٢١٩٢١٨١٥٩٣١١٧٧٨٩٢٩٠٧٦          كوريا الجنوبية      
٢٤٥٢٦٣٣٣١٤٤٧٤٩٣٦٧٦٦٤٠٧٥٠٩٧٢          الفلبين      

٩٨٤١٨٨٢١٩٨٣١٩٩٩٢٧٤٣٣١٤٠٢٢١٩٣١٦٥٤٥٣١ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٣٤٢٣١٣٦٤٠٨٣٦٣٨٢١١٤          كينيا      
١٤١١٩٠٢٤٨٢٦٨٣٣٩٤٨٥٤١٥٥٥٣٦٠٢         اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات (١) تابع (٧)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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٢٠١١ (٣)٢٠١٠ (٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩مجموعة الدول / الدول

٥٠٨٠٦٥٧٠٧٤١٨٨٧٨٨٨٨٧٧١١٤٧٨٧٥٧٣٨٠٤٨٨٨٤٤  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ٤٤٢٥٥٧٣٧٦٢٧٠٧٧٣٤٧٢٩٦٩٢٧٤٦٢٥٦٦٢١٦٦٥٦٧        ا
٦٥٤٨٣١١١٤٣١٠٥٣١٥٦٨٢٢٠٠١٣١٤١٨٢٩٢٢٦٤        نيوزيلندا      

شمالية ٢٤٨٧٧٢٩٣١٥٣٤٨٩٣٤٠٣٦٦٤٩٤٣٧٦٥٩٠٣٥٦١٦٧٥٨٢١٦٦٨٠١٠  امريكا ال
   ومنھا :

٢٣١٥٠٢٧٠٢٨٣٢٩٥٢٣٧٨٠٢٤٥٨٥٢٥٩١٠٧٥٠٩٩٩٥٢٧٤٩٦١٩٤٣        الواليات المتحدة االمريكيـة      
١٧٢٧٢٢٨٨١٩٤٠٢٥٦٣٣٥٨٥٦٧٩٦٥١٦٩٥٤٦٧٦٠٦٧        كندا      

ية ٤٩١١٥٧١٨٨٢٣٠١٠٠٩٦١٢٠٠٦١٦٧٣٤١٣١٤٠١٦٧٧٤٢١٧٣٣  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٢٩١٩٣٢٥٣٤٩٢٢٥٤٩٠٦٥٦٤١٠٨٥١٨٩٦٤١١٦٩٩١٤٢٢٢        البراز
٦٦٤٦٩٨١٠٣٣١٥٩١٢١٨١٢٣٣٤١٣١٨١٥٣٨٢٦٦٩        االرجنتين      
١٩٤١٧٤١٦٣١٥٧١٨٠٣٦٩٢٧٥٤٩٣٤٨١        جواتيماال      

٥١٢١٢٥٤٥٧٦٧٠٠٣٠٨٠٦٥٣١٠٩٦٧٥١٢٦٠٠١١٠٨٦٢٦١١٣٦٠٤١٣٣٢٢٧  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

١٤٠٠٩١٤٢١٧١٨٢٣٨٢١٢٢٣٣٠٠٢٢٣٢٠٤٧٢٨٥٧٢٣١٠٣٢٣٣٩٦٤        المانيا      
٣٣٠٦٣٣٣٨٣٧٠٣٣٨٦٥٤٥٥٢٥٤٧٩٤٤٩٤٤٥٨٢٥٥٣٤        ھولندا      
لترا       ٩٠١٤٩٧٦٧١٠٤٤٣١٠٣١٨١٣١٧٠١٥٢٢٥١٢٨٤٢١٢٩٠٩١٤٣١٣        انج
ندا       ١٤٢٠١٤١٩١٦٢٠٢٣٢٢٢٦٤١٣٢٩٥٣٠٦٩٣٤٩٠٣٥٢٧        ايرل
٢٤٥٤٢٤٠٧٣٢٦١٣٣٧٦٤١٠٩٥٦٦٠٥٠٥٨٤٥٣٦٥٠٢٨        بلجيكا      
٥٦٢٤٦٠٩٢٧٦٨٧١٠٠٨٢١١٤٩٩١٥٢٤٤١٤٣٤٦١٦٣٩٥١٨١٧٨        فرنسا      

٥٩٤١٥٩٣٢٨٤٦٨١٠٥٥٠١٥٣٨١١٧٢٨٨١٣٢٥٠١٢٦٨٢١٧٢٩٠        ايطاليا      
٢١٣٢٤٧٣١٤٣٣٧٣٥١٤٢٦٢٩٠٤١٨٦٠١        اليونان      
٢٥٠٠٢٩٠٤٣٦٢٢٤٠٠٤٤٧٦٨٥٨٥٤٥٢٦١٥٣٦٥٦٦١٥        السويد      
٢٠٠٣٢٣٣٦٢٥١٠٢٨٨٠٤٤٢٩٥٠٦٤٤٦٢٣٤٧٣٥٥٦٥٥        اسبانيا      
١٤٠٢١١٨٧١٧٠٧٢٤٦٣٣١٥٩٤٢٢٧٤٣٩٧٢٨٨٧٤٨٠٠        النمسا      
١٧٥٨١١٩٤٣٨٧٠٤٣٩٦٤٨١٨٤٥٣٣٢٥٨٣١٦٧١٢٢٩١         فنلندا      

بي حاد االورو ٧٠٥٩٦٨٨٢١٠٥٩٤١٢٧٠٧١٢٥٨٦١٨٢٠٩١٢٦٦٧١٦٧٠٦٢١٧٧٢  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٢٨٦٨٣٢٣٦٤٨٠٧٤١٧٦٥٣١٨٧٧٤٠٦٢٨٣٨٤٣٧١٢٢٦٤        سويسرا      
يا       ١٢٤٧١٢٥٣١٨١٣٢٩٥٦٢٧٧٥٥٢١٥٢٦٣٩٣٨٢١٤٢٤٤        اوكران

٨٨٨٩٩٠١٤٩٩٢٦٥٣٣٤١٨٤٠٣٣٢٦٣٤٣٣٨٦٤٥٨٢        روسيا االتحادية

٢١٤٠٢٤٤٤٦٧١٢٦٩١٢١١٠١  دول أخرى

١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦٤٩٣٧٠٧  مجموع الـواردات

  أرقام أولية.        - دول لم تنظم لدول االتحاد االوروبي خالل تلك السنة.
(٣)

  أرقام معدلة.    
(٢)

  سيف       
(١)

  

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

ـواردات (١)  تابع (٨)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
(بماليين الرياالت) 
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

جي   ٥٦١٦٥١٩١٤٨٥١٦٢٦٤٦١٣٤٨٣١٤ دول مجلس التعاون الخلي

   وتشمل :

٣٣٥٢٩٢٤١٠٦٨٠٩١٢١٠٩٦        الكويت       

٤٩١٦٤٢٢١٣٢٥٦٤٣٧٠٣٧٦٣٤٧٧٧        البحرين       

حدة        ية المت ٢٥٨٥١٨١٠٠٢٩٧٢١١٧٢١٨٦٨        االمارات العرب

٧٨١١٣١٣٣١٥٣٢٠٣٤٢٨        قطر       

٢٩٤٧٥٠٨٩٨٤١٤٥        عمان       

٥١٢٦٤٨٩٧٢٤٨٠٢٨٦٧٣٦٦٣٣١٣٩ دول الجامعة العربية األخـرى  

   ومنھا :

١٣٤١١٣٩١٤٧٩٥٠٣٤١٤١٠٩        االردن      

عراق       ١٠٤١٢٨١٦٩٩٥٣٧٨٦١٢        ال

٩٢٤٨١١٦٤٧٦٠٢٨٨٢٥٩٦        اليمن      

٣٣٩١٦٧٦٠٥٦٧٤٧٣        لبنان      

٢٨٦٢١٦٢٤٣٣٩٤٦٦٥٢٨        مصر      

٢٥١٠٥٤٩٥٨٤٩٤٥        سوريا      

١٢٨٥٦٥٥٥٠٤٧٢٣٠١٥٦        المغرب      

سودان       ٤٣٧٨٥٧٣٨٤٦٩٩٦٠٣٥٦٥        ال

٦٩٩٧٦٨٦٥٢٤١٧٢٩٥٣٢٨٤٨٣١٩١ الدول اإلسالمية غير العربيـة 

   ومنھا :

١٩٨٠١٧٦٤١٠٠٠١١٦٨١٢٩٢١١٥٧       باكستان      

١٧٩٢٤٩١٠٤٢١٩١١١٢٢٩        بنغالدش      

١٣٠٤٨٣٤١١٨١٨٥٣٢١٣٤٤        ماليزيا      

٢٧١٤٣١٥٧٢٥٥٦٢٠٤١٣٤٣٩        اندونيسيا      

٧٥٣٧٨٥٨٥٢٧١١٦٦٧٧٨٧         تركيا      

٦٨٦٨٢٤٤٦٣٥٢٣٤٤٦٣٣٢٤٧٣٠٨١٦٣٥٨٦٤الدول اآلسيوية غير العربيـة

 واإلسالمية ومنھا :

٤٢١٧٥٢٩٨٢٠١٥١٣٧١٩٢٨٣١٥٤١٦١٨٥٤٥        اليابان      

٤١٩٩٣٠٧٥١١٠١١٧٦٥٢٥٥٨٢٥٧١        الھند      

٢٨٣٢٥٦٤١٦٧٣١٤٥٩٠٩٤٠        تايالند      

٧٠٩٩٢٩٣٠٢٠٢٦٤٣٣٢٥٣١١٦٣٥٢        سنغافورا      

٦٤١٩٤٦٥١٢٨٣٠٣٦٤٩٣٩٥٥٤٠٦٩        تايوان      

شعبية ٢٤٤١٥٥١٩٩٤٠٤١٦٥       الصين ال

(بماليين الرياالت)    

جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

٤٠٧٩٢٠٠٠١٥٢١٢٧٢٨١٧٢٧٢١٠٠        كوريا الجنوبية      

١١١٨١٠٦٠٤٠٣٦٤٧٣٦٦٦٦٠        الفلبين      

٥٩٦٤٣٩٤٠٣٥٠٤٧٣١٧٧١الدول اإلفريقية غير العربيـة

واإلسالمية ومنھا :

٤٦٥١٦٥١٢١٨١٧٥١١٨        كينيا      

٢٢٦٢١٤٣٣٧٥٨١٠٦٦١٥٠٥١٥٥٤  اوقيانوسيا      

   ومنھا :

ستراليا       ١٨٩١٨٨٩٧٠٥٨٠٢١٠١٧١١٥١        ا

٣٧١٥٤٤٥٣٢٤٤٢٦٥٣٨٠        نيوزيلندا      

شمالية   ٨٨٦٣٥٥٧٦١٢٦٥٨١٧١١٠٢٠٢٦٢٢٧٧٦٨  امريكا ال

   ومنھا :

٨٨٦٢٥٤٦٥١٢٣٩٣١٧٠٠٩١٩٨٦٠٢٧٤٣٧        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٤٣١٦٤٤١٦٣٠١٢٣٣٩٦٣٥٦٧٢٤٧٧  امريكا الجنوب

   ومنھا :

يل       ٤٠٤٣٣٨٠٥٣٠١٠٣٠٥٢٣٤٠٢٢٤٥٢        البراز

٢١٣١٦٢٠٦٥٢٢٣٢٨٩١٨٤٤٦٢٠٤١٤٢٠٧٤٧  دول االتحاد االوروبي

   ومنھا :

٢٣٦٥٢١٢٢٢٢٠٨١٢١١٢١١٧٩٢٧        المانيا      

٢٤٣٠٥٧٤٢٣٦٣٦٥٣٣٧٤٩٥٥٤٧٤٦        ھولندا      

لترا       ١٩٥٣١٨٧٣٢٠٩٤١٤٢٨٢٠٤٣١٦٢٠        انج

١٢٠٥١٠٨٢٣٢٣٧١١٥٦٦٦١٤        البرتغال      

٥٦٦٢٤٩٨٤٤١٣٣٢٣٠٧٤٥٣٠٥٥٤٩         فرنسا      

٥٩٨٢٣٧٥٤٥٦٤٤٣٥٨٣٢٩٠٧٤٣٠٥        ايطاليا      

١٧٩٣٧٤٦١٠٠٦٩٦٧٥٠٠١٨٠        اليونان      

٢٥٠٣٧٦٤١٩٣٢٢٠٩٥١٤٤٣١٨٢٧        اسبانيا      

١٠١٨١٣٩٩٢٢٠٣٦٦٥١٣٥٢٨٨٨        بلجيكا      

حاد االوروبي ٥٠٤٧٣٣٢٩٩٩٠٨٣٥١٠٧٦٢٢٩٢  دول اوروبا عدا االت

٣٣٩٩٢١٠٣٣٧٤١٩٢٢٧٢١٧٧  دول أخرى  

ـلي     ١٣٢٢٢٠٩٩٥٣٦٧٤٦٧٨٨٦٨٨٠٩١٢٨٨١٠٦٢٩٤  المجمـــوع الكـ

تابع (٢) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

جي   ١١٠٦٦١٢٠٢٠١١٣٦٣١٠٣٦٧١٠٧٤٣١٣٤٤٨ دول مجلس التعاون الخلي

   وتشمل :

٧٤٦٢٥٠١١٦٤٠١٥٦١١٤٦٩١٧٥٠        الكويت       

٦٥٦٤٥٨٣٦٥٩٩٥٤٩٩١٥٠١٧٥٥٤١        البحرين       

حدة        ية المت ٣٠١٠٣١٩٣٣١٢٦٣٢٥٣٣٥٦٩٥٠٥٧        االمارات العرب

٤٦١٢٨٢٣٩٠٣١٢٣٨١٥٩٤        قطر       

٢٨٥٢٠٨٢١٢٢٥٠٣٠٧٥٠٦        عمان       

٦٥٢٨٥١٩٨٣٥٣٩٣٦٤٦٣٤٠٨٤٨٠٢ دول الجامعة العربية األخـرى  

   ومنھا :

٣٢٢١٤٧١٧٥٢١٨٣٧٢٤٠١        االردن      

عراق       ----------٤٨٣        ال

٦٨٩٣٠٩٣٠٧٢٤٧٢٣٤٤٣٣        اليمن      

١١٤١٠٣١٢١١٦١١٦٧٣٠٤        لبنان      

٢٤٢٣٣٠٤٨٧٢٧٢٧٩١٩٨٩٠٠        مصر      

٢٧٩-٧٧١٢٣١٨٢١٨٠        سوريا      

١١٤٤١٠٦١١٤٣٦١٥٣٧١٦٧٤١٦٤٨        المغرب      

سودان       ٥٩٤١٥٨٣٨٣٤٩٣٣٥٦٤١٣        ال

٥٩١٦١٠١١٧١٢٠٢٧١٠٠٤٣٩٧٨٦١٠٥٧٠ الدول اإلسالمية غير العربيـة 

   ومنھا :

١٦٨٢١٧٧٤١٩٢٩١٨٣٨١٧٤٤١٩٩٨        باكستان      

٣١١٢١٥٢٨٥٢٠٩٣٢٩٣٣٠        بنغالدش      

٢٩٧٢٩٥٣٧١٤٨٣٣٩٢٥٩٥        ماليزيا      

٦٢١٢٣٠١٢٨٦٢١٣٢٥١٨٣٣١٨٧١        اندونيسيا      

٢٨٣٨٥٢٣٥٥٤٢٨٥٢٢١٤٥٤٩٤٩٨٢        تركيا      

٦٠٤٦٧٦٠٢٤٦٦٧٨٦٢٦٠١٥٧٥٩٩٤٢٧٨٣٧٦الدول اآلسيوية غير العربيـة

 واإلسالمية ومنھا :

٣١٥٥٩٢٨٦٨٩٣٠٧٩١٢٦٧٧٧٢٥٤٧٠٣٠٣٤٦        اليابان      

٤١١٥٤١٠٣٥٣٦٩٤٩٧١٤٦٨٦٥٨٤٤        الھند      

١٠٩٩٨٨٥١٠٣٦١٠٦٣٨٦٨١٦٠٧        تايالند      

٨٩١٧٩٠٩٤٩٨٦٨٧٨٣٣٧٧٣٥٩٩٧٢        سنغافورا      

٥٦٣٤٤٩٦٨٤٧٩٥٤٧٩٨٤٣٢٠٥٤٧٠        تايوان      

شعبية ١٥٨٣٤٦٢٤٣٢٥٥٤٥١١٠٤١       الصين ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٣) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

٦٢٥٤٩٩٣٨١٢٧٧٠١١٩٣١١٢٩٩٩١٨٤٢٩        كوريا الجنوبية      

٢٢١٥٢٠١٦٢٤٥٢٢١٤٤٢٦٦٦٣٦٥٩        الفلبين      

١٧٤٠١٨١٦٢٠٧٦١٤٣٤١٥٢٣١٧٨٥الدول اإلفريقية غير العربيـة

واإلسالمية ومنھا :

٢٣٣١٩٨١٢٩١٨١٢٠٤٣٦٤        كينيا      

١٦٠٠٢٢٨٢٢٠٢٧١٨٩٠١٧١٧٢٦١٩  اوقيانوسيا      

   ومنھا :

ستراليا       ١١٦٦١٦٧٧١٦٤١١٥٣٥١٤٤٣٢٢١٢        ا

٤٣٤٦٠٧٣٨٥٣٤٢٢٧٤٤٠٥        نيوزيلندا      

شمالية   ٤١٤٩٦٤٢٤٠٨٤١٧٤٢٢٩٠٣٥٣٠٨٧٤٣٣٠٩٢  امريكا ال

   ومنھا :

٣٩٨٩٠٤٠٩٦٩٤٠١٦٨٢٧٧١٥٢٩٥١٨٣١٧٤٣        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٥٥٥١٤٩٨١٥٣٩٤٤٩٧٧٤٩٨٦٤٢٣٢  امريكا الجنوب

   ومنھا :

يل       ٥٤٨٢٤٩٣٣٥٣٣٢٤٩٥٣٤٩١١٤٠٩٦        البراز

٢٩٤٧٢٣٧١٠٢٣٩٤٤٩٣٤٥١٨٣٤٨١٩٣٧٣٦٥  دول االتحاد االوروبي

   ومنھا :

٩٨٤١٠٠٩١٩٩٢١٨٣٣١٩٨٠٩٥٧        المانيا      

٧٨٥٧١٠٨٠٢٩٩٢٦٦٨٢١٧٦٨٥٨٧٠٣        ھولندا      

لترا       ٢٦٦٤٣٥٢٥٣٧٠٢٥١٦٧٣١٤٨٢٧٤٧        انج

٦٠٧٥٨٢٨٦٩٥٦٨٧٥٧١٢٠٨        البرتغال      

٧٩١٧٨٢٠٣٨٢٣٩٦٩٦٠٨٤٧١٧٣٤٧         فرنسا      

٥٩٧٨٧٦٧٥٧٦٣٢٧٩٧١٨١٤٢٧٣٩٨        ايطاليا      

٥٦٧١٢٠٦٢٧٩٥٢٦٧٢٢٠٨٨١٧٣٠        اليونان      

٢١٨١٣٥٦٣٤١٤٩٢٣٩٢٢١٤١٤٣٥٩        اسبانيا      

٧٠٣٤٥٢١٤١١٣٠٣٨٣١٨٤٥        بلجيكا      

حاد االوروبي ٢٣٤٢٢٢٠٤٢٦٠٧٢٠٢٠١٦٤٣٨٦٦  دول اوروبا عدا االت

١٦١٢٦٢٢٣٩٦٨٣١٤٩٢٤٨  دول أخرى  

ـلي     ١٦٦٣٣٩١٧٨٦٣٦١٨٨٣٢٥١٥٨٧٧٠١٥٩٥٩٠١٨٧٤٠٣  المجمـــوع الكـ

(بماليين الرياالت) 

تابع (٤) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

جي   ١٦٢٨٣١٧٠٨٩١٢٤٤٣١٣٣١٠١٥٩٩٣١٤٧٦١١٦٧٣٤ دول مجلس التعاون الخلي

   وتشمل :

١٧٠٩٢٠١٨١٨٨٧١٧٨٣١٨٠٢١٥٦٥٢٠١٨        الكويت       

٦٥٨١٦٢٧٢٤٣٨٧٥٥٦٠٧١٥٨٥٣٠٤٦٥٧٧        البحرين       

حدة        ية المت ٦٧٧٩٧٣٧٥٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٦٦٥٧٦٦٤٦٠        االمارات العرب

٧٧٣٨٤١٧٣٧٦٨٣٧٣١٧٤٣٩٧٠        قطر       

٤٤١٥٨٣٥٢٠٥٧٤٤١٦٥٧٣٧٠٨        عمان       

٦١٠٦٧٤١٤٦٠٥١٥٤٢٥٦٢٣٠٨٢٣٩٨٩٣٦ دول الجامعة العربية األخـرى  

   ومنھا :

٤٢٤٤٥٨٧٦٨٦٤٧٦٤٢٥٦٩٧٥٣        االردن      

عراق       ٨٧٢٦٤٢٦٢--------        ال

٦١٠٨١٠٦٦٩٥٣٥٥٨٠٨٨٨٧٣٢        اليمن      

٣٤٧٤٣٤٣٧٣٤٤٧٥٥١١١٢١٦٥٤        لبنان      

١٥٣٦٢٢٨٦١٦٠٢١٤٢١١٤٥٥١٧٦٨١٧٥٧        مصر      

٢٩٢٣٠٢٣٤٣٤٠٥٤١٨٣٩٢٦٩٦        سوريا      

٢٠٦٧٢٠٠٧١٣٩٧١٢١٣٢١٠٠١٦٤٩٢١٣٧        المغرب      

سودان       ٤٣١٦٥٧٣٩٨٣٤٩٢٠١٤٨٣٦٢٨        ال

١١٨٠٨٩١٧٦٧٢٦٤٩٦٩٦١٤٧٤٤١٣٩١٨١٤٧٠٢ الدول اإلسالمية غير العربيـة 

   ومنھا :

٢٠٢٦١٩٤٨١٥٢٠٢٥٦٢٤٧٦٦٤١١٩٤٤٧٤       باكستان      

٣٧٧٤٣٣٢٥١٤٦١٧٣٧٨٤٩٥٨٠        بنغالدش      

٩٥٦٨٩٢٥٢٨١٢٩٨١٧٠٦١٨٨٤١٩١٥        ماليزيا      

١٣٨٠١٦٥٣٢٢٨٠٣٣١٨٤٠٧١٣٨٠٢٤٠٨٨        اندونيسيا      

٥٨٤٤٣٤٩٦٢٣٢٠١٩٤٤٣٢٤٨٢٦٣٥٢٦٨٩         تركيا      

٩٦١٥٦١٠٣٣٧٦٥٩٧٩٧٨١١١٨١٢٧٤١٩١١٦٢٢٦١٢١٨٩٧الدول اآلسيوية غير العربيـة

 واإلسالمية ومنھا :

٣٤٢٢١٣٩٣٦١٢١٦٦٨٢٨٤٩٦٤٦٠٧٤٣٩٠٩٩٣٨٩٧٤        اليابان      

٧٨٠٤٩٢٥١٦٠٨٣٨١٧٥١٢٨٢٣١٢٣٣٦١٤٧٤٢        الھند      

٢٩٨٧٢٩٨٠١٦٠٧٢١٠٠٣٥٧٨٤٠٤٢٤٠٨٥        تايالند      

١٣٦٥٦١٥٦٤٥٨٦٩٧١١١٠٧١٤٦٣٢١٣٤٢٩١٣٩٠٥        سنغافورا      

٥٨٣٠٥٦٩٦٣٤٧٦٤١٨٥٧٧٤٢٨٤٧٢٧٦٧٤        تايوان      

شعبية ٨٥٨١٥٨٢١٢٣١٢٣٥٢٥٦٣٠٨١٥٩١٠٨٢٠       الصين ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٥) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

٢٣٩٣١٢٣١٤٩١٣٨٨٦٢٠٤٢٩٣١٢٧٣٢٤٦٢١٢٥٨١٣        كوريا الجنوبية      

٤٥٢٩٣٦٠٦٢٠٢١٢٨٢٨٤٠٢٣٣٣٨٢٣٦٩٤        الفلبين      

٢٧٥٠٣٢٧٧٣٣٣٥٥٣٩١٧٤٨١٦٧٢٠٧١٨٧الدول اإلفريقية غير العربيـة

واإلسالمية ومنھا :

٦١٣٨٦٧٥٣٢٥٥٢١٠٣٨٤١٨٦٤        كينيا      

٣٤٨٣٢٩١٠١٧٠٣١٩٣٧٢٨٦١٢٥٨٦٢٣٣٥  اوقيانوسيا      

   ومنھا :

ستراليا       ٢٦٧٤٢٠٦٠١٢٧١١٥٩١٢٣٤٤٢٢١٨٢٠٦٢        ا

٦٧٦٨٢٣٤٣٢٣٣٣٥١٧٣٦٨٢٧٣        نيوزيلندا      

شمالية   ٤١٦٠٧٣٦١٧٤٢٤٥٤١٣٨٤٦٧٦٠٦٨٣٤٧٨٦٦٥٥٣١٠  امريكا ال

   ومنھا :

٣٩٨٩١٣٤٦٠٣٢٣٦٩٥٣٧١٨٥٥٨٨٣٢٤٦٤٨٢٥٣٥١١        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٥٨٤٤٤٢١٣٢٦٨٧٢٨٠٢٤٤١١٣٥٣٧٣٥١٢  امريكا الجنوب

   ومنھا :

يل       ٤٩٠٣٣٩٠٨٢٢١٠٢٢١٦٣٥٠٥٢٤١٧٢٣٣٥        البراز

٤٢٤٨٨٤٣٥٢١٢٧٢٤٦٣١٣٤٧٥٠١٥٢٤٠٣٧٤٤٠٣٨٧  دول االتحاد االوروبي

   ومنھا :

٢٧٧٩٢٦١٢١٥١٤١٨٨٦٣٠٥٦١٧١٤١٩٢٤        المانيا      

٩٧٢٥١٠٦١٢٦٠٤٣٧٨٤٥١١٥٩٢٧٩٧١٦٩٨٩        ھولندا      

لترا       ١٦٨٥١٩٩٦١٢٥٨١٦٣٧٣٢٢٣٣٣٦٩٢٧٤٠        انج

١٤٢٦١٢٨٦٨٢٠٩٢٧١٤٦٠١١٣٥١٢٥٧        البرتغال      

٩٠٣٣٨٩٥٠٥٤٥٦٧٤٦٩١٠٩١٠٧٤٥٩٧٧٣٨         فرنسا      

٦٦٤٠٨٠٠٤٤٩٠٨٤٤٢٨٦٩٧١٦٦٢١٦٧٤٦        ايطاليا      

٢٥٤٦٢٦٣٨٢١٢٨٢٣٢١٣٩٦٤٣٥٥٤٣٣٨٢        اليونان      

٤٩٨٤٤٢٣٠٣٠٤٨٣٣٨٨٥٠١٣٤٤٢٨٥٥٣٩        اسبانيا      

٢٤٥٢٢٠٩٨١٥٥٩٩٠٧٣٢٦٧٣٣١٤٤٠٢٧        بلجيكا      

حاد االوروبي ٧٩٧١٦١٢٥٨٤٧٥٣٦٥٥٧٦٦٥٨  دول اوروبا عدا االت

١٠٦١٣٢٦٣١١٦٢١٤٩٥٨٣  دول أخرى  

ـلي     ٢٢٧٤٢٨٢٢٧٤٤٣١٤٥٣٨٨١٩٠٠٨٤٢٩٠٥٥٣٢٥٤٨٩٨٢٧١٧٤١  المجمـــوع الكـ

تابع (٦) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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٢٠١١ (٢)٢٠١٠ (١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩مجموعة الدول / الدول

جي   ٢٣٣١٠٣٠٧٦٤٤٥٢١٥٥٨٥٩٣٧١١٢٠٨٢٧٤٤٧١٥٤٣٧٦٩٥٣٩٢٥٣٦ دول مجلس التعاون الخلي

   وتشمل :

٢٩٧٨٤٠٨١٤٤٢٨٤٨٦٩٥٧١١٥٦٢٩٤٩٣٢٥١٨٩٥٩٥٤        الكويت       

٨١٠٥١١٥٠٧١٨٦٣٧٢٢٧١٧٢٦٢٣٨٣٥٣٨٩٢٤٥٣٤٢٩٨٤٩٣٦٩٣٥        البحرين       

حدة        ية المت ٩٨١٢١٢٢٣٠١٨٠٢٧٢٥٤٨٨٣١٧٨٠٣٢٩٠٠٣١٩٢١٣٢٩٢٣٣٧٨٨١        االمارات العرب

١٣٨٣١٩٤٤٢٦٥٩٤٠٠٩٥٥٤٠٦٢٠٩٧٢١٦٥٩٩٦٥٢٩٤        قطر       

١٠٣٢١٠٠١١٤٦٣١٥١٠١٨٥١٢٦١٧٢٩٤٠٢٩٩٦٦٤٧٢        عمان       

١٤٨٧٤٢٤٣١٩٣٥٤٢٩٤١٩٥٧٤٦٠٢٦٦٣٨٨٠٤١٥٩٠٤٩٧٥٣٦٣١٠٣ دول الجامعة العربية األخـرى  

   ومنھا :

٤٠٢٩٦٨٥٢١٠٢٣٨١٢١٤٨١٢١٣٩١٦٤٠٦١١١٢١١٢٨٤٩١٦٨١٦        االردن      

عراق       ٧٨١٥٨٢٥٣٤٩٨١٤٦٩٢١٥٦٣٠٥٠١٩٠٥٢١٨٢        ال

١٠٥٥١٩٧٤٢٦٥٧٣٠٩١٢٧٣٨٤٢٦٣٢٩٦١٤١٩٤٥٣٦٩        اليمن      

٩٩٤١٥٩٦١٦٧٤١٢٨٥١٠٩٤١٥٢٨١٣٣١١٨٧٣٢٩٧٩        لبنان      

٣٤٢٧٤٤٨٤٧٦٦٦١٠٣٢٠١٣٧٧٩١٦٧٩٩٨٣٣٦٩٦٢٥١٠٦٩٦        مصر      

٥٥٥٢١٧٢٢٦٨٦٢٢٢٢٢٧١١٢٨٦٨٢٣٥٧٣٠٤١٣٣٩٩        سوريا      

٢٣٩٩٣٢٧٥٤٨٢٧٥٤١٧٦٢١٤٩٤٨٩٥١٤١٨٠٥٣١١٣١٨        المغرب      

سودان       ٨٣٩١٢٢٢٢٠٦٤٢٣٥٥٢٢٦٨٢٢٩١٢١٢٣٢٢١٦٢١٧٦        ال

١٨٢٦٨٢٤٨٠٤٣٢٢٥١٣٩٠٥٩٤٤٥٢٥٥٤٦٤٤٣٣٢٥١٤٥٨٧٤٦٠٩٦٠ الدول اإلسالمية غير العربيـة 

   ومنھا :

٤٨٢٨٧٩٧٩٩٤٣٥١١٣٦٣١٣٠١٥١٦٦٣٠٩٤٨٧١٢٢٩٨١٦٣٢٣        باكستان      

٦٧٢٦٨٤١٣٤٧١٣٥٢١٣٤٠٢٠٢٨١٤٦٥٢٢٧٤٢٩٢٦        بنغالدش      

٢٣٥٤٣٣٩٨٤٤٦٥٥٦٤٩٦٦١١٧٩٤٨٤٠٧٨٦٤٤٤٩٤٧١        ماليزيا      

٥٩١٧٦٨٧١٩١٧٠١١٤٨٤١٢٣٦٦١٥١٢٢١١٠٧٩١٤٣٨٨١٧٨٤٧        اندونيسيا      

٣٥٠٩٤٥٣٩٦٧٦٩٧٧٧١٨٨٧٢١١٦٥٠٥٧٣٧٩٠١٢١٢٥٥٥         تركيا      

١٥٦٣٤٧٢١٠٨٥٣٣٢٦٩٢٠٣٩٤٥٥٥٤٣٢٥٥٨٦٠٤٥٧٦٣٩٢٤٧٢٥١٨٥٥٨٧٤١٥٦٤الدول اآلسيوية غير العربيـة

 واإلسالمية ومنھا :

٤٩٣٢٥٦٧٠٠٦١٠٥٥٨٠١٣٠٣٦٩١٣٤٠٠٧١٧٨٨٢٣١٠٨٩٥٦١٣٥٦٣٤١٨٠٨٢٨        اليابان      

٢٠٨٠٤٢٧٦٢٥٤٠٢٣٧٤٨٥٢٠٦٤١٢٠٨٥٢٩٥٥٢٩٥١٧١٨٩١١٠٣٢٧٢        الھند      

٥٣٧٦٨٣٦٥١٢٠١٦١٣٢٦٤١٥٤٨٠٢٣٧٦٥١٣٨٨٤١٧٩٢٤٢٤٦٤١        تايالند      

١٥٩٤٠٢٢١٤٧٣٥٤٨٨٣٧٤٠٥٣٧٣٦٠٤٣٦٩٣٣١٤٢٩٣٧٩٣١٦٠٣٩٨        سنغافورا      

١٢٢٧٩١٥٣٩٦٢٤٣٦٦٢٩٠٤٤٣٢٦٠٥٤٦١٦٥٢٨١٥١٣٧٦٨٥٤٦٨٤٨        تايوان      

شعبية ١٥٣٦٧٢٢٧٨٧٤٠٥١٩٤٩٥٥٦٥٩٨٤٠١٠٤٩٥٤٨٠٤١٧١١٢٢١٠١٧٠٥٠٠       الصين ال

تابع (٧) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت)     
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٢٠١١ (٢)٢٠١٠ (١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩مجموعة الدول / الدول

٣١٨١٦٤٠٣٨٢٥٧٣٦٨٧٢٥٧٠٧٣٩٧٢١٠١٦٢١٦٨٢٦٣٩٢٤٣١١٣٧٣٩٢        كوريا الجنوبية      

٤٥٠٥٥١٣٠٨٥٤٤١٠٧٥١١٢٥١٠١٧٧٤٢٥٧٧٣٩٢٢٦١٣٠٦٤        الفلبين      

٩٧٠١١٢١٨٨١٥٨٤٠١٦٧٧٩١٧٤٥٣٢٤٧٩٢١٤٣٥٠١٦٠٨٤٢٥٦٧٥الدول اإلفريقية غير العربيـة

واإلسالمية ومنھا :

١٢١٢١١٦٧١٧٥٥٢٠٦٦١٧٩٤٣٤٩٩٢٠١٥١٩٨٧٣٥٣٦        كينيا      

١٦٤٤١٥٤٦١٧٩٩٢٣٥٦٢٦١٤٣٢٣٥١٩٨٩١٨٩٠٣٩٩٣  اوقيانوسيا      

   ومنھا :

ستراليا       ١٣١٧٩٤٦١٣٩٤١٢٦٩١٥٦٥٢٠١٨١٠٩١٩٧٠١٥١٠        ا

٣٢٧٥٩٩٤٠٤١٠٨٧١٠٤٢١١٩١٨٩٠٩١١٢٤٧٤        نيوزيلندا      

شمالية   ٦٧٦٦٦٨٤٨٩١١٠٩٥٨٠١٢٤٦٦٥١٥٣٩٩٤٢٠٣٢٠٧٩١٠١٤١٣١٩٩٧١٩٦٨٤٤  امريكا ال

   ومنھا :

٦٥٣٨٥٨١٣٦٠١٠٤٧٤٦١١٩٢٣٩١٤٧٤٣٢١٩٥٥٢١٨٥٥٣٢١٢٤٦٧٥١٨٧٥٢٢        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٥١٧٠٥٤٩٤٧٠٥٦٧٥٨٦٨٧٩٨١٢٩٧٣٧٤٧٦١٠٢٢١١٧٦١٦  امريكا الجنوب

   ومنھا :

يل       ٣٢٤٩٤٠٣٨٥١٧٨٥٩٧٧٦٤٠٥٩٧٩٠٥٥٠٩٧٦٢٧١٢٧٤٦        البراز

٥٠٩٣٩٧٥٩١٣١٠٢٣٤٦١٠٣٥٤٨٩٦٥٨٨١٢٣٨٤٠٦٦٤٢١٨٩٤٧٣١٦٣٩٨٢  دول االتحاد االوروبي

   ومنھا :

١٦٨٢٣١٣٥٤٠٨٦٤٧٢٩٤٤٠١٥٥٨٨١٥٩٨٩٥٢١٥٦٠        المانيا      

١٠٣٣٨١٨٢١٦٢٤٣٠٨٢٤٣٣١١٨٦٣٠٢٤٥٢٩١٣٤٣٦١٢٧٣٠٣١٦٦٧        ھولندا      

لترا       ٣٤٤٣٦٣٥٣٦٨٥٥٣٨٤٣٤١٧٥٣٥٦٢٢٦١٢٣٤٦١٥٧٣٠        انج

١١٢٩١٣٩٥١٨٥٧٢٠٣٥٢٣١٦٣٥٧٧١٨١٤٢٦٩٩٤٣٥٣        البرتغال      

٨٧٧٤١٢٣٣٥١٦١٠٢١٥٤٢٠١٥٣٨٠١٨٥٦٨١١٥٥٧١٥٧٣٩٢٤٦٧٩         فرنسا      

٨٨٦٥١٢٥٥٣٢٠١٤٥١٩٣٥٩١٧٢٣٩٢٢٩٠٢٩٦٥٣١٥٥٢٩٣٨٦١١        ايطاليا      

٤٤٨٥٦٤٣٠٨٤٦١٨٧٥٨٧٠٣٢٧٨٢٧٣٧٩٩٦٠٨٢٨٥٥٥        اليونان      

٦٥٣٦٨٣٨٢١١١٣٤١٣٤١٧١٤٩٩٠٢١٠٤٩١٢٢٧٤١٧٧٦٣٢٧٧٧٠        اسبانيا      

٤٤٤٠٥٦٧٣٨٥٢٨١٠٧٤٦١٠٨٧٧١٣٨٦٧٨٨٠٧١٢٨٤٥١٨٣٠٥        بلجيكا      

حاد االوروبي ١٧١٠١٦٤٢٦٩٠٢٢٢٧٧٠٣١٥١٦٩٩٥٩٧٨١٣٤٢  دول اوروبا عدا االت

٣٥٧٧١٨١٤٢٤٧٣٨٤٥  دول أخرى  

ـلي     ٣٤٩٦٦٤٤٧٢٤٩١٦٧٧١٤٤٧٩١٣٣٩٨٧٤٤٠٣١١٧٥٤٨٢٧٢١١٠٩٩٤١٧٨٥١٣٦٧٦٢٠  المجمـــوع الكـ

  أرقام أولية .
(٢)

أرقام معدلة.   
(١)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

تابع (٨) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٧٢ إحصاءات ميزان المدفوعات      ( مليون لایر ) ١(أ) -

٢٧٦ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطبعة الخامسة  ( مليون لایر ) ١(ب) -

٢٧٨ إحصاءات ميزان المدفوعات      ( مليون دوالر امريكي ) ٢(أ) -

٢٨٢ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطبعة الخامسة  ( مليون دوالر امريكي ) ٢(ب) -

القسم الثامن

إحصـــاءات ميزان المدفوعات
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١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

فوب)١- ـاري ( ٢٩٣٨٣١٧٤٣٤٨٨٣١١٢٣٣٦٧٤٣٧٣٤٥٢٨٤٥٥٦٤٦٦٧٦٠٨٩٨٢٤٥١١٩٣٥ المـيزان التج

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٤٠٣٨٤٤٧٥٤٨١٣٤٧٣٤٥٤٣٢٦٩٥٤٧١٧١٨٠١٠٨٢٧٦٩٦٩٨١١٥٤٨١٦١٥٢

١٤٢٣٣٢٤٥٥٣٦٢٧٣٨٦١٠١١١٩٣١٦٣ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     ------------------------ ومنھا إ

-٤٢٨٠-٣٣٣٤-٣٧٢٧-٣٧١٠-٣٥٤٠-٢٧١٦-٢٦٤٣-٢١١٩-١٦٦٦-١٣٥٧-١٣٢٤-١١١٤ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت٢- -٣٢٦٧ -٣٨٨٨ -٥٦٢٣ -٥٠٨١ -٤٩١٦ -٣٧٧١ -٣٥٩٢ -٢٨٤٥ -٢٢٥٥ -٢٩٣٦ -٢٣٤٢ -١٩٢٩  ال

٤٥١٣٩٧٤٠٦٥٣٨٦٤١٧٠٧٨٧٦٩٨١١٠٤٩١٣١٩١٥٤٥١٩٥٤ المتحصالتأ-

٣٨٧٤١١٣١٢٧٢١٩٢٣٠١٧٠٢٧٥٣٠١٤٣٥---- عائد اإلسـتثمار١-

٩٩١١٦١١٢١٣٠١٦٠١٨٠٢٣٠٢٦٥٢٧٠٦٣٩٥٦٣٦١٤ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

٣٥٢٢٨١٢٥٧٣٣٤٣٦٩٤٠١٤٢٧٤٨٦٦١٠٤٠٥٦٨١٩٠٥ عائدات أخـرى٣-

٢٣٨٠٢٧٣٩٣٣٤٢٢٧٩٣٣٤٨٦٤٢٩٩٤٦٤٧٥٨٩٧٦١٣٠٦٩٤٢٥٤٣٣٥٢٢١ المـدفوعاتب-

ـأمين١- شحن والت ١٠٦١٢٦١٣١١٦١٢٠٥١٦٧٢٦٢٣٤٩٣٦٥٣٦٥٣٣٣٤٢٨ ال

١٦٣٨١٨٢٥٢٤١٣١٦٧٩١٩٥٩٢٦٣٨٢٦٤٧٣٠٨٨٣١٨٠٣٥١١١٧٧١٥٥٦ قطاع النفـط٢-

ـاص٣- طاع الخ خدمات الق  ٣٢١٣٨٩٣٢٤٣٨٤٤١٥٥٨٩٦٢٠٦٤٧٧١٢١٠٥٨٨٤٣١١٣٩

خرى(١)٤- أ حكومية ٦٣١٨٩٢٤٣٣١٥٣٤٢٢٧٨٥١٤١٢٢٣١٢٦٤١١٨٦١٥٥٦١٩٩١خدمات

حويالت الخاصـة٥- ٢٥٣٢١٠٢٣١٢٥٤٥٦٤٦٢٦٦٠٥٥٩٠٦٠٩٨٢٢٩٣٠١١٠٧ الت

ـاري (١+٢)٣- ميزان الحساب الج  ٤٦٧٤٣٥٧٨٦٦٨-٤١٤-١٠٠٨٨٣٢٥٥١٨٥٧٥٢٢٧٨١٧٥٧٣٦٠

مال واإلحتياطيات٤- -٨٦٦٨ -٤٣٥٧ -٤٦٧ ٣٦٠٤١٤-٧٥٧ -٧٨١ -٥٢٢ -٨٥٧ -٥٥١ -٨٣٢ -١٠٠٨  حركة رأس ال

ـات الرأســماليةأ- ٣١١-٤٩٧ -١٠٣ ٤٣١٤٧-٤٣٢ -١٩٤ -٣٣٨ ٧١-١٤٣ ٦٨١٤٨ صـافي العملي

 النفطية واألخـرى
ـات الرأسـمالية األخـرىب- صافي العملي  ٣٠٥٠-٤١٣-٣٦١-١٨٩١٠١١٨-٣١٥١٥٢-٧٠١٤٩٩-٩٢٢-٦٩٨-

 للقطـاع الخـاص (٢)
صارف التجاريـةج- مركز الم -٧٤١-١٠٣-١٠٤-٥٤٤٥-١٢٢٦٨٢٢١-٢٧-٤١٤٥-١١٣ صافي 

ـات الرسـميةد- مال واالحتياطي -٥١٨٨-٢٥٤٤٣٠١٠١٣٣٤٤-٢٩٤-٥٠٣-٦٢١-٤٠٢-١٠٦٥-٩٩-٢٦٦ راس ال

صرف  ٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر ال

جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
(مليون لایر)  



27
3

 
  

  
  

   
 

  
  

   
   

   
  

  
ي 
ود
سع
 ال
ي
رب
لع
د ا
لنق
ة ا
سس
مؤ

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

48 
 

  
  

  
   

  
  

  
 

  
  

  
ت
عا
فو
مد
 ال
ان
يز
 م
ت
ءا
صا
إح

 

١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

ـاري ( فوب) ١- ١٥٠٣٦١٠٦٧٤١٨٣١١٥١٠٠٢٠٢٩٩١٨٦٦٦٦٢٧١٢٤٦٨٧٢٥٠٠٢٠٢٧٧١٧٤١٣٥١٧٥٤٢٩٨٣٣١٢٤٨ المـيزان التج

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٢١٥٨٣١١٥٦٨٤٩٥٥٨٧١٢٥٣٥٠١٤١٨٠٧١٢٥٢٦٥١٩٤٤٥٩٣٣٤٥٤٣٣٧٥٣٢٠٢٤٩٩٧٨١٥٤١٧٨١٢٧٤٢٣

٩٨٢٨٣٤١٨٤٢٨٤٣١٤٩٠٥٠٤٥١٩٢٩٥٤٣٢٧٨٣٥٦٥٤٤٥٠ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     (٢٥٠٥) (٢٦١٩)(٢٦٩٥) (٢٤١٣) ---------------- ومنھا إ

-١٠٠٦٢٥-١١٤٧٦٠-١١٨٠٨١-١٠١١٠٠-٨٥٠٤٢-٧٠٢٧٦-٥٩١٢٨-٤٣٠٥٢-٢٥٥٧٦-١٢٨٩٠-٩٢٢٦-٦٦٤٥ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت ٢- -٩٦٠٩٣ -١٠١١٩٩ -١٠٩٢٢٠ -١٣٨٠٥١ -١٠٧٧٨٠ -٨٤٢٧١ -٧٤١٥٥ -٥٧٢١٥ -٤٩٧٨٨ -٣٢٧٧٩ -٢٤٧٥١ -٥٧٠٢  ال

٢٨٧٣٩٢٣٨١١٢٥٩١٦١٢١٢١١٩٠٢١٩٨٧٢٥٩٣٣٣٧٤٨٠٥٤١٩٧٦٤٩٦٧٦٩٨٥٨٦٢٠١٢ المتحصالتأ-

٧٦١٤٣٢٥٦٥٣٩١٠٢٧٧١٤٠٥٧١٤٦٢٢١٦٥١٨٢٤٧٦١٣٧٠٥٩٤٨١٩٧٥٤٨١٩٤٧٠٩٦ عائد اإلسـتثمار١-

٧٩٣٢٦١٦١٧٥٥٢٠٤٧٢١٦٨١٨٤٣٢٥٦١٢٨٥٤١٩٩٦١١٢٤٧٠١٤٢٦ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

١٣١٩٢٢٩٧٢٩٦٥٣٧٩٧٤٩٦٥٥٥٢٢٦٨٥٤٩٨٦٥١٥١٤٢١٥٦٤٦١٤٣٣٨١٤٤٩٠ عائدات أخـرى٣-

٨٥٧٥٣٣٩٨٩٤٤٠٣٨٦٥٩٠٩٧٨٤٠٥٩٦١٤٢١١٠٢٠٤١٤٥٢٦٠١٩٢٢٤٨١٧٤١٨٧١٧١٠٥٧١٥٨١٠٥ المـدفوعاتب-

شحن والتـأمين١- ٦٧١٩٢٣١٩٣٣٥١١٥٨٦١٠١٠٠٥٢١١٩٤٧١٥٣٠٨١٨١٩٨٢١٢٥٤٢٠٦٥٧١٨١١٢ ال

١٢٦٧١٧٣٨٠٥٦٧٦٧٧٨٨٨٦٢١٣٩٥٤٦٩٤٣٢٣٠١١٣٢٤٧٠٢١٢٩١١٠٤٣٧١١٠١٩ قطاع النفـط٢-

طاع الخـاص٣- خدمات الق  ١٩٦٠٢٥٩١٦٠٣٦٩٦٥٩١٣٥٢٨٢٤٣٣٨٢٩٥٣٧٢٢٢٦٧٣٩٣١٨٣٨٢٦٨٣٦٠٨٠٣١٩٢٩

خرى(١)٤- أ حكومية ٣٢٣٠١١٢٦٠٢٨٤٤٨٣٩٨٥٣٤٢٣٣٧٤٨١٢٦٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٤١٦٨٧٥٠٤٤٨٥٧٩٧٧٨٤٢٢خدمات

حويالت الخاصـة٥- ١٤٤٧١٨٣٥١٩٤٥٣٤٩٤٥٣٠٩٩٦٧٢١٢٦٥٣١٣٦١٦١٨٠٩٤١٨٣٣٠١٨٠٨٦١٨٦٢٣ الت

ميزان الحساب الجـاري (١+٢) ٣-  ٦٤٨٤٥-٤٠٤١٦١٤٢٢٤٠١٣٩١٢٣٢٥٩٥٥٥٨٢١٦-٩٣٣٤٨١٩٩٠٥٠٣٣٦٥٠٤١٤٤١٩٧١٧٥٢٨-

مال واإلحتياطيات ٤- ٥٨٢١٦٦٤٨٤٥-٢٥٩٥٥ -١٣٩١٢٣ -١٤٢٢٤٠ -٤٠٤١٦ ٧٥٢٨-٤١٩٧١ -٥٠٤١٤ -٥٠٣٣٦ -٨١٩٩٠ -٩٣٣٤  حركة رأس ال

ـافي العمليـات الرأســماليةأ- ٢١٩٨٠٣٨١٥٣١٧٠٧٧١٧٠٩٤-١٠٦١٧ -٤٢٦٦ ٢٧٥٧١٨٩٣-١٣٩٧ ٦٥٦٤-١٣٢٤٥ -٢٣١٥  ص

 النفطية واألخـرى
ـات الرأسـمالية األخـرى ب- صافي العملي  ١٦٤٠٤٢١٣٨-٣٤٤٧٢١٩٠٣-٣٢٩٦٥-٢٦٦٨٩-١١٧٥٢-٧٠٨٨-١٥٦٢٤٠٣٠-٥٥٠٥-٣٣٧٠

ـاع الخـاص (٢)  للقط
صارف التجاريـةج- مركز الم -٣٧٠٩-٦٠٤-١٠٧٣٨-٢١٢١٥-١٢٣٥٣-١٤٥٨٥٢٤٢-٣٣١٩-١٧٨٩-٤٦٧-٥١٣١٧ صافي 

ـات الرسـميةد- مال واالحتياطي ٢٥٣٣٩٤٩٣٢٢-٣١٤٦٧-١٤٣٣٣٥-٨٦٣٠٥-١٥٩٢٩٤٢١٩-٣٤٣٢١-٤٣١٩٨-٥٧٩٩٥-٦٢٩٢٣-٣٧٠٠ راس ال

صرف  ٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر ال

تابع (٢) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
(مليون لایر)  
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

ـاري ( فوب) ١- ٢٥٤٦٢١١٣٣٣١٨١٨٤١٦٨٩٥٣٣٩٥٣٨٥٠٩٦٨٠٨١٨٧٤٥٥٦٦١٤٤١٧٩٣٠٠٩٠٨٥٢١٣١٨٥٢ المـيزان التج

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٩٣٦٢٣٦٦٦٦٥٧٦٢٧١٧٥٤٤٠٨٩٩٦٥١٤٩٦٤٩١٦٢٧٦٤١٧٣٧٥٢١٤٤٢٠٢١٤٢٤٠١١٦٢٥٩٣٢٠٢٦٣٨

٥٦٠١٧٨٦٤١٠٣٧٩١٥٦٢٠١٦٠٠٥١٦٠٥٦١٥٣١٧١٤٠٨٢١٤١٣٤١٦٧٦١٢٤٣٢٠٢٤١٨١ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     (٢٣٢١)(١٧٦٢)(١٣١٢)(١٥٢٧)(١٥٤٥)(٢٢٩٧)(٢٤١٤)(٢٣٤٩)(٢٣٩٢)(٢٢٨٠)(٢٦١٢)(٢٠٧٢) ومنھا إ

-٩٤٩٦٧-٩٦٠٦١-٧٩٨٦٢-٩٦٨٩٥-١١٣٢٧٨-٩٧٢٦٣-٨٠٦٠٩-٧٢٠١٧-٧٤١٦٥-٦٨٤٦٦-٦٣١٩٦-٧٣٧٦٢ الــوارداتج-

 

خدمات والتحـويالت ٢- -١٢٩٣٠٤ -١١٠٧٩٥ -١١٨٥٧٣ -١٢٦١٠٩ -١٤٠٩٩٣ -١٨٤٣٢٠ -١٠٠٦٥١ -٦٩٧٢٩ -٤٤٣٨٧ -٥٤٧٨٨ -٥٥٠١٣ -٧٢٣١٧  ال

٥٨١٨٨٥١٦٤٢٤٩١٠٤٤٧٩٦١٤٨٧٤٨٤٦٤٣٥٤٤٠٢٣٤١١٠٢٣٥٩٧٩٢٨٠٦٢٣٢٢٠١٣٠١٩٢ المتحصالتأ-

٤٤٩٧٨٤١٧٧١٣٩٤٥٨٣٩١٤٨٣٩٠٧٤٣٤٤٥٢٣٢٥٨٥٢٧٦٢٩٢٣٢٥٠١٥١٠١١٨٦٧٨١٩٢٠٠ عائد اإلسـتثمار١-

٣١٢٢٢٢٢٣٠٢٢٨٢٧١٦٣٤٥٤٤٤٩١٤٣٤٤٢٨٤٩٠٦١٠ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

١٢٨٩٨٩٦٤٩٩٤١٦٨٥٨٥٩٤٠٣١١٣٤٩١٠٨٩٤١٢٩٨٢١٢٢٩٥١٢٥٣٣١٣٠٣٣١٠٣٨٢ عائدات أخـرى٣-

١٣٠٥٠٥١٠٦٦٥٥١٠٣٨٩٢٩٢٣٤٨١١٨٤٧٧١٤٧٠٨٦٢٢٨٣٤٣١٨٢٠٩٥١٦٢٠٨٨١٤٦٦٣٥١٤٢٩٩٦١٥٩٤٩٦ المـدفوعاتب-

ـأمين١- شحن والت ١١٨٠٢٧٥٨٤٦٨٤٧٧٤١٧٧٢٠٢٩٦٧٣١١٦٧١١١٣٢٨٨٧٢١٧٥٨٧٩١٢٦٩٠١٢ ال

٦٣٦١٢٤٤١٢٥٣١٢٦٨٢٣٨١٣٤٥٦٩٧٢٤٣٧٢٨١٨٦١٣٩٥٨٧٨١٧٩١٠٠٣٩ قطاع النفـط٢-

ـاص٣- طاع الخ خدمات الق  ٣٨٢٦٣٢٩٣٦٢٢٦٨٥٣٢٠٨٥٧٢٧٠٨٣٣٧٨٧٨٤٢٠٨٧٤٥٥١١٤٣٤٣٧٢٥٨٤٨٢٣٣٨٥٣٨١٤٦

خرى(١)٤- أ حكومية ٥٥٢٤٥٤٩٤٨٠٤٩١٨٣٣٧٠٠٨٤٨٣٨٥٥٢٨٨٣١١٥٨٥٩٦٧٨٠٣٤٢٤٥٧٣٥٨٢١٤٠٠٧٩٤٤٢٠٢خدمات

حويالت الخاصـة٥- ١٨٨٣٤١٧٧٨٨١٨٤٧٨٢٤٣٨٤٣١٩٩٤٤٢٠٨٣٥١٤٨٣٥٠١٧٢٥٨٨٦٠٦٧٧٩٢٦٢٢٢٧٥٨٠٩٧ الت

ميزان الحساب الجـاري (١+٢) ٣-  ٢٥٤٨-١٩٩٤٣-٣٩٢٧٣-٦٤٦٦٨-٦٦٤٣٧-١٠٣٥٠٢-١٥٥٥٥-٣٥٧٧٦-٢٧٤٩٢-٣٦٦٠٤-٤٣٦٨٠-٤٦٨٥٥

مال واإلحتياطيات ٤- -٢٥٤٨ ٤٦٨٥٥٤٣٦٨٠٣٦٦٠٤٢٧٤٩٢٣٥٧٧٦١٥٥٥٥١٠٣٥٠٢٦٦٤٣٧٦٤٦٦٨٣٩٢٧٣١٩٩٤٣ حركة رأس ال

ـات الرأســماليةأ- ـافي العملي -٤٢٢٨ -٧٠٣٠ ٥١٢٧١٣١٠-٢٩٦ ٦٩٧٩٦٠٤-٢٤٥٣ -١٢٣٢ -٤٤٠٢ ١٧٨٣٣٥٧٨ ص

 النفطية واألخـرى
صافي العمليـات الرأسـمالية األخـرى ب-  ٢٥٠٥١١٥٩٥٢٣٣١٨٥١٩٨٧٥٣٠٠٠٩١٠٠٠١٩٩٠٥٦٥١٧٧٦٣٥٧٤٧٣١٥٨٤١٥٦٣٤٤٢٣٢٩

ـاع الخـاص (٢)  للقط
صارف التجاريـةج- مركز الم -١٥٢٩٧٧٠٤٩٢٢٥-٢٢٨٠١٨٠٨٥١٣٦٤-١٧٧٢٩٠٥٤-٨٢٩٩-٥٣٣٠-٩٨٨١-٣١٦٠ صافي 

مال واالحتياطيـات الرسـميةد- -١٠٦٣٥٣١٤٢٤-٢٥١٥٨٨٩١٨-٢٣١٨١٣٤٠٣١١٣١٥١١٧١٤٨٦٤٤٨٧٦٢٩١٥٦٢٣١٢٨ راس ال

صرف   ٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر ال

(مليون لایر)  

تابع (٣) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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 ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤ ١٩٩٧١٩٩٨

( فوب)١- ١٢٨٠٨٨٤١٩٠٦٩٣٢٦٧١٨٥٨٦٦١٤٦٩٤٩١٥٩٩٣٢٢٠٥٢٦١٣٠٨٢٥٥ المـيزان التجـاري

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ١٩٩١٧٢١٢١٦٠٧١٦٧٧٩٣٢٦٤٩٥١٢٢٣٥٣٢٢٣٨٥٨٧٣٠٧٥٩١٤١٤٠٥٩

٢٧٦٧٢٢٣٤١٦٢١٧٨٦٢٤٨٠٥٣٠٦٩٣٣٢٤٣٦٤١١٤٨٥٧١٨٦ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     (٩٢٢٩)(٤٩٢٩)(٤٠٧٧)(٣٦٣٥)(١٨٨٦)(١٨٦٨)(١٧٩٥)(٢٤٧١) ومنھا إ

-١٦٢٩٩٠-١٤٣٤٧٨-١١١٠٩١-١٠٧٢٧٦-١٠٣٨٩٠-٩٦٣١٢-١٠٣١١٧-٩٨٧٦٥ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت٢- -١٢٣٣٩٩-١١٨٠٣٨-١١٥٤٠٨-١١١٨٧٣ -١٣٢١٧٦ -٩١٧٢٦-٩١١٥١ -١٢٦٩٤٤  ال

٣٨٠٩٥٣٩٨٣٤٤٢٤١٥٣١٢٦٠٣٤٩١٩٣٤٠٦١٣٣٥١٢٣٩٢٣٢ المتحصالتأ-

٢١٥٥٥٢١٧٥٧٢١٧٦٤١٢٥٤٣١٥٤٦٧١٣٩٢٩١١١٦٣١٦٠٤٢ عائد اإلسـتثمار١-

٥٩٩٣٦٥٥٠٥٧٩٦٦٧٣٧١٨٩٢٦١٢٤٦ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

١٥٩٤١١٧٧١٢٢٠١٤٧١٧٩٢١١٨٧٧٩١٩٤١٤٢١٤٢٣٢١٩٤٤ عائدات أخـرى٣-

١٦٥٠٣٩١٣٠٩٨٥١٣٤١٤١١٦٣٤٣٧١٤٦٧٩٢١٤٩٤٦٨١٥١٥٥٠١٦٢٦٣١ المـدفوعاتب-

٨٨٨٨٩٢٨٠٨٦٦٨٩٣٥٠٩٦٥٥٩٩٩٨١٢٩١٣١٤٦٦٩ الشحن والتـأمين١-

١١١٢٧١١٣٨٩١٠٨١١١٠٧٤٥١٧٤١٥١٤٧١٨١٦٠٤٠١٤٢٥٠ قطاع النفـط٢-

طاع الخـاص٣- خدمات الق  ٤٥٠٨٥٢٣١٤٩٢٦٦٧٨٣١٦٢٨١٧١٧٦١٦٨٢١١٨٣٣١٢٧٦١١

خرى(١)٤- أ حكومية ٤٣٦٣٥٣١١٦٤٣٥٦٤٠٥٤٠٠٢٤٥٨٤٧٤٨٤٨٠٤٨٨٢٩٥٥٢٦٩خدمات

حويالت الخاصـة٥- ٥٦٣٠٤٥٦٠٠٣٥٢٣٤٣٥٧٧١٣٥٦٦٩٩٥٩٤٥١٥٥٤٣٧٥٠٨٣٢ الت

ميزان الحساب الجـاري (١+٢)٣-  ١٥٤٢٥٣٦٨٩٣٥٠٧٥٤٤٥٢٤٨٧٢٢٣١٨٤٨٥٦-١١٤٤٤٩٢٤٥

مال واإلحتياطيات٤- -١٨٤٨٥٦-٨٧٢٢٣-٤٤٥٢٤-٣٥٠٧٥-٥٣٦٨٩ -١٥٤٢ ٤٩٢٤٥-١١٤٤  حركة رأس ال

-١٢٥٤-٢١٩٩-٧٤٢٣٠٣-٧٠٥٤-٢٩٢١ ١١٣٩٨١٦٠٦٣ صـافي العمليـات الرأســماليةأ-

 النفطية واألخـرى
صافي العمليـات الرأسـمالية األخـرى ب-  ٦٠٧٥١-٢٠١٩٧-٤٧٥٤٠-٢٨٨٢٧-٥٠٤٨-٣٤٤٤٦-٣٤٠٨٦١٣٧-

 للقطـاع الخـاص (٢)
صارف التجاريـةج- مركز الم -١١٤٧٢٦٠٣١-١٢٧٤١-١٤٠٤٧١٠٦٣٢٢٥٠٥٣٥٧٤٢٩٩٠ صافي 

مال واالحتياطيـات الرسـميةد- -١١٦٨٢٠-١٨٠٦٠٧٦٢٩٨-٣٣٣٢-٢٨٦٨٧٣٣٣٢٠٤٥١٦١-٢٩٩٩٧ راس ال

صرف   ٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر ال

 (--)  غير متوفر.

