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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 

ذي   مؤسسة ال ل ن ل خمسي وي ال ر السن ري ق ت يسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم ال

ي  ال م ام ال ع م). ويشمل ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤يستعرض أحدث التطورات التي شھدھا االقتصاد السعودي خالل ال

ة،  ي ال م ي، والسوق ال مصرف شاط ال ن ة، وال دي ق ن التقرير تطورات مختلف مجاالت االقتصاد المحلي مثل التطورات ال

ازاً عن  ج ر إي ري ق ت واألسعار، والمالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات، كما يقدم ال

وم  آخر التطورات االقتصادية المحلية في مختلف القطاعات االنتاجية المحلية. ويعطي التقرير شرحاً وافياً للمھام التي تق

ل،  وي م ت بھا المؤسسة مثل تصميم وإدارة السياسة النقدية، والرقابة واإلشراف على البنوك التجارية وقطاعي التأمين وال

ة  ٣٠م و٢٠١٢يونية  ٣٠ويتضمن كذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعامين الماليين المنتھيين في  ي ون ي

ة ٢٠١٣ ة، إضاف ام ع م. ويعتمد بصورة رئيسة على البيانات الرسمية من الوزارات واإلدارات الحكومية والمؤسسات ال

إلى البيانات التي تصدرھا مؤسسة النقد العربي السعودي. وأود أن أشكر جميع الوزارات والجھات األخرى على حسن 

ى  تعاونھا وتوفيرھا معلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد ھذا التقرير. كما أشكر جميع منسوبي المؤسسة عل

 ما بذلوه من جھد في إعداد ھذا التقرير وإنجاز كافة المھام المناطة بالمؤسسة. 
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 للمراسالت واالستفسارات :
 

 بريدياً :
 

 مؤسسة النقد العربي السعودي 
 إدارة األبحاث االقتصادية  
 ١١١٦٩،  الرياض    ٢٩٩٢ص.ب   
 المملكة العربية السعودية 

 
 )٩٦٦( ١١ - ٤٦٦٢٢٠٠ھاتف :  
 )٩٦٦( ١١ - ٤٦٦٢٤٣٩فاكس :  

 
مات   ي ل ع ر، وت اري ق عربي السعودي من ت د ال ولمتابعة أحدث ما تنشره مؤسسة النق

رات  دي ق ة، وت ي مصرف ة وال دي ق ن للمؤسسات المالية التي تشرف عليھا، ومن اإلحصاءات ال
ى  ميزان المدفوعات الربعية وغير ذلك. يرجى زيارة موقع المؤسسة في شبكة اإلنترنت عل

 العنوان التالي :
 

 http://www.sama.gov.sa 
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 التقرير السنوي للمؤسسة بين اإلصدار األول والخمسين:
 

يُعد اإلصدار الخمسون من التقرير السنوي لمؤسسة 
النقد العربي السعودي مناسبة جيدة الستعراض التطور الذي 
شھده التقرير والمؤسسة خالل فترة تجاوزت نصف قرن، أي 

ھـ ١٣٨٠منذ إصدار التقرير األول للمؤسسة الصادر في عام 
م، حيث تزامن التطور في التقرير السنوي مع ١٩٦١الموافق 

توسع مھام مؤسسة النقد العربي السعودي، ونمو االقتصاد 
 الوطني والقطاع المصرفي والمالي بشكل كبير.

 
لقد أصبح التقرير السنوي للمؤسسة من أبرز التقارير 
الرسمية التي تستعرض كل عام أحدث التطورات االقتصادية 
لمختلف القطاعات واألنشطة المحلية بصورة موثقة ورسمية 
ومتاحة للجميع. وبمقارنة التقرير األول للمؤسسة بالتقرير 
الخمسين لھا، تتضح القفزة الملحوظة في التقرير من جميع 

ھـ ١٣٨٠النواحي، حيث ضم التقرير األول الصادر عام 
صفحة إضافة إلى الملحق  ٢٢م (يتكون من ١٩٦١الموافق 

اإلحصائي) عدداً محدوداً من المواضيع تناولت برنامج تثبيت 
العملة، والتطورات المالية، والنقود والبنوك، و ملحقاً 
للجداول االحصائية شملت أھم مؤشرات االقتصاد الوطني. 
أما التقرير الخمسون، فإنه تقرير شامل للتطورات االقتصادية 
المحلية والعالمية مع التركيز بشكل أكبر على تطورات 
االقتصاد المحلي بما في ذلك التطورات النقدية والمصرفية، 
والتمويل، والتأمين، وسوق رأس المال، والقطاع الخارجي، 
والتجارة والصناعة، والمياه والكھرباء، والنقل واالتصاالت، 
والزراعة والثروة الحيوانية، والسكان والقوى العاملة، 
والخدمات الصحية واالجتماعية، والبترول والثروة المعدنية. 
باإلضافة إلى احصاءات تغطي ھذه المجاالت على شكل 
ً على موقع المؤسسة على  سالسل زمنية تحدث مرتين سنويا
شبكة اإلنترنت. كما أن محتويات التقرير الحالية توضح 
المسؤوليات الجديدة المناطة بالمؤسسة مثل اإلشراف على 

شركات التمويل والتأمين التعاوني. أما بالنسبة للبيانات  
النقدية والمصرفية وبيانات ميزان المدفوعات فإنھا تُعد وفق 
منھجية احصائية متعارف عليھا عالمياً، وصادرة عن 
منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي. كما أن التقارير 
السنوية الحديثة أصبحت متاحة للجميع من خالل موقع 

 المؤسسة على شبكة االنترنت.
 

وخالل الفترة من صدور التقرير األول للمؤسسة 
وحتى صدور التقرير الخمسين لھا يتضح بجالء ما شھدته 

مؤسسة النقد العربي السعودي من تطور ملحوظ  في عملھا 
والمھام المنوطة بھا. فقد كانت مھام المؤسسة في ذلك الوقت 
منحصرة على إصدار أوراق النقد وتنفيذ السياسة النقدية 
والرقابة على البنوك باإلضافة إلى كونھا مصرف الدولة.  أما 
ً الرقابة على  مھام المؤسسة في وقتنا الحالي فتشمل أيضا
شركات التمويل، والرقابة على شركات التأمين التعاوني 
وشركات المھن الحرة المتعلقة بالتأمين، وإنشاء ومراقبة 
شركة المعلومات االئتمانية ( سمة )، وتشجيع نمو النظام 
المالي وضمان سالمته، وتطوير البرامج التدريبية لتنمية 
الكفاءات لموظفي القطاع المالي والمصرفي، باإلضافة إلى 
تمثيل المملكة في عضوية عدد من الھيئات الدولية مثل 
صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، 

 وغيرھا. 
 

كما شھد القطاع المصرفي والمالي تطوراً ملحوظاً 
خالل الفترة بين التقرير األول والتقرير الخمسين لمؤسسة 
النقد العربي السعودي، حيث نما القطاع المصرفي بشكل 
ملحوظ ليواكب الزيادة الكبيرة في اإليرادات والمصروفات 
الحكومية والحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وكذلك 
التطورات الضخمة في مجال تقنية االتصاالت والحاسب 
اآللي وتوسع حاجات المجتمع من الخدمات المالية 
والمصرفية. فقد تحسن الوضع المالي للمصارف التجارية 
خالل تلك الفترة، حيث نما إجمالي موجودات البنوك التجارية 

مليار  ١٨٩٣,٢م إلى ١٩٦١مليون لایر في عام  ٩٢١من 
) من ٣م. كما نما عرض النقود (ن٢٠١٣لایر خالل عام 

م إلى ما يقارب ١٩٦١مليون لایر في عام  ٩٣٧,٨حوالي 
م. كما شھدت ھذه الفترة ٢٠١٣مليار لایر في عام  ١٥٤٥,١

زيادةً كبيرة في عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة، 
 ١٢ھـ ١٣٦١حيث بلغ عدد المصارف التجارية خالل عام 

مصارف سعودية واألخرى أجنبية، وبلغ  ٣مصرفاً، منھا 
فرعاً. وفي نھاية عام  ٥٠عدد الفروع خالل ذلك العام 

مصرفاً  ٢٣م، بلغ عدد المصارف العاملة في المملكة ٢٠١٣
ً سعودياً، وبلغ عدد فروع  المصارف  ١٣منھا  مصرفا

فرعاً. ھذا باإلضافة إلى استخدام التقنية  ١٧٦٨التجارية 
الحديثة في المدفوعات والخدمات المصرفية مثل أجھزة 
الصرف اآللي ونقاط البيع، والھاتف المصرفي، واالنترنت 

 ونظام سريع، ونظام سداد. 
 

وعلى صعيد تطورات االقتصاد المحلي خالل الفترة 
ھـ الموافق ١٣٨٠بين التقرير األول الذي صدر في عام 
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م والتقرير الخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، ١٩٦١
فقد شھد االقتصاد السعودي أزمة صعبة خالل الفترة التي 

ھـ) حيث تزايدت ١٣٧٧-١٣٧٥سبقت صدور التقرير األول (
مصروفات الحكومة مع تواضع اإليرادات مما أدى إلى 
ً على ميزان  ارتفاع الدين الحكومي الذي انعكس سلبا
المدفوعات، وھبوط سعر صرف الريال السعودي في السوق 

للدوالر األمريكي الواحد،  ٦,٢٥إلى  ٣,٧٥الحرة من 
وخروج رؤوس األموال السعودية نتيجةً لتزعزع الثقة، 
وارتفاع التضخم. ونتيجةً  لذلك استعانت المملكة بمشورة 
صندوق النقد الدولي لدراسة الحالة االقتصادية للمملكة وتقديم 
المقترحات. ونتج عن ذلك وضع برنامج لتثبيت العملة أعلنته 

ھـ. في ١٣٧٧حكومة المملكة العربية السعودية في شوال 
المقابل، يشھد اقتصادنا الوطني في اآلونة األخيرة متانةً 
واستقراراً تمثلت بأرقام غير مسبوقة على مختلف متغيرات 
االقتصاد الكلي. فعلى سبيل المثال، ارتفع فائض ميزان 

م إلى ١٩٦١مليار لایر في عام  ١,٠المدفوعات للمملكة من 
م. كما ارتفع االنفاق ٢٠١٣مليار لایر في عام  ٥٠٣,٧حوالي 

 ٩٢٥م إلى ١٩٦١مليار لایر في عام  ١,٦الحكومي من نحو 
م. وكذلك ارتفع اجمالي موجودات ٢٠١٣مليار لایر في عام 
م إلى حوالي ١٩٦١مليار ريـال في عام  ١المؤسسة من نحو 

 م.٢٠١٣مليار لایر في نھاية عام  ٢٧٣٨
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 النمو االقتصادي 
ام   ة في ع دم ق م ٢٠١٣سجلت دول االقتصادات المت

ل  ١,٣نمواً نسبته  اب ق ة م ئ ام  ١,٤في الم ع ة في ال ئ م في ال
 ١,٩السابق، وبلغ معدل النمو في الواليات المتحدة األمريكية 

-١م (جدول رقم ٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٨في المئة مقابل 
غ ٢٠١٣في عام  ). وسجلت دول منطقة اليورو١ ل ً ب م انكماشا

ه  ٠,٤ ام  ٠,٧في المئة مقابل انكماش نسبت ة في ع ئ م في ال
ة في  ٠,٥م، حيث سجلت ألمانيا نمواً نسبته ٢٠١٢ ئ م في ال

ام  ٠,٩م مقابل ٢٠١٣عام  ة في ع ئ م م، وفي ٢٠١٢في ال
ه  ت ب واً نس م ام  ٠,٣فرنسا حقق االقتصاد ن ة في ع ئ م في ال

 الوضع االقتصادي العالمي
مي خالل   امشھد االقتصاد العال اً ٢٠١٣  ع راجع  م ت

ة  ٣,١في المئة مقابل  ٣,٠في معدل النمو ليبلغ طفيفاً  ئ في الم
وامل ٢٠١٢في عام  ع ى عدد من ال م. ويعود ذلك التراجع إل

و  م ن منھا ازدياد ضعف الطلب المحلي إلى حد كبير وتباطؤ ال
ى  سة، إل ي رئ دة ال في العديد من اقتصادات األسواق الصاع
جانب استمرار الركود لفترة أطول في منطقة اليورو. وحسب 

مي ( ال ع صاد ال ت اق االق ر آف ري ق لتقديرات ت ري م) ٢٠١٤أب
دل  ع غ م الصادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبل

 م. ٢٠١٤في المئة في عام  ٣,٦نمو االقتصاد العالمي 
 

 االقتصاد العالمي               

توقعات
٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

———————————————————————
٥٫٢٤٫٠٣٫١٣٫٠٣٫٦-٥٫٤٢٫٨٠٫٦العالم

٣٫٠١٫٦١٫٤١٫٣٢٫٢-٢٫٨٠٫١٣٫٥االقتصادات المتقدمة
٢٫٤١٫٨٢٫٨١٫٩٢٫٩-٣٫١-١٫٩٠٫٣الواليات المتحدة األمريكية

١٫١-٠٫٤-٢٫٠١٫٤٠٫٧-٣٫٠٠٫٤٤٫٤منطقة اليورو
٤٫٠٣٫١٠٫٩٠٫٥١٫٦-٣٫٤٠٫٨٥٫١ألمانيا
١٫٧١٫٧٠٫٠٠٫٣٠٫٠-٣٫١-٢٫٣٠٫١فرنسا
٠٫٦-١٫٨-١٫٨٠٫٤٢٫٥-٥٫٥-١٫٧١٫٢إيطاليا
١٫٤١٫٦١٫٥-٤٫٧٠٫٦-٥٫٥-٢٫٢١٫٠اليابان

١٫٨٠٫٩٠٫٣١٫٨٢٫٩-٤٫٠-٣٫٦١٫٠المملكة المتحدة
٣٫٢٢٫٦١٫٧١٫٧٢٫٣-٢٫١١٫١٢٫٨كندا

٤٫٥٢٫٦١٫٩٢٫٢٣٫٠-٤٫٢٠٫٩٢٫١االقتصادات المتقدمة األخرى
٨٫٧٦٫١٢٫٧٧٫٦٦٫٤٤٫٩٤٫٧٥٫٠دول األسواق الناشئة والنامية

٧٫٠٥٫٦٢٫٧٥٫٤٥٫٣٤٫٩٥٫٠٥٫٨أفريقيا جنوب الصحراء
١١٫٦٧٫٩٦٫٩١٠٫٠٨٫١٦٫٤٦٫٥٦٫٧دول آسيا النامية

١٤٫٢٩٫٦٩٫٢١٠٫٤٩٫٣٧٫٧٧٫٧٧٫٥الصين
١٠٫١٦٫٢٤٫٩١١٫٢٧٫٧٣٫٢٤٫٤٥٫٤الھند

دول الشرق األوسط وشمال افريقيا 
وأفغانستان وباكستان

٦٫٣٥٫٠٢٫٩٥٫٣٣٫٩٤٫١٢٫٤٣٫٤

٤٫٦٥٫٢١٫٤٢٫٥٢٫٣-٥٫٤٣٫١٣٫٦دول وسط وشرق أوروبا
٦٫١٤٫٦٣٫٠٢٫٧٢٫٨-٥٫٨٤٫٢١٫٥أمريكا الالتينية والكاريبي

٧٫٥٢٫٧١٫٠٢٫٣٢٫٣-٦٫١٥٫٢٠٫٣البرازيل
٤٫٩٤٫٨٣٫٤٢٫٠٢٫٣-٩٫٠٥٫٣٦٫٥الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

٤٫٥٤٫٣٣٫٤١٫٣١٫٣-٨٫٥٥٫٢٧٫٨روسيا
المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.