ية والدوليـة. ية اإلقليم سمال مؤسسات التنم في رأ تاب  حويالت الرسمية والمساھمات أو اإلكت  (١)  تشمل الت

سعر الصـرف. غير  عن ت ناتج  عديل ال  (٢)  تشمل صافي السھو والخطأ ، والت
نود حساب رأس المـال. في ب خارج  لى ال تدفقات إ جاري و نود الحساب ال في ب  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات 

(مليون لایر)  

قد الـدولي. صندوق الن عن  صادر  مدفوعات ال ميزان ال لدليل  عام ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة  من  باراً  مدفوعات اعت قم ١(ب) يوضح بنود ميزان ال ملحوظة: الجدول ر

تابع (٤) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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  (مليون لایر)

٢٠١١(٤)٢٠١٠(٣)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

ميزان الحساب الجـاري   : I٣٣٧٤٦٣٣٧١٠٠٣٣٤٩٩٨٥٤٩٦٢٠٨٧٨٥٨٠٢٥٠٣١٦٥٩٤٢٢٢
٣٩١٢٢٠٤١٩٤٨٤٣٨٩٨٨٥٥٤٨١٣٤١٤٩٩٥٣٣٢٨٦٠٥٦٦٨١٦١      أ. السـلع والخـدمات

٤٧٢٥٧١٥٥١٩٧٩٥٦٤٨٦٩٧٩٥١٠١٣٩٤٦١١٥٧٦٤١٨٩١٧٦٧١          ١. السـلع
٤٧٤٨٧٣٥٥٤٣٧٨٥٦٨٤٣٤٧٩٧٦٥٤٣٩٦٧٨١٥٧٨٨٠٢٩٢٠٥٦٤               ١ . ١ البضائع العامة

٦٧٦٤٨١٧٩٠٧٣٨٨٧٤٠١٠١١٧٥٠٦٦٧٢٠٧١٤٩٤١٢٦٠١٣٦٧٠٦٨                    ١ . ١ . ١ الصادرات
٦٠٥٨٨١٧٠٥٨١١٧٦٩٩٣٣١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠٨٠٧١٧٦١١٩١٠٥١                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

٧٠٦٠٠٨٤٩٢٧١٠٤٠٧٧١٢١٢٠٦١٠٩٢٢٤١٣٤٠٨٤١٧٦٠١٧                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية
٢٠١٦٠٨٢٣٦٣٦٠٣٠٥٥٧٦٣٧٧٤١١٣٢٣٩٣٣٣٦٢٤٥٨٤٤٦٥٠٣                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٢٨٩٤-٢٣٨٤-٢١٧٠-٢٥٥٣-٣٥٦٥-٢٣٩٩-٢٣٠٢               ١ . ٢ الذھب غير النقدي
٦٦٣٦٠٠٣٩٣٤٨٦٤٣٨٥٢٥٦٩٠                        دائــن
٢٩٦٥٢٩٩٩٣٩٥٨٣٠٤٠٢٦٠٨٢٩٠٩٣٥٨٤                        مديـن

-٢٤٩٥١٠-٢٤٧٨١٣-٢٤٤٦٥٨-٢٤٦٩٦٧-١٧٤٩٨٤-١٣٢٤٩٤-٨١٣٥١          ٢ . الخـدمات
-٥٠١٧٣-٤٠٠٧٦-٣٥٤٨٤-٤٩٧٤٩-٢٧٥١٨-١٢٤٢٢-١١١٣٤               ٢ . ١ النقـــــل
٦٨٢١٨٦١٤٦٨٧٩٨٩٦٠٧٢٧٦٧٦٣٧٧٤٠٧                        دائــن
١٧٩٥٥٢١٠٣٦٣٤٣٩٧٥٨٧٠٩٤٢٧٦٠٤٧٧١٣٥٧٥٨٠                        مديـن
-٣٣٠٤٥-٥٤٠٨٦-٥٤٠٩١-٣٤٥٧١-٥٣٢١٢-٣٠٧٤٦-١٦٧١٦               ٢ . ٢ السفــــر
١٧٣٣٣١٧٨٥٨٢٢٣٨٠٢٢١٦١٢٢٤٨٠٢٥١٧٠٣١٧٢٣                        دائــن
٣٤٠٤٩٤٨٦٠٥٧٥٥٩٢٥٦٧٣٢٧٦٥٧١٧٩٢٥٦٦٤٧٦٨                        مديـن

-٨٧٥٨-٧١٤٠-٦١٩٥-٣٩٢٦-٢٠٧٨-١١٥٨-٥٦٦               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  
٧٢٢٩١٦٩٢٢٨٣٣٧٧٠١٠٩٩٩٨٩                        دائــن
١٢٨٨٢٠٧٤٣٠٠٠٤٧٦٠٦٩٦٥٨٢٣٩٩٧٤٧                        مديـن

-٩٦٦٨-١٤٢١٠-١٢٣٣٠-١٦٨٤٢-٢٣٦٩١-١١٨٢٦-٥٣٠٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد
                        دائــن
٥٣٠٥١١٨٢٦٢٣٦٩١١٦٨٤٢١٢٣٣٠١٤٢١٠٩٦٦٨                        مديـن

-٦٣٧٣-٥١٧١-٤٣٩١-٦٢٨٩-٣٧١٢-٢٢٠٤-١٨٤١               ٢ . ٥ خدمات التأمين
٥٣٦١٢٣٧١٠٨٦٩٤٠                        دائــن
١٨٤١٢٢٠٤٣٧١٢٦٨٢٥٥٦٢٨٦٢٥٧٧٣١٣                        مديـن

-٥٧١٢-٣١١-١٠٧٥-٤٠٢٨-٩٤٧٢-٢٤٥٥٦-١٣٢٣٦               ٢ . ٦ خدمات مالية
١٦٢٦٣٣٨٠٣٥٦٧٣٦١                        دائــن
١٣٢٣٦٢٤٥٥٦٩٤٧٢٥٦٥٤٤٤٥٥٣٨٧٧٦٠٧٣                        مديـن

(١)
حكومية خدمات ٧ . ٨٥٠٨٧-٩٥٣٩٥-١٠٣٦١٨-٩٥٣٢١-٦١٩١١-٧٤٣٩٣-٢٤٩٤٨٤-

٨٦٥٨٥٥٩١٥٩٠٥١٢٠٥١٢٦٥١٣٩٦                        دائــن
٥٠٣٤٩٧٥٢٤٨٦٢٨٢٦٩٦٢٢٦١٠٤٨٢٣٩٦٦٦٠٨٦٤٨٣                        مديـن

(٢)
أخرى خدمات ٨ . ٥٠٦٩٣-٣١٤٢٤-٢٧٤٧٤-٢١٦٩٣١٢٤٨١١٦٦١١٣٦٢٤١-

١٧٠١٣٢٤٩٤١٢٨٨٢٢١٢٨٢١١٢٥٨٢٦٧                        دائــن
٨٢١٣٠٢٢٢١٠٣٦٣٦٩٢٧٦٨٥٣١٦٨٢٥٠٩٦٠                        مديـن

ـل ١٦١٨١٤٣٦٢٢٣٩٧٠٣٤٣٦٨٣٢٣٩٨٢٦٤١٥٣٦٢٥٨      ب.  الدخــــ
ضات العـاملين -٢٣٨٢-٢٤٤٩-٢١٢٩-٢٠٠٤-٢١٦٣-٢٠٩٥-١٨٩١          ١ . تعوي

٣٥٢٣٩٦٤٦٣٨١١٨٠٤٨٨٧٩١٤                        دائــن
٢٢٤٣٢٤٩١٢٦٢٦٢٨١٥٢٩٣٣٣٣٣٦٣٢٩٦                        مديـن

جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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  (مليون لایر)

٢٠١١(٤)٢٠١٠(٣)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

٣٥٠٩١٦٤٥٧٢٦١٣٣٣٦٣٧٣٣٤٥٢٧٢٨٨٦٤٣٨٦٤٠          ٢ . دخل االستثمار
-٢٣١٧٥-٢٦٠٧٢-٢٧٢٧٦-٢٤١٩٢-١٦٠٦٦-١٢٦٨٦-١٠٤٤٠               ٢ . ١ االستثمار المباشر

٤٦٥٠٩٧١٤١٤٠٦٧١١٦٣٠٨٦٩٦١١١٠٥١٠٠٣٦                        دائــن
١٥٠٩٠٢٢٤٠٠٣٠١٣٣٣٥٨٢٢٣٥٩٧٢٣٧١٧٧٣٣٢١١                        مديـن

١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣١٣٨٥٢٧٨٩٥٢٠٣٠٥٨٥٦٣               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣٣٧٢٥٣٣٢٤٥٢٣٦٥٥٨٩٦٧                        دائــن
٢٣٤٥٣٥٣٣٤٤٠٤                        مديـن

٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠٧٤٢٧٩٠١٥٢٩٠٦٣٢٥٢               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠١٤٨٠٦١١٢٤٧٣٧٨٧٤١٤٧                        دائــن
٧٣٧٩٢٢٣٢٨٨١٨٩٥                        مديـن

حويالت الجاريـة -١١٠١٩٧-١٠٤٧٠٣-١٠٣٧٧٢-٨٦٢٩٤-٦٣٨٧٠-٦٢٨٤٤-٥٥٣٧٤      ج.  الت
-٦١٠٨-٦٢١٢-٧١٩٥-٦٨٢٤-٣٦٥٧-٤٣٨٠-٢٩٣٠          ١ . الحكومة العامـة
                        دائــن
٢٩٣٠٤٣٨٠٣٦٥٧٦٨٢٤٧١٩٥٦٢١٢٦١٠٨                        مديـن

عات األخـرى -١٠٤٠٨٩-٩٨٤٩٢-٩٦٥٧٧-٧٩٤٧٠-٦٠٢١٣-٥٨٤٦٤-٥٢٤٤٤          ٢ . القطا
-١٠٣٤٨٥-٩٨١٧٣-٩٦٣٢٩-٧٨٥٤٦-٥٩٠٠٩-٥٧٢٩٥-٥١٣٩٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
٥١٣٩٥٥٧٢٩٥٥٩٠٠٩٧٨٥٤٦٩٦٣٢٩٩٨١٧٣١٠٣٤٨٥                        مديـن

-٦٠٤-٣١٩-٢٤٨-٩٢٤-١٢٠٤-١١٦٩-١٠٤٩                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
١٣٠                        دائــن
١٠٤٩١١٦٩١٢٠٤٩٢٤٢٤٨٣١٩٧٣٤                        مديـن

-٤١٢٢٨٧-١٤٩٢٤٨١٢١٣٩٢-٣٨٣٦١١-٢٩١٤٤٦-٢٩٤٠٠٣-II٢٠٧٢٥٠ :  الحســاب الرأســمالي والمــالي (صافي)  
٤٦٦٧٧٦٨٧٤٤٩١٧٠٠١٣٤٨٤٣١٢٨٥٥١٩٤٩٧٢٤٩٦٤٤      ١ . االستثمار المباشـر

-١١٨٥٦-١٤٦٥١-٨١٦٥-١٣١٢١٤٥٥٠٦١٣١١٦                         في الخارج
٤٥٣٦٥٦٨٥٩٩٩١١٩٥١٤٧٩٥٩١٣٦٧١٦١٠٩٦٢٣٦١٥٠٠                         في االقتصاد المحلي

-٦٠٥٦٤-٥٦٨٢٨-٧٥٥٢٠-٦١١٥-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨      ٢ . اسـتثمارات الحافظـة
-٥٧٨١٨-٦٢٤٦٣-٧٥٥٠١-١٤٤٢٨-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨                         اصول
-٥٦٣٥٢٧٤٦-٨٣١٤٢٠                         خصوم
خرى ستثمارات أ -٤١٥٣٧-٢٨١٨٠-١٥٠٣٢٥٨٦٧-٦٣٢٣١-٥٢٠٧٢-١٦٦٥٩      ٣ . ا
-٢٦٥٦٠-٢٤٤٦٢-٣٥٧٨٤-٩٦٠٧-٦٣١٤١-٥٢٣٣٩-١٦٥٧٩                         اصول
-١٤٩٧٧-١١١١٠٩٩١٧٣٧١٨-٢٦٧٨٩-٨٠                         خصوم
-٣٥٩٨٣١-١٢٢٠٨٤١٣١٣٥٦-٥١٣٨٤٣-٢٩٩٣٩٥-٢٦٥٩٢٧-٢٣٨٥٨١      ٤ . األصول االحتياطيـة
٠٠٠-٠٠٠٨٦٧          ٤ . ١. الذھب النقدي

١٠٥٨١٣٢٢-٣٨٢٢٤-٥٢-٣٠٥-٣٣٩-١١٧          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-١٣٤١٠٨٠٣-٢٣٧٤-٥٩٧٣٣٧٢٧٦٨٠٢٤٤٨          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-٣٥٠٣٥٠-١٦٢٦٨٢١٣٢٥٤٨-٥١٠٤٧٦-٢٩٩٧٧٠-٢٦٩٣١٥-٢٤٤٤٣٧          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-١٠٤٤٤٦-٧٩٩٧٧٢٢١٧٤-١٤٦٧٨٨-١٣٤٨٧٨-١٣٦٢١-٧١٨٠٢               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
-٢٤٥٩٠٤-٨٢٧٠٥١١٠٣٧٤-٣٦٣٦٨٨-١٦٤٨٩٢-٢٥٥٦٩٤-١٧٢٦٣٥               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

ـو والـخــطــــأ -١٨١٩٣٥-١٢٨٩٢٤-٢٢٧٨٢٨-١١٢٥٩٧-٥٨٥٣٩-٧٧٠٠٠-III١٣٠٢١٤ :   الـســھـــ

خرى. ماكن أ  (١)  خدمات حكومية غير مدرجة في أ
خدمات األعمال. ية، و صية وثقاف خدمات شخ ية، و قوق الملك خرى = خدمات الحاسب اآللي، وح  (٢)  خدمات أ

سمالي والمـالي. نود الحساب الرأ في ب خارج  لى ال تدفقات إ جاري، و نود الحساب ال في ب مدفوعات  عني  سالبة ت  (-)  اإلشارة ال
 (٣)  معدلة.
ية.   (٤) أول

تابع جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

فوب) ١- ) ٦٥٣٧٠٥٧٧٥٦٩٢٧٤٨٩٧٢١٠٠٦١٠١٢١٠٣٧١٣٥٣١٨٤٤٢٨٧٦ المـيزان التجـاري
سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٨٩٧٩٩٥١٠٧٠١٠٥٢١٢٠٧١٥٤٥١٥٩٤١٧٨٠١٨٣٩٢١٥٥٢٥٨٣٣٨٩٢

٣٥٧١٠١٢١٤١٦١٩٢٢٢٦٧١٥ صادرات أخـرىب-
عادة التصـدير     ------------------------ ومنھا إ

-١٠٣١-٧٤٦-٨٢٨-٨٢٤-٧٨٧-٦٠٤-٥٨٤-٤٧١-٣٧٠-٣٠٢-٢٩٤-٢٤٨ الــوارداتج-

 
خدمات والتحـويالت ٢- -٧٨٧ -٨٧٠ -١٢٥٠ -١١٢٩ -١٠٩٣ -٨٣٨ -٧٩٨ -٦٣٢ -٥٠١ -٦٥٢ -٥٢٠ -٤٢٩  ال

١٠٠٨٨٩٠١٢٠١٤٣١٥٧١٩٥٢١٨٢٣٣٢٩٣٣٤٥٤٧١ المتحصالتأ-
٨١٦٢٥٢٨٤٩٥١٣٨٦١٦٧١٠٥---- عائد اإلسـتثمار١-

٢٢٢٦٢٥٢٩٣٦٤٠٥١٥٩٦٠٩٠١٢٦١٤٨ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

٧٨٦٢٥٧٧٤٨٢٨٩٩٥١٠٨١٣٦١٤٢١٥٢٢١٨ عائدات أخـرى٣-

٥٢٩٦٠٩٧٤٢٦٢١٧٧٥٩٥٥١٠٣٣١٣١١١٣٦٢١٥٤٣١٢١٥١٢٥٨ المـدفوعاتب-
ـأمين١- شحن والت ٢٤٢٨٢٩٣٦٤٦٣٧٥٨٧٨٨١٨١٧٤١٠٣ ال

٣٦٤٤٠٦٥٣٦٣٧٣٤٣٥٥٨٦٥٨٨٦٨٦٧٠٧٧٨٠٣٩٦١٣٤ قطاع النفـط٢-

ـاص٣- طاع الخ خدمات الق  ٧١٨٧٧٢٨٥٩٢١٣١١٣٨١٤٤١٥٨٢٣٥١٨٩٢٧٤
خرى(١)٤- أ حكومية ١٤٤٢٥٤٧٠٧٦٦٢١١٤٢٧٢٢٨١٢٦٤٣٤٨٤٨٠خدمات

حويالت الخاصـة٥- ٥٦٤٧٥١٥٦١٢٥١٣٩١٣٤١٣١١٣٥١٨٣٢٠٨٢٦٧ الت
-(١+٢) ٣ ـاري ميزان الحساب الج  ١٠٤٩٧٤٢٠٨٩-٩٢-٢٢٤١٨٥١٢٣١٩٠١١٦١٧٤١٦٨٨١
مال واإلحتياطيات ٤- -٢٠٨٩ -٩٧٤ -١٠٤ ٨١٩٢-١٦٨ -١٧٤ -١١٦ -١٩٠ -١٢٣ -١٨٥ -٢٢٤  حركة رأس ال

٧٥-١١١ -٢٣ ١٠٣٣-٩٦ -٤٣ -٧٥ ١٦-٣٢ ١٥٣٣ صـافي العمليـات الرأســماليةأ-
 النفطية واألخـرى

ـات الرأسـمالية األخـرى ب- صافي العملي  ٧٣٣-٣٣-٨٠-٤٢٣٢٧-٧٠٣٣-١٥٦١١١-٢٠٥-١٥٥-
 للقطـاع الخـاص (٢)

صارف التجاريـةج- مركز الم -١٧٩-٢٣-٢٣-١٢١٠-٢٧١٥٤٩-٦-٩١٠-٢٥ صافي 

ـات الرسـميةد- مال واالحتياطي -١٢٥٢-٥٦٩٦٢٢٨٠٧-٦٥-١١٢-١٣٨-٨٩-٢٣٧-٢٢-٥٩ راس ال

صرف   ٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر ال

 (مليون دوالر) 
٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات جدول رقم
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١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

( فوب) ١- ـاري ٤٠٧٥٣٠٠٦٨٢٣٦٢٨٢٨٣٨٦٢٨١٣٧١٩٥٩٨٣٧١٠١٧٥١٥٦٨١٩٤١٣٩٤٣٩١٢٤٤١٨٨٦٨ المـيزان التج

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٥٨٤٩٣٢٥٨٧٢٧١٧٤٣٥٥١٠٤٠٢٢٨٣٦٨٤٧٥٧٨٦١١٠٠٥٦٣١١٠٩٥٦٧٢٩٣٥٤٤٦٢٦٣٦١٦١

٢٧٨٠١١٩١٢١١٢٢١٤٤١٥٠١٥٦٨٧٣٩٥٦١٠٣٢١٢٦٣ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير      (٧١١)  (٧٥٨) (٧٨٦)  (٧١٣) ---------------- ومنھا إ

-٢٨٥٥٦-٣٣٢١٧-٣٤٤٥٢-٢٩٨٨٨-٢٥٥٦٣-٢٠٩١٠-١٧٣٩٣-١٢٢١٣-٧٢٤٥-٣٦٦٥-٢٥٩٩-١٨٠١ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت ٢- -٢٧٢٦٩ -٢٩٢٩١ -٣١٨٦٦ -٤٠٨١٣ -٣٢٣٩٨ -٢٥٠٧٥ -٢١٨١٣ -١٦٢٣١ -١٤١٠٤ -٩٣١٩ -٦٩٧٣ -١٥٤٥  ال

٧٧٩٢٦٠٢٣٢٠١٤٥٦٧٦٠١١٦٤٦٧٧٧١٧١١٢٦٧١٦٠٢١١٨٩٥٥٢٠٢٢٠١٧٥٩٨ المتحصالتأ-

٢٠٦١٢١٨١٨٥٩٢٩١١٣٩٨٨٤٣٠١٤٩١٥٧٤٤٣١٠٩٥٦١٤٠٦٢١٥٨٦٧١٣٣٦٥ عائد اإلسـتثمار١-

٢١٦٧٣٧٤٩٩٥٨٠٦١٥٥٤٢٧٦٢٨٥٨٥٩٠٣٢٨٢٠٣١٢١ قطاع النفـط  (وقود سفن)٢-

٣٥٧٦٤٧٨٤٣١٠٧٦١٤٠٨١٦٢٤٢٠٤٠٢٩٦٦٤٤٧٥٤٥٦٥٤١٥٠٤١١٢ عائدات أخـرى٣-

٢٣٢٤٩٥٧٥١٢٥٢٠١٨٦٧١٢٢٢٤٢٢٨٢٨٠٣٢٧٩٢٤٣٦٦٥٥٦٨٣٤٥٠٨٢١٤٩٥١١٤٤٨٦٧ المـدفوعاتب-

ـأمين١- شحن والت ١٨٢٢٦٠٥٥٠١٤٤٩٢٤٤٢٢٩٥٧٣٥٥٥٤٦٠٢٥٣٨٠٦٢٠١٥٩٧٩٥١٤٠ ال

٣٤٣٤٨٩٦١٦١٤٢٢٠٦٢٤٤٦١١٦٣٢٠٦٦٦٩١٧٩٥٩٩٦٢١٢٣٠٢١٣١٢٦ قطاع النفـط٢-

ـاص٣- طاع الخ خدمات الق  ٥٣١٧٣٠١٧١٦٢٧٣٦٣٨٣٨٧١٥٩٨٧٨٩٦٦٩٣١١٦٢٣١١١٦٥١٠٤٤٣٩٠٦١

خرى(١)٤- أ حكومية ٨٧٦٣١٧٢٨٠٨٧١١٢٩٠١٢٠١٠١٤١٥٦١٤٦١٧٢١٣٦٠٢٤٨٨٣٢١٨٩٥٢٤٨٣٣٢٢٢٥٥خدمات

حويالت الخاصـة٥- ٣٩٢٥١٧٥٥٣٩٩٠١٥٠٦٢٨٤٥٣٧٦٥٤٠٩٣٥٣٤٩٥٣٤٨٥٢٣٥٥٢٨٥ الت

-(١+٢) ٣ ـاري ميزان الحساب الج  ١٨٤٠١-١٢٠٢٦٤٢٧٥٨٤١١٢٨٧٥٧٣١٦٨٥٠-٢٥٣٠٢٣٠٩٥١٤٣٠٩١٤٢٨٢١١٩٠٦٢٢١٥-

مال واإلحتياطيات ٤- ١٦٨٥٠١٨٤٠١-٧٥٧٣ -٤١١٢٨ -٤٢٧٥٨ -١٢٠٢٦ ٢٢١٥-١١٩٠٦ -١٤٢٨٢ -١٤٣٠٩ -٢٣٠٩٥ -٢٥٣٠  حركة رأس ال

ـات الرأســماليةأ- ٦٤٩٨١١١٣٢٤٩٤٣٤٨٥١-٣١٩١ -١٢٦٩ ٧٨٢٥٥٧-٣٩٦ ١٨٦٦-٣٧٣١ -٦٢٧  صـافي العملي

 النفطية واألخـرى
ـات الرأسـمالية األخـرى ب- صافي العملي  ٢٨٦٠١٤٦٣-٧٨٨٤-١٣٩٣-٩٧٠١-٦٦٥٨٨٤٢-١٢٨٩-١١٧٩١٦٦٥-١٥٥٠-٣٩٨-

 للقطـاع الخـاص (٢)
صارف التجاريـةج- مركز الم -١٠٥٣-١٧٥-٣١٣٣-٦٢٧٢-٣٧١٣-٤٤٢١٥٦٠-٩٥٠-٥٠٧-١٣٢-١٤٨٩ صافي 

ـات الرسـميةد- مال واالحتياطي ٩٢٢٢١٦٠٦٦-٧٦٨٨-٣٩٩٦١-٢٦١٥٣-٥٥١٣٥٥-١٠٤٤٩-١١٧١٤-١٧٢٢٢-١٧٧٢٥-١٥١٩ راس ال

صرف   ٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر ال

 (مليون دوالر) 
جدول رقم ٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات تابع (٢)
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

ـاري ( فوب) ١- ٧٠٢٨٣٠٦٠٤٨٥٥٤٥١١٩٠٦٧٢٢٧٢٣٢١٥٨١١٩٩٠٨١٦٤٠٦٢١١٧٥٢٤٢٥٩٣٥٢٠٧ المـيزان التج

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٢٥٨٤٤١٨٠٠٠٢٠٣٦٦٢٠١٤٤٢٤٠٢٣٣٩٩٦٠٤٣٤٦٢٤٦٣٩٦٣٨٥٠٥٣٨٠٢٤٤٣٤١٦٥٤١٠٩

١٥٤٦٢١٢٣٢٧٧١٤١٧١٤٢٧٤٤٢٨٧٤٠٩٠٣٧٦٠٣٧٧٤٤٤٧٦٦٤٩٤٦٤٥٦ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     (٦١٩) (٤٧٠) (٣٥٠)(٤٠٨)(٤١٣)(٦١٣)(٦٤٥)(٦٢٨)(٦٣٩)(٦٠٩)(٧٠٥)(٥٧٢) ومنھا إ

-٢٥٣٥٨-٢٥٦٥١-٢١٣٢٥-٢٥٨٧٣-٣٠٢٤٨-٢٥٩٧١-٢١٥٢٤-١٩٢٣٠-١٩٨٠٤-١٨٢٨٢-١٧٠٦٣-٢٠٣٦٢ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت ٢- -٣٤٥٢٧ -٢٩٥٨٥ -٣١٦٦٢ -٣٣٦٧٥ -٣٧٦٤٧ -٤٩٢١٨ -٢٦٨٧٦ -١٨٦١٩ -١١٨٥٢ -١٤٦٣٠ -١٤٨٥٥ -١٩٩٦٣  ال

١٦٠٦٢١٣٩٤٣١٣١١١١٢٨٠٦١٣٠١٧١٢٣٩٩١١٧٥٥١٠٩٧٦٩٦٠٧٧٤٩٣٨٥٩٨٨٠٦٢ المتحصالتأ-

١٢٤١٦١١٢٧٨١٠٥٣٦١٠٤٥٣١٠٤٣٤٩١٩٩٨٧٠١٧٣٧٨٦٢٠٨٤٠٣٢٤٩٨٧٥١٢٧ عائد اإلسـتثمار١-

(وقود سفن)٢- ٨٦٦٠٦١٦١٧٢١٦٩١٤٥١٣١١١٦١١٤١٣١١٦٣ قطاع النفـط 

٣٥٦٠٢٦٠٥٢٥١٤٢٢٩٢٢٥١١٣٠٣١٢٩٠٩٣٤٦٧٣٢٨٣٣٣٤٧٣٤٨٠٢٧٧٢ عائدات أخـرى٣-

٣٦٠٢٥٢٨٧٩٨٢٧٧٤١٢٤٦٥٨٣١٦٣٦٣٩٢٧٥٦٠٩٧٣٤٨٦٢٣٤٣٢٨٢٣٩١٥٥٣٨١٨٣٤٢٥٨٩ المـدفوعاتب-

ـأمين١- شحن والت ٣٢٥٨٢٠٤٨١٨٢٨١٩٨٠١٩٢٣٢٥٨٣٣١١٧٣٠٢٥٢٣٢٩٢٠٢٦٢٤٣٧٢٤٠٦ ال

١٧٥٦٦٥٩٦٧٦٧١٦١٠١٨١٢٢٠١٩٣٤١٩٤٤٢٣٠٠٢٥٦٠٢١٨٤٢٦٨١ قطاع النفـط٢-

ـاص٣- طاع الخ خدمات الق  ١٠٥٦٢٧٩٢٨٧١٧٠٥٥٦٩٧٢٣٢١٠١١٤١١٢٣٨١٢١٥٢١١٥٩٩٦٩٠٢٦٢٤٤١٠١٨٦

خرى(١)٤- أ حكومية ١٥٢٥٠١٣٣٦٠١٣١٣٣٩٨٨٢١٢٩٢٠١٤١٢١٣٠٩٣٧١٨١٠٥١١٣٣٧٩٥٦٥١٠٧٠٢١١٨٠٣خدمات

حويالت الخاصـة٥- ٥١٩٩٤٨٠٣٤٩٣٤٦٥١١٨٥٤٣١١٢٣٧١٣٧٤٧١٣٣٩٧١٥٧١٧١٨١٠٢١٦٦١٦١٥٥١٣ الت

ميزان الحساب الجـاري (١+٢) ٣-  ٦٨٠-٥٣٢٦-١٠٤٨٧-١٧٢٦٩-١٧٧٣٩-٢٧٦٣٧-٤١٥٣-٩٥٥٢-٧٣٤١-٩٧٧٥-١١٧٩٥-١٢٩٣٥

مال واإلحتياطيات ٤- -٦٨٠ ١٢٩٣٥١١٧٩٥٩٧٧٥٧٣٤١٩٥٥٢٤١٥٣٢٧٦٣٧١٧٧٣٩١٧٢٦٩١٠٤٨٧٥٣٢٦ حركة رأس ال

ـات الرأســماليةأ- ـافي العملي -١١٢٩ -١٨٧٧ ١٣٦٩٣٥٠-٧٩ ١٨٦٤١٦١-٦٥٥ -٣٢٩ -١١٧٥ ٤٩٢٩٦٦ ص

 النفطية واألخـرى
صافي العمليـات الرأسـمالية األخـرى ب-  ٣٩٣١٤١٤٧٨٧٦١٥١٧٥٧٩٦٣٢٦١١٢٦٤٣٨١٣٨٤٨٩٣٥٢٨٥٠٢٤٠٩٣١١٥٤٥

ـاع الخـاص (٢)  للقط
صارف التجاريـةج- مركز الم -٤٠٨٥١٨٨٢٤٦٣-٦٠٩٤٨٢٩٣٦٤-٤٧٣٢٤١٨-٢٢١٦-١٤٢٣-٢٦٦٨-٨٧٢ صافي 

مال واالحتياطيـات الرسـميةد- -٢٩٢٢٨٦٣٣-٦٩١٢٢٤٥٠-٩٣٨٤٩٣٥٠٣٦١٢٤٧١١١٧٧١٢٠٩٦٤٢٩٨٥٩ راس ال

صرف   ٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر ال

 (مليون دوالر) 
٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات جدول رقم (٣) تابع
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 ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤ ١٩٩٧١٩٩٨

٣٤٢٠٢١١١٩٠٢٤٨٧١٤٩٥٦٤٣٩١٨٧٤٢٦٤٩٥٤٧٣٦٨٢٢٠١ المـيزان التجـاري ( فوب)١-

سفن)أ- فط (التشمل وقود ال صادرات الن  ٥٣١٨٣٣٢٤٧٢٤٤٧٤٥٧٠٦٥٤٥٩٦٠٩٦٣٦٢٣٨٢٠٢٤١١٠٤١٦

٧٣٨٩٦٢٥٣٥٨١٠٦٦١٥٨١٨٥٨٦٥٠١٠٩٧٣١٥٢٥٠ صادرات أخـرىب-

عادة التصـدير     (٢٤٦١)(١٣١٤)(١٠٨٧)(٩٦٩)(٥٠٣)(٤٩٨)(٤٧٩) (٦٦٠)  ومنھا إ

-٣٨٢٦١٤٣٤٦٤--٢٩٦٢٤-٢٨٦٠٧-٢٧٧٠٤-٢٥٦٨٣-٢٧٥٣٥-٢٦٣٧٠ الــوارداتج-

خدمات والتحـويالت٢- -٣٢٩٠٦-٣١٤٧٥-٣٠٧٧٦-٢٩٨٣٣-٣٥٢٤٧ -٢٤٤٦٠ -٢٤٣٣٨ -٣٣٨٩٦  ال

١٠١٧٢١٠٦٣٧١١٣١١٨٣٣٦٩٣١٢٩٠٨٣٨٩٣٧١٠٤٦٢ المتحصالتأ-

٥٧٥٥٥٨١٠٥٨٠٤٣٣٤٥٤١٢٥٣٧١٤٢٩٧٧٤٢٧٨ عائد اإلسـتثمار١-

(وقود سفن)٢- ١٦٠٩٧١٣٥٢١٢١٧٩١٩١٢٤٧٣٣٢ قطاع النفـط 

٤٢٥٧٤٧٣٠٥٣٧٢٤٧٧٩٥٠٠٨٥١٧٧٥٧١٣٥٨٥٢ عائدات أخـرى٣-

٤٤٠٦٨٣٤٩٧٥٣٥٧٧١٤٣٥٨٣٣٩١٤٥٣٩٨٥٩٤٠٤١٢٤٣٣٦٨ المـدفوعاتب-

شحن والتـأمين١- ٢٣٧٣٢٤٧٨٢٣١١٢٤٩٣٢٥٧٥٢٦٦٦٣٤٤٣٣٩١٢ ال

٢٩٧١٣٠٤١٢٨٨٤٢٨٦٥٤٦٤٤٣٩٢٥٤٢٧٧٣٨٠٠ قطاع النفـط٢-

طاع الخـاص٣- خدمات الق  ١٢٠٣٩٦١٨١٧١١٤٨٤٣٤٤٥٨٠٤٤٨٦٤٨٨٨٧٣٦٣

خرى(١)٤- أ حكومية ١١٦٥١٨٣٢١٩٥٠٤١٤٤٠٠١٢٢٢٦١٢٩٢٨١٣٠٢١١٤٧٣٨خدمات

حويالت الخاصـة٥- ١٥٠٣٤١٤٩٥٤١٣٩٥٨١٥٣٩٠١٥١٢٠١٥٨٥٤١٤٧٨٣١٣٥٥٥ الت

ميزان الحساب الجـاري (١+٢)٣-  ٤١١١٤٣١٧٩٣٥٣١١٨٧٣٢٣٢٦١٤٩٢٩٥-٣٠٦١٣١٤٨

مال واإلحتياطيات٤- -٤٩٢٩٥-٢٣٢٦١-١١٨٧٣-٩٣٥٣ -١٤٣١٧-٤١١ ١٣١٤٨-٣٠٦  حركة رأس ال

ـافي العمليـات الرأســماليةأ- -٣٣٤-٥٨٦-٢٠٦١٤-١٨٨١-٣٠٤٤٤٢٨٩٧٧٩ ص

 النفطية واألخـرى
صافي العمليـات الرأسـمالية األخـرى ب-  ١٥٢٥٩-٤٧٧٣-١٢٨٢٣-٧٦٦١-٩٨٢-٩٤٥٥-١١٤٠١٨٦١-

 للقطـاع الخـاص (٢)
صارف التجاريـةج- مركز الم -٣٠٥٩١٦٠٨-٣٣٩٨-٣٧٥١٢٨٣٩٦٦٨٩٥٣٧٩٧ صافي 

مال واالحتياطيـات الرسـميةد- -٣٢٠٩٣-٤٩٦٢٢٠٩٦١-٩١٥-٧٨٨١٩١٥٤١٢٤٠٧-٨٢٤١ راس ال

صرف   ٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر ال

 (--)  غير متوفر.

ية والدوليـة. ية اإلقليم سمال مؤسسات التنم في رأ تاب  حويالت الرسمية والمساھمات أو اإلكت تشمل الت  (١) 
سعر الصـرف. غير  عن ت ناتج  عديل ال  (٢)  تشمل صافي السھو والخطأ ، والت

نود حساب رأس المـال. في ب خارج  لى ال تدفقات إ جاري و نود الحساب ال في ب  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات 

قد الـدولي. صندوق الن عن  صادر  مدفوعات ال ميزان ال لدليل  عام ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة  من  باراً  مدفوعات اعت قم ٢(ب) يوضح بنود ميزان ال ملحوظة: الجدول ر

مـيزان المـدفوعات جدول رقم ٢(أ)  : (٤) تابع
 (مليون دوالر) 
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 (مليون دوالر)

٢٠١١(٤)٢٠١٠(٣)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

ميزان الحساب الجـاري   : I٨٩٩٩٠٩٨٩٣٤٩٣٣٢٩١٣٢٣٢٢٢٠٩٥٥٦٦٧٥١١٥٨٤٥٩

١٠٤٣٢٥١١١٨٦٣١٠٣٩٦٩١٤٦١٦٩٣٩٩٨٨٨٧٦٢٨١٧٨١٧٦      أ. السـلع والخـدمات

١٢٦٠١٩١٤٧١٩٤١٥٠٦٣٢٢١٢٠٢٧١٠٥٢٣٠١٥٣٧١٢٢٤٤٧١٢          ١. السـلع
١٢٦٦٣٣١٤٧٨٣٤١٥١٥٨٢٢١٢٧٠٨١٠٥٨٠٨١٥٤٣٤٧٢٤٥٤٨٤               ١ . ١ البضائع العامة

١٨٠٣٩٥٢١٠٨٦٣٢٣٣٠٦٩٣١٣٣٥١١٩٢١٩٠٢٥١٠٠٣٣٦٤٥٥١                    ١ . ١ . ١ الصادرات

١٦١٥٦٨١٨٨٢١٦٢٠٥٣١٥٢٨١٠٢٩١٦٣٠٦٤٢١٥٢٤٧٣١٧٦١٤                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

١٨٨٢٧٢٢٦٤٧٢٧٧٥٤٣٢٣٢١٢٩١٢٦٣٥٧٥٦٤٦٩٣٨                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية

٥٣٧٦٢٦٣٠٢٩٨١٤٨٧١٠٠٦٤٣٨٦٣٨٢٩٦٦٥٥١١٩٠٦٧                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٧٧٢-٦٣٦-٥٧٩-٦٨١-٩٥١-٦٤٠-٦١٤               ١ . ٢ الذھب غير النقدي

١٧٧١٦٠١٠٥١٣٠١١٧١٤٠١٨٤                        دائــن

٧٩١٨٠٠١٠٥٥٨١١٦٩٦٧٧٦٩٥٦                        مديـن

-٦٦٥٣٦-٦٦٠٨٤-٦٥٢٤٢-٦٥٨٥٨-٤٦٦٦٢-٣٥٣٣٢-٢١٦٩٤          ٢ . الخـدمات
-١٣٣٨٠-١٠٦٨٧-٩٤٦٢-١٣٢٦٧-٧٣٣٨-٣٣١٢-٢٩٦٩               ٢ . ١ النقـــــل

١٨١٩٢٢٩٧١٨٣٤٢٣٨٩١٩٤٠٢٠٣٦١٩٧٥                        دائــن

٤٧٨٨٥٦١٠٩١٧٣١٥٦٥٦١١٤٠٣١٢٧٢٣١٥٣٥٥                        مديـن

-٨٨١٢-١٤٤٢٣-١٤٤٢٤-٩٢١٩-١٤١٩٠-٨١٩٩-٤٤٥٧               ٢ . ٢ السفــــر

٤٦٢٢٤٧٦٢٥٩٦٨٥٩١٠٥٩٩٥٦٧١٢٨٤٥٩                        دائــن

٩٠٨٠١٢٩٦١٢٠١٥٨١٥١٢٩٢٠٤١٩٢١١٣٥١٧٢٧١                        مديـن

-٢٣٣٥-١٩٠٤-١٦٥٢-١٠٤٧-٥٥٤-٣٠٩-١٥١               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  

١٩٢٢٤٤٢٤٦٢٢٢٢٠٥٢٩٣٢٦٤                        دائــن

٣٤٣٥٥٣٨٠٠١٢٦٩١٨٥٧٢١٩٧٢٥٩٩                        مديـن

-٢٥٧٨-٣٧٨٩-٣٢٨٨-٤٤٩١-٦٣١٨-٣١٥٤-١٤١٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد

                        دائــن

١٤١٥٣١٥٤٦٣١٨٤٤٩١٣٢٨٨٣٧٨٩٢٥٧٨                        مديـن

-١٧٠٠-١٣٧٩-١١٧١-١٦٧٧-٩٩٠-٥٨٨-٤٩١               ٢ . ٥ خدمات التأمين

١٤٣٣٣٠٢٩٠٢٥١                        دائــن

٤٩١٥٨٨٩٩٠١٨٢٠١٥٠١١٦٦٩١٩٥٠                        مديـن

-١٥٢٣-٨٣-٢٨٧-١٠٧٤-٢٥٢٦-٦٥٤٨-٣٥٣٠               ٢ . ٦ خدمات مالية

٤٣٤٩٠١٩٥١٩٦                        دائــن

٣٥٣٠٦٥٤٨٢٥٢٦١٥٠٨١١٨٨١٠٣٤١٦١٩                        مديـن
(١)

٢ . ٧ خدمات حكومية                ٢٢٦٩٠-٢٥٤٣٩-٢٧٦٣٢-٢٥٤١٩-١٦٥١٠-١٩٨٣٨-١٣١٩٦-

٢٣١٢٢٨٢٤٤٢٤١٣٢١٣٣٧٣٧٢                        دائــن

١٣٤٢٦٢٠٠٦٦١٦٧٥٤٢٥٦٦٠٢٧٩٥٣٢٥٧٧٦٢٣٠٦٢                        مديـن
(٢)

٢ . ٨ خدمات أخرى                ١٣٥١٨-٨٣٨٠-٧٣٢٦-٤٥١٥٦٦١٦١٧٦٣٩٦٦٤-

٤٥٣٧٦٦٥١٧٦٨٦٣٤٥٦٦٩٧١                        دائــن

٢٢٣٥٥٩٢٣٩٦٩٨٧٣٨٣٨٤٤٩١٣٥٨٩                        مديـن

ـل ٤٣٢٣٨٣٠٦٣٩٢٩١٦٥٨٦٤٠٧٠٤٤٩٦٦٩      ب.  الدخــــ

ضات العـاملين -٦٣٥-٦٥٣-٥٦٨-٥٣٤-٥٧٧-٥٥٩-٥٠٤          ١ . تعوي

٩٤١٠٦١٢٣٢١٦٢١٤٢٣٦٢٤٤                        دائــن

٥٩٨٦٦٤٧٠٠٧٥١٧٨٢٨٩٠٨٧٩                        مديـن

جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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(مليون دوالر) 

٢٠١١(٤)٢٠١٠(٣)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

٩٣٦٤٣٨٨٦٩٦٩٩٦٩٩٩٢٠٧٧٦٩٧١٠٣٠٤          ٢ . دخل االستثمار
-٦١٨٠-٦٩٥٣-٧٢٧٤-٦٤٥١-٤٢٨٤-٣٣٨٣-٢٧٨٤               ٢ . ١ االستثمار المباشر

١٢٤٠٢٥٩٠٣٧٥١٣١٠١٢٣١٩٢٩٦١٢٦٧٦                        دائــن
٤٠٢٤٥٩٧٣٨٠٣٥٩٥٥٣٩٥٩٣٩٩١٤٨٨٥٦                        مديـن

٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤١٧٠١٤٠٧٧١٣٨٧٥١٥٦١٧               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤٢٣٢١٤٢٢٠١٣٩٦٤١٥٧٢٤                        دائــن
٦٢١٤٣٨٩١٠٨                        مديـن

٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١١٩٨١٢٤٠٤٧٧٥٨٦٧               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١٣٩٤٨٢٩٩٩١٠١٠١١٠٦                        دائــن
١٩٦٨٥٩٥٢٣٥٢٣٩                        مديـن

حويالت الجاريـة -٢٩٣٨٦-٢٧٩٢١-٢٧٦٧٣-٢٣٠١٢-١٧٠٣٢-١٦٧٥٨-١٤٧٦٦      ج.  الت
-١٦٢٩-١٦٥٦-١٩١٩-١٨٢٠-٩٧٥-١١٦٨-٧٨١          ١ . الحكومة العامـة
                        دائــن
٧٨١١١٦٨٩٧٥١٨٢٠١٩١٩١٦٥٦١٦٢٩                        مديـن

عات األخـرى -٢٧٧٥٧-٢٦٢٦٤-٢٥٧٥٤-٢١١٩٢-١٦٠٥٧-١٥٥٩٠-١٣٩٨٥          ٢ . القطا
-٢٧٥٩٦-٢٦١٧٩-٢٥٦٨٨-٢٠٩٤٥-١٥٧٣٦-١٥٢٧٩-١٣٧٠٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
١٣٧٠٥١٥٢٧٩١٥٧٣٦٢٠٩٤٥٢٥٦٨٨٢٦١٧٩٢٧٥٩٦                        مديـن

-١٦١-٨٥-٦٦-٢٤٦-٣٢١-٣١٢-٢٨٠                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
٣٥                        دائــن
٢٨٠٣١٢٣٢١٢٤٦٦٦٨٥١٩٦                        مديـن

-١٠٩٩٤٣-٣٩٨٠٠٣٢٣٧١-١٠٢٢٩٦-٧٧٧١٩-٧٨٤٠١-II٥٥٢٦٧ :  الحســاب الرأســمالي والمــالي (صافي)  
١٢٤٤٧١٨٣٣٢٢٤٤٥٣٣٥٩٥٨٣٤٢٨٠٢٥٣٢٦١٣٢٣٨      ١ . االستثمار المباشـر

-٣١٦٢-٣٩٠٧-٢١٧٧-٣٥٠٣٩١٣٥٣٤٩٨                         في الخارج
١٢٠٩٧١٨٢٩٣٢٤٣١٩٣٩٤٥٦٣٦٤٥٨٢٩٢٣٣١٦٤٠٠                         في االقتصاد المحلي

-١٦١٥٠-١٥١٥٤-٢٠١٣٩-١٦٣١-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣      ٢ . اسـتثمارات الحافظـة
-١٥٤١٨-١٦٦٥٧-٢٠١٣٣-٣٨٤٨-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣                         اصول
-١٥٠٣٧٣٢-٠٠٠٢٢١٧٥                         خصوم
خرى ستثمارات أ -١١٠٧٦-٧٥١٥-٤٠١٦٨٩٨-١٦٨٦١-١٣٨٨٦-٤٤٤٢      ٣ . ا
-٧٠٨٣-٦٥٢٣-٩٥٤٢-٢٥٦٢-١٦٨٣٨-١٣٩٥٧-٤٤٢١                         اصول
-٣٩٩٤-٢٩٦٣٢٦٤٤٩٩١-٧١٢٤-٢١                         خصوم
-٩٥٩٥٥-٣٢٥٥٦٣٥٠٢٨-١٣٧٠٢٥-٧٩٨٣٩-٧٠٩١٤-٦٣٦٢٢      ٤ . األصول االحتياطيـة
٠٠٠-٠٠٠٢٣١          ٤ . ١. الذھب النقدي

٢٨٢٣٥٣-١٠١٩٣-١٤-٨١-٩٠-٣١          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-٣٦٢٨٨١-٦٣٣-١٥٩٣٩٩٤١٨١٦٥٣          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-٩٣٤٢٧-٤٣٣٨٢٣٥٣٤٦-١٣٦١٢٧-٧٩٩٣٩-٧١٨١٧-٦٥١٨٣          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-٢٧٨٥٢-٢١٣٢٧٥٩١٣-٣٩١٤٣-٣٥٩٦٧-٣٦٣٢-١٩١٤٧               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
-٦٥٥٧٤-٢٢٠٥٥٢٩٤٣٣-٩٦٩٨٣-٤٣٩٧١-٦٨١٨٥-٤٦٠٣٦               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

ـو والـخــطــــأ -٤٨٥١٦-٣٤٣٨٠-٦٠٧٥٤-٣٠٠٢٦-١٥٦١٠-٢٠٥٣٣-III٣٤٧٢٤ :   الـســھـــ

خرى. ماكن أ  (١)  خدمات حكومية غير مدرجة في أ
خدمات األعمال. ية، و صية وثقاف خدمات شخ ية، و قوق الملك خرى = خدمات الحاسب اآللي، وح  (٢)  خدمات أ

ـالي. سمالي والم نود الحساب الرأ في ب خارج  لى ال تدفقات إ جاري، و نود الحساب ال في ب مدفوعات  عني  سالبة ت  (-)  اإلشارة ال
 (٣)  معدلة.
ية.   (٤) أول

تابع جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٨٥إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية ١- 

تة٢-  ٢٨٩إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثاب

شترين باألسعار الجارية  ٣-  ٢٩٣إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام الم

٢٩٤األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية  ٤-

تة  ٥- ٢٩٥األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثاب

شترين باألسعار الجاريـة  ٦- يام الم ٢٩٦تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأق

عات  ٧- ٢٩٨إجمالي الناتج المحلي حسب القطا

عات٧(أ) - ٣٠٠معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطا

٣٠٢متوسط دخل الفرد٨-

٣٠٣االنفاق االستھالكي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجاريـة٩-

٣٠٤مساھمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريـة١٠-

القسم التاسع

الحسابات القوميــــــة
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١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٩٣٠٩٩٣١٠٢٥١٠٦٤١١٢٨١٢١٨١٣٤٧١٥٢٨١٧٨٨٣٠٦٦٤١٩٥ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٧٣٧١٧٦٢٢٨٧٣٨١٥٢٤١٢٠٥٢١٣٠٨٠٤١١٩٣٧١٩٧٩٧٤١٢٩١٨٢١٣٧٨٣٠١٢١٤٨٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٧٣٢٤٧٥٧٢٨٦٨٩١٥١٨٦٢٠٤٤٧٣٠٦٨٧١١٩١٦٦٩٧٥٦٨١٢٨٤٧٦١٣٦٨٦٩١٢٠٣٦٨أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٤٧٥٠٤٩٥٥٧٤١١٧٢٠٥٤٠٦٧٠٦٩٦١١١١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ١٤٦٠١٥٥٦١٩٩٧٢١٩٤٢٣٩٢٢٩١٨٧٨٦٦٨٣٠١١٠٤٦٢١١٢٣٢١٢٤٤٥ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٩٥٢٩٨٧١٣٥٦١٤٧٢١٥٧١١٩٦٨٦٢٦٤٥٦٠٠٦٦٦٨٦٠٧٥٥٧٣٣أ- تكرير الزيت      

٥٠٨٥٦٩٦٤١٧٢٢٨٢١٩٥٠١,٦٠٢٢,٧٠١٣,٧٩٤٥,١٥٧٦٧١٢ب- صناعات أخرى      
٢,٠٦٣٢,٣١٠٢,٥٥٧٢,٧٢٤٢,٨١٢٢,٩٣٦٢,٤٢٤١,٥٧٨١,٣٤٠١,٥٩٦٢٠٨١ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٧٩٨٨٤٨٨٢٩٩٢٢١٢٤٩١٩٨٣٤٣٥٤١٠٣٥٨١٨٤٢١٢٤٦٩١٢٨٣٠٧ التشييد والب
نادق٦  - ٨٩٤١٠١٦١٠٩١١١٧٥١٤١٠٢٠٠٨٣٢٣٠٥٢٨٩٧٨٤٢١٠٦٦٥١٣٥٤٨تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٨٦٦٩٧٩١,٠٨٥١,٢٤١١,٤٧١١,٩٤٩٢,٠٧٤٢,٥٨٩٤,٤٩٣٦,٩٨٣٩٤٩١ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٣٤٧٩٣٨١٧٤١٩٩٤٦١٩٥٤٠٦٧٠٣٠١٤١٢٨٢٦٨٦٦٣٨٣٦٧٤٦٠٣٢٥٥٧٠٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٣٠٣١٣٣٤١٣٦٩٢٤٠٧٥٤٧٦٧٦١٦٧١٢٢٨٨٢٣٢٨٥٣٣١٨١٣٩٥١١٤٧٤٩٨أ-  ملكية المساكن      

٤٤٨٤٧٦٥٠٧٥٤٤٦٣٩٨٦٣١,٨٤٠٣,٥٨١٥,١٨٦٦,٥٢١٨٢١٠ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٩١٣٢٥٣٦٤٤٠٧٤٩٢٥٨١١,١٧٤٢,٣٨٠٣,٤٠٢٤,٣٨١٥٥٥٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٣٧٢١٥٣٥١٦٩٩١٨١٠١٨٦٧١٩٥٣١٧٥٢١٤٦٢١٦٣٢٢٣٤٠٣٤١٠ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

١٦٧٨٠١٧٩٣٠٢٠١٨٦٢٧٧٧٧٣٥٠١٤٤٩٤٧٣١٥٤٢١٦١٥٥٤٠١٢١٣٦٦٧٢٤٤١٣٥٢٤٩٤٠١المجموع الفرعي

ية ١٨١٩١٩٨٥٢٠٩٣٢٣٤٧٢٨٠٥٣٥٧٤٥٠٦٠٧٧٥٥١٠٧٧٤١٥٤١٣٢١٠٣٨ب-  منتجو الخدمات الحكوم

١٨٥٩٩١٩٩١٥٢٢٢٧٩٣٠١٢٤٣٧٨١٩٥٣٠٤٧١٥٩٢٧٦١٦٣١٥٦٢٢٤٤٤١٢٥٩٥٤٨٢٧٠٤٣٩
٢٤٦٢٧١٢٨٦٣٧٣٤٤٠٤٨٣٤٤٢٥١٤٩٠٨١٤١١١٨٢٧   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

١٨٨٤٥٢٠١٨٦٢٢٥٦٥٣٠٤٩٧٣٨٢٥٩٥٣٥٣٠١٥٩٧١٨١٦٣٦٧٠٢٢٥٣٤٩٢٦٠٩٥٩٢٧٢٢٦٦إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

 أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٤٦٠١٥٣٩٩٦٢٥٥٨٣٧٢٩٦٤٣١١٦٢٠١٣٧٨٩١٥٨٦١١٨٣١٢٢٠٨٩٥٢٢٦٥٠ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٨٩٠٤٨٣٢٤٦٧١٣٥٧٦٦٩٢٣٧٨٧٠١٤٥٧١٤١٢٢١٦٩٩٠٠٩٨٦٣٠٢٠٦٥١١٣٦٣٤٧١٨٥٦٥٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٨٧٧٤٥٣٢٣٠٤٨٣٥٥٧٣٦٢٣٥٩٧٥١٤٣٨٦٥١٢٠٣٠٥٨٨٢٨٦٦١٢٦٢٦٣٣٩٠٦١٧١١٨٣٨٤٧أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٣٠٣١٦٢٣١٩٣٣١٨٩٥١٨٤٩١٨٦٤١٨١٢١٧٥٨١٧٢٣١٧٦٠١٨١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ١٩٠٦٧٢٢٤١٢٣٠١٥٠٢٥٨٤١٢٨١٦٢٣٢٦٧٩٣٠٠٢٩٢٥٠٦٩٢٩٢٤٧٣٠١٨٠٣١٣٤٦ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٠٥٦٨١٢٠٢٦١٧١٣٤١٠٨٨٣١١٨١٧١٣٨٢٤١٠٢٠٠٥٨٩٤٩٩٠٢٩٦٧٥٩٤٠٥أ- تكرير الزيت      

٨٤٩٩١٠٣٨٦١٣٠١٦١٤٩٥٨١٦٣٤٥١٨٨٥٥١٩٨٢٩١٩١٧٥١٩٣٤٥٢٠٥٠٥٢١٩٤١ب- صناعات أخرى      
٢٣٨٠٣١٩١٤٠٣٧١٢٧٣١٧٧٠١٠٠٢٢٦٥٤٤٦١١٦٠٠٤٦٣٦٥٦٦١٢ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٣٣٤١٢٤١٠٧٣٤٩٢٣٣٤٩١٥٦٤٤٩١٤٣٨٤٨٣٣٣١٦٠٢٩٠٩٠٢٨٤٥٧٢٧٤٠٨٢٧٧٩١ التشييد والب
نادق٦  - ١٧٤٣٤٢١٩١١٢٦٨٦٤٢٩٨٦٨٣١١٥٥٣١٢٧٦٣١١٠٨٢٩٩٢٤٢٨٦١٢٢٧٥٨٧٢٦٨٤٢تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١١٩٤٣١٣٦٦٦١٥٩١٧١٧٥٤١١٨٤٩٠١٨٩٩٥١٨٨٩٦١٨١٥٠١٧٥٩٦١٨١٦٩١٨٤١٩ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٦٦٥٩٨٧٥٩٢٧٨٤٥٧٠٩٣١٩٥٩٨٣٦٢٩٢٣٧٣٧٨٢٧٥٦١٣١٢٥٤٥٠٩٥٤٠٩٣٥٤٨٩٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٥٦٤١٤٦٢٧٨٠٦٦٧٧٧٧٠٥٨٩٧٣٥٧٩٦٨٧٩٠٥٥٨٤٢٤١٦٠٩٣٤٢٣٥٣١٩٥٤٣١٨٣٩أ-  ملكية المساكن      

١٠١٨٤١٣١٤٧١٧٧٩٣٢٢٦٠٥٢٤٧٨٣٢٣٥٨٢٢٢٤٣٣١٩٧٠٤٢٠٢٧٣٢٢١٣٩٢٣٠٦٠ب-  أخـــــــــــــرى      
٧٠٨٦٧٩٧٠٩٨٤٩١٢١٤١١٣٢٥٦١٣٨٤٣١٥٧٣٩١٥٠٩٩١٤٩٨٩١٥٨٤٥١٦٢٨٣ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٤٥٢٨٥٦٥٧٦٥٦٥٧٠٥٧٧٢١٨٧٥٠٤٦٢٤٢٧٢٨٠٨٠٠٧٨٢١١٨٤٦٧ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٤٧٠٤١٥١٠٥٦٥٥٧٧٩٧٩٤٦٨٢٠٢٣٨٤٢٤٨٣٥٤٩٣٦٣٠٧٥٠٥٢٥٤٨٥٦٢٥٤٨٣١٢٥٥٨٠٢٢٨٢٠٣٣المجموع الفرعي

ية ٢٦٢٦٨٣٣٥٠٥٤١٥٥٩٥٢٧٤٨٥٧٢٨٥٦١٤٨٠٦٤٩٠٣٦٣٩١٩٦٢٦٤٨٦٦٤٨١٦٨٢٩١ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٣٧٣٣٠٩٥٤٤٠٧٠٦١٩٥٣٨٥٢٠٩٤٩٤٤١٥٣٣٤١٦٤١٦٣٧٢٤٠٨٣١٨٧٧٥٣١٧٤٧٨٣٢٢٢٨٣٣٥٠٣٢٥
٢١٦٠٢٥٣٤٢٦٣٧٣٢٤٨٣٦٧٧٣٩٧٣٣٩١٠٣٢٤٥٣٤٥٣٨٢٣٦٦٧٤٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٣٧٥٤٦٩٥٤٦٦٠٤٦٢٢١٧٥٥٢٤١٩٧٤٤٥٢١٠٤٢٠٣٨٩٣٧٦٣١٨٣٢٢٠٢٠٣٢٠٩٣١٣٣٠٥١٩٣٥٧٠٦٥إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٢) جدول رقم (١) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    
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١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٢٥١٤٢٢٦٩٠٢٢٨٧٨٥٣٠٢٢٤٣١١٣١٣١٥٩٨٣٢١٦٢٣٣٤٠٠٣٣٩٠١٣٤٤٤٣٣٤٩٧٣ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٤٠٤٦٢١٥٨٨٣٠١٧٦٨٧٨١٤٩٧١٦١٤٩٠٨٨١٦٥٨٩١٢٠٢٤٩٣٢٠٣٢٥٦١٣١٨٦٥١٧٥٥٦٦٢٦٢٣٩٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٣٨٦٥٠١٥٦٩٦٤١٧٤٩٤٢١٤٧٧٠٣١٤٦٩٨٤١٦٣٧٧٧٢٠٠٣٢١٢٠٠٩٤١١٢٩٤٨٠١٧٣١٠٢٢٥٩٨٤٧أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٨١٢١٨٦٦١٩٣٦٢٠١٣٢١٠٤٢١١٤٢١٧٢٢٣١٥٢٣٨٥٢٤٦٤٢٥٥٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٣٧٦٣٥٤٢١٣٤٤٦٠٦٤٤٥٠٧٤٤٧٣٤٣٥١٣٥٩٥٧٩٦٥٦٢٣٥٠٥٨٠٩٤٦٢٨٠٠٦٨٢٩٠ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٤٤٧١١٦٦٥٤١٨٦٧٣١٥٧٦٥١٥٦٨٩١٧٠١٤١٨٨٦٧١٩٨٥٢١٥٥٥٤١٨٠٢١٢١٠٨٤أ- تكرير الزيت      

٢٣١٦٤٢٥٤٨٠٢٧٣٩١٢٩٣٠٩٣١٦٥٤٣٤٣٤٥٣٩٠٩٨٤٢٤٩٨٤٢٥٤٠٤٤٧٧٩٤٧٢٠٦ب- صناعات أخرى      
٦٦٩٢٦٩٦٨٦١٥٤٦٣٩١٦٦٣٧٦٩٣١٧١٩٦٧٥٩١٧٨٦٠٨١٧٤٨٥١٥ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٢٨٥٦٥٣٠٥٦٥٣٢٧٠٤٣٤٥٠٢٣٥٧٩٦٣٦٤٤٠٣٨٨٤١٣٩٠٢٧٤٠٣١٤٣٩٤٣٧٤١٧٢٤ التشييد والب
نادق٦  - ٢٨١٨٤٣٠٦٢٣٣٢١٥٤٣٣٢٧٩٣٣٩٤٤٣٥٤٣٠٣٦٠٧٢٣٨٦٥٤٤٢٣٥٩٤٥٩٩٢٤٧٨٣٢تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١٩٩٢٨٢١٧١٣٢٢٩٠٤٢٣٨٢٠٢٤٥٣٤٢٤٩٠٣٢٥٠٦٨٢٦١١٢٢٦٨١١٢٧٨٩٣٢٩١٠٣ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٥٦٠٢٨٥٨٥٨٦٦٠٩٢٣٦٢٩٢٤٦٥١٢٢٦٥٢٢٦٦٨٧٣٠٧١١٨٥٧٠١٧٢٧٣٨٢٤٧٦٢٠٤ وخـــــدمــات األعــمـــال
٣١٧٨١٣٣٦٨٣٣٥١٤٨٣٦٣٧٦٣٧٨٣١٣٨٢٠٨٤١٤٥٧٤٢٤١٧٤٠٧٥٧٤٢٢٢١٤٣٠٥٦أ-  ملكية المساكن      

٢٤٢٤٧٢٤٩٠٣٢٥٧٧٥٢٦٥٤٨٢٧٢٩١٢٧٠١٨٢٧٢٧٣٢٨٧٦٨٢٩٤١٥٣١٦٠٣٣٣١٤٨ب-  أخـــــــــــــرى      
١٧٠٦٢١٧٣٤٦١٧٩٣٠١٨٤٦٨١٩٠٢٢١٩٣٠٧١٩٧١٣٢٠٤٤٧٢٠٨٦٤٢١٣٧٧٢٢١٧٦ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٨٥٧٥٩١٠٠٩٠٠٥٩٦١٤١٠٢١٦١٠٥٢٩١٠٤٦٠١٠٨٦٠١١٥٢٣١٢٣٤٠١٣٣٣٤ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٥١١٢٣٣٨٤٥٦٧٤١٥٤٩٢٣٩٤٧٨٥٤٠٢٤٠٢٤٢٦٥٥٧٤٧٧٧٨٠٤٩١١٦٢٤٢٠٧١٧٤٧٧١٦٦٥٧٧٨٨٤المجموع الفرعي

ية ٧٩٢١١١٠٠٢٨٥٨٥٨٦٧٩٠٨٤٥٩٢٣٦٤٩٩٤٤٧١٠٤٠٩٣١١٧٦٤٠١١٥٩١٨١١٦٧٨٩١١٩١٢٣ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٣٠٣٣٤٤٨٤٨٥٣٥٠١٣٥٩٤٨٥٦٣٠٤٩٤٧٦٦٥٢٦٠٠٤٥٨١٨٧٣٦٠٨٨٠٢٥٣٦٦٣٥٥٩٣٩٥٥٦٩٧٠٠٧
٧٠٠٠٧٠٠٠٩١٠٠٩٢٧٧٨٢٨٩٧٥٠٠٨٨٧٥٩١٠٠١٠٠١٣٩٦٣٤٩٦٥٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٣٧٣٣٤٤٩١٨٥٣٥١٠٤٥٩٤٩٤٩٠٧٥٠٣٠٥٥٥٣٣٥٠٤٥٩٠٧٤٨٦١٧٩٠٢٥٤٦٦٤٨٦٠٣٥٨٩٧٠٦٦٥٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٣) جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    



28
8

 
  

  
  

   
 

  
  

   
   

   
  

  
ي 
ود
سع
 ال
ي
رب
لع
د ا
لنق
ة ا
سس
مؤ

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

48 
  

  
   

  
   

  
  

ية
وم
الق

ت 
ابا
حس
ال

 

٢٠١١ (٢)٢٠١٠ (١)٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

المساھمة 
النسبية  
للنشاط  
٢٠١١

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعدا 

ية             منتجي الخدمات الحكوم
٣٥٧٠٨٣٦١٠١٣٦٤٥٤٣٧١٨٧٣٨٢٨٠٣٩٣٧٣٤٠١٥٤٤١١٣٦٤١٤١٩٤٢٠١٦٤٤٠٦١٢,٠ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٢٣٠٢٥٠٢٣٦٩٢٦٢٩٤١١١٣٨٤٤٦٩٥٧١٠٠٨٦٦٨٤٢١٧٣٢٦٥٤١٠٢٥١٦٩٦٠٥١٨٤٨٠٣٠٤٢١١٩٠٤٨٥٥٣,٢ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٢٢٧٦٠٧٢٣٤٢٠٦٢٩١٣٢٦٣٨١٥٨٢٥٦٧٩٩٢٦٦٥٢٧٦٧٢٩٣٦١١٠٢١٧١٤٦٠١٥٩٣٧٩٩٢٨٩١١٨٦٣٩٩٥٣,٠أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٢٦٤٣٢٧٢٠٢٧٨٥٢٨٨٦٣٠١٦٣١٤٥٣٢٩٢٣٤٥٥٣٥٩٠٣٧٥٣٤٠٨٦٠,٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى   

ـة٣  - ٦٩٢٠٦٧٢٩٧٥٨٦٢٦٧٩٥٨٢٧١١٠٧٠٦١٢٣٩١٢١٣٦٥٠٩١٤٧٨٧٣١٤٦٦٧٣١٧٣٨٣٠٢٢٧٠١٠١٠,١ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٩٣٥٦٢٠٤٣٤٢٩٧٣٢٣٢٤٣٥٣٩٤٥٣٤٣٧١٠٤٦٦٩١٤٥٩٧٥٤٦٨٧٤٥٧٨٢١٨٤٥٢٥٣,٨أ- تكرير الزيت      

٤٩٨٥٠٥٢٥٤١٥٦٥٣٥٦٣٣٩٢٧١٢٥٣٨٠٢٠٢٨٩٨١٨١٠١٨٩٨٩٩٧٩٩١١٦٠٠٩١٤٢٤٨٤٦,٤ب- صناعات أخرى      
٨٩٢٨٩٣٠٣٩٨٧٠١٠٤٠٦١١٠٢٠١١٦٦٤١٢٤١٩١٣٠٩٥١٣٦٤٢١٥٠٤٣١٦١٩٠٠,٧ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٤٣١٨٥٤٤٧٣٩٤٧١٣٧٥١١٤١٥٤٩٤٦٥٩١٣٩٦٥٠١٧٦٨٠٩٩٦٧٩٦٢٧٤٤٧٨٨٩٧٣١٤,٠ التشييد والب
٤٩٧٩٣٥١٧٣٥٥٣٨٥٦٥٨١٣٢٦٢٧٥٩٦٧٨٦٨٧٣٩٩٠٨١٢٦٣٨٥٢٦١٩٤١٧٣١٠٧٤٣٣٤,٨تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق٦  -
صاالت٧  - ٣٠٥٥٩٣١٩٣٤٣٣٢٢٤٣٥٦٦٧٣٨٤٢٩٤١٣٦٧٤٥٩٣٤٥٢٧٥٢٥٦٨٥٨٦٢٠٩٨٧٠٧٢٩٣,٢ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقــارات ٨  -

٧٨٨٧٣٨٢٠٧٢٨٥٨٤٣٩١٢١٨٩٧٧٨٤١٠٤٧٩٨١١١٤٣٨١١٩٠٦٣١٢٦٩٦٥١٣٢٨٥١١٤٣٠٤٦٦,٤ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤٣٩٣٥٤٤٩٨٩٤٥٩٧٩٤٧٩٥٠٥٠٠١٢٥٢٢٢٣٥٤٧٧٦٥٨٩١٥٦٣٥٤٥٦٨٦٠٧٧٦٠٧٠٣,٤أ-  ملكية المساكن      

٣٤٩٣٨٣٧٠٨٢٣٩٨٦٣٤٣٢٦٨٤٧٧٧٢٥٢٥٧٥٥٦٦٦١٦٠١٤٨٦٣٤١٩٦٤٢٤٤٦٦٩٧٦٣,٠ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٣٠٦٤٢٤١٢٤٢٥١١٤٢٦٤٧٨٢٧٨٥٥٢٩٢٠٣٣٠٦٣١٣٢٣٠١٣٣٩٨٩٣٦٢٤١٤٠٨١٨١,٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٣٩٩١١٤٧١٤١٥٢٤٤١٥٩٥٠١٦٧٣٩١٧٥٧٥١٨٢٨٠١٨٨٢٥١٩٢٩٩١٩٥٩٥٢٠٠٣٨٠,٩ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٥٥٥٥٧٥٥٧٥١٩٥٦٥٦٦٣٢٧٧٤٥٧٥٩٩٦٠٤٨١١٢٨١٧٠١٢٣٠٤٦٥١٥٦١٩٢٥١١٥٨٦٥٤١٤١٤١٧٧١٩٠٩٤٦٤٨٥,٣المجموع الفرعي

ية ١٢٣٥٨٩١٢٤٤٨٦١٣٩٩٢٩١٥٥٣٧١١٧٦٣٥٠١٩٦٣٨٦٢٠٠٣٠٦٢٠٩٢٧٨٢٤١٠٤٧٢٨٠٨٦٣٣١٢٣٠٨١٣,٩ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٦٧٩١٦٣٦٩٩٦٨٠٧٩٦٥٦١٩٢٩٩٤٦١١٧٢٣٩٩١٣٢٤٥٥٦١٤٣٠٧٧١١٧٧١٢٠٣١٣٩٩٧٠١١٦٩٥٠٤٠٢٢٢١٧٧٣٩٩,٢
٧١٣٣٧٣٨٦٨٠٨٧٨٨٢٥١٠١١٥١١٠٢٥١١٨٠١١٤٩٤٠١٢٨٩٥١٤٦٦٩١٧٣٠٠٠,٨   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٦٨٦٢٩٦٧٠٧٠٦٧٨٠٤٦٤٨٩٣٨٧٧١١١٨٢٥١٤١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦١٧٠٩٧٠٩٢٢٣٩٠٧٣١٠٠,٠إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.  

  (  مليون لایر  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٤) جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
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١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٥٢١٥٥٥١٠٥٤٩٣٥٧٠٧٦٠٢٨٦٣٧١٦٧٥١٧١٨٦٧٧٢١١١٨٩٣١٠٥١٠ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٧٠٢٧٢٧٤٠٣٨٨٧٣٦٠١٠٩٦٠٦١٣٨٦٦٧١٧٤٧٢٩١٩٥٣٦٣١٦٠٠٨٥١٩٨٢٨٩٢١٢٠٢١١٩١٤١٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٦٩٨٢٢٧٣٥٩٥٨٦٩٣٥١٠٩١٢٩١٣٨٠٤٨١٧٣٨٢٤١٩٤٠٤١١٥٨٥٢١١٩٦٨١١٢١٠٥٢١١٨٩٩٥٤أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٤٥٠٤٤٣٤٢٥٤٧٧٦١٩٩٠٥١٣٢٢١٥٦٤١٤٧٨١٥٠٠١٤٥٦ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٧٧٠٣٨٣١٢١٠٣٢٥١٠٥٦٢١١١٨١١٢١٧٨١٥٢١٩١٥١٨٦١٦٠٤٧١٧٣٥١١٨٨٣٥ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٥٠٥٥٥٣٤٥٦٩٨٢٦٧٩٢٦٨٩٧٧٢٨٨٧٣٥٠٦٥٣٤٧٩٧٨٨٢٧٣٨٧٨٧أ-  تكرير الزيت      

٢٦٤٨٢٩٦٧٣٣٤٣٣٧٧٠٤٢٨٤٤٨٩٠٧٨٦٩٨٦٥٢٨٠٦٩٩٠٧٨١٠٠٤٨ب-  صناعات أخرى      
٧٠٩٨٠١٨٩٠٩٤١١٠٠٣١١٥١١٠٢٤٧٦١٨٨٥١٤٢٩٢١٠٩ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٩٤٧٤٩٤٣١٨٨٣٦٩٤٧٦١٢١٧٠١٧١٣١٣٠٦٠٠٤٤٣٣٩٤٦٠٩٩٤٥٤٧٥٤٦٣٧٢ التشييد والب
نادق٦  - ٣٥٤٢٣٩٩١٤٢٠٣٤٤٢٩٥٢٣٥٧١٠٣٩٥٦٣١١٥٣٩١٢٦٠١١٤٣٢٥١٨٠٥٨ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٤٩٢٤٥٦٠٤٦١٢٧٧١٣١٨٣٨٤١٠٤٦١١٠١٠٥١٠٦٠٢١١٧٠٧١٢٩٦٧١٥٥٠٢ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

١٥٧١٩١٦٧١٥١٧٧٤٦١٨٩٨٨٢١٢٤٠٢٥٥١٨٤٣٣٩٥٥٦٣٢١٥٨٦٨٥٥٨٦٦٤٦٧٨٢٧ وخـــــدمــات األعــمـــال
١٠٢٥٧١١٠٥١١١٩١٠١٢٩٢١١٤٤١٦١٧٠٤٠٢٨٤٢٨٤٠١٨٠٤٤٢٩١٤٣٩٠٢٥٠٧٩٩أ-  ملكية المساكن      

٥٤٦٢٥٦٦٤٥٨٣٦٦٠٦٧٦٨٢٤٨٤٧٨١٤٩٦٧١٦١٤١١٤٣٩٤١٤٧٦٢١٧٠٢٨ب-  أخـــــــــــــرى      
٤١٤٢٤٥١٠٤٩١٦٥٣٩٩٦٢٦١٦٥٤٩١١٩٥٣١٢٦٣٣٩٦٤٤٩٩٧٧١١٢٧٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٢٤٢٩٠٢٥٥٧١٢٧٥٠٦٢٧٤٦٩٢٧٢٤٥٢٦٧٨١٢١٠٧٩٦٤٠٨٣٧٣٦٤١٢٠٥٠٩٦ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٩٧٤١١١٠٣٣٤١١١٨٣٨٨١٤٤٧٧٢١٨٢٩٢٢٢٣٤٤٠٩٣٠٢٨٩٤٣١٢٢٤٥٣٥٧٩٤٢٣٧٩٩٨٢٣٧٦٧٩٨ المجموع الفرعي
ية ٢٤٤٧٨٢٥٨٧٥٢٦٦٤٩٢٩٠٠٠٣٢١٨٥٣٦٩٢٨٤٤٦١٥٥٣٥٨٤٥٤٨٨٣٦١٠٤١٦٠٢٥٥ب-  منتجو الخدمات الحكوم

١٢١٨٨٩١٢٩٢١٦١٤٥٠٣٧١٧٣٧٧٢٢١٥١٠٧٢٧١٣٣٦٣٤٧٥٠٩٣٦٥٨٢٩٤١٢٨٢٥٤٤١٠٢٣٤٣٧٠٥٤
٢٧٢٥٢٩٢١٣٠٠٢٣٧٩٠٤١٧١٤١١٦٣٦٧٣٣٧١٠٣٧١٥٤٦٨٩٤٣١٥   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

١٢٤٦١٣١٣٢١٣٧١٤٨٠٣٩١٧٧٥٦٢٢١٩٢٧٨٢٧٥٤٥٢٣٥١١٨١٣٦٩٥٣٩٤١٦٥٤٠٤٤٥٧١٣٤٤١٣٦٩إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

  (  مليون لایر  )    
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

 أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٩٢٠٧١٠٣٨٦١٠٨٨٨١١٧١٦١٢٧٣٤١٥١٤٦١٧٨٦٥٢٠٥٥١٢٣٩١٩٢٦٤٩٨٢٨٣٥٦ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٢١٩٥٢٢٢٢٩١٥٧٢٢٥٩٦٤١٥٠٠٧٨١٠٥٦٣٢٩٥٣١٥٧٤٣٠٦١١١٠٨٦٩٥٩٥٣١٢٠٠٨٩١١٧٥٣٦ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٢١٨١١٩٢٢٧٧٥٢٢٢٤٤٣٥١٤٨٣٥٨١٠٣٨٧٥٩٣٥٩٥٧٢٦٤٩١٠٩٤٧٥٩٤٣٧٨١١٨٤٩٦١١٥٨٨٨أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٤٠٣١٤٠٥١٥٢٩١٧٢٠١٧٥٧١٧٢٠١٦٥٧١٦١١١٥٧٥١٥٩٣١٦٤٨ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٢٠٧٧٧٢٢٠٨١٢٤٦٢٤٢٦٨٢١٢٨٩٠٢٣٢٣٥٠٣٥٥٦٥٣٧٤٣٩٣٧٥٣٤٣٨٩٤٠٣٨٦٥٧ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٩٤٤٣٩٣٧٤٩٤٣٦٩٦٣٠١٠٣٤٤١٠٨٢٨١٢٨٦٨١٥٣٧٨١٥٥٤٧١٦٢٩٥١٥١١٠أ-  تكرير الزيت      

١١٣٣٤١٢٧٠٧١٥١٨٨١٧١٩١١٨٥٥٨٢١٥٢٢٢٢٦٩٧٢٢٠٦١٢١٩٨٧٢٢٦٤٥٢٣٥٤٧ب-  صناعات أخرى      
٣٦٢٤٣٨٢٠٤٠٤٦٤٢٩٠٤٥٠٩-٦٥٨-٢٠٨٩-٢٣٤٩٢٥٥٢٢٦٣٥٨٩٢ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٥٠٣٢٩٥٦٠٠٨٦١٥٩٣٦٠٣٢٣٥٤٩٩٢٤٧٥٢٨٣٩٤٨٩٣٤٦١٢٣٣٦٢٩٣١٩٥١٣١٧٨٤ التشييد والب
نادق٦  - ٢١٨٦٧٢٥٨٧٣٣١٢٢٣٣٥١٢٧٣٥٩٨٧٣٣٦٠٥٣٣٦٣٣٣٢٣٥٤٣١٧٩١٣١٤٧٥٣١١٦٠ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١٦٣٦٣١٦٢٧١١٨٢٦٩١٩٦٧٣٢٠٨٩٩٢١٧١٨٢١٦٦٦٢١٠٧٦٢٠٥٦٨٢٠٧٧٤٢٠٨٨٠ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٧٥٢٩٣٨١٢٦٣٨٨٣٢٥٩٤٦٨٠٩٦١٧٠٨٩٣٧٢٨١٥٠٩٦٨٨٨٨٦٧٤١٥٦٨٦٠٤٦٩٤٣٧ وخـــــدمــات األعــمـــال
٥٥٧٣٨٥٧٦١١٥٩٤٣٣٦٢٤٢٣٦٤٣٣٨٦٠٠٧٢٥٣٧٢٢٤٤٤٨٣٤٢٥٥١٤٢٥٠٠٤٢٥٠٠أ-  ملكية المساكن      

١٩٥٥٥٢٣٦٥٢٢٨٨٩٢٣٢٢٥٧٣١٨٣٢٢٩٣٠٠٢٧٧٨٧٢٤٤٠٥٢٤٨٦٤٢٦١٠٤٢٦٩٣٧ب-  أخـــــــــــــرى      
١٢٩٤٦١٢٣٦٠١٤٦٠٩١٥٦٦٨١٥٢٨١١٥٤٨٥١٧٦٠٤١٦٨٩١١٦٦٨٧١٧٢١٧١٧٤٨٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٦٠٨١٦٨٨٥٨٤٤٧٨٥٧٨٨٦٠٤٨٨٣٨٧٣٣٢٨٥٤٢٩٣٧٩٩٥٠٥٩٧٢٨ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٤٢٢٥٧٣٤٤٩٠٦٥٤٦٩٦٨٤٤٠٤٦١٥٣٥٩٩٠٤٣٤١٠٢٢٣١٧٩٢٨٣٣٨١٧٥٣٢٢١٦٣٣٥٠٣٣٥٣٥٠٠٧٢ المجموع الفرعي
ية ٥٨٢١١٦٣٣٣٩٦٧٣٦٤٧٢٣٠٠٧٧١١٩٨٢٠٨٩٨٦٧٥٧٨٦٩٩١٨٦٥٩٠٨٦٨٥٧٨٩١٦٦ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٨٠٧٨٤٥١٢٤٠٣٥٣٧٠٤٨٤٧٦٩١٦٤٣٧٠٢٣٤٢٣١١١٤٠٤٦٨٥٤٢٥١٦٦٤٠٨٧٥٢٤٣٧١٩٢٤٣٩٢٣٨
٣٩٥٢٣٩٣٤٣٥١٠٣٦٥٠٤٠٥٧٤٣٤٧٤٢٨٩٤٦٢٧٣٩١٧٩٤١٥٧٦٤٨   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٨٤٧٣٦٥١٦٣٣٧٥٤٠٥٥٨٤٨٠٥٦٦٤٤١٠٨٠٤٢٧٤٥٨٤٠٨٩٧٤٤٢٩٧٩٢٤١٢٦٧٠٤٤٦٦٠٨٤٤٦٨٨٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

تابع (٢) جدول رقم (٢) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون لایر  ) 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 
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(١٩٩٩=١٠٠)

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٥١٩٩٦ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٢٩١٥٠٢٩٩٩١٣١٧٩٦٣٢٩١٢٣٢١٥٧٣٢٤٧٦٣٢٣٧١٣٣٣٥٤٣٣٦٧٦٣٤٤٤٣٣٥٧٨٩ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٤٨٣٨١١٨٧٤٨٥١٩٢٨٩٦١٨٥٩٥٧١٨٦١٣٢١٨٥٧٤٨١٨٨١٢٦١٨٥٦٧٧١٩١٩١٦١٧٥٥٦٦١٨٨٢٥٢ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٤٦٧٣٣١٨٥٧٦٠١٩١١٧٦١٨٤١٥٥١٨٤١٨٦١٨٣٥٩٩١٨٥٩١٣١٨٣٣٣٢١٨٩٤٧٦١٧٣١٠٢١٨٥٧٣٥أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٦٤٨١٧٢٥١٧٢٠١٨٠٢١٩٤٦٢١٤٩٢٢١٣٢٣٤٥٢٤٤٠٢٤٦٤٢٥١٧ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٤٠٥٦٠٤٠٦٩٢٤٢١٨٧٤٣٧٧٢٤٦١١٩٤٩٣١٢٥٦٢٦٨٥٨٨٣٩٦٠١٩١٦٢٨٠٠٦٥٧٩٤ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٧٣٩٢١٦٠٢٩١٦٧٨١١٧٠٠٧١٧٠٩٤١٦٤٠٠١٨٦١٢١٧٩٢١١٨١٠١١٨٠٢١١٨٦٦٠أ-  تكرير الزيت      

٢٣١٦٨٢٤٦٦٣٢٥٤٠٦٢٦٧٦٥٢٩٠٢٥٣٢٩١٢٣٧٦٥٦٤٠٩١٨٤٢٠٩٠٤٤٧٧٩٤٧١٣٤ب-  صناعات أخرى      
٤٥٦٤٤٩٢٥٥٢١٩٥٧٣٦٦٣٦٢٦٦٤٩٦٩٣٨٧١٣٨٧٥١١٨١٧٤٨٥٦١ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٣١٤٨٣٣٢٢٥٥٣١٧٠٦٣٢٤٧٧٣٤١٤٠٣٧٠٢١٣٩٦٦٦٣٩٦١٠٤٠٤٠٦٣٩٤٣٧٤١٧٥٥ التشييد والب
نادق٦  - ٣١٥٣٥٣٣٠١٩٣٤٥٢٠٣٥٤٦٢٣٥٧٤٥٣٥١٥٧٣٥٥٠٥٣٨٠٧٣٤٢٣٩٤٤٥٩٩٢٤٨١٨٣ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٢١٤٩٢٢٢٣٦٣٢٦٨٠٣٢٨٨٥٨٢٩٣٤٢٢٤٤٧٢٢٤٨٤٠٢٦١٥٢٢٧١٨٦٢٧٨٩٣٢٩٠١٥ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٦٨٤٩١٦٧٠٣٢٦٩٠٩٩٦٧٥٧٣٦٦٧٠٧٦٥٢٦١٦٨٠٩٣٧٠٣٥٤٧٠٠٢٠٧٣٨٢٤٧٦٥٤٥ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤١١٩٣٤١٤٩١٤١٠٦٠٣٩٤٠٩٣٨٢٣٠٣٧٨٧١٤٠٧٩٥٤٢٠٩٢٤٠٦٨٢٤٢٢٢١٤٣١٧٦أ-  ملكية المساكن      

٢٧٢٩٨٢٥٥٤١٢٨٠٣٩٢٨١٦٤٢٨٤٧٧٢٧٣٩٠٢٧٢٩٨٢٨٢٦٢٢٩٣٣٨٣١٦٠٣٣٣٣٦٩ب-  أخـــــــــــــرى      
١٧٦٤٨١٧٥٩٧١٧٨٣٠١٨٣٥٣١٨٩٣٥١٩١٠٠١٩٥١١٢٠٢١٨٢٠٦٢٠٢١٣٧٧٢٢٤٧٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٩٦٥٥٩٣٣٣٩٧٩٦١٠١٩٩١٠٦٦٠١٠٦٧٤١٠٤٧٠١٠٦٦٩١١٤٩٣١٢٣٤٠١٣٤٢٣ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٨٣٦٥٠٤٢٦٠٢٥٤٤٢٢٦١٤٤٠٨٩٩٤٤٤٩٨٢٤٤٤٥٢٢٤٦٠٨٤٨٤٦٨٧٤٧٤٨٢٤٢٦٤٧٧١٦٦٥٠٢٩٤٨ المجموع الفرعي
ية ٩٢٥٧٥٩٤٩٧٣١٠٠٤٦٤١٠٢٠٢٨١٠٢٨١٨١٠٥٤٤١١٠٦٧٠٢١١٣٦٩٠١١٥٧٢٨١١٦٧٨٩١٢٠٢٨٩ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٧٦٢٢٤٥٢٠٩٩٨٥٤٢٧٢٦٥٤٢٩٢٨٥٤٧٧٩٩٥٤٩٩٦٣٥٦٧٥٤٩٥٨٢٤٣٨٥٩٨١٥٤٥٩٣٩٥٥٦٢٣٢٣٧
٧٨٨١٧١٧٩٩٨٩٩٩٨٤٢٨٦٤٩٧٦٠٣٨٨٨٣٨٩٤٠٩٩٨٧٩٦٣٤٩٧١٤   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٨٤١٠٦٥٢٨١٧٨٥٥٢٦٢٥٥٥٢٧٦٩٥٥٦٤٤٨٥٥٧٥٦٦٥٧٦٤٣٣٥٩١٣٧٨٦٠٨١٤١٦٠٣٥٨٩٦٣٢٩٥١إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

تابع (٣) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة

  (  مليون لایر  ) 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 
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٢٠١١ (٢)٢٠١٠ (١)٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
المساھمة 
النسبية 

للنشاط ٢٠١١

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٣٥٩٩٢٣٦٤٥٤٣٦٧٥١٣٧٨٧٤٣٨٣٣٨٣٨٧٤٨٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٣٩٥٣٦٣٩٩٨٦٤١٠٨٦٤,٤ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٧٩٩٣٦١٦٤٩٠١١٩٥٠٥٥٢٠٧٧٤٢٢٢١٣٧٤٢١٨٩٩٣٢١٠١٤٠٢١٩٠٦٥٢٠٠١٣١٢٠٤٥٣٦٢١٣٥٧١٢٢,٧ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٧٧٣٨٨١٦٢٣١١١٩٢٤٥٢٢٠٥٠٨٨٢١٨٦٤٨٢١٦١٩٥٢٠٧٢٥٧٢١٦١٠٤١٩٧٠٩٥٢٠١٤٣٣٢١٠٣٥٤٢٢,٣أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٢٥٥٠٢٥٩٠٢٦٠٣٢٦٥٤٢٧٢٦٢٧٩٨٢٨٨٤٢٩٦٢٣٠٣٦٣١٠٢٣٢١٦٠,٣ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٦٨٦٩٩٧١٠٨٢٧٦١٤٢٨١٣١٤٨٦٩٤٠٩٢٣٨٢٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩١٠٥١٠٠١١١٧٥٩١٢٥٩٣١١٣,٤ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٨٥١٥١٨٠٦٣١٩٩١٤٢١٦٣٤٢٢٣٣٢٢٢١٧٠٢١٥٤٩٢٢٣٥٤٢١٦١٥٢١٨٨٦٢٢٦٤٢٢,٤أ-  تكرير الزيت      

٥٠١٨٦٥٣٠١٩٥٦٢٢٧٥٩٦٨٠٦٤٦٠٨٧٠٢١٢٧٦١٢٨٨١١٥٤٨٣٤٨٥٨٩٨٧٣١٠٣٢٨٨١١,٠ب-  صناعات أخرى      
٩٥١٥٩٩٥٥١٠٥٦٩١١٢٥٩١١٨٦٦١٢٦٢٩١٣١٤٢١٤٠١٨١٤٩٧٣١٦١٦١١٧٠٠٣١,٨ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٤٢١٢٣٤٣١٨١٤٥٥٥٠٤٨٥١٧٥٠٨٣٢٥٤٥٥٩٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩٥٧٩٨٢٦٢٥١٨٦٩٨٤٣٧,٤ التشييد والب
نادق٦  - ٥٠٠٧٩٥٢٢١٠٥٤٢٠٤٥٦٨٩٣٥٩٣٨٥٦٢٩٨٩٦٦٨٩٣٧١٢١٢٧٢٩٩٢٧٩١٩٠٨٤٧٩٢٩,٠ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٣١٢٧٧٣٣٤٥٥٣٥٠٤٦٣٧٨٦٣٤١١٤٥٤٥١٦٠٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢٥٩٩٤٦٦٥١٣٧٧٢٠٦٣٧,٧ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٧٩١١٣٨٢٥٦٠٨٤٧٩٣٨٨٤٩٠٩٤١٧٦٩٨٥٣٩١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١١٠٧٥١٧١٠٩٢٠١١١٢٥٢٩١١,٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤٤٠٨٠٤٥١١٥٤٦٠٨٠٤٧٩٢٤٥٠٠١٢٥١٧٠٦٥٢٨٢٢٥٣٩٥١٥٤٨٧٥٥٥٩١٥٥٧٦٧٢٦,١أ-  ملكية المساكن      

٣٥٠٣٣٣٧٤٤٥٣٨٧١٣٤٠٥٦٦٤٤١٦٤٤٦٨٣٣٤٩٤٩٨٥٠٨٢٩٥٢٦٤١٥٣٢٨٦٥٤٨٥٧٥,٨ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٣٤٨١٢٤٧٩٢٢٥٥٥٢٢٦٧٥٤٢٨١٠٦٢٩٥٠٢٣٠٢٩٧٣١٠٢٨٣٢٢٦٧٣٤١٧١٣٧٣٩٠٤,٠ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٤٠٢٩١٤٨٥٩١٤٨٠٤١٤٩٥٤١٥١٩٤١٥٣٩٥١٥٥٠٨١٥٥٢٨١٥٨٦٩١٦٠٦٠١٦٣٧٦١,٧ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٥٠٦١٨٦٥٠٣٧٣١٥٤٨٨٥٧٥٨١٧٥٢٦١٦٩٦٨٦٣٨١٠٦٦٥٠٩٩٢٦٨١٢٦٧٦٧٤٥٧٦٧٠٦٥٩٩٧٥٧٨٣٢٨٠,٥ المجموع الفرعي
ية ١٢٣٠٧٥١٢٦٠٤٠١٢٩٣٢٦١٣٢١٤٨١٣٦٥٦٥١٣٩١٤٢١٤١٨٢١١٤٥٢١٠١٥٢٥١٠١٦٢٩٢٦١٧٣٢٦١١٨,٤ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٦٢٩٢٦٥٦٢٩٧٧٢٦٧٨١٨٢٧١٣٨٩٩٧٥٣٥٣٢٧٧٧٢٤٩٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٨٢٧٠٨٥٨٦٩٥٢٥٩٣١٠٩٣٩٨,٩
٧١٥٢٧٤٥٩٧٨٥٤٨٢٧٤٨٧٤٥٩١٠٠٩٣٩٨٩٦٥٥٩٨٥٣١٠٢٥٩١٠٧٥٦١,١   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٦٣٦٤١٧٦٣٧٢٣٠٦٨٦٠٣٦٧٢٢١٧٣٧٦٢٢٧٧٧٨٦٣٤٨٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٨٣٦٩٣٨٨٧٩٧٨٤٩٤١٨٤٩١٠٠,٠إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

تابع (٤) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون لایر  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 
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ً  :إجمالي اإلجمالياإلنفاق اإلنفاق  اإلنفاق  ناقصا
 على إجمالي  واردات  صادرات  تكوين التغيراإلستھالكي اإلستھالكي اإلستھالكي 

 الناتج  البضائع  البضائع   رأس المال  فى النھائي  النھائي  النھائي السنة
 المحليوالخدمات والخدمات الثابت  المخـزونحكومي/ خاص الخاص الحكومي

١٩٦٨٣٠٥٥٦٢٤٥٩٣٠٠٢٤٢٢٢٧٨٥٨٩٩٥٤٦٥٨١٨٨٤٥
١٩٦٩٣٣٩٧٧١٦١١٠٥٥٨١٩٧١٢٩٦٥٩٧٢٨٥٠٣٥٢٠١٨٦
١٩٧٠٣٨٣٧٧٨٦٧١١٧٠٤٧١٨٣٠٦٩١٢٢٩٣٥٢١٨٢٢٥٦٥
١٩٧١٤٣٠٠٨٥٨٥١٢٨٨٥٢٤٧٠٣٥١٥١٧٤٠٣٥٧٧٦٣٠٤٩٧
١٩٧٢٥٠٩٨٩٥٣٣١٤٦٣١١٣٨٦٤٨٩٢٢٤٦٦٨٧٣١٩٣٨٢٥٩
٧٧٤٥٥٥٢٤٠١١٥٨٨٥٣٥٣٠-١٩٧٣٧٨٤٤١١٣٣٦١٩١٨٠١٧٠٤٦
١٩٧٤١٣٥٩٣١٧٥٧٩٣١١٧٢٣٤١٢٥١٤٢٤٢١٠١٤٦٣٢١٢٨٤١٥٩٧١٨
٢٨٦١٧١٢٠٦٥٦٣٥٧٥٧١٦٣٦٧٠-١٩٧٥٢٣٩٠٨٢٧٠٩٨٥١٠٠٦٨٥٢
١٩٧٦٣٨٠٧٦٣٨١٩٠٧٦٢٦٦٢٠٥٦٥٤٨٣٥٨١٣٤٩٥٣٥٤٧٩٤٢٢٥٣٤٩
١٩٧٧٤٧٩٢١٦٨٥٦٧١١٦٤٨٨١٢٦٩١٦٦٧٦٧١٥٠١٦٧٨٥١٥٤٢٦٠٩٥٩
١٩٧٨٦٦٢١٧٨٦٥٧٢١٥٢٧٨٩١٦٥٧٨٨١٨٣٦١٣٤٥٧١١١٣٥٠٨٢٧٢٢٦٦
١٩٧٩٨١٤٠٤١١٨٢٤٠١٩٩٦٤٤٤٦٥٥٩٣٦٨٠٢٠٦٢٢٦١٢٨٧٣٦٣٧٥٤٦٩
١٩٨٠٨٦٩٨١١٣٧٠٨٩٢٢٤٠٧٠١١١٨٧١١٣٤٣٨٣٤٧٣٤٥١٤٩٤٣٧٥٤٦٦٠٤
١٣٢٢٦٢٣٩١٥٩١١٨٧٥٩١٦٢٢١٧٥-١٩٨١١٢١٨٦٤١٦٥٦٠٥٢٨٧٤٦٩١٥٥٦
١٩٨٢١٣٧٥٥٥١٩٠٩٥٢٣٢٨٥٠٧٣٩١٤١٣٠٧٦٧٢٦٦٥١١٢٠٥٥٠٢٥٢٤١٩٧
١٩٨٣١٣٢٨٣٤٢٠١٢٤٥٣٣٤٠٧٩٣١٩٨٦١٢٠٢٣٨١٧١٦٨١٢١٢٧٧٥٤٤٥٢١٠
١٩٨٤١٢٧٠٤٨٢٠١٢٢٦٣٢٨٢٧٤٣١١٧٣١٠٦٠٥٠١٤٥٥٣٠١٩٠٦٣٩٤٢٠٣٨٩
٨٣٨٧٣١١٣١٦٣١٣٧٨٩٢٣٧٦٣١٨-١٩٨٥١٢٠٠٥١٢٠٠٢٦٤٣٢٠٣١٥٣١٤١
٧٢٦٩٥٨٥٩٨٩١١٥٢٣٩٣٢٢٠٢٠-١٩٨٦١١١٦٣٣١٧٦٩٧٤٢٨٨٦٠٧١٠٠٣٢
 ٧١٦٦٠٩٩٠٤٥١١٩١٧٠٣٢٠٩٣١-١٩٨٧١١٣٠٤٠١٧١١٥٤٢٨٤١٩٤١٤٧٩٧
 ١٩٨٨١٠٢٢٤٠١٧٦٠٢٧٢٧٨٢٦٧٢٥١٨٦٢٥٥٦١٠٣٥٣١١١٦٣٥٢٣٣٠٥١٩
 ١٩٨٩١١٩٩٥٨١٨٣١٤٢٣٠٣١٠٠٣٠٣٩٦٦٣٩٢١٢٠٤٩٤١٣٥٩٦١٣٥٧٠٦٥
 ٨٣٢٥١١٧٧٦٨٥١٣٨٢٠٧٤٣٧٣٣٤-١٩٩٠١٢٧٨٢٤٢٠٤١٣١٣٣١٩٥٥١٧٣٥٠
 ١٠٠٤٨٠١٨٩٦٩٤١٨٠١٩٩٤٩١٨٥٣-١٩٩١١٦٩١٢٨٢١٧٥٨٩٣٨٦٧١٧٤٨٤٠
 ١٩٩٢١٥٢٦٩٢٢٢٦٧٨٢٣٧٩٤٧٤١١٠٠٤١٠٣٩٥٥٢٠٠٧٧٢١٨٤٧٤٦٥١٠٤٥٩
 ١٩٩٣١٣٠٩٧٦٢٣٧٧٤٩٣٦٨٧٢٥١٢٨٨٣١٠٨٨٢٤١٧١٠٦٥١٦٦٥٩٠٤٩٤٩٠٧
 ١٩٩٤١٢٢٥٥٢٢٤٠٤٧٧٣٦٣٠٢٩٦٨٧٦٩٣٠٠٢١٧٢١٢٣١٣١٩٧٦٥٠٣٠٥٥
١٩٩٥١٢٥٩٢٣٢٥٠٢٨٠٣٧٦٢٠٣٢٢٦٨١٠٣٣١٦٢٠٠٤٣٧١٤٨٧٢٠٥٣٣٥٠٤
 ١٩٩٦١٤٤٧٨٣٢٥٩٤٨٦٤٠٤٢٦٩٤٠٥٨١٠٢٨٤٨٢٣٧٨١٢١٥٨٢٣٩٥٩٠٧٤٨
 ١٩٩٧١٦١٧٩٥٢٦١٤٢٨٤٢٣٢٢٣٣٨٣٦١٠٩٢٤١٢٤٣٣٨٤١٦١٧٨٢٦١٧٩٠٢
١٩٩٨١٥٥١٩٢٢٥١٤١٨٤٠٦٦١٠٩٥٩٦١١٢٩٥٩١٦٣٠٩٩١٤٥٦١٦٥٤٦٦٤٨
١٩٩٩١٥٤٠٩٥٢٥٢٢١٦٤٠٦٣١١٩٤٢١١١٨١٩٦٢١٠٢٣١١٤٠٥٧٠٦٠٣٥٨٩
٢٠٠٠١٨٣٨٠٤٢٥٨١٢٦٤٤١٩٣٠٨٩٠٣١٢٣٣٢٤٣٠٨٤٧٣١٧٥٩٧٣٧٠٦٦٥٧
٢٠٠١١٨٨٦٩٥٢٥٩٥٥٠٤٤٨٢٤٥٣٤٩٧١٢٦٠٩٥٢٧٣٦٧٧١٦٥٢١٩٦٨٦٢٩٦
٢٠٠٢١٨٤٥١٧٢٦٠٤٠٠٤٤٤٩١٧١١٠٤٣١٢٨٠٦٦٢٩١١٥٥١٦٨١١٤٧٠٧٠٦٧
٢٠٠٣١٩٨١٤٨٢٦٩٩٨٠٤٦٨١٢٨١١٣٧٥١٤٨٠٩٨٣٧١٠٨٨١٩٤٠٤١٨٠٤٦٤٨
٢٠٠٤٢٢١٧٩٨٢٨٥٧٠٦٥٠٧٥٠٤٢٣٨٠٩١٥٦٣٤٧٤٩٤٤٣٣٢٤٣٣٢٢٩٣٨٧٧١
٢٠٠٥٢٦٢٦٥٠٣١٢٩٥٧٥٧٥٦٠٧٢٠٠٥٥١٩٥٦٣٢٧١٩٨٩٨٣٢٨٦٧٨١١٨٢٥١٤
٢٠٠٦٣١١٠٨٢٣٥٤٩١٣٦٦٥٩٩٥١٧٠٣٧٢٣٣٠٦٥٨٤٤٥٢٢٤٢٥٠٣٨١٣٣٥٥٨١
٢٠٠٧٣٢٢٠٨٦٤٢١٢٣٣٧٤٣٣١٩١٣٩٦٥٢٩٥٤٠١٩٣٤٣٢١٥٤٤٤٣٤١٤٤٢٥٧٢
٢٠٠٨٣٤٥٠٩٨٤٨٦٠٤٨٨٣١١٤٦٥٨٨٥٣٣٤٨٠١١١٢١٠٧٠١٦٦٢٥٦٨١٧٨٦١٤٣
٢٠٠٩٣٥٧٠١٥٥٤٤٧٢٨٩٠١٧٤٣٢٥٥٧٢٣٣٥٣٢٨٧٥٧٧١١٦٠٧٧٥٩١٤١٢٥٩٦

(١) ٢٠١٠٣٩٥٢٩٩٥٩٩٢١٠٩٩٤٥٠٩١٤٦٥٤٣٧١٩٤٠٩٨١٨٦٧٦٥٣٢٦١١٧٠٩٧٠٩
(٢) ٢٠١١٤٤١٤٤٩٦٥٧٦٣٢١٠٩٩٠٨١٤٣٧٤٥٤٢٨٠٨٥١٤١٠٨٤١٧٤٢٦٧٩٢٢٣٩٠٧٣

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

جدول رقم (٣) : إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام المشترين باألسعار الجارية
( مليون لایر )  
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إجمالي الناتج المحلـي

بما فى ذلك السنة

 رسوم اإلستيراد

١٩٦٨٨٥٧٢٦١٥٩٣٨٦٨١٨٥٩٩٢٤٦١٨٨٤٥--
١٩٦٩٨٨٨٥٦٧٥٣٤٢٧٧١٩٩١٥٢٧١٢٠١٨٦٧,١
١٩٧٠١٠٣٩٠٧٢٧٠٤٦١٩٢٢٢٧٩٢٨٦٢٢٥٦٥١١,٨
١٩٧١١٧٠٣١٨٠١٦٥٠٧٨٣٠١٢٤٣٧٣٣٠٤٩٧٣٥,٢
١٩٧٢٢٢٤٥٠٩٦٢٩٥٧٤٠٣٧٨١٩٤٤٠٣٨٢٥٩٢٥,٥
١٩٧٣٣٣٢١٧١٢٩٣٥٦٨٩٦٥٣٠٤٧٤٨٣٥٣٥٣٠٣٩,٩
١٩٧٤١٢٦٣٢٠٢٤٥٨٠٨٣٧٦١٥٩٢٧٦٤٤٢١٥٩٧١٨١٩٨,٤
١٩٧٥١٠٤٨٧٦٤٦٨٧٩١١٤٠١١٦٣١٥٦٥١٤١٦٣٦٧٠٢,٥
١٩٧٦١٣٧٩٩٩٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٢٢٤٤٤١٩٠٨٢٢٥٣٤٩٣٧,٧
١٩٧٧١٤٦٧٥٨٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٢٥٩٥٤٨١٤١١٢٦٠٩٥٩١٥,٨
١٩٧٨١٣٠٥٥٢١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٢٧٠٤٣٩١٨٢٧٢٧٢٢٦٦٤,٣
١٩٧٩٢٠٣٦٢٣١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٣٧٣٣٠٩٢١٦٠٣٧٥٤٦٩٣٧,٩
١٩٨٠٣٤١٦٤١١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥٤٤٠٦٩٢٥٣٤٥٤٦٦٠٤٤٥,٦
١٩٨١٣٨٠٧٩٨١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٦١٩٥٣٨٢٦٣٧٦٢٢١٧٥١٣,٨
١٩٨٢٢٥٤٧٣٧١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٥٢٠٩٤٩٣٢٤٨٥٢٤١٩٧١٥,٧-
١٩٨٣١٦٣١١٨٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٤١٥٣٣٣٦٧٧٤٤٥٢١٠١٥,١-
١٩٨٤١٤٠٦٧١٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤١٦٤١٦٣٩٧٣٤٢٠٣٨٩٥,٦-
١٩٨٥١٠٤٤٥١١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٣٧٢٤٠٨٣٩١٠٣٧٦٣١٨١٠,٥-
١٩٨٦٧٢٦٦٦١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٣١٨٧٧٥٣٢٤٥٣٢٢٠٢٠١٤,٤-
 ١٩٨٧٧٨٧٧٥١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٣١٧٤٧٨٣٤٥٣٣٢٠٩٣١٠,٣-
 ١٩٨٨٧٦٧٣٨١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٣٢٢٢٨٣٨٢٣٦٣٣٠٥١٩٣,٠
 ١٩٨٩٩٨٦٥٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٣٥٠٣٢٥٦٧٤٠٣٥٧٠٦٥٨,٠
 ١٩٩٠١٥٨٦٩٣١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٣٠٣٣٤٧٠٠٠٤٣٧٣٣٤٢٢,٥
 ١٩٩١١٧٩٥٧٢١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٤٨٤٨٥٣٧٠٠٠٤٩١٨٥٣١٢,٥
 ١٩٩٢١٩٩٨٥٦١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٠١٣٥٩٩١٠٠٥١٠٤٥٩٣,٨
 ١٩٩٣١٧٠٠١٢٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٤٨٥٦٣٠٩٢٧٧٤٩٤٩٠٧٣,٠-
١٩٩٤١٦٩٤٣٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٤٩٤٧٦٦٨٢٨٩٥٠٣٠٥٥١,٦
١٩٩٥١٨٧٧١٨٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٢٦٠٠٤٧٥٠٠٥٣٣٥٠٤٦,١
١٩٩٦٢٢٦٤٧٦٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٨١٨٧٣٨٨٧٥٥٩٠٧٤٨١٠,٧
 ١٩٩٧٢٢٨٢٥٠٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٦٠٨٨٠٢٩١٠٠٦١٧٩٠٢٤,٦
١٩٩٨١٥٢٨٢٩٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٣٦٦٣٥١٠٠١٣٥٤٦٦٤٨١١,٥-
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩١٠,٤
٢٠٠٠٢٨٩١٦٥٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٩٧٠٠٧٩٦٥٠٧٠٦٦٥٧١٧,١
٢٠٠١٢٥٥٥٠٩٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٧٩١٦٣٧١٣٣٦٨٦٢٩٦٢,٩-
٢٠٠٢٢٦٣٥١١٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٩٩٦٨٠٧٣٨٦٧٠٧٠٦٧٣,٠
٢٠٠٣٣٣٠٣٨٩٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٧٩٦٥٦١٨٠٨٧٨٠٤٦٤٨١٣,٨
٢٠٠٤٤٢٤١٠٤٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٩٢٩٩٤٦٨٨٢٥٩٣٨٧٧١١٦,٧
٢٠٠٥٦١٨٢٩١٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١١١٧٢٣٩٩١٠١١٥١١٨٢٥١٤٢٦,٠
٢٠٠٦٧٢٠٦٦٤٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١١٣٢٤٥٥٦١١٠٢٥١٣٣٥٥٨١١٢,٩
٢٠٠٧٧٨٨٨٢٣٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤١٤٣٠٧٧١١١٨٠١١٤٤٢٥٧٢٨,٠
٢٠٠٨١٠٨١٢٢٦٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥١٧٧١٢٠٣١٤٩٤٠١٧٨٦١٤٣٢٣,٨
٢٠٠٩٦٦٢٢١٢٤٥٣٨١١٢٨٣٦٧٧١٣٩٩٧٠١١٢٨٩٥١٤١٢٥٩٦٢٠,٩-

(١) ٢٠١٠٨٧٢١٦٢٤٩٥٣٦١٣٢٧٥١٦١٦٩٥٠٣٩١٤٦٦٩١٧٠٩٧٠٩٢١,٠
(٢) ٢٠١١١٢٨٨٥٩٩٥٦٨٠١٧٣٦٥١٥٧٢٢٢١٧٧٣١٧٣٠٠٢٢٣٩٠٧٣٣١,٠

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٤) : األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
( مليون لایر ) 

 القطاع 
عدا  الخاص  ما
قطاع الزيت

 القطاع الحكومي 
 ماعدا قطاع 

الزيت

ناتج  إجمالي ال
عدا  المحلي ما
رسوم اإلستيراد

رسوم 
اإلستيراد

 قطاع الزيت
معدل 

النمو %
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 رسوم 
اإلستيرادالسنة

١٩٦٨٧٦٣٦٠١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٢١٨٨٨٢٧٢٥١٢٤٦١٣--
١٩٦٩٨٠٤٤٥١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٢٩٢١٦٢٩٢١١٣٢١٣٧٦,٠
١٩٧٠٩٥٣٦٢١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٤٥٠٣٧٣٠٠٢١٤٨٠٣٩١٢,٠
١٩٧١١١٧٤٦٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧٣٧٧٢٣٧٩٠١٧٧٥٦٢١٩,٩
١٩٧٢١٤٦٨٨٦٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥٢١٥١٠٧٤١٧١٢١٩٢٧٨٢٣,٥
١٩٧٣١٨٣٧٩٦٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨٢٧١٣٣٦٤١١٦٢٧٥٤٥٢٢٥,٦
١٩٧٤٢٠٥٩٨٧٨٨٤٠٠٥٣١٢١٣٤٧٥٠٨٣٦٧٣٣٥١١٨١٢٧,٥
١٩٧٥١٧١٥٠٨١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٣٦٥٨٢٩٣٧١٠٣٦٩٥٣٩٥,٢
١٩٧٦٢١١٤٩٤١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٤١٢٨٢٥٣٧١٥٤١٦٥٤٠١٢,٧
١٩٧٧٢٢٥٥٣٠١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٤٤١٠٢٤٤٦٨٩٤٤٥٧١٣٧,٠
١٩٧٨٢٠٥٨١٢١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٤٣٧٠٥٤٤٣١٥٤٤١٣٦٩١,٠-
١٩٧٩٢٣٥٣٤١١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٤٨٠٧٨٤٣٩٥٢٤٨٤٧٣٦٩,٨
١٩٨٠٢٤٥٨٤٣١٨٧٨٤١٧٨٧١٩٥١٢٤٠٣٣٩٣٤٥١٦٣٣٧٦,٥
١٩٨١٢٤٣٥٨٠٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤٥٣٧٠٤٨٣٥١٠٥٤٠٥٥٨٤,٧
١٩٨٢١٦٧٤٥٤٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢٤٧٦٩١٦٣٦٥٠٤٨٠٥٦٦١١,١-
١٩٨٣١٢٢٩٣٢٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠٤٣٧٠٢٣٤٠٥٧٤٤١٠٨٠٨,٢-
١٩٨٤١١٢١٦٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٤٢٣١١١٤٣٤٧٤٢٧٤٥٨٣,١-
١٩٨٥٩٢٥٢٥٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٤٠٤٦٨٥٤٢٨٩٤٠٨٩٧٤٤,٣-
١٩٨٦١٣١١٦٢١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٤٢٥١٦٦٣٦٢٧٤٢٨٧٩٢٤,٨
١٩٨٧١١٦١٠٣١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٤٠٨٧٥٢٣٩١٧٤١٢٦٧٠٣,٨-
١٩٨٨١٤٠٧٦٩١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٤٣٧١٩٢٩٤١٥٤٤٦٦٠٨٨,٢
١٩٨٩١٣٦٩٦٦١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٤٣٩٢٣٨٧٦٤٨٤٤٦٨٨٧٠,١
١٩٩٠١٧٠٠٧٦١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٤٧٦٢٢٥٧٨٨١٤٨٤١٠٦٨,٣
١٩٩١٢٠٧٩١١٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٥٢٠٩٩٩٧١٧٩٥٢٨١٧٨٩,١
١٩٩٢٢١٤١٠٩٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٥٤٢٧٢٦٩٨٩٩٥٥٢٦٢٥٤,٦
١٩٩٣٢٠٧٤٩١٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٥٤٢٩٢٧٩٨٤٢٥٥٢٧٦٩٠,٠
١٩٩٤٢٠٧٨٨٩٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٥٤٧٧٩٩٨٦٤٩٥٥٦٤٤٨٠,٧
١٩٩٥٢٠٦٩٧٢٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٥٤٩٩٦٣٧٦٠٣٥٥٧٥٦٦٠,٢
١٩٩٦٢١١٨٧٩٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤٥٦٧٥٥٠٨٨٨٣٥٧٦٤٣٣٣,٤
١٩٩٧٢٠٨٧٢٤٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨٥٨٢٤٣٨٨٩٤٠٥٩١٣٧٨٢,٦
١٩٩٨٢١٥٣٥٧٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٥٩٨١٥٤٩٩٨٧٦٠٨١٤١٢,٨
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩٠,٧-
٢٠٠٠٢١٢٦٥٢٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨٦٢٣٢٣٧٩٧١٤٦٣٢٩٥١٤,٩
٢٠٠١٢٠٤٣٦٥٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦٦٢٩٢٦٥٧١٥٢٦٣٦٤١٧٠,٥
٢٠٠٢١٨٩١١٢٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢٦٢٩٧٧٢٧٤٥٩٦٣٧٢٣٠٠,١
٢٠٠٣٢٢١٥٤٥٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨٦٧٨١٨٣٧٨٥٤٦٨٦٠٣٧٧,٧
٢٠٠٤٢٣٦٤٥٩٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦٧١٣٨٩٩٨٢٧٤٧٢٢١٧٣٥,٣
٢٠٠٥٢٥١١٩١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤٧٥٣٥٣٢٨٧٤٥٧٦٢٢٧٧٥,٦
٢٠٠٦٢٤٩٢٨١٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢٧٧٧٢٤٩٩١٠٠٧٨٦٣٤٨٣,٢
٢٠٠٧٢٤٠٢٢٤٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣٧٩٢٨١٣٩٣٩٨٨٠٢٢١١٢,٠
٢٠٠٨٢٥٠٢٢٧٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٨٢٦٤٧٨٩٦٥٥٨٣٦١٣٣٤,٢
٢٠٠٩٢٣٠٦٨٠٤٠٠٤٨١١٩٥٩٢٤٨٢٧٠٨٥٩٨٥٣٨٣٦٩٣٨٠,١

(١) ٢٠١٠٢٣٦٢١٦٤٢٣٤١٧٢٠٩٨٩١٨٦٩٥٢٥١٠٢٥٩٨٧٩٧٨٤٥,١
(٢) ٢٠١١٢٤٧١٤٩٤٥٩٤٤٥٢٢٤٥٠٠٩٣١٠٩٣١٠٧٥٦٩٤١٨٤٩٧,١

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة جدول رقم (٥) : 
(  ١٠٠ = ١٩٩٩  )

( مليون لایر )

 القطاع الحكومي 
 ماعدا قطاع 

الزيت

خاص   القطاع ال
 ماعدا قطاع 

الزيت

ناتج   إجمالي ال
عدا  المحلي ما
رسوم اإلستيراد

 قطاع الزيت
معدل 

النمو %

ناتج  إجمالي ال
المحلي بما فى ذلك 
رسوم اإلستيراد
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بضائع رأسمالية

خاصلم تصنف فى قطاعالقطاع ال

النفطغير النفطيالحكومةالمجموعمكان اَخر (٣)

 ٢٥٩٧١٢١٤١٠٥٦٣٢٧١٩٧١٤٥٦٨--١٣٩٠/١٣٨٩٦٢٣٢٣٥١١١١٣٠٩٣١٩

 ٢٩٣١١٢٠٤١١٥٠٥٧٧٧١٨٣٦٤٩--١٣٩١/١٣٩٠٦٩٧١٩٢١٣٠٧٣١٣٤٢٣

 ٣٤٠٤١٤٤٣١٢٩٠٦٧١٢٤٧٠٥٨٧٤--١٣٩٢/١٣٩١٧٩٩٢٢٨١٥٦٨٣٣٥٤٧٧

 ٥٦٩٤١٩٨٥١٦٦٩٢٠٤٠١٣٨٦٧٠٨٠--١٣٩٣/١٣٩٢٩٦١٧١٧٣٠٢٨٤٦٨٥٢٠

 ٨٦٤٧--٨٣٩٩٣٤١٦٢٣٥١٢٦٣٢١٧٠٤٦--١٣٩٤/١٣٩٣١٣٩٨٦٣٢٤١٨٤٧٥٧١٤٢٩

 ١٧٦٩٩٧٣٧٠٦٦٧٠٣٦٥٩٣٤١٢٥٥١٨٢٤--١٣٩٥/١٣٩٤٣٣١١٣٤٠٩٦٥٠٢٢٢٥٣٢٠٢١

 ٣٢٦٨٨-٣٣٥٤٠١٧٤٩١١٠٦٢٧٥٤٢٢٨٥٢--١٣٩٦/١٣٩٥٤٩١٢٨٥٣٩١٣٤٣٩٣٥٣٩٢٧٩٨

 ٥١١٩١٢٧٣٥٢١٦٥٢٣٧٣١٦٢٠٥٦٥٧١٧٥٦--١٣٩٧/١٣٩٦٧٣٤٧١٠٩٩٣١٩٣٤٥٥٤٩١٧٥٤٦

 ١٣٩٨/١٣٩٧٧٠٥٣١٨١٩٥٢٦٢٩٤٦٣٩١٧٧٧٨١٨١١٦٦٨٩١٤٠٤٨٤١٨٣٥٤٨٠٥٣١٢٦٩١٧٩٥٨٢

 ١٣٩٩/١٣٩٨٦٤٣١٢٤٧١٠٣٢٢٧١٦٧٥٦٥٩٢٦٥٦٠٧٦٦٥٤٤٩٠٣١١٩٤٠١٨٢٢٢١٦٥٧٨٩٣٢٣٢

 ٦٩٩٧١١٦٠١٦٦٦٩٧٠٦٩٦١٥٩٨٢٣٢٠٧١٢٢٦٤٤٦٥٥١٠١٧٢٤------١٤٠٠/١٣٩٩

 ٧٤٤٩١٦٠٥٩١٣٩٨١٠٦٣٧٦٦٦٨٧٤٢٨٦٩١١٠٨١١١١١٨٧١١٧٥٦٣------٠١/١٤٠٠

 ١٢٠٧٥٩-٠٢/١٤٠١٨٧٤٧٤٦٥٩٤٣٦٨٨٦٧٩٨٨٢٠٠٠٣٢٠٩٧١٢٢٣١٥٧٣٨٨١٣٥٨٣٠١٢٦٠٤١٥٥٦

 ٠٣/١٤٠٢٨٦١٣٣٩٥٠٦٣٨٩٥١٨٥٩٩١٩٧١٦٦٩١١٥٤٥٥٦٦٤١١٣٤١٦٢١٤٨٨٢٣٩١٤١١٩٣٦٩

 ٠٤/١٤٠٣١٠١١١٣٨٤٥٢٢٨٤٥٦١٠٢٦٥١٥٨٦٨٧٦١٠٣٢٢٨٥٠٠٢٦٤١٣٢٠١١٨٨٢٣١٩٨٦١٣٥٢١٤

 ٠٥/١٤٠٤١٠٦٩٦٣٥٨٠٠٢٤٦٨٧٩٦٩٦١٥٥٥٥٥٨٩٦٤٩٢٤٦٣١٤٤٠٦٢٤٩٥٥٤٣١١٧٣١٢٧٦٦٥

 ٧٣١٧٢-٠٦/١٤٠٥٨٩٨٤٢٧٩٩٥١٩٨٨١٨٤٩٥١٠٩١٣٤٦٧٦٣١٣٣٢٧٧٥٣٥٢٣٦٨٣٠٢٣١٤١

٥٦١١٢-١٩٨٦٨١٦٧٢٣٣٨٥١٥٥٠٧٧٤٧٠١١٥٧٤٤١٦٦١٤٤٢٥١٨٤٣٢٠٣٣٨٩٢٧١٠٠٣٢

٥٠٤٠٥-١٩٨٧٧٩٧٩٢٣٩٤٥١٤٥١٩٧٤٦٦١١٢٥٣٤٠٦٥٢٠٢٢٧٤٠٢٣١٠٤٧٦٧٥٣١٤٧٩٧

١٩٨٨٨١٢٣٢٢٩٢٠١٠٠٣٦٧٥٨٨٨٢١٠٤١٥٦٩١٨٢٤٠٢٩٣١٦٤٢١٢٤٧٢٥١٨٥٩٤٣٦

إنشاء 
المبانى غير 
السكنية

جدول رقم (٦) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجارية

إجمالي تكوين 
رأس المال 

الثابت (٤)

ـة جميــع البضـائـع الرأسمــاليـ

( مليون لایر )   

شاءات  إن
أخرى*

قل معدات الن
التغير في 
المخزون

السنة
المكائن 
والمعدات

إنشاء 
المبانى 
السكنية
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بضائع رأسمالية

خاصلم تصنف فى قطاعالقطاع ال

النفطغير النفطيالحكومةالمجموعمكان اَخر (3)

19898366243221152977758375426040926285325901534303963448
19906951359231152711888747935748034249128078423417350-57453
1991945941450122631414391583786510452013680445054840-81670
1992140383581318324126651306470939753228954686700011004104979
1993155103718018254136691375978984503002960421800012883111333
19941326031065159521167811686678420723969520848154687691083
199513764323681669712142121706993555251685361914768226895823
19962508126079--148672638210439102848129148139885364058106906
19972567528099--160152895510497109241161028384692933836113077
19982545528644--1628829287132861129591243789056114669596122555
19992571224820--2064034167128571181961295892091131479421127617
20002805228522--199293749493271233241635392953140188903132227
20012830229607--210043747297101260951750894347142403497129593
20022907131186--21593354071081012806618121974591248611043139109
20032889436284--239624599012968148098232911036762113111375159471
20042944445317--256424299912945156347303861090401692123809180156
2005 3197361647--288045592217286195632549401184612223120055215687
20063436070095--317117684920051233064587411299434438017037250101
20073482187380--4344310081228944295400840421464056495413965309365
200847948106694--46257116593305203480111098821719286620158853406864
200939855102630--49611102184410483353281120881681805506025572360900

 (1) 201040505106765--5897798238432743719401456941706835556314654386594

 (2) 201143069143254--64062107694539014280851733901956815901443745471830

 يشمل التغير في المخزون.
(4)

  تشمل حيوانات التربية.                
(3)

 بيانات أولية.              
(2)

  بيانات معدلة.           
(1)

*   من عام 1996م تم دمج بند االنشاءات االخرى مع بند إنشاء المباني غير السكنيه.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات- وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

السنة

تابع (2) جدول رقم (6) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجارية

إنشاء 
المبانى 
السكنية

إنشاء 
المبانى غير 
السكنية

شاءات  إن
أخرى*

قل معدات الن

( مليون لایر )   

إجمالي تكوين 
رأس المال 

الثابت (4)

التغير في 
المخزون

المكائن 
والمعدات

ـة جميــع البضـائـع الرأسمــاليـ
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(١٩٩٩=١٠٠)