ي جدول رقم ١-١ : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق

(نسبة مئوية)
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في المئة في عام  ١,٨م. وسجلت ايطاليا انكماشاً نسبته ٢٠١٣
ام  ٢,٥م مقابل انكماش نسبته ٢٠١٣ م. ٢٠١٢في المئة في ع

ام  ١,٦وسجلت اليابان نمواً نسبته  ة في ع ئ م م ٢٠١٣في ال
ة  ١,٤نمٍو نسبته مقابل  ك ل في المئة في العام السابق. وفي المم

ام  ١,٨نمواً نسبته المتحدة،  حقق االقتصاد  ة في ع ئ م في ال
ام  ٠,٣م مقابل نمٍو نسبته ٢٠١٣ ة في ع ئ م م. ٢٠١٢في ال

ة من  ي ام ن ة وال ئ اش ن وتراجع معدل النمو في دول األسواق ال
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ٤,٩ ام  ٤,٧م إل ة في ع ئ م في ال

ة  ٦,٥م، وبلغ معدل النمو في دول آسيا النامية ٢٠١٣ ئ في الم
في المئة في العام السابق. واستقر  ٦,٤م مقابل ٢٠١٣في عام 

ام  ٧,٧معدل النمو في الصين عند  ة في ع ئ م. ٢٠١٣في الم
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ٣,٢وارتفع النمو في الھند من  م إل

م. وانخفض معدل النمو في دول ٢٠١٣في المئة في عام  ٤,٤
 ٤,١الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 

م. ٢٠١٣في المئة في عام  ٢,٤م إلى ٢٠١٢في المئة في عام 
ة  ٢,٥وسجلت دول وسط وشرق أوروبا نمواً  نسبته  ئ م في ال

ل ٢٠١٣في عام  اب ق ام  ١,٤م م ة في ع ئ م م. ٢٠١٢في ال
ه  ت في  ٢,٧وسجلت دول أمريكا الالتينية والكاريبي نمواً نسب

ق.  ٣,٠م مقابل ٢٠١٣المئة في عام  ام الساب ع في المئة في ال
ه  ت ب واً نس م ي ن ت ي ي وسجلت الدول المستقلة عن االتحاد السوف

ام  ٣,٤م مقابل ٢٠١٣في المئة في عام  ٢,٠ ة في ع ئ م في ال
 م.٢٠١٢

 
صاد   ت اق االق ر آف ومن المتوقع، حسب تقديرات تقري

صاد ٢٠١٤العالمي (أبريل  ت و االق م دل ن ع ع م ف رت م)، أن ي
حقق دول ٢٠١٤في المئة في عام  ٣,٦العالمي إلى  م. وأن ت

ه ٢٠١٤االقتصادات المتقدمة خالل عام  في  ٢,٢م نمواً نسبت
ة  طق ن و في م م ن عدالت ال حسن م المئة. ومن المتوقع أن تت

اع ٢٠١٤في المئة في عام  ١,١اليورو لتبلغ  ف م. ويـتـوقـع ارت
غ  ل ب ي  ٥,٠مـعدل النمو في دول االقتصادات الناشئة والنامية ل

و في ٢٠١٤في المئة  في عام  م ن دل ال ع نخفض م م. وأن ي
ة  ٧,٥م إلى ٢٠١٣في المئة في عام  ٧,٧الصين من  ئ م في ال

ي ٢٠١٤في عام  و فـ م ن دل ال ع ع م م. في حين يتوقع أن يرتف
ى  ة إل ي ك ري دة األم ح ام  ٢,٩الواليات المت ة في ع ئ م في ال

و ١-١م. ويـوضـح الـرسـم الـبـيـانـي (رقم ٢٠١٤ م دل ن ع ) م
دول  الـنـاتـج الـمـحـلـي اإلجـمـالـي الـحقيقي لمجموعة من ال

 م. ٢٠١٤م إلى عام ٢٠٠٩خالل الفترة من عام 
 

 التضخم
يصل   انخفض معدل التضخم على المستوى العالمي ل

ة في  ٤,٠م مقابل ٢٠١٣في المئة في عام  ٣,٨إلى  ئ م في ال
صادات ٢٠١٢عام  ت م. وانخفض معدل التضخم في دول االق

ة  ١,٤م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٠المتقدمة من  في المئ
 ٢,٥م. وانخفض المعدل في منطقة اليورو من ٢٠١٣في عام 

في المئة. في حين ارتفع معدل التضخم في  ١,٤في المئة إلى 
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ٤,٥دول آسيا النامية من   ٤,٨م إل

اد ٢٠١٣في المئة في عام  ح ة عن االت ل ق م. وفي الدول المست
ً من  ا ف ي في  ٦,٥السوفييتي، شھد معدل التضخم انخفاضاً طف

ام  ٦,٤م إلى ٢٠١٢المئة في عام  ة في ع ئ م م ٢٠١٣في ال
م  . ) ٢-١(جدول رقم  ) نسب ٢-١ويوضح الرسم البياني (رق

مجموعات  دول خالل التغير في أسعار المستھلكين ل من ال
 م.٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٢الفترة من عام 

-٦
-٤
-٢
٠
٢
٤
٦
٨
١٠
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 البطالة
ام   م في دول ٢٠١٣انخفضت معدالت البطالة في ع

ام  ٨,٠االقتصادات المتقدمة من  ى ٢٠١٢في المئة في ع م إل
م. وانخفض المعدل في الواليات ٢٠١٣في المئة في عام  ٧,٩

ام  ٨,١المتحدة األمريكية من  ة  في ع ئ ى ٢٠١٢في الم م إل
ى ٢٠١٣في المئة في عام  ٧,٤ م. وارتفع في منطقة اليورو إل
ام  ١١,٣م مقارنة بمعدل ٢٠١٣في المئة في عام  ١٢,٠ في ع
في  ١٠,٢م، حيث ارتفع معدل البطالة في فرنسا من ٢٠١٢

ا من  ١٠,٨المئة إلى  ي ان م دل في أل ع في المئة. وانخفض الم
دل في  ٥,٣في المئة إلى  ٥,٥ ع م ع ال ف ا ارت م ن ي ة. ب في المئ

في المئة. وانخفض في  ١٢,٢في المئة الى  ١٠,٦إيطاليا من 
ان، انخفض  ٧,٦المملكة المتحدة إلى  اب ي ة. وفي ال ئ م في ال

في المئة. وانخفض  ٤,٠في المئة إلى  ٤,٣معدل البطالة من 
ام  ٧,٣المعدل في كندا من  ى ٢٠١٢في المئة في ع  ٧,١م إل

رسم ٣-١م (جدول رقم ٢٠١٣في المئة في عام  ). ويوضح ال
دول  ٣-١البياني رقم ( ) معدالت البطالة في مجموعات من ال

ع ٢٠١٤م  إلى عام ٢٠١٠خالل الفترة من عام  وق ت م حيث ي
انخفاض المعدل في دول االقتصادات المتقدمة وأن يستقر في 

 م.٢٠١٤دول منطقة اليورو في عام 
 

 المالية العامة
سجلت دول االقتصادات المتقدمة انخفاضاً في عجز  

غ  ل ب ي  ٣,٩الميزانية العامة لي محل ج ال ات ن ة من ال ئ م في ال
ة  ٤,٩م مقابل عجز  نسبته ٢٠١٣اإلجمالي في عام  ئ م في ال

٠

٢

٤

٦

٨

٢٠١٢ ٢٠١٣ )توقعات( ٢٠١٤

وية
مئ

بة 
نس

نسب التغير في أسعار المستھلكين في مجموعات دول مختارة: ٢-١رسم بياني رقم  

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

توقعات
٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

——–—————————
التضخم العالمي

٢٫٠١٫٤١٫٥    االقتصادات المتقدمة
٢٫٥١٫٤١٫٠    منطقة اليورو

٦٫٠٥٫٩٥٫٥    دول األسواق الناشئة والنامية
٤٫٥٤٫٨٤٫٥    دول آسيا النامية

٦٫٥٦٫٤٦٫٢الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
العائد السائد بين المصارف في لندن(١)

٠٫٧٠٫٤٠٫٤    ودائع الدوالر األمريكي
٠٫٣٠٫٣٠٫٢    ودائع الين الياباني

٠٫٦٠٫٢٠٫٣    ودائع اليورو

المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.

جدول رقم ١-٢ : التضخم وأسعار الفائدة

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

(نسبة مئوية)
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 التطورات النقدية والمالية
 أسعار الفائدة

ن  انخفض  معدل العائد على الودائع بالدوالر السائد بي
ام  ٠,٤إلى  (LIBOR)المصارف في لندن*  في المئة في ع

ام  ٠,٤م. ومن المتوقع أن يستقر عند ٢٠١٣ ة في ع ئ م في ال
في  ٠,٦م. وانخفض المعدل على الودائع باليورو من ٢٠١٤

ام  ٠,٢م إلى ٢٠١٢المئة في عام  ة في ع ئ م م. ٢٠١٣في ال
ام  ٠,٣ويتوقع ارتفاع المعدل إلى  ة في ع ئ م م. ٢٠١٤في ال

ة  ٠,٣واستقر المعدل على الودائع بالين الياباني عند  ئ م في ال
ة  ٠,٢م، ومن المتوقع أن ينخفض إلى ٢٠١٣في عام  ئ في الم
 ).٢-١م (جدول رقم ٢٠١٤في عام 

 

دة ٢٠١٢في عام  ح ت م ات ال م، حيث انخفض العجز في الوالي
ام  ٩,٧األمريكية من  ى ٢٠١٢في المئة في ع في  ٧,٣م إل
م. وانخفض العجز في منطقة اليورو من ٢٠١٣المئة في عام 

ا  ٣,١في المئة إلى  ٣,٧ ي ان م في المئة، حيث بلغ العجز في أل
ا ٢٠١٣في المئة في عام  ٠,١ رنس عجز في ف م. وانخفض ال
ا من  ٤,٢في المئة إلى  ٤,٨من  ي ال ط في المئة. وارتفع في إي
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٩ ام  ٣,١م إل ة في ع ئ م في ال

ى  ٨,٧م. وفي اليابان انخفض العجز من ٢٠١٣ ة إل ئ م في ال
دة من  ٨,٣ ح  ٨,٠في المئة. وانخفض العجز في المملكة المت

ام  ي عـ ة فـ ئ م ى ٢٠١٢في ال ام  ٥,٩م إل ة في ع ئ م في ال
ة في  ٣,٤م. وانخفض العجز فـي كــنـدا من ٢٠١٣ ئ م في ال

ام  ٣,١م إلى ٢٠١٢عام  ة في ع ئ م م (جدول ٢٠١٣في ال
 ).٤-١رقم

 
————————— 

* معدل ستة أشھر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان، وثالثة أشھر في 
 منطقة اليورو.
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مـعــدالت الـبـطـالـــة: ٣-١رسم بياني رقم  

منطقة اليورو   االقتصادات المتقدمة  

توقعات
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

————————————
٧٫٩٨٫٠٧٫٩٧٫٦االقتصادات المتقدمة

٩٫٠٨٫١٧٫٤٦٫٥    الواليات المتحدة األمريكية
١٠٫٢١١٫٣١٢٫٠١٢٫٠منطقة اليورو

٦٫٠٥٫٥٥٫٣٥٫٣    ألمانيا
٩٫٦١٠٫٢١٠٫٨١١٫١    فرنسا
٨٫٤١٠٫٦١٢٫٢١٢٫٤    إيطاليا
٤٫٦٤٫٣٤٫٠٤٫٠    اليابان

٨٫٠٨٫٠٧٫٦٦٫٩    المملكة المتحدة
٧٫٥٧٫٣٧٫١٧٫٠    كندا

جدول رقم ١-٣ : االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة
(بالنسبة لحجم القوى العاملة)

المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.
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ة  ي وم األمريكي بتخفيض مشترياته الشھرية من السندات الحك
 األمريكية. 

 
ة، سجل مؤشر داو   وفي الواليات المتحدة األمريكي
ة  ٩,٥) لألسھم األمريكية نمواً نسبته DJIAجـونز ( ئ م في ال

نقطة في نھاية عام  ١٦٥٧٦,٦م ليصل إلى ٢٠١٣خالل عام  
خفاض ٢٠١٣ ة وان ي م بسبب ارتفاع أرباح الشركات األمريك

اى ( ) NIKKEIمعدل البطالة. وفي اليابان، حقق مؤشر نـيك
ام  ١٢,٧لألسھم اليابانية ارتفاعاً نسبته   في المئة  في نھاية ع

وى  ٢٠١٣ غ مست ل ب ي ام  ١٥٣٩١,٥م ل ة ع داي طة في ب ق ن
ن ٢٠١٤ م، ويعود ھذا االرتفاع  إلى انخفاض سعر صرف الي

صاد  ت حسن أداء االق كي وت ري دوالر األم ل ال اب ق الياباني م
ل  ب العالمي ونجاح إجراءات التحفيز االقتصادية المتخذة من قِ

 الحكومة اليابانية. 
 

م    ألسھ ي ل ل وفي أوروبا، ارتفع مؤشر مورغان ستان
ام MSCI-EUROاألوروبية ( ة ع اي ھ ر في ن ي ب ) بشكل ك

ى  ٩٧١,٤م  ليبلغ ٢٠١٣ اع إل ف ود سبب االرت ع طة، وي ق ن
ة. وفي  ي وعة األوروب مجم صادي في ال ت تحسن النمو االق

وتسي ( ) في ١٠٠-FTSEالمملكة المتحدة، ارتفع مؤشر ف
ام  غ ٢٠١٣نھاية ع ل ب ي ذا  ٦٧٧٧,٧م ل اء ھ ـ ة. وجـ ـ ـ ط ق ن

ة في  ي اع االرتفــاع بسبب زيـادة  الثقــة في الشركات الصن
 جميع أنحاء المملكة المتحــدة. 

 

 أسعار الصرف
دوالر   ل ال اب ق ً م ا اع ف عمالت ارت سجل عدد من ال

ه  ت ب  ٢,٤األمريكي، حيث سجل الجنيه االسترليني ارتفاعاً نس
ي ٢٠١٣في المئة في نھاية عام  وب م، يليه الوون الكوري الجن

ة  ٢,١بنسبة  ب س ن ة.  ١,٩في المئة، وارتفع اليورو ب ئ م في ال
ام  ة ع اً ٢٠١٣وسجل الدوالر األمريكي في نھاي ـ ـ اعـ ف م ارت

د  ٥,٧مـــقابل الريال البرازيلي بنسبــة  ران ه ال ي ل ة، ي في المئ
 في المئة. ٤,٥الجنوبي االفريقي بنسبة 

 
وفي اليابان، انخفض سعر صرف الين مقابل الدوالر  

ام  ٦,٧٠بنسبة  ة ع اي ھ ذا ٢٠١٣في المئة في ن ود ھ ع م. وي
ي  ان اب االنخفاض إلى توقع المستثمرين قيام البنك المركزي الي
ن  باتخاذ حزمة جديدة من التيسير الكمي. حيث وصل سعر الي

م. ٢٠١٣مقابل الدوالر االمريكي في نھاية عام  ١٠٥,٢٦إلى 
ة  ب س ن دوالر ب وارتفع سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل ال

م حيث وصل سعر صرف ٢٠١٣في المئة في نھاية عام  ٢,٣
كي في  ١,٦٥الجنيه االسترليني إلى  ري دوالر األم ل ال اب ق م

 م. ٢٠١٣نھاية عام 
 

 األسواق المالية لألسھم والسندات 
 أسواق األسھم

ام   ة ع شھدت أسواق األسھم العالمية ارتفاعاً  في نھاي
ة ٢٠١٣ دم ق ت م دول ال عظم ال صادات م ت م نتيجةً  لتحسن اق

ي  وارتفاع أرباح الشركات نتيجة قيام البنك االحتياطي الفدرال

توقعات
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

————————————————
-٣٫٣-٣٫٩-٤٫٩-٥٫٦االقتصادات المتقدمة

-٥٫١-٥٫٩-٧٫٣-٨٫٢االقتصادات المتقدمة الرئيسة
-٦٫٤-٧٫٣-٩٫٧-١١٫٠الواليات المتحدة األمريكية

-٢٫٧-٣٫١-٣٫٧-٤٫٢منطقة اليورو
-٠٫١-١٫٠٠٫١-٠٫٨ألمانيا
-٣٫٧-٤٫٢-٤٫٨-٥٫٣فرنسا
-٢٫٧-٣٫١-٢٫٩-٣٫٧إيطاليا
-٧٫١-٨٫٣-٨٫٧-٩٫٨اليابان

-٥٫٣-٥٫٩-٨٫٠-٧٫٨المملكة المتحدة
-٢٫٦-٣٫١-٣٫٤-٣٫٧كـنـــدا

-١٫١-١٫٣-١٫١-١٫٧اقتصادات متقدمة أخرى

المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.

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

الي. *  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجم
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ع   أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت الواردات من السل
ة  ١,٣والخدمات في االقتصادات المتقدمة نمواً نسبته  ئ في الم

م. ومن ٢٠١٢في المئة في عام  ١,٠م مقابل  ٢٠١٣في عام 
غ ٢٠١٤في المئة في عام  ٣,٧المتوقع أن يبلغ المعدل  ل م. وب

ة في  ٥,٨المعدل في دول األسواق الناشئة والنامية  ئ م في ال
ام  ٥,٩م مقابل ٢٠١٣عام  ع ٢٠١٢في المئـة في ع وق ت م. وي

 م.٢٠١٤في المئة في عام  ٥,٢أن يحقق نمواً نسبته 
 
 موازين المدفوعات -ب

ي   محل ج ال ات ن ى ال ة إل ب جاري نس سجل الحساب ال
ة  دم ق ت م صادات ال ت اإلجمالي في موازين مدفوعات دول االق

ام  ٠,٢فائضاً نسبته  عجز ٢٠١٣في المئة في ع ة ب ارن ق م م
ائض ٢٠١٢في المئة في عام  ٠,١نسبته  م، ويتوقع ارتفاع الف

م . وانخفض عجز الحساب ٢٠١٤في المئة في عام  ٠,٤إلى 
في المئة في  ٢,٧الجاري في الواليات المتحدة األمريكية من  

ام  ى ٢٠١٢ع ام  ٢,٣م إل ي ع ة ف ئ م ي ال م، ومن ٢٠١٣ف
ام  ٢,١المتوقع انخفاض العجز إلى  م. ٢٠١٤في المئة في ع

ه   ٢,٣وفي منطقة اليورو، سجل الحساب الجاري فائضاً نسبت
ه ٢٠١٣في المئة عام  ت ب ائض نس ف ة ب ام  ١,٩م مقارن في ع

ة   ٢,٣م. ويتوقع أن يستقر الفائض عند معدل ٢٠١٢ ئ م في ال
دل ٢٠١٤في عام  ع د م ن م، حيث استقر الفائض  في ألمانيا ع

ائض ٢٠١٣في المئة في عام  ٧,٠ م، ومن المتوقع أن يبلغ الف
 م. وارتفع العجز في فرنسا من ٢٠١٤في المئة في عام  ٦,٦
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٢ ام  ٣,١م إل ة في ع ئ م في ال

ة في   ٣,١م، ويتوقع أن يستقر العجز عند   ٢٠١٣ ئ م في ال
ائضاً ٢٠١٤عام  ا ف ي ال ط جاري في اي م. وسجل الحساب ال

ه ٢٠١٣في المئة في عام  ٠,٢بمقدار  ت ب عجز نس ة ب ارن م مق
ائض ٢٠١٢في المئة في عام  ٠,٤ ف  ٠,١م، ويتوقع أن يبلغ ال

ائض من ٢٠١٤في المئة في عام  ف م. وفي اليابان، انخفض ال
ى ٢٠١٢في المئة في عام  ١,٠ ام  ٠,٧م إل ة في ع ئ م في ال

ام  ١,٦م، ويتوقع ارتفاع الفائض إلى ٢٠١٣ ة في ع ئ م في ال
دة من ٢٠١٤ ح ت م في  ٣,٧م. وانخفض العجز في المملكة ال

ام  ٣,٤م إلى ٢٠١٢المئة في عام  ة في ع ئ م م، ٢٠١٣في ال
ام  ٢,٦ومن المتوقع أن يبلغ العجز ة في ع ئ م م ٢٠١٤في ال

 ).٥-١(جدول رقم 
 

حساب   وفي دول آسيا النامية، انخفض الفائض في ال
ة  ١,٠الجاري نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  ئ م في ال

 أسواق السندات
ارتفع العائد على معظم  السندات الحكومية األمريكية  

دات ٢٠١٣خالل عام  د سن ائ ى ع اع عل ف ى ارت م. وبلغ أعل
 ٢,٥نقطة أساس ليصل إلى  ٤٤,٦سنوات بمقدار  ٧استحقاق 

دار  ١٠في المئة. يليه العائد على سندات استحقاق  ق سنوات بم
د  ٣,٠نقطة أساس ليصل إلى  ٤١,٨ ائ ع ع ال ف ة. وارت ئ في الم

دار  ٥على سندات استحقاق  ق طة أساس  ٣٦,١سنوات بم ق ن
دات  ١,٧ليصل إلى  ى السن د عل ائ ع ة. وانخفض ال في المئ

د  ائ ى ع خفاض عل ى ان غ أعل ل الحكومية قصيرة األجل. وب
في  ٠,٠١نقطة أساس ليصل إلى  ٠,١سندات استحقاق شھر 

ة  ي وم حك دات ال ى السن المئة .  وفي اليابان، ارتفع العائد عل
اق ٢٠١٣خالل عام  حق م. حيث ارتفع العائد على سندات است

ى  ٥,٥سنوات بمقدار  ١٠ يصل إل طة أساس ل ق في  ٠,٧ن
دار  ٧المئة، يليه العائد على سندات استحقاق   ٥,٤سنوات بمق

د  ٠,٥نقطة أساس ليصل إلى  ائ ع في المئة. بينما انخفض  ال
دار  ٣على سندات استحقاق  ق م وات ب طة أساس  ٢,٣سن ق ن

 في المئة. ٠,١ليصل إلى 
 

وفي منطقة اليورو، ارتفع العائد على معظم  السندات  
د ٢٠١٣الحكومية نھاية عام  ائ ى ع اع عل ف ى ارت م. وبلغ أعل

يصل  ٣٠,٩سنوات بمقدار  ٦سندات استحقاق  نقطة أساس ل
وات  ٨في المئة. يليه العائد على سندات استحقاق  ١,٢إلى  سن

ن  ١,٦نقطة أساس ليصل إلى  ٢٧,١بمقدار  في المئة. في حي
دار  ق طة  ٤,٦سجـل العائـد على سنـدات سنتين ارتفاعاً بم ق ن

 في المئة.   ٠,٢أسـاس ليصـل إلى 
 

 التجارة الدولية وموازين المدفوعات
 التجارة الدولية -أ

د   ن ة ع في  ٢,٧استقر حجم معدل نمو التجارة الدولي
ه ٢٠١٣المئة في عام  ت ب واً نس م م. ومن المتوقع أن يسجل ن

ام  ٤,٥ و حجم ٢٠١٤في المئة في ع م دل ن ع ر م ق م. واست
د  ن الصادرات من السلع والخدمات في االقتصادات المتقدمة ع

دل ٢٠١٣في المئة في عام  ٢,٠ م. ومن المتوقع أن يحقق المع
ام  واً في ع داره ٢٠١٤نم ق ة. وفي دول  ٤,٣م م ئ م في ال

ام  ٣,٨األسواق الناشئة والنامية بلغ المعدل  ة في ع ئ م في ال
م. ومن المتوقع أن ٢٠١٢في المئة في عام  ٤,٢مقابل  ٢٠١٣

ام  ٥,٣يسجل المعدل نمواً نسبته  ـ ة في عـ ـ ئ م ٢٠١٤في الم
 ).٥-١(جــدول رقــم 
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ام  ة في ع ب س ن فس ال د ن ن عجز ع ومن المتوقع أن يستقر ال
 م. ٢٠١٤

 
 التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية

ى   خاصة إل ة ال ي ال رأسم ات ال ق دف ت ارتفع صافي ال
ار  ٤٧٤,٨م إلى ٢٠١٣األسواق الناشئة والنامية في عام  ي ل م

ام  ٢٤٧,٧دوالر مقابل  ع ٢٠١٢مليار دوالر في ع وق ت م، وي
ى  خفض إل ن ام  ٤٠٤,٧أن ي ار دوالر في ع ي ل م. ٢٠١٤م

ة صافي  ي ام ن ا ال ي وحسب مجموعات الدول، سجلت دول آس
ل ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ٣٠٦,٩تدفق للداخل بلغ  اب ق م م

ام  ١١٦,٦ ي ع ار دوالر ف ي ل غ ٢٠١٢م ل ب ع أن ت وق ت م، وي
ام  ٢٨٣,١التدفقات  ار دوالر في ع ي م. وفي دول ٢٠١٤مل

ة  ي ال رأسم ات ال ق دف ت أمريكا الالتينية والكاريبي بلغ صافي ال
ل ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ١٥٥,٧للداخل  اب ق  ١٣٨,٧م م

ام  ٠,٩م إلى ٢٠١٢في عام  ة في ع ئ م م، ومن ٢٠١٣في ال
م. ٢٠١٤في المئة في عام  ١,٢المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 

ي  ت ي ي اد السوف وانخفض الفائض في الدول المستقلة عن االتح
ى  ٣,٢من  ة إل ع  ٠,٨في المئ ف رت ع أن ي وق ت ة، وي ئ م في ال

ام  ائض في ع ى ٢٠١٤الف ة. وفي دول  ١,٢م إل ئ م في ال
ان  ت اكس ا وب ي ق ري ال أف م ط وش رق األوس ة الش وع م ج م

م ٢٠١٢في المئة عام  ١١,٥وأفغانستان، انخفض الفائض من 
خفاض ٢٠١٣في المئة في عام  ٩,٣إلى  ع ان وق ت م م، ومن ال

ام  ٨,١الفائض إلى  م. وسجلت دول ٢٠١٤في المئة في ع
ة في  ٣,٨عجزاً بلغت نسبته  أفريقيا جنوب الصحراء في المئ

في المئة في العام السابق،  ٢,٨م مقابل عجز بلغ   ٢٠١٣عام 
عجز  غ ال ام  ٤,٠ومن المتوقع أن يبل ة ع ئ م م. ٢٠١٤في ال

في  ١,٧وارتفع العجز في دول أمريكا الالتينية والكاريبي من 
ام  ٢,٦م إلى ٢٠١٢المئة في عام  ة في ع ئ م م، ٢٠١٣في ال

توقعات
٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

——–—————————
٢٫٧٢٫٧٤٫٥نمو التجارة العالمية (سلع وخدمات)

الصادرات

٢٫٠٢٫٠٤٫٣    االقتصادات المتقدمة

٤٫٢٣٫٨٥٫٣    دول األسواق الناشئة والنامية

الواردات

١٫٠١٫٣٣٫٧االقتصادات المتقدمة

٥٫٩٥٫٨٥٫٢دول األسواق الناشئة والنامية
الحساب الجاري(١)

٠٫٢٠٫٤-٠٫١االقتصادات المتقدمة

-٢٫١-٢٫٣-٢٫٧الواليات المتحدة

١٫٩٢٫٣٢٫٣منطقة اليورو

٧٫٠٧٫٠٦٫٦ألمانيا

-٣٫١-٣٫١-٢٫٢فرنسا

٠٫٢٠٫١-٠٫٤إيطاليا

١٫٠٠٫٧١٫٦اليابان

-٢٫٦-٣٫٤-٣٫٧المملكة المتحدة

-٣٫٢-٣٫٣-٣٫٤كندا

المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.
الي. (١)  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجم

جدول رقم ١-٥ : التجارة العالمية والحساب الجاري
(نسبة مئوية)



 ١٧ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد العالمي 

فط (أوبك)  ن ل النفط من الدول خارج منظمة الدول المصدرة ل
ا من ٢٠١٣مليون برميل يوميا في عام  ١,٣بمقدار  م ي م الس

 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
 

ج  ي خل دول ال اون ل ع ت التطورات االقتصادية لدول مجلس ال
 العربية

انخفضت معدالت النمو االقتصادي في بعض دول  
ة خالل  ي ق مجلس التعاون لدول الخليج العربية باألسعار الحقي

ة ٢٠١٣عام  ي رب ع ة ال ك م. حيث انخفض معدل النمو في الممل
ام  ٥,٨السعودية من  ة في ع ى ٢٠١٢في المئ في  ٤,٠م إل
ارات ٢٠١٣المئة في عام  ة اإلم دل في دول م. وانخفض المع

دة من  ح ت م ى  ٤,٤العربية ال ة إل ئ م ة.  ٤,١في ال ئ م في ال
ى  ٦,٢وانخفض المعدل في دولة قطر من  ة إل في  ٦في المئ

ة  ٥,٨المئة. كما انخفض المعدل في سلطنة ُعمان من  في المئ
 ٨,٣في المئة. وانخفض المعدل في دولة الكويت من  ٥,٤إلى 

ة  ٣,٥في المئة إلى  في المئة. بينما ارتفع معدل النمو في مملك
ة  ٤,٦م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ٣,٤البحرين من  في المئ

 ).٧-١م (جدول رقم ٢٠١٣في عام 
 

دل   ع ع م ف د ارت ق تضخم، ف عدالت ال م ة ل أما بالنسب
ة في  ٢,٩التضخم في المملكة العربية السعودية من  ئ م في ال

ع في ٢٠١٣في المئة في عام  ٣,٥م إلى ٢٠١٢عام  ف م. وارت
ى  ٢,٧مملكة البحرين من  ة إل ئ ع  ٣,٣الم ف ة. وارت ئ م في ال

ة  ٠,٧المعدل في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  ئ م في ال
ة  ١,٩في المئة. وارتفع في دولة قطر من  ١,١إلى  ئ م في ال
ة  ٣,١إلى  تضخم في دول دل ال ع في المئة. بينما انخفض م

ة  ٢,٧م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ٢,٩الكويت من  ئ في الم
م. وكذلك انخفض المعدل في سلطنة عمان من ٢٠١٣في عام 

 في المئة. ١,٣في المئة إلى  ٢,٩
  
ي    ال وعات، انخفض إجم دف م ن ال وازي م وبالنسبة ل

ام  ١٠٦٢,٧الصادرات  لدول المجلس من  مليار دوالر في ع
ى ٢٠١٢ ام  ١٠٥٩,٢م إل ي ع ار دوالر ف ي ل م ٢٠١٣م

واردات  ٠,٣بانخفاض نسبته  ي ال ال ع إجم ف ة. وارت ئ م في ال
ام  ٤٥٥,٨لدول المجلس من  ى ٢٠١٢مليار دوالر في ع م إل

في  ٨,٥م بارتفاع نسبته ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ٤٩٤,٥
المئة. وشھدت معظم دول المجلس تراجعاً في فائض الحساب 
ة  ك ل م م جاري في ال الجاري حيث انخفض فائض الحساب ال

غ  ل ب  ١١٤,٢مليار دوالر في العام السابق، ومن المتوقع أن ت
م. وسجلت دول الشرق األوسط ٢٠١٤مليار دوالر في عام 

غ  وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان  صافي تدفق للخارج بل
ام  ٤٠,٤ ار دوالر في ع دفق ٢٠١٣ملي ل صافي ت اب ق م م

غ  ل ارج ب خ ل ام  ٤١,٩ل ي ع ار دوالر ف ي ل م، ومن ٢٠١٢م
ار دوالر  ١٣,٧المتوقع تحقيق صافي تدفق للخارج بمبلغ  ي مل

 ). ٦-١م (جدول رقم ٢٠١٤في عام 
 

ات، انخفض صافي   ق دف ت ك ال وبالنسبة لمكونات تل
ة من  ي ام ن ة وال تدفقات االستثمار المباشر إلى األسواق الناشئ

ام  ٤٧١,٤ ى ٢٠١٢مليار دوالر في ع ار  ٤٣٧,٩م إل ي ل م
ى ٢٠١٣دوالر في عام  م، ويتوقع انخفاض صافي التدفقات إل

ام  ٤١٥,١ دفق ٢٠١٤مليار دوالر في ع غ صافي ت ل م. وب
ة   ي ام ن استثمارات الحافظة إلى الداخل في األسواق الناشئة وال

ل ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ١٩٤,٦ اب ق ار  ٢٣٢,٨م م ي ل م
دفق  دوالر في العام السابق، ومن المتوقع أن تسجل صافي ت

ام  ١٨٣,٨للداخل بمبلغ  ار دوالر في ع ي ل غ ٢٠١٤م ل م. وب
ار  ١٥٧,٦صافي تدفق االستثمارات األخرى إلى الخارج  ي مل

ام  ٤٥٦,٦م مقابل ٢٠١٣دوالر في عام  ار دوالر في ع ي ل م
م، ويتوقع أن يرتفع صافي تدفق االستثمارات األخرى ٢٠١٢

 م.٢٠١٤مليار دوالر في عام  ١٩٤,٢للخارج ليبلغ 
 

 سوق النفط العالمية
ة   ب س ن فط ب ن  ١,٤ارتفع معدل الطلب العالمي على ال

ام  ١,٢بالمئة أو ما يعادل  م. ٢٠١٣مليون برميل يومياً في ع
اون  ع ت ة ال ظم ن ً في دول م ا اع وشھد الطلب على النفط ارتف

ا، وفي  ٠,١االقتصادي والتنمية بمقدار  ي وم ل ي ي رم مليون ب
طلب  دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ارتفع ال

ع ٢٠١٣برميل يومياً في عام  ١,٢بمقدار  ف رت ع أن ي م. ويتوق
مليون برميل يوميا في  ١,٤الطلب العالمي على النفط بمقدار 

م، ويعود سبب ھذا االرتفاع الى زيادة الطلب على ٢٠١٤عام 
 النفط من األسواق الناشئة.