القطاع إجماليإجمالي إجماليالسنة

غيرقطـاع الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج

النفطيالـزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٦٨١٨٥٩٩٨٥٧٢١٠٠٢٧٦١٥٩٣٨٦٨١٢١٨٨٨٧٦٣٦٠٤٥٥٢٨١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٥,٢٦١١,٢٣٢٢,٠٢
١٩٦٩١٩٩١٥٨٨٨٥١١٠٣٠٦٧٥٣٤٢٧٧١٢٩٢١٦٨٠٤٤٥٤٨٧٧١١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٥,٤١١١,٠٤٢٢,٦٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩١٠٣٩٠١١٨٨٩٧٢٧٠٤٦١٩١٤٥٠٣٧٩٥٣٦٢٤٩٦٧٥١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٥,٣٦١٠,٩٠٢٣,٩٣
١٩٧١٣٠١٢٤١٧٠٣١١٣٠٩٤٨٠١٦٥٠٧٨١٧٣٧٧٢١١٧٤٦٦٥٦٣٠٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧,٣٤١٤,٥٠٢٣,٢٦
١٩٧٢٣٧٨١٩٢٢٤٥٠١٥٣٦٩٩٦٢٩٥٧٤٠٢١٥١٠٧١٤٦٨٨٦٦٨٢٢٠٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥١٧,٥٨١٥,٢٨٢٢,٥٣
١٩٧٣٥٣٠٤٧٣٣٢١٧١٩٨٣١١٢٩٣٥٦٨٩٦٢٧١٣٣٦١٨٣٧٩٦٨٧٥٤٠٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨١٩,٥٥١٨,٠٧٢٢,٦٥
١٩٧٤١٥٩٢٧٦١٢٦٣٢٠٣٢٩٥٦٢٤٥٨٠٨٣٧٦٣٤٧٥٠٨٢٠٥٩٨٧١٤١٥٢١٨٨٤٠٠٥٣١٢١٤٥,٨٣٦١,٣٢٢٣,٢٩
١٩٧٥١٦٣١٥٦١٠٤٨٧٦٥٨٢٨٠٤٦٨٧٩١١٤٠١٣٦٥٨٢٩١٧١٥٠٨١٩٤٣٢١١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٤٤,٦٠٦١,١٥٢٩,٩٩
١٩٧٦٢٢٤٤٤١١٣٧٩٩٩٨٦٤٤٢٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٤١٢٨٢٥٢١١٤٩٤٢٠١٣٣٠١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٥٤,٣٧٦٥,٢٥٤٢,٩٤
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨١٤٦٧٥٨١١٢٧٨٩٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٤٤١٠٢٤٢٢٥٥٣٠٢١٥٤٩٤١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٥٨,٨٥٦٥,٠٧٥٢,٣٤
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٣٠٥٥٢١٣٩٨٨٨١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٤٣٧٠٥٤٢٠٥٨١٢٢٣١٢٤١١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٦١,٨٨٦٣,٤٣٦٠,٤٩
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩٢٠٣٦٢٣١٦٩٦٨٦١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٤٨٠٧٨٤٢٣٥٣٤١٢٤٥٤٤٣١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٧٧,٦٥٨٦,٥٢٦٩,١٣
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩٣٤١٦٤١٢٠٢٤٢٨١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥١٢٤٠٣٢٤٥٨٤٣٢٦٦٥٦٠١٨٧٨٤١٧٨٧١٩١٠٦,١٨١٣٨,٩٧٧٥,٩٤
١٩٨١٦١٩٥٣٨٣٨٠٧٩٨٢٣٨٧٣٩١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٥٣٧٠٤٨٢٤٣٥٨٠٢٩٣٤٦٨٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤١١٥,٣٦١٥٦,٣٣٨١,٣٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٥٤٧٣٧٢٦٦٢١٣١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٤٧٦٩١٦١٦٧٤٥٤٣٠٩٤٦١٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢١٠٩,٢٣١٥٢,١٢٨٦,٠٢
١٩٨٣٤٤١٥٣٣١٦٣١١٨٢٧٨٤١٤٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٣٧٠٢٣١٢٢٩٣٢٣١٤٠٩٠٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠١٠١,٠٣١٣٢,٦٩٨٨,٦٤
١٩٨٤٤١٦٤١٦١٤٠٦٧١٢٧٥٧٤٥٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤٢٣١١١١١٢١٦٠٣١٠٩٥٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٩٨,٤٢١٢٥,٤٢٨٨,٦٨
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨١٠٤٤٥١٢٦٧٩٥٧١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٤٠٤٦٨٥٩٢٥٢٥٣١٢١٦٠٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٩٢,٠٢١١٢,٨٩٨٥,٨٤
١٩٨٦٣١٨٧٧٥٧٢٦٦٦٢٤٦١٠٩١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٤٢٥١٦٦١٣١١٦٢٢٩٤٠٠٤١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٧٤,٩٨٥٥,٤٠٨٣,٧١
١٩٨٧٣١٧٤٧٨٧٨٧٧٥٢٣٨٧٠٣١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٤٠٨٧٥٢١١٦١٠٣٢٩٢٦٤٩١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٧٧,٦٧٦٧,٨٥٨١,٥٧

جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

المعـامل الضمـني لإلنكماش 

القطــاع غـــير النفــطي      القطــاع غـــير النفــطي  

  ( مليون لایر )   

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية
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(١٩٩٩=١٠٠)
القطاع إجماليإجمالي إجماليالسنة

غيرقطـاع الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج

النفطيالـزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٨٨٣٢٢٢٨٣٧٦٧٣٨٢٤٥٥٤٥١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٤٣٧١٩٢١٤٠٧٦٩٢٩٦٤٢٣١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٧٣.٧٢٥٤.٥١٨٢.٨٤

١٩٨٩٣٥٠٣٢٥٩٨٦٥٢٢٥١٦٧٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٤٣٩٢٣٨١٣٦٩٦٦٣٠٢٢٧٢١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٧٩.٧٦٧٢.٠٣٨٣.٢٦

١٩٩٠٤٣٠٣٣٤١٥٨٦٩٣٢٧١٦٤١١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٧٦٢٢٥١٧٠٠٧٦٣٠٦١٤٩١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٩٠.٣٦٩٣.٣١٨٨.٧٣

١٩٩١٤٨٤٨٥٣١٧٩٥٧٢٣٠٥٢٨١١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٥٢٠٩٩٩٢٠٧٩١١٣١٣٠٨٨٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٩٣.٠٦٨٦.٣٧٩٧.٥١

١٩٩٢٥٠١٣٥٩١٩٩٨٥٦٣٠١٥٠٣١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٤٢٧٢٦٢١٤١٠٩٣٢٨٦١٧٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٩٢.٣٨٩٣.٣٤٩١.٧٥

١٩٩٣٤٨٥٦٣٠١٧٠٠١٢٣١٥٦١٧٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٥٤٢٩٢٧٢٠٧٤٩١٣٣٥٤٣٦٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٨٩.٤٥٨١.٩٤٩٤.٠٩

١٩٩٤٤٩٤٧٦٦١٦٩٤٣٨٣٢٥٣٢٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٥٤٧٧٩٩٢٠٧٨٨٩٣٣٩٩١٠٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٩٠.٣٢٨١.٥٠٩٥.٧١

١٩٩٥٥٢٦٠٠٤١٨٧٧١٨٣٣٨٢٨٥٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٤٩٩٦٢٢٠٦٩٧٢٣٤٢٩٩٠٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٩٥.٦٤٩٠.٧٠٩٨.٦٣

١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٢٦٤٧٦٣٥٥٣٩٧٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٦٧٥٥٠٢١١٨٧٩٣٥٥٦٧١٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤١٠٢.٥٢١٠٦.٨٩٩٩.٩٢

١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٢٨٢٥٠٣٨٠٥٥٢٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٥٨٢٤٣٨٢٠٨٧٢٤٣٧٣٧١٣٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨١٠٤.٥٣١٠٩.٣٥١٠١.٨٣

١٩٩٨٥٣٦٦٣٥١٥٢٨٢٩٣٨٣٨٠٥٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٩٨١٥٤٢١٥٣٥٧٣٨٢٧٩٦٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٨٩.٧٢٧٠.٩٧١٠٠.٢٦

١٩٩٩٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٨٩١٦٥٤٠٧٨٤٢٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٢٣٢٣٧٢١٢٦٥٢٤١٠٥٨٥٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨١١١.٨٤١٣٥.٩٨٩٩.٣٣

٢٠٠١٦٧٩١٦٣٢٥٥٥٠٩٤٢٣٦٥٤٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٢٩٢٦٥٢٠٤٣٦٥٤٢٤٩٠٠٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦١٠٧.٩٣١٢٥.٠٣٩٩.٧١

٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٢٦٣٥١١٤٣٦١٦٩٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٢٩٧٧٢١٨٩١١٢٤٤٠٦٦٠٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢١١١.١٠١٣٩.٣٤٩٨.٩٨

٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٠٣٨٩٤٦٦١٧٢٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٦٧٨١٨٣٢٢١٥٤٥٤٥٦٦٣٨٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨١١٧.٤٦١٤٩.١٣١٠٢.٠٩

٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٤٢٤١٠٤٥٠٥٨٤٢٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٧١٣٨٩٩٢٣٦٤٥٩٤٧٧٤٤٠٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦١٣٠.٢٦١٧٩.٣٦١٠٥.٩٥

٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٦١٨٢٩١٥٥٤١٠٨٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١٧٥٣٥٣٢٢٥١١٩١٥٠٢٣٤١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤١٥٥.٥٩٢٤٦.١٤١١٠.٣١

٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٧٢٠٦٦٤٦٠٣٨٩٢٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١٧٧٧٢٤٩٢٤٩٢٨١٥٢٧٩٦٨٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢١٧٠.٤٢٢٨٩.١٠١١٤.٣٨

٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٨٨٨٢٣٦٤١٩٤٧٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤٧٩٢٨١٣٢٤٠٢٢٤٥٥٢٥٨٨٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣١٨٠.٤٧٣٢٨.٣٧١١٦.١٧

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦٨٩٩٧٨٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥٨٢٦٤٧٨٢٥٠٢٢٧٥٧٦٢٥٠٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٢١٤.٣١٤٣٢.١٠١١٩.٧٤

٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٦٢٢١٢٧٣٧٤٨٨٤٥٣٨١١٢٨٣٦٧٧٨٢٧٠٨٥٢٣٠٦٨٠٥٩٦٤٠٥٤٠٠٤٨١١٩٥٩٢٤١٦٩.٢٣٢٨٧.٠٧١٢٣.٦٦
(١)

 ٢٠١٠١٦٩٥٠٣٩٨٧٢١٦٢٨٢٢٨٧٧٤٩٥٣٦١٣٢٧٥١٦٨٦٩٥٢٥٢٣٦٢١٦٦٣٣٣٠٨٤٢٣٤١٧٢٠٩٨٩١١٩٤.٩٤٣٦٩.٢٢١٢٩.٩٣
(٢)

 ٢٠١١٢٢٢١٧٧٣١٢٨٨٥٩٩٩٣٣١٧٤٥٦٨٠١٧٣٦٥١٥٧٩٣١٠٩٣٢٤٧١٤٩٦٨٣٩٤٥٤٥٩٤٤٥٢٢٤٥٠٠٢٣٨.٦٢٥٢١.٣٩١٣٦.٤٤

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
 - أسعار الناتج المحلي اإلجمالي وعناصره حسب قيمة أسعار المنتجين وال يشمل الرسوم الجمركية على الواردات.(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

تابع (٢) جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

القطــاع غـــير النفــطي

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية

      القطــاع غـــير النفــطي  

المعـامل الضمـني لإلنكماش 

  ( مليون لایر )   
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إجمالي إجماليالسنة
القطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
الحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٦٨----------
١٩٦٩٧,١٣,٧١٠,٠٩,٦١٠,٦٦,٠٥,٣٧,١٨,٦٦,٢
٣,٤-١٩٧٠١١,٩١٦,٩٧,٨٧,٧٨,٠١٢,٢١٨,٥١,٩٠,٥
١٩٧١٣٥,٢٦٣,٩١٠,١١٠,٣٩,٩١٩,٨٢٣,٢١٣,٣٢٠,٠٩,٣
١٩٧٢٢٥,٥٣١,٨١٧,٤٢٠,١١٣,٠٢٣,٨٢٥,٠٢١,٢٣٥,٠١٢,٠
١٩٧٣٤٠,٣٤٨,٠٢٩,٠٣٤,٣٢٠,١٢٦,١٢٥,١٢٨,٣٤٣,٠١٦,٦
١٩٧٤٢٠٠,٣٢٨٠,٣٦٦,٢٩٠,٠٢١,٥٢٨,١١٢,١٦١,٧١٠٣,٥٢٠,٥
٣٧,٣٤٧,٨١٩,٨-٧٦,٨٩٠,٧٣٦,١٥,٣١٦,٧-١٩٧٥٢,٤١٧,٠
١٩٧٦٣٧,٦٣١,٦٤٨,٣٥٠,٣٤٠,١١٢,٨٢٣,٣٣,٦٣,٨٣,٢
١٩٧٧١٥,٦٦,٣٣٠,٥٢٨,٠٤١,٣٦,٨٦,٦٧,٠٥,٢١٠,٧
٧,٣١٠,٣١,٤-٨,٧-٢٤,٠٢١,٧٣٣,٣٠,٩-١٩٧٨٤,٢١١,٠
١٩٧٩٣٨,٠٥٦,٠٢١,٣٢٠,٦٢٣,٧١٠,٠١٤,٣٦,١٩,٦١,٣-
١٩٨٠٤٥,٧٦٧,٨١٩,٣١٧,٦٢٥,٥٦,٦٤,٥٨,٦٨,٨٨,٢
١٠,١١١,٣٧,١-١٩٨١١٣,٩١١,٥١٧,٩١٦,٥٢٢,٧٤,٨٠,٩
٥,٤٦,٣٣,٤-٣١,٣-١١,٥٩,٧١٧,٢١١,٢-٣٣,١-١٩٨٢١٥,٩
١,٥٠,٣٤,٥-٢٦,٦-٤,٦٣,٦٧,٤٨,٤-٣٦,٠-١٩٨٣١٥,٢
٦,١-٣,٩-١,٠-٨,٨-٤,٣٣,٢-٢,٨-١,٠-١٣,٨-١٩٨٤٥,٧
٧,٣-٠,٤٢,٧-١٧,٥-٥,٣٤,٤-٥,٩-٢,٨-٢٥,٧-١٩٨٥١٠,٦
٠,٥-٨,٥-٥,١٤١,٨٥,٨-٠,٥-١١,٤-٨,٢-٣٠,٤-١٩٨٦١٤,٤-
٠,٥-٠,٤-٠,٥-١١,٥-٣,٩-٠,٧-٤,١-٨,٤٣,٠-١٩٨٧٠,٤-

      القطــاع غـــير النفــطي  القطــاع غـــير النفــطي

جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية



30
1

 
  

  
  

   
 

  
  

   
   

   
  

  
ي 
ود
سع
 ال
ي
رب
لع
د ا
لنق
ة ا
سس
مؤ

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

48 
  

  
   

  
   

  
  

ية
وم
الق

ت 
ابا
حس
ال

 

إجمالي إجماليالسنة
القطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
الحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

٢,٩١,٦٥,٤٧,٠٢١,٢١,٣١,٨٠,٤-١٩٨٨١,٥٢,٦
٢,٠١,٧٢,٤-١٩٨٩٨,٧٢٨,٦٢,٥٢,٥٢,٦٠,٥٢,٧
١٩٩٠٢٢,٨٦٠,٩٧,٩٤,٩١٣,٨٨,٤٢٤,٢١,٣٠,١٣,٥
١٩٩١١٢,٧١٣,٢١٢,٤٦,٥٢٣,١٩,٤٢٢,٢٢,٣١,٩٢,٩
٤,٢٣,٠٥,٠٤,٠٦,٧-٥,٦١٢,١-١٩٩٢٣,٤١١,٣١,٢
٢,١١,٩٢,٤-٤,٧٤,٢٥,٥٠,٠٣,١-١٤,٩-١٩٩٣٣,١
٣,١٣,٧٢,٠٠,٩٠,٢١,٣١,٣١,٣-١٩٩٤١,٩٠,٣
٠,٩٠,٩٠,٩-١٩٩٥٦,٣١٠,٨٤,٠٢,٥٦,٧٠,٤٠,٤
١٩٩٦١٠,٦٢٠,٦٥,١٥,٤٤,٣٣,٢٢,٤٣,٧٤,٩١,٥
٥,١٤,٥٦,١-١٩٩٧٤,٦٠,٨٧,١٤,٧١١,٥٢,٦١,٥
٢,٧٣,٢٢,٤٢,٦٢,١-٠,٩١,٨٠,٨-٣٣,٠-١٩٩٨١١,٩
٣,٢٤,٢١,٤-٧,٦-١٩٩٩١٠,٧٣٠,٢٢,٩٣,٩١,١٠,٧
٢٠٠٠١٧,٤٤٥,٣٣,٣٣,٨٢,٣٤,٩٦,٩٤,٠٤,٤٣,١
٣,٥٣,٧٣,١-٣,٩٣,٩٣,٩١,٠٣,٩-١١,٦-٢٠٠١٢,٦
٣,٧٤,١٢,٩-٢٠٠٢٣,٠٣,١٣,٠٣,٨١,٣٠,١٧,٥
٢٠٠٣١٣,٨٢٥,٤٦,٩٤,٧١١,١٧,٧١٧,٢٣,٦٣,٩٣,١
٢٠٠٤١٦,٧٢٨,٤٨,٥٧,٥١٠,٤٥,٣٦,٧٤,٦٥,٣٣,١
٢٠٠٥٢٦,١٤٥,٨٩,٥٧,٨١٢,٥٥,٦٦,٢٥,٢٥,٨٤,٠
٥,١٦,١٣,١-٢٠٠٦١٣,٠١٦,٦٩,٠٧,٩١٠,٧٣,١٠,٨
٤,٧٥,٥٣,٠-٢٠٠٧٨,٠٩,٥٦,٣٨,٣٣,١٢,٠٣,٦
٢٠٠٨٢٣,٨٣٧,١٧,٥٨,٧٥,٤٤,٢٤,٢٤,٣٤,٦٣,٧
٣,٥٢,٧٥,٢-٦,٩٣,١١٣,٦٠,١٧,٨-٣٨,٨-٢٠٠٩٢١,٠

(١) ٢٠١٠٢١,١٣١,٧١١,٦٩,٢١٥,٥٥,١٢,٤٦,٢٥,٧٧,١
(٢) ٢٠١١٣١,١٤٧,٧١٣,٤١٤,٧١١,٥٧,١٤,٦٨,٠٨,٥٧,٠

 بيانات أولية.
(٢)

  بيانات معدلة            
(١)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

      القطــاع غـــير النفــطي  القطــاع غـــير النفــطي

تابع (٢) جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية
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متوسط دخلمتوسط دخلالسكانالناتج المحلي اإلجمـالي

الفرد ( دوالر)الفرد ( لایر)( مليون نسمة )  ( مليون لایر ) السنة

١٩٧١٣٠٤٩٧٦,٠٠٥٠٨٣١٣٥٥
١٩٧٢٣٨٢٥٩٦,٢٨٦٠٩٢١٦٢٥
١٩٧٣٥٣٥٣٠٦,٥٨٨١٣٥٢١٦٩
١٩٧٤١٥٩٧١٨٦,٩٤٢٣٠٢١٦١٣٩
١٩٧٥١٦٣٦٧٠٧,٢٩٢٢٤٦١٥٩٨٩
١٩٧٦٢٢٥٣٤٩٧,٦٥٢٩٤٤٦٧٨٥٢
١٩٧٧٢٦٠٩٥٩٨,٠٤٣٢٤٦٦٨٦٥٨
١٩٧٨٢٧٢٢٦٦٨,٤٤٣٢٢٥١٨٦٠٠
١٩٧٩٣٧٥٤٦٩٨,٨٧٤٢٣٤٩١١٢٩٣
١٩٨٠٥٤٦٦٠٤٩,٣١٥٨٦٩٩١٥٦٥٣
١٩٨١٦٢٢١٧٥٩,٧٨٦٣٦١٧١٦٩٦٥
١٩٨٢٥٢٤١٩٧١٠,٢٧٥١٠٣٢١٣٦٠٨
١٩٨٣٤٤٥٢١٠١٠,٧٩٤١٢٦٩١١٠٠٥
١٩٨٤٤٢٠٣٨٩١١,٣٣٣٧١٠١٩٨٩٤
١٩٨٥٣٧٦٣١٨١١,٩٠٣١٦٢٣٨٤٣٣
١٩٨٦٣٢٢٠٢٠١٢,٥٠٢٥٧٦٤٦٨٧٠
١٩٨٧٣٢٠٩٣١١٣,١٣٢٤٤٤٨٦٥٢٠
١٩٨٨٣٣٠٥١٩١٣,٧٩٢٣٩٧٣٦٣٩٣
١٩٨٩٣٥٧٠٦٥١٤,٤٨٢٤٦٥٩٦٥٧٦
١٩٩٠٤٣٧٣٣٤١٥,٢١٢٨٧٥٧٧٦٦٨
١٩٩١٤٩١٨٥٣١٥,٩٧٣٠٧٩٣٨٢١١
١٩٩٢٥١٠٤٥٩١٦,٧٦٣٠٤٦١٨١٢٣
١٩٩٣٤٩٤٩٠٧١٧,٢٨٢٨٦٤٥٧٦٣٩
١٩٩٤٥٠٣٠٥٥١٧,٧٠٢٨٤٢٠٧٥٧٩
١٩٩٥٥٣٣٥٠٤١٨,١٤٢٩٤١٧٧٨٤٤
١٩٩٦٥٩٠٧٤٨١٨,٥٨٣١٧٩١٨٤٧٨
١٩٩٧٦١٧٩٠٢١٩,٠٤٣٢٤٥٦٨٦٥٥
١٩٩٨٥٤٦٦٤٨١٩,٥١٢٨٠٢٥٧٤٧٣
١٩٩٩٦٠٣٥٨٩١٩,٩٩٣٠٢٠٢٨٠٥٤
٢٠٠٠٧٠٦٦٥٧٢٠,٤٨٣٤٥١١٩٢٠٣
٢٠٠١٦٨٦٢٩٦٢٠,٩٨٣٢٧١٣٨٧٢٤
٢٠٠٢٧٠٧٠٦٧٢١,٤٩٣٢٨٩٦٨٧٧٢
٢٠٠٣٨٠٤٦٤٨٢٢,٠٢٣٦٥٣٨٩٧٤٤
٢٠٠٤٩٣٨٧٧١٢٢,٥٦٤١٦٠٧١١٠٩٥
٢٠٠٥١١٨٢٥١٤٢٣,٣٣٥٠٦٨٩١٣٥١٧
٢٠٠٦١٣٣٥٥٨١٢٤,١٢٥٥٣٧٠١٤٧٦٥
٢٠٠٧١٤٤٢٥٧٢٢٤,٩٤٥٧٨٣٩١٥٤٢٤
٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٢٥,٧٩٦٩٢٦٥١٨٤٧١
٢٠٠٩١٤١٢٥٩٦٢٦,٦٦٥٢٩٨٦١٤١٢٩

(١) ٢٠١٠١٧٠٩٧٠٩٢٧,٥٦٦٢٠٢٩١٦٥٤١
(٢) ٢٠١١٢٢٣٩٠٧٣٢٨,٣٧٧٨٩٢٤٢١٠٤٦

 بيانات أولية.
(٢)

بيانات معدلة              
(١)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٨) : متوسط دخل الفرد
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خدماتالتأمينات

جماعيةاالسكاناإلجتماعية

أغراضخدماتواجتماعيةوتنميةوخدماتخدماتالسنة

أخرىاقتصاديةأخرىالمجتمعالرفاھيةعامة

١٩٨٥٢١٠٤١٤٧٢٣٦٢٠٠٧٥٦٨٧٢٣٥٩٤٧٠٦٢٧٣٩١١٢٣٥٥٧٨٨١٢٠٠٥١

١٩٨٦٢٠٣١٣٤١٣٩٢١٩٤٥٣٦٦٧١٣٤٠٤٥١٩٢٦١٢١٠٥٧٦٥٧٥٨١١١٦٣٣

١٩٨٧٢٠٧١٨٤١٧٣٩١٩٦٤٣٦٩٢٦٣٤٩٤٤٩١٢٧٢٥٩٧٧٧٦٦٧٢١١٣٠٤٠

١٩٨٨١٩٥٢٧٣٦٤٧٤١٨٩٩٨٦١٩٠٣١٩٤٣٦١٢٣٥٦٩٤١٧٤٥٩٨١٠٢٢٤٠

١٩٨٩٢٤٧٦٩٤٢٣٢٥٢٣٥٨٢٧٢٤١٣٢٠٥٢٧٦٢٣٥١٩٤٦٠٤٦٣٤١١٩٩٥٨

١٩٩٠٥٤٥٤٦٤٥٥٩٠١٤٩٠٦١١٠٨٤٧٣١٦٦٣٢٧٦٧٥٣٩٢٢٠١٢٧٨٢٤

١٩٩١٤٢٢٨٢٥٩١٩٥٣٣٨٢٦١٠٣١٧٦٧٧١٦٩١٤٢٢٨١٠١٤٨٦٧٦٥١٦٩١٢٨

١٩٩٢٢٩٧٣٠٥٦٣٥٩٢٨٠٥٥١٠٢١٩٤١٤٥٥٤٩٣١٨٠١٢٠١٩٧١٦٧١٥٢٦٩٢

١٩٩٣٢٤٩٨٤٥١٢٩٦٢٧٦٩٣٧٥٨٧٤٠٠٤٦٨٧٢٨٩٩٨٠٩٧٣٣٣٣١٣٠٩٧٦

١٩٩٤٢٤٣٨٩٤٥٥٠٣٢٦٤٧٦٧٧٨٨٤٠٢٤٦١٢٢٧٧٧٧٤٥٠٣١٥٦١٢٢٥٥٢

١٩٩٥٢٥٧٦٥٤٦٠١٨٢٧٢٣٣٨٢٣٣٥٣٣٤٧٢١٣٠١٨٧٤٤٠٢٩٦٢١٢٥٩٢٣

١٩٩٦٢٨٦٥١٥٢٧٠٨٢٩٠٩٦٩٥٥٤٦٣٣٥٥٠٥٣٦٠٦٩٩٣٩٥٠٩١١٤٤٧٨٣

١٩٩٧٣١٧٠٣٥٩٦١٨٣٢٢٧٠١٠٨٣٠٨٢٣٦٠٧٧٤١٠٤١٠٧٤٤٥٦٢٧١٦١٧٩٥

١٩٩٨٣١٨٣٠٥٥٧٤٧٣٠٧٢٣١٠٦٣٧٨٢٥٥٧٩٠٤٠٥٤١٠١٩٣٥٣٩٢١٥٥١٩٢

١٩٩٩٣٠٥٤٦٤٢٢٨٥٤٥٣٦٢١٦٩٢١٥٨٣٧٢١٠٤٤٣٩٥٢٠٣١٥٤٥١٥٤٠٩٥

٢٠٠٠٣٣٠١٠٥١٣٥٧٤٩٦٤٩٢١٥٦٦٨٦٤٩٦٩١٥٥٣٦٨٥٧١٣٥٦٠١٨٣٨٠٤

٢٠٠١٣٤٧٠٥٥١٦٩٦٤٩٩٠٤٢٢٣٤٩٨٦٠١٠٣١٩٥٦٦٣٩٣١٧٣٨٨١١٨٨٦٩٤

٢٠٠٢٣٧٣٥٢٤٨٦٥٢٤٨٣٥١٢١٨٤٩٨٥٦٨٨١٣٥٨٣٠٩١٣٢٣٦٨٢١٨٤٥١٧

٢٠٠٣٣٦١٥٠٥١٧٧٣٥٧٨٤٧٢٣٣٠٦٩٦٢١٠٥٢٨٦٣٧٩٦٨٦٩٤٣٣٦١٩٨١٤٨

٢٠٠٤٤٢٣٢٠٥٨٦٦٩٦٠٨٥٦٢٤٨٥٧١١٥٠١٠٥٢٧٦٠٨٧٦٦٤١١٠٦٩١٢٢١٧٩٨

٢٠٠٥٥٥٨٧١٦٣٩٤٩٦٩٤٢٩٣٠٥٠٣١١٤٩١٢٢١٥٧٤٦١٥٤٦١١٦٦١٣٢٦٢٦٥٠

٢٠٠٦٦٢٩٠٩٧٥٢٠٦٨٣٢٧٣٣٧٢٨٣١٢٥٢١٤٥٣٠٨٠٨٤٧٦٥٩٢٠٨٨٨٣١١٠٨٢

٢٠٠٧٦٨٩٠٢٨٠١٥٧٨١٢٧٩٣٩٠٨٦١٤٦٥١٥٦٨٥٩٤٠٦٧٣١٩١٨٧٨٨٣٢٢٠٨٧

٢٠٠٨٦٣٨٤٠٩٧٧٥٤٨٧٦٨٤٣٦٨٢٩١٣٠١١٨٧١٢٧٢٢٤٧٧٤٧٢٤٠٠٦٣٤٥٠٩٨

٢٠٠٩٦٧٥٤٢٨٥٦٣٢١٠٠٥٦٣٤٤٨٦٦١٣٩١١٤٥٣٩٧٢٥٥٨٩٧٧٢٦٢٤٩٣٥٧٠١٢

(١) ٢٠١٠٧٠٩٤٦٩٦٠١٠١٠٤٨٩٠٤٤٧٥٠١٣٨٧١٨٣٣٥٧٤٩٥٦٧٨٣٢٥٣٧٢٣٧٥٩٦٨

  بيانات معدلة
(١)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٩) : االنفاق االستھالكي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجارية
    ( مليون لایر )

المجموعالصحةالتعليمالدفاع
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نسبة التغيرالنصيبنشاط الخدمات(٤)إجمالي الناتج المحلـي(٣)

المئويةالمئوي ( مليون لایر ) ( مليون لایر ) السنة

١٩٦٨١٨٥٩٩٧٣٤٩٣٩,٥١--
١٩٦٩١٩٩١٥٨١٢٢٤٠,٧٨١٠,٥٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩٨٨٣٢٣٩,٦٤٨,٧٤
١٩٧١٣٠١٢٤٩٧٨٩٣٢,٥٠١٠,٨٤
١٩٧٢٣٧٨١٩١١٥٨٤٣٠,٦٣١٨,٣٤
١٩٧٣٥٣٠٤٧١٥١٤٢٢٨,٥٤٣٠,٧١
١٩٧٤١٥٩٢٧٦٢٥٦٦٦١٦,١١٦٩,٥٠
١٩٧٥١٦٣١٥٦٤٤٨٧٩٢٧,٥١٧٤,٨٦
١٩٧٦٢٢٤٤٤١٦٤٨٧٨٢٨,٩١٤٤,٥٦
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨٨٣٤٧٤٣٢,١٦٢٨,٦٦
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٠٥٣٤٤٣٨,٩٥٢٦,٢٠
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩١٢٩٣٢٩٣٤,٦٤٢٢,٧٧
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩١٥٢٩٧٩٢٨,١٢١٨,٢٩
١٩٨١٦١٩٥٣٨١٧٨٧٥٩٢٨,٨٥١٦,٨٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٠٥٤٩٣٣٩,٤٥١٤,٩٦
١٩٨٣٤٤١٥٣٣٢١٨٥٤٨٤٩,٥٠٦,٣٥
١٩٨٤٤١٦٤١٦٢١٧٩٦٧٥٢,٣٤٠,٢٧-
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨٢٠٨٩٢١٥٦,١٠٤,١٥-
١٩٨٦٣١٨٧٧٥١٨٨٤٠٤٥٩,١٠٩,٨٢-
١٩٨٧٣١٧٤٧٨١٧٨٣٥٤٥٦,١٨٥,٣٣-
١٩٨٨٣٢٢٢٨٣١٨٢١٧٥٥٦,٥٣٢,١٤
١٩٨٩٣٥٠٣٢٥١٨٤٧٣٤٥٢,٧٣١,٤٠
١٩٩٠٤٣٠٣٣٤٢٠٠٤١٣٤٦,٥٧٨,٤٩
١٩٩١٤٨٤٨٥٣٢٢٨٥٥٣٤٧,١٤١٤,٠٤
١٩٩٢٥٠١٣٥٩٢١٩٧٧٨٤٣,٨٤٣,٨٤-
١٩٩٣٤٨٥٦٣٠٢٢٩٣٣٦٤٧,٢٢٤,٣٥
١٩٩٤٤٩٤٧٦٦٢٣٤٩٨٦٤٧,٤٩٢,٤٦
١٩٩٥٥٢٦٠٠٤٢٤٤٣١٣٤٦,٤٥٣,٩٧
١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٥٣٦٧٦٤٣,٦٠٣,٨٣
١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٧٤٠٣٨٤٥,٠١٨,٠٣
١٩٩٨٥٣٦٦٣٥٢٧٦١٢٤٥١,٤٥٠,٧٦
١٩٩٩٥٩٣٩٥٥٢٨٥٨٧٥٤٨,١٣٣,٥٣
٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٩٤٤٣٨٤٢,٢٤٣,٠٠
٢٠٠١٦٧٩١٦٣٣٠٥٨٧٧٤٥,٠٤٣,٨٩
٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٣١٤٣٥١٤٤,٩٣٢,٧٧
٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٧٩٦٥٤٢,٤٣٧,٥١
٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٣٦٦٨٦٦٣٩,٤٥٨,٥٥
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٤٠٣١٧٧٣٤,٣٩٩,٩٠
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٤٣٩٦٢٢٣٣,١٩٩,٠٤
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٦٢٢٩٩٣٢,٣١٥,١٦
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٣٧,٠٠
٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٥٤٤١٢٠٣٨,٨٧١٠,٠٠

(١) ٢٠١٠١٦٩٥٠٤٠٦٠٦٢٢٦٣٥,٧٦١١,٤١
(٢) ٢٠١١٢٢٢١٧٧٣٦٧٤٣٣٤٣٠,٣٥١١,٢٣

غير متوفر.  
(--)

 بيانات أولية               
(٢)

بيانات معدلة            
(١)    

أرقام الناتج المحلي اإلجمالي ال تشمل رسوم اإلستيراد.
(٣) 

نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة  والمطاعم والفنادق، والنقل واالتصاالت والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات  
(٤)

        وخدمات األعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية. 

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة  االقتصاد والتخطيط.

مساھمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية جدول رقم (١٠) :
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رقم الصفحةالـــجدول

غاز الطبيعـي١-  ٣٠٦إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام وال

خام بالـــبراميل ٢-  ٣٠٧إنتاج المملكة من النفط ال

٣٠٨صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجھات (بالبراميل)٣(أ) -

٣٠٩صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجھـات (بالبراميل)٣(ب) -

٣١٠إنتاج المملكة من المنتجات المكـررة (بالبــرامـيــل)٤-

غاز الطبيعـي ٥- خام وال ٣١١اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط ال

عي٦- غاز الطبي سوائل ال ٣١٣إنتاج أرامكو السعودية من 

٣١٤األسعار الفورية لنفط خام المملكـة   ٧-

ياً ) ٨- ٣١٥إنتاج العالم من النفـط   ( بماليين البراميل يوم

قة العالمية المسـتھلكة٩- ٣١٦نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطا

٣١٨األسعار االسمية والحقيقية للنفـط١٠-

القسم العاشر

إحصاءات النفـــــــط
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(بمليارات البراميل)
شركة شركة 

سعوديةالسنة سعوديةاإلجماليأخرىأرامكو ال اإلجماليأخرىأرامكو ال

١٢٥٣٣----١٩٦٢٥٦,٩٠٢,٦٠٥٩,٥٠
١٥٠٩٩----١٩٦٣٥٧,٨٠٣,٣٠٦١,١٠
١٨١٩١----١٩٦٤٥٩,١٠٣,٣٠٦٢,٤٠
٢١٩١٦----١٩٦٥٦٣,٧٠٣,٣٠٦٧,٠٠
٢٦٤٠٤----١٩٦٦٧٤,٧٠٣,٣٠٧٨,٠٠
٣٤٩٨٢----١٩٦٧٧٧,٠٠٣,٤٠٨٠,٤٠
٤٢٩٩٥----١٩٦٨١٣٢,٦٠٣,٤٠١٣٦,٠٠
٤٩٩٨٥----١٩٦٩١٣٣,٣٠٣,٤٠١٣٦,٧٠
٤٩٤٩١----١٩٧٠١٣٥,٠٠٣,٧٠١٣٨,٧٠
٥٣٤٨٧----١٩٧١١٣٤,٧٢٣,٥٤١٣٨,٢٦
٥٣٧٣٤----١٩٧٢١٣٣,٨٣٣,٢٤١٣٧,٠٧
٥٤٨٩٢----١٩٧٣١٣٣,٦٨٣,١٥١٣٦,٨٣
٥٨٧٣٩----١٩٧٤١٣٦,٨٥٤,١٩١٤١,٠٤
٧١٤١٢----١٩٧٥١٤١,٢٥٣,٣٣١٤٤,٥٨
٧٠١٠٦----١٩٧٦١٤٧,٨٥٣,٥٦١٥١,٤١
٨٧٤٧٣----١٩٧٧١٦٥,٦٨٣,٨٠١٦٩,٤٨
٩٦٣٦٩----١٩٧٨١٦٣,٣٥٣,٧١١٦٧,٠٦
١٩٧٩١٦٤,٧٧٣,٦٢١٦٨,٣٩٦٥٨٦١٢٩٨٣٧٩٥٦٩٨
١٩٨٠١٦٤,٢٢٣,٢٤١٦٧,٤٦٦٨٨٠٠٤٣٥٥٩١١٢٣٥٩
١٩٨١١٦١,٩٠٢,٩٢١٦٤,٨٢٧٠٨٠٠٤٧٣١٣١١٨١١٣
١٩٨٢١٦٥,٤٦٢,٨٦١٦٨,٣٢١١٤٠٠٠٧١٥٠١٢١١٥٠
١٩٨٣١٦٦,٢٢٢,٨٠١٦٩,٠٢١١٩٠٠٠٦١٠٣١٢٥١٠٣
١٩٨٤١٦٦,٣٠٥,٤١١٧١,٧١١٢٢٧٠٠٤٦٦٢١٢٧٣٦٢
١٩٨٥١٦٦,٥٠٤,٩٩١٧١,٤٩١٢٦١٠٠٤٠٥١١٣٠١٥١
١٩٨٦١٦٧,٠٠٢,٧٥١٦٩,٧٥١٣٥٨٠٠٦١٤١١٤١٩٤١
١٩٨٧١٦٧,٤٠٢,١٩١٦٩,٥٩١٤١٨٠٠٦١٠٧١٤٧٩٠٧
١٩٨٨٢٥٢,٣٨٢,٦١٢٥٤,٩٩١٧٧٢٩٤٣٤٤٢١٨٠٧٣٦
١٩٨٩٢٥٧,٥٠٢,٥٥٢٦٠,٠٥١٨٠٣٥٥٣٨٤٠١٨٤١٩٥
١٩٩٠٢٥٧,٨٥٢,٤٩٢٦٠,٣٤١٨٠٥٢٦٤٠٢٢١٨٤٥٤٨
١٩٩١٢٥٨,٤٧٢,٤٦٢٦٠,٩٣١٨٠٤٦٠٤٠١٤١٨٤٤٧٤
١٩٩٢٢٥٨,٨٠٢,٤٠٢٦١,٢٠١٨١٤٧٨٣٩٩٣١٨٥٤٧١
١٩٩٣٢٥٩,٠٢٢,٣٤٢٦١,٣٦١٨١٩٣١٣٩٧٤١٨٥٩٠٥
١٩٩٤٢٥٩,٠٣٢,٣٥٢٦١,٣٨١٨٦٠٨٥٣٩٧٧١٩٠٠٦٢
١٩٩٥٢٥٩,٠٥٢,٤٠٢٦١,٤٥١٩١٩٢٨٣٩٨٩١٩٥٩١٧
١٩٩٦٢٥٩,٠٩٢,٣٥٢٦١,٤٤١٩٧٤٤٢٣٤٣٧٢٠٠٨٧٩
١٩٩٧٢٥٩,١٥٢,٣٩٢٦١,٥٤٢٠٤٠٣٨٣٤٤٨٢٠٧٤٨٦
١٩٩٨٢٥٩,٢٠٢,٣٤٢٦١,٥٤٢١٠٨٣٢٣٤٣٠٢١٤٢٦٢
١٩٩٩٢٥٩,٢٢٣,٥٧٢٦٢,٧٩٢١٣٢٣٨٣٧٨٩٢١٧٠٢٧
٢٠٠٠٢٥٩,٢٥٣,٥١٢٦٢,٧٦٢١٨٦٩٠٣٨٠٣٢٢٢٤٩٣
٢٠٠١٢٥٩,٢٧٣,٤٣٢٦٢,٧٢٢٤١٧٩٣٧٦٧٢٢٧٩٤٦
٢٠٠٢٢٥٩,٤٠٣,٣٩٢٦٢,٧٩٢٣٠٦٢٣٤٠٥٠٢٣٤٦٧٣
٢٠٠٣٢٥٩,٤٣٣,٣٠٢٦٢,٧٣٢٣٤٤٧٠٤٠٢٢٢٣٨٤٩٢
٢٠٠٤٢٥٩,٧٠٤,٦١٢٦٤,٣١٢٣٧٠١٠٤٣١٣٢٤١٣٢٣
٢٠٠٥٢٥٩,٧٨٤,٤٣٢٦٤,٢١٢٣٩٤٧٥٤١٧٣٢٤٣٦٤٨
٢٠٠٦٢٥٩,٩٢٤,٣٣٢٦٤,٢٥٢٤٨٤٥٢٤١٥٥٢٥٢٦٠٧
٢٠٠٧٢٥٩,٩٤٤,٢٧٢٦٤,٢١٢٥٣٧٨٩٤١٦٥٢٥٧٩٥٤
٢٠٠٨٢٥٩,٩٦٤,١٠٢٦٤,٠٦٢٦٢٩٦٩٤٣٤٢٢٦٧٣١١
٢٠٠٩٢٦٠,٠٧٤,٥٢٢٦٤,٥٩٢٧٥١٧٧٤٤٩٣٢٧٩٦٧٠
٢٠١٠٢٦٠,٠٩٤,٤٣٢٦٤,٥٢٢٧٨٥٢١٤٥٣٦٢٨٣٠٥٧
٢٠١١٢٥٩,٦٩٥,٧٢٢٦٥,٤١٢٨٢٨١٣٥٠٠٩٢٨٧٨٢٢

غير متوفر.  (--)
وزارة البترول والثروة المعدنية والتقرير السنوي ألرامكو السعودية والتقرير اإلحصائي السنوي لألوبك. :  المصدر

خام الغاز الطبيعيالنفط ال
(بمليارات األقدام المكعبة القياسية)

جدول رقم (١) : إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغاز الطبيعي
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متوسطنسبة
اإلنتاج اليوميالتغير المئوية

١٩٦٢٥٩٩,٧٦١٠,٩٦١,٦٤
١٩٦٣٦٥١,٧١٨,٦٦١,٧٩
١٩٦٤٦٩٤,١٣٦,٥٠١,٩٠
١٩٦٥٨٠٤,٩٤١٥,٩٦٢,٢١
١٩٦٦٩٤٨,٥٧١٧,٨٤٢,٦٠
١٩٦٧١٠٢٣,٨٤٧,٩٤٢,٨١
١٩٦٨١١١٣,٧١٨,٧٨٣,٠٤
١٩٦٩١١٧٣,٨٩٥,٤٠٣,٢٢
١٩٧٠١٣٨٦,٦٧١٨,١٣٣,٨٠
١٩٧١١٧٤٠,٦٨٢٥,٥٣٤,٧٧
١٩٧٢٢٢٠١,٩٦٢٦,٥٠٦,٠٢
١٩٧٣٢٧٧٢,٦١٢٥,٩٢٧,٦٠
١٩٧٤٣٠٩٥,٠٩١١,٦٣٨,٤٨
٧,٠٨-١٩٧٥٢٥٨٢,٥٣١٦,٥٦
١٩٧٦٣١٣٩,٢٨٢١,٥٦٨,٥٨
١٩٧٧٣٣٥٧,٩٦٦,٩٧٩,٢٠
٨,٣٠-١٩٧٨٣٠٢٩,٩٠٩,٧٧
١٩٧٩٣٤٧٩,١٥١٤,٨٣٩,٥٣
١٩٨٠٣٦٢٣,٨٠٤,١٦٩,٩٠
٩,٨١-١٩٨١٣٥٧٩,٨٩١,٢١
٦,٤٨-١٩٨٢٢٣٦٦,٤١٣٣,٩٠
٤,٥٤-١٩٨٣١٦٥٦,٨٨٢٩,٩٨
٤,٠٨-١٩٨٤١٤٩٢,٩٠٩,٩٠
٣,١٧-١٩٨٥١١٥٨,٨٠٢٢,٣٨
١٩٨٦١٧٤٦,٢٠٥٠,٦٩٤,٧٨
٤,١٢-١٩٨٧١٥٠٥,٤٠١٣,٧٩
١٩٨٨١٨٩٠,١٠٢٥,٥٥٥,١٦
٥,٠٦-١٩٨٩١٨٤٨,٥٠٢,٢٠
١٩٩٠٢٣٤٠,٥٠٢٦,٦٢٦,٤١
١٩٩١٢٩٦٣,٠٠٢٦,٦٠٨,١٢
١٩٩٢٣٠٤٩,٤٠٢,٩٢٨,٣٣
٨,٠٥-١٩٩٣٢٩٣٧,٤٠٣,٦٧
٨,٠٥-١٩٩٤٢٩٣٧,٩٠٠,٠٢
٨,٠٢-١٩٩٥٢٩٢٨,٥٤٠,٣٢
١٩٩٦٢٩٦٥,٤٥١,٢٦٨,١٠
٨,٠١-١٩٩٧٢٩٢٤,٢٨١,٣٩
١٩٩٨٣٠٢٢,٢٧٣,٣٥٨,٢٨
٧,٥٦-١٩٩٩٢٧٦١,١٠٨,٦٤
٢٠٠٠٢٩٦٢,٦٠٧,٣٠٨,٠٩
٧,٨٩-٢٠٠١٢٨٧٩,٤٦٢,٨١
٧,٠٩-٢٠٠٢٢٥٨٨,٩٨١٠,٠٩
٢٠٠٣٣٠٦٩,٧٤١٨,٥٧٨,٤١
٢٠٠٤٣٢٥٦,٣٠٦,٠٨٨,٩٠
٢٠٠٥٣٤١٣,٩٤٤,٨٤٩,٣٥
٩,٢١-٢٠٠٦٣٣٦٠,٩٠١,٥٥
٨,٨٢-٢٠٠٧٣٢١٧,٧٧٤,٢٦
٢٠٠٨٣٣٦٦,٣٤٤,٦٢٩,٢٠
٨,١٨-٢٠٠٩٢٩٨٧,٢٧١١,٢٦
٨,١٧-٢٠١٠٢٩٨٠,٤٣٠,٢٣
٢٠١١٣٣٩٨,٥٢١٤,٠٣٩,٣١

 المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

المجموع

( بماليين  البراميل )
جدول رقم (٢) :  إنتاج المملكة من النفط الخام

السنـــــة
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آسيا الشرقأوروباأمريكاأمريكا 

المجموعاوقيانوسياوالشرقإفريقيااألوسطالغربيةالجنوبيةالشماليةالسنة

األقصى

٥٠١,٣٠--------١٨٠,٩٢----١٩٦٢
٥٤٤,٨٣--------١٩٩,٧٤----١٩٦٣
٥٨٧,٢١--------٢٤٧,٧١----١٩٦٤
٦٧٨,٨٣--------٣٠١,٠٩----١٩٦٥
٨٢٩,٣١--------٤٠٤,٥٤----١٩٦٦
٨٨٨,٥٧--------٤٢٥,١٥----١٩٦٧
٩٦٨.٣٠*١٩٦٨٤٦,١٩٣٦,٣٣٤٧٢,٢٥٦٤,٧٥٢٨,٩١٢٨٩,٠١٢٨,٣٤
١٩٦٩٤١,٦٢٣٤,٤٤٤٩٦,٠٤٦٧,٦٦٤٥,٤٣٣٠٦,٥٩٢٨,٢٧١٠٢٠,٠٥
١٩٧٠٢٠,٨٢٥٠,٥٩٦٠٨,٠٩٦٩,٨٤٥٠,٦٤٣٤٧,٤٥٢٦,٧٤١١٧٤,١٧
١٩٧١٧٠,٣٠٩١,٢٩٨١٤,٥٢٧٥,٠٧٦٧,٤٣٣٨٩,٠١٢٠,٥٧١٥٢٨,١٩
١٩٧٢٩٠,٣١١١٥,١٥١١٣٠,٣٦٧١,٣١٥٧,٣٠٥١٨,٦٩٩,٤١١٩٩٢,٥٣
١٩٧٣١٣٧,١٤٢٤٧,٢٩١٣٣٢,٩٠٧٧,١٠٨٠,٧٧٦٧٠,٩٤١٤,٢٠٢٥٦٠,٣٤
١٩٧٤١٣٩,٨٠٣٤٢,٠٢١٥٢٦,٦٨٧٩,٤٠٣٦,٨٥٧٤٣,٩٥٢٢,٩٨٢٨٩١,٦٨
١٩٧٥١١٧,٠٠٣٤٤,٨٨١١١٣,١٢٦٦,٩٧٤٠,٢٠٦٩٩,٦٩٢٧,٥٣٢٤٠٩,٣٩
١٩٧٦١٧١,١٥٤٩٠,٩٦١٢٦٨,٨٦٨٣,١٨٣١,٧٤٨٦٠,٦٠٣٣,١٥٢٩٣٩,٦٤
١٩٧٧٣٥٩,٦٨٣٦٩,٢١١٢٩٦,٠٥١١٤,٣٤٢١,١٩٩٣٨,٣٧٤٣,٢١٣١٤٢,٠٥
١٩٧٨٥٠٩,٢٠١٣٩,٠٤١٠٩٢,٢٨٩٤,٨٧١٣,٨٣٩٢٨,٦٠٣٤,٨٨٢٨١٢,٧٠
١٩٧٩٦٤١,٧٤١١٦,٣٨١٣٣٧,٢١١٠٤,٢٧٣١,٤٤٩٤٧,٤٣٤٠,٠٠٣٢١٨,٤٧
١٩٨٠٦١٩,١١١٢٧,٤١١٤٣٢,٣٠٩٨,٦٦٤٣,٤٣١٠٠٨,٠٦٤٦,٧٢٣٣٧٥,٦٩
١٩٨١٥٠٨,٢٨١٤٢,٨١١٣٩٦,٦٩١١٤,٤٨٥٥,٨٢١٠٢٤,١٦٤٩,٣٠٣٢٩١,٥٤
١٩٨٢١٧١,٠٥٩٣,٩٣٧٢٧,٧٢٧٦,٩٥٣٧,٥٩٩١٣,٤٦٣٧,٧٠٢٠٥٨,٤٠
١٩٨٣١٢٨,٠٦٦٧,٦٤٣٦٤,٥٣٦٧,٨٣٢٥,٩٦٧٥٣,٤٩٢٣,٥٧١٤٣١,٠٨
١٩٨٤٨٣,٣٢٣٧,١٣٢٤٧,٨٧٥٢,٠٧٢٠,٣٦٧٠٥,٧٤٢١,٤٠١١٦٧,٨٩
١٩٨٥٤٧,١١٤٤,٣٣٢١٨,٥٠٣٦,٥٢١٤,٣١٤١٠,٨٤٩,١١٧٨٠,٧٢
١٩٨٦٢٤٣,١٥٧٨,٩٠٤٥٨,٧٢٨١,٩٣١,٩٣٣٢١,٤٧٣,٩٢١١٩٠,٠٢
٩٧٣,١٢--------------١٩٨٧
١٩٨٨٣٥٩,٤٢٦٧,٩٦٣٥٦,٧٠٧٨,٩٩١٣,٥١٣٤٦,٧٢٢٢,١٩١٢٤٥,٤٩
١٩٨٩٣٨٠,٤٨٣٥,٥٩٣٢٠,٩٢٦٩,٨٦٤,٦١٣٨٨,٩٦١٧,٠٨١٢١٧,٥٠
١٩٩٠٤٨١,٠٤٥٩,٧١٣٨٠,١٩٧٧,٣٥٣٢,٧١٥٩٣,١٠١٨,٣٢١٦٤٢,٤٢
١٩٩١٦٦٣,٨٩٧٢,٣٥٦٢٣,١٠٧٨,٨٠٦١,٤٤٨٦١,٧٨٢٠,٧٥٢٣٨٢,١١
١٩٩٢٦١٤,٨٤٦٧,٦٧٦٣٦,٢٤٧٨,٢٠٣٥,٤٨٩٥٨,١٩١٨,٣٦٢٤٠٨,٩٨
١٩٩٣٤٨٧,٧٥٦١,٥١٦٢٨,٣٧٧٤,٦٩٣٣,٩٦٩٨٦,٤٠٢٤,٢٤٢٢٩٦,٩٢
١٩٩٤٥٢١,٤١٦٠,٣٦٦٠١,٧٧٨١,٥٢٣٥,١٥٩٥٧,٣٦١٧,٧٠٢٢٧٥,٢٧
١٩٩٥٥٠٤,٠٢٥٣,٣٠٥٩٨,٣٧٨٠,٥٤٣٤,٩٦١٠٠٦,٣١١٨,٦٣٢٢٩٦,١٣
١٩٩٦٤٩٠,٦٦٤٧,١٥٥٣٠,٦٢٨٣,٦١٣٥,٢٤١٠٣١,٤٩١٧,٢٤٢٢٣٦,٠١
١٩٩٧٤٨٨,٧٣٣٣,١٦٥٩١,١٣٧٧,٦٩٣٨,٥٧١٠١٠,٨١١٧,٢٤٢٢٥٧,٣٣
١٩٩٨٥٤٤,٢٤٣١,٤٢٦٤٥,٧٣٧٦,٤٩٤٩,٦١٩٧١,٣٥١٣,٦٤٢٣٣٢,٤٨
١٩٩٩٥٣٤,٢٠٢٦,٩٥٤٥٤,٣٣٦٨,٩٧٧٣,٦٦٩٢١,٧٧٧,٨٠٢٠٨٧,٦٨
٢٠٠٠٥٧٧,١٧٢٢,٤٧٤٨٣,٨٠٦٠,٤٤٧٩,٤٥١٠٤٤,٦٧١٤,٣٨٢٢٨٢,٣٨
٢٠٠١٥٦٠,٠٦٣٦,٧٦٤٠٥,٨٦٥٧,٤٤٦٤,٦٢١٠٦٧,٩٨١٠,٣٨٢٢٠٣,١٠
٢٠٠٢٤٨٨,٨٠٢٢,٠٨٣٤٣,١٢٤٩,٤٦٦٨,٣٦٩٤٢,٨٩١٤,١٨١٩٢٨,٨٩
٢٠٠٣٥٩٦,٩٢٢٣,٨٤٤٣٤,٨٦٧٢,٦٩٩٦,٣٤١١٤٩,٨٧٦,٣٣٢٣٨٠,٨٥
٢٠٠٤٥٥٨,٣٨٢٢,٣٢٤٥٩,٥٦٩٥,٤٥٨٨,٧٤١٢٥١,٠٦١١,٢٦٢٤٨٦,٧٧
٢٠٠٥٥٣٠,٩٣٢٣,٧٩٤٤٠,٦٧١١٢,٨٧٨٦,٠٢١٤٣٥,٣٤١,٦٢٢٦٣١,٢٤
٢٠٠٦٥٣٤,٥٠٢٣,٧٨٣٧٤,٨٠١٠٩,٤٨٧٩,٠١١٤٤٠,٦٣٣,٥٢٢٥٦٥,٧٢
٢٠٠٧٥٧١,٧٨٢٢,٣٤٣٠٦,٠٤١١٣,٠٦٧١,٧٦١٤٥٣,٢٣٢,٩٥٢٥٤١,١٦
٢٠٠٨٥٩٠,٦٦٢٣,٠٣٣١٠,٩٧١١٠,٢٣٧٤,٧٠١٥٦٠,٨٦١,٩٧٢٦٧٢,٤٢
٢٠٠٩٣٨٦,١٢٢٣,٠١٢٢٨,٤٥١٠٤,٢٥٦٠,٣٣١٤٨٢,٦١٢,٨٩٢٢٨٧,٦٦
٢٠١٠٤٤٢,٢٤٢٤,٤٣٢٤٠,١٥١٠٧,٢٨٥٤,١٧١٥٥٥,٢٢١,٦٠٢٤٢٥,٠٩
٢٠١١٤٧٩,٣٤٢٧,٢٥٣٢٤,٧٨١٠٣,٧٧٦١,٨٢١٦٣٣,٢٣٤,٤٠٢٦٣٤,٥٩

 (--)  غير متوفر.*  يشمل صادرات بترومين.