 
وفي المقابل ارتفع العرض العالمي* من النفط بمقدار  

ام  ٠,٦ ً في ع ا ي وم ل ي ي م. وشھدت دول ٢٠١٣مليون برم
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انخفاضاً في انتاجھا من 

مليون برميل يوميا. بينما ارتفع العرض من  ٠,٧النفط بمقدار 

—————————— 
 * يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.
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توقعات
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

————————————
الدول الناشئة والنامية

٥٠٤٫٦٢٤٧٫٧٤٧٤٫٨٤٠٤٫٧صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٥٢٠٫٥٤٧١٫٤٤٣٧٫٩٤١٥٫١      صافي االستثمار المباشر
٩١٫٥٢٣٢٫٨١٩٤٫٦١٨٣٫٨      صافي استثمارات الحافظة
-١٩٤٫٢-١٥٧٫٦-٤٥٦٫٦-١٠٧٫٥      صافي االستثمارات األخرى

-٠٫٨-٤٫٥٧٣٫٥-١٢٫٤صافي التدفقات الرسمية
-٥٥٨٫٦-٤٨١٫٦-٤٠٦٫٣-٧٢٣٫٨التغيرات في االحتياطيات * 
أفريقيا جنوب الصحراء

١٢٫٦٢٦٫٥٣١٫٣-٥٫٥صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٣٢٫٧٣٢٫٤٣٥٫٥٣٨٫٣      صافي االستثمار المباشر
٥٫٣-١٠٫١١٫٠-٨٫٣      صافي استثمارات الحافظة
-١٢٫٢-٨٫٠-٢٩٫٩-٢٩٫٩      صافي االستثمارات األخرى

٣١٫١٣٤٫١٢١٫٩٣٤٫٢صافي التدفقات الرسمية
-٨٫٧-٠٫٧-١٩٫٢-٢١٫٩التغيرات في االحتياطيات * 

آسيا النامية
٣٧٠٫٨١١٦٫٦٣٠٦٫٩٢٨٣٫١صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٢٨٨٫٨٢٣٨٫٦١٩٤٫٤١٦٩٫٢      صافي االستثمار المباشر
٥٦٫٧١٠٩٫٠٧٢٫٩٩٧٫٠      صافي استثمارات الحافظة
٣٩٫٧١٦٫٩-٢٥٫٢٢٣١٫١      صافي االستثمارات األخرى

١٠٫٨١٩٫٠٢٤٫٦٣٠٫٥صافي التدفقات الرسمية
-٤٦٥٫٣-٤١٢٫٥-١٣١٫٨-٤٣٧٫٥التغيرات في االحتياطيات * 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان
-١٣٫٧-٤٠٫٤-٤١٫٩-٩٦٫٠صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٢٠٫٣٣٠٫١٢٤٫٨٢٨٫٥      صافي االستثمار المباشر
٤٠٫٢٣٦٫٤٢٨٫٢-٢٢٫٣      صافي استثمارات الحافظة
-٧٠٫٥-١٠١٫٥-١١٢٫٣-٩٤٫٠      صافي االستثمارات األخرى

-١٢٩٫٥-١٣٩٫٩-١٢٩٫١-٨٣٫٦صافي التدفقات الرسمية
-٩٧٫٩-١١٣٫٩-١٧١٫٢-١٤١٫٠التغيرات في االحتياطيات * 
أمريكا الالتينية والكاريبي

٢٠٢٫١١٣٨٫٧١٥٥٫٧١١٤٫٢صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
١٢٦٫٨١٢٩٫٨١٤٨٫٨١٣٧٫٢      صافي االستثمار المباشر
٥٨٫٧٣١٫٧٣٩٫٥٢٢٫٢      صافي استثمارات الحافظة
-٤٥٫١-٣٢٫٦-١٦٫٦٢٢٫٨      صافي االستثمارات األخرى

٢٥٫١٢٦٫٦٣٠٫٢٤٤٫٠صافي التدفقات الرسمية
١٧٫٧٦٫٠-٣١٫٥-٨٥٫٩التغيرات في االحتياطيات * 

الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي** 
-٦١٫٤-٤٢٫٠-٤١٫٠-٦٣٫٣صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

١٣٫٥١٧٫٣١٤٫٠١٧٫١      صافي االستثمار المباشر
٢٫٩٦٫٠-٤٫٩-٢٧٫٥      صافي استثمارات الحافظة
-٨٤٫٥-٥٨٫٩-٥٣٫٤-٤٩٫٢      صافي االستثمارات األخرى

١٫٩٠٫٢١٦٫٥-١٧٫٩صافي التدفقات الرسمية
٢٧٫٧١٢٫١-٢٩٫٨-٢٣٫٩التغيرات في االحتياطيات * 

المصدر : آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤م.

جدول رقم ١-٦ : التدفقات الرأسمالية إلى الدول الناشئة والنامية

( مليار دوالر أمريكي )

** تضم جورجيا ومنغوليا. * تشير عالمة (-) إلى زيادة                           ِ.
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ساعدة  ة م باختيار إحدى شركات التوظيف ذات الخبرة كجھ
م  الستقطاب الكفاءات القيادية وتم اإلعالن عن الوظائف ، وت
ة  ن مجموعــ ة، وتعيي ابالت الشخصيــ إجراء العديد من المق
من المؤھلين في الوظائف العامة. كما تم االتفــاق على شعار 

 المجلس النقدي الخليجي المصمم من الشركة المختصة. 
 

شارية   ة االست وقام المجلس النقدي بالتعاون مع الجھ
اء  ة بالبن د من مخرجات الدراسة المتعلق باالنتھاء من العدي
ك  ى بن المؤسسي المطلوبة لبناء مؤسسة قادرة على التحول إل

ز   مركزي خليجي. ة وتجھي ى تھيئ ً عل ا ويعمل المجلس حالي
ة  ة والخاصة بدارسة الجوانب الفني ية المطلوب البنى األساس
ك المركزي  شاء البن ى األخص إن دي وعل اد النق لقيام االتح

 وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
  

 السوق الخليجية المشتركة -٢
يعد إنشاء السوق الخليجية المشتركة بين دول مجلس  

رارات  سلة من ق ً لسل ا ة تتويج ج العربي دول الخلي اون ل التع
اون  تحقيق المواطنة االقتصادية التي اتخذتھا دول مجلس التع
دول  شتركة ل ة الم منذ تأسيس المجلس. وتضم السوق الخليجي

 ١,٦مليون نسمة، وناتجاً قومياً يصل إلى  ٤٧المجلس حوالي 
ارة خارجي ون دوالر، وتج ا من تريلي  ١,٤ة اقتربت قيمتھ

د ٢٠١٢دوالر في عام  تريليون م. وتظھر اإلحصاءات تزاي
غ عدد  ة حيث بل عدد المستفيدين من قرارات السوق الخليجي

ي  ون  ١٦المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس حوال ملي
ن ٢٠١٢في عام  م. كما ازداد عدد مواطني دول المجلس الذي

دول األعضاء األخرى  يمارسون األنشطة االقتصادية في ال
ألف  ٣٦ليبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة أكثر من 

ك  رخصة. وارتفع عدد المستفيدين من القرارات الخاصة بتمل
ام  ١٦٣٤٧العقار حيث سجلت  ك في ع ة تمل م. ٢٠١٢حال

ي  ساھمين من مواطن غ عدد الم وفي مجال تداول األسھم، بل
ي  دول المجلس في الشركات المساھمة بالدول األعضاء حوال

ي  ٤٥٣ ساھم ف ف م ام  ٦٤٤أل الل ع ساھمة خ ركة م ش
 م. ٢٠١٢

 
 الھيئات المالية العربية -٣

ا في فصل   ة اجتماعاتھ ة العربي ات المالي تعقد الھيئ
ة  ا استعراض أداء كل ھيئ م خاللھ ام ويت الربيع من كل ع
ي موجز  والمواضيع المطروحة على جدول أعمالھا. وفيما يل

 عن نشاط ھذه الھيئات:

ام ١٦٤,٨العربية السعودية من  ار دوالر في ع ي ل م ٢٠١٢م
ائض ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ١٣٢,٦إلى  م. وانخفض ف

ى  ٧٩,٢الحساب الجاري لدولة الكويت من  ار دوالر إل ي ل م
جاري في  ٧٢,٩ مليار دوالر. كما انخفض فائض الحساب ال

ى  ٦٦,٦دولة اإلمارات العربية المتحدة من  ار دوالر إل ي ل م
ائض من  ٥٨,١ ف مليار دوالر. وفي سلطنة عمان، انخفض ال
ائض  ٧,٨مليار دوالر إلى  ٨,٣ ف ع ال مليار دوالر. بينما ارتف

ام  ٦١,٦في دولة قطر من  ار دوالر في ع ى ٢٠١٢ملي م إل
ائــض ٢٠١٣مليــار دوالر في عــام  ٦٥,٨ م. كما ارتفــع الف

ار  ٢,٥مليــار دوالر إلى  ٢,٢في مملكــة البحرين من  ـ ـ ي ل م
 دوالر. 

 
 التعاون اإلقليمي والدولي

 االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -١
ة   دي (المملك صادقت الدول األعضاء في االتحاد النق

ة  ة قطر، ودول رين، ودول ة البح سعودية، ومملك ة ال العربي
اريخ  دي بت اد النق ة االتح ى اتفاقي ت) عل ر  ٢٧الكوي يناي

م. ودخل النظام األساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز ٢٠١٠
م. وعقد مجلس إدارة المجلس ٢٠١٠مارس  ٢٧التنفيذ بتاريخ 

اء  وم الثالث ه األول ي ي اجتماع دي الخليج ارس  ٣٠النق م
ھـ في مدينة الرياض ١٤٣١ربيع اآلخر  ١٤م الموافق ٢٠١٠

دول  د لل ة ومؤسسات النق وك المركزي بحضور محافظي البن
 األعضاء في االتحاد النقدي. 

 
ادة العاشرة من النظام األساسي للمجلس   ووفقاً للم

د  سنة، وق تة اجتماعات في ال النقدي، يعقد مجلس اإلدارة س
ً إلنجاز ٢٠١٤اجتماعاً حتى مارس  ٢٧عقد المجلس  عيا م س

شاء  ً إلن ً ومؤسسيا ا ة فني مھامه والتي تتضمن اإلعداد والتھيئ
ى  يقوم بالعمل عل دوره س ذي ب البنك المركزي الخليجي وال

 تحديد موعد إصدار العملة الموحدة.
 

وتركزت أعمال المجلس النقدي حتى اآلن على البناء  
شارة  وت االست دى بي ع إح د م الل التعاق ن خ سي م المؤس
تراتيجيات  العالمية إلعداد كافة اللوائح المالية واإلدارية واالس
ة  دت الميزاني س، واعتم سي للمجل اء المؤس تكمال البن الس
ة  سنوات المالي التشغيلية التقديرية للمجلس النقدي الخليجي لل

ي ٢٠١٣م و ٢٠١٢م و ٢٠١١ ة الت ة الرابع سنة المالي م وال
دقق حسابات ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تنتھي في  ار م م اختي م، وت

س  ذي للمجل از التنفي ام الجھ ي. وق دي الخليج س النق للمجل
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٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣
————————————————————————————————————

٣٨٣٫٨٣٩٦٫١٣٠٫٤٣٢٫٥٧٣٤٫٠٧٤٨٫٤٧٧٫٥٨٣٫٥١٩٢٫٤٢١٠٫٩١٨٣٫٢١٩٧٫٢الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

٤٫٤٤٫١٣٫٤٤٫٦٥٫٨٤٫٠٥٫٨٥٫٤٦٫٢٦٫٠٨٫٣٣٫٥نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

٠٫٧١٫١٢٫٧٣٫٣٢٫٩٣٫٥٢٫٩١٫٣١٫٩٣٫١٢٫٩٢٫٧معدل التضخم

٨٫٢١٢٫٤٥٫٣٧٫٦١٣٫٣١٠٫٨١٢٫٢٨٫٤٢٢٫٣٣٠٫٣٨٫٥٩٫٦معدل نمو عرض النقود* 

٢٢١٫٩٢٣٥٫٧١٣٫٢١٣٫٥١٤١٫٨١٥٨٫٨٢٥٫٦٣١٫٣٣٠٫٨٣١٫٣٢٢٫٥٢٤٫١الواردات

٣٥٠٫١٣٥٩٫٩١٩٫٧٢١٫١٣٨٨٫٤٣٦٥٫١٥٢٫١٥٨٫٩١٣٣٫٠١٣٨٫٧١١٩٫٣١١٥٫٥الصادرات

٦٦٫٦٥٨٫١٢٫٢٢٫٥١٦٤٫٨١٣٢٫٦٨٫٣٧٫٨٦١٫٦٦٥٫٨٧٩٫٢٧٢٫٩الحساب الجاري

١٧٫٣١٤٫٧٧٫٣٧٫٧٢٢٫٤١٧٫٨١٠٫٧٩٫٤٣٢٫٠٣١٫٢٤٣٫٢٣٦٫٩نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي** 

١٣٫٦٦٫٤١٫٨٠٫٨١١٫٨٨٫٧٣١٫٥٢١٫٢-٣٫٧-٧٫٦٥٫٦٢٫٠نسبة الفائض/العجز في المالية العامة** 

٨٫٩٩٫١١٫٢١٫٢٢٩٫٢٣٠٫٠٢٫٨٢٫٩١٫٩٢٫١٢٫٨٢٫٩عدد السكان (مليون نسمة)

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

ة. **   نسبة الفائض / العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاري

( مليار دوالر أمريكي )
 

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

عودي. ربي الس اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٤، تقرير OXFORD ECONOMICS يناير ٢٠١٤ ،  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، ومؤسسة النقد الع المصدر :  آـف
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ام  ة ع دخل ٢٠١٣دوالر في نھاي غ ال ون  ٣٠٩,٣م. وبل ملي
م ٢٠١٣م. وبلغ صافي الربح في عام ٢٠١٣دوالر خالل عام 

مليون دوالر في  ٣٦٧,٩مليون دوالر مقابل  ١١٨,٩حوالي 
 العام السابق.

 
 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات -د 

ون دوالر  ١٩٧,٢بلغ رأسمال المؤسسة المدفوع   ملي
ة ٢٠١٣في نھاية عام  ساھمة المملك ون  ١٣,٤م، وتبلغ م ملي

ة  ٦,٧دوالر أي ما نسبته  ة اإلجمالي ة. وبلغت القيم في المئ
مليار دوالر  ١,٥م حوالي ٢٠١٣لعمليات الضمان خالل عام 

ي  ة بحوال ام  ١,٧مقارن ي ع ار دوالر ف غ ٢٠١٢ملي م. وبل
ام  ة ع ي ٢٠١٣إجمالي الموجودات في نھاي  ٤٠٤,٣م حوال

مليون  ٣٨٠,٩مليون دوالر. وبلغت حقوق المساھمين حوالي 
م. وسـجلت المؤسسة صافي ربح خالل ٢٠١٣دوالر في عام 

 مليون دوالر. ٥,٢م مقداره ٢٠١٣عام 
 

 الھيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي -ھـ 
ي   دفوع حوال ة الم ون  ٤٩٧,٨بلغ رأسمال الھيئ ملي

ة نحو ٢٠١٣دوالر في نھاية عام  ساھمة المملك م، وبلغت م
سبته  ٧٩,٨ ا ن ون دوالر أي م غ  ٢٢,٤ملي ة. وبل ي المئ ف

ام  ي ٢٠١٣إجمالي الدخل خالل ع ون دوالر  ٥٥م حوال ملي
ي  ٥١,٤مقابل  غ إجمال ا بل سابق. كم مليون دوالر في العام ال

ون  ١٤,٩مليون دوالر مقابل  ١٥,٦اإلنفاق حوالي  دوالر ملي
ام  ة في ع سابق. وسجلت الھيئ ام ال م صافي   ٢٠١٣في الع

ام  ٣١,٢مليون دوالر مقابل  ٣٤ربح مقداره  مليون دوالر لع
ام ٢٠١٢ ة ع الي الموجودات في نھاي غ إجم م ٢٠١٣م. وبل
ل  ٧٨٩حوالي  ون دوالر مقاب ام  ٧٥٤ملي ون دوالر للع ملي

ام  ساھمين في ع وق الم م نحو ٢٠١٣السابق. كما بلغت حق
ة  ٥٩٠,٤مليون دوالر مقابل  ٦٢٢,٥ ون دوالر في نھاي ملي

 العام السابق.
 