 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )   

جدول رقم ٣(أ) : صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجھات
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زيت اَسيا 

المجموعوقوداوقيانوسياوالشرقإفريقياالسنة

السفناألقصى

٨١,٥٩----------٢,٠٣----١٩٦٢
٨٨,٣٣----------٢,٧٧----١٩٦٣
٩٥,٧٦----------١,٦٨----١٩٦٤
١١٠,٤٣----------١,٦٩----١٩٦٥
١١٣,١٩----------٢,٨٥----١٩٦٦
١٢٢,١٦----------٤,٠٣----١٩٦٧
١٩٦٨١,١٢١,٧٦٢,٢٥٢,٣٩٦,٢١٥٨,٩٩٤,٥٥٧٤,٤٧١٥١,٧٤
١٩٦٩٠,٨٧٣,٦٤١,٢٨١,٩٨٤,٣٢٦٣,٦٣٤,٣٨٧٨,١١١٥٨,٢١
١٩٧٠٠,٠٨٦,٤٠٦,٧١١,٦٧٧,٥٨٩٦,٢٠٨,٠٣٨١,٢٢٢٠٧,٨٩
١٩٧١٢,٩٢٧,٤٦٩,١٢٢,٢٣٦,٤٨٧٤,٧٥٤,٤١٨٦,٥٨١٩٣,٩٥
١٩٧٢٥,٨٣٥,٣٢٧,١٨٢,١٤٧,٨٧٧٨,٤٩١٠,٠٩٩١,١٨٢٠٨,١٠
١٩٧٣٧,٨٧٩,٠٤١٩,٨٣١,٤٩٧,٣٩٦٩,٧٧٥,٦٦٩١,٩٥٢١٣,٠٠
١٩٧٤٨,٢٤٤,٤٩١٩,٢٢١,٦٦٤,٠٣٧٥,١٥٤,٥٧٩٣,٢١٢١٠,٥٧
١٩٧٥٨,٩١١٠,٣٥١٢,٧١٠,٨٦٣,٥١٧٥,٩٥٨,٤٢٥٤,٥٥١٧٥,٢٦
١٩٧٦٨,٢٤٨,٥٠١٣,٤٧١,٧٠٤,٣٦١٠٠,٧٧٥,٧٠٦٣,٠٤٢٠٥,٧٨
١٩٧٧٢,٦٣٦,١١١٢,٢٦١,٨٥٢,٢١٩٦,٢٠٣,٣٤٦٣,٧٩١٨٨,٣٩
١٩٧٨١,٧١٣,٦٩١٥,٩١١,٠٠٢,٩٧١٠٢,٥١٢,٧٠٤٤,٣١١٧٤,٨٠
١٩٧٩٦,٥٧٢,٤٨٢١,١٦١,٢١١,٤٥١٠٢,٤٧١,٧٤٣٨,٠٥١٧٥,١٣
١٩٨٠٤,٥٣٢,٣١٣٦,٩٣١,٨٨٠,٣٩١٠٠,٣٤٢,٥١٢٩,٥٦١٧٨,٤٥
١٩٨١٩,٠٠٦,٧٤٥٠,٩٨٧,٢٩٠,٢٥١٠٠,٧٩٠,٩٨١٧,٧٢١٩٣,٧٥
١٢٠,١٦٠,٩٥١٠,٧٢١٩٥,١٠--١٩٨٢٧,٥٣١١,٩٢٣٣,٨٩٩,٩٣
١٩٨٣٧,٣٥٦,٦٧٢١,٠٢٠,٦٠٠,١٣١٠٣,٢٤١,٠٣٦,٦٣١٤٦,٦٧
١٩٨٤٦,٤٠٧,٦٦٣٢,٤٨١١,٣٨١,١٤١١٢,٦٦١,٩٢٤,٢١١٧٧,٨٥
١٩٨٥١٢,٢١١,٧٩٢٦,٩٥١٩,٧١٧,٠٦١٢٢,٥٢٤,٩٩١,٣٧١٩٦,٦٠
١٩٨٦٢٧,٢٩٣,٧٧٤٤,٨٢١٦,٦٢٦,٧٨١٥٤,٦٦٨,٦٥٢,٩٤٢٦٥,٥٣
٢٤٨,١١----------------١٩٨٧
١٩٨٨٥٤,٦٧٥,٠١٦٣,٠٢٢٢,٥٢١٢,٥٩٢٤٦,٥٦١٠,٦٤٢,٤٤٤١٧,٤٥
١٩٨٩٣٠,٣٢٤,٨٤٤٨,٢٧٢٥,٣٢١١,٣٤٢٥٩,١٣١٢,٢١٧,٤٩٣٩٨,٩٢
١٩٩٠٥٠,٦١٦,٤٣٨٠,٦٧٣٤,٦٤١٨,٧٣٢٧٤,٦٧١٠,٨٧٢,٣٦٤٧٨,٩٨
١٩٩١٣٦,٣٧٨,٠٢٦٧,٨٢٤٨,٣٩١٦,٠٨٢٥٥,١٣١٥,٧٢٢,٧٠٤٥٠,٢٣
١٩٩٢٤٦,٠٢١٨,٢٠٦٥,٠٥٤٥,٠٨١٨,٩٢٢٦٤,٥٣١٣,٤٧٢,٦١٤٧٣,٨٨
١٩٩٣٤٧,٥٤٤٥,٥٢٧٦,٢٨٦٠,١٤١٧,٣٧٢٤٦,٨٧١٢,٠٧١٠,٢٦٥١٦,٠٥
١٩٩٤٣٦,٦٥٣٥,١٠٦٤,٢٢٥٦,٦٣١٨,٤١٢٨١,٤٢٣,٩٦١,٧٩٤٩٨,١٨
٤٨٢,٣٨--١٩٩٥٢٤,١٠١٧,٢٩٣٣,٥٤٥٣,١٩١٤,٨٨٣٢٣,٩٢١٥,٤٦
٥٤٦,٠٧--١٩٩٦٣٥,٥٨٢٦,٧٣٣٠,٠١٦٠,٥١١٩,٨٠٣٥٠,٩٥٢٢,٤٩
٥٠٨,٤٢--١٩٩٧٢٧,٢٩٢٥,٥٤٢٩,٩٥٦٧,٦٨٢٩,٧٣٣١١,٢٣١٧,٠٠
٤٩٩,٦٦--١٩٩٨١٦,٨١٣١,٧٥٣٤,٨٠٥٠,٣٦٤١,٨٤٣٠٩,٥١١٤,٥٩
٤٦٧,٠٨--١٩٩٩١٠,٤٣١٦,٤٤٢٢,٨٣٣٣,٧٥٣٣,٢٠٣٣٥,٦٦١٤,٧٧
٤٤٨,٢٤--٢٠٠٠٧,٧٠٢٠,٥٦٢٨,٤٨٤٣,٧٧٣٩,٦٦٢٩٢,٨٣١٥,٢٤
٣٩٥,١٣--٢٠٠١٥,٧٦١٣,٥٥٢٩,٥٢٤٤,٩٣٣٧,٠٢٢٥٢,٢٥١٢,١٠
٣٦٢,٦٤--٢٠٠٢٤,٩١١٠,٨٧١٨,٣٠٣٦,٦١٢٩,٩٨٢٥٦,٤٦٥,٥١
٤١١,٩٤--٢٠٠٣١٠,٦١١١,٤٣٢٩,٧٦٤٥,٩٣٣٤,٢٥٢٧٦,٨٢٣,١٤
٤٨٧,٠٧--٢٠٠٤٢٢,٢٥١٣,٧٧٤٩,١١٥١,٧٦٣٦,٩١٣٠٩,٥٧٣,٧٠
٥٠٥,٦٧--٢٠٠٥١٨,٥٥١٢,١٢٥٥,٥٧٥٦,٧٥٤١,٤٠٣١٧,٢٢٤,٠٦
٤٦٦,٣١--٢٠٠٦١٣,٢٣٧,٢٣٤٩,٦٤٧٢,٠١٤٥,١٧٢٧٥,٩٢٣,١١
٤١٥,٦٦--٢٠٠٧١١,٠٤٩,٣٦٣٦,٢٨٦١,٠٤٤٥,٣١٢٤٩,٦٦٢,٩٧
٣٨٦,٢٧--٢٠٠٨٥,٨٢٨,٩٧٣٨,٩٠٥٦,٦٦٤٩,٤٢٢٢٤,٢٧٢,٢٣
٣٦٨,٠٦--٢٠٠٩٤,٦٧٧,٤٨٣١,٣٢٧١,٧٧٤٠,٠٣٢١١,٧١١,٠٨
٣٤٧,٠٦--٢٠١٠٥,٣٢٥,٦١٢٥,٩٦٧٤,٨٧٣٣,٨٦٢٠١,٤٤٠,٠٠
٣٢٩,٣٠--٢٠١١١,٦٥٩,٤٢٤٢,٧١٥٨,٥٤٣٥,٧٤١٨٠,٢٩٠,٩٥

تشمل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي. غير متوفر.*   (--)
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )  

جدول رقم ٣(ب) : صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجھات*

أمريكا 
الشمالية

أمريكا 
الجنوبية

أوروبا 
الغربية

الشرق 
األوسط
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غازبنزين

بترولسياراتزيتزيت
المجموعكيروسينسائلونفثاديزلوقودالسنة

١٩٦٢٥٧١٦٣١٢٣١٠٩٣٣٩١٠٥٨٤٤٢٥٣٧٧٥٦٣٤٨٩٤٤١٨
١٩٦٣٥٦٢٧٤١٥١٧٤١١٢٦٥٢١١٧٤٤٨٧٣٨٠٤٦٦٤٨٩٩٧٦٩
١٩٦٤٦١٦٤١١٣٧١٣١٣٩٣٦٤١٢٧٥٣٩٩٢٣٩٧٤٧٣٧١٠٥٩٥٠
١٩٦٥٦٧٥٢٠١٦٥٣٣١٧٩٥٨٤٠٣٢٩٦٣٢٢١٣٤٢٥٣١١٢٠٣٤٠
١٩٦٦٦٩٠٧١١٦٠٣٨١٨٩٦٥٥٦٧٩١٠٢٧٦١٩٢١١٢٠١١٢٣١٥١
١٩٦٧٧٤٧٣٩١٦٣٢٢٢٢٥١٧٦٦٨٣٩٤٣٨٢٨٨٥١٠٣٦١٣٣٦٢٠
١٩٦٨٨٨١٦٦١٩٠٥٠٢٦٨٦٠١٠٦٤٣١٣١٧٧٣١٩٥٢٠٣٩١٦٣١٣٠
١٩٦٩٩٠٧٥٣١٩٠١٠٢٨٣٢٩١٣٢٥٩١٣٩٦٢٣٣٧٠٣٧٩٣١٧٢٤٧٦
١٩٧٠١٢٦٧٦٣٢١٦٢٩٣٧٥٨٠١٧٠١٧١٣٧٨٥٦٨٦١١٦٦٢٢٢٥٢٩٧
١٩٧١١٢٤٤٠١٢٢٩٠٥٣٤٣٧٣١٧٨٩٥١٣١٩٤٥٣١١١٠٩٩٢١٩١٧٨
١٩٧٢١٢٢٥٨٩٢٣٤٥٨٣٨٢٣٨١٥٨٥٥١٦٣٠٣٤٩٧٨١١٤٢٢٢٢٥٦٣
١٩٧٣١١٣٩٩٣٢٧٢٤٧٤٨٠٦٣٢٥٦٧٢١٣١٦٦٥٥٤٩١٤٨٢٢٣٥١٧٢
١٩٧٤١٠٦٣٥٢٢٨١١٠٤٧٥٠٠٣٧٩٦٦٧٨٢٧٧٤٣١١٩٨٧٢٣٧١٧٣
١٩٧٥٨٦٩٧٧٢٤٩٤١٤٤٣٠١٣٩٧٨٠٣٥٩٠٨٧٨١٢٤٦٥٢١٠٨٣٥
١٩٧٦١٠٤٥٢٨٢٦٩١٤٦١٠٣٦٤٧٠٢١٤٣٤٦٨٥٣٥٥٠٨١٢٥٧٤٦١
١٩٧٧٩٨٢٧٩٣٢١١٦٦١٥٩٢٥٧٥٧١٢٠٥٤٨٥٦٩٦٧٩٣٢٦٦٩٧٤
١٩٧٨٩٥٤٢٣٣٧٤٩١٦٨٠٠١٦٥٣٢٦٢٠٢٩٨٥٤٧٢٦٣٢٨٣٥٦٠
١٩٧٩٩٧٩٩٧٣٤٩٩١٧٢٥٦٦٧٩٥٢٣٢٤٨٩٩١٣٩٤٩٧٣٠٤٧٣٥
١٩٨٠٨٩٠٠٣٤٤٥٠٧٧٢٣١٦٧٤٨٦٥٣٥٩١١٦٩١٩٧٥٣٣٠٢٤٩٤
١٩٨١٨٥٥١٣٥٤١٥٢٧١١٤٩٦٩٥١٠١٩٠١٢٠٢٠١١٩٦٦٣٠٤٥٠٠
١٩٨٢٩٣٧٤٨٦٦٩٧٥٦٦٨٥٣٥٧٢٤٣١٥٧٠١٠٢٤٤١٤١٢٥٣١٠٧٥٨
١٩٨٣١٠٠٨٥٥٨٤٤١١٧٥٣٦٣٤١٣٣٤٣٧٨٢١١٤٢٩١٦٦١٠٣٣٣٧٨٤
١٩٨٤٩٧٩٥٠٩٦١٤٣٧٥٠٧٩٥١٢٢٠٤٦١٢٩٤٩٨١٤٩٢٠٣٤٩٤٢٢
١٩٨٥١٢٢١٢٥١١٠٥٥٣٨٩٥٤٦٥١٢٢٥٩٩٣٥١٤٢٢٣١٧٦٤٨٤١٥٢٥٥
١٩٨٦١٣٨٣٢٥١٠٩٢٩٠١٠٩٧١١٥٥٠٥٠١١٨٠٧١٨٩٠١٥٣١٥٢٤٩٦٢٣٦
١٩٨٧١٥٢٥٧٧١٤٩١٢٩١٣٠١٠٢٧٩٤٩٢٠٥٧٢٢٦٩١٣١٤٤٤٢٥٠١٦٨٤
١٩٨٨١٦٤٢٨٢١٦١٥٩٠١٣٠٥٣٩٩٥٥٩١٥٨٢٢٣٠٩٤٧١٣٠٨٤٥٢٥٨٢٣
١٩٨٩١٤٨٣٤٨١٤٥٦٧٠١٢٤١٠٤٧٩٠٩١٨٢١٤٢٩٩١٨١٣٤٣٧٤٨٧٦٠٠
١٨٠٣٣٥٦١٢٣٦--*١٩٩٠١٨٣٨٦٣١٦١٦٦٠١٣٩٨٠٨٧٣٢٠٥٠٥٥٢
٢٢٥٠١٥١٧٢٥٦--*١٩٩١١٦١٧٠٠١٤٧٤٣٩١٢٨٥٩٤٨٣٨٠٤٨٦٤٢
١٠٥٠٩٥٤١٥٢٩--*١٩٩٢١٧١٦٨٩١٥٩٢٥٦١٣٢٧٨١١١١٢٠٥٦١٧٤
٩٢٩٩٥٤٨٨٠٩--*١٩٩٣١٧٧٥٩٦١٦١١٥٤١٣٢٨٤٩٩٩٢٥٥٧٩٨٦
١٩٩٩٦٥٥١٦٣١--*١٩٩٤١٥٦٦٢٦١٦٩٨٨٩١٣٨٤٩٦٨٢٠٧٥٨٤١٧
٥٢٩٢١١**٤٤٢٨--*١٩٩٥١٥٩٠٥٢١٦٦٧٦٦١٢٩٢٠٤١٢٧٣٣٥٧٠٢٨
٦٠٠٦٠١**٥٣٨٧--*١٩٩٦١٨١٠٥٩١٩٢٥٠٩١٤٢١٦٤١٥٤٢٤٦٤٠٥٨
٥٧٨٢٨٨**٦٩٣٤--*١٩٩٧١٦٥٣٧٥١٩١٩٤٨١٣٨٧٤٠١٤٤٤٧٦٠٨٤٤
٥٨٤٠٩٩**٦٥٣٣--*١٩٩٨١٧٦٤٦٠١٩٣٣٢٨١٤٢٦٠٦١١٩٢٩٥٣٢٤٣
٥٨١٥٢٩**٦٦٢٥--*١٩٩٩١٦٤٠٣٢١٨٨٨٤٨١٤٨٨٥٣١٢٥٣٣٦٠٦٣٨
٦٠٢١٥٤**٨٠٨٣--*٢٠٠٠١٦٣٩٤١١٩٨١٧٨١٥٥٣٩٨٩٦٣٤٦٦٩٢٠
٥٩٧٤٥٥**٨٦٥٠--*٢٠٠١١٦٩٥٢٧١٩٣٧٦٨١٥٢٢٣٢١٣٢٢٥٦٠٠٥٣
٥٨٢٨٧٩**٩١٨٢--*٢٠٠٢١٥٧٦٨٣١٩٢٧٢٣١٥٣٢٤٥١٠٣٤٤٥٩٧٠٢
٦٤٢٦٢١**١٠٢٣٦--*٢٠٠٣١٦٩٣٧٦٢١٥٥٩٣١٧١٧١٨١٠١٤٨٦٥٥٥٠
٦٩٨١١٣**١١٤٩١--*٢٠٠٤١٧٢٧٨٧٢٣٤٨٨٨١٩٨٥٦٩١٣٣٩٧٦٦٩٨١
٧٢٠٦٤٢**١٣٧٨١--*٢٠٠٥١٧٧٩٧١٢٣٦٣٧١١٩٨٨٧٢١٢٧٣٩٨٠٩٠٨
٧١٥٤٢١**١٤١٥٦--*٢٠٠٦١٨١٠٠٠٢٤١٧٨٥١٨٦٤١٤١٤٧٣٢٧٧٣٣٤
٦٩٥٣٦٩**١٥٠٤١--*٢٠٠٧١٧٤٣٨٥٢٣٨٤٩٦١٨٨٦٤٤١١٥٢١٦٧٢٨٢
٧٢١٣٦٥**١٧٩٦٠--*٢٠٠٨١٧٤٣٨١٢٤٧٤٣٨٢٠٠٦٠٦١١٣٠٣٦٩٦٧٧
٦٩٧٥١١**١٧٠٣٥--*٢٠٠٩١٨١٦١٣٢٢٧٦٨٦١٩٤٩٨٣١٢٦٩٢٦٣٥٠٢
٦٩١١٠٩**١٨٢١٢--*٢٠١٠١٦٢٥٧٥٢٣١٢١٢٢٠٨٧٧٠١٢٢٢٨٥٨١١٢
٦٧٧٧٠١**١٨٧١٨--*٢٠١١١٥٢١٧٢٢٢٩٣٩٧٢٠٤٧٠٦١١٩٧٠٦٠٧٣٨

يشمل كيروسين وبنزين طائرات. إنتاج االسفلت فقط.*   غير متوفر.**  (--)
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم (٤) : إنتاج المملكة من المنتجات المكــــررة

 أخرى

وقود

نفاثات

أسفلت

نواع وأ

( بأالف البراميل )  
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المجموعلصناعةالمجموعلصناعة

الجزئيالنفطللجمھورالجزئيالنفطللجمھورالسنة

*٤٠٨--١٩٦٩٤٠٨------
١٠٦٢١١٠٦٢١--٤٨٩--١٩٧٠٤٨٩
٨٨٦٣٨٨٦٣--٥٩٤--١٩٧١٥٩٤
١٠٠٤٥١٠٠٤٥--٧٤٥--١٩٧٢٧٤٥
١١٨٢٤١١٨٢٤--٨٩٦--١٩٧٣٨٩٦
١٤٩٦٢١٤٩٦٢--١٠٥٠--١٩٧٤١٠٥٠
١٧٨٠٥١٧٨٠٥--١٢٣٠--١٩٧٥١٢٣٠
١٩٢٢٠١٩٢٢٠--١٩٧٦١٣٩٩١٢٩١٥٢٨
١٧٤٩٦١٩٨٢٠٨٥١٢٧٠٤٩--١٩٧٧١٧٤٩
٢٢٦٣١٣١٨٣٢٤١١٦٣٧٢٩٩--١٩٧٨٢٢٦٣
١٩٧٩٢٧١٧٩٢٧٢٦٢٠٣٢٢٢٥٤٧١٤٥٧٩٣
١٩٨٠٣٣٢٨٥٢٣٣٨٠٣١١٩٨٣٢٦٩١٦٣٨٨٩
١٩٨١٣٧٧٠١٥٢٣٩٢٢٣٨٦٥٨٣٥٨٢٩٧٤٤٨٧
١٩٨٢٤٥٨٨٤١٤٦٢٩٤١٣٩٢٣٧٥٥٥٧٨٩٤٧
١٩٨٣٤٤١٢٦٣٠٥٠٤٢٥٢٢٣٤٢٤٨٦١٧٧٠٩٥
١٩٨٤٣٩٧٨٦٤٦٤٦٢٤٦٨٢١٨٢٥٧٠٣٩٣٩٢١
١٩٨٥٣٧٢٢١٠٥٣٤٧٧٥٨٤٦٥٣٢٥٣٢٣١٠٩٩٧٦
١٩٨٦٤٠٦٦٨٨١٤٩٤٧٩٤٥٦٣٢٦٦٥٩١٢١٢٢٢
١٩٨٧٤٢١٤١١٨٧٥٤٠١٩٧٠٠٥٢٧٥٣٥١٢٤٥٤٠
١٩٨٨٤٥٦٦١١٤٣٥٧٠٩١٠٨٦٩٦٣١٩٤٨١٤٠٦٤٤
١٩٨٩٤٦٠٤١٤٢٠٦٠٢٤١٢٢٧٩٩٣٣٢١٧١٥٦٠١٦
١٩٩٠٦٤٦١١٧٢٢٨١٨٣١٢٨٩٩٢٣٣٧٠٥١٦٢٦٩٧
١٩٩١٦٣٨٨٢٣٢٨٨٧١٦١٣١٩٦٩٣٥٠١٩١٦٦٩٨٨
١٩٩٢٧٧٠٣٢٦٢٧١٠٣٣٠١٥١٤٥٠٤٥٢٦٣١٩٦٧١٣
١٩٩٣٨٤٠٩٢٥٤٠١٠٩٤٩١٥٨٥٥٠٤٧٦٥٥٢٠٦٢٠٥
١٩٩٤٨٨٤٧٢٣١٠١١١٥٧١٦٦٨٢٨٥٣٠٨٣٢١٩٩١١
١٩٩٥٨٨٥٣٢٤٨٦١١٣٣٩١٦٦٢٣٣٦٨٨٥٣٢٣٥٠٨٦
١٩٩٦٩٠٨٣٢٤٧٤١١٥٥٧١٧٢١٢٢٧٢٧٨١٢٤٤٩٠٣
١٩٩٧٩٢٨٤٢٤٦٢١١٧٤٦١٨٠٨٥٢٧٣٤٩٤٢٥٤٣٤٦
١٩٩٨٩٩٥٩٢٥١٨١٢٤٧٧١٩٠٤٠٤٧١٩٤٤٢٦٢٣٤٨
١٩٩٩٩٧٧٥١٩٢٨١١٧٠٣١٩٢٣٦٤٦٩٢٢٣٢٦١٥٨٧
٢٠٠٠١٠١١١١٨٠٠١١٩١١٢٠٥٩٧٦٧٥٢٨٤٢٨١٢٦٠
٢٠٠١١٠٥٢٣١٦٨٠١٢٢٠٣٢٣٨٤٠٤٦٦٦٧٦٣٠٥٠٨٠
٢٠٠٢١٠٩٨٠٢١١٠١٣٠٩٠٢٥٤٧٣٠٧٢٢٧٨٣٢٧٠٠٨
٢٠٠٣١١٢٥٢٢٠٧٦١٣٣٢٨٢٦٥٨٢٤٧٣٩٧٢٣٣٩٧٩٦
٢٠٠٤١١٦١٣١٣٠٠١٢٩١٣٣١٠٥٣٧٦٥٦٠٣٣٧٦١٤٠
٢٠٠٥١٢١٩١١٠٤٤١٣٢٣٥٣٣٦٣٣٤٨٠٥٦٣٤١٦٨٩٧
٢٠٠٦١١٨٦٤١٢٧٤١٣١٣٨٣٤٥٨٨٣٧٧٠٢٢٤٢٢٩٠٥
٢٠٠٧١٢٤٥٦٢٤٤٩١٤٩٠٥٣٤٩٠٤٥٩٠٩١٥٤٣٩٩٦٠
٢٠٠٨١٣٠٠٥٢٥٦٥١٥٥٧٠٣٨١٣٤٧٩٦٣١٨٤٧٧٦٦٥
٢٠٠٩١٣٢٠٨٢٦٣٩١٥٨٤٧٣٨٠٧٨٧٨٥٤٥٥٤٦٦٢٤٢
٢٠١٠١٣١٤٨٢٨٠١٣٤٢٨٤٠٥١٩٠١١٦٥٩٤٥٢١٧٨٤
٢٠١١١٥٨٣٨٢٤٥٤١٨٢٩٢٤٣٧٢١٠١١٣٤٩٢٥٥٠٧٠٢

* اليشمل إستھالك قطاع صناعة النفط.

مالحظة : الجمھور يشمل اإلستھالك المحلي لجميع القطاعات  ماعدا إستھالك قطاع صناعة النفط.

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم (٥) :  اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي

استھالك الغاز الطبيعي استھالك غاز البترول السائل

( بأالف البراميل )  
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نسبة

التغيرالمجموعالمجموعلصناعة

المئويةالكليالجزئيالنفطللجمھورالسنة

*١٣٨١٨١٤٢٢٦٦,٨٣--١٩٦٩١٣٨١٨
١٩٧٠١٥٠٢٣١١٠٣١٦١٢٦٢٧٢٣٦٩١,٤٥
١٩٧١١٦٥٩٨٥٤٤١٧١٤٢٢٦٥٩٩٢,٣٤-
١٩٧٢١٩٢٩٤٧٣٢٢٠٠٢٦٣٠٨١٦١٥,٨٥
١٩٧٣٢٤٠٠٣١١٥٢٢٥١٥٥٣٧٨٧٥٢٢,٩١
١٩٧٤٣٠٩٧٢٢٥٣٠٣٣٥٠٢٤٩٥١٤٣٠,٧٣
١٩٧٥٤١٥٦٨٣٤٤٣٤٥٠١١٦٤٠٤٦٢٩,٣٥
١٩٧٦٥٦٤٤٥٤٢٠٥٦٠٦٥٠٨١٣٩٨٢٧,٠٩
١٩٧٧٦١٣٩٢٢٢٢٧٦٣٦١٩٩٢٤١٧١٣,٥٤
١٩٧٨٧٨٣٦٨٤٩٤٣٨٣٣١١١٢٢٨٧٣٣٢,٩٥
١٩٧٩٩٦٥٢٥٦٥٧١١٠٣٠٩٦١٥١٦١٥٢٣,٣٩
١٩٨٠١٧٧٦٢٦٨٩٢١١٨٦٥٤٧٢٥٣٨١٦٦٧,٤١
١٩٨١٢١٥٠٩٢٦٤٢٩٢٢١٥٢١٢٩٩٩٣٠١٨,١٧
١٩٨٢٢٣٨١١٨٦١٢٣٢٤٤٢٤١٣٢٧٨١٧٩,٣٠
١٩٨٣٢٦٩١٣٥٧٤٣٧٢٧٦٥٧٢٣٥٨٧٠٩٩,٤٢
١٩٨٤٢٨٤٥٧٨١٢١٢٤٢٩٦٧٠٢٣٩٥٢٤٧١٠,١٩
١٩٨٥٢٧٢٩٧١١٦٣٣٥٢٨٩٣٠٦٤٠٤٠٥٧٢,٢٣
١٩٨٦٢٦٨٨٧٩١٤٠٥١٢٨٢٩٣٠٤٠٩٠٩٩١,٢٥
١٩٨٧٢٦٠١٨٧٢٠٣٢٥٢٨٠٥١٢٤١٠٤٥٣٠,٣٣
١٩٨٨٢٥٧١٩٦٢٣٢٤٠٢٨٠٤٣٦٤٢٦٧٨٩٣,٩٨
١٩٨٩٢٣٣٦٦٣١٦٣٢٤٢٤٩٩٨٧٤١٢٠٢٧٣,٤٦-
١٩٩٠٢٨٩٣٣٤٢٠٦٨١٣١٠٠١٥٤٨٠٨٩٥١٦,٧١
١٩٩١٢٩٨٨٢٩١١٠٥٩٣٠٩٨٨٨٤٨٥٥٩٢٠,٩٨
١٩٩٢٢٨٦١٨٠٣١١٤٢٣١٧٣٢٢٥٢٤٣٦٥٧,٩٨
١٩٩٣٣١١٦٤٥٢٨٦١٠٣٤٠٢٥٥٥٥٧٤٠٩٦,٣٠
١٩٩٤٣٢٩٨٤٢٢٦٨٢٥٣٥٦٦٦٧٥٨٧٧٣٥٥,٤٤
١٩٩٥٣١٦٧٣١٢٥١٤٤٣٤١٨٧٥٥٨٨٣٠٠٠,١٠
١٩٩٦٣٣٧٨٠٣٣١٢١٥٣٦٩٠١٨٦٢٥٤٧٨٦,٣٢
١٩٩٧٣٤٠٨٨٠٢٩٨٢٢٣٧٠٧٠٢٦٣٦٧٩٤١,٨١
١٩٩٨٣٦٦٣١٣٣٢٧١١٣٩٩٠٢٤٦٧٣٨٤٩٥,٨٢
١٩٩٩٣٨١٢٧٢٣٠٧٢٥٤١١٩٩٧٦٨٥٢٨٧١,٧٠
٢٠٠٠٣٨٩٨٣٢٢٨٧٠١٤١٨٥٣٣٧١١٧٠٤٣,٨٥
٢٠٠١٣٩١٣٢٩٢٩٠٢٧٤٢٠٣٥٦٧٣٧٦٣٩٣,٦٤
٢٠٠٢٣٩٧٣٤٩٣٤٩٩٤٤٣٢٣٤٣٧٧٢٤٤١٤,٧٢
٢٠٠٣٤١٩٦٧٢٣٤٩٩٦٤٥٤٦٦٨٨٠٧٧٩٢٤,٥٨
٢٠٠٤٤٣٧٩٢٠٣٦٨٨٩٤٧٤٨٠٩٨٦٣٨٦٢٦,٩٤
٢٠٠٥٤٥٦٦١٧٣٧١٧٩٤٩٣٧٩٦٩٢٣٩٢٨٦,٩٥
٢٠٠٦٤٨٨١٤٠٣٢١٣٢٥٢٠٢٧٢٩٥٦٣١٥٣,٥١
٢٠٠٧٥٣٠٣١٤٣٣٥٠٥٥٦٣٨١٩١٠١٨٦٨٤٦,٥٢
٢٠٠٨٥٧٨٤٥٩٣٩٠٠٩٦١٧٤٦٨١١١٠٧٠٣٩,٠٣
٢٠٠٩٦٤١٣٨٨٢٧٧٦٨٦٦٩١٥٦١١٥١٢٤٥٣,٦٥
٢٠١٠٦٨٩٨٨٥٣٣٨٣٢٧٢٣٧١٧١٢٥٨٩٢٩٩,٣٥
٢٠١١٧٢١٦٦٧٣٠٧٥٠٧٥٢٤١٧١٣٢١٤١١٤,٩٦

 (--)  غير متوفر.المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

تابع (٢) جدول رقم (٥) :  اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي

 استھالك المنتجات المكررة األخرى

( بأالف البراميل )  
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متوسطنسبة

اإلنتاج اليوميالتغير المئوية

٠,٠٠--١٩٦٢١,٠٦
١٩٦٣٢,١٢١٠٠,٠٠٠,٠١
١٩٦٤٤,٠٣٩٠,٠٩٠,٠١
١٩٦٥٥,٠٦٢٥,٥٦٠,٠١
١٩٦٦٥,٦٨١٢,٢٥٠,٠٢
١٩٦٧٧,٤٤٣٠,٩٩٠,٠٢
١٩٦٨١٤,٠٨٨٩,٢٥٠,٠٤
١٩٦٩١٦,٨٥١٩,٦٧٠,٠٥
١٩٧٠١٩,٠٢١٢,٨٨٠,٠٥
٠,٠٥-١٩٧١١٩,٠٠٠,١١
١٩٧٢١٩,٧٩٤,١٦٠,٠٥
١٩٧٣٣٥,٤٥٧٩,١٣٠,١٠
١٩٧٤٥٠,٢٤٤١,٧٢٠,١٤
١٩٧٥٥١,٦٢٢,٧٥٠,١٤
١٩٧٦٦٧,٦٣٣١,٠٢٠,١٨
١٩٧٧٨٠,١٠١٨,٤٤٠,٢٢
١٩٧٨٩٢,٣٨١٥,٣٣٠,٢٥
١٩٧٩١١٢,٨٨٢٢,١٩٠,٣١
١٩٨٠١٣٥,١٤١٩,٧٢٠,٣٧
١٩٨١١٦٣,٥٨٢١,٠٤٠,٤٥
٠,٤٣-١٩٨٢١٥٦,٧٧٤,١٦
٠,٣٣-١٩٨٣١٢٠,٤٩٢٣,١٤
١٩٨٤١٢٩,٩٦٧,٨٦٠,٣٦
٠,٣٢-١٩٨٥١١٥,٤٥١١,١٦
٠,٣٠-١٩٨٦١١١,٠٣٣,٨٣
١٩٨٧١٢٥,٩٠١٣,٣٩٠,٣٥
١٩٨٨١٥٢,٣٣٢٠,٩٩٠,٤٢
١٩٨٩١٥٣,٦٥٠,٨٧٠,٤٢
١٩٩٠١٩٤,٦٣٢٦,٦٧٠,٥٣
١٩٩١٢١٤,١٦١٠,٠٣٠,٥٩
١٩٩٢٢٢٧,٦٧٦,٣١٠,٦٢
١٩٩٣٢٣٣,٥١٢,٥٧٠,٦٤
١٩٩٤٢٥١,٠٩٧,٥٣٠,٦٩
١٩٩٥٢٦٧,١٢٦,٣٨٠,٧٣
١٩٩٦٢٧٦,٧٥٣,٦١٠,٧٦
١٩٩٧٢٨٠,١٢١,٢٢٠,٧٧
٠,٧٦-١٩٩٨٢٧٩,١٦٠,٣٤
٠,٧٤-١٩٩٩٢٦٩,١٣٣,٥٩
٢٠٠٠٢٨٥,٠١٥,٩٠٠,٧٨
٢٠٠١٢٩٢,٣٨٢,٥٩٠,٨٠
٢٠٠٢٣١٦,٩٤٨,٤٠٠,٨٧
٢٠٠٣٣٤٥,٠٨٨,٨٨٠,٩٥
٢٠٠٤٣٨٧,٣٠١٢,٢٣١,٠٦
٢٠٠٥٤٠٠,٣٨٣,٣٨١,١٠
١,٠٩-٢٠٠٦٣٩٩,٠٣٠,٣٤
١,٠٨-٢٠٠٧٣٩٤,٥٦١,١٢
٢٠٠٨٤٠٢,٢٠١,٩٤١,١٠
٢٠٠٩٤١٠,٢٠١,٩٩١,١٢
٢٠١٠٤٤٥,٠٠٨,٤٨١,٢٢

 (--)  غير متوفر. المصدر: التقرير السنوي ألرامكو السعودية.

سنوي اإلنتاج ال

( بماليين  البراميل )

جدول رقم (٦) : إنتاج أرامكو السعودية من سوائل الغاز الطبيعي

السنـــــة
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عربي ثقيلعربي متوسطعربي خفيفبـــري

كثافة ٢٧كثافة ٣١كثافة ٣٤كثافة ٣٩السنة

١٩٨٥٢٧,٧٤٢٧,٥٢٢٦,٥٢٢٥,٥٨

١٩٨٦١٣,٩٢١٣,٧٣١٢,٩٥١٢,٣٠

١٩٨٧١٧,٥١١٧,٢٣١٦,٥٧١٦,١٠

١٩٨٨١٣,٩١١٣,٤٠١٢,٨٤١٢,١٧

١٩٨٩١٧,٠٩١٦,٢١١٥,٣٩١٤,٩٣

١٩٩٠٢٢,٠٢٢٠,٨٢١٩,٥٦١٨,٨٢

١٩٩١١٨,٧١١٧,٤٣١٥,٧٢١٣,٩٦

١٩٩٢١٨,٩٧١٧,٩٤١٦,٤٠١٥,٢٠

١٩٩٣١٦,٦٨١٥,٦٨١٤,١٩١٣,٠٣

١٩٩٤١٦,١٩١٥,٣٩١٤,٤٣١٣,٦٧

١٩٩٥١٧,١٧١٦,٧٣١٦,١٠١٥,٥٩

١٩٩٦٢٠,٦٧١٩,٩١١٨,٩٣١٨,٣٦

١٩٩٧١٩,٧١١٨,٧١١٨,٠٦١٧,٢٦

١٩٩٨١٢,٦١١٢,٢٠١١,٥٨١٠,٩٥

١٩٩٩١٧,٨٦١٧,٤٥١٦,٩٢١٦,٤١

٢٠٠٠٢٧,٤٦٢٦,٨١٢٥,٩٥٢٥,٢٠

٢٠٠١٢٣,٩٧٢٣,٠٦٢٢,٦٠٢١,٩٠

٢٢.٠٣٢٣,٣٧*٢٠٠٢٢٣,٨٢٢٤,٣٢

٢٥.٩٦٢٦,٥١*٢٠٠٣٢٦,٨٣٢٧,٦٩

٣٣.٧٨٣١,٠٩*٣٤,٥٣--٢٠٠٤

٤٧.٠٨٤٣,٠٢*٥٠,١٥--٢٠٠٥

٥٦.٧١٥٦,٨٠*٦١,٠٥--٢٠٠٦

٦٥.٠٣٦٤,١٩*٦٨,٧٤--٢٠٠٧

٩١.٢٩٨٧,٧٥* ٩٤,٧٧--٢٠٠٨

٦٢.٢٢٦١,٣٧*٦١,٣٨--٢٠٠٩

٧٧.٣٤٧٥,٥١* ٧٧,٧٥--٢٠١٠

٩٢.٩٥١٠٤,٠٥*١٠٧,٨٠--٢٠١١

* المصدر: خدمة بلومبيرج للمعلومات.

 (--)  غير متوفر.

  المصدر : إصدارات األوبك.

نــــــوع الـــــــــنــفــطـ

( دوالر أمريكي للبرميل )  

جدول رقم (٧) : األسعار الفورية لنفط خام المملكة 
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١٩٨٣١٨,٦٠١٦,٠١١٢,٣٦١٠,٣٠٢,٩٣٢,١٣١,٧٠٢,٤٠٠,٦٦٣٩,٤٩٥٨,٠٩

١٩٨٤١٨,٧٩١٦,٧٤١٢,٢٦١٠,٥٥٢,٩٤٢,٢٩١,٧٨٢,٦١٠,٧٤٤٠,٩١٥٩,٧٠

١٩٨٥١٧,٥٧١٧,١٣١١,٩٥١٠,٦٤٢,٩١٢,٥١١,٨٤٢,٦٦٠,٨٥٤١,٦٥٥٩,٢٢

١٩٨٦١٩,٨٩١٦,٨٧١٢,٣٥١٠,٢٩٢,٧٥٢,٦٢١,٨٢٢,٦٨٠,٩٠٤٢,٠٦٦١,٩٦

١٩٨٧١٩,٦٩١٩,٧٨١٢,٥٤١٠,٠١٢,٨٨٢,٦٩١,٩١٢,٦٢١,٠٥٤٢,٧٢٦٢,٤٢

١٩٨٨٢١,٨١١٩,٦٣١٢,٥١٩,٨٢٢,٨٨٢,٧٤٢,٠٠٢,٤٢١,٢٠٤٢,٩٤٦٤,٧٦

١٩٨٩٢٣,٧٩١٨,٨٩١٢,٢٠٩,٢٢٢,٩٠٢,٧٦١,٩٦١,٩٥١,٥٧٤٢,٢٧٦٦,٠٦

١٩٩٠٢٥,٠٦١٨,٩٧١١,٤٨٨,٩٩٢,٩٨٢,٧٧١,٩٧١,٩٤١,٧٢٤١,٨٦٦٦,٩٢

١٩٩١٢٥,٣٣١٩,٥٣١٠,٣٧٩,١٦٣,١٣٢,٨٠١,٩٨١,٩٤١,٩٦٤١,٤٦٦٦,٧٩

١٩٩٢٢٦,٤٨١٩,٧٦٨,٩٣٩,٠٠٣,١٢٢,٨٤٢,٠٧٢,٠٠٢,٢٢٤٠,٧٦٦٧,٢٤

١٩٩٣٢٦,٩٥١٩,٩٥٧,٩٥٨,٨٢٣,١٤٢,٩١٢,١٨٢,١٤٢,٣٨٤٠,٥١٦٧,٤٥

١٩٩٤٢٧,٣٦٢٠,٨٤٧,٢٥٨,٦٤٣,١٤٢,٨٤٢,٢٧٢,٧٠٢,٦٩٤١,٢٧٦٨,٦٣

١٩٩٥٢٧,٦٥٢١,١٠٧,١٤٨,٦١٣,٠٧٢,٩٩٢,٤٠٢,٧٩٢,٩١٤٢,٥٣٧٠,١٨

١٩٩٦٢٨,٤١٢١,٧٢٧,٠٩٨,٥٩٣,٢٨٣,١٢٢,٤٦٢,٨١٣,٢٣٤٣,٦٣٧٢,٠٤

١٩٩٧٢٩,٩٠٢٢,٠٧٧,٢٣٨,٦٥٣,٤١٣,١٩٢,٥٧٢,٧٤٣,٢٨٤٤,٤٥٧٤,٣٥

١٩٩٨٣٠,٧٩٢١,٨٨٧,٣٠٨,٣٧٣,٥٠٣,١٩٢,٦٧٢,٨٤٣,١٤٤٤,٦٨٧٥,٤٧

١٩٩٩٢٩,٤٣٢١,٤٣٧,٤٩٨,١٠٣,٣٥٣,١٩٢,٥٦٢,٩٣٣,١٤٤٤,٦٩٧٤,١٢

٢٠٠٠٣٠,٨٠٢١,٩٣٧,٩٢٨,١١٣,٤٥٣,٢٣٢,٧٤٢,٧١٣,٣٢٤٦,٠٧٧٦,٨٧

٢٠٠١٣٠,١١٢١,٨١٨,٥٦٨,٠٧٣,٥٦٣,٣٠٢,٧٣٢,٥٣٣,٤١٤٦,٦٧٧٦,٧٨

٢٠٠٢٢٨,٥٥٢١,٨٨٩,٣٧٨,٠٦٣,٥٩٣,٣٩٢,٨٦٢,٥٠٣,٣٣٤٧,٩٧٧٦,٥٢

٢٠٠٣٣٠,٦٦٢١,٦٠١٠,٣١٧,٨٢٣,٧٩٣,٤١٣,٠٠٢,٢٨٣,٢٦٤٩,٠١٧٩,٦٧

٢٠٠٤٣٢,٩٧٢١,٢٥١١,٢٢٧,٦٦٣,٨٣٣,٤٨٣,٠٩٢,٠٦٣,١٩٥٠,١٢٨٣,٠٧

٢٠٠٥٣٤,٢٠٢٠,٣٣١١,٦٤٧,٣٢٣,٧٦٣,٦٢٣,٠٦١,٨٤٢,٩٧٥٠,٢٥٨٤,٤٥

٢٠٠٦٣٤,٣٤١٩,٩٧١٢,٢٥٧,٣٤٣,٦٨٣,٦٧٣,١٩١,٦٦٢,٧٨٥١,٠٩٨٥,٤٣

٢٠٠٧٣٤,٨٦١٩,٨٥١٢,٧٧٧,٤٧٣,٤٨٣,٧٣٣,٣٢١,٦٦٢,٥٦٥٠,٦٩٨٥,٥٥

٢٠٠٨٣٥,٦٣١٩,٣٣١٢,٨٢٧,٥٢٣,١٦٣,٧٩٣,٢٥١,٥٦٢,٤٦٥٠,٧٥٨٦,٣٨

٢٠٠٩٣٣,٥٠١٨,٨١١٣,٢٨٧,٤٤٢,٩٧٣,٨٩٣,٢٢١,٤٨٢,٣٩٥١,٧٠٨٥,٢٠

٢٠١٠٣٤,٧٥١٨,٨٦١٣,٥٥٧,٧٧٢,٩٦٤,١٠٣,٣٧١,٣٦٢,١٤٥٢,٥٨٨٧,٣٣

٢٠١١٣٥,٧٤١٨,٩١١٣,٥٨٨,١١٢,٩٤٤,١٢٣,٥٠١,١١٢,٠٤٥٢,٧١٨٨,٤٥

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية ، أعداد مختلفة.

جدول رقم (٨) : إنـــتــــاج الـعـالـم مـن الـنـفــط*

السنة
المملكة 
المتحدة

النرويج

المنتجون الرئيسيون خارج األوبك

األوبك

  (  ً ( بماليين البراميل يوميا

دول 
اإلتحاد 

السوفيتي 
 ً سابقا

الواليات 
المتحدة 
االمريكية

مجموع 
اإلنتاج 

من 
خارج 
األوبك

منظمة 
التعاون 

اإلقتصادي 
والتنمية

مجموع 
اإلنتاج 
العالمي كنداالصينالمكسيك
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١٩٦٥٤١,٠١٦,٩٤٤,٢١٨,٩٤٢,٣٣٣,٣٦٣,١١,٣
١٩٦٦٤١,٨١٧,٤٤٥,٢١٩,٤٤٢,٠٣٣,٨٦٤,٨١,٢
١٩٦٧٤٣,٦١٨,١٤٦,٦١٩,٨٤٢,١٣٤,٥٦٧,٥١,١
١٩٦٨٤٤,٢١٨,٤٤٧,٥٢٠,٢٤٢,٣٣٤,٨٦٩,٦١,١
١٩٦٩٤٥,١١٩,٠٤٨,٣٢٠,٨٤٢,٢٣٥,٥٧١,٥١,٠
١٩٧٠٤٦,٤١٩,٠٤٩,٩٢٠,٦٤٣,٠٣٤,٩٧٣,٦١,٣
١٩٧١٤٧,٢١٩,٦٥٠,٩٢١,٤٤٣,٥٣٥,٣٧٦,٧١,٣
١٩٧٢٤٨,٤١٩,٥٥٢,٣٢١,٣٤٥,١٣٤,٢٧٨,٦١,٢
١٩٧٣٤٩,٦١٩,١٥٣,٦٢٠,٤٤٦,٧٣٢,١٧٩,٩١,٦
١٩٧٤٤٨,٦١٩,٤٥٢,٣٢٠,٨٤٦,٠٣٢,٠٧٧,٣٢,١
١٩٧٥٤٥,٧١٨,٢٥١,٦٢٠,٥٤٤,٧٢٩,١٧٣,٨٢,٣
١٩٧٦٤٨,٣١٩,٢٥٢,٣٢٠,٠٤٧,١٢٩,١٧٦,٣٢,٨
١٩٧٧٤٨,٢١٩,١٥٢,٣١٩,٦٤٨,١٢٧,٧٧٧,٢٣,٢
١٩٧٨٤٨,٤١٩,٢٥٢,٤١٩,٦٤٨,٥٢٧,٣٧٦,٢٤,٦
١٩٧٩٤٧,٤١٩,٨٥١,٢٢٠,١٤٦,٨٢٧,٩٧٣,٨٥,٧
١٩٨٠٤٣,٤١٨,٩٤٨,٥٢٠,٥٤٣,١٢٧,٥٦٦,١٦,٥
١٩٨١٤٢,٣١٩,٣٤٧,٠٢٠,٨٤١,٣٢٧,٨٦٣,٣٦,٨
١٩٨٢٤١,٢١٩,٢٤٥,٨٢٠,٥٤٠,٨٢٦,٦٦٠,٩٧,٢
١٩٨٣٤٠,٣١٩,١٤٥,٢١٩,٩٤١,٠٢٥,٣٦٠,٥٧,٤
١٩٨٤٣٩,١٢٠,٠٤٣,٨٢٠,٣٤٠,٢٢٥,٨٥٨,٢٩,١
١٩٨٥٣٧,٩٢٠,١٤٢,٨١٩,٩٤٠,٢٢٤,٧٥٥,١٩,٩
١٩٨٦٣٨,٢١٩,٦٤٣,٥١٨,٨٤١,٦٢٣,٣٥٥,١٩,٧
١٩٨٧٣٧,٦١٩,٩٤٣,٠١٩,٠٤١,٣٢٣,٤٥٥,١٩,٦
١٩٨٨٣٨,٩٢٠,٩٤٣,٠١٩,٤٤١,٠٢٤,٠٥٥,٨٩,٧
١٩٨٩٣٨,٨٢١,٣٤٢,٢١٩,٩٤٠,٤٢٤,٨٥٥,٥١٠,٠
١٩٩٠٣٩,٩٢٢,٥٤٣,٣٢٠,٠٤٠,٥٢٥,٢٥٧,٨١٠,٨
١٩٩١٤٠,٠٢٢,٨٤٣,٢٢١,٢٣٩,٨٢٥,٧٥٦,٩١١,١
١٩٩٢٤٠,٤٢٢,٦٤٣,٦٢١,٤٤٠,٠٢٥,٩٥٧,٤١١,٢
١٩٩٣٣٩,٧٢٣,٣٤٣,٨٢١,٩٣٩,٦٢٦,٣٥٥,٥١١,١
١٩٩٤٣٩,٩٢٣,٠٤٤,٠٢٢,١٣٩,٨٢٦,٤٥٦,١١١,٤
١٩٩٥٣٩,٨٢٣,٢٤٣,٠٢١,٩٣٩,٠٢٧,٠٥٤,٦١١,٢
١٩٩٦٣٩,٥٢٣,٥٤٢,٨٢٢,٤٣٩,٢٢٦,٦٥٣,٨١١,٩
١٩٩٧٣٩,٩٢٣,٥٤٣,١٢٢,٣٣٩,٥٢٦,٥٥٢,٦١١,٦
١٩٩٨٤٠,٠٢٣,٧٤٣,٠٢٢,١٣٩,٨٢٥,٥٥١,١١٢,٥
١٩٩٩٣٩,٣٢٣,٧٤١,٧٢٢,٤٣٩,٤٢٥,٧٥٠,٦١٣,٢
٢٠٠٠٣٨,٩٢٤,٢٤١,١٢٢,٧٣٨,٨٢٦,١٤٩,٥١٣,٣
٢٠٠١٣٨,٦٢٤,٢٤١,٣٢٢,٧٣٩,٧٢٥,٥٤٨,١١٣,٨
٢٠٠٢٣٧,٦٢٤,٢٤٠,٩٢٣,٠٣٩,١٢٥,٩٤٨,١١٢,٨
٢٠٠٣٣٧,٢٢٣,٩٤١,١٢٣,١٣٩,٧٢٥,٣٤٩,٣١٣,٦
٢٠٠٤٣٦,٩٢٣,٦٤١,٠٢٣,٠٤٠,٥٢٤,٨٤٦,٣١٣,٦
٢٠٠٥٣٦,٣٢٣,٦٤١,٠٢٣,١٤٠,٥٢٤,٥٤٦,٧١٣,٦
٢٠٠٦٣٥,٨٢٣,٧٤٠,٧٢٣,٢٤٠,٤٢٤,٤٤٥,٢١٤,٦
٢٠٠٧٣٥,٥٢٣,٩٤٠,٣٢٣,٩٣٩,٩٢٥,٢٤٤,٥١٥,٧
٢٠٠٨٣٥,٠٢٤,٠٣٩,٦٢٤,٥٣٨,٦٢٦,٠٤٣,٦١٦,٦
٢٠٠٩٣٤,٤٢٣,٤٣٨,٩٢٤,٤٣٧,٨٢٦,٧٤٢,٠١٦,٦
٢٠١٠٣٣,٦٢٣,٨٣٨,٠٢٥,١٣٧,٢٢٧,٢٤٠,٢١٧,٠

المصدر:  نشرة إحصاءات الطاقة العالمية ، شركة البترول البريطانية ، أعداد مختلفة.

العالم

جدول رقم (٩) : نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستھلكة

السنة
النفطالنفط الغاز الطبيعيالغاز الطبيعي

اليابان

النفط الغاز الطبيعي

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميـة

النفط

ية الواليات المتحدة األمريك

الغاز الطبيعي
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١٩٦٥٣٤,٠١,٠٥٤,٥٢٠,٣٤٩,٨٤,٦٧١,٥١٠,٠٣٧,٧٠,٤
١٩٦٦٣٨,٠١,٢٥٤,٤٢١,٠٥٢,٨٤,٩٧٢,٢١٠,٣٤٠,٣٠,٤
١٩٦٧٣٩,٥١,٦٥٥,١٢١,٣٥٥,٨٥,٠٧٣,٢١٠,٠٤٣,٢٠,٦
١٩٦٨٤١,٦٢,٥٥٤,٨٢٢,٠٥٧,٨٥,٧٧٤,٦١٠,٣٤٤,٢١,٣
١٩٦٩٤٣,٢٣,٣٥٤,٣٢٣,٣٦٠,٥٦,٢٧٥,٣١٠,٩٤٥,٦٢,٥
١٩٧٠٤٥,١٤,٤٥٣,٧٢٤,٠٦٣,٨٦,٣٧٦,٤١٠,٨٤٧,٧٤,٧
١٩٧١٤٦,٦٥,٨٥٣,٦٢٤,٧٦٦,٦٧,٢٧٧,٨١٠,٤٤٨,٩٧,٧
١٩٧٢٤٧,٧٧,٢٥٢,٨٢٦,٢٦٩,٢٨,٠٧٨,٩٩,٩٥١,١١٠,٨
١٩٧٣٤٨,٠٨,٨٥٢,٣٢٦,١٧٠,٦٨,٧٧٩,٠١١,٠٤٩,٩١١,١
١٩٧٤٤٤,٦١١,٣٥١,٩٢٥,٨٦٨,٣٩,٧٧٧,٣١٢,١٤٨,٩١٤,٠
١٩٧٥٤٤,٨١٢,٤٥١,٥٢٦,٧٦٧,٤١٠,٤٧٤,٨١٤,٢٤٥,٣١٥,٥
١٩٧٦٤٥,٤١٢,٣٥٠,٠٢٦,٨٦٧,٩١٠,٧٧٣,١١٦,٣٤٤,١١٦,٢
١٩٧٧٤٤,٩١٣,٠٤٧,٨٢٥,٧٦٥,١١١,٦٧٢,٣١٦,٣٤٣,٥١٦,٨
١٩٧٨٤٥,١١٣,٥٤٨,١٢٦,٢٦٤,٦١١,٤٧٢,٧١٦,٤٤٤,٣١٧,٤
١٩٧٩٤٤,١١٤,٢٤٨,٧٢٧,١٦٣,٥١٢,٥٧٢,٧١٦,١٤٢,٦١٨,٢
١٩٨٠٤١,٥١٤,٦٤٦,٦٢٦,٢٦٠,١١٢,٩٧٠,٨١٦,٦٤٠,٠١٩,٩
١٩٨١٤٥,٥١٦,٠٣٧,٢٢١,٧٥٣,١١٣,١٦٦,٤١٥,٨٣٨,١٢١,٦
١٩٨٢٤٥,٠١٥,٢٣٣,٩٢٢,٨٥٠,٣١٣,٢٦٤,٦١٥,٧٣٩,٠٢١,٨
١٩٨٣٤٤,١١٥,٦٣٢,٢٢٢,٣٤٩,١١٢,٢٦٤,٤١٦,٣٣٧,٣٢٢,٧
١٩٨٤٤٢,٥١٥,٨٣٠,٦٢١,٩٤٦,٠١٢,٦٦٠,٧١٩,٠٤٦,٥٢٣,٣
١٩٨٥٤٢,٢١٥,٤٣٠,٧٢٠,١٤٤,٧١٢,٤٦٠,٥١٩,٥٣٨,٣٢٣,٩
١٩٨٦٤٤,٨١٥,٠٣٠,٠١٨,٠٤٤,١١٢,٤٦٠,٣٢٠,١٣٧,٢٢٣,٧
١٩٨٧٤٣,٠١٦,٧٢٩,٩١٧,٨٤٣,٨١٢,٧٦٠,٧٢١,٨٣٦,٦٢٤,٣
١٩٨٨٤٢,٩١٦,٣٣٠,٠٢١,٥٤٣,٦١٢,٠٦٠,٤٢٢,٤٣٨,١٢٣,٠
١٩٨٩٣٤,٦١٥,٢٣٠,٩٢٣,٢٤٣,٧١٢,١٦٠,٩٢٤,٠٣٩,١٢٢,٧
١٩٩٠٣٦,٢١٥,٣٣٨,٤٢٧,٥٤٤,٥١٣,١٦١,٩٢٥,٩٣٩,٢٢٣,٤
١٩٩١٣٨,٩١٦,٥٣٦,٤٢٧,٦٤٠,٧١١,٨٦٠,٤٢٧,١٣٨,٥٢٤,٦
١٩٩٢٣٩,٧١٦,٨٣٦,٢٢٩,١٤٠,٤١٢,١٦١,٤٢٧,١٣٩,٢٢٤,٦
١٩٩٣٤٠,٧١٧,٨٣٥,٩٢٨,٨٣٨,٧١٢,٣٦١,٥٢٨,٢٣٨,٤٢٦,٤
١٩٩٤٤٠,٦١٨,٤٣٥,٣٢٨,٦٣٨,٤١٢,١٦٢,٢٢٧,٥٣٨,٢٢٧,٩
١٩٩٥٤٠,٤٢٠,٠٣٤,٨٢٩,١٣٧,٥١٢,٥٦١,٠٢٨,٩٣٧,٣٢٩,٩
١٩٩٦٣٩,٧٢١,٧٣٤,٨٢٩,٧٣٦,٨١٣,١٦٠,٥٢٩,٨٣٦,٤٣٣,٢
١٩٩٧٤٠,١٢١,٠٣٦,٤٢٩,٩٣٧,٦١٢,٨٦٠,١٣٠,٤٣٦,٢٣٤,٣
١٩٩٨٤٠,٦٢١,٣٣٧,٦٢٨,٥٣٨,١١٣,٤٥٨,٥٣١,٨٣٥,٩٣٤,٦
١٩٩٩٤٠,٠٢١,٨٣٦,٩٢٩,١٣٨,١١٣,٤٥٦,٩٣٣,٨٣٥,٥٣٧,١
٢٠٠٠٣٩,٣٢١,٦٣٠,٩٢٤,٥٣٧,٢١٤,٠٥٣,٠٣٣,١٣٥,١٣٨,٩
٢٠٠١٣٩,٢٢٢,٢٣١,٠٢٦,١٣٧,٠١٤,٦٥٢,٧٣٢,٦٣٤,٢٣٨,٣
٢٠٠٢٣٨,٦٢٢,٥٣١,٩٢٦,٦٣٦,٢١٤,٦٥٢,٥٣٣,٤٣٥,٣٣٨,٥
٢٠٠٣٣٧,٧٢٣,٢٣١,٧٢٧,٤٣٥,٩١٥,٠٥٠,٩٣٥,١٣٥,٠٣٨,١
٢٠٠٤٣٧,٥٢٣,٤٣٢,٣٢٦,٨٣٥,٧١٥,٢٤٨,٧٣٥,٩٣٦,٠٣٨,٥
٢٠٠٥٣٧,٦٢٣,٩٣١,٦٢٦,٠٣٥,٤١٥,٧٤٧,٠٣٨,٤٣٦,٥٣٧,٤
٢٠٠٦٣٧,٦٢٣,٩٣٠,٧٢٧,٠٣٥,٣١٥,٥٤٧,٠٣٨,١٣٦,٣٣٦,١
٢٠٠٧٣٦,٤٢٤,١٣١,٥٢٦,٧٣٥,٨١٥,٠٤٧,١٣٩,٢٣٦,٩٣٨,١
٢٠٠٨٣٨,٣٢٣,٦٣٠,٣٢٦,٤٣٥,٥١٥,٤٤٥,٥٣٩,٦٣٦,٩٤٠,٠
٢٠٠٩٣٧,١٢٢,٨٣١,١٢٧,٢٣٥,٩١٥,٦٤٤,٦٣٨,٣٣٦,٥٣٨,٣
٢٠١٠٣٦,٠٢٢,٩٣٢,٣٢٦,٧٣٣,٠١٦,٧٤٢,٥٣٩,٨٣٥,٢٤٠,٤

المصدر:  نشرة إحصاءات الطاقة العالمية ، شركة البترول البريطانية ، أعداد مختلفة.

الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي

تابع (٢) جدول رقم (٩) : نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستھلكة

الغاز الطبيعي النفط النفطالغاز الطبيعي

إيطاليا

الغاز الطبيعي

حدة المملكة المت
السنة

فرنسا

النفطالنفط

كندا المانيا

النفط
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بحر الشمال ( برنت )العربي الخفيفبحر الشمال ( برنت )العربي الخفيف

١,٣٠٢,٢٣١,٣٠٢,٢٣
١,٦٥٣,٢١١,٥٧٣,٠٥
١,٩٠٣,٦١١,٧٣٣,٢٨
٢,٧٠٤,٢٥٢,٢٨٣,٥٨
٩,٧٦١٢,٩٣٧,٢٧٩,٦٣
١٠,٧٢١١,٥٠٧,١٨٧,٧٠
١١,٥١١٣,١٤٧,١١٨,١١
١٢,٤٠١٤,٣١٧,٠٥٨,١٤
١٢,٧٠١٤,٢٦٦,٧٣٧,٥٦
١٧,٢٦٣٢,١١٨,٣٧١٥,٥٧
٢٨,٦٧٣٧,٨٩١٢,٤٠١٦,٣٩
٣٤,٢٣٣٦,٦٨١٣,٤٤١٤,٤٠
٣١,٧٤٣٣,٤٢١١,٥٨١٢,١٩
٢٨,٧٧٢٩,٨٣٩,٩٨١٠,٣٤
٢٨,٠٦٢٨,٨٠٩,٢٩٩,٥٤
٢٧,٥٤٢٧,٣٣٨,٧٦٨,٦٩
١٣,٧٣١٤,٥٠٤,٢٦٤,٥٠
١٧,٢٣١٨,٣٤٥,٢٠٥,٥٣
١٣,٤٠١٤,٩٧٣,٩١٤,٣٧
١٦,٢١١٨,٢٢٤,٥٣٥,٠٩
٢٠,٨٢٢٣,٩٩٥,٥٤٦,٣٨
١٧,٤٣١٩,٩٩٤,٤٤٥,١٠
١٧,٩٤١٩,٣٣٤,٤٤٤,٧٩
١٥,٦٨١٧,٠٠٣,٧٨٤,١٠
١٥,٣٩١٥,٨٠٣,٦٣٣,٧٢
١٦,٧٣١٧,٠١٣,٨٥٣,٩١
١٩,٩١٢٠,٧٠٤,٤٨٤,٦٥
١٨,٧١١٩,٠٦٤,١٢٤,٢٠
١٢,٢٠١٢,٧١٢,٦١٢,٧٢
١٧,٤٥١٧,٩١٣,٦٨٣,٧٨
٢٦,٨١٢٨,٤٤٥,٥٣٥,٨٧
٢٣,٠٦٢٤,٤٦٤,٦٢٤,٩٠
٢٤,٣٢٢٥,٠٣٤,٧٩٤,٩٣
٢٧,٦٩٢٨,٨١٥,٣٥٥,٥٦
٣٤,٥٣٣٨,٢٣٦,٥٤٧,٢٤
٥٠,١٥٥٤,٣٧٩,٣١١٠,٠٩
٦١,٠٥٦٥,١٤١١,١٠١١,٨٤

٢٠٠٧٦٨,٧٥٧٢,٥٥١٢,٢٤١٢,٩٢
٩٥,١٦٩٧,٣٧١٦,٣١١٦,٦٩
٦١,٣٨٦١,٦٨١٠,٣٨١٠,٤٣
٧٧,٧٥٧٩,٥١١٢,٨٣١٣,١٢
١٠٧,٨٠١١١,٣٣١٧,٥٥١٨,١٣

 *  تم حساب األسعار الحقيقية بإستخدام مؤشر أسعار المستھلك في الدول الصناعية.

١- كتاب اإلحصاءات المالية ( IFS ) ، صندوق النقد الدولي. المصادر: 

٢- األوبك.

١٩٨٠
١٩٨١

األسعار الحقيقية للنفط*

( دوالر أمريكي للبرميل )  

٢٠٠٩
٢٠٠٨

١٩٧٤
١٩٧٥
١٩٧٦
١٩٧٧
١٩٧٨
١٩٧٩

١٩٨٧
١٩٨٨

األسعار االسمية والحقيقية للنفط : (١٠) جدول رقم

١٩٧٣

السنة

١٩٧٠
١٩٧١
١٩٧٢

 (١٩٧٠ سنة األساس عام  )

األسعار االسمية للنفط

١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠

١٩٨٩

١٩٨٢
١٩٨٣
١٩٨٤
١٩٨٥
١٩٨٦

١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦

١٩٩٠
١٩٩١
١٩٩٢
١٩٩٣

٢٠١١

٢٠٠١

٢٠١٠

٢٠٠٦

٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢

٢٠٠٥
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رقم الصفحةالـــجدول

عام - عدد الطلبة١- ٣٢١  التعليم ال

عام - عدد المعلمين٢- ٣٢٢  التعليم ال

عام - عدد المدارس٣- ٣٢٣  التعليم ال

عالي - عدد الطالب المستجدين٤- ٣٢٤  التعليم ال

عالي - عدد الطالب المقيدين٥- ٣٢٥  التعليم ال

عالي - عدد الخريجين٦- ٣٢٦  التعليم ال

عالي - عدد اعضاء ھيئة التدريس٧- ٣٢٧  التعليم ال

٣٢٨  التعليم التقني والتدريب المھـني - إجمالي عدد الطلبة  ٨-

٣٢٩  التعليم التقني والتدريب المھـني -  عدد الخريجين٩-

٣٣٠  التعليم التقني والتدريب المھـني - عدد اعضاء ھيئة التدريس ١٠-

٣٣١  التعليم التقني والتدريب المھـني - عدد الكليات والمعاھد ١١-

٣٣٢  عدد المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة في القطاع الصـحي١٢-

٣٣٣  عدد المستشفيات واألسّرة١٣-

٣٣٤  عدد األطباء والممرضين١٤-

٣٣٥  عدد الفئات الطبية المساعدة١٥-

القسم الحادي عشر

 التعليم 

إجمالي عدد المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي 

إحصاءات أخرى متنوعة
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رقم الصفحة

٣٣٦  مساحة المحاصيل الزراعيـة  ١٦-

٣٣٧  إنتاج المحاصيل الزراعية١٧-

ني ١٨- تاج الحيوا ٣٣٨  مؤشرات عن اإلن

٣٣٩تقديرات أعداد الثروة الحيوانية والـدواجن١٩-

٣٤٠ عدد المصانع القائمة٢٠-

٣٤٢ إجمالي التمويل للمصانع القائمـة٢١-

٣٤٤  عدد العمالة في المصانع القائمة٢٢-

٣٤٦  طاقة مرافق توليد الكھرباء وعدد المشتركين٢٣-

٣٤٧  إنتاج ومبيعات شركات االسمنت٢٤-

فذتھا وزارة النقـل٢٥- لتي ن ٣٤٨  إجمالي أطوال الطرق التراكمية ا

سعودية٢٦- ية ال ٣٤٩  حركة الطيران المدني للخطوط الجوية العرب

٣٥٠  إجمالي حركة شركات الطـيران ٢٧-

سية٢٨- ٣٥١   تقديرات السكان في منتصف العام حسب الجنس والجن

لة٢٩- ٣٥٢  القوى العاملة ومعدل البطا

٣٥٣  أعداد العاملين في الدولة٣٠-

من الزيارة٣١- ٣٥٤  اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض 

من الزيـارة٣٢- ٣٥٥  اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض 

من الزيارة٣٣- غرض  ٣٥٦  اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب ال

الصناعة والكھرباء واالسمنت

إحصاءات الطرق والنقل الجوي

إحصاءات السكان والقوى العاملة

الزراعة والثروة الحيوانية
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السنـــــة
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٣٩٠/١٣٨٩٢٧٧٣٦٤١١٩٧٨٩٣٩٧١٥٣٥٥٨٩٠٥٣٠٥٦١١٩٥١٤٠٥٨١٤٨٧١٥٥٤٥٤٧٣٨٩٣
١٣٩١/١٣٩٠٢٩٥٥٢٠١٣٢٢٧٧٤٢٧٧٩٧٦٠٩٢٦٨٦٤٥٦٩٥٧١١٨١٧٨١٨٥٦٢٠٠٣٤٥١٧٤٠٢
١٣٩٢/١٣٩١٣٢١٠٤٣١٥٣٩٦٤٤٧٥٠٠٧٧٠٨٠٢١٣٥٤٦٨٤٣٤٨٢٠٤٤٠٢٩٧٩٢٣٤١٩٥٨٢٧٧٤
١٣٩٣/١٣٩٢٣٤٦٩٢٨١٧٤١٩٤٥٢١١٢٢٧٨٩٢٤٢٠٥١٨٩٩٤٤٢٢٣٢٤٢٤٠٠٩٢٧٢٥١٦٤٧٨١٥
١٣٩٤/١٣٩٣٣٨٠٢٨٦١٩٧٤٤٨٥٧٧٧٣٤٨٦٢٤٧٢٩٤٧٨١١٥٧٢٥٢٦٧٧٤٦٤١٢٣٣١٨٦٧٢٦٦٤٥
١٣٩٥/١٣٩٤٤٢٠١٩٤٢٢٣٣٠٤٦٤٣٤٩٨٩٨٧٣٩٣٨٥٤٤١٣٧٢٨٣٣١٣٣٣١٠٢٠٦٤١٥٣٩٨٢٢٣٢٠
١٣٩٦/١٣٩٥٤٣٩٥٠٢٢٤٦٦٠٦٦٨٦١٠٨١٠٧٠٥٢٤٧٨١٧١٥٤٨٦٩٣٤٩٧٠١٣٨٥٦٤٨٨٢٦٨٨٩٨٠٣
١٣٩٧/١٣٩٦٤٥٩٦٣٨٢٦٦٤٢٥٧٢٦٠٦٣١٢٢٤٢٨٥٥٤٩٣١٧٧٩٢١٤٢٤١٥١٧٥١٨٥٩٩٣٣٩٦٣٩١٧
١٣٩٨/١٣٩٧٤٧٤٦٣٩٢٧٨٣٣٨٧٥٢٩٧٧١٣٢٩٩١٦٤٢٠١١٩٧١٩٢٤٩٩٧٨٢٠٣٨٤٧٠٣٦٢١٠٢٠٥٣١
١٣٩٩/١٣٩٨٥٠٣٩٣٤٢٩٨٨٧٦٨٠٢٨١٠١٤٩٣٠٥٧١٠٣٧٢٢٠٣٤٢٥٩١٥١٢٤٥٦٥٨٣٧١٦١١٠٦٨٦٨
١٤٠٠/١٣٩٩٥٣٦٨٩١٣٢٥٣٦٩٨٦٢٢٦٠١٦٥١٠٧٨٠٠٨٧٢٤٥١٩٤٦٤٦٢٧٢٨٩٥٧٩٣٥٨٤١٢٠١٠٣٨
١٤٠١/١٤٠٠٥٧٠٣٩٧٣٦٠٠٣٩٩٣٠٤٣٦١٦٨٥٦٧٨٨١٥٧٢٥٦٧٢٤٦٥٨٧٣٣٤١٥٠١٠٠٠٢٣١٢٨٧١٨٣
١٤٠٢/١٤٠١٦٠٠٨٩١٣٩٧٤١٦٩٩٨٣٠٧١٧٦٦٤١٩٧٣٦٢٢٧٤٠٠٣٧٤٢٧٠٤١٨١٩١١٦٠٨٩١٣٨٨٣٩٩
١٤٠٣/١٤٠٢٦٣٧١١٧٤٣٦٤١١١٠٧٣٥٢٨١٩٣٠٨٤١٠٨٤١٤٣٠١٤٩٨٨٠٧٥٦٤٩٥٢٥١٣٠٢٨١١٥٠٥٣٠٧
١٤٠٤/١٤٠٣٦٧٦٢٨١٤٩٠٣٢٣١١٦٦٦٠٤٢١٢٠٤٢١٢٣٣١٧٣٣٥٣٥٩٨٨٢٠٩٥٨٧٧٢١٤٦٩٨١١٦٤٨٩٤٤
١٤٠٥/١٤٠٤٧٢٠٢٤٥٥٤٢٧٠٨١٢٦٢٩٥٣٢٣٥٥٥٢١٣٧٥٨٢٣٧٣١٣٤٩٦٩٣١٦٧٢٥٥١٦٤١٨٦١٨٠٠٢٧٣
١٤٠٦/١٤٠٥٧٥٩٨٨٦٥٨٧٥٣٥١٣٤٧٤٢١٢٥١٦٦٠١٥٠٤٥٨٤٠٢١١٨١٠٥٦٣٢٧٤٥٠٨١٨٠١٤٠١٩٢٩٦٧٩

١٤٠٧٨١٠٧٧٤٦٤٩٥٠٩١٤٦٠٢٨٣٢٦٦٧٠١١٧٠٤٥٦٤٣٧١٥٧١١٣٨٩٥٨٤٥٥٤١٩٨٤٤٩٢٠٩٥٨٨٩
١٤٠٨٨٦٧٦٦٤٧١٠٦٢٣١٥٧٨٢٨٧٢٧٨٨٤٣١٨٧٠٠٠٤٦٥٨٤٣١٢٣٤٥٤٩٤١٢٤٢١٧٥٧٨٢٢٦١٧٠٨
١٤٠٩٩٢٤٠٢٧٧٧٠٣٦٧١٦٩٤٣٩٤٢٩٢٣٩١٢٠٢٤٥٨٤٩٤٨٤٩١٣٧٩٥٧١٠٦٣٤٩٢٤٤٣٠٦٢٤٣٣٥٤٩
١٤١٠٩٨٠٣٦٢٨٢٠٧٠٣١٨٠١٠٦٥٣١٤٠١٠٢٢٤٢٠٤٥٣٨٢١٤١٥٠٤٦٨١١٨١١٤٢٦٨٥٨٢٢٦٠٧٨٦١
١٤١١١٠١٩٧٠٨٨٥٧٢٠٨١٨٧٦٩١٦٣٢٢٨٢٣٢٤٧٢٥٧٥٧٠٠٨٠١٥٦٩٧٦١٣٢٥٨٦٢٨٩٥٦٢٢٧٣٦٥٥٨
١٤١٢١٠٢٨٩٧٨٨٩٣٠٧٦١٩٢٢٠٥٤٣٤٧١٩٨٢٦٩٣٦٢٦١٦٥٦٠١٦٩٨٠٤١٤٣٧٧٢٣١٣٥٧٦٢٨٥٢١٩٠
١٤١٣١٠٧٤٨٨٣٩٥٠٩٩٨٢٠٢٥٨٨١٣٩٠٠٢٨٣٠٣١٧٠٦٩٣١٩٨١٨٨٥٣٧١٥١٩٤٩٣٤٠٤٨٦٣٠٥٩٥٦٥
١٤١٤١١١٧٦٥٥٩٩٧٠٨١٢١١٤٧٣٦٤٣٤٠٧٣٣٣٦٧٦٦٧٧٠٨٣٩٢١٢١٣٨١٧٣٦١٥٣٨٥٧٥٣٣٢٧١٣٢٨

١٤١٦/١٤١٥١١٣٥٥٤٥١٠٣٣٠٩٢٢١٦٨٦٣٧٤٦٢٠٩١٣٧١٥٥٧٨٣٣٦٤٨٢٣٢٨٨٢٢٠٢٠١٦٤٣٤٨٩٨٣٤٣٧١٨٣
١٤١٧/١٤١٦١١٧٨٧١٦١٠٦٩٥٢٦٢٢٤٨٢٤٢٤٩٣٣١٦٣٩٤٥٥٨٨٨٧٨٧٤٢٦٦٤٠٧٢٣٢١٦٨٤٩٨٥٧٥٣٦٣٤٦٩١
١٤١٨/١٤١٧١١٧٤٤١١١٠٨١٧٧٤٢٢٥٦١٨٥٥١٦٧٨٦٤١٦٩١٩٩٣٣٧٠٥٢٩٩٨٢١٢٦٧٥١٩٥٦٧٣٤٠٣٧٥٧٢٣٠
١٤١٩/١٤١٨١١٦٥٣٧٨١٠٧٨٢٣٥٢٢٤٣٦١٣٥٣٨٠١١٤٤٤٧٩٥٩٨٢٨٠٦٣٣٥٥٧٦٣٠٦٥٢٩٦٤٢١٠٥٣٨٦٨٥٢٤
١٤٢٠/١٤١٩١١٧٥٥٥٦١٠٨٤٢٩٣٢٢٥٩٨٤٩٥٦٤١٢٦٤٧١٧٣٩١٠٣٥٨٦٥٣٦٦٦٦١٣٣٨٤٤٥٧٠٥١٠٦٤٠٠٠٨٢٠
١٤٢١/١٤٢٠١١٨٩٣٦٤١٠٩٥٩٦٤٢٢٨٥٣٢٨٥٨٢٤٩٠٤٩١٣١١١٠٧٣٨٠١٣٩٠٤١٨٣٦٥٥٥٩٧٥٥٩٧٧٤١١٥١٠٦
١٤٢٢/١٤٢١١٢٠٠٥٩٨١١٠٧٨٦٢٢٣٠٨٤٦٠٥٨٩٦٥٤٤٩٤٢٨١١٠٨٣٩٣٥٤٠٧١٧٨٣٨٧٠٠١٧٩٤١٧٩٤١٨٦٥٧٤
١٤٢٣/١٤٢٢١٢٠١٤٠١١١١٤٧٦٥٢٣١٦١٦٦٦٠٦٠٦٩٥٠٧١٨٣١١١٣٢٥٢٤٣٣٤٣٨٤٠٨٧٣٤٨٤٢١٧٢٤٢٧١٥٩٠
١٤٢٤/١٤٢٣١٢١٩٥٦٩١١٢٢٦٤٥٢٣٤٢٢١٤٥٨٩١٧٤٥٠٤٧٧٢١٠٩٣٩٤٦٤٤٢٢٠١٤١٣٣٢٤٨٥٥٥٢٥٤٢٩١٦٨٥
١٤٢٥/١٤٢٤١٢٤١٨٤٠١١٤٣٦٦١٢٣٨٥٥٠١٥٧٤٠٠٥٥٠٤٠٢١١٠٧٨٠٢٦٤٦٥٨٢٢٤٢٦٣٠٩٨٩٢١٣١٤٣٥٥٦٥٨
١٤٢٦/١٤٢٥١٥٧٨٩٠٩١٥١٨٦٩٥٣٠٩٧٦٠٤٦٧١٢٣٥٦٧٠٢٨١١٣٤١٥١٦٦٠٨٠٦٧٥٧٤٣٦٤١١٨٢٤٣١٥٦٢١٥٥١
١٤٢٧/١٤٢٦١٥٩٩٧٨٨١٥٣٢٠٣٠٣١٣١٨١٨٧٢٤٠١١٦٩٦٠٢٧١٤٢٠٠٣٨٦٨٠٤٥٧٦٠٦١٣٠١٢٨٦٥٨٧٥٨٣٨٤٤٣
١٤٢٨/١٤٢٧١٦٢٦٢٥٢١٥٤٧٥٥٥٣١٧٣٨٠٧٧٣٠٥٤٨٧٠٢٠٦٠١٤٣٢٦٠٨٦٩٧٣٩١٦١٦٤٥١١٣١٣٨٤٢٥٩٢٠٢٥٧
١٤٢٩/١٤٢٨١٦٤٨٥٩٢١٥٦٢٧٩٥٣٢١١٣٨٧٧٤٠٥٠٨٧٠٩١٧٣١٤٤٩٦٨١٧١١٧٥١٦٢٦٦٦٢١٣٣٨٤١٣٥٩٩٩٤٨١
١٤٣٠/١٤٢٩١٦٧١٨٦٧١٥٨٣٣٧٧٣٢٥٥٢٤٤٧٧٦٥٥٩٧٤١٨٣٢١٥١٨٣٩١٧١٥٣٤٨٦٤٨٢٠٣١٣٦٣٥٥١٦١٣٧١٨٦
١٤٣١/١٤٣٠١٦٩١١٠٧١٦٢٩٩٥٩٣٣٢١٠٦٦٧٩٠٦٥٣٧٥٦٣٨٠١٥٤٧٠٣٣٧٦٦٩٧٥٦٧٤٤٢٨١٤٤١٤٠٣٦٣٠٩٥٠٢
١٤٣٢/١٤٣١١٧٠١٤٢٢١٦٤٦٢٥٨٣٣٤٧٦٨٠٧٩٣٠٢٥٧٦٧٧٢٥١٥٦٠٧٥٠٧٩١٥١٨٦٨٨٥٩٠١٤٨٠١٠٨٦٣٨٨٥٣٨

مالحظة : البيانات من عام ١٤٢٦/١٤٢٥ھـ  منقحة من المصدر.

المصدر:  وزارة التربية والتعليم، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

إجمالي عدد 
الطلبة

جدول رقم (١) : التعليم العام
بة  عدد الطل

ثانوي متوسط تدائي إب
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالسنـــــة

١٣٩٠/١٣٨٩١٢٨٥١٤٣٣٠١٧١٨١٣٢٩٢١٨٩٣٤٨١٥٠٤١٤٥١٨٢١١٨٠

١٣٩١/١٣٩٠١٢٧١٩٤٧١٦١٧٤٣٥٣٠١٧٣٤٨٣٣٦٥٦٣٦٢١٦٥٧٢١٤٥٧

١٣٩٢/١٣٩١١٤١١١٥٤٦٦١٩٥٧٧٣٥٤٨٦٦٩٤٢١٧٨٢٤١٢٧٩٥١٢٤٧٤٥

١٣٩٣/١٣٩٢١٥٦٦٣٦٤٦٧٢٢١٣٠٤٢٦٠١٠٣٥٥٢٩٥١١٥٥١٩٠١٣٤٥٢٨٧٧٠

١٣٩٤/١٣٩٣١٨٧٣١٧٦٥٣٢٦٣٨٤٤٨١٢١٣٨٣٦١٩٥١٣٥٦٢٩٤١٦٥٠٣٤٢٢٩

١٣٩٥/١٣٩٤٢١٣٩٢٨٣٦٤٢٩٧٥٦٥٦٦٨١٧٧١٧٤٣٩١٦٨٣٤٤٩٢١٣٢٣٩٣٢٧

١٣٩٦/١٣٩٥٢٣٩١٣١٠٥٧٠٣٤٤٨٣٦٤٣٢٢٣٧٧٨٨٠٩١٩٦٣٦٥٣٢٦١٦٤٥٩٠٨

١٣٩٧/١٣٩٦٢٦١٦٦١١٩١١٣٨٠٧٧٧٥٩٣٣٠٠٢١٠٥٩٥٢٢٨٠٩٧٧٣٢٥٧٥١٩٢٩

١٣٩٨/١٣٩٧٢٦٢٤٧١٣٠٦٠٣٩٣٠٧٩٠٤٣٣٥٠١١٢٥٤٤٢٦٧١١١٩٦٣٨٦٧٥٥٧١٨

١٣٩٩/١٣٩٨٢٧٢٢٥١٤٧٧٣٤١٩٩٨١٠٣٠٢٤٣٨٢١٤٦٨٤٣٠٥٦١٧٨٠٤٨٣٦٦١٥١٨

١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٨٤١١٧٢٦٣٤٦١٠٤١١٢٣٩٥٢٠٣١٦٤٤٢٣٣٧٧٢٢١٥٥٥٩٢٦٨١٣٨

١٤٠١/١٤٠٠٣٠٣٦٥١٩٦٤٥٥٠٠١٠١١٠٥٠٥٧١٨١٦٧٦٨٣٦٣٣٢٣٢٩٥٩٦٢٧٢٧٤٠

١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٧٥٢٣٠٤٠٥٥٠١٥١١٤٩٢٦٧٦٩١٨٢٦١٣٨٤٤٣٠٥٨٦٩٠٢٨٠١٧٨

١٤٠٣/١٤٠٢٣٣٥٢٤٢٦٣٢٠٥٩٨٤٤١١٩٨١٨٠٤٦٢٠٠٢٧٤٢٥٤٣٦٢٢٧٨٧٦٨٧٧٤٧

١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٣٢١٢٨٧٣٦٧٣٠٥٧١٥٠٦٨٩٢٣٩٢٤٣٠٧٥٤٣٥٤٥١٧٩٩٥٢١٠٧٣١٦

١٤٠٥/١٤٠٤٤٧٠٨٧٣١٤٩٢٧٨٥٧٩١٦٣٩٣١٠٥١٦٢٦٩٠٩٦٠٤٨٥٠٢٥١١٠٧٣١١٦٥٦١

١٤٠٦/١٤٠٥٤٨٠٣٧٣٩٥٦٣٨٧٦٠٠١٧٧٠٤١٢٢٤٤٢٩٩٤٨٦١٨٦٥٩٣٨١٢١٢٤١٢٩٦٧٢

١٤٠٧٤٩٣٠٠٤١٢٣٥٩٠٥٣٥١٧٩٤٦١٢٦٤٣٣٠٥٨٩٦٤٢٥٦٤٠٦١٢٨٣١١٣٣٩٥٥

١٤٠٨٥٣٤٣٢٤٥٠٩١٩٨٥٢٣١٩٨٧٩١٤١٧٨٣٤٠٥٧٧١٦٤٧٢٤١١٤٤٠٥١٤٦٩٨٥

١٤٠٩٥٦٠٢٢٤٩٩١٥١٠٥٩٣٧٢١٢١٤١٥٦٠٠٣٦٨١٤٧٩٧٨٨٠٦٠١٦٠٣٨١٥٨٧٨٩

١٤١٠٥٩٢٢٨٥٣٥٨٧١١٢٨١٥٢٣٠٣١١٦٨٨٤٣٩٩١٥٩٣٠٥٩٠٤٨١٨٣٥٣١٧١٠٨٣

١٤١١٦٢٨٩١٥٦٩٩٠١١٩٨٨١٢٤٨٤٥١٨٢٨٥٤٣١٣٠١٠١٣٤٩٨٨٤٢٠٠١٨١٨٣٠٢٩

١٤١٢٦٥٩٦٨٦١٤٥٢١٢٧٤٢٠٢٦٩٦٠٢٠٤٥٦٤٧٤١٦١٠٨٨٩١١٢٣٨٢٢١٢٧١٩٦٩٦٣

١٤١٣٧١٠٢٦٦٧٤٠٨١٣٨٤٣٤٢٩٥٢٧٢٣٢٦٦٥٢٧٩٣١١٧٠٢١٢٨٨٧٢٤٥٨٩٢١٥٨١٦

١٤١٤٧٥٣٩٢٧٤٥١١١٤٩٩٠٣٣١٩٥٠٢٧٥٧٨٥٩٥٢٨١٢٦٧١١٥٢٦٦٢٧٩٣٧٢٣٧٣٦٨

١٤١٦/١٤١٥٨٠١٩٨٨٠٧٣٤١٦٠٩٣٢٣٥١٦٥٣٠١١٢٦٥٢٧٧١٤٥٩٨١٦٩٧٠٣١٥٦٨٢٥٧٧٧٧

١٤١٧/١٤١٦٨٣٠٦٠٨٦٢٦٠١٦٩٣٢٠٣٦٧٣٧٣٢٦٢٧٦٩٣٦٤١٦٧٠٣١٩٠٩١٣٥٧٩٤٢٧٤٤٧٨

١٤١٨/١٤١٧٨٤٧٩٠٩٠٦٦٨١٧٥٤٥٨٣٨٦٠٠٣٥٩٦٥٧٤٥٦٥١٩١٩٧٢٢٢٧٥٤١٤٧٢٢٩١٤٩٥

١٤١٩/١٤١٨٨٦٢٥٢٩٦٢٨٢١٨٢٥٣٤٤٠٤٠٧٤٠١٩٩٨٠٦٠٦٢١٠١٠٢٦٧٩٢٤٧٨٠٢٣١٠٩٤٢

١٤٢٠/١٤١٩٨٨٤٨١١٠٠٥٢٧١٨٩٠٠٨٤٢١٠٥٤٤٥٨٨٨٦٦٩٣٢٢٩٧٢٣٠٦٨٨٥٣٦٦٠٣٢٩٣٦١

١٤٢١/١٤٢٠٨٩٨٠٠١٠٠٧٧٠١٩٠٥٧٠٤٣١٨٤٤٣٥٦٥٨٦٧٤٩٢٤٨٠٣٣٠٥١٦٥٥٣١٩٣٣٢٦٣٨

١٤٢٢/١٤٢١٩٣٠٢٥١٠٢١٧٦١٩٥٢٠١٤٦٦٨٥٤٤٩٠٧٩١٥٩٢٢٨١٧٠٣٢٠٨٩٦٠٢٥٩٣٤٧٠٥٢

١٤٢٣/١٤٢٢٩٦٠٤٨١٠٣٦٩٣١٩٩٧٤١٤٨٨٤٢٤٧٥٨٥٩٦٤٢٧٣٠٥٩٧٣٤٦٧٨٦٥٢٧٥٣٦١٤٤٣

١٤٢٤/١٤٢٣٩٦٣٧٥١٠١٨٠٦١٩٨١٨١٤٩٠٧٩٤٨٠٥٢٩٧١٣١٣٢٥٧٢٣٥٨٢٠٦٨٣٩٢٣٦٣٧٠٤

١٤٢٥/١٤٢٤٩٨٤١٧١٠٧٦١٩٢٠٦٠٣٦٤٦٧١٠٥٤٣٩٣١٠١١٠٣٣٥٥٦٧٣٩١٥٤٧٤٧٢١٣٨١٨٦٠

١٤٢٦/١٤٢٥١٠٣٧٢٦١٠٩٦٢٩٢١٣٣٥٥٥١٨٩١٥٢٧٨٤١٠٤٦٧٥٣٧٣٨٩٤٢٣٦٥٧٩٧٥٤٣٩٧٧٨٤

١٤٢٧/١٤٢٦١٠٤١٧١١١١٨٥١٢١٦٠٢٢٥٢٣٠٢٥٤٠٥٨١٠٦٣٦٠٣٩٣٢٤٤٥٣٧٤٨٤٦٩٨٤٠٧٠٨٠

١٤٢٨/١٤٢٧١٠٧٢٢٧١١٣٨٢٨٢٢١٠٥٥٥٤٠٣٤٥٧٥٣١١١١٥٦٥٤١١٠٨٤٦٧١٥٨٧٨٢٣٤٢٠٤٤٣

١٤٢٩/١٤٢٨١١٢٨٩٤١١٦٧٩٢٢٢٩٦٨٦٥٤٩٣٧٦١٤١٢١١٦٣٤٩٤٣٦٠٣٤٦٨٨٨٩٠٤٩١٤٣٦٥٢٦
١٤٣٠/١٤٢٩١٠٧٨٢٨١٠٧٨٨٤٢١٥٧١٢٥٥٨٤٢٥٤٢٩٩١١٠١٤١٤٣٧٤٥٤٧٨٦١٩١٦٠٦٤١٧٤٥٩
١٤٣١/١٤٣٠١١٠٨٥٠١١٢٦٦١٢٢٣٥١١٥٨٩٨٩٥٨٣٨١١١٧٣٧٠٤٧٣٥٣٥٢٤٠٠٩٩٧٥٣٤٤٠٦٣٤
١٤٣٢/١٤٣١١١٣٨٢١١١٤٥٠٤٢٢٨٣٢٥٦٢٣٠٦٦٠١٧٤١٢٢٤٨٠٤٩٦٥٤٥٢٧٦٢١٠٢٤١٦٤٥٣٢٢١

   المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

إجمالي عدد 
المعلمين

جدول رقم (٢) : التعليم العام
 عدد المعلمين

ثانوي متوسط تدائي إب
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السنـــــة

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٣٩٠/١٣٨٩١٤٤٦٣٧٨١٨٢٤٣٣٣٢٢٣٥٥١١٠٦١١٦٢٢٩٥

١٣٩١/١٣٩٠١٥١٨٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٧٣٩٨١١٨٦١٢٤٢٤٣٠

١٣٩٢/١٣٩١١٦٦٦٤٨٨٢١٥٤٤١٨٦٩٤٨٧١٢٧١٥١٤٢٢٧٨٣

١٣٩٣/١٣٩٢١٨٨٠٥٨٧٢٤٦٧٤٦٥٩٥٥٦٠١٣٥١٨١٥٣٣١٨٠

١٣٩٤/١٣٩٣١٩٩٠٧٢١٢٧١١٤٩٠٩٨٥٨٨١٤١١٩١٦٠٣٤٥٩

١٣٩٥/١٣٩٤٢١٤٧٨٨١٣٠٢٨٥٣٢١١٧٦٤٩١٥٦٢٦١٨٢٣٨٥٩

١٣٩٦/١٣٩٥٢٤٨٩١٠٠٨٣٤٩٧٥٨٤١٣٦٧٢٠١٧٧٣٥٢١٢٤٤٢٩

١٣٩٧/١٣٩٦٢٧٣١١١٤٧٣٨٧٨٦٦٠١٦٤٨٢٤٢٠٩٤٨٢٥٧٤٩٥٩

١٣٩٨/١٣٩٧٣١٧٤١٢٧٠٤٤٤٤٧٩٢١٩٨٩٩٠٢٧٣٥٨٣٣١٥٧٦٥

١٣٩٩/١٣٩٨٣٥١٢١٤٧١٤٩٨٣٩٣٧٢٧٣١٢١٠٣٢٢٨٥٤٠٧٦٦٠٠

١٤٠٠/١٣٩٩٣٦٥٨١٦٥٥٥٣١٣١٠٢٧٣٥٠١٣٧٧٣٤٣١١٣٤٥٦٧١٤٦

١٤٠١/١٤٠٠٣٨٦٧١٨٧٧٥٧٤٤١١٠٩٤٣٠١٥٣٩٣٧٥١٣٨٥١٣٧٧٩٦

١٤٠٢/١٤٠١٤٠٨٣٢٢٠٤٦٢٨٧١٢١٢٥١٥١٧٢٧٤٦٣١٧٥٦٣٨٨٦٥٢

١٤٠٣/١٤٠٢٤٢٧٧٢٥١٥٦٧٩٢١٣١٨٦٠٤١٩٢٢٤٩٧٢٢٠٧١٧٩٤٣١

١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٢٣٢٨٣٦٧٢٥٩١٣٨٨٧١٠٢٠٩٨٥٣٣٢٧٠٨٠٣١٠١٦٠

١٤٠٥/١٤٠٤٤٥١٧٣٢٠٠٧٧١٧١٥٠٢٨١٩٢٣٢١٥٨٣٣٠٨٨٩١١٠٩٢٩

١٤٠٦/١٤٠٥٤٥٠٢٣٣١٠٧٨١٢١٥١٢٨٧٥٢٣٨٧٥٩٣٣٣٥٩٢٨١١١٢٧

١٤٠٧٤٦٤٢٣٣٧٠٨٠١٢١٥٥٧٨٩٩٢٤٥٦٦٢٤٣٦٦٩٩٠١١٤٥٨

١٤٠٨٤٨٠٧٣٦١٩٨٤٢٦١٧٤٤١٠٢٧٢٧٧١٧٢٢٤٤٨١١٧٠١٢٣٦٧

١٤٠٩٤٨٧٧٣٧٥٤٨٦٣١١٨٤٣١١٠٣٢٩٤٦٧٦٣٤٩٩١٢٦٢١٢٨٣٩

١٤١٠٤٩٧٦٣٨٣٢٨٨٠٨١٩٧٥١١٣٥٣١١٠٧٣٥٥٢٠١٢٥٥١٣١٧٣

١٤١١٥١٦٧٣٩٣٠٩٠٩٧٢٠٩٥١١٩٤٣٢٨٩٧٧٣٥٨١١٣٥٤١٣٧٤٠

١٤١٢٥٢٩٦٤١٩٤٩٤٩٠٢٢٢٤١٣٥٨٣٥٨٢٨٥٢٦٨٥١٥٣٧١٤٦٠٩

١٤١٣٥٥٥٦٤٦٧٤١٠٢٣٠٢٤٠٩١٦٠٠٤٠٠٩٩٣٧٧٩٥١٧٣٢١٥٩٧١

١٤١٤٥٦٩٧٥٠١٤١٠٧١١٢٦٠٩١٨٢٢٤٤٣١١٠٤٠٨٧٥١٩١٥١٧٠٥٧

١٤١٦/١٤١٥٥٧٠٧٥١٦٤١٠٨٧١٢٦٤٣١٩٥٥٤٥٩٨١٠٥٤٩٤٨٢٠٠٢١٧٤٧١

١٤١٧/١٤١٦٥٨٣٨٥٣٧٩١١٢١٧٢٧٩٩٢٠٩٩٤٨٩٨١٢٥٤١٠٦٤٢٣١٨١٨٤٣٣

١٤١٨/١٤١٧٥٩٣٣٥٥٧٦١١٥٠٩٢٩٣١٢٢٢٣٥١٥٤١٣٤٧١١٧١٢٥١٨١٩١٨١

١٤١٩/١٤١٨٦٠١١٥٨٤٧١١٨٥٨٣٠٧١٢٤٣٧٥٥٠٨١٤٨٢١٣٦١٢٨٤٣٢٠٢٠٩

١٤٢٠/١٤١٩٦١٤٨٦٠٨٦١٢٢٣٤٣٢٦٧٢٦٣٧٥٩٠٤١٦٢٢١٤٩٧٣١١٩٢١٢٥٧

١٤٢١/١٤٢٠٦٢٠٩٦٢٠٦١٢٤١٥٣٣٩١٢٧١٦٦١٠٧١٧٢١١٥٧١٣٢٩٢٢١٨١٤

١٤٢٢/١٤٢١٦٢٦٧٦٣١٨١٢٥٨٥٣٥١٦٢٨١٤٦٣٣٠١٨٠٤١٦٥٠٣٤٥٤٢٢٣٦٩

١٤٢٣/١٤٢٢٦٣٦٣٦٤٥٢١٢٨١٥٣٦٣١٢٩٣٥٦٥٦٦١٩٢٠١٧٨٤٣٧٠٤٢٣٠٨٥

١٤٢٤/١٤٢٣٦٣٨٦٦٤٩٤١٢٨٨٠٣٦٦٦٣٠٦٩٦٧٣٥١٩٨٠١٨٦٩٣٨٤٩٢٣٤٦٤

١٤٢٥/١٤٢٤٦٤٥٤٦٥٤٠١٢٩٩٤٣٦٥٤٣١٩٨٦٨٥٢١٩٩٦١٩٧٤٣٩٧٠٢٣٨١٦

١٤٢٦/١٤٢٥٦٥٢٦٦٦٣٧١٣١٦٣٣٧٦٢٣٣٢٤٧٠٨٦٢١٣٦٢٠٧٩٤٢١٥٢٤٤٦٤

١٤٢٧/١٤٢٦٦٦٠٣٦٧١٤١٣٣١٧٣٨٣٩٣٤٥٢٧٢٩١٢٢٠٠٢١٨٩٤٣٨٩٢٤٩٩٧

١٤٢٨/١٤٢٧٦٦٨٨٦٧٦٦١٣٤٥٤٣٩٢٧٣٥٧٦٧٥٠٣٢٢٥٠٢٢٦٦٤٥١٦٢٥٤٧٣

١٤٢٩/١٤٢٨٦٦٩٤٦٧٨٥١٣٤٧٩٤٠٢٥٣٦٦٧٧٦٩٢٢٣٢٣٢٤٠٨٤٧٣١٢٥٩٠٢

١٤٣٠/١٤٢٩٦٧٧١٦٨٥٥١٣٦٢٦٤٠٩٧٣٧٢٩٧٨٢٦٢٤٢٥٢٣٩١٤٨١٦٢٦٢٦٨

١٤٣١/١٤٣٠٦٧٦٧٦٨٣٥١٣٦٠٢٤١٣٠٣٧٨٠٧٩١٠٢٤٦٩٢٤٤٠٤٩٠٩٢٦٤٢١

١٤٣٢١٤٣١٦٧٨٤٦٨٤٤١٣٦٢٨٤١٧٩٣٨٢٠٧٩٩٩٢٥٣٣٢٤٨٠٥٠١٣٢٦٦٤٠

  المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

جدول رقم (٣) : التعليم العام
مدارس عدد ال

إجمالي عدد 
مدارس ال

ثانوي متوسط تدائي إب
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٦٣٩٦٩٣٤٨٩١٧٦٤٦١٥٢٣٧٩١٣١١١٩٢٥٠٣١٧٧٥٣٦٠١٤٦٧٧٨٩٦١١٢٦٣٥٦١٢٤٦٨٤٠١٧٨٤٣١٩٧٨٣٣٧٥ / ١٤١٧

١٤١٧١٥٩٩٧٢٥٦١٠٣٨٤٦١١٤٩٩٥١٦٢٢١٧٣٧٣٥٢٥٠٣٢٧٧٧٦٨٠٢٧٧٠٢٤٦١٩٩١٣٢٢٣٤٣٩٨٧٣٩٧٥٥٨٣٧٤٢ / ١٤١٨

١٤١٨١٣٨١١٠٢٤٨٨٤٤٥٠٠١٣٤٤١٠٠٢٩١٢٩٣٦٩٦٩٤٩٤٣٨٨٦٤٠٧٦٨٤١٦٩٦١١٣٨٠٢٤٤٨٩٢٥٧٠٣٨١٠١٩٣٠ / ١٤١٩

١٤١٩٢٥٠٩٨٣٤٨١٠٨٦٥٨٥١٦٧١٣٦٧٧٣٤٤٠٣٨٨١٧٤٦٧٢٦٨٥٥٤٣٧٤٩٩٧٢٩١١٤٧٩٠٤٨٠١٩٥٤٧٧٣١٠٢٧٩٢ / ١٤٢٠

١٤٢٠٤٩١٢٩١٧٨٩٧٩٣٣٩١٣١٨١٠٦٠٢٠٧١٢٦٧٤١٥٣١٥٥١٣٧٩٦٦٦٨١١٨٥٥٩٠٨٠٢٠٩٣٥٥٥٤٧٤٦٤٨٩٢١٢٠٣٦٦ / ١٤٢١

١٤٢١٣٦٠١٦٧٥٢٧٩٩٣٥٤٨١٥٤١٦٠٨١١٤٧٢٢٣٦٤٧٨٥٦٨٧٧٩٣٣٥٥١٦١٨٢٩٢٧٢٢٥٤٥٤٥٤٦٢١٦٦٩٧٨١٢١٥٩٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢٢٤٢١٧١٤١٣١٢٠٨٦٧٨١٨٨٦٧٣٥١٠٣٨٣٨٤٠٨٠٠٦٦٩٨٧١٠٧٧٨٧٢٢٤٨٤٣٣١٥٢٥٧٩٩٦٥٤٦٩٧١٢٥٤١٣٦٧٢٣ / ١٤٢٣

١٤٢٣٣٢٦١٩٧٥٢٣١٥٣٧٧٧٤٢٣١١٦٣٨١١٠٧٤٨٤٧٧٦٢١٢٢٧٦٩١٧٠٥٣١٣٠٢٧٤٦٧٢١٣٦٩٩٥٨٠٥٣٧١٣٠٥٧١٢١١١٠٨ / ١٤٢٤

١٤٢٤٢٦٥٢٥٦٥٢١١٥٣٣١١٦٩٢٧٠٢١٢٥٦٣١١١٥٦٧٥٦٧٤٥١١٢٩٣٣١٦٩٦٧٨٣٣٤٢٣٧٥١٣٤٠٩٣٦٩٣٢٢٢١٢٢١٨٢٢١٥٤٠٤ / ١٤٢٥

١٤٢٥٢٩٢٢٨١٥٧٣١٦٩٠١١٦٩٢٨٥٩٩٠١٢٠٣١١٠٤٥٦٦٤٨٩٥٣٥٠١٥١٩٩٨٣٥٦٨٥٨٣١٤٤٣٩٩٩٩٥٢١٦١٠٥٣١٧٢٠٠٥٣٣ / ١٤٢٦

١٤٢٦٣٢٤٢٨٧٦١١١٧٩٢١٤٦٦٣٢٥٨١٢٩٣٢٩٥١٥٨٨٦٤٢٥٥٩٩٩٠٨١٦٤١٦٣٣٧٤٤٤١٠٧١٧٤٨١٦١١٠٥١٠٨١١٢٦٧٣٢١٧٧٨١ / ١٤٢٧

١٤٢٧٤٨٩٢٠٥٦٩٤٢٠٨١١٣١٠٣٣٩١٩٨١١٧٧١١٥٨٦٣٩٤٣١٢٨٦٩٢١٩٢٦٣٥١٧٧٠٩١٠١٣٩٢٧٨٤٨٨٥٢٠٣١٤٠٥٢٣٢٢٥٧٢٦ / ١٤٢٨

١٤٢٨٥٠٨٢١٣٧٢١٢١٦٠١٣٦٠٣٥٢٠١٠١٨١٨٤١٢٠٢٦٦٣٧٣١٣٣٥٨٢١٩٩٩٥٥١٨٣٨٢١٠٥٢٤٢٨٩٠٦٨٨٤٤١١٤٥٨٦٣٢٣٤٣٠٤ / ١٤٢٩

١٤٢٩٥٨٠٣١٠٨٩٠٤٥٣٣٣٠٤٣٧٥٧٦١٣٥٥٩٠٨٢٢٦٣١١٣١٦٠٩١٧٩٥٢٠٤٩٥٥١٤٨٤٧١٢٣٠٤٢٧١٥١١٣٤٤٧٥١٠٨٣٦٠٢٤٢٨٣٥ / ١٤٣٠

١٤٣٠٥٨٥٢٩٩٨٨٤٥١٢٠٣٧٣٥٨٨٥٥٢٣٠٤١٥١٣٣٨١٧١١٤٢٢٢١١٣٥٠٣٢٢٧٧٢٥٤٢٥٥٦١٣٧٩٥٥٦٣٥١١٦٤٧٨٧١٣٢٨٤٥٢٩٧٦٣٢ / ١٤٣١

١٤٣١٥٩٠٣٩٥٩٨٥٤٨١١٤١٨٢٨٩٩٣١٩٠٣١٨١٨٣٧٢١١٣٧٦٥٧١٣٠٥٣٠٢٦٨١٨٧٧٣١٧٩٤٦٤١٦٧٨١١٥٢٢٧٨١٤٦٣٨٩٢٩٨٦٦٧ / ١٤٣٢

      

المصدر: وزارة التعليم العالي.

السنة

جدول رقم (٤) : التعليم العالي
ستجدين  عدد الطالب الم

دبلوم متوسطدبلوم عاليماجستيردكتوراه إجماليبكالوريوس
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٦٨٣١٤٦٠١٢٩١٣٦٨٩١٥٦٤٥٢٥٣٢٥٨٦٧٣٢٥١٠٤٢١٢٩٣٤٨٦١٩٧٦٩٨١٣٨٣٢١٥٤٠١٢٩٢٣٣١٢٢٨٢٢١١٠٩٧٨٢٣٣٨٠٠ / ١٤١٧

١٤١٧٧٨١٣٨٦١١٦٧٣٨١١١٦٧٤٥٤٨٥٣٥٨٢٢٨٥٨٦١٢٠٢١٠١٠٥١٣٥٢٢٥٣٤٥١٤٠٠٠١٣١٤٢٢٧١٤٢١٣٩١٦٠١٢٠٥٦٥٢٥٩٧٢٥ / ١٤١٨

١٤١٨٧٥٩٤١٧١١٧٦٣٨٧٧١٩٣٤٥٨١١٦١٧٢٣٤٨٥١١٢٥٦٠٩١٣٨٨٧٥٢٦٤٤٨٤١٣٣٦٩١٣٨٠٦٢٧١٧٥١٤٤٢٣١١٥٥٢٦٦٢٩٩٤٩٧ / ١٤١٩

١٤١٩٨٦٤٥٥٢١٤١٦٤١٩٩٢٤٠٦٦٦٠٥٨٨٢٢٣٠١١١٢١٤٣٩٥٨١٥٥٤٩٨٢٩٩٤٥٦١٣٦٢٦١٤١٦٤٢٧٧٩٠١٦٣٥٢٩١٧٢٨٥٠٣٣٦٣٧٩ / ١٤٢٠

١٤٢٠٩٧٧٤٦٢١٤٣٩٣٥٨٦٢١٨٨٥٧٧٤١٠٤١٥٣٩١٥٨٠١٤٣٩٢٥١٨٠٤٩٨٣٢٤٤٢٣١٩٧٨٣١٨٤٦٩٣٨٢٥٢١٦٩٣١٢٢٠٢١٥٦٣٧١٤٦٨ / ١٤٢١

١٤٢١١١٠٧٧٠٧١٨١٤٣٥٨٧٢٤١٨٦٠٠٥١٠٦٩٣٣٧١٤٠٦١٥٣٧٩٧٢١٣٧١٥٣٦٧٥١٢٣٥٤٩٢٢٠١١٩٥٥٦١١١٩٥٠٥٢٢٣٧٢٩٦٤٣٢٣٤٨ / ١٤٢٢

١٤٢٢٩٦٠٦٠١١٥٦١٣٨١٩٢٦٠٥٦٤٢٤١٠٢٦٢٥٩١٢٨٥١٤٤٢٠٥٢٣٣٢٣٣٣٧٧٤٣٨٤٦٥٠٩١١٥٨٣٥٨٠٩٢١٩٦٥١٩٢٤٨٢٨١٤٤٤٨٠٠ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٢٩٠٧١١٢٠٠١٤٦٧٤٢٨٦٨٧٥٤٢١٢٥٥١٤٥١٤٠٠١٥٣٩٤٦٢٩١٤٧٣٤٤٥٤١٩٥٨١٩١١٠٧٩١٦٨٩٨٢٢١٩٣٥٦٣٠٥٩٨٨٥٢٥٣٤٤ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٠٦٧٩١١٧٩٧٤٩٢٢٢٩١٤٧٨٣٦١٦٤٠٣٢١١٩٦١١٦٤٣٣٢٣١٨٧٠٤٤٨٣٠٣٦٦٤٩٧٤١٤١٣٢٧٩١٠٦٢٣٦٨٧٤٣٣٦٨٦٢٥٧٣٧٣٦ / ١٤٢٥

١٤٢٥١١٣٩٨٩٣٢٠٣٢٥٥٦٢٣٥٧٩٩١٤١١٣٥١٣١٩١٦٧٠١٧٨٤٥٠٣٢٧٤٨٢٥٠٥٩٣٢٦٧٠٤٩١٧٩٤٣٨٤٩٩٢٢٥٣٥٥١٣٥٠٢١٦٦٠٣٧٦٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٢٩٣١١١٧٢٤١٠٥٥٥١٤٢١٧٩٧٦٨١٥٤٨٤٠٥١٩٥٣١٨٧٤٨٩٣٤٠٨٥٧٥٢٨٣٤٦٧٢١٩٩٢١٧٦٩٩٣٩٦٨٢٦٨٠٨٠٣٦٨٣٦٥٦٣٦٤٤٥ / ١٤٢٧

١٤٢٧١٩٠٧٨٩٤٢٨٠١٦٥٣٠٤٦٤٣١١١٧٣١٩٤٣٤٣٩٢٣٨٢١٩٨١٧٨٣٣١٣٢٢٥٢٩٥٠٠٨٢٥٩٧١٣٨٣٦٩٦٤٣٣٢٩١١٥٥٣٥١١٣٤٦٤٢٢٨٩ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٩٣٠٩٠٥٢٨٣٥٦٦٠٨٤٦٩٩١١٣٠٧١٩٦٦٤٤٤٢٤١٠٢٠٠٥٥٦٣٣٥٢٩٨٥٣٥٨٥٤٨٣٥٨٨١٤٠٠٢٩٧٥٩٠٢٩٤٦٤٨٣٥٥٣٤٨٦٤٩٩٩٥ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢٢٨٥١٢٩٩٣٥٨٤٩٩٧٠٨٤٥٨١٨٤٢٨٢١٢٤٢٠١٤٤١٣٨٢٣٢٦٣٨٣٩٥٤٤٣٦٢٨٠٨١٢٤٢٣٢٢٨٤٠٦٥٢٦٣٨٢٧١٢٤٩٤٣٥٦٢٠٧٠٦٨٦٩ / ١٤٣٠

١٤٣٠١٨١٥٧٥٠٢٥٦٥١١٥٠١٨٠٩١١٩٥٩٢٢٦٩٣٢٣٣١٥٠٢٤٣١٦٧٥٧٤٣٢٤٨١٧٤٩٢٣٨٩٧٠٧٦٣٠٠٧٢١٢٧١٤٨٤٢٩٨٤٢٤٧٣٧٢٥٩٠٣٥٦٧ / ١٤٣١

١٤٣١٣١٥٦١٦٠٣٤٧٥٩١٥٥٩٩١١٦٣٦٢٧٢٣٥٢٧١٦٢٤٢٣٥١٣٩٣٨٣٧٢٠٤٦٣٢٩٣٨٤٧٠١٣١٩٩٨١٢٠٩٠٠٤٠٨٨١٤٢٥١٧٢٤٩٩٨٥٥٩٢٥٠٢٧ / ١٤٣٢

المصدر: وزارة التعليم العالي.

دبلوم متوسط إجماليبكالوريوس

جدول رقم (٥) : التعليم العالي

يدين  عدد الطالب المق

دكتوراه

السنة

دبلوم عاليماجستير
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٥٨٤١٠١١٨٥٤٩٤٢١٨٧١٢٣٥٤١١٩٤٧٣١٤٦٣٩١٧١٧٢٣١٨١١٣٧٧٠٤٩٨٦٨٧٥٦١٩٣٤١٢٢٥٩٦٤١٩٣٧ / ١٤١٦

١٤١٦١٩٣٩٦٢٨٩٦٨٣٣٠٤٩٨٧٣٠٦١٥٦٤٦٢١٦٤١٤١٩١٠٣٣٥٥١٧٣٨٢١٦٢١٧١٠٠٣٨٢١٤١٧٢٥٨٧٦٤٧٢٩٣ / ١٤١٧

١٤١٧١١٤٤٧١٦١٤٩٣١٨٨٦٨١٣٢٤١٩٢٥١٦٢٠٢٢٩٢١٢٢١٤١٤٥٠٢٧٦٠٦٥٨٠٩٣٤٠٢٣٩٢٠٢٨٢٢٨٥٢١٤٨ / ١٤١٨

١٤١٨٩٢١٦١٠٨٤٧٧١٣٥٦١٢١٢١٤٦٨٥٨٩١٨٨٨٥٢٥٠٤١٤٣٩٢٦٣١٧٩٦٢٢٢٩٤٠١٢٢٧٥٤٣١٨٨٢٥٤٦٣٦ / ١٤١٩

١٤١٩١٧١٨٥٢٥٦٦٣٠٢٨٧٩١٧٥٠٨١٧٩٦٨٧٢١٠٥٨٢٧٢٤٩٤٨٣٠٧٤٦٧٥٧٧٦٦١٢٤٤١٢٧٠٤٢٣٥٥٦٦٦٢٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٦٤٦٧٢٣١٦٧١٢٨٩٩٦٠٨٠٩١٨٢٩٩١٢٢٩٣٢٣٤١٥٨٥٧٠٩٠٦٩٥٨٨٢٧٦١٥٢٣٤٣١٥٣٤٤٢٩٧٢٧٤٥٠٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٩٧٦٦٢٦٣٦٩٤٢٩٨٩٩٢٦٩٠١٦١٨٥١٢٢٦٢٥٣٦٢٨٠٥٨٩٠٥٨٤٨٢٤١١٤١٢٥٩٦٣٢٦٨٨٤٠٩١٩٧٣٦٠٧ / ١٤٢٢

١٤٢٢٨٦٨٥١٧١٥٦٧٣١٢٨٧٩٦١٠١٢٥٧٣٥٢٤٠٧٦٣٨٣٠٣٦٢٣٧٩١٣٣٦٨٤١٥٤١٧٥٢٢٣٨٧٠٧٤٢٩٧٩٨١٦٨٦ / ١٤٢٣

١٤٢٣٦٣٩٧١٦٠٥٤٠٣٠٩٨٤٩٧٨٢١١١٨٩٣٢١٥١٩٤٠٢١٣٦١٧٣٢١٥٨٤٤٣٥٢٥١٩٣٦٩٣٨٧٤٨٤٤٢٥٥٨٣٠٠٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٣١٢٥٢٢٨٨١٢٤٧٩١٢٩١٧٦٩١٩٩٩٦٨٢٣٥٣٨٤٧٧٥٣٧١٢٩١١٥٤٣٥٥٦٢٤٢١٠٥٩٤٠٦٥٧٥٤١٨٠٩٤٨٣٧ / ١٤٢٥

١٤٢٦٢٩٨٩٧٣٩٥١٠٤٩٥٤٣١٥٩٢٩٣٧١٨٨١١٢٥٢٣٢١٧٥٢١٢٣٧٥٣٤٠١٢٠٤٣٤٨٥٨١٦٩٠١٣٧٥٤٤٥٧٨٠٩٩٥٣٥٣ / ١٤٢٧

١٤٢٧٣١٢١٠٢٤١٤١٠٩٩٥٦٩١٦٦٨٩٨٢١٩٧١١٧٩٢٤٣٢٦٥٤٦١٣٧٨٩٣٩١٢٦١٨٥٠٩٠١٧٧٠٨٣٩٣٣٧٦٠٥٧١٩٩٩٠٨ / ١٤٢٨

١٤٢٨٢٣٥١٨١٤١٦١٢١٠٨٣٥٢٠٤٥١٦١٩١٢٤٠٢٨٥٩٣٣٦٨٢٥٣٤٧٣٨٧١٥٥٣٣٠١٥٥٦٥٨٨٦٦٤٠٠٤٧٦١٢٩٤١٠١٣٤١ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢٢٠١٠٣٣٢٣٨٩٥٦٩٥١٥٩٠٨٤٩٣٧٤١٢٢٣٢٦٢٥٥٥١٨٢٠٧٨٠٧٥٢٣٠٧٩٦٥٩٥٢٩٦٧٤٥١٢٩٨٥٩٥٨٧١١٠٨٨٥ / ١٤٣٠

١٤٣٠٣٠٩٢٤٨٥٥٧١٧٦١١٢٣٢٢٩٩٣٢١٥٧١٦٣١٣٧٨٨٣١٤٧٨٥٨٩٣٨٩٠٤١٦٢٨٧٢١١٠٠٧٨٣٨٧٩٩٦٤٤٢٦٧٢١٢٧١٣٦٥٥٣ / ١٤٣١

المصدر: وزارة التعليم العالي.

جدول رقم (٦) : التعليم العالي

عدد الخريجين 

دبلوم متوسط إجماليبكالوريوس دبلوم عاليماجستيردكتوراه
السنة
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المجموعآخرونمعيدمحاضراستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذالسنـــــة

١٤١٦١٠٨٤١٧٧٨٤٥٤٧٢٥٧٦٢٩٧٠٣٤٦١٣٣٠١ / ١٤١٧

١٤١٧١١٢٢١٧٨٠٤٧٥١٢٨٨٤٣١٧٨٦٠٦١٤٣٢١ / ١٤١٨

١٤١٨١٢٤٨١٩٣٢٥١٨٩٢٩٦٤٣٥٨٥١٧٥٠١٦٦٦٨ / ١٤١٩

١٤١٩١٢١٩١٩٠٦٥٢٥٨٣٢٥٥٣٩٦٠١٦٩٥١٧٢٩٣ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٣٠٠٢٠٨٤٥٥٨٦٣٦٠٧٤٢٢٢٢١٢٦١٨٩٢٥ / ١٤٢١

١٤٢١١٣٢٠٢١٣٤٥٩٧٧٤٢٦٧٤٥٩٥٢٣٨٨٢٠٦٨١ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٣٥٥٢٢٢٠٦٥٤٤٤٥١٨٤٥٠٩٢٧٧٢٢١٩١٨ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٣٢٢٥٤٧٠٠٦٤٩٧٧٤٥٠٠٣٢٠٩٢٣٣٥٩ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٨٢٢٣٣٩٧٨٩٥٥٤٩٥٤٦٠٥٣٣٤٤٢٥١٦٠ / ١٤٢٥

١٤٢٥١٥٠٤٢٤٢٨٨٤٤٧٦١٢٣٤٥٨٠٣٧٥٥٢٦٨٣٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٦٨٧٢٥٥٠٩٠١١٦١٣٥٥٦٨٢٢٨٩٩٢٧٩٦٤ / ١٤٢٧

١٤٢٧٥٤١٠٥٣٩٥٥٥١٧٥٦٤١٣٨٠٨١٨٤٩٢٧٦٢٠ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٨٧٨٣٠٢٨٩٣٣٤٤٨٤٨٨٤١٦٩١٩٢٨٤٢٣ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢١٤١٤٠٠٧٩٩١٣٥٦٧٥٨٨٠٨١٠٨٢٣١٦٢٦ / ١٤٣٠

١٤٣٠٢٥٩٠٤٣٦٥١٤٣٧٥١٠٢٢٤١٥٦٩٨٢٢٧٦٤٩٥٢٨ / ١٤٣١

١٤٣١٣٠٨٥٥١١٨١٥٠١٠٩٥٦٠١٤٤٩٢٧٣٢٤٧٩٩٧ / ١٤٣٢

المصدر: وزارة التعليم العالي.

جدول رقم (٧) : التعليم العالي

تدريس  عدد اعضاء ھيئة ال
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١٤٠٥/١٤٠٤٢٥٤٤٠٢٧٦٣٥٢١٥٣٣٣٣٩٢٩٤٢٠٤١٣

١٤٠٦/١٤٠٥٢٤١٣٩٦٠٦٥٤٨١٦٩٣٤٦٩٩٤١٢١٢٠٥

١٤٠٧٣٣٢٤٦٥٣٧٣٨٣٢٦٦٤٨٠٧٣٧٨٢٠٤٩٢

١٤٠٨٨٨٧٥٣٦٢٧٧٥٥٤٢٢٦٨٢٩٢٤٢٢٤٣٥٠

١٤٠٩١٤٠٣٦٢٤٣٧٩٨٠٣٧٠٩٣٠٩٥٣٤٢٦٤٦٠

١٤١٠٢٢٤٧٦٨١٥٧١٩٨٣٩٩٩٨٩٩٤٣١٢٧٠٧٩

١٤١١٣٣٧٩٧٣٧٥٧٠٢٥٤٠٨١٠٥٠٩٥٦٤٢٨٨٠١

١٤١٢٤١١٩٧٩٢٩٧٣٥١٥٠٦١١٣١٨٨٤٢٢٩٨٧٨

١٤١٣٥٧٠٣٨٢٤٥٨٥٠١٧٠٢١٤٩٨٩٥١٢٣٤١٦١

١٤١٥/١٤١٤٦٦٤٨٨٦٧٢١٠٣٣٥٧٧٤١٦٦٠٨٨٧٨٣٦٩٦٧

١٤١٦/١٤١٥٧٢١٤٨٥٥٨١٠٩٩٥٧٣٧١٧٣٨٨٨٤١٣٨٠٨٣

١٤١٧/١٤١٦٦٩٩٩٨٠٤٥١٠٩١٦٨٢١١٩٥٦٨٢٨٢٣٧٠١٩

١٤١٨/١٤١٧٧٦٢٩٧٨١٦٩٥٥٤٨٣٩٢٠٧٣٧٤٥٨٣٥٣٦٩

١٤١٩/١٤١٨٨٨٨٠٧٧٦٦٨٢٢٨٦٧٠٢١٧٨٩٥٧٣٣٧٢٩٥

١٤٢٠/١٤١٩١٣٩٩٨٩٥٦١٧٢٩٤٦٣٩٢٣٠٨١٢٣٨٧٤٦١٨٧

١٤٢١/١٤٢٠١٩٦٣٥٩٤٧٠٦٩٠٩٤٤٩٢٤٣٠١١١١١٥٠٠٠٤

١٤٢٢/١٤٢١٢٢٨٣٥١١٠٠٦٧١٧٩٣٢١٢٦٩٣١١٦٥١٥٥٦٨٥

١٤٢٣/١٤٢٢٣٠٠٦٠١١٥٩٠٧٧٩٤٣٠٣٢٩٨٧١٣٣٣٢٦٦٠٦٦

١٤٢٤/١٤٢٣٣٣٨٧٦١١٨٩٠٧٦٦٠٣١١٣١٧١١٣٨٤٧٧٠٧٥٥

١٤٢٥/١٤٢٤٣٩٥٣٩١٢٢٦٤٧٢١٢٢٥٩٣١٤٥١٣٤٤١٧٥٨٦٠

١٤٢٦/١٤٢٥٤٠٥٨٦١٢٠٠١٦٠٥٢٢٥٣٢٧٤٨١٢٤٦١٧٤١٠١

١٤٢٧/١٤٢٦٤٠٣٦٠٧٨١٩٣٣٤٢١٣٤١٨٣٥١٣٩٠٩٦٧٣٩٩
*١٤٢٨/١٤٢٧٥٤٦٧٢٣٨٣٦١٦٢٣٤١٨٨٧١٥٤٠٣٧٦٤٦٢

١٧٤٣٠٨٣٣٤٧--------١٤٢٩/١٤٢٨٦٥٩١٧

١٧٦٠٧٨٦٦٧٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٦٩٠٦٨

١٦٠١٢٨٥٣٨٦--------١٤٣١/١٤٣٠٦٩٣٧٤

١٥٢١٢٨١٢٨٣--------١٤٣٢/١٤٣١٦٦٠٧١

١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.  الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام
 *  

 تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.
 **

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

جدول رقم (٨) : التعليم التقني والتدريب المھني

إجمالي عدد الطلبة

   المعاھد** 
الزراعية

المجموع
  معاھد ** 
مراقبين  ال
الفنيين

معاھد 
التدريب  
المھني

المعاھد ** 
الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

الكليات 
التقنية

السنـــــة
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١٤٠٥/١٤٠٤٦٢١١١٢١٦٤٧٣٤١٣٣٦٣٩٤٩٣٨٢

١٤٠٦/١٤٠٥٧١٨٥٢١٦٨٣٤٦١١٢٦٩٩١٩٧٥٥

١٤٠٧٦٣١٠٥١١٤٧٤٢٩١٢٠٥٥٤٥٨٢٨٢

٥٧٣٤٨٥٢٧-١٤٠٨١٠٠٩١٦١٧٣٥٤٢

١٤٠٩٤٤٧١١٣٨١٩٣٠٦٤١٧٤٧٠٨٩١٠٨٤٢

١٤١٠٤٧٩١٤٨٩١٨٥٦١٣٣٢٥٩٦٧٩٧١١٠١٣

١٤١١٥٩٠١٧٣٥١٩٤٩٧٩٣٠٢٦١٢٤١٠٧٧٩

١٤١٢١٢٤٨١٩٦٠١٧٩٧٩٠٢٩٧٥٩١١١١٣٠٣

١٤١٣١٣٥٤١٨٣٤١٥٥٣١٣٣٢٧٨٦٣٥٥١١٥٠٧

١٤١٥/١٤١٤١٧٠٦١٩٥٤١٨٩٥١٥٠٣٣٦٦١٩٨١٢٢٣٩

١٤١٦/١٤١٥١٩٦٧٢٠٦٩٢٤٢٥١١٩٤٧٨٦٠٦٠١٣١١٨

١٤١٧/١٤١٦١٩٠٩٢٠٦٠٢٥٥٦٢٠٥٥١٩٥٢٥١١٢٥٠٠

١٤١٨/١٤١٧١٩١٦١٨١٩٢٦٤٩١٩٥٤٨٧٥٥٤٤١٢٦١٠

١٤١٩/١٤١٨١٨٩٠١٦٣٥٢٨٦٢١٩٤٥٦١٤٧٤٩١١٨٩١

١٤٢٠/١٤١٩١٧٦٠١٤٢٠١٩٧١٢٠٣٥٧٦٥٩٩٤١١٩٢٤

١٤٢١/١٤٢٠٢٢٤٢١٧٣٤١٧٣٠١١٦٦٤٦٥٦٦٧١٢١٣٥

١٤٢٢/١٤٢١٣٨٤٥٢٣٠١١٧٧٥١٢٤٦٥٩٥٥١٨١٤٢٢٢

١٤٢٣/١٤٢٢٤٧٨٤٢٢٤٣١٧٨٢٧٤٧١١٦٦٠٦١٦٢٠٠

١٤٢٤/١٤٢٣٧٣١٠٢٧٥١١٨٨٥٤٩٨١٠٦٥٥٥١٩٣٦٠

١٤٢٥/١٤٢٤١٠٩٦٤٣١٧٤٢٠٣٠٨٦٩٥٦٦٣١٣٢٣٥٢٣

١٤٢٦/١٤٢٥١٠٠٥٦٣٥٣٩٢١٦٠٨٨٨٨٠٧٧٩٦٢٤٥١٩

١٤٢٧/١٤٢٦١١٢٦٧٣٨٥٤١٥٨٦٩٠٩٢٨٧٦٧٥٢٥٤٠٠

١٠٧٠٧٢٣١٣٣--------١٤٢٨/١٤٢٧١٢٤٢٦

٧٩٦٦٢٠٧١٦--------١٤٢٩/١٤٢٨١٢٧٥٠

 *٨٠٤٣٢٥١٢٤--------١٤٣٠/١٤٢٩١٧٠٨١

 *٦٠٧٧٢٥٦٦٨--------١٤٣١/١٤٣٠١٩٥٩١

 الكليات التقنية تشمل عدد الخريجات في المعاھد العليا التقنية للبنات.
 *
  

 تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.
 **

 (-)   اليوجد خريجون لھذا العام بسبب تمديد فترة الدراسة من سنتين إلى ثالث سنوات بمعھد المراقبين الفنيين.