 البنك اإلسالمي للتنمية -٤

مليار دوالر  ١٧,٣ارتفع إجمالي موجودات البنك من  
م. كما ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ٢٠,٥م إلى ٢٠١٢في عام 

مليار  ٩,٤مليار دوالر إلى  ٦,٧ارتفع إجمالي المطلوبات من 
ام  ع رادات ل حو ٢٠١٣دوالر. وبلغ إجمالي اإلي  ٥٢٩,٧م ن

ق.  ٤٦٨,٢مليون دوالر مقابل  ام الساب ع مليون دوالر في ال
ي  ام  ٢٦٩,٣وبلغ صافي الدخل حوال ون دوالر في ع ي ل م

غت  ١٧٤,٣م مقابل ٢٠١٣ مليون دوالر في العام السابق. وبل

 صندوق النقد العربي -أ 
ام   بلغت قيمة القروض التي قدمھا الصندوق خالل ع
ي ٢٠١٣ ع إجمال ذلك ارتف م  أكثر من نصف مليار دوالر. وب

شاطه  القروض التي قدمھا الصندوق للدول العربية منذ بداية ن
 ٧,٨م نحو ٢٠١٣م حتى نھاية عام ١٩٧٨اإلقراضي في عام 

ار  ٢,٤مليار دوالر. وبلغ رصيد التزامات القروض نحو  ملي
صندوق  ٧٢,٦دوالر أي ما يعادل  ة من رأسمال ال في المئ

ام  ٨٥,٥المدفوع بعمالت قابلة للتحويل مقابل  في المئة في الع
ام  ة ع دخل المحقق في نھاي م ٢٠١٣السابق. وبلغ صافي ال

ل  ١٢٦,٣نحو  ون دوالر في  ١٢٥,٤مليون دوالر مقاب ملي
اق  الي اإلنف ون دوالر في  ١٥,٦العام السابق. وبلغ إجم ملي

غ  ١٤,٩م مقابل ٢٠١٣عام  مليون دوالر في العام السابق. وبل
ة  ٢,٨رأسمال الصندوق المدفوع حوالي  مليار دوالر في نھاي

م، وتبلغ مساھمــة المملكة في رأس المال المدفوع ٢٠١٣عام 
 في المئة.  ١٥مليون دوالر أي ما يعادل  ٤٢٤,٤

 
 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا -ب 

ة  ٢,٨بلغ رأسمال المصرف   ار دوالر في نھاي ملي
ام ٢٠١٣عام  م. ٢٠١٢م وھو الرصيد نفسه القائم في نھاية ع

ة  ساھمة المملك سبته  ٦٨٥,٠وتبلغ م ا ن ون دوالر أي م ملي
ام  ٢٤,٥ ل في ع الي مخصصات التموي في المئة. وبلغ إجم
ة  ٢٠٠م ما مقداره ٢٠١٣ ون دوالر. حيث تمت الموافق ملي

مليون دوالر وكذلك تم تخصيص  ١٩٢قرضاً بقيمة  ٢٢على 
غ صافي موجودات  ٨مبلغ  ني. وبل ماليين دوالر للعون الف

 ٣,٦م مقابل ٢٠١٣مليار دوالر في نھاية عام  ٣,٨المصرف 
م. وسجل المصرف صافي ٢٠١٢مليار دوالر في نھاية عام 

ام  ٢١٠,٨دخل مقداره  ل   ٢٠١٣مليون دوالر خالل ع م مقاب
 مليون دوالر في العام السابق. ١٧٧,٦

 
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -جـ 

ي   صندوق حوال مال ال غ رأس ار دوالر  ٨,٨بل ملي
سبته  ٢,١تساھم المملكة بحوالي  ا ن  ٢٤,٠مليار دوالر أي م

ام  ة ٢٠١٣في المئة. وقدم الصندوق خالل ع ً بقيم م قروضا
غ المجموع التراكمي  ١,٣إجمالية تقارب  ار دوالر. وبل ملي

ام  ه ع م ١٩٧٤للقروض التي قدمھا الصندوق منذ بدء عمليات
مليار دوالر من خالل  ٢٨,٤م حوالي ٢٠١٣وحتى نھاية عام 

صندوق  ٦١١ ار  ١٠,٥قرضاً. وبلغ إجمالي موجودات ال ملي
ام  ة ع ل ٢٠١٣دوالر بنھاي ام  ١٠,٤م مقاب ار دوالر للع ملي

ي  دول األعضاء حوال ار  ١٠السابق. كما بلغت حقوق ال ملي
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ي ٢٠١٣القيمة اإلجمالية للقروض المصروفة في عام  م حوال
ي  ٢,٢ ة حوال م  ١٢,٤مليار دوالر، كما بلغت القروض القائ

ون  ٧٧٠,٧مليار دوالر. وارتفعت القروض المسددة من  ي ل م
ى ٢٠١٢دوالر في عام  ام  ٩١٠,١م إل ون دوالر في ع ي ل م

 م.٢٠١٣
 
 صندوق األوبك للتنمية الدولية -٥

دول   بلغ رأسمال الصندوق (يشتمل على مساھمات ال
ي  ام  ٦,٨األعضاء واالحتياطي) حوال ار دوالر في ع ي ل م

ل ٢٠١٣ اب ام  ٦,١م مق ار دوالر في ع ي ل غ ٢٠١٢م ل م. وب
ل  ٦,٩إجمالي موجودات الصندوق نحو  اب ق ار دوالر م ي ل م

دوق  ٦,١حوالي  دم الصن ق. وق ام الساب ع مليار دوالر في ال
م مقابل حوالي ٢٠١٣مليار دوالر في عام  ٣,٨قروضاً بقيمة 

قروض ٢٠١٢مليار دوالر في عام  ٣,٣ ة ال م ي غت ق ل م. وب
ام  ٥,٥المسددة نحو  ل ٢٠١٣مليار دوالر في ع اب ق  ٤,٨م م

دخل  ي ال ال غ إجم ل  ٢٨١,٨مليار دوالر في العام السابق. وب
ام  ٣٥٠,٧م مقابل ٢٠١٣مليون دوالر لعام  ع ون دوالر ل ي مل

ام ٢٠١٢ ح ٢٠١٣م. كما سجل الصندوق في ع م صافي رب
ام  ٣٠٥مليون دوالر مقابل  ٢١٦,٩بلغ  ون دوالر في ع ي مل

 م. ٢٠١٢
 
 صندوق النقد الدولي -٦

 اللجنة النقدية والمالية الدولية
ا التاسع اللجنة النقدية والمالية الدولية اجتماعھعقدت  
ل  ١٢في العاصمة األمريكية واشنطن بتاريخ  والعشرين أبري
شة المواضيع المطروحة ٢٠١٤ اع مناق م. وتم خالل االجتم

تعراض األوضاع  ملت اس تي ش ال، وال دول األعم ى ج عل
ة  االقتصادية في الدول المتقدمة ودول األسواق الناشئة والنامي
ات  رابط السياس وع ت دخل، وموض ضة ال دول منخف وال

 االقتصادية بين الدول، وفيما يلي أھم ما ورد في االجتماع:
 ة شھد العام الماضي تحسناً في نشاط االقتصادات المتقدم

ال سيما في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة. وواصلت 
صادي دول منطقة اليورو المضي  افي االقت قدماً نحو التع

ً عن الوضع ولكن بشكل تدريجي، وجرى  ضا الحديث أي
ا بعض  االقتصادي في األسواق الصاعدة التي حدث فيھ
التراجع في النمو لكنھا التزال تساھم بالنصيب األكبر في 

 النمو العالمي.
 ة ر السياسة النقدي ه ينبغي أن توف ى أن تمت اإلشارة إل

ى أن تكون  ة عل صادات المتقدم التيسير الالزم في االقت

ة المطاف  ة في نھاي العودة إلى األوضاع النقدية الطبيعي
ا  صادي. كم و االقت مرتھنة بآفاق استقرار األسعار والنم
ة تباطؤ  سيرية لمواجھ يمكن استخدام السياسة النقدية التي
ي  النمو في األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الت

 تواجه ضغوطاً تضخمية.
 ،ة ة المرتفع ا بمعالجة البطال دول عن اھتمامھ عبرت ال

و  ام النم وتزايد عدم المساواة بإزالة المعوقات الھيكلية أم
دان ھي ضمان  الشامل بحيث تظل األولويات في كل البل
ن  ستويات يمك من م ة ض ديون العام ى ال اظ عل الحف

 االستمرار في تحملھا وتعزيز جودة اإلنفاق العام. 
 ديم التحليالت ى مواصلة تق دعوة صندق النقد الدولي إل

اون  سقة والتع شأن السياسات واإلجراءات المن للحوار ب
المي والحد من  و الع اق النم ز آف ى تعزي مما يساعد عل
ذ اإلصالحات  ا ينبغي تنفي المخاطر أمام السياسات. كم

 المالية العالمية وتعزيز التعاون التنظيمي. 
 ة ق إطار الرقاب تم الترحيب بما تحقق من تقدم في تطبي

بما في ذلك استراتيجية الرقابة المالية، والتقرير التجريبي 
ل  داعيات، والتحلي ر الت ارجي، وتقري اع الخ ن القط ع
شاورات  الخاص بتعزيز الروابط المالية الكلية في إطار م

 المادة الرابعة. 
 ساندة اليزال الصندوق على استعداد تام لتقديم التمويل لم

ع األعضاء  اإلصالحات المالئمة للدول األعضاء. وتطل
ه األعضاء،  ل بلدان صندوق وك ن ال وار بي ام ح ى قي إل
ان المرن  سة (خط االئتم ومراجعة بعض األدوات الرئي
ة  سريع)، ومتابع ل ال سيولة وأداة التموي وخط الوقاية وال
ة  ي سياس دداً ف ر مج ات، والنظ رامج األزم ة ب مراجع

 الصندوق لإلقراض في حاالت المديونية العالية. 
 ام ز ٢٠١٠ال يزال تنفيذ إصالحات ع ً لتعزي م ضروريا

م مصداقية صندوق النقد الدولي وشرعيته وفعاليته.  كما ت
ة الخامسة  ة العام التنويه عن االلتزام باستكمال المراجع

ى ٢٠١٤عشرة للحصص مع حلول يناير  د عل م ، والتأكي
دة  اد صيغة جدي ى إيج ة عل ذي بالموافق س التنفي المجل

  للحصص في إطار ھذه المراجعة.
 
 مجموعة البنك الدولي -٧

 لجنة التنمية 
طن    ة واشن ن دي ا في م اعھ م ت عقدت لجنة التنمية اج

ل  ١٢بتاريخ  ري اقشة ٢٠١٤أب ن اع م م ت م خالل االج م. وت
المواضيع المطروحة على جدول األعمال، والتي شملت آخر 
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ك  ن ب وعة ال ات مجم التطورات المتعلقة بالتنمية واستراتيجي
  الدولي الجديدة، وفيما يلي أھم ما ورد فيه: 

  التأكيد على ضرورة استمرار التوجه نحو احتياجات
التنوع والتنمية في البلدان النامية. ويجب على مجموعة 
البنك الدولي أن تقوم ببذل المزيد من الجھد خاصةً في 
البلدان والمناطق التي تشھد معدالت فقر عالية، فضالً 

 عن التحديات التي تواجھھا الدول الصغيرة. 
 تشجيع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

ً ومع جميع البلدان األعضاء في اتباع سياسات  للعمل معا
اقتصادية سليمة وسريعة االستجابة، ومعالجة نقاط 
الضعف الكامنة في االقتصاد الكلي، وتعزيز اإلدارة 

 االحترازية للنظام المالي. 
 ،تعزيز االستثمار العام، وتحسين البيئة لالستثمار الخاص

وزيادة جودة االستثمار في البنية التحتية المرنة، وتحسين 
 فرص الحصول على التمويل. 

 تجديد دعم المجموعة لمشاريع إقليمية تحويلية، بما في
ذلك حلول الطاقة المستدامة بأسعار معقولة. وكذلك حثت 
مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لتوسيع نطاق 
جھودھما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتشمل 

 إصالحات اقتصادية سليمة وخلق فرص عمل.
 تم الترحيب باإلعالن الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

في بالي بشأن التسھيل التجاري بحيث يُعتقد بأن االتفاقية 
ستزيد من القدرة التنافسية للدول النامية وذلك بتحسين 
إدارة الحدود وخفض تكاليف المعامالت، ودعوة 

 مجموعة البنك الدولي لدعم الدول في تنفيذھا. 
 
 بنك التسويات الدولية -٨

عـقد بنك التسويات الدولية اجتماعه السنوي في مدينة  
و   –بازل  ي ون ك ٢٠١٣سويسرا في ي ن ب ر ال ري ق م. وأشار ت

ى  ي إل ال م طاع ال ق ى حاجة ال ون إل ان م ث السنوي الثالث وال
دام  ت س م و ال م ن وازن وال ت اإلصالح االقتصادي الذي يحقق ال
ر  وكذلك حاجة الشركات إلى إصالح قوائمھا المالية. كما يشي
ة  دام ت ان اس ى ضم ة إل ي رام ود ال جھ يف ال التقرير إلى تكث
ل  م ع ي إصالحات سوق ال ع ف سري ت ة وال ي ال م وارد ال م ال

 والمنتجات.
 
 مجلس االستقرار المالي -٩

ي في مارس   ال م ٢٠١٤اجتمع مجلس االستقرار الم

ام  ع عمل ل م ٢٠١٤لمناقشة عدة مواضيع من أھمھا خطط ال
ة  ي ال م ة من اإلصالحات ال ي ق ب ت م إلنجاز بعض العناصر ال
اط الضعف  ق ة، ون ي ال م ة ال األساسية المعتمدة لما بعد األزم
زه  زي ع مي من أجل ت ال ع ي ال ال م المؤثرة حالياً في النظام ال
عمل  ة خالل ال دم ق م وتقديم الدعم المباشر له، والتوصيات ال
ي،  ال م المستمر لمعالجة المؤسسات المالية الھامة في النظام ال
ات  ق ت ش م والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ إصالحات أسواق ال
ة في  المالية غير الرسمية. كما اعتمد المجلس عملية المشارك
ى  ة عل اب تبادل المعلومات فيما بين الدول األعضاء لدعم الرق
ق  ادي ا بخالف صن ھ ال مؤسسات مصرفية الظل وتنظيم أعم

 األسواق النقدية. 
 

 لجنة بازل -١٠
ة خالل شھر   ي أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرف

ط ٢٠١٤يناير  خطي ت ة ال ي ل م ع ة ل ي م تقريراً للعناصر األساس
دعم  السليم لرأس المال والتي تحدد الممارسات السليمة التي ت
مصارف.  ال ال ط رأسم التطوير الشامل في ممارسات تخطي
ادئ  ب كما أصدرت اللجنة تقريراً عن وثيقة استشارية حول الم
ة  السليمة المنقحة لممارسات المؤسسات الرقابية. وقامت اللجن
مصارف  بإصدار مجموعة إرشادات تبين كيف ينبغي على ال
ل  وي م وال وت غسل األم ة ب إدراج إدارة المخاطر ذات الصل

 اإلرھاب في إطارھا الشامل إلدارة المخاطر.
 