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

جدول رقم (٩) : التعليم التقني والتدريب المھني

خريجين عدد ال

المعاھد ** 
ية الزراع

المجموع
  معاھد ** 
مراقبين  ال
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

ية الكليات التقن
المعاھد ** 

الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

السنـــــة
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١٤٠٥/١٤٠٤٧٧٦٩٠٥٤١٤٢٨٣١٠٥٨٢٤٩١

١٤٠٦/١٤٠٥٧٨٧٦٠٥٥٤٤١٨٥١٠٦٩٢٥٨٧

١٤٠٧٩١٧٧٦٥٥١٤٤٨٢١١٠٨٢٦٥٢

١٤٠٨١٩٦٧٨٤٥٦٠٤٧٩١١٣٠٨٢٩٨٦

١٤٠٩٣٣٤٨١١٤٨٦٤٢١١٣١٣٠٣٣٠٨٩

١٤١٠٤٠٣٨٣٤٤٩٤٣٩١١٦١٢٨٨٣١٧٤

١٤١١٥١٠٨٨٢٥٠١٤٠١٣٠١١٧١٣٢٣٤

١٤١٢٥٧٣٩٦٤٥٢٥٥٠١٤٥١٢٥٨٣٥١٥

١٤١٣٩٥١١١٢٧٦٠٨٨٣٢٢٢١٤١٨٤٤٠٩

١٤١٥/١٤١٤٩١٣١١٢٦٦٦٠٩٤٢٤٠١٤٧٩٤٥١٢

١٤١٦/١٤١٥١١٣٤١١٨٠٧٢٢١١٤٢٨٣١٤٦٧٤٩٠٠

١٤١٧/١٤١٦١١٢٠١٢٤٧٦٥٠١١٧٣١٥١٤٨٢٤٩٣١

١٤١٨/١٤١٧١١١٨١٢٤٣٦٧٤١٢١٣٢٤١٤٧٤٤٩٥٤

١٤١٩/١٤١٨١٣٢٢١١٦٦٦٣٢١٢٢٣٦٣١٤٧١٥٠٧٦

١٤٢٠/١٤١٩١٤٦٧١١٦٧٥٨٧١٢١٣٧٥١٥٠٩٥٢٢٦

١٤٢١/١٤٢٠١٦٣٨١١٤٤٥٧٧١٢٥٣٨١١٣٤٩٥٢١٤

١٤٢٢/١٤٢١١٦١٧١١٧١٥٥١١٣٢٣٨٨١٣٦٢٥٢٢١

١٤٢٣/١٤٢٢١٩٨٧١٢٠١٥٤٢٥٤٣٨٥١٣٩٨٥٥٦٧

١٤٢٤/١٤٢٣٢٢١٥١٣٣٢٥٦٠٦٣٤٢٧١٥٢٤٦١٢١

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤٢٩١٢٧٧٥٢٥٥٩٤٠٠١٥٢٦٦٢١٦

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨٤٢١٢٠٨٤٥٧٥٦٣٣٨١٤٧٤٦٣٧٥

٢٨٨٢٧٣٧١--------١٤٢٧/١٤٢٦٤٤٨٩

*٣٠٩١٧٠٤٥--------١٤٢٨/١٤٢٧٣٩٥٤

٢٧٠٣٧٠٩٨--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٣٩٥

٢٤٩٧٦٣٨٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٨٨٨

٢٥٨٦٧٠٢١--------١٤٣١/١٤٣٠٤٤٣٥

٢٩٨٢٧٨٤٥--------١٤٣٢/١٤٣١٤٨٦٣

 الكليات التقنية تشمل عدد أعضاء ھيئة التدريس في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.
 *    

 ** تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ. 

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

جدول رقم (١٠) : التعليم التقني والتدريب المھني

عدد أعضاء ھيئة التدريس

 الكليات 
التقنية

المعاھد ** 
الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

المعاھد ** 
ية الزراع

المجموع
  معاھد ** 
مراقبين  ال
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

السنـــــة
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١٤٠٥/١٤٠٤١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٦/١٤٠٥١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٧١٨١١١٣٢٥٤٩

١٤٠٨٤٨١١١٣٢٨٥٥

١٤٠٩٤٨١١١٣٢٩٥٦

١٤١٠٦٨١١١٣٢٩٥٨

١٤١١٦٨١١١٣٣٠٥٩

١٤١٢٦٨١١١٥٣٠٦١

١٤١٣٦٨١٥٢٥٣٠٦٦

١٤١٥/١٤١٤٦٨١٥٣٥٣٠٦٧

١٤١٦/١٤١٥٦٩١٥٣٥٣٠٦٨

١٤١٧/١٤١٦٦١٠١٦٣٥٣٠٧٠

١٤١٨/١٤١٧٦١١١٦٤٥٣٠٧٢

١٤١٩/١٤١٨١٠١٢١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٠/١٤١٩١١١٢١٦٤٥٣٠٧٨

١٤٢١/١٤٢٠١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٢/١٤٢١١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٣/١٤٢٢١٧١٠١٦٤٥٣١٨٣

١٤٢٤/١٤٢٣٢٠١٠١٦٣٥٣٢٨٦

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤١٠١٦٣٥٣٤٩٢

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨١٠١٦٣٥٣٤٩٦

١٤٢٧/١٤٢٦٣٣١٠١٦٢٥٤٧١١٣

*١٤٢٨/١٤٢٧٣٨٩١٢١٥٥٢١١٧

٥٧١٠١--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٤

٦٢٩٧--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٥

٦٣١١٢--------١٤٣١/١٤٣٠٤٩

٦٣١١٢--------١٤٣٢/١٤٣١٤٩

 الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.
 *  

 تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.
 **

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني.

جدول رقم (١١) : التعليم التقني والتدريب المھني

ھد عدد الكليات والمعا

المعاھد ** 
ية الزراع

المجموع
  معاھد ** 
مراقبين  ال
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

ية الكليات التقن
المعاھد ** 

الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

السنـــــة
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٨٢٤--١٣٩٩٨٢٤
٨٨٩--١٤٠٠٨٨٩
١٤٠١٩٣٥٦٤٩٩٩
١٤٠٢٩٧٣١٠٥١٠٧٨
١٤٠٣١٠٨٤١٦٤١٢٤٨
١٤٠٤١١١٩١٨٤١٣٠٣
١٤٠٥١٣٠٦٢٢٤١٥٣٠
١٤٠٦١٤٣١٢٢٦١٦٥٧
١٤٠٧١٤٣٨٢٧٤١٧١٢
١٤٠٨١٤٧٧٣١٣١٧٩٠
١٤٠٩١٦٣٩٣٥٠١٩٨٩
١٤١٠١٦٦٨٣٩٢٢٠٦٠
١٤١١١٦٩٢٤٠٩٢١٠١
١٤١٢١٧٠٢٤٦٤٢١٦٦
١٧٠٧--١٤١٣١٧٠٧
١٤١٤١٧١٩٥٥٢٢٢٧١
١٤١٥١٧٢٥٥٩١٢٣١٦
٥٩٨٥٩٨--١٤١٦
١٤١٧١٧٣٧٦١١٢٣٤٨
١٤١٨١٧٥١٦٢٢٢٣٧٣
١٤١٩١٧٥٦٧٠٦٢٤٦٢
١٤٢٠١٧٦٦٧٠٨٢٤٧٤
١٤٢١١٧٨٦٧٤٤٢٥٣٠
١٤٢٢١٧٩٢١٠٥٩٢٨٥١
١٤٢٣١٨٠٤٩٧٣٢٧٧٧
١٤٢٤١٨٢٤١,٠٤١٢٨٦٥
١٤٢٥١٨٤٨١٠٤٣٢٨٩١
١٤٢٦١٩٠٥١٠٥٥٢٩٦٠
١٤٢٧١٩٢٥١٠٥٧٢٩٨٢
١٤٢٨١٩٢٥١١٥٢٣٠٧٧
١٤٢٩١٩٨٦١٨٧١٣٨٥٧
١٤٣٠٢٠٣٧١٩٤٤٣٩٨١
١٤٣١٢٠٩٤٢٠٢١٤١١٥

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

جدول رقم (١٢) : عدد المراكز الصحية و المستوصفات الخاصة في القطاع الصحي

صة المجموع عدد المستوصفات الخا السنـــــة
بوزارة  صحية   مراكز الرعاية ال

الصحة
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األسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفيات

٦٧١٠٩٧٨--------١٣٩٩٦٧١٠٩٧٨

٢٤٨٣٦٩١٤٤٥١------١٤٠٠٦٩١١٩٦٨

٢٨٢٦٨٥٩٨١٥٧٥١----١٤٠١٧٠١٣٠٦٦

٣١٣٢٦٤١٠٣١٧٥٩٧----١٤٠٢٧٢١٤٣٣٣

٥٠٥٥٣٢٣٤٤٠١٠٦٢٣٨٨٢--١٤٠٣٧٤١٥٣٨٧

٥٤٣٢٣١٣٤١٢١١٧٢٦٨٠٥--١٤٠٤٨٦١٧٩٦١

٦١٧٠٤٠٣٩٩٣١٤٥٣٠٩٥٩--١٤٠٥١٠٥٢٠٧٩٦

٦٢٨٣٤١٤٤٧٤١٨٢٣٤٦١٩--١٤٠٦١٤١٢٣٨٦٢

٦٤٣٧٤٣٥٠١٩٢٠٠٣٧٣٥٨--١٤٠٧١٥٧٢٥٩٠٢

٦٥٧٧٥٥٥٩٥٦٢١٧٣٨٨٤٨--١٤٠٨١٦٢٢٦٣١٥

٦٥٩٢٦١٦٤٤٥٢٢٣٣٨٩٥٥--١٤٠٩١٦٢٢٥٩١٨

٦٩٣٧٦٤٦٦٨٠٢٢٧٣٩٤٥٢--١٤١٠١٦٣٢٥٨٣٥

٧١٢٩٦٦٦٦٨٠٢٣٢٤٠٦٧٥--١٤١١١٦٦٢٦٨٦٦

٧٢٨٥٧٢٦٩٨٨٢٤٢٤١١٥١--١٤١٢١٧٠٢٦٨٧٨

٧٣٣٨٧٥٧٤٧٧٢٤٩٤١٧٨٩--١٤١٣١٧٤٢٦٩٧٤

٨٣٥٧٧٢٦٥٩٢٢٤٥٤١٨٢٧--١٤١٤١٧٣٢٦٨٧٨

١٤١٥١٧٥٢٦٧٣٧٣٩٨٥٦٣٧٤٦٦١٦٢٨٨٤١٩١٦

١٤١٦١٨٠٢٧٠٥٨٣٩٨٧٩٤٧٥٦٨٧٦٢٩٤٤٢٧٢٨

١٤١٧١٨٢٢٧٤٢٨٣٩٨٩٧٠٨٤٨١٨٥٣٠٥٤٤٥٨٣

١٤١٨١٨٦٢٧٧٩٤٣٩٩١١٩٨٧٨٤٩١٣١٢٤٥٤٠٤

١٤١٩١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٨٩٨٧٦٦٣١٦٤٥٧٩٩

١٤٢٠١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٩١٨٨٨٦٣١٨٤٥٩١٩

١٤٢١١٩٠٢٨١٤٠٣٩٩٣٧٦٩٤٩١٠٦٣٢٣٤٦٦٢٢

١٤٢٢١٩٣٢٨٢٦٨٣٩٩٤١٣٩٩٩٣٣٧٣٣١٤٧٠١٨

١٤٢٣١٩٥٢٨٥٢٢٣٩٩٦٠٤١٠٥٨٩٥٤٣٣٩٤٧٠٨٠

١٤٢٤٢٠٠٢٨٧٥١٤٠١٠٣٠٠١١٠١٠١٣٣٣٥٠٤٩١٨٤

١٤٢٥٢٠٠٢٨٧٥١٣٨٩٩٧٥١١٣١١١٣٥٣٥١٤٩٨٦١

١٤٢٦٢١٣٣٠٣١٧٣٨١٠١٥٦١٢٣١٢٥٤٧٣٧٤٥٣٠٢٠

١٤٢٧٢١٨٣٠٦١٧٣٩١٠٢٥٧١٢٧١٢٥٩٠٣٨٤٥٣٤٦٤

١٤٢٨٢٢٥٣١٤٢٠٣٩١٠٨٢٨١٢٣١١٢٧١٣٨٧٥٣٥١٩

١٤٢٩٢٣١٣١٧٢٠٣٩١٠٨٠٦١٢٣١١٣٦٢٣٩٣٥٣٨٨٨

١٤٣٠٢٤٤٣٣٢٧٧٣٩١٠٨٢٢١٢٥١١٨٣٣٤٠٨٥٥٩٣٢

١٤٣١٢٤٩٣٤٣٧٠٣٩١٠٩٣٩١٢٧١٢٨١٧٤١٥٥٨١٢٦

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

سّرة جدول رقم (١٣) : عدد المستشفيات واأل

المجموع صحة خاصالجھات الحكومية األخـرى وزارة ال القطاع ال
السنـــــة
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ممرضينأطباءممرضينأطباءممرضينأطباءممرضينأطباء

١٣٩٩----------------

٣٧٩٣٦٨٥٩--------١٤٠٠٣٧٩٣٦٨٥٩

١٤٣٦٢٠٦٢٦٠٥٤١١١١٣----١٤٠١٤٦١٨٩٠٥١

١٩٦٦٣٤٢٢١٩٦٦٣٤٢٢--------١٤٠٢

١٤٠٣٦٤٥٣١٢٣٦٧٢٣٠٨٤٢٥٥٢٦٣٤٤٥٤٨١١٣٩٥٢١١٧٠

١٤٠٤٧٤٩٠١٤٩١٩٣٣٦٩٨١٧١٣٠٣٤٤٧٢٢١٣٨٩٣٢٧٨١٢

١٤٠٥٩٢٥٧٢٠٧٠٧٢٨٧٣٥٦٣٠٢٩٤٢٣٤٢٤١٥٠٧٢٢٩٧٦١

١٤٠٦١٠٣٥٩٢٤٥٢٨٣٥٧٥٨٣٨١٣٥٩٤٥١٦٦١٧٥٢٨٣٨٠٧٥

١٤٠٧١١٣٢٦٢٥٩٨٦٣٦٥٤٨٥٥١٣٥٥١٥٩٨٣١٨٥٣١٤٠٥٢٠

١٤٠٨١١٩٤٠٢٧١٦٩٤٢١٤٩٢٠٠٤٣٣٠٧٥٩٤٢٠٤٨٤٤٣٩٦٣

١٤٠٩١٢٦١٧٢٨٢٦٦٤٢٩٨٩٢٥٥٤٩٩٢٨٣١٩٢١٩٠٧٤٥٨٤٠

١٤١٠١٢٩٥٩٢٩١٢٤٤٦٥٨١٠٢٤٥٥٤٦٠٨٦٩٧٢٣٠٧٧٤٨٠٦٦

١٤١١١٤٠٨٢٣٠٧٩٩٤٨٣٩١٠٦٥٤٥٧٨٨٨٤٩٠٢٤٧٠٩٤٩٩٤٣

١٤١٢١٣٩٠٠٣٢٢٢٩٤٧٢١١١٤٢٢٦٦٥٧١٠٢١٦٢٥٢٧٨٥٣٨٦٧

١٤١٣١٤٥٥٤٣٣٣٧٣٥٠٧٦١٢٤٨٥٨١٣٥١١٢٣٢٢٧٧٦٥٥٧٠٩٠

١٤١٤١٥١٢٥٣٥٦٨٧٦١٧٦١٥٦٢٢٧٩٢٦٩٩٣٧٢٩٢٢٧٦١٢٤٦

١٤١٥١٥٤٧٦٣٥٢١٩٦٥٣٩١٥٥٣٤٨٢٩١٩٩٨٣٣٠٣٠٦٦٠٧٣٦

١٤١٦١٥٢٦٦٣٤٩٤٧٦٧٩٦١٥٦٧٩٨٤٨٢١٠٥٨٨٣٠٥٤٤٦١٢١٤

١٤١٧١٤٧١٧٣٤٧٣٩٦٨٠٦١٦٤٤٧٨٨٩١١٠٨٠٠٣٠٤١٤٦١٩٨٦

١٤١٨١٤٤٠٧٣٦١٠١٦٨٥٣١٧٠٨٠٩٠٢١١١٦٠٩٣٠٢٨١٦٤٧٩٠

١٤١٩١٤٧٨٦٣٦٣٤٠٦٨٩١١٦٩٢٠٩٨٢٥١٢٢٦٦٣١٥٠٢٦٥٥٢٦

١٤٢٠١٤٩٧٠٣٧١٢٦٧١٩٩١٧٢١٢٩٠٥٣١٢٦١٠٣١٢٢٢٦٦٩٤٨

١٤٢١١٤٩٥٠٣٦٤٩٥٧٥٨٨١٧٦٦٤٩٤٤٥١٣٢٦٢٣١٩٨٣٦٧٤٢١

١٤٢٢١٦١١١٣٧٦٦٦٧٤٣٩١٧٣٤٩٨٩٠٦١٣٣٢٦٣٢٤٥٦٦٨٣٤١

١٤٢٣١٦٦٤٥٣٧٩١٨٨٤٠٦١٩٤٨٧١٠٧١٧١٣٩١٣٣٥٧٦٨٧١٣١٨

١٤٢٤١٧٦٢٣٣٨٠١٩٩٣٣١٢٠١٤٢١١٥٤٢١٥٩٥٣٣٨٤٩٦٧٤١١٤

١٤٢٥١٨٦٢١٤١٣٥٦٨٨٥٦١٩٤٢١١٢٧٨٨١٧٨١٠٤٠٢٦٥٧٨٥٨٧

١٤٢٦٢٠٢١٩٤٢٦٢٨٩٣٤٣١٩٩١٣١٣٧٨٦١٧٤٥٣٤٣٣٤٨٧٩٩٩٤

١٤٢٧٢١٢٦٥٤٤٣٩٥١٠٢٣٣٢٠٤٨٨١٤٠٩١١٨٩٨٥٤٥٥٨٩٨٣٨٦٨

١٤٢٨٢٢٦٤٣٥١١٨٨١٠٨٠٨٢١٤٦٢١٤٤٦٨٢١٠٨٥٤٧٩١٩٩٣٧٣٥

١٤٢٩٢٤٨٠٢٥٥٤٢٩١١٥٩٢٢٣٥٣٦١٦٤٤٤٢٢٣٣٣٥٢٨٣٨١٠١٢٩٨

١٤٣٠٢٥٨٣٢٦٣٢٩٧١٢٣٠٤٢٤٢٥٣١٦٧٦٧٢٣٣٠٨٥٤٩٠٣١١٠٨٥٨

١٤٣١٣١٥١٧٧٥٩٧٨١٢٩٦٨٢٥٨٨٠٢١١٣٤٢٧٩٣٤٦٥٦١٩١٢٩٧٩٢

 (--)  غير متوفر.

جدول رقم (١٤) : عدد األطباء والممرضين

المجموع

المصدر: وزارة الصحة.

صحة خاصالجھات الحكومية األخـرى وزارة ال القطاع ال
السنـــــة
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٢٦٤٤----١٤٠٠٢٦٤٤

٥١٣٧----١٤٠١٥١٣٧

١٤٠٢--------

١٦٢٤٧٢١٢--١٤٠٣٥٥٨٨

١٤٠٤٧٩٦٣٣٩٢٨١٨٩٩١٣٧٩٠

١٣٢١٩--١٤٠٥١٠٠٨٦٣١٣٣

١٤٠٦١١٥١٣٤٢١٦٢٣٣٣١٨٠٦٢

١٤٠٧١٢٧٩٣٤٢٨٤٢٥٩١١٩٦٦٨

١٤٠٨١٤٠١٣٥٩٤٢٢٧٥٦٢٢٧١١

١٤٠٩١٥١٢٥٦٥١٨٣٥٤٩٢٥١٩٢

١٤١٠١٥٣٢٩٦٦٩٦٣٧٠٤٢٥٧٢٩

١٤١١١٧٣٨٣٧٣٤٥٣٨١١٢٨٥٣٩

١٤١٢١٧١٩٥٦٨٠٦٤٣١٩٢٨٣٢٠

١٤١٣١٨٥٢٨٧٦٥٩٥٦٥٣٣١٨٤٠

١٤١٤١٩٣٢٥٨٩٥٨٣٨٨٤٣٢١٦٧

١٤١٥١٩٩٧٣٩١٩٧٣٨٧٧٣٣٠٤٧

١٤١٦٢٠٢٥٠١٠٠١٤٤٠١٣٣٤٢٧٧

١٤١٧٢٠١٣١٩٣٠٢٦٥٤٠٣٥٩٧٣

١٤١٨٢٠٦١٥١٠٤٥٧٧٦٢٨٣٨٧٠٠

١٤١٩٢٢١٨٨١٠٥٠٢٩٠٧٣٤١٧٦٣

١٤٢٠٢٣٠٧٣١٠٧٢٢٦٦٢٧٤٠٤٢٢

١٤٢١٢٢٢٥٥٩٨٦٧٦٣٩٧٣٨٥١٩

١٤٢٢٢٣٠٦١١٠٩٤٦٩٨٦٥٤٣٨٧٢

١٤٢٣٢٣٢٨٩١١٦٣٩٥٤٠٧٤٠٣٣٥

١٤٢٤٢٣٣٦٩١٤٠٤١٧١٤٨٤٤٥٥٨

١٤٢٥٢٢٩٦٩١٣٨٤٣٨٠٤١٤٤٨٥٣

١٤٢٦٢٤٢٣٩١٤٦٧٣٧٠٦١٤٥٩٧٣

١٤٢٧٢٦٠٧٥١٥١٩٢٧٨٧٢٤٩١٣٩

١٤٢٨٢٧٩٥٨١٦١٦٢٧١٦٨٥١٢٨٨

١٤٢٩٣٠٢٨١١٧١٨٣٨٤٦٢٥٥٩٢٦

١٤٣٠٣٤٠١٤٢٠١٦١٩٨٣٣٦٤٠٠٨

١٤٣١٤١٩٠٠٢٠٥٠٨١٠٨٧٦٧٣٢٨٤

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

ية المساعدة  جدول رقم (١٥) : عدد الفئات الطب

المجموع خاص الجھات الحكومية األخـرى صحة القطاع ال السنـــــة وزارة ال
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(  ألف ھكتار )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤ المجموع المجموع

١٢٣٤

١٩٧١٣٠٨٢٥٣٠١٠٠٣٠١١٠٠٣٤٤٣٤١٤١٩
١٩٧٢٣٩١٥٨١٤١٥٢١٥٦١١٠٢٩٣٦٣٢٢٥٤
١٩٧٣٣١١٧١٣٩١٦٧٢٠١٧٠١٨٣٨٢٩٢٨٦
١٩٧٤٨٣٣٦٢٧٦٦١٠٣٤١٤١٧٠٥٥٦٨٦٣٦٠١
١٩٧٥٦٢٣٦٢٣٧٣٧٢٣٤٧٢١٠٥٦٦٤٤٥٥١١
١٩٧٦٧٤٣٣٣٠٢١٠١٠٤٤٣٢١٦٠٤٨٧٢٣٤٥٨٦
١٩٧٧٧٢٣٢٢٧٣٦٨٣٣٩٤١٨٠٥٣٦٤٤٦٥٥٧
١٩٧٨٦٠٣٤٣٠٢١٨١٤٠٦١٦٠٤٤٦٩٤١٥٦١
١٩٧٩٦٧٣٣٣١٩٥٩٢٤٣٤١٧٠٥٢٧١٤٢٦٠١
١٩٨٠٦٧٣٠٣٥٠٢٤٢٤٥٥١٨٠٥٣٧٢٢٩٦٠٩
١٩٨١٧٤١٢١٧٣٨٨٢٢٧٦١٣٠٤٥٧٣٤١٤٣٥
١٩٨٢١٥١١١٩٦١٣٢٢٦٤٢٠٠١٠٠٧٨١٥٥٥٩٧
١٩٨٣٢٤٥١٠٥٩١١٤٣٢٠١٩١٦٩٧٠٢٧٣٧٣١
١٩٨٤٤٠٤٣٣٨٠١٤٤٥٠٢٧١٨٩٧٣١٧١٧٨٣
١٩٨٥٥٨٧٢٣٧١٢٣٦٣٤٢٥١٩٣٧٥١٤٥٩٤٦
١٩٨٦٥٦٦٣٣٨٢٣٢٣٦٤٣٢٤٢٨٧٧٨١٣٩٩٤٧
١٩٨٧٦٠٢٥٦٧٢٣٨٤٧١٨٢٣٢٩٩٨٢١٦٣١٠٦٢
١٩٨٨٧٢٦٦١١٥٢٤٥٣٨٩٨٢٣٢٩٨٨٢١٦٨١٢٤٥
١٩٨٩٧٨٠٦١٢١٢٥٤٤٩٦٨٢٢٢١٠٥٨٨١٦٦١٣٢٦
١٩٩٠٧٧١٨١٣٨٢٥٦٤٩٧٨٢٥٣١٠٩٩١٢٠١١٣٧٩
١٩٩١٨٩٦٦١٢٤٢٦١١١٠٩٠٢٣٤١٠٦٩٦٢٢٧١٥٢٠
١٩٩٢٩٢٤٦١٢٧٢٦٢٣١١٢٥٢٥٦١٢٤١٠٣٢١٩١٥٧١
١٩٩٣٧٦٤٦١٤٦٣٢١٢٣١١٣٣٢٦٩١٢٥١١٣٢٢٦١٥٩٦
١٩٩٤٥٨٢٧١٦٢٣٣١٦٢١٠٧١٢٥١٣١٣٤١١٨٢٧٣١٥٩٦
١٩٩٥٣٦٩٨١٨١٣١٤٥٣٧٠٨٢٨١٩١٥٩١٣٠٣٠٥١٣٠٢
١٩٩٦٢٧٤٨١٨٤٣٩٥٣٥٦٦٢٨١٨١٥٦١٣٩٣١٣١١٧٣
١٩٩٧٤٠٣٨١٨٢٣٥٩٢٦٥٩٣٠١٩١٦٢١٤٦٢٩٧١٢٦٣
١٩٩٨٣٨٥٨١٨٠٣٤٦٢٦٢٤٢٠١٦١٢٠١٤٨٢٣٩١١٣١
١٩٩٩٤٨٤٦١٥٥٤٤١٢٦٩٣١١١٦٩٢١٩٠٢٥١١٢٢٧
٢٠٠٠٤١٩٧١٥٩٦٢٦٢٦١٩١٢١٥٩٤١٩٣٢١٤١١٢٠
٢٠٠١٤٢٤٧١٧٨٥٤٥٢٦٦١١٩١٣١١٤١٩١٢٤٥١٢١٢
٢٠٠٢٤٩٩٧١٦٦٨٢٥٢٧٠٧١٨١٤١١٣١٩٣٢١١١٢٢٤
٢٠٠٣٥١٧٧١٤٢٩٢٣٢٦٩٩١٨١٤١١٤١٩٨٢٠٥١٢١٦
٢٠٠٤٥٢٣٥١٣٠١٤١٠٣٦٨٥١٧١٥١١١٢٠٩١٦٨١١٧٣
٢٠٠٥٤٨٩٤١٠٣٢٤٧٣٦٣٢١٧١٨١١٥٢١٧١٤٣١١٠٧
٢٠٠٦٤٦٨٤١٠٠٢٢٥٣٦٠٣١٤١٩١١١٢٢٤١٣٧١٠٧٤
٢٠٠٧٤٥٠٣٩٦٢٤٥٣٥٨٢١٥١٩١١٢٢٢٩١٥١١٠٧٥
٢٠٠٨٣٢٦٣١٠٤٢٩٤٣٤٦٩١٥١٨١٠٩٢٣٣١٦١٩٧٢
٢٠٠٩١٩٦٤٩٣٢٩٣٣٣٢٩١٥١٧١٠٧٢٣٩١٦٠٨٣٥
٢٠١٠٢٢٠٣٤٤١٥٢٢٢٨٧١٥١٨١٠٩٢٢٦١٨٤٨٠٧

المصدر: وزارة الزراعة.

جدول رقم (١٦) : مساحة المحاصيل الزراعية

الذرة 
الشامية

الشعير الدخن البطيخالقمح

إجمالي 
الفواكه، 
ومنھا 
التمور

إجمالي 
االعالف 
الخضراء السنـــة

 الذرة  
الرفيعة

السمسم الطماطم

إجمالي الخضروات ، ومنھا إجمالي الحبوب ، ومنھا
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(  ألف طن )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤المجموعالمجموعالسنـــة

١٢٣٤

٦٨٣٣٦٢٤٩٣١٧١٨--١٨٠٩٨--٩--١٩٧١٤٢٦١٢٤
١١٠١١١١٦٥٣٢٤٠٣٥٥١٣٥٨--١٩٧٢٣٩٨٥٣١٩
٣٩٩٣٥٥٣٤٤١٢١٢--١١٣١٨٢--١٩٧٣٦٤١٠٢٧١١١
١٩٧٤١٥٣١١١١٥٤١٥١٣٠٠٢٠١٢٦٧٤٤٣٤٤٥٦١٨٦٤
٨٨٤٤٥٨٣٢٢١٩٥٣--٢٨٩٣٠١--١٩٧٥١٣٢١١١٢٨٢١٧
١٩٧٦٩٣١٧١٥٣٧١٢٢٢٨٤١٦٥١٥٩٧٣٦٠٥٤١١٧٨٢
٧٤٤٣٨٩٤٧٤١٩٠٣--١٩٧٧١٢٥١٣١٣٩٤١٤٢٢٩٦١٩٧
١٩٧٨١٢٠١٣١٥٢١١٥١٣٠٣١٦٧٥٥٤٦٥٢٩٦٠١١٩٧٩
١٩٧٩١٤١١٥١٦٧٤١٣٢٣٤١١٩٥٤٧٠٥٥٢٥٦١١٢١٨٢
١٩٨٠١٤٢٩١٠٩١٥٢٢٦٨٢٠٠٣٧٥٦٤٧٠٣٨٨١٨٨٢
١٩٨١١٨٧٨٩١١٦١٢٩٥٢٣٢٤٧١٨٤٩٧٥٤٢٢٠٥٢
١٩٨٢٤١٧٥٦١١٥١٤٨٩٣٠٠٣١٢٩٢٥٠٩٢٣٥٨٤٦٤٨
١٩٨٣٨١٧٧٤٧١٢٢٨٧٧٢٦٤٩١٠٨٩٥٧٧٢٣٩٨٤٩٤١
١٩٨٤١٤٠٢٤٣٥١٢٤١٤٤٨٣٢٨٨١٣١٣٦٥٨٢٥١٨٥٩٣٧
١٩٨٥٢١٣٥٤٤٣١٤٣٢١٩١٣٣١٢٥١٤٤٣٦٨٧٢١٣٤٦٤٥٤
١٩٨٦٢٢٩٠٦٤٣١١٢١٢٢٤٦٣٣٢٧٢٨١٢٨١٧١٤٢٠٣٦٦٤٩٤
١٩٨٧٢٦٤٩٧١١٧٣١٥٤٥٢٩٣٥٤٢٧٣٦١٩١١٧٨١٢٤٠٥٨٠٣٢
١٩٨٨٣٢٦٧٩١٢٥٤٢٨٥٤٣٦٩٥٤٠١٣٦١٩٥٣٨١٨٢٣٩٥٨٨٦٠
١٩٨٩٣٤٥٢١١١٢٩٤٣٥٠٤٣٩٥٠٣٩٧٣٧١٨٩٥٤٨٩٢٢٩٤٨٦٢٨
١٩٩٠٣٥٨٠٩١٧١٤٣٧٢٢٤١٣٨٣٨٧٦٤١٩٠١٨٠٤٢١٠٦٨٩٤٨
١٩٩١٤٠٣٥٩١١٨٥٤٠٧١٤٥٧٦٣٦٨٧٧١٩٠٤٨٣٤٢٥١٤٩٨٢٧
١٩٩٢٤١٢٤١٠١٤٧٥٤١٧٢٤٧٠٥٤١٧٩٧٢٠٧٤٨٩٩٢٤٢٦١٠١٠٣
١٩٩٣٣٤٣٠١١١٧٥٦١٤٢١٢٥٠٤٥٤٣٣١٦٧٢١٨٢٩٥١٢٤٣٥١٠٦١٣
١٩٩٤٢٦٤٦١٢١٨٥٦٢٠١١٢٤٨٦١٤٤٢٢٣٨٢٢٨٩٩٨٨٢٧٨٤١٠٩٢٢
١٩٩٥١٦٤٨١٣٢٠٧٦٧٩٤٢٢٦٧١٤٧٩٣٧٥٢٦٩٣١٠٥٣٣٠٦٩٩٤٨٥
١٩٩٦١٢٠٠١٤٢١١٧٥٠٠٢١٩٣٤٤٥٨٣٤٩٢٦٣١١٠٩٢٣١٥٧٨٨١٤
١٩٩٧١٧٩٥١٣٢٠٩٦٣١٥٢٢٣٤١٤٧٨٣٣١٢٦٠٠١١٥١٢٩٢٩٩٠٢٠
١٩٩٨١٧٣٥١٢١٩٩٧٢٥٠٢٢٢٠٥٤١٩٣٤٧٢١٣٧١١٥٠٢٩٠٠٨٣٩١
١٩٩٩٢٠٥٧٧٢٠٥٢٣١٩٣٣٢٤٨٨٢٧١٤١٢١٨٩٦١١٣٣٣٦٠١٩١١٧
٢٠٠٠١٧٨٨٩٢١٢٤١١١٨٣٢١٧٢٣١٠٣٨١١٩٢٧١١٨٨٣٢٦٣٨٥٥٠
٢٠٠١٢٠٨٢١١٢٤٨٢٠٢٣١٢٢٥٩٤٣٩٦٣١٦٢١٠٧١٢١٠٣٠٩١٩٠٠١
٢٠٠٢٢٤٣٦٩٢٤٠٢٩١٣٨٣٢٨٥٦٤٠٩٣١٥٢١٣٧١٢٤١٢٧٠٨٨٩٤٢
٢٠٠٣٢٥٢٤٩٢٤٢٣٦١٣٨٢٢٩٥١٤٢٤٣١٨٢٢١٤١٣٣١٢٦٥٢٩١٤٩
٢٠٠٤٢٧٧٥٩٢٨٤٥٣٦٧٥٣١٩٤٤٨٠٣٣١٢٤٧٩١٤٥٤٢٦٣٣٩٧٦٠
٢٠٠٥٢٦٤٨٧٢٠٥٩١٤٧٥٣٠٠٤٤٩٦٣٦٤٢٥٧١١٥٥٤٢٤٦٣٩٥٩٢
٢٠٠٦٢٦٣٠٧٢٤٢١٢٦٣١٥٣٠٤٢٤٨٠٣٨٤٢٦١٧١٥٤٩٢٣٦٨٩٥٧٦
٢٠٠٧٢٥٥٩٦٢٣٣١٣٥٢٨٥٢٩٦٧٤٧٨٣٩٣٢٥٩٦١٥٨٢٢٦٨٨٩٨٣٣
٢٠٠٨١٩٨٦٧٢٥٢١٦٣٢٤٥٢٤٣٨٥٢٢٣٦٤٢٦٩٦١٦١٦٢٩٨٤٩٧٣٤
٢٠٠٩١١٥٢٨٢٤٤١٦١٢٠٥١٥٩٢٥٤٣٣٣٨٢٦٧٦١٦١٩٢٩٧٤٨٨٦٣
٢٠١٠١٣٤٩٦١١٤٧٩١٦٥١٥٧١٤٩٢٣٣٩٢٥٢١١٥٤٩٣٦٠٣٩٢٤٤

  (--)  غير متوفر

 المصدر: وزارة الزراعة .

جدول رقم (١٧) : إنتاج المحاصيل الزراعية

إجمالي 
الفواكه ، 
وتشمل 
التمور

إجمالي الحبوب ، ومنھا

الذرة 
الرفيعة

الذرة 
الشامية

السمسمالشعير الدخن البطيخالقمح

إجمالي 
االعالف 
الخضراء

إجمالي الخضروات ، ومنھا

 الطماطم 
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( ألف طن )

بيض المائدة الحليبإجمالي اللحومأسماكلحوم دواجنلحوم حمراءالسنـــــة

١٩٧١٢٢٧١٨٤٧١٧٢٥
١٩٧٢٢٥٨١٩٥٢١٨٩٦
١٩٧٣٧٣٨٢٠١٠١٢١٧٧
١٩٧٤٥٦١١٢٠٨٧٢٢٥٩
١٩٧٥٤٧١٤٢٠٨١٢٠٦١٢
١٩٧٦٤٧٢١١٩٨٧٢٣٤١٦
١٩٧٧٤٤٢٣١٧٨٤٢٥٣٢١
١٩٧٨٣٦٢٦١٨٨٠٣٠٩٢٧
١٩٧٩٣٨٣٠١٩٨٧٣٤٣٣٠
١٩٨٠٣٤٤٠٢٠٩٤٣٤٩٤١
١٩٨١٤٩٥٧٣٣١٣٩٢٣٥٤٩
١٩٨٢٦٥٨٦٣٧١٨٨٣١١٧١
١٩٨٣٧٥١٢٤٤٠٢٣٩٣٦١٩٨
١٩٨٤١٠١١٤٣٤٣٢٨٧٣٧٤١٠٤
١٩٨٥١٢٦١٧٧٤٥٣٤٨٤١٤١٣٢
١٩٨٦١٤٠٢٤٠٤٦٤٢٦٤٣٢١٣٧
١٩٨٧١٥٠٢٤٦٤٨٤٤٤٤٥٠١١٤
١٩٨٨١٥٧٢٦٦٥٠٤٧٣٤٥١١٠٣
١٩٨٩١٣٣٢٦٧٥٢٤٥٢٤٧٥١١٣
١٩٩٠١٣٤٢٧٠٥٢٤٥٦٥١٦١١٣
١٩٩١١٤٠٢٧٠٥٢٤٦٢٥٢٠١١٣
١٩٩٢١٤٠٢٨٨٤٩٤٧٧٥٤٨١٢٠
١٩٩٣١٤٦٣٢٤٥٠٥٢٠٥٨٧١٢٣
١٩٩٤١٥٠٣٦١٥٢٥٦٣٦٣٣١٢٧
١٩٩٥١٥٤٣٩٠٤٨٥٩٢٦٩٨١٣٢
١٩٩٦١٥٥٣٩٧٥١٦٠٣٧٤٩١٢٥
١٩٩٧١٥٧٤٥١٥٤٦٦٢٨١٦١٣١
١٩٩٨١٥٧٣٩٥٥٥٦٠٧٨٨٣١٣٦
١٩٩٩١٥٩٤١٨٥٢٦٢٩٩٣٧١٣٦
٢٠٠٠١٦٠٤٨٣٥٥٦٩٨١٠٣٩١٢٩
٢٠٠١١٦٠٥٢١٥٦٧٣٧١٠٦٧١٣٨
٢٠٠٢١٦٢٤٦٧٥٧٦٨٦١١٣٩١٣٨
٢٠٠٣١٦٥٤٦٨٦٧٧٠٠١٢٠٠١٣٧
٢٠٠٤١٦٧٥٢٢٦٧٧٥٦١٢٣٢١٤٥
٢٠٠٥١٦٩٥٣٧٧٥٧٨١١٣٣٨١٦٩
٢٠٠٦١٧٠٥٣٥٨١٧٨٦١٣٨١١٧٤
٢٠٠٧١٧١٥٠٨٩١٧٧٠١٤٣٦١٨٨
٢٠٠٨١٧٠٤٤٦٩٣٧٠٩١٦٩٠١٧٠
٢٠٠٩١٧١٤٩٤٩٦٧٦١١٧١٨١٩١
٢٠١٠١٧٢٤٤٧١٠٠٧١٩١٧٦٣٢١٩

المصدر: وزارة الزراعة.

جدول رقم (١٨) : مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني
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اإلبلاألبقارالضأنالماعزالسنـــة
إجمالي
الماشية

لدواجن* ا

٢٠٠٢٥٥٩٤١٠٣١٥٣٢٢٨١٤١٧٠٤٥٤٢٥

٢٠٠٣٥٤٧٨١٠٦٤٦٣٣٢٨٢٤١٧٢٨٠٤٢٤

٢٠٠٤٥٦٥٤١١٦٢١٣٦١٨٦٥١٨٥٠١٤٧٥

٢٠٠٥٥٦٤٣١٢١١٢٣٥٢٨٦٢١٨٩٦٩٥٣٦

٢٠٠٦٥٠٠٢١١٧٨٧٣٨٢٨٧٩١٨٠٥٠٥٣٢

٢٠٠٧٤٨٥٣١١٥٤٨٤١٣٨٦٩١٧٦٨٣٥٠٦

٢٠٠٨٤٣٩٣١٠٤٢٠٤٢٩٨٢٥١٦٠٦٧٤٤٤

٢٠٠٩٣٨٠٩٩٠٩٥٤٣٥٨١٠١٤١٤٩٤٩٣

٢٠١٠٣٤٠٨٨٧٤١٤٠٤٨١٠١٣٣٦٣٤٤٥

 مليون طير
 *

المصدر: وزارة الزراعة.

( ألف رأس ) 

لدواجن  ية وا جدول رقم (١٩) : تقديرات أعداد الثروة الحيوان
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السنة
صنع المنتجات 

ية الغذائ
صنع 

المشروبات
صنع 

المنسوجات
صنع 

الملبوسات

صنع المنتجات 
ية وذات  الجلد

الصلة

صنع الخشب 
ومنتجات الخشب 

والفلين *

صنع الورق 
ومنتجاته

الطباعة 
واستنساخ 

وسائط األعالم 
المسجلة

صنع فحم 
الكوك 

والمنتجات 
النفطية المكررة

مواد  صنع ال
الكيميائية  
والمنتجات 
الكيمائية

صنع المنتجات 
سية  الصيدالنية االسا

والمستحضرات 
الصيدالنية

١٩٩٠٢٩١٨٦٢١٢٢١٨١٤٧١٥٠١٥١٥٩٩
١٩٩١٣٠٤٨٨٢١٢٣٢١١٨٧٨٥٠١٦١٦٧٩
١٩٩٢٣١٠٨٩٢٢٢٨٢٣١٩٨٢٥٢١٨١٨٣٩
١٩٩٣٣٢٣٩٠٢٣٣٦٢٦٢٣٩٢٥٣١٩١٩٠١٠
١٩٩٤٣٤٠٩٣٢٩٤٢٢٨٢٦٩٨٥٦٢٠٢٠١١١
١٩٩٥٣٦٧٩٦٣٤٤٦٣٤٢٨١٠٥٦٦٢٠٢١٤١٣
١٩٩٦٣٩٣١٠١٤٠٥١٣٨٢٨١١٠٦٨٢٠٢٣٠١٤
١٩٩٧٤١٦١١١٤٥٥٧٤٠٣٢١٢٢٧٠٢٩٢٤١١٦
١٩٩٨٤٣٥١١٤٥٠٥٨٤٣٣٣١٢٩٧٠٣١٢٥٨١٧
١٩٩٩٤٥٤١١٧٥٥٦٠٤٤٣٨١٣٥٧٠٣٤٢٧٠١٨
٢٠٠٠٤٦٨١١٩٦٠٦٢٤٤٣٦١٣٧٧٠٣٥٢٨٨٢١
٢٠٠١٤٧٥١٢٠٦٥٦٣٤٤٣٧١٤٤٧٢٣٦٣٠٠٢٣
٢٠٠٢٤٩٦١٢٢٧٠٦٣٤٤٣٨١٥٢٧٢٣٥٣٢٤٢٢
٢٠٠٣٥١١١٢٠٦٩٦٣٤٣٤٣١٥٩٧٢٣٦٣٣٨٢٢
٢٠٠٤٥٢٤١٢٠٧١٦٥٤٣٤٣١٦١٧٢٣٧٣٥٤٢٣
٢٠٠٥٥٣٦١٢١٧٢٦٧٤٥٤٤١٦٣٧٠٣٧٣٧٨٢٣
٢٠٠٦٥٤٨١٢١٧٣٦٨٤٥٤٥١٦٧٦٩٤٢٣٩١٢٣
٢٠٠٧٥٦٦١٢٢٧٣٧١٤٧٤٧١٧٣٧١٤٧٤١٦٢٤
٢٠٠٨٥٨١١٢٤٧٦٧٤٤٨٤٧١٧٩٧١٥٣٤٢٨٢٤
٢٠٠٩٦٠٨١٢٩٧٧٧٥٤٩٤٦١٨٠٧١٦٠٤٥١٢٤
٢٠١٠٦٢٤١٣٧٧٨٧٩٤٨٤٨١٨٧٧١٦٥٤٧١٢٥
٢٠١١٦٣٨١٤٠٧٩٨٥٤٨٤٩١٨٩٧٠٦٧٤٨٨٢٥

* باستثناء االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر.

مة جدول رقم (٢٠) : عدد المشاريع القائ
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عة
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السنة

صنع 
منتجات 
المطاط 
لدائن وال

صنع 
منتجات 
المعادن 
الالفلزية 
األخرى

صنع 
لزات  الف
القاعدية

صنع منتجات 
المعادن 
المشكلة

سيب  صنع الحوا
والمنتجات 
االلكترونية 
والبصرية

صنع المعدات 
الكھربائية

صنع االالت غير 
المصنفة في 
موضع آخر

بات ذات  صنع المرك
بات  المحركات والمرك

المقطورة ونصف 
المقطورة

صنع 
معدات 
النقل 
األخرى

صنع األثاث
الصناعات 
التحويلية 
األخرى

المجموع

١٩٩٠١٦٤٤٢٣٤٩٣٠٠٢١٧٤٧٧٥٢٦١١٢٧٧٢١١١
١٩٩١١٧٧٤٤١٥٣٣١٩٢٥٧٧٧٧٥٥٦١١٩٧٥٢٢١٩
١٩٩٢١٩٥٤٤٣٥٧٣٤٥٢٧٨٠٨٣٥٦٦١٢٤٧٦٢٣٢٧
١٩٩٣٢٢٥٤٦٤٦٧٣٦١٣٠٨٣٨٨٥٦٧١٣٥٧٨٢٤٧٩
١٩٩٤٢٥٨٤٧٧٧٠٣٧٦٣٢٨٧٩١٦٠٧١٤٣٨٦٢٦٣١
١٩٩٥٢٨٠٥١٨٧٣٤٠٤٣٦٩٢٩٣٦٢٧١٥٤٨٩٢٨٣١
١٩٩٦٣٠٢٥٣٦٧٧٤٢٥٣٦٩٥٩٩٦٤٨١٦٩٩١٢٩٩٥
١٩٩٧٣٢٧٥٥٤٨٢٤٤٣٣٧١٠١١٠٣٦٦٨١٨٠٩٦٣١٧٦
١٩٩٨٣٤٨٥٦٢٨٢٤٧٠٤٢١٠٩١٠٦٦٨١٠١٨٨١٠١٣٣٢٤
١٩٩٩٣٧٣٥٧٤٨٣٤٩١٤٣١١٣١١٣٧٤١٠٢٠٣١٠٤٣٤٧٦
٢٠٠٠٣٩١٥٨١٨٧٥٠٣٤٤١٢٠١١٥٧٤١٠٢٠٦١٠٧٣٥٧٨
٢٠٠١٤٠٨٥٨٥٨٩٥١٦٤٧١٢١١٢٠٨٠١١٢١٦١٠٧٣٦٧٩
٢٠٠٢٤٢٨٥٩٨٨٩٥٢٧٤٨١٢٤١٢١٨٣١١٢٢١١٠٩٣٧٩٧
٢٠٠٣٤٤٤٦١١٩٢٥٣٧٤٩١٢٤١٢٦٨٧١١٢٢٣١٠٧٣٨٨٧
٢٠٠٤٤٦٤٦١٨٩٥٥٤٨٥١١٢٥١٢٩٨٧١٠٢٢٠١٠٧٣٩٦٧
٢٠٠٥٤٨٤٦٣١٩٨٥٥٤٥٣١٢٧١٣٤٩٢١٠٢١٨١٠١٤٠٥٨
٢٠٠٦٤٩٤٦٤٦١٠٤٥٦٩٥٤١٣٠١٣٤٩٨١٠٢٢٢١٠٠٤١٥٣
٢٠٠٧٥٢٢٦٧١١٠٩٥٩١٥٦١٣٤١٤١١٠٠١٠٢٢٥٩٣٤٣٠٩
٢٠٠٨٥٣٨٧١٥١١٧٦١١٦٠١٣٩١٤٩١٠٨١١٢٢٥٩١٤٤٦٩
٢٠٠٩٥٦٤٧٦٦١٢٥٦٣٥٦١١٤٢١٥٥١١٣١١٢٢٧٩٢٤٦٦١
٢٠١٠٥٩٣٨٠٩١٣٨٦٦٤٦٠١٥١١٥٨١١٨١١٢٣٠٩٣٤٨٥٨
٢٠١١٦١٠٨٥٠١٤٤٦٧٩٦١١٥٨١٦٣١٢٢١٠٢٣٣٩٣٥٠٠١

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

تابع (٢) جدول رقم (٢٠) : عدد المشاريع القائمة
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السنة
صنع المنتجات 

ية الغذائ
صنع 

المشروبات
صنع 

المنسوجات
صنع 

الملبوسات

صنع المنتجات 
ية وذات  الجلد

الصلة

صنع الخشب 
ومنتجات الخشب 

والفلين *

صنع الورق 
ومنتجاته

الطباعة 
واستنساخ 

وسائط األعالم 
المسجلة

صنع فحم 
الكوك 

والمنتجات 
النفطية المكررة

مواد  صنع ال
الكيميائية  
والمنتجات 
الكيمائية

صنع المنتجات 
الصيدالنية 
االساسية 

والمستحضرات 
الصيدالنية

١٩٩٠٥٤٠٤١٩٢٧٧٤٤١٨٩١٩١١١٣١٨٨٤٥٢٨٧٦٢٦٣١٤٢٧٣٦٨
١٩٩١٦١٢٧١٩٢٥٨٥٧١٩٤٢٢٩١٧١٢٢٤٠٥٦٩١٥٩٤٥٣٣٣٨٧٣٦٨
١٩٩٢٦٢٩٢٢٠٥٥٩٥٧٢٢٥٢٨٤١٧٩٢٤٢٠٥٩٠١٦٠٧٢٤٨١٠٩٣٦٨
١٩٩٣٦٧١٨٢٠٧٦١٠٥٧٢٨٢٤١٧٢٦٣٢٧١٥٥٨٧١٦٠٣٨٥٣٦٦٥٤٣١
١٩٩٤٧٣٩٥٢٤٣٧١٢٠٠٣١٠٤٤٤٢٩٥٢٨٧٥٧٩٠١٦٤٣٤٥٦٣٩٣٤٥٤
١٩٩٥٨٦٢٢٢٤٤٧١٣٠٧٣٣٥٥٣٥٣٣٨٢٩٤٤١٢٣١٢٥٩٦٠٥٩٩٨٦٥٠٠
١٩٩٦٩٨٢١٢٩٦٩١٤٣٦٤٨٢٥٤٠٣٤٦٣٢٨٥١٣٢٦٢٥٩٩٦٦١٧٤٤٥٥٥
١٩٩٧١٠٩٨٥٣٥٩٧١٧١٠٥٢٠٥٨٢٤٣١٣٦٣٢١٥٤٧٣٢٥٢٩٨٧٢٩١٦٥٤
١٩٩٨١١٩٤٤٣٧٠١١٩١٣٥٣٥٦٠٦٤٣١٣٦٥٦١٥٤٢٣٥٦٩٦١٠٢٠٥٢٧٥٢
١٩٩٩١٢٨٧٩٤١١٩٢٢٠٠٥٦٩٦١٥٤٨٦٣٩٣٠١٥٣٦٣٨٠٨١١٠٢٨٦٧٧٨٣
٢٠٠٠١٢٦٤٢٤٢٦٧٢٤١١٦٠٣٦٤١٤٤٤٣٩٣٢١٥٤٥٣٧١٥١١٠٢٨٣٠١٠٥٦
٢٠٠١١٣٣٠٧٤٢٨٥٢٦٥٢٦١١٦٥٧٤٤٦٤٥١١٢٠١٤٣٧٢٩٦١٠٣١٠٦١١٥٦
٢٠٠٢١٤٢٣٥٤٥٩٥٢٧٦٩٦١٩٦٦٨٤٥٧٤٧٧٩٢٣٦٢٣٨٠٦٤١٠٤٧٦٩١٤٤٧
٢٠٠٣١٦٠٨١٤٤٠٣٢٧٦٧٦٤٧٦٦٨٥١١٤٥٥٦٢٤٢٩٣٨٠٨٥١٠٦٥٣٢١٤٤٧
٢٠٠٤١٦٢٣٤٤٥٦١٢٨٨٩٦٤٤٦٦٧٦٧٤٤٩٧٢٢٤٣١٣٨٠٧٨١٠٩٢٧٢١٤٥١
٢٠٠٥١٦٤٠٨٤٥٦٧٢٧٨٤٦٦٧٦٧٤٧٠٢٥١٧٢٢٦٤٥٣٨٠٧٨١٢٦٤٦٦١٤٦٨
٢٠٠٦١٦٨٤٨٤٧٣٢٣٠٥٤٦٩٣٦٧٦٧٤٦٥٦٨٩٢٧٧١٦٨١٠١١٣٧٥٨٦١٥٢٣
٢٠٠٧٢٠٦٢٢٤٩٦٨٣١٥٠٧٢٠٦٨٥٧٥١٦١٣٣٣٠٢٥٦٨٨٩٠١٤١٣١٤١٥٩٥
٢٠٠٨٢٤١٩٨٥٦٧٠٣٣٢٥٧٥٢٦٨٩٧٦٢٦٥٤٧٣١٣٧٦٨٩٩٢١٤٣٩٩٢٢٥٨٠
٢٠٠٩٢٨٠٥٤٦٣٠٠٣٧٩٠٨٢٦٦٩٠٧٩٣٧١٤٢٣٢٠٤٧١٤٥١١٦٠٩٢٤٢٥٨١
٢٠١٠٣٠٥٧٦٧٣٩٨٣٩٣٧٨٤٤٦٨٦٧٩٩٧٧٣٣٣٢٠٤٧١٥١٣١٧٨٤٢٨٢٧٨١
٢٠١١٣٢٢١٢٨٥٧٦٤٥٤٣١٠٠٢٦٨٦٨٢٥٨٣٦٤٣٢١٢٧٢٠٣٥١٨١١٩١٣٥٤٥

* باستثناء االثاث؛ صنع اصناف من القش ومواد الضفر.

جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة
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السنة

صنع 
منتجات 
المطاط 
لدائن وال

صنع 
منتجات 
المعادن 
الالفلزية 
األخرى

صنع 
لزات  الف
القاعدية

صنع منتجات 
المعادن 
المشكلة

سيب  صنع الحوا
والمنتجات 
االلكترونية 
والبصرية

صنع المعدات 
الكھربائية

صنع االالت غير 
المصنفة في 
موضع آخر

بات ذات  صنع المرك
بات  المحركات والمرك

المقطورة ونصف 
المقطورة

صنع 
معدات 
النقل 
األخرى

صنع األثاث
الصناعات 
التحويلية 
األخرى

المجموع

١٩٩٠٢٩٧٧١٧٠١٠٢٥٥٢٤٣٦٨١٨٨٢٢٦٦١٢٣٢١٢٦٩٢٣٩٢٧٣٢٢٥٨٦٤٣٨
١٩٩١٤٠٧٧١٧٠٢١٢٧٤١٤٦٩٧٨٩٤٢٢٣٦١٣١٠١٢٨٧٢٣١١٢٤٣٢١٤١٠٠٦٣٧
١٩٩٢٤٤٣٨١٦٤٧٦٣١٧٣٥٠٧٥٥٦٩٢٤٢٦١٤٢٣١٤٩٩٢٣١١٩٥٣٤٩٥١١٧٣٤٥
١٩٩٣٤٨٥٢١٤٢٧٧٣٥٧٨٨٦١٣١٦٩٩٢٢٥٤١٥٢٠١٤٨٧٢٧١٤٨٣٣٦٥٥٢٥٤٩١٦
١٩٩٤٦٠١٤٢٠٤٨٣٦٠٤٤٦٣٠٣٧٩٥٢٨٠٩١٦٩٦١٥٤٤٢٧٢٩٠٠٣٧٥٣١٤١٣٩٧
١٩٩٥٦٩٧٩٢٢٣٠٨٦٨٢٥٧١٠٢٨٤٨٣٠٦٦١٧٨٢١٦٢٦٢٧٣٠٠٥٣٦٣٩١٦١٤١٢
١٩٩٦٩٠٠٥٢٢٦٤٥٧١٣٤٧٤٦٨٨٤٠٤٢٩٩١٨٨٠١٦٧٨٣٣٣١٨٣٣٨٦١١٧٠٥٢٦
١٩٩٧٩٥٨١٢٤٢١٢٧٣٥٧٧٧٠٢٨٥٠٤٨٧٢٢٠٠٥١٧٠٩٣٣٣٢٩٩٤٠١٥٢٠٩١١٤
١٩٩٨١٠٢١٤٢٤٦٤٧٧٥٨٧٨٦٩٣٨٧٤٥٢٨٨٢٠٩٣١٧٥٨٤٢٣٥٠٥٤١٦٠٢٣١٦٨٦
١٩٩٩١٠٦٦٤٢٦٦٣٩٨٢٢٥٩١٢٦٨٨٦٥٣٢٧٢٢١٢١٨٤١٤٢٣٦٧٥٤١١٨٢٤٠٨٢١
٢٠٠٠١١١٦٦٢٦٦٥٠٨٥٦٧٩٣٩٥٩١٠٥٣١٢٢٢٥٧١٩٢١٧٢٢٤٩٥٤١٧٦٢٤٠٤٤١
٢٠٠١١١١٦٥٢٦٦٧٧٩٠٤٢١٠٢١٢٩٣٩٥٨٥٣٢٢٥٣٢١١٧٨١٢٧٧٩٤٢٠٣٢٤٥٣٦٣
٢٠٠٢١١١٨٢٢٦٨٦٦٨٩٣٨٩٩٢٧٩٦٨٦٢٢٥٢٣٤٦٢١٤٦٨١٢٨٤٧٤٢١٢٢٥٠٥٠٣
٢٠٠٣١٠٥٨٦٢٨٧٢٣٩٢٦٨١٠٠٥٦٩٥٢٦٤١٤٢٣٩٠٢١٤٤٨٤٢٩٥٤٤١٨١٢٥٥٨٧٧
٢٠٠٤١٠٩٣٣٣٠٠٧٤٩٩٦٧١٠٤٩٢١٠١٨٦٤٠٠٢٣٦٨٢١٤٧٩٤٢٨٤١٤٠٧٣٢٦٢٢٧٨
٢٠٠٥١١٢١٨٣٠٦٨٥١٠٣٤٢١١٢٢٠١٠٤٤٦٨٥٧٢٦٣٥٢١٥٦٩٤٢٨٨٤٢٣٦٦٢٨١١٣٢
٢٠٠٦١١٤٠١٣٥١٣٠٩٩٧٣١١٣٨٩١٢٢٢٧٤٥٩٢٦٨١٢٢٦٤١٢٩٢٩١٩٢٣٨٩٣٢٩٣٧٥
٢٠٠٧١٢٤٩٩٣٨٧٢٦١١٦٧٠١٣٠٨٨١٣٠٤٧٨٧٥٢٧٥٠٢٣٠٤١٧٨٢٩٤١٢٣١٧٣٤٧٥٠٤
٢٠٠٨١٣١٤٧٤٩٢٥٣٣١٢٤١١٤٩٤٩١٣١٣٩٢٦٧٣١٠٤٢٣٨٠١٧٩٢٩٧٥٣٠٧٩٣٩١٥٣٢
٢٠٠٩٢١٥١٧٥٢٤٢١٣٣١٠٩١٥٥١٨١٣٠١٩٤٠٣٣٢٦٥٢٦٢٦١٩٨٢٩٦٥٧٦٥٩٤٣٥٧٣٩
٢٠١٠٢٢٢٥١٥٥٩٠٩٣٧١٧٦١٦١٤١١٢٩٩١٠٨٣٣٣٣٠٩٢٧٠٢١٩٨٣١٠٢٧٧٢٠٤٦٨٥٣٨
٢٠١١٢٣٥١٧٦٠٦٣٥٣٩١٢٨١٨٢١٢١٣٠٦١٢٣٣٥٣٨٠٦٣٩٨١١٩٧٣١١٧٧٧٢٢٤٩٠١٤٩

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

تابع (٢) جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة
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سنة ال
جات  صنع المنت

ية الغذائ
صنع 

شروبات الم
صنع 

سوجات المن
صنع 

سات الملبو

جات  صنع المنت
ية وذات  الجلد

صلة ال

شب  صنع الخ
شب  جات الخ ومنت

ين *  والفل

لورق  صنع ا
ته ومنتجا

عة  الطبا
ساخ  واستن

عالم  سائط األ و
سجلة الم

حم  صنع ف
كوك  ال

جات  والمنت
كررة ية الم النفط

مواد  صنع ال
ية   الكيميائ
جات  والمنت
ية الكيمائ

١٩٩٠١٤٠٦٩٧٤٩٧٢٩٤٨١٤٦٣٨٩٩٥٦٠٤٨٩١٢١١٣٦٤٥٣١٤٠٤٣
١٩٩١١٥٤٤٥٧٧٠١٣٥٠٢١٥٩٨١١٠٧١٥٢٥٥٦١٦٢٣٠٨٧٠٠٩١٥٢٨٥
١٩٩٢١٦٤٢٧٧٨٢٩٣٧٥٣١٨٥٠١٤٠١١٥٦٠٥٨٤٣٢٤٤٤٧١٨٥١٨٥٣٣
١٩٩٣١٧٩٩٢٧٧٩٧٤٨١٦٢٨٠٢١٥٦٠١٩٥٠٦٦٣٢٢٤٩٤٧١٦٨٢٠٣٧١
١٩٩٤١٩١٣٨٩٨٣٣٥٢٧٠٣٣٢١١٨٠٩٢١٦٠٦٩١٨٢٩٣٢٧٧٥١٢١٦٦٤
١٩٩٥٢١٢٩٠٩٩٩٧٥٧٥٨٣٦٥٣٢٠٧٧٢٣٦٤٧٦٩٦٣٧٨٦٧٧٥٨٢٣١٣١
١٩٩٦٢٤١٩٥١١٨٣١٦٢٣٥٤٩٤٧٢٣٩٥٢٤٠٨٨٣٥٢٤٣٠٧٧٨٣٧٢٤٦٦٦
١٩٩٧٢٦١١٩١٢٨٩٤٧٠٥٥٥٣٠٦٢٩٥٦٢٥٥٣٩٠٥٠٥٢١٨٩٧٩٦٢٦٣٨٥
١٩٩٨٢٧٩٦٣١٣١٩٣٧٤٥٨٥٤٠٨٣٠٧٢٢٥٤٠٩٤٥٨٥٢٥٣١٠٣٧٣٢٧٨٤٥
١٩٩٩٢٩٥٨٢١٣٩٥٢٧٩٨٨٥٩١٣٤٠٩٧٢٨٤٥٩٧٨٨٥٢٦٢١٠٧١٦٢٩٣٨٨
٢٠٠٠٣١٠٠٨١٤٥٥٢٨٦٦٦٦١١٧٤١٠٢٢٨٦٧١٠١٠٧٥٣٢٨١٠٦٢٩٣٠٢٥٣
٢٠٠١٣٢٥٢٤١٤٦٨٦٩٦٠١٦١٨٠٤٤٧٠٢٩٥٣١٠٩٨٢٥٧٢٣١٠٧٤٤٣١١٠٩
٢٠٠٢٣٥٤٧٥١٦٤٨١٩٨٦٢٦٢٤٦٣٤٩٣٣١١٠١٢١٥٦٥٧٨٩١٠٥٦٢٣٢٤١٢
٢٠٠٣٣٨٥٦٧١٦٥٣٨٩٩٠٩٦٢٠٩٣٤٩٢٣٤٤٠١٢٨٦٦٦٠٧٤١٠٦٢٨٣٣٤٨١
٢٠٠٤٣٩٢٣٧١٦٩٥٥١٠٣٩٢٦٣٦١٣٤٧٧٣٤٦٦١٣٤٠٠٦٠٩٠١٠٦٥٨٣٤٢٤٠
٢٠٠٥٤١٠٩٨١٧١٣٥١٠١١٨٦٤٥٧٣٥٥٢٣٥٢٨١٤٤١٥٦٠٧٣١٠٦٧٢٣٧٨٩٥
٢٠٠٦٤٣٢٨٧١٧٣٤٤١٠٥٩٧٦٦٤٨٣٥٨١٣٦٠٤١٥٩٣١٦٧١٢١٢١٥٠٣٩٥٤٢
٢٠٠٧٥١٠٦٠١٨٥٤٢١١٣٦٠٦٧٧٨٣٦٦٤٣٦٧٥١٦٨٤٠٧٠٦٢١٢٣٨٧٤٠٧١٨
٢٠٠٨٥٧٢٣٠٢١٣٠٨١١٥٦٥٧٠٤٧٣٦٧٥٣٦٧٨١٧٨٨١٧٤٩٩١٢٨٧٣٤٣١١٣
٢٠٠٩٦٧٣٣٧٢٥٢٧١١٢٤٠٢٧٥٤٨٤٠٧٠٣٧٠٢٢٢٤٠٢٧٦٩٧١٣٠٥٤٤٥٧٩٥
٢٠١٠٧٢٥٤٠٢٦٦٩٤١٣١٣٦٧٧٨٧٤٠٦٧٣٧٦٢٢٣٦٠٤٧٦٩٧١٣٣٦٦٤٨٦١٧
٢٠١١٧٨١٢٢٢٩٥١٧١٣٦٧٠٨٨٠١٤٠٦٢٣٨٦٤٢٥٢٤٧٧٩٨٢١٣٤٤٤٥٢٩١٢