 مجموعة العشرين -١١
استضافت مدينة سان بطرسبرغ في روسيا القمة  

سبتمبر  ٦-٥الثامنة لقادة دول مجموعة العشرين خالل الفترة 
م. وناقشت القمة تطورات األوضاع االقتصادية ٢٠١٣

العالمية واالستمرار في تطوير استراتيجيات نمو شاملة 
لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة وتوازنا.  وتطرق القادة 
خالل االجتماع إلى أھمية التمويل طويل األجل لغرض 
االستثمار، بما في ذلك االستثمار في مشاريع البنية التحتية 
والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم لدعم النمو االقتصادي 
وإيجاد الوظائف وتحقيق التنمية. واتفق القادة على التحديات 
التي تواجه االقتصاد العالمي وھي ضعف النمو وارتفاع 
معدل البطالة بشكل مستمر في العديد من االقتصادات، 
ووضع السوق المالية في أوروبا، وبطء النمو في بعض 
اقتصادات األسواق الناشئة، وارتفاع نسبة الدين العام 

 واستدامته.
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والتزم قادة مجموعة العشرين باستمرار توجيه  
السياسات النقدية نحو استقرار األسعار المحلية ودعم 
ً لنطاق الصالحيات الخاصة بكل  االنتعاش االقتصادي وفقا
بنك مركزي. واتفق القادة على إصالح نظام حصص 
العضوية والحوكمة في صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز 
مصداقيته ومشروعيته وفعاليته، ومواصلة دعم قرار المجلس 
التنفيذي للصندوق للوصول إلى اتفاق نھائي على صيغة 
المراجعة العامة الخامسة عشر للحصص. كما ناقش القادة 

“ المبادئ األساسية إلدارة الدين العام”مراجعة وتحديث 
 وممارسات اإلقراض في البلدان منخفضة الدخل. 

 
وفيما يخص النظام المالي، اتفق القادة على  

ً لألنظمة المالية  االستمرار في إجراء إصالحات متسقة دوليا
وذلك لتفادي المشاكل الرئيسة التي أدت إلى حدوث األزمة 
المالية العالمية. كما اتفق القادة أيضا على استمرار دعم 
مجموعة العمل المالي في مكافحة عمليات غسل األموال 
وتمويل اإلرھاب. ورحب القادة بالتقدم الذي أحرزته الشراكة 
ً من خالل تأسيس  العالمية للشمول المالي، خصوصا

المجموعة الفرعية للشراكة العالمية للشمول المالي التي تركز 
على الحماية المالية للمستھلك وزيادة الوعي المالي. وكذلك 
رحب القادة أيضا بالتقدم الذي تم إحرازه لمعالجة التحديات 
الخاصة بالحصول على التمويل والتي تواجھھا المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  

 منظمة األوبك -١٢
ا    عقدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مؤتمرھ

 -م في فيينا ٢٠١٣الرابع والستين بعد المائة في شھر ديسمبر 
ة  ق النمسا. وتناول المؤتمر عدداً من المواضيع والقضايا المتعل
عات  وق ط، وت ف ن بسوق النفط، وعلى رأسھا تطورات سوق ال

عات ٢٠١٤العرض والطلب لعام  وق م. واطلع المؤتمر على ت
ادة ٢٠١٤الطلب العالمي على النفط لعام  ظ زي وحـ م حـيـث ل

فط  ن متوقعة في الطلب يصاحبھا زيـادة متوقعة في إمدادات ال
ه  من الدول غير األعضاء في األوبك. وفي ضوء ما اطلع علي
اج  ـ ـ ت ات اإلن وي ى مست المؤتمر، قــرر المؤتمر المحافظة عل

ى  ٣٠الحالية ( اظ عل مليون برميل يومياً) وذلك من أجل الحف
 ■توازن السوق
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٢٥ 

غ                  ٦,٠ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة                                     ل ب ي ة ل ئ م في ال
حو      طاع                                     ٧٥٠,٨ن ق ج ال ات ع ن ف ن ارت ي حي ار لایر، ف ي ل م

غ                  ٣,٧الحكومي غير النفطي بنسبة                           ل ب ي ة ل ئ م   ٢٥٢,٥في ال
 مليار لایر.        

 
ار                                               األسع سة ب ونمت معظم األنشطة االقتصادية الرئي

م                          ٢٠١٣الثابتة في عام                 ة (جدول رق اوت ف ت ).    ٢-٢م بنسب م
ة، وسجل                  ٨,٨حيث نما نشاط التشييد والبناء بنسبة                                     ئ م في ال

ة،             ٧,١نشاط النقل والتخزين واالتصاالت نمواا نسبته                                  ً        ئ في الم
ادق                                                       ن ف كما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وال

ه     ً        ت ال                                   ٦,٦نمواا نسب م ة، وسجل نشاط خدمات ال ئ م في ال
ه                                      ً        ت ب واا نس م في      ٦,٠والتأمين والعقارات وخدمات األعمال ن

ة                                                          المئة، ونما نشاط الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصي
واا                                             ً   ٤,١بنسبة        في المئة، وسجل نشاط الصناعات التحويلية  نم
ة                                               ٤,٣نسبته        ي وم حك في المئة، ونما نشاط منتجـي الخدمات ال
في المئة، ونما نشاط الكھرباء والغاز والماء بنسبة                                                    ٢,٩بنسبة       
د                                             ١,٣ ات وصي اب غ زراعة وال ة، وسجل نشاط ال ئ م في ال

ا انخفض نشاط                              ٠,٧األسماك نمواا نسبته             ً         م ن ي ة، ب ئ م في ال
 في المئة عن العام السابق.                             ٠,٩التعدين والتحجير بنسبة                        

     
 م ٢٠١٤توقعات نمو االقتصاد السعودي لعام                                 

نوية  ُ                                              ديرات س سعودي تق ي ال تتعد مؤسسة النقد العرب
اذج                                              الل نم ن خ ة م صادية للمملك رات االقت م المؤش ألھ
شأن                   ُ        ً                      ددة ب اا الفتراضات مح دت وفق ية أأع صادية  قياس اقت
ر                                                          تي تؤث ة ال يرات الخارجي ة والمتغ السياسات النقدية والمالي
اذج.                                                        ة للنم بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤشرات الداخلي
ونظراا إلى أن المملكة تعتمد وبشكل كبير على النفط مصدراا      ً                                                ً 
أساسياا للدخل، فإن حجم إنتاج النفط الخام وسعر برميل النفط       ً                                                   

 من أھم المتغيرات الخارجية في النماذج المستخدمة.                                                 
 

ج                                                و النات ى نم وذج إل ة للنم ات األولي شير التوقع وت
ة خالل                ٣,٩المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بنحو                                      في المئ

شير التوقعات م.    ٢٠١٤عام      ى مستوى القطاعات، فت أما عل
سبة  إلى تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بن

سبة  ٠,٧ في المئة، في حين يتوقع نمو القطاع غير النفطي بن
ام  ٥,٦ ة لع ع أن يحقق القطاع ٢٠١٤في المئ ا يتوقــ م. كم

سبته  واً ن ة والقطاع   ٤,٠الحكومي غير النفطي نم في المئ
 في المئة. ٦,٢الخاص غير النفطي نمــواً نسبته 

 
ام   ً للع ضا ع ان يحقق الحساب الجاري فائ كما يُتوق

ام                                      وه خالل ع م     ٢٠١٣واصل االقتصاد السعودي نم
رار                             نتيجةة لإلنفاق الحكومي على      ً                     م ة واالست وي المشاريع التنم

ق                                               في اإل      ي حق ى ت صالحات الھيكلية والتنظيمية التي تھدف إل
ة                                                   ي اج ت دة اإلن اع ق ع ال وي ن نمو اقتصادي مستدام من خالل ت
ي                                                      محل ج ال ات ن وزيادة مساھمة القطاع غير النفطي. وسجل ال

ة أساس                                      ـ ن ـ ام           ١٩٩٩اإلجمالي باألسعار الثابتة (س م) في ع
ار         ١٢٧٤,٣في المئة ليبلغ نحو                      ٤,٠م نمواا نسبته       ً       ٢٠١٣ ي ل م

ى                                            ً      اا عل اب ج صاد السعودي اي لایر. وانعكس نمو ومتانة االقت
ة،                                                     ي م ال ع يف ال تصنيف المملكة االئتماني لدى وكاالت التصن

تش حيث      ي ة ف ال يف  (Fitch)أعلنت وك تصن ل ة ل ي م ال ع ال
االئتماني مؤخراً عن رفعھا لدرجة التصنيف السيادي للمملكة 

 مع نظرة مستقبلية مستقرة.  (AA)إلى (-AA)من 
   
دول                                               ة ال ظم ن ات م ان ي في جانب سوق النفط، تشير ب

يف                   ٢٠١٣المصدرة للبترول (أوبك) لعام                              م إلى انخفاض طف
ة                                             ب س ن يف ب في      ٣,٣لمتوسط سعر برميل النفط العربي الخف

حو                            ١٠٦,٥٣المئة ليبلغ              ن ة ب ارن   ١١٠,٢٢دوالر للبرميل مق
ة من                              ٢٠١٢دوالر للبرميل في عام                      ك م. وبالنسبة إلنتاج الممل

ى                                                        ة إل ي دن ع م روة ال ث رول وال ت ب النفط، تشير بيانات وزارة ال
ام                                                      فط في ع ن انخفاض المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من ال

حو                           ٩,٦٤م ليبلغ نحو             ٢٠١٣ ن ة ب ارن   ٩,٧٦مليون برميل مق
ه                    ٢٠١٢مليون برميل في عام                     ت ب في      ١,٢م أي بانخفاض نس

 المئة.      
 
غ                                            ً          ل ائضاا ب ة ف دول ل ة ل ي ل ع ف سجلت الميزانية العامة ال

ي                             ٦,٤مليار لایر، أي نحو                   ١٨٠,٣ في المئة من الناتج المحل
اإلجمالي. وسـجـل الـحـسـاب الـجـاري لـمـيـزان الـمدفوعات                                                         

ار لایر، أي                ٤٩٧,٤م فـائـضــاا بلغ نحو            ً         ٢٠١٣في عام         ي ل مـ
في المئة من الناتج المحلي االجمالي. وسجل                                           ١٧,٧ما يعادل          

  ١٠,٩) ارتـفـاعـاا نـسـبـتـه             ً           ٣عرض النقود بتعريفه الشامل (ن                            
 ).    ١-٢مليار لایر (جدول رقم                     ١٥٤٥,١في المئة ليصل إلى                   

 
 النمو االقتصادي              

ة                                                      ت اب تشير بيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الث
ام                   ٤,٠إلى نموه بنسبة                 حو             ٢٠١٣في المئة في ع غ ن ل ب ي م ل

ه                             ١٢٧٤,٣ ت ب و نس م ن ة ب ارن ق ار لایر م ي ل ام          ٥,٨م في ع
اضاا                                             ً ٢٠١٢ خف فطي ان ن طاع ال ق ل م.  وسجل الناتج المحلي ل
غ                  ١,٠نسبته        ل ب ج                       ٢٥٩,٤في المئة لي ات ن ا ال ار لایر. أم ي ل م

ه                                      ً        ت ب واا نس م في      ٥,٤المحلي للقطاع غير النفطي فقد سجل ن
و                            ١٠٠٣,٣المئة ليبلغ حوالي                    م دل ن ع ع م ف مليار لایر، وارت

 االقتصاد السعودي                 



 ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

  

٢٦ 

 العرض والطلب             
ار                                               األسع سجل إجمالي العرض من السلع والخدمات ب

م (جدول         ٢٠١٣في المئة في عام                   ٧,٦الجارية ارتفاعاا نسبته                ً       
فطي                                             ٤-٢رقم      ن )، حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي غير ال

ع                       ٨,٢(باألسعار الجارية) زيادة نسبتھا                                 ف د ارت ق ة، ف ئ م في ال
ة                                                 ب س في      ٤,٠الناتج المحلـي غير النفطي للقطاع الحكومي بن

ج  ١٥,١الخامس عشر على التوالي يعادل  ة من النات في المئ
ام  دل التضخم خالل ع المحلي اإلجمالي، ويتوقع ان يبلغ مع

ي ٢٠١٤ اس  ٢,٨م حوال نة األس ة (س ي المئ ). ٢٠٠٧ف
دول                ح (الج ا                             ٣-٢ويوض سة ومقارنتھ ديرات المؤس ) تق

 م.    ٢٠١٤بتوقعات صندوق النقد الدولي لعام                                 
 

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
————————————————

٢٧٫٥٦٢٨٫٣٧٢٩٫٢٠٢٩٫٩٩تقديرات عدد السكان (بالمليون نسمة)
١٩٧٥٫٥٢٥١٠٫٧٢٧٥٢٫٣٢٨٠٦٫٧إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية (مليار لایر)

١٠٦٧٫١١١٥٨٫٥١٢٢٥٫٩١٢٧٤٫٣إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة (مليار لایر) (١٩٩٩م=١٠٠)
١٢٩٫٥١٣٥٫٣١٤٢٫٢١٤٦٫٠معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

٣٫٨٣٫٧٢٫٩٣٫٥معدل التضخم (أسعار المستھلك)
١٠٨٠٫٤١٢٢٣٫٦١٣٩٣٫٨١٥٤٥٫١إجمالي عرض النقود ن٣ (مليار لایر)

٨٫٢٩٫٣٩٫٨٩٫٦المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام (مليون برميل)
٧٧٫٨٢١٠٧٫٨٢١١٠٫٢٢١٠٦٫٥٣متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* (بالدوالر األمريكي)

٩٩٫٥٩٦٫٠٩٨٫٦١٠٠٫٧متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال (٢٠٠٥م=١٠٠)
٨٫٨٩٫٨٩٫٦٩٫٣نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود
٩١٫٢٩٠٫٢٩٠٫٤٩٠٫٧نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

٩٨٫٤١٣٣٫٣١٣٣٫٤١٣٦٫٣صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية (مليار لایر)
٠٫٧٠٫٧٠٫٩١٫٠ أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** (٣ أشھر)

١٧٫٦١٧٫٦١٨٫٢١٧٫٩معدل كفاية رأسمال المصارف (معيار بازل٢)
٧٤١٫٦١١١٧٫٨١٢٤٧٫٤١١٥٦٫٤اإليرادات العامة الفعلية (مليار لایر)

٦٧٠٫٣١٠٣٤٫٤١١٤٤٫٨١٠٣٥٫٠اإليرادات النفطية (مليار لایر)
٦٥٣٫٩٨٢٦٫٧٨٧٣٫٣٩٧٦٫٠المصروفات العامة الفعلية (مليار لایر)

٨٧٫٧٢٩١٫١٣٧٤٫١١٨٠٫٣فائض / عجز الميزانية العامة ( مليار لایر )
٤٫٤١١٫٦١٣٫٦٦٫٤نسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

٩٤١٫٨١٣٦٧٫٦١٤٥٦٫٤١٤٠٩٫٧الصادرات السلعية *** (مليار لایر)
٤٠٠٫٧٤٩٣٫٤٥٨٣٫٥٦٣٠٫٧الواردات السلعية (سيف) (مليار لایر)

١٢٫٧٢٣٫٧٢٢٫٤١٧٫٧نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي
٢٥٠٫٣٥٩٤٫٥٦١٧٫٩٤٩٧٫٤الحساب الجاري (مليار لایر)

٦٦٢٠٫٨٦٤١٧٫٧٦٨٠١٫٢٨٥٣٥٫٦مؤشر أسعار األسھم المحلية (١٩٨٥م=١٠٠٠)
٨٫٥٥٫٤٣٫٦٢٫٧نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

* حسب أرقام األوبك.