ضفر. مواد ال قش و من ال صناف  صنع ا ثاث؛  ستثناء اال * با

مة صانع القائ في الم لة  عدد العما   :  (٢٢ قم ( جدول ر
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السنة

صنع 
منتجات 
المطاط 
لدائن وال

صنع منتجات 
المعادن 

الالفلزية األخرى

صنع 
الفلزات 
القاعدية

صنع 
منتجات 
المعادن 
المشكلة

سيب  صنع الحوا
والمنتجات 
االلكترونية 
والبصرية

صنع المعدات 
الكھربائية

صنع االالت 
غير المصنفة 
في موضع آخر

صنع المركبات ذات 
المحركات 
والمركبات 

المقطورة ونصف 
المقطورة

صنع 
معدات 
النقل 
األخرى

صنع األثاث
الصناعات 
التحويلية 
األخرى

المجموع

١٩٩٠١١٢٧٣٣٥٢٠٢٣٧٢٧١٨٢٠٨١٠٥٣٧٩٨٦٤٢٥٦٥١٨٧٢٠٧٦٩٩٢٥٨٩٧١٥٥٧٣٣
١٩٩١١٣٤١١٣٦٣١٥٤١٨٥١٩٦٦٣٣٠٩٤٨٣٩٧٤٤٨٧٥٤٨٧٢٠٧٨٠٣٦٥٩٢٩١٧١١١٦
١٩٩٢١٤٥٨٥٣٦٩٧٦٥١٦١٢٠٧٨٧١٨٤٨٨٩٨٨٥٠٠١٦١٦٥٢٠٧٨٢٧٠٦٧٢٠١٨٢٣٤٢
١٩٩٣١٧٣٠٦٤٠٨٨٠٧٧٩٨٢٢٧٦٢٢١٧٧١٠٥٣٧٥٦٨٦٦٤٩٤٢٣٦٩٢٠٩٦٩٠٣٢٠٤٨٤١
١٩٩٤٢١٢٠٧٤٤٢٠٥٨٠٧٦٢٤١٠٨٢٣٧٩١١٥١٤٦٦٤٢٦٨٢٠٢٣٦١٠٢١٥٨١١١٢٢٥٦٦٨
١٩٩٥٢٣٧٥٣٤٦٦٨٠٩١٣١٢٦٧٠١٢٥١٤١٢٢٣٥٧٠٥٩٧٠٨١٢٣٦١٠٩٥٧٨٢٥١٢٤٣٥٤٥
١٩٩٦٢٦٠٨٧٤٧٦٥٦٩٦٥٢٢٨٧٨٣٢٥١٤١٢٩٦٠٧٤٤٠٧٦٤٨٢٩٢١٢١٢٦٨٣٩٦٢٦٢٢٦٧
١٩٩٧٢٨١٩٥٤٩٠٥٥١٠٤٢٧٣٠٥٥٠٢٥٧٧١٣٤٦٣٧٥٨٣٧٨٣٦٢٩٢١٣٠٠٧٨٧٥٩٢٨٠٨٠٠
١٩٩٨٣٠٠١٧٤٩٨٢٢١٠٧٥٠٣٣١١٣٢٨٤١١٤٥٩٦٧٨٧٤٨١٨١٣٤٩١٣٦٩٨٩٤٨٠٢٩٥١٥٦
١٩٩٩٣١٨١١٥٢٥٧٩١١١٨٠٣٥٤٢٢٢٨٧٢١٥٠٨٤٨٤٣٤٨٥٧٠٣٤٩١٤٩٨٠١٠١١١٣١٢٨٤٩
٢٠٠٠٣٣٤٤٥٥٣٢١٠١١٦٠١٣٧٠٥٥٢٩٦٦١٥٤٤١٨٨٩١٨٧١٩٤٤٣١٥١٨٢١٠٥٩٨٣٢٣٦٥٣
٢٠٠١٣٥١٦٦٥٣٤٩٨١٢٣١٤٣٩٣٩٧٣٠٩٢١٦٦٢٣٩٥٧٣٨٧٠٤٤٩٠١٦٠٣٨١٠٧٩٢٣٣٧٣٨٨
٢٠٠٢٣٦٤٩٨٥٢٨٠٥١٢١٩٨٤٠٣٩٣٣١٧٩١٧٧٣١١٠٠٢٩٨٩٨٤٤٩٠١٦٤٥٩١٠٨٢٧٣٤٧٩٨٣
٢٠٠٣٣٦٩٣٩٥٤٣٣٦١٢٧٨٥٤١٤٧٠٣١١٤١٨٢٠٥١٠٧٣٢٩٢٧٤٥١٤١٦٦٤٥١٠٧٩٠٣٥٨٨١٢
٢٠٠٤٣٨٢٤٢٥٤١٨٦١٣١٨٤٤٣٥٤١٣٢٤٢١٨٦٨٠١٠٩٣٠٩٢٦٤٥٦٥١٦٤٨٣١٠٧٢٥٣٦٦١٥١
٢٠٠٥٣٩٦٣٠٥٥٢٩٦١٣٦٥٠٤٤٨١٢٣٣٤٧٢٠٣٦٧١٠٧٢٦٩٣٩٨٥٦٥١٦٣٨٤٩٧٧٠٣٧٧٧٥٢
٢٠٠٦٤١٠١٤٥٧٩٨٥١٤٨٧٥٤٦٧٧٥٣٣٩٤٢١٢٠٢١٠٩٤٨٩٧٤٦٦٩٥١٦٨٧١٩٨٩٢٣٩٦٠٥٢
٢٠٠٧٤٣٦٨٣٦٢١١١١٦٣٣٥٥٠٤٧٤٣٤٨٧٢١٥٥٩١١٩٠٩١٠١٤١١٠٤٥١٧٠٠٨٩٥٣٠٤٢٣٥٥٧
٢٠٠٨٤٥٩٩٣٧١٦٩٥٢٠٤٨١٥٥٦٧٣٤٨٣٩٢٣٥٧٧١٣٤٥٩١٠٩٣٣١٠٧٣١٧٥٥٦١١٢٤٥٤٦٦٧٤٦
٢٠٠٩٥٠٨١٧٧٨٢٦٠٢٢٥٤٨٦٠٤٥٤٥٥٦٨٢٤٢٨٥١٤٠٧٧١١٧٩٢١٢٢٣١٧٨٥٤١٢٠٧٤٥١٢٦٣٠
٢٠١٠٥٣٠١٦٨٣٨٣٣٢٥٤٧٥٦٤٤٣٧٥٥٤٣٢٦٠٣٧١٤٧٩٢١٢١٨٤١٢٢٦١٨٢٣٤١٢٩٢٢٥٤٤٤٨٤
٢٠١١٥٨٢٢١٩٧٨٥٨٢٨٠٣٦٦٩٦٢٤٥٥٧٨٢٨٨٩١١٥٩٨٨١٣٣٧٢١١٩٨١٨٨٥٣١٣٩٥٩٥٩٥١٣٤

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

تابع (٢) جدول رقم (٢٢) : عدد العمالة في المصانع القائمة
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الطاقة الكھربائية 

صىقدرة التوليد الفعلية*السنة المباعةعدد المشتركين الحمل األق

مليون كيلووات / ساعة( بأالف المشتركين ) ( ميجاوات ) ( ميجاوات ) 

١٩٧٠٣٤٤٣٠٠٢١٦١٦٩٠
١٩٧١٤١٨٣٤٥٢٣٣١٩٠٢
١٩٧٢٥١٢٤٣٨٢٤٨٢٢٠٢
١٩٧٣٦٥٧٥٧٧٢٦٥٢٦٧٨
١٩٧٤٩٣٨٧٢٢٣٠٤٣٤٠٠
١٩٧٥١١٤١٨٤٨٣٤٦٣٨٢٦
١٩٧٦١٧٤٩١١٤٠٤٠٠٥٢٩٨
١٩٧٧٢٣٦٨١٦٣٣٤٦٥٦٣٥٣
١٩٧٨٣٢١٣٢١٦١٥٨٣٨٤٦٥
١٩٧٩٤١٢٩٢٩٥٥٧٢٥١٣٤٥٦
١٩٨٠٥٩١٣٣٩٨٦٨٧٢١٧٤٥٢
١٩٨١٧٣٥٥٥٢٢٧١٠٥٤٢١١٧٣
١٩٨٢٨٩٥٣٦٣٠٩١٢١٢٢٧١٤٤
١٩٨٣١٠٧٢٠٧٧٠٨١٣٩٣٣١١٥٢
١٩٨٤١١٨٥٧٨٥٠٣١٥٨٦٣٦١١١
١٩٨٥١٣٩٣٩٩٤٢٤١٧٦٢٤٠٣٢٠
١٩٨٦١٤٧٦٣١٠٢٥٢١٩٠٢٤٥٧٩٦
١٩٨٧١٤٩١٠١٠٦٩٠٢٠٤٣٤٨٩٠٦
١٩٨٨١٥٢١٢١١٢٠٢٢١٥٤٥١٥٣١
١٩٨٩١٦٤٧١١١٥٧٣٢٢٥٩٥٥٢٠١
١٩٩٠١٦٤٥٩١٢١٧٣٢٣٦٧٥٨٩٧٢
١٩٩١١٦٨٤٩١٢٨٨٩٢٤٦١٦٣٦٣٢
١٩٩٢١٧٠٥١١٤٣٨٩٢٥٨٨٦٧٤٣٧
١٩٩٣١٧٦٢٧١٥٦٧٤٢٦٨٧٧٤١١٣
١٩٩٤١٧٥٤٤١٧٣٨٧٢٨١٥٨٢١٩٨
١٩٩٥١٧٤٩٤١٦٩٠٧٢٩٢٦٨٥٩٠٨
١٩٩٦١٨٨٠٥١٧٧٠٦٣٠٣٦٨٩٦٤١
١٩٩٧١٩٣٥١١٧٩٩٥٣١٥١٩٢٢٢٨
١٩٩٨٢٠٢٦٦١٩٣٢٦٣٢٥٧٩٧٠٥٠
١٩٩٩٢٠٦٤٧٢٠٢٣٦٣٣٧٢١٠٥٦١٢
٢٠٠٠٢٢٠٦٠٢١٦٧٣٣٦٢٢١١٤١٦١
٢٠٠١٢٣٢٣٠٢٣٥٨٢٣٧٩٢١٢٢٩٤٤
٢٠٠٢٢٥٤٥٧٢٤٥١٩٤٠٢٩١٢٨٦٢٩
٢٠٠٣٢٧٠١٧٢٦٢٧٢٤٢٤٧١٤٢١٩٤
٢٠٠٤٢٧٧١٠٢٧٨٤٧٤٤٩٢١٤٤٣٨٥
٢٠٠٥٢٩٠٥١٢٩٩١٣٤٧٢٧١٥٣٢٨٣
٢٠٠٦٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٤٩٥٦١٦٣١٥١
٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣
٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧
٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢
٢٠١٠٤٠٦٩٧٤٥٦٦١٥٩٩٨٢١٢٢٦٣
٢٠١١٤٣٠٧٠٤٨٤٦١٦٣٤١٢١٩٦٦٢

١٩٩٩م. التشمل القدرة المتاحة من محطات التحلية حتى عام
 *

المصدر: وزارة المياه و الكھرباء.

جدول رقم (٢٣) : طاقة مرافق توليد الكھرباء وعدد المشتركين
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  ( ألف طن )  

السنـــــة
يةإنتاج المبيعات المحل

١٩٧٠٩٤٩٣
١٩٧١٥٨٥٨
١٩٧٢٥٤٠٥٤٨
١٩٧٣٦٥٩٧٠٤
١٩٧٤٧١٥٧٠٢
١٩٧٥٧٢٢٨٤٥
١٩٧٦٧٥٨٧٥٦
١٩٧٧٨٩٦٨٦٢
١٩٧٨١١٠٣١٠٩٦
١٩٧٩٢٦٧٣٢٧٠٢
١٩٨٠٣٠٠١٢٩٧٦
١٩٨١٤٥٣٨٤٤٣٧
١٩٨٢٦٥٢٢٧٥٨٧
١٩٨٣٨٢٠٣٨٢٣٠
١٩٨٤٧٩١٩٧٧٦٧
١٩٨٥٩٨٥١٩٨٤١
١٩٨٦٩٢٦٠٩١٦١
١٩٨٧٨٧٧١٨٨٤٢
١٩٨٨١١٤٠٢١١٣١٤
١٩٨٩١٢٩٦١١٢٩٥٥
١٩٩٠١٢١٤٣١١٥٧٧
١٩٩١١٢٢٨٥١١٠٦٠
١٩٩٢١٤٥٢١١٥١٢٦
١٩٩٣١٥٣٦٦١٦٥٧٣
١٩٩٤١٥٨١٤١٦٩٨٩
١٩٩٥١٥٢٧٨١٥٥٨٣
١٩٩٦١٦٥٧٤١٦١٨٦
١٩٩٧١٧٢٦٦١٤٩٨٠
١٩٩٨١٧٤٨٨١٥٠٢٤
١٩٩٩١٨٣٠٧١٥٧٧٣
٢٠٠٠١٨٢٣٢١٧١١٠
٢٠٠١٢٠٩٩٤١٩٤٩٣
٢٠٠٢٢٣٣٣٢٢٠٤٧٩
٢٠٠٣٢٤٥٦٠٢٢٥٨٥
٢٠٠٤٢٦١٩٧٢٥١١٣
٢٠٠٥٢٦٥٣٦٢٥٦١٣
٢٠٠٦٢٧٩١٣٢٦١٢١
٢٠٠٧٣١٠٥٨٢٨٢٢٥
٢٠٠٨٢٩٦٥٦٢٨١٣٦
٢٠٠٩٣١٩٧٦٣١١٤٥
٢٠١٠٣٤٣٠٩٣٣٠٧٢
٢٠١١٣٨٢٩٠٣٧٤٤٠

 المصدر: أنتاج ومبيعات عشر شركات من األسمنت.

انتاج ومبيعات جميع الشركات

جدول رقم (٢٤) : إنتاج ومبيعات شركات االسمنت
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١٢٢٠٠٨٥٠٠٢٠٧٠٠--١٢٢٠٠--١٣٩٥/١٣٩٠

٢٥١٠٠١٥٧٠٠٤٠٨٠٠--٢٥١٠٠--١٤٠٠/١٣٩٥

٢٩٦٥٥٥٤٣٥٢٨٤٠٠٧--٢٩٦٥٥--١٤٠٥/١٤٠٠

٣٧٦٤٦٧٨٨٦٥١١٦٥١١--٣٧٦٤٦--١٤١٠/١٤٠٥

١٤١٥/١٤١٠٢٢٣٧٧١٤٦٣١٥٢٤١٤٢٢٤٩٩٥٩٤١١٣٨١٩٠

١٤٢٠/١٤١٥٢٢٤١٦١٤٦٦٩٥٦٠٧٤٢٦٩٢٩٩٠٢٤١٤١٧١٦

١٤١٦١٣٩٦٦٨٤٠٠٢٠٦٤٨٤٣٠١٤١٠١٢٦٣١٤٤٢٧٧ / ١٤١٧

١٤١٧١٤٧٥٠٨٣٣٠٢١٠٦٠٤٤١٤٠١٠٢٣٨٤١٤٦٥٢٤ / ١٤١٨

١٤١٨١٤٧٥٧٨٢٦٨٢٢١٧٥٤٥٢٠٠١٠٤٤٤٣١٤٩٦٤٣ / ١٤١٩

١٤١٩١٥٠٧١٨٤٣٠٢١٨٣٧٤٥٣٣٨١٠٦٢٧٠١٥١٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٥١١٦٩٠١٧٢٣٢٢١٤٧٣٥٤١٠٧٨٨٢١٥٥٢٣٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٤٩٤٦٨٣٢٢٢٥٠٨٠٤٨٣٤٩١١١٧٧٠١٦٠١١٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٤٨٧٦٨٥٨٧٢٥٦٤٨٤٩١١٠١١٤٥٠٥١٦٣٦١٥ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٦٢٨٧٣٩٢٦٦٢٤٤٩٥٢٦١١٧٢٣٧١٦٦٧٦٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٩٣٦١١١٦١٢٥٨٤٥٥١٩٤٢١١٨٨٥٤١٧٠٧٩٦ / ١٤٢٥

  ١٤٢٥١٣٨٢٢٩٠١١٢٣٦٧٨٤٦٥١١١٢١١٣٧١٦٧٦٤٨ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٥٥٤٨٩٠٩٨٢٥٩٣١٥٠٥٧٧١٢٣٨٥٢١٧٤٤٢٩ / ١٤٢٧

١٤٣٦٨٩٠٠٧٢٨٧٤٨٥٢١٢٣١٢٦٨٢٣١٧٨٩٤٦ ١٤٢٧ / ١٤٢٨

١٤٨٧١٩١٨١٢٩٧١٦٥٣٧٦٨١٣٠١٥٧١٨٣٩٢٥ ١٤٢٨ / ١٤٢٩

١٤٩٥٦٩٤٧٢٣٠٥٤٧٥٤٩٧٥١٣٢٥٨٥١٨٧٥٦٠ ١٤٣٠ / ١٤٣١

١٤٩٥٦٩٥٧٧٣٣٥٠٣٥٨٠٣٦١٣٥٠٠١١٩٣٠٣٧ ١٤٣١ / ١٤٣٢

١٤٩٥٦٩٥٧٧٣٤٦١٠٥٩١٤٣١٣٦٨٣٢١٩٥٩٧٥ ١٤٣٢ / ١٤٣٣

(--) غير متوفر.

المصدر: وزارة النقل.

جدول رقم (٢٥) : إجمالي أطوال الطرق التراكمية التي نفذتھا وزارة الـنـقــل 

 طرق ثانوية 
معبدة

طرق فرعية 
معبدة

 طرق رئيسة 
معبدة

 إجمالي الطرق
 إجمالي الطرق  

المعبدة
طرق زراعية  

ممھدة ( ترابية )

(  كيلو متراً  )

السنـــــة
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وزن البضائع المنقولةعدد المسافرين

( ألف طن )( مليون )

١٩٧٠٠,٦٢٩٢٢٠٤
١٩٧١٠,٧٢٨٧٢٥٦
١٩٧٢٠,٩٢٩١٠٠٨
١٩٧٣١,٠٢٩٥٨١٦
١٩٧٤١,٣٣٣٩٩٥١٧
١٩٧٥١,٨٤٠٦٥٣٢٠
١٩٧٦٣,١٥٤١٩٤٢٩
١٩٧٧٤,٩٧٢١٢٩٣٨
١٩٧٨٦,٥٨١٢٨٤٤٩
١٩٧٩٨,٠٩٠٧٥٤٦١
١٩٨٠٩,٥١٠٠١٠٣٧٣
١٩٨١٩,٤١٠٧١٦٦١٠٠
١٩٨٢١٠,٣١٠٦٩٥٠١٣٩
١٩٨٣١١,٤١٠٨٧٥٢١٦٣
١٩٨٤١١,٦١٠٩٨١٤١٧٢
١٩٨٥١٠,٩١٠٩١٠٢١٧٢
١٩٨٦١٠,٤١٠٢٧٧٥١٦٨
١٩٨٧١٠,٥٩٨٥٢٠١٧٧
١٩٨٨١٠,١١٠٠١٢٢١٧٩
١٩٨٩١٠,٣٩٧١٨٠١٩٣
١٩٩٠١٠,٦١٠٠٩٩٩١٩٨
١٩٩١٩,٨٨٧٢٠٨١٦٠
١٩٩٢١١,٦١٠٣٠٩٩١٩٥
١٩٩٣١٢,٤١٠٦٩٥٦٢٠١
١٩٩٤١٢,٥١١٠١٦٨٢٢٣
١٩٩٥١٢,٠١٠٥٣٦٩٢٢٥
١٩٩٦١٢,٢١٠٨٥٢١٢٣٢
١٩٩٧١٢,٢١٠٧٧٣٤٢٥١
١٩٩٨١٢,٢١٠٨٥٦٦٢٥٣
١٩٩٩١٢,٧١١٥٣٤٧١٦٠
٢٠٠٠١٣,٠١١٧٢٤٩٢٥٩
٢٠٠١١٣,٤١١٧٩٩٣٢٤٠
٢٠٠٢١٤,٢١٢٠٥٠٥٢٥٩
٢٠٠٣١٤,٥١٢١١٣٣٢٦٢
٢٠٠٤١٥,٨١٢٧٧٩٨٢٩٣
٢٠٠٥١٦,٩١٣٠٩٤٢٢٩٥
٢٠٠٦١٧,٨١٤١٩٦٤٢٩٦
٢٠٠٧١٨,٢١٣٢٦٣٧٣٢٦
٢٠٠٨١٧,٧١٥٧٩٤٤٣٤٥
٢٠٠٩١٨,٣١٦٥٢٥٣٣٠٨
٢٠١٠١٨,٩١٥٥٨٩٥٣٨٢
٢٠١١٢١,٥١٦٢٤٦٠٤٤٥

المصدر: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

حركة الطيران المدني : (٢٦) جدول رقم
للخطوط الجوية العربية السعودية

عدد الرحالت السنة
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وزن البضائع المنقولةعدد المسافرين

( ألف طن )( مليون )

١٩٧٥٣٧٥٢٢٨٣٩
١٩٧٦٦١٠١٥٣٦٤٧
١٩٧٧١٠١٤٥٤٠٩٥٨
١٩٧٨١٣١٦٩٥٢٨٧٦
١٩٧٩١٧١٩٧٧٢٠١١٠
١٩٨٠٢٠٢٣٢٢٩٤١٣٧
١٩٨١٢٠٢٧١٧٧٦١٨١
١٩٨٢٢٢٢٧١٩٦٩٢٥٧
١٩٨٣٢٤٢٧٨٦٢٣٣٢٨
١٩٨٤٢٤٢٧٥٦٠٩٣٥١
١٩٨٥٢٣٢٦٦٨٤٣٣٤٦
١٩٨٦٢١٢٢٩٣٠٠٣٣٥
١٩٨٧٢١٢١٣٣٩٥٣٣٣
١٩٨٨٢٠٢١٣١٨١٣٣٤
١٩٨٩٢٠٢٠٢٢٨٤٣٥١
١٩٩٠٢١١٩٧٨٠٦٣٦٥
١٩٩١١٩١٦٩٨٦٩٣٩٧
١٩٩٢٢٣٢٠٤٥٧١٣٦٢
١٩٩٣٢٥٢١٤٩٤٥٣٧٨
١٩٩٤٢٦٢٢١٩٠٥٤٠١
١٩٩٥٢٥٢١٢٤١٣٣٩٩
١٩٩٦٢٦٢١٨٠١٦٤١١
١٩٩٧٢٦٢١٨١٠٠٤٥٠
١٩٩٨٢٦٢١٨٩٧٣٤٥١
١٩٩٩٢٧٢٢٩٠٧٨٤٦٤
٢٠٠٠٢٨٢٣٠٣٠٣٤٦٧
٢٠٠١٢٨٢٢٦٩٤٦٤٤٠
٢٠٠٢٣١٢٦١٩٠٥٤٧٣
٢٠٠٣٣٠٢٢٨٦١٨٤٥٦
٢٠٠٤٣٢٢٣٨٥٤٠٤٩٢
٢٠٠٥٣٤٢٤٨٩٩١٤٩٤
٢٠٠٦٣٦٢٨٤٦٨٧٤٧٥
٢٠٠٧٤٠٣٩٠٨٩٢٥٢٠
٢٠٠٨٤٢٣٦٥٦٨٦٥٦٥
٢٠٠٩٤٢٤٢٠٨٧٣٥٣١
٢٠١٠٤٥٤٣٩٥١٠٥٧١
٢٠١١٥٢٤٦٨٦٤٨٦٤٢

 تشمل الخطوط الجوية العربية السعودية وشركات الطيران األجنبية.
*

المصدر: الھيئة العامة للطيران المدني.

عدد الرحالت السنة

جدول رقم (٢٧) : إجمالي حركة شركات الطيران*
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جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

١٩٧٤٣١٦٦٠١٣٢٩٩٧٧٩٢٦١٦٣٨٠٥٥١٧١٧٨٢٥٧٢١٩٧٧٤٣٩٧٣٦٨٣١٩١٣٢٥٥٠١١٦٩٣٨٢٠٢

١٩٧٥٣٢٩٩٢٤٧٣١٢٩٩٣٢٦٤٢٩١٧٩٥٧٤٦٣٩٢٨٣١٩٢٨٥٧٨٣١٣٨٧٣٨٨٦٣٤١٣١٢٤٧٢٨٧٠١٠

١٩٧٦٣٤٣٦٧٨٤٣٢٦٦٦٥٧٦٧٠٣٤٤١٦٣٨٢٤١٣١١٦٧٠٩٤٩٩١١٤٠٧٥٠٢٥٣٥٧٨٣٢٧٧٦٥٣٣٥٢

١٩٧٧٣٥٧٨٦٣٤٣٤٠٨٠٠٢٦٩٨٦٦٣٦٧٠٨٦٠٢٣٤٢٨٧٦١٠٥١٤٧٨٤٢٨٧٢٣٦٣٧٥٠٨٧٨٨٠٣٨١١٤

١٩٧٨٣٧٢٤٧٩١٣٥٥٣٩٨٦٧٢٧٨٧٧٧٧٨٦٣٩٣٣٧٧٠٤٩١١٦٣٤٤٢٤٥١١١٨٤٣٩٣١٠٣٥٨٤٤٢٢١٩

١٩٧٩٣٨٧٥٢٣٣٣٧٠٤٦١٣٧٥٧٩٨٤٦٨٧٢٣٤٥٤١٤٤٤٨١٢٨٦٧٩٣٤٧٤٧٥٧٨٤١١٩٠٦١٨٨٦٦٦٣٩

١٩٨٠٤٠٢٩٩٢٢٣٨٥٩٨٧٢٧٨٨٩٧٩٤٩٦٧٢٥٢٤٥٥٣٥٠١٤٢٢٦٠٢٤٩٩٧١٧٤٤٣١٥٢٢٢٩٣١٢٣٩٦

١٩٨١٤١٨٨٨٠١٤٠١٩٧٣٣٨٢٠٨٥٣٤١٠٧١٩٧٧٥٠٠٠٥١١٥٧٢٠٢٨٥٢٦٠٧٧٨٤٥١٩٧٨٤٩٧٨٠٥٦٢

١٩٨٢٤٣٥١٧٩٣٤١٨٤١٤٨٨٥٣٥٩٤١١١٨٧٤٥٤٥٤٨٨٧٠١٧٣٦٣٢٤٥٥٣٩٢٤٧٤٧٣٣٠١٨١٠٢٧٢٢٦٥

١٩٨٣٤٥١٨٨٠٣٤٣٥٣٠٤٨٨٨٧١٨٥١١٣١٤٦٩٤٦٠٢١٤٥١٩١٦٨٣٩٥٨٣٣٤٩٧٤٩٥٥١٩٣١٠٧٨٨٦٩٠

١٩٨٤٤٦٨٩٧٠٩٤٥٢٦٣٤٠٩٢١٦٠٤٩١٤٥٤٧٨٨٦٦٠٢٣٧٢١١٥٠٢٥٦١٤٤٤٩٧٥١٨٦٥٧٧١١٣٣١٠٧٤

١٩٨٥٤٨٦٤٣٧٠٤٧٠٣٩١١٩٥٦٨٢٨١١٦٠٨٩١٥٧٢٣٥٣١٢٣٣٢٤٤٦٦٤٧٣٢٨٥٥٤٢٧٤٤٢١١٩٠٠٧٢٧

١٩٨٦٥٠٤٢٦١٩٤٨٨٥٦٢٣٩٩٢٨٢٤٢١٧٧٨٣٤٢٧٩٢٤٣٤٢٥٧٠٧٧٦٦٨٢٠٩٦١٥٦٧٨٠٥٧١٢٤٩٩٠١٨

١٩٨٧٥٢٢٤٢٦٦٥٠٧١٣١٢١٠٢٩٥٥٧٨١٩٦٤٤٣٢٨٦٧٣٧٨٢٨٣١٨١٠٧١٨٨٦٩٨٥٩٣٨٦٩٠١٣١٢٧٣٨٨

١٩٨٨٥٤٠٩٠٩٣٥٢٦٠٧٨٧١٠٦٦٩٨٨٠٢١٦٨٦٤٧٩٤٨٨٢٠٣١١٧٤٦٧٧٥٧٧٧٤٠٦٢٠٩٦٠٧١٣٧٨٧٣٤٧

١٩٨٩٥٥٩٦٨٥٩٥٤٥٣٨٣٣١١٠٥٠٦٩٢٢٣٩٢٥٥٢١٠٣٧٢٤٢٣٤٢٩٧٩٤٧٩٨٩٤١١٦٤٩١٠٧٥١٤٤٨٠٤٨٦

١٩٩٠٥٧٨٧٢٩٤٥٦٥٠٢٠٦١١٤٣٧٥٠٠٢٦٣٧٨٢٠١١٣٣١٥١٣٧٧٠٩٧١٨٤٢٥١١٤٦٧٨٣٣٥٧١٥٢٠٨٤٧١

١٩٩١٥٩٨٠١٠٤٥٨٤٩٦٣٥١١٨٢٩٧٣٩٢٩٠٦٢٣٧١٢٣٧٠٧٩٤١٤٣٣١٦٨٨٨٦٣٤١٧٠٨٦٧١٤١٥٩٧٣٠٥٥

١٩٩٢٦١٧٠٧٥٧٦٠٤٧٤٤٣١٢٢١٨٢٠٠٣١٩٣١١١١٣٤٧٠٦٨٤٥٤٠١٧٩٩٣٦٣٨٦٨٧٣٩٤٥١١١٦٧٥٨٣٧٩

١٩٩٣٦٣٣٤٩٠٧٦٢١٦٧٨٩١٢٥٥١٦٩٦٣٣٢٢٥٥١١٤٠٢٩٢٥٤٧٢٥٤٧٦٩٦٥٧٤٥٨٧٦١٩٧١٤١٧٢٧٧١٧٢

١٩٩٤٦٤٨٨٦٢٨٦٣٧٥٠٨٢١٢٨٦٣٧١٠٣٣٩٧٧٧٢١٤٤٠١٢٧٤٨٣٧٨٩٩٩٨٨٦٤٠٠٧٨١٥٢٠٩١٧٧٠١٦٠٩

١٩٩٥٦٦٤٦٠٧١٦٥٣٧٣٩٨١٣١٨٣٤٦٩٣٤٧٤٦٩٢١٤٧٨٣١٤٤٩٥٣٠٠٦١٠١٢٠٧٦٣٨٠١٥٧١٢١٨١٣٦٤٧٥

١٩٩٦٦٨٠٧٣٢٥٦٧٠٣٨٣٧١٣٥١١١٦٢٣٥٥٣٣٤٩١٥١٧٥١١٥٠٧٠٨٦٠١٠٣٦٠٦٧٤٨٢٢١٣٤٨١٨٥٨٢٠٢٢

١٩٩٧٦٩٧٢٤٨٣٦٨٧٤٥٠٥١٣٨٤٦٩٨٨٣٦٣٣٧٨٢١٥٥٧٧٤٦٥١٩١٥٢٨١٠٦٠٦٢٦٥٨٤٣٢٢٥١١٩٠٣٨٥١٦

١٩٩٨٧١٤١٦٣٩٧٠٤٩٥١٠١٤١٩١١٤٩٣٧١٦٠٣١١٥٩٩٠٤٥٥٣١٥٠٧٦١٠٨٥٧٦٧٠٨٦٤٨٥٥٥١٩٥٠٦٢٢٥

١٩٩٩٧٣١٤٨٨٩٧٢٢٨٩٦٠١٤٥٤٣٨٤٩٣٨٠٠١٣٧١٦٤١٤٣٨٥٤٤١٥٧٥١١١١٥٠٢٦٨٨٧٠٣٩٨١٩٩٨٥٤٢٤

٢٠٠٠٧٤٩٢٣٣٢٧٤١٢٩٦٨١٤٩٠٥٣٠٠٣٨٨٦١٤١١٦٨٤٩٥٢٥٥٧١٠٩٣١١٣٧٨٤٧٣٩٠٩٧٩٢٠٢٠٤٧٦٣٩٣

٢٠٠١٧٦٧٤٠٧٠٧٦٠١٦٥١١٥٢٧٥٧٢١٣٩٧٤٠٨٧١٧٢٩٦١٧٥٧٠٣٧٠٤١١٦٤٨١٥٧٩٣٣١٢٦٨٢٠٩٧٩٤٢٥

٢٠٠٢٧٨٦٠٢٠٦٧٧٩٥١٢٦١٥٦٥٥٣٣٢٤٠٦٤٠١٧١٧٧٥٤٦٤٥٨٣٩٤٨١١١٩٢٤٢٢٣٩٥٧٠٥٩٠٢١٤٩٤٨١٣

٢٠٠٣٨٠٥٠٨٤٧٧٩٩٣٥١٥١٦٠٤٤٣٦٢٤١٥٥٩٧٨١٨٢٢٥٢٤٥٩٧٨٥٠٢١٢٢٠٦٨٢٥٩٨١٦٠٣٩٢٢٠٢٢٨٦٤

٢٠٠٤٨٢٤٥٥٧٥٨١٩٨٤١٢١٦٤٤٣٩٨٧٤٢٤٨٣٣٥١٨٧١٥٦٤٦١١٩٨٩٩١٢٤٩٣٩١٠١٠٠٦٩٩٧٦٢٢٥٦٣٨٨٦

٢٠٠٥٨٤٥٣٠٩٧٨٤٠١٠٦٠١٦٨٥٤١٥٧٤٥٠٦٥٢٨١٩٦٨٨٩٩٦٤٧٥٤٢٧١٢٩٥٩٦٢٥١٠٣٦٩٩٥٩٢٣٣٢٩٥٨٤

٢٠٠٦٨٦٦٣٥٩٧٨٦٠٦٥٨٤١٧٢٧٠١٨١٤٧٨٠٤١٣٢٠٧١٢٩٦٦٨٥١٧٠٩١٣٤٤٤٠١٠١٠٦٧٧٨٨٠٢٤١٢١٨٩٠

٢٠٠٧٨٨٧٦٦٦٦٨٨١٤٦٧٠١٧٦٩١٣٣٦٥٠٧٠٩٤٤٢١٧٩٠١٨٧٢٤٩٩٦٢١٣٩٤٧٦١٠١٠٩٩٣٦٨٨٢٤٩٤١٢٩٨

٢٠٠٨٩٠٩١٢٤٩٩٠٢٤٣٠١١٨١١٥٥٥٠٥٣٧٩١٣٢٢٢٩٢٣٤٣٧٦٧١٤٧٥١٤٤٧٠٣٨١١١٣١٦٦٤٤٢٥٧٨٧٠٢٥

٢٠٠٩٩٣٠٧٥٥٠٩٢٣٥٦٩٦١٨٥٤٣٢٤٦٥٧٠٦٠٥٠٢٤١١٥٦١٨١١٧٦١١١٥٠١٣٦٠٠١١٦٤٧٢٥٧٢٦٦٦٠٨٥٧
(١) ٢٠١٠٩٥٢٥١٧٨٩٤٤٨٤٣٧١٨٩٧٣٦١٥٦٠٥٢٨٣٧٢٥٣٦٩٨٠٨٥٨٩٨١٧١٥٥٧٨٠١٥١١٩٨٥٤١٧٢٧٥٦٣٤٣٢
(١) ٢٠١١٩٧٤٣٦٢٦٩٦٦٢٠٥٩١٩٤٠٥٦٨٥٦٢٩٧٧٣٥٢٦٧٢٩٣٥٨٩٧٠٦٧٠١٦٠٤١٣٦١١٢٣٣٤٩٩٤٢٨٣٧٦٣٥٥

  بيانات أولية.
(١)

الجملة

جدول رقم (٢٨) : تقديرات السكان في منتصف العام حسب الجنس والجنسية

( نسمة )

السنة
سعوديون عدد السكان غير السعوديينعد السكان ال

المصدر: التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعدادات السكان ( ١٩٧٤م - ١٩٩٢م - ٢٠٠٤م ) والنتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن ٢٠١٠م، مصلحة 
اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.
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معدلمعدل البطالة**معدل البطالة**

البطالة** ( غير سعوديين )  ( سعوديون )السنة

( اإلجمالي ) ٪٪٪( المشتغلون ) 

١٩٩٩٥٥٩٢٨٥٤٨,١٠٠,٨٤٤,٣٥

٢٠٠٠٥٧١٣٣٤٥٨,١٥١,١١٤,٥٧

٢٠٠١٥٨٠٨٦١٥٨,٣٤٠,٩٣٤,٦٢

٢٠٠٢٥٩١٣٠٠٩٩,٦٦٠,٧٩٥,٢٧

٢٠٠٣٥٨٧٥٠٤١١٠,٣٥٠,٧٩٥,٥٦

٢٠٠٤٥٤١١٧٩٥١١,٠٠٠,٨٠٥,٨٢

٢٠٠٥٦١٤٥٥٦٤١١,٥٢٠,٨٠٦,١٠

٢٠٠٦٦٣٨٤٤٠٣١٢,٠٠٠,٨٠٦,٣٠

٢٠٠٧٦٦٥٦٨٤١١١,٠٠٠,٤٠٥,٦٠

٢٠٠٨٧١٢١٦٥٨٩,٨٠٠,٤٠٥,٠٠

٢٠٠٩٧٨٣٧٤٤٨١٠,٥٠٠,٣٠٥,٤٠

٢٠١٠٧٩٥١٠٣٣ -- -- --

٢٠١١٨٧٧٩٦٣٤------

 إجمالي العمالة للقطاعين الخاص والعام، بيانات الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٨م مصدرھا وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية.
 *

 معدالت البطالة  لألعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ م تقديرية.
**

 (--) غير متوفر.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

لة* إجمالي العما

جدول رقم (٢٩) : القوى العاملة ومعدل البطالة
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إجماليالسنة
إناثذكورإناثذكور

١٩٧٠١١٧٢٧٨
١٩٧١١٣٤٠٨٢
١٩٧٢١٤٩٠٥٣
١٩٧٣١٥٨٧٦٤
١٩٧٤١٦٦٤١٥
١٩٧٥١٨٤٧٤١
١٩٧٦١٨٧٨٦٢
١٩٧٧١٩٩٠٣٨
١٩٧٨٢١٢٠٤١
١٩٧٩٢٢٩٢٣٨
١٩٨٠٢٥٢٨٩٨
١٩٨١٢٦٨٤٧١
١٩٨٢٣٣٤٢٢١
١٩٨٣٣٦٤٢٤٨
١٩٨٤٣٩٥٧٩٠
١٩٨٥٤٢٩٠١٩
١٩٨٦٤٥٧١٢٣
١٩٨٧٤٨٠٩٧٩
١٩٨٨٥٠٣٨٥٩
١٩٨٩٥١٩٢٠٩
١٩٩٠٥٣٤٦٩٨
١٩٩١٥٤٨٥٤٩
١٩٩٢٥٨٠٢٦٥
١٩٩٣٥٨٩٢٩٨
١٩٩٤٥٩٣٨٥٩
١٩٩٥٦٠٩٠١١
١٩٩٦٦١٦٢٩١
١٩٩٧٣٧٩٠٢٥١٨١٦٥٣٥١٨٢٧٤٤١٥١٦٥٦٦٥٦
١٩٩٨٣٨٣٩٩٦١٩٥٤١٩٤٩٧٣٦٣٩٢٧٢٦٦٨٤٢٣
١٩٩٩٣٨٧٧٧٩٢٠٣٨٧٩٤٦٩٥٦٣٥٩٤٠٦٧٤٥٥٤
٢٠٠٠٤٠٨٦٤٠٢٠٤٦٨٢٤٥٧٧٦٣٥٦٧٢٦٩٤٧٧٠
٢٠٠١٤١٦٨٠٣٢١٤٢٢١٤٥٦٤٤٣٤١٩١٧١٠٨٥٩
٢٠٠٢٤٣٨٠٢٣٢١٤٩١٢٤٣٤٠٠٣١٦٥٣٧٢٧٩٨٨
٢٠٠٣٤٥٢٥٥٥٢٢٤٩٦٥٤١٦٩٨٢٧٧٤٨٧٤٦٩٦٦
٢٠٠٤٤٦٣٤٨٧٢٣١٠٠٧٤١٣٤٢٢٧٤٢٩٧٦٣٢٦٥
٢٠٠٥٤٧٢٧٢٧٢٤٠١٠٨٤١٤٣٦٢٩٠٠٥٧٨٣٢٧٦
٢٠٠٦٤٩٠١٠٩٢٤٣٧٥٧٣٩٧٧٩٣٠٠١٨٨٠٣٦٦٣
٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٣٦٨٥١٣٢١٣٩٨٢٩٩٨٥
٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٨٩٩٧١١
٢٠٠٩٥٨٣٩٨٩٢٨٢٧٨٥٣٦٢٠٢٣٨٩٢٤٩٤١٩٠٠
٢٠١٠٥٨٩٦٢٧٢٩٥٠٨٨٣٣٦٧٧٤١٤٤١٩٥٩٨٣٣
٢٠١١٦١٦٧٤٨٣٠٢٣٦٠٣٧١٢٨٤١٩٠٢٩٩٨١٣٨

(مراتب)،  سلم الوظائف الصحية،  سلم الوظائف التعليمية، سلم رواتب الموظفين العام ) تشمل اإلحصائية الذكور واإلناث العاملين على الساللم التالية
*

  سلم وظائف أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، سلم وظائف القضاة، سلم وظائف أعضاء ھيئة التحقيق واإلدعاء العام

   وسلم وظائف المستخدمين).  

  المصدر :  وزارة الخدمة المدنية.

غير سعوديسعودي

٢٩٩٧٣٨

٤٢٠٦٥٣
٣٩٦٨٩١

٢٧٤٤٥٩

٢٣٦٢٩
٢٨٢٨٨
٣١١٠٦

٣٨٦٧٦٠

جدول رقم (٣٠) : أعداد العاملين في الدولة ( سعوديون وغير سعوديين )*

١٤٢٣٤١
١٤٠٨٠٧

٩٧٠٠٢٢٠٢٧٦

عدد موظفي القطاع الحكومي

١٢٠٧٦٥
١٢٧٦٥٨
١٣١٦٦٧

١٥٤٧٨٩
١٦٥٠٥٦
١٨٣٥٠١
١٩٥٦٠٤

١٤٨٠٦٢

١١٠٤٥٣

٥٧٢٥٢

٣١٦٦٢٩

٣٤٧٤٨
٤٢٤٠٠
٤٧٠٥٥
٥٠٩٧٦

٦٤١٨٢
٦٩٣٩٧
٧٢٨٦٧
٨٦٢٤٣

١٥١٦٥٨
١٥٩٦١٢

١٠٦١٢٤
١٢١٣٣١
١٢٩٢٨١

١٤٧٩٣٨

١٤٠٤٩٤
١٤٤٥٢٣ ٣٣٦٤٥٦

٣٥٦٣٠٧
٣٦٩٠٩٣

٢٤٧٩٧٨
٢٥٨١٢٤

١٤٧٥٥٢
١٥٠١١٦

٥٠٦٥٧٧

١٤٤٩٣٤
١٣٣٠١٤
١٢٨٦٩٨
١٠٩٧١٤

٤٨٠٣١٣
٤٦٠٨٤٥
٤٤٤٣٦٤
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السنة
العطالت 
والتسوق

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
والمؤتمرات

فاقأغراض أخرى إجمالي اإلن
إجمالي عدد الزوار

  ( باآلالف )

* ٢٠٠٢١٨٧١٩٢٥٢٠٣٧٥٥٢٥٩٠٢٧٥٨٤٨٥١٩

٢٠٠٣٨٨٠٦١٢٥٢٤٣٢١١٢١٨١٥٥٩٧٤٨٤٥

٢٠٠٤١١٢١٣١٩٠٥٢٠٨٤٧٥٨١٥٩٦٠٤٢٣٥

٢٠٠٥١٠١٤٨١٣٤٤١٩٨٦٦٦٨١٤١٤٦٥٠٠٩

٢٠٠٦٥١١١٥٠٧٨٥٨٢٩١٦٧٦٧٢٣٣٦

٢٠٠٧١٤٣٢٧١٦٢١١٢٩٦١٠٥٥١٨٢٩٩٤٨١٧

٢٠٠٨١٥٥٧٢١٠٧١١٩٦٢١٠٤٨١٩٦٥٣٤٧٠٥

٢٠٠٩٢٣٥٢٢٢٠٠٨١١٢٦١٧٤٠٢٨٣٩٧٦٤٦٧

٢٠١٠٣٧٠٩١١١٨٩٥٢٣٧١٤١٣٩٥٥٤٩٦١٨٦٢٥

**٢٠١١٢٣٥١٩١٩٠٩٣٣٦٣٦١٤٣٥٢٦٠٦٠٠١٥٨٦٥

  *  الرحالت السياحية عام ٢٠٠٢م تشمل الفترة التأسيسية وما قبل.           ** بيانات أولية. 

   مالحظة: تم تعديل منھجية السياحة المغادرة لعام ٢٠١١م وتعديل بيانات عام ٢٠١٠م حسب المنھجية الجديدة.

     المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

( مليون لایر )

 جدول رقم (٣١) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض من الزيارة
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السنة
 العطالت 
والتسوق

 زيارة األقارب 
واألصدقاء

 األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
دينية

أغراض 
أخرى

إجمالي 
اإلنفاق

 إجمالي عدد الزوار 
   ( باآلالف )

٢٠٠٤٤٢٩١٣٣٤٤٥٩١١٧٣٢٥٦٤٢٢٤٣٢١١١٠٨٢

٢٠٠٥٥١٤٧٦٩٤٦٠٧١٤٠٥٠٣٨٤٢٠٣٢٤١٠٤١٧

٢٠٠٦٣٥٣٨٣٦٢٩٧٤١٤١٩٢٢٢٥١٨٥٨٠١٠٩٦٢

٢٠٠٧٣٨٩١١٤٥٣٥٣٨١٤٣٤٠١٧٩١٩٥٩٢١٣٤٧٩

٢٠٠٨٢٣٧٨٣٩٠٣١١٣٢٥١٧٧٢٧١١١٧٣٦٤٥٠١٧٧١٧

٢٠٠٩٢٣١٦٢٥٠٥٥١٣٣١٨٨٨٥٢٨٣٢٩١٢٢١٣٣١٨

٢٠١٠٣٠٣٠٧٤٩٥١٩٦١٥٦٥٧١٠١١٢٥٦٤٣١٣٠٢٥

*٢٠١١١٦١٠٣٤٣٤٧٧١٩٢٧٨٠٩٤٧٩٨٤٥٣٧٠١٩٣٥٢

  * بيانات أولية.     

  المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم (٣٢) : اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض من الزيارة

( مليون لایر )
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السنة
 العطالت 
والتسوق

 زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
دينية

أغراض 
أخرى

إجمالي 
اإلنفاق

 إجمالي عدد الزوار 
  ( باآلالف )

٢٠٠٢١٩٥٠٢٨٩٦٤٩١١١٩٥٣٦٣٦٠٩٥٠٧٢٣٥٧٥٠٠

٢٠٠٣١٤٣٦٢٨٢٢٣٩٣٢٩٦٢٢٥٢٦٦٩٤٠٨٠٨٥٧٢٣٤

٢٠٠٤١٢١٣٨٨٢١٣٩٦٨٦٥٤٩٢٧٩٠٣٦٣٢٠٣٩٦١٥

٢٠٠٥١٢٣٠٤٦٩١٣٧٨٢٦٤١٢٢٨٠٢٣١٩٦٨٣٢٢٢٨

٢٠٠٦١٤٣٥٤٨٣٦٧٤٨٩٧٤٠٦٦٥٧٨٣٢٢٦٢٢٨٤٠٠

٢٠٠٧٨١٠٠٤٨١٧٤٠٥٨١٤٢١٣٥٨٢٣١٧٧٠٢٩٦٧٢

٢٠٠٨١٩٢٢٦٩٠٨١٢٧٣٧٥٦٩٨٨٤٨٣٧٥٩٠٣٠٠٤٩

٢٠٠٩٢٠٠١٦٨٠٦٤٨١٣٣٦١٥٨٨٩٣٣٣٩٨٣٣٥٢٦

٢٠١٠١٣٣٠٢٤٥٨٦١٦٦٢٨٧٥٧٣٠١٧٣١٣٢٤٢٣٨٥٧

*٢٠١١١٥٠٥٣٨٢٣٨٨٧٦٩٥٦٨١٨١٣٣٥٥٤٨٢٣٩٦٣

  * بيانات ولية.

   المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

 جدول رقم (٣٣) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب الغرض من الزيارة

( مليون لایر )
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٥٨ تقرير مراقبي الحسابات١-

في ٣٠ / ٦ /٢٠١١م ٢- ٣٥٩ قائمة المركز المالي  

٣٦١ قائمة اإليرادات والمصـروفات ٣-

ية٤- قوائم المال ٣٦٢إيضاحات حول ال

في ٣٠ / ٦ /٢٠١٢م ٥- ٣٦٤ قائمة المركز المالي  

القسم الثاني عشر

القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي
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  الحساباتمراجعيتقرير 
 
 
 مؤسسة النقد العربي السعودي       الموقر  محافظ/ معالي

 الموقرينإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي       أعضاء مجلس / السادة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 

   

نطاق المراجعة 

وقائمة م، ٢٠١١ يونيه ٣٠في كما ھي  ( المؤسسة)  لمؤسسة النقد العربي السعودي قوائم المركز الماليلقد راجعنا 

)  المعتبرة جزًءا من ھذه ٤ (  رقم)  إلى١( رقم اإليضاحات من اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتھية في ذلك التاريخ، و

 وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة والمقدمة لنا مع كافة  من قبل المؤسسةالقوائم المالية المعدَّة

  في المملكة العربية السعوديةوكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليھاالمعلومات والبيانات التي طلبناھا. 

تمكننا    من اإلقتناعواشتملت على فحص السجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي رأيناھا ضرورية لتكوين درجة معقولة

 .المالية القوائممن إبداء الرأي على 

 

أساس إعداد القوائم المالية 

)  فقد أُعدت ھذه القوائم المالية وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة ٢كما ھو مبين باإليضاح رقم ( 

 المؤسسة.

 

الرأي 

  كما في النقد العربي السعودي  أعاله  تظھر بعدل المركز المالي لمؤسسةالقوائم المالية المشار إليھا أن ،في رأينا

المحاسبي الذي اعتمد من  لألساسلسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً وإيراداتھا ومصروفاتھا عن ا ،م٢٠١١ يونيه ٣٠

 . ) ٢مجلس إدارة المؤسسة الموضح في اإليضاح رقم ( 

 
 
 
 
 
 

 برايس وترھاوس كوبرز إرنست ويونغ 
محمد بن عبدالعزيز العبيدي  السويلم بن عبدالرحمن عبدالعزيز

  - ترخيصمحاسب قانوني  ترخيص– محاسب قانوني
)  ٣٦٧رقم ( )  ٢٧٧رقم ( 

 
 

 
 

 



 القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي                                            48التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             359

صدار  قســـــــــــم اال

 غطـــاء العمــلة المصدرة: 

١٦٢٣١٦٢٣ ذھــب ( إيــضــاح  ٢/ھــ)

١٥٤٨٦٦١٢٤٥١٩ استثمارات في أوراق مالية في الخارج

١٥٦٤٨٩١٢٦١٤٢

صرفية  قسم األعمـــــــــال الم

 نقـــد في الصــنــدوق : 

٢٣٢٩٧٢٢٠٢٤ أوراق نقـــــــــــــد

٩١٠ عـمـالت مــعــدنـيــة

٢٣٣٠٦٢٢٠٣٤

٣٧٢٤٩٧٢٩٥٧٧٦ ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

١٣٢٧٩٨٩١١٥٠١٠٦ اسـتـثمارات في أوراق مالية في الـخـارج

٨٧٤٣٨٧٤٣ اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـلـية

٦٦٥٣٦٦٦٢ مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

١٧٣٩١٨٨١٤٨٣٣٢١

 حسـابـــات نظامية  

١٣٥٧٧١٧٥٢٩ تعھـدات مقابل اعتـمادات مسـتنــدية وخالفـه

 قسم الھيـــئات والمؤسسات المسـتقلة

٦٥٠١٨٠٢٤ ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

٣٠٢٠٥٧٢٧٥٥٨٦ اسـتــثمارات في أوراق ماليـة أجـنبــيـة

٢٧٦٣٣١٣٠٠٦٥٦ اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـليـة

٥٧٨٩٥٤٧٨ ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

٥٩٠٦٧٨٥٨٩٧٤٤

قوائم الماليـة. من ١ إلى ٤  جزًءا ال يتجزأ من ھذه ال   تشكل اإليضاحات المرفقة 

سعودي مؤسســة النقـــــــــد العربي ال
قائمة المركز المالي 

كما في ٣٠ يونيه ٢٠١١م
الموجودات

(مليون لایر )

 ٢٠١٠/٦/٣٠م ٢٠١١/٦/٣٠م
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صدار قســـــــــــم اال

 أوراق نقد مصدرة

١٣٢٩٢٨١٠٣٨٦٣ في الـتـداول

٢٣٢٩٧٢٢٠٢٤ في قسـم األعـمال الــمـصرفية

١٥٦٢٢٥١٢٥٨٨٧

 عمالت معدنية مصدرة

٢٥٥٢٤٥ في الـتـداول

٩١٠ في قسـم األعـمال الــمـصرفية

٢٦٤٢٥٥

١٥٦٤٨٩١٢٦١٤٢

صرفية قسم األعمـــــــــال الم

٩١٩٠٢٢٨٦٠٤٥٩ ودائع الـحـكـومة

٦٠٣٠١٠٣١٤ ودائع لـجـھات أجـنـبــية

١٤٥٦٨٧١٠٤٧٧٣ ودائع مــصالح وھــيـئات حكومية 

٦١٤٧١٥٢٠١٥ ودائع الــبــنـوك وشركات الـتـأمـيـن

٦٠٦٩٧٨٤٥٥٧٦٠ مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى

١٧٣٩١٨٨١٤٨٣٣٢١

حسابات نظامية  

١٣٥٧٧١٧٥٢٩ التزامات مقابل اعتـمادات مســتنــدية وخـالفه

قسم الھيـئات والمؤسسات المسـتقلة

٣١٠٦٨٨٣١٠٩٦٧ الـمـؤسـسـة الـعـامـة للتـقـاعـد

١٢٧٥٩٥١٢٤٩٦٠ المؤســـسة العـامة للتأمينات االجتــماعية

١١١٥٢٥١١٤٧٧٤ صـناديق التــنمـيـة

٤٠٨٧٠٣٩٠٤٣ مــؤســــسـات أخـرى

٥٩٠٦٧٨٥٨٩٧٤٤

سعودي مؤسســة النقــــــــد العربي ال
قائمة المركز المالي 

كما في ٣٠ يونيه ٢٠١١م 
المطلوبات

(مليون لایر)

 ٢٠١٠/٦/٣٠م ٢٠١١/٦/٣٠م
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٣٥٧٩٣٥١٥ اإليــــــــــــــــــــرادات

 المـــــــــصروفــــــات

١١٨١١٠٢٤  مصـــــــروفات عــــــموميــــــــــة وإداريـــــــــــــــة

٢٧٢٤ اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد ( إيــضاح ٤ )

١٢٠٨١٠٤٨

٢٣٧١٢٤٦٦ فائض مرّحل إلحتياطي أراضي وإقامة مباني جـديدة للمؤســسة وفروعـھا

٣٥٧٩٣٥١٤

قوائم الماليـة. من ١ إلى ٤ جزًءا ال يتجزأ من ھذه ال  تشكل اإليضاحات المرفقة 

( مليون لایر)

 ٢٠١٠/٦/٣٠م ٢٠١١/٦/٣٠م

سعودي مؤسسة النقد العربي ال

قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتھية في  ٣٠ يونيه ٢٠١١م 
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 مؤسسة النقد العربي السعودي
 القوائم الماليةإيضاحات حول 

 م) ٢٠١١ يونيه ٣٠ھـ الموافق ( ١٤٣٢ رجب ٢٨للسنة المنتھية في 

 
)  طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية ١( 

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (  المؤسسة )  بعمل مصرف للحكومة بحكم نظامھا وتحتفظ بحسابات 

الحكومة.  

 

 قسم األعمال المصرفية: 

ودائع من ھيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارھا وتسجل تكلفة وعوائد االستثمار  المؤسسة تقبل

مباشرة في حساباتھا الظاھرة في قائمة المركز المالي لقسم األعمال المصرفية دون إدراجھا في قائمة اإليرادات 

 .والمصروفات للمؤسسة

 

 قسم الھيئات والمؤسسات المستقلة: 

التي تقوم المؤسسة بإدارتھا  ،تظھر األرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والھيئات المستقلة

 .ة مستقلة بھدف إبرازھا على حدقائمةوالودائع التي تقبلھا منھم في لحسابھم، 

 

 ملخص ألھم السياسات المحاسبية )  ٢( 

: القوائم المالية أسس إعداد أ - 

 القوائم المالية  وفقاً للسياسات المبينة أدناه والتي اتبعت في السنة السابقة، وتعتمد المالية القوائمأعدت 

من مجلس إدارة المؤسسة. 

  األساس المحاسبي: ب - 

  وفقاً لمبدأ التكلفة الفعلية.قوائمھا الماليةتتبع المؤسسة األساس النقدي في تسجيل عملياتھا وتعد 

  االستثمارات: ج - 

تظھر االستثمارات بالتكلفة، وتسجل األرباح أو الخسائر عند تحققھا لحساب الجھة المستفيدة وفقاً 

  المؤسسة.من قبل المتبعة سياساتلل

  العمالت األجنبية: د - 

تقيّد المؤسسة عملياتھا وتظھر أرصدة نھاية الفترة المالية بالعملة األجنبية بالريال السعودي باألسعار 

م)  والتعديل الالحق لسعر اليورو الذي اعتمدته اإلدارة ١٩٨٦ ( الموافق ھـ١٤٠٦الدفترية التي ثبتتھا اإلدارة في عام 

 م) .١٩٩٩ھـ ( الموافق ١٤٢٠في عام 
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  الذھب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة: ھـ - 

م الذھب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة بسعر لایر سعودي واحد  جرام وذلك  0,20751 لكليُقوَّ

. ويشتمل الذھب بقسم م١٩٧٣ أغسطس ١٢ الموافق ھـ١٣٩٣ رجب ١٣ بتاريخ ٣٨بموجب المرسوم الملكي رقم 

 المملكة في صندوق النقد اكتتاب لایر سعودي دفعته المؤسسة كجزٍء من 67,390,878اإلصدار على ما قيمته 

 الدولي ُحّول إلى حقوق سحب خاصة لدى الصندوق.

  األثاث والمعدات والسيارات: و - 

تحّمل تكلفة األثاث والمعدات والسيارات عند شرائھا على المصروفات وتدرج قيمة رمزية للسيارات ضمن 

 قسم األعمال المصرفية.قائمة المركز المالي ضمن   فيموجودات متنوعة أخرى

 : األراضي والمبانيز - 

% سنويا ٥تظھر المباني واألراضي بالتكلفة ضمن موجودات متنوعة أخرى ويتم أستھالك المباني بوقع 

ويجمع االستھالك في احتياطي االستھالك ويخصم في قائمة المركز المالي من قيمة األصل ضمن قسم األعمال 

 . المصرفية

 : اإليرادات والمصروفاتح -  

تحصل المؤسسة على رسوم لقاء الخدمات التي تؤديھا وذلك لسد نفقاتھا بموجب المادة الثانية من نظام 

تمويل األراضي المصروفات لمقابلة تمثل إيراداتھا. وتقوم المؤسسة بتجنيب فائض اإليرادات على والتي المؤسسة 

  جديدة للمؤسسة وفروعھا. مبانيوإقامة

  مبنى المركز حساب احتياطيتقوم المؤسسة بتسجيل عائدات احتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع في

وال تظھر تلك أخرى في قائمة المركز المالي لقسم األعمال المصرفية الرئيسي والفروع ضمن مطلوبات متنوعة 

 .قائمة اإليرادات والمصروفاتالعائدات ضمن 

القوائم المالية   فترة  (3) 

 يوليه  ١ھـ الموافق ١٤٣٢ رجب ٢٨ھـ إلى ١٤٣١  رجب ١٩ عن الفترة من القوائم الماليةأُعدت 

 م.٢٠١١ يونيه ٣٠م إلى ٢٠١٠

 

  المؤسسة العامة للتقاعد االكتتاب في (4) 

 طبقاً للمادة الثالثة عشر من نظام التقاعد المدني الصادر المؤسسة العامة للتقاعديتم االكتتاب في 

 .م١٩٧٣ أغسطس ٢٨ الموافق  ھـ١٣٩٣ رجب ٢٩ بتاريخ ٤١بالمرسوم الملكي رقم م / 
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(مليون لایر)

جودات المطلوباتالمو

 

ـدار قسم اإلصــــــــــــــــــــــــ

أوراق نقد مصدرة

في الـــتـــــــــــــــــداول١٤٥٤٦٤ذھـــــــــــــــــــــب ١٦٢٤

في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة٢٧٦٩٢

١٧٣١٥٦

عمالت معدنية مصدرة

في الــتـــــداول٢٦٧

في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة١٠استثمارات في أوراق مالية في الخارج١٧١٨٠٩
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ودائــــــــــــع الحــــــــــــــكومة١٢٥٤٥٠٢

ودائــــــع لـجـھـات أجــنــبـــيـــة ٣٧٧٤ودائـع لــــــــــدى الـبـــــنـوك بالـــخارج٥٢٢٥٩٦
ودائــــــــــع مـصــالـح وھيــئات حكومية١٦٨٦٢٤إستــثمارات في أوراق مالية في الـخارج١٥٢٣٩٣٠
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حسابات نظامية

التزامات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه٢٠٦٤٨تعھدات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه٢٠٦٤٨

قسم الھيئات والمؤسسات المسـتقلة 
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المؤسـسة العـامة للتأمينات اإلجتـماعية١٣٢٩٩٠إستــثمـارات في أوراق ماليـة أجـنبـــيــة٣١٨٠٦٣

صنـــــــاديــق التـــــــــنـمــــيــة١٠٦٤٩٠إستــثمـارات في أوراق ماليــة بالمـحلـيـة ٢٥٦٤٦٧

مــــؤســــســات أخـــــــــــــرى٤٥٢٨٢ودائـع لــدى قســـم األعمال المصـرفيــة٧٩٧٦
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 *أولية غير مدققة.
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