جدول رقم ٢-١ : مؤشرات اقتصادية مختارة

**  أسعار الفائدة بين المصارف.
ة ). *** تشمل (الصادرات النفطية وغيرالنفطي
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٢٧ 

ة                                       ب س ن اري ب م ث ة            ٤,٦وارتفع إجمالي اإلنفاق االست ئ م في ال
 ).  ٤-٢(جدول رقم           

 
 عرض النقود والنشاط المصرفي                          

ام        ً           ٣سجل عرض النقود ن                   م   ٢٠١٣ارتفاعاا خالل ع
ل                  ١٥٤٥,١في المئة ليصل إلى                     ١٠,٩نسبته        اب مليار لایر، مق

في المئة في العام السابق عندما بلغ نحو                                          ١٣,٩ارتفاع نسبته                
مليار لایر. وارتفع النقد المتداول خارج المصارف                                               ١٣٩٣,٧

ة                                             ٧,٥بنسبة        ب س ن طلب ب في المئة، وارتفعت الودائع تحت ال
ة                                                     ١٣,٧ في المئة، في حين ارتفعت الودائع الزمنية واالدخاري

في      ١٠,٠المئة، وارتفع الناتج المحلـي للقطاع الخاص بنسبة                                                 
 في المئة.               ٦,٥المئة، وكذلك ارتفع اجمالي الواردات بنسبة                                          

 
ار                                         األسع خدمات ب ع وال ى السل طلب عل وسجل ال

ة                   ٧,٣م ارتفاعاا نسبته          ً       ٢٠١٣الجارية في عام                 ارن ق في المئة م
ام       ع اق                                       ٢٠١٢ب ف ادة اإلن ى زي اع إل ف ذا االرت زى ھ ع م. وي

ھالك                               ٨,٨االستھالكي بنسبة                 ع االست ف ة، حيث ارت ئ م في ال
ة                             ب س ن خاص ب طاع ال ق ل ع                    ٦,١النھائي ل ف ة، وارت ئ م في ال

ة.             ١٢,٧االستھالك النھائي للقطاع الحكومي بنسبة                                       ئ م في ال
ة                                     ب س ن ة ب طي ف ة.             ٧,٠وارتفعت الصادرات غير الن ئ م في ال

التغير % 
٢٠١٣٢٠١٣* ٢٠١١٢٠١٢

————————————————

١٤١٠٢٦٤١٥٥٠٤١٨٦٠٠٫٧- الزراعة والغابات وصيد األسماك
-٢٢٢٩٠٠٥٢٤٢٢٧٦٢٤٠٠٩٦٠٫٩- التعدين والتحجير

-٢٢١٩٤٩٢٣٤٩٢٩٢٣٢٥٦٥١٫٠       أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
٧٠٥٦٧٣٤٧٧٥٣٢٢٫٥      ب) نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

٣١٥٧١٣١١٦٤٧٣١١٧١٧٣٥٤٫٣- الصناعات التحويلية
-٢١٠٠١٢١٩٤٨٢١٤٣٢٢٫٤         أ) تكرير الزيت

١٣٦١٢٩١٤٢٧٨٢١٥٠٣٠٤٥٫٣        ب) صناعات أخرى
٤٢٧٥٨٣٢٩٥٩٨٢٩٩٨٥١٫٣- الكھرباء والغاز والماء

٥٨٣٣٠٠٨٧٢٧٦٩٤٩٢٩٨٫٨- التشييد والبناء
٦١٤٣١٨٤١٥٢٣٠٧١٦٢٤١٠٦٫٦- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٧١٠٩٧٦٨١١٦٣٧٨١٢٤٦٢٣٧٫١- النقل والتخزين واالتصاالت
٨١٥٩٩٢٠١٧٢٨٣٠١٨٣٢٥٢٦٫٠- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

٧٥٠٣١٨٤٤٦٢٩١٧٢٢٨٫٦         أ) ملكية المساكن
٨٤٨٨٩٨٨٣٦٨٩١٥٣٠٣٫٦        ب) أخرى

٩٣٧٠١٩٣٨٥٦٩٤٠١٦٠٤٫١- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
١٠١٦٣١١١٦٦٢٥١٦٨٤٨١٫٣- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

١٧٥٨٥٨١٨٥٢٥٢١٩٠٥٥٤٢٫٩ب- منتجو الخدمات الحكومية
١١٤٧٤٨٣١٢١٤١٤١١٢٦٢٧٥٧٤٫٠المجموع ما عدا رسوم االستيراد

-١١٠٦٣١١٧٥٠١١٥٥٧١٫٦رسوم االستيراد
الي ١١٥٨٥٤٦١٢٢٥٨٩١١٢٧٤٣١٤٤٫٠الناتج المحلي اإلجم

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

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

  * بيانات أولية.

ط. المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطي
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حو                      ١١,٢المصرفية نمواا نسبته              ً        غ ن ل ب ت   ١٤٠٢,٠في المئة ل
مصارف                                                     ات ال اطي ي ت ال واح مـلـيـار ريـال. وارتـفـع رأسم

ام                    ٧,٨التجارية بنسبة                 حو             ٢٠١٣في المئة  في ع غ ن ل ب ي م ل
ال                                            ٢٢٥,٨ م ة رأس ال اي ف دل ك ع وسط م مليار لایر. وبلغ مت

ة          ٢٠١٣في المئة في نھاية عام                         ١٧,٩(معيار بازل)               ارن ق م م
 في العام السابق.                  ١٨,٢بنحو      

 

ع                    ٢٠١٢في المئة مقارنة بعام                        ٦,٤بنسبة        ودائ عت ال ف م. وارت
 في المئة.             ٩,٦األخرى شبه النقدية بنسبة                         

 
ام                                            د خالل ع ي ج وواصل القطاع المصرفي أداءه ال
ة                                              ٢٠١٣ جاري م، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف الت
مليار لایر مقارنة بنحو                       ١٨٩٣,٣بالمئة لتبلغ نحو                    ٩,٢بنسبة       

ع                                          ١٧٣٤,١ ودائ ق، وسجلت ال اب ام الس ع ار لایر في ال ي مل

التغير % 
٢٠١٣٢٠١٣* ٢٠١١٢٠١٢

——————————————————
١٩٥٩٣٦٣٢١٦١٢٨٧٢٣٢٥٠٧٦٧٫٦إجمالي العرض** 

١٢١٦٩٤٩١٣٥٤٢٦٤١٤٦٥٢٣٣٨٫٢الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي
٣٧١١٦٩٤١٣٤٧٠٤٣٠١٨٤٤٫٠الحكومي
٨٤٥٧٨٠٩٤٠٧٩٤١٠٣٥٠٤٩١٠٫٠الخاص

٧٤٢٤١٤٨٠٧٠٢٣٨٥٩٨٤٣٦٫٥إجمالي  الواردات
٢٠٦١٣٢٢٢٢٩٣١٥٨٢٤٦٠٨٥٩٧٫٣إجمالي الطلب

١١٦٩٨٢٣١٣٣٦٥٨٣١٤٥٤٦٦٥٨٫٨ االستھالك النھائي
٤٨٨٠٦٢٥٥١١٧٩٦٢١٣٧٨١٢٫٧الحكومي
٦٨١٧٦١٧٨٥٤٠٤٨٣٣٢٨٧٦٫١الخاص

٦٧٢٤٠٠٧٢٤٩٥٠٧٥٨٣٠٦٤٫٦اجمالي تكوين رأس المال الثابت
٢١٩٠٩٩٢٣١٦٢٥٢٤٧٨٨٨٧٫٠الصادرات غير النفطية
١٧٥٨٧٩١٩٠١٨٨٢٠٤٠٧٧٧٫٣الصادرات السلعية
٤٣٢٢١٤١٤٣٧٤٣٨١١٥٫٧صادرات الخدمات

ي (باألسعار الجارية) جدول رقم ٢-٤ : إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غير النفط
(مليون لایر)

السنة

  *    بيانات أولية.

ات -  وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم
  **  يعزى عدم تطابق العرض والطلب إلى أن إجمالي الواردات وإجمالي تكوين رأس المال الثابت يشمل واردات القطاع النفطي.

صندوق النقد الدولي(١)مؤسسة النقد العربي السعودي* بعض المؤشرات االقتصادية
————————————————————————————

٣٫٩٤٫١نمو الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة
---٠٫٧القطاع النفطي

--٥٫٦القطاع غير النفطي
--٦٫٢القطاع الخاص غير النفطي
--٤٫٠القطاع الحكومي غير النفطي

١٥٫١١٥٫٨نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي االجمالي
٢٫٨٣٫٠معدل التضخم

(١)  تقديرات صندوق النقد الدولي ( أبريل ٢٠١٤ ).

جدول رقم ٢-٣ : تقديرات مؤسسة النقد وصندوق النقد الدولي ألبرز مؤشرات االقتصاد السعودي لعام ٢٠١٤م

* تقديرات أولية ( ابريل ٢٠١٤).
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 سوق األسھم المحلية                 
اا                                             ً   اع ف ة ارت ي ل سجل المؤشر العام ألسعار األسھم المح

ام                   ٨٥٣٥,٦في المئة ليبلغ                  ٢٥,٥سنوياا نسبته       ً         نقطة بنھاية ع
ق.                               ٦٨٠١,٢م مقارنة بنحو               ٢٠١٣ ام الساب نقطة في نھاية الع

م         وارتفعت القيمة السوقية                         ام                      لألسھ ة ع اي ھ مصدرة في ن ال
حو                       ١٧٥٢,٩م إلى       ٢٠١٣ ن ة ب ارن ق ار لایر م ي   ١٤٠٠,٣مل

في      ٢٥,٢مليار لایر في نھاية العام السابق أي بارتفاع نسبته                                                
ة                                              ب س ن ة ب داول في      ٣٩,٢المئة، فيما انخفض عدد األسھم المت

ار         ١٣٦٩,٧مليار سھم بقيمة بلغت نحو                            ٥٢,٣المئة لتبلغ              ي مل
 لایر.  

 
 التطورات المالية                

ة                                                  ي تشير األرقام األولية لإليرادات والمصروفات الفعل
ي               ال م ام ال ع ل اض               ٢٠١٣ھـ (    ١٤٣٥/١٤٣٤ل ف خ ى ان م) إل

حو                      ٧,٣اإليرادات الفعلية بنسبة                         غ ن ل ب ت   ١١٥٦,٤في المئة ل
ق.                            ١٢٤٧,٤مليار لایر مقارنة بنحو                      مليار لایر في العام الساب

في المئة لتبلغ نحو                      ١١,٨وارتفعت المصروفات الفعلية بنسبة                                 
ام                    ٨٧٣,٣مليار لایر مقارنة بنحو                       ٩٧٦,٠ ع مليار لایر في ال

ة            ٦٨,٠السابـق. وشكلت المصروفات الجارية نحو                                       ئ م في ال
من إجمالي المصروفات، بينما شكلت المصروفات الرأسمالية                                                      

ار لایر           ١٨٠,٣النسبة المتبقية. وبلغ الفائض الفعلي نحو                                          ي ل م
غ                   ل ام                  ٣٧٤,١مقارنة بفائض ب ار لایر في ع ي ل م.    ٢٠١٢م

ي                                                ال ر من إجم ب ة األك ب س ن ة ال طي ف ن رادات ال وشكلت اإلي
حو                        غت ن ي                      ٨٩,٥اإليرادات حيث بل ال ة من إجم ئ م في ال

 م.    ٢٠١٣اإليرادات في عام                 
 

 قطاع التأمين            
ي                                                ال ة (إجم بلغ مستوى عمق سوق التأمين في المملك

ام                                                             أقساط التأمين المكتتب بھا إلى إجمالي الناتج المحلي) في ع
ة              ٠,٨في المئة مقارنة بنسبة                           ٠,٩م حوالي           ٢٠١٣ ئ م في ال

ا                                    ھ ا                  ١٣,٧في العام السابق، أي بزيادة نسبت م ة.  ك ئ م في ال
تب                                                          ت ك ارتفعت كثافة سوق التأمين ( إجمالي أقساط التأمين الم

ة         ٢٠١٣بھا مقسومة على عدد السكان) في عام                                    ب   ١٩,٢م بنس
رد           ٧٨٤لایر للفرد مقارنة بنحو                       ٩٣٥في المئة  لتبلغ                  ف لایر لل

 في العام السابق.                
 

 الحساب الجاري والتجارة الخارجية                               
ى                                                     تشير التقديرات األولية لميزان مدفوعات المملكة إل

ام                                   جاري في ع ة         ٢٠١٣انخفاض فائض الحساب ال ب س ن م ب
حو                           ٤٩٧,٤في المئة ليبلغ                  ١٩,٥ ا يشكل ن مليار لایر  أي م

في المئة من الناتج المحلي االجمالي. ويعزى انخفاض                                                   ١٧,٧
حو                                             ن خدمات ب ع وال   ٩٩,٣الفائض إلى انخفاض فائض السل

 في المئة .            ١٤,٤مليار لایر وبنسبة                
 
م   ٢٠١٣وتشير األرقام األولية للتجارة الخارجية لعام                                             

ار         ٢٠٤٠,٤إلى ارتفاع حجم التجارة السلعية للمملكة إلى                                             ي ل م
ق.                             ٢٠٤٠,٠لایر مقارنــة بنحو                  ام الساب ـ ع مليار لایر في ال

في      ٨,١ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة إجمالي الواردات بنسبة                                                 
خفاض                                ٦٣٠,٧المئة لتبلغ نحو                  مليار لایر، على الرغم من ان

حو                      ٣,٢قيمة إجمالي الصادرات بنسبة                               غ ن ل ب ت ة ل ئ م في ال
 مليار لایر.          ١٤٠٩,٧

 
 التجارة والصناعة

واصل قطاعا التجارة والصناعة تحقيق معدالت نمو                                                 
أصدرت وزارة التجارة والصناعة خالل عام ملحوظة، حيث             

شركة جديدة متنوعة  ٩٥٣٣م سجالت تجارية إلنشاء  ٢٠١٣
م. وبلغ ٢٠١٢شركة أُنشئت في عام  ٨٧٨٣مقارنة مع 

 ١٥,٠إجمالي رؤوس أموال ھذه الشركات الجديدة حوالي 
مليون ريـال  لكل  ١,٦مليار ريـال  بمتوسط رأسمال قدره 

شركة. وبالمقابل بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة 
مليار ريـال. ويالحظ   ١٧,٥م ما مقداره ٢٠١٢في عام 

م مقارنة مع ٢٠١٣ارتفاع عدد الشركات المنشأة في عام 
في المئة  بينما انخفض إجمالي  ٨,٥العام السابق بنسبة 

في المئة.  ومن خالل  ١٤,٣رؤوس أموالھا  بنسبة 
استعراض تلك الشركات من حيث الشكل القانوني، يتضح أن 
الشركات  ذات المسؤولية المحدودة  شكلت النسبة األكبر من 
إجمالي رؤوس األموال للشركـات الجديدة المنشأة في عام 

في المئة، تلتھا الشركات المساھمة   ٦٣,٢م بنسبة ٢٠١٣
  في المئة. ٢١,١بنسبة 

 
كما بلغ عدد السجالت التجارية للشركات حتى نھاية  

ألف سجل. توزعت على مختلف  ٨٨,٩م نحو ٢٠١٣عام 
مناطق المملكة بنسب متفاوتة، وكان النصيب األكبر لمنطقة 

في المئة، تلتھا منطقة مكة المكرمة   ٣٩,٥الرياض بنسبة 
في  ٢٠,٩في المئة، ثم المنطقة  الشرقية بنسبة  ٢٧,٦بنسبة 

المئة، وذلك من إجمالي عدد السجالت التجارية للشركات 
 م. ٢٠١٣حتى  نھاية عام 

 
وفي مجال الصناعة، أصدرت وزارة التجارة  

م تراخيص صناعية إلنشاء ٢٠١٣والصناعة خالل عام 
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ام  م ٢٠١٣المغادرة (ال يشمل مصاريف النقل الدولي) في ع
ام  ٦٢,٩مليار لایر مقارنة بنحو  ٧٤,٢نحو  مليار لایر في ع

 في المئة. ١٨,٠م محققاً ارتفاعاً نسبته ٢٠١٢
 

ر من   ونال اإلنفاق على مرافق اإليواء النصيب األكب
ل  ٧,١إجمالي إنفاق السياح المحليين، حيث بلغ  مليار لایر تمث

ام  ٢٥,٢ ي في ع ل ٢٠١٣في المئة من اإلجمال اب ق  ٨,٢م م
في المئة) من اإلجمالي في  ٢٥,٢مليار لایر  وبذات النسبة  (

ة ٢٠١٢عام  ي ان ث ة ال ب رت م سوق ال ت م. واحتل اإلنفاق على ال
ه  ٦,٠بحوالي  ت ب ا نس ة من  ٢١,٤مليار لایر أو م ئ م في ال

ل ٢٠١٣اإلجمالي في  اب ه  ٨,١م مق ت ب ا نس ار لایر أو م ي ل م
 م.٢٠١٢في المئة في عام  ٢٤,٧

 
ى   دة إل واف وبالنسبة لإلنفاق على الرحالت السياحية ال

ى  ة األول ب رت م واء ال رافق اإلي المملكة، احتل اإلنفاق على م
ي  ٣٩,٥مليار لایر وبنسبة  ١٨,٩بنحو  ال في المئة من اإلجم

ة ٢٠١٣في عام  ب رت م سوق في ال ت ى ال م،  وجاء اإلنفاق عل
ة من  ١٩,٨مليار لایر أي ما نسبته  ٩,٥الثانية بنحو  ئ في الم

ام  دة في ع واف ة ال ي اح ي رحالت الس ى ال إجمالي اإلنفاق عل
 م. ٢٠١٣

 
ار في   احة واآلث واستمراراً لجھود الھيئة العامة للسي

ة  ك ل م م ة في ال تطوير قطاع الفنادق ارتفع عدد الفنادق العامل
درجات.   ٨٣٠م إلى ٢٠١٣نھاية عام  لف ال ً من مخت ا دق ن ف

ام  ة ع اي ھ وبلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة في المملكة بن
دن  ١٣٤٧م نحو ٢٠١٣ لف م وحدة سكنية توزعت على مخت

ة  طق ن م ا ل ھ ي ر ف ب نصيب األك المملكة بنسب متفاوتة كان ال
ة  ٤٤٩في المئة ( ٣٣,٠الرياض بنسبة  ـ ق ـ ط ن وحدة). تلتھا م

 وحدة). ٢٨٩في المئة ( ٢١,٠مكة المكرمة بنسبة 
 

فرص   ر ال ي وف ام في ت دور ھ ويقوم قطاع السياحة ب
الوظيفية التي تستوعب أعداداً من العاملين في المملكة. حيث 
سة  ي رئ ة ال ي اح بلغ عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السي
حسب  في المملكة (باستثناء الوظائف غير مدفوعة األجر) ب

ي  ار حوال احة واآلث ي س ل ألف  ٧٥٠تقديرات الھيئة العامة ل
ة  ٥,٨م بارتفاع نسبته ٢٠١٣وظيفة في عام  ارن ق ة م ئ في الم

ى  ٧٠٩بالعام السابق البالغ  اشرة موزعة عل ب ألف وظيفة م
ة ٥-٢القطاعات السياحية الفرعية  (جدول رقم  ب ). وبلغت نس

ي  ام  ٢٧,١السعودة في تلك الوظائف حوال ة في ع ئ م في ال

ً جديداً في مختلف األنشطة الصناعية بتمويل  ٥٣٧ مصنعا
مليار ريـال توفر فرص عمل لما  ٨,٣إجمالي بلغ حوالي 

ألف موظف وعامل. ويظھر تصنيف  ٢٦,٣يزيد عن 
م حسب نشاطھا ٢٠١٣تراخيص المشاريع الجديدة لعام 
ً لصناعة   ١٩٠الصناعي وإجمالي تمويلھا صدور ترخيصا

مليار  ٢,٥المعادن  الالفلزية األخرى بإجمالي تمويل بلغ نحو 
في المئة من إجمالي تمويل  ٣٠,٠ريـال وھو ما يشكل نسبة 

 التراخيص الصناعية الصادرة لھذا العام. 
 
م، ارتفع العدد اإلجمالي ٢٠١٣وفي نھاية عام   

التراكمي للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة 
التجارة والصناعة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات 

مصنعاً  ٦٥١٥الوطنية واستثمار رأس المال األجنبي إلى 
مليار ريـال،  ٩٣٩,٨منتجاً، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 

ألف موظف وعامل. ويتضح من  ٨٥٣,٧توظف نحو 
تصنيف المصانع المنتجة حسب نشاطھا الصناعي وإجمالي 
تمويلھا أن إجمالي تمويل صناعة المواد الكيميائية والمنتجات 

مليار ريـال وبنسبة  ٤٣١,٦مصنعاً بلغ   ٦٤١الكيميائية لعدد 
في المئة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة،  ٤٥,٩

تليھا صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة لعدد 
ً بمبلغ  ١٢٥ في  ١٤,٧مليار ريـال وبنسبة  ١٣٧,٨مصنعا

 المئة من إجمالي التمويل.
 

 السياحة
ى   ار، إل احة واآلث ي س ل ة ل ام ع ة ال ئ تشير بيانات الھي

ة  ٦,٨ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة بنسبة  ئ م في ال
غ ٢٠١٣خالل عام  ل ب ي ار  ٧٥,٠م مقارنة بالعام السابق ل ي ل م

ي  ال ي اإلجم محل لایر، وانخفاض نسبة مساھمته في الناتج ال
ة  ٥,٣غير النفطي بشكل طفيف (القيمة المضافة) من  ئ في الم

 م.٢٠١٣في المئة في عام  ٥,٢م إلى ٢٠١٢في عام 
 

ة  و  ي ل ح م ة ال ي اح بلغ حجم اإلنفاق على الرحالت السي
ام  ي) في ع ي ٢٠١٣(ال يشمل مصاريف النقل الدول م حوال

ام  ٣٢,٦مليار لایر مقابل  ٢٧,٩ ال في ع م ٢٠١٢مليار ريـ
اق  ١٤,٤محققاً انخفاضاً نسبته  ف جم إن في المئة. وانخفض حـ

غ  ١٦,٣م بنسبة ٢٠١٣الـسياحة الوافدة في عام  ل ب ي في المئة ل
ام   ٥٧,٢مليار لایر مقارنة بنحو   ٤٧,٩ ع ار لایر في ال ي ل م

 السابق.
ة   وفي المقابل بلغ حجم اإلنفاق على الرحالت السياحي
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ع أن  وقـ ت ة. حيث ي ي اح ي ة الس ي القطاعات ذات الصلة بالتنم
ر  ١,٣يوفــر قـطاع السياحـة نحـو  مليون وظيفة مباشرة وغي

ام  ي عـ ي ٢٠١٥مباشرة فـ ة  ١,٤م، وحوال ف ون وظي ي ل م
ر ٢٠١٧مبـاشــرة وغير مباشرة في عام  وف م. كما يتوقع أن ي

ام  ١,٨حوالي  اشرة في ع ب ر م اشرة وغي مليون وظيفـة مب
 ).٦-٢م (جدول رقم ٢٠٢٠

  
 المياه والكھرباء

غ   ل ة، ب ل ام أنشأت الدولة عدداً من محطات التحلية الع
ي،  ٢٧عددھا  رب غ ن الشرقي وال محطة، تنتشر على الساحلي

اه  ي م وقد بلغ إنتاج المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من ال
مليون متر مكعب  ١٠٥٥,٢م نحو ٢٠١٣المحالة خالل عام 

ق، أي  ٩٩٧,٢مقابل  اب ام الس ع ر مكعب في ال ت ون م ي ل م
ل  ٢٧٦٨بمتوسط انتاج يومي بلغ نحو  اب ق ألف متر مكعب م

 ألف متر مكعب يومياً في العام السابق. ٢٧٢٥
 

ام   ع اء ل رب م ٢٠١٣وتشير بيانات وزارة المياه والكھ
ى  ان عل إلى أن  إجمالي استھالك المملكة حسب األغراض ك

ار  ١٨,٦النحو التالي:  بلغ االستھالك  الزراعي  للمملكة  ي ل م
حو   ن ر  ٢,٧متر مكعب، ثم االستھالك المنزلي بـ ت ار م ي ل م
ي  حوال اعي بـ ر  ٠,٩مكعب، ثم االستھالك الصن ت ار م ي ل م

 مكعب.
 

م  نحو ٢٠١٣وبلغ معدل االستھالك المنزلي في عام  
ي   ٧,٥ حوال ون  ٦,٩مليون متر مكعب يومياً، مقارنة ب ي ل م

فـي  ٨,٤متر مكعب يومياً في العام السابق، أي بارتفاع نسبته 
ي  والـ ة حـ ك ل م م ل الـمـئـة. وبلغ االسـتھالك المنزلي السنوي ل

ر مكعب  ٢,٥مليار متر مكعب، مقارنة بنحو  ٢,٧ ت ار م ملي
واحد من  رد ال ف ھالك ال في العام الماضي، وبلغ متوسط است

ام  حو ٢٠١٣المياه في المملكة خالل ع غ ن ل راً  ٢٤٩م ب ت ل
 لتراً يومياً في العام السابق.  ٢٣٨يومياً، مقارنة بنحو 

 
ة،   ي ان ة، وخرس ي ذة (جوف ف ن م وارتفع عدد السدود ال

ام  ة ع اي ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٤وترابية) في أنحاء المملكة حتى نھ
حو  ٤٤٩م)  لتبلغ ٢٠١٣( غت ن  ٢,٠٢سداً بطاقة تخزينية بل

ة  ٤٢٢مليار متر مكعب، مقابل  ي ن خزي ت ا ال ھ ت سداً بلغت طاق
 مليار متر مكعب في العام السابق. ١,٩٧نحو 

 
ة   عات الشرك ي ب عت م ف اء، ارت رب ھ ك وفي نشاط ال

ة ٢٠١٣السعودية للكھرباء من الطاقة خالل عام  ب س  ٦,٨م بن

 في المئة في العام السابق. ٢٦,٧م مقارنة بنحو ٢٠١٣
 

ى   ار إل احة واآلث ي س ل وتشير تقديرات الھيئة العامة ل
وظائف  د من ال زاي ت ر عدد م ي قدرة قطاع السياحة على توف
ى فرص  المباشرة في القطاعات السياحية الفرعية، عالوة عل
احي في  شاط السي ن ا ال زھ حف ي ي ت العمل غير المباشرة، ال
القطاعات االقتصادية األخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، 
ا في  ھ داث ح مكن است باإلضافة إلى فرص العمل التي من الم
ع  ي ة في جم صادي ت اق االق ف جة دورة اإلن ي ت فترات الحقة ن

٢٠١٣** ٢٠١٢القطاع الفرعي
———————————

٩٥٢٩٥١٠٠٨٧٩مجموع اإليواء
٣٤١٥٠٧٣٦١٥٢٠المطاعم والمقاھي

١٣٥٦٨١٤٣٦٣وكاالت السفر والسياحة
١٨٥٥١٥١٩٦٣٨٦خدمات  نقل المسافرين* 

٧٣٤٠٧٧٧٧٠٩الخدمات الترفيھية
٧٠٩٢٩٢٧٥٠٨٥٦المجموع

٢٦٫٧٢٧٫١نسبة السعودة (٪)

جدول رقم ٢-٥: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة

* يشمل قطاع نقل المسافرين الخطوط الجوية، والسكك الحديدية، وشركات 
النقل الجماعي، وشركات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة.

** بيانات تقديرية.

المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١٥٢٠٢٠
——————

٨٤١٫٤١١٨٢٫٤وظائف مباشرة

٤٢٠٫٧٥٩١٫٢وظائف غير مباشرة

١٢٦٢٫١١٧٧٣٫٦المجموع

جدول رقم ٢ – ٦: الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة

(ألف وظيفة) 

ار. المصدر:  مركز ماس، الھيئة العامة للسياحة واآلث
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ي  غ حوال ل ب ت ق، ل اب ام الس ون  ٢٥٦,٧في المئة عن الع ي ل م
ى  ي عل ن في  ٤٩ميجاوات/ساعة. واستحوذ االستھالك السك

مليون ميجاوات/ساعة) من إجمالي استھالك  ١٢٥,٧المئة   (
اعي ( ون  ٥١,١الكھرباء بالمملكة، يليه االستھالك الصن ي ل م

ة  ب س ن ھالك  ١٩,٩ميجاوات/ساعة) ب م االست ة، ث ئ م في ال
جاوات/ساعة)  ٣٩,٣التجاري في المرتبة الثالثة ( ي ون م ملي

ة  ب س ن ي                      ١٥,٤ب وم ك ح الك ال ھ ت م االس ة ، ث ـ ئ م ي ال ف
 في المئة. ١٠,٧مليون ميجاوات/ساعة) بنسبة  ٢٧,٤(
 

اع   ف ى ارت اء، إل رب ھ وأدت زيادة إنتاج واستھالك الك
ام  اء خالل ع رب ى ٢٠١٣الحمل األقصى للكھ  ٥٣٨٦٤م إل

ا  ق.  ٣,٧ميجاوات بزيادة نسبتھ ام الساب ع ة عن ال ئ م في ال
ي  ى حوال اء إل  ٤٥٩٠٨وارتفعت قدرة التوليد الفعلية للكھرب

ا  ھ ت ب ام  ٣,٥ميجاوات بزيــادة نس ـ ـ ـ ع ن ال ة عـ ـ ـ ئ م ي ال فـ
 الســابق.
  
ن من خدمات   دي ي ف ت س م ن ال ي رك وارتفع عدد المشت

مليون  ٧,١م ليبلغ نحو ٢٠١٣الكھرباء في المملكة بنھاية عام 
ل  ٦,١مشترك بزيادة نسبتھا  في المئة عن العام السابق ، ويمث

حو  م ن غ عددھ ال ب  ٥,٧المشتركون في االستھالك السكني ال
ه  ت ب ا نس رك م ون مشت ي ل ي  ٧٩,٤م ال ة من إجم ئ م ي ال ف

ي  المشتركين، يليھم المشتركون في االستھالك التجاري بحوال
ركون  ١٦,٢مليون مشترك وبنسبة  ١,١ مشت م ال في المئة، ث

ة  ١٣١,٣في االستھالك الحكومي بنحو  ب س ن رك وب ألف مشت
زراعي  ١,٨ ھالك ال في المئة، وأخيراً المشتركون في االست

م  ١,٠ألف مشترك وبنسبة  ٧٢,٠بحوالي  في المئة (جدول رق
٧-٢.( 
 

 الزراعة والثروة الحيوانية
ام قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك                                   نما   في ع
ل   ٠,٧م بنسبة  ٢٠١٣ اب ة خالل  ١,٣في المئة مق ئ م في ال

طاع  ق ذا ال ھ ي ل محل ج ال ات ن ي ال ال غ إجم ل العام السابق، وب
ام  ٥١,٦باألسعار الجارية حوالي  م ٢٠١٣مليار ريـال في ع

ة  ٤٩,٨مقابل  ب ح نس تصب ق، ل اب ام الس ع ار لایر في ال ي ل م
ع  ٣,٥مساھمته في ناتج القطاع غير النفطي  ف ة. وارت في المئ

نصيب قطاع الزراعة وصيد األسماك من االئتمان المصرفي 
ام  ة خالل ع صادي ت ى ٢٠١٣الممنوح لألنشطة االق  ١٢م إل

ل  ٩,٢مليار لایر مقابل  ث م ق، وي اب مليار لایر خالل العام الس
ع األنشطة  ١,١ ي جم في المئة من إجمالي االئتمان الممنوح ل

  االقتصادية.
   

 اإلنتاج النباتي
اداً ألحدث االحصاءات الصادرة عن وزارة   ن ت اس

 ٢٨,٠م  انخفض اإلنتاج النباتي بمقدار  ٢٠١٢الزراعة  لعام 
غ  ٠,٣ألف طن وبنسبة   ل ب ي ة ل ئ م ألف طن  ٩٢٩٧,٨في ال

خفاض  ٩٣٢٦,٠مقابل  ألف طن في العام السابق. ويعزى ان
ة  ب س ن في  ٢٣,٥االنتاج النباتي إلى انخفاض إنتاج الحبوب ب

غ  ام  ١٠٨٥المئة حيث بل ة  ٢٠١٢ألف طن في ع ارن ق م م
خفضت  ١٤١٨بـنحو  ا ان م ق. ك ام الساب ع ألف طن في ال

غ  ١٨,٥المساحة المزروعة من الحبوب بنسبة  ل ب ت ة ل في المئ

زراعيصناعيحكوميتجاريسكنيالمنطقة
—————————————————————————————————
١٢٣٣١١٧٣٤٦٣٩٥٧٩٨١٢١٢٦١٢٤٦٢١٠٣٧٦٠١٥٥٧٤٣٢٢٢٢٨٢٧٠٠٤٢٢٩٧٠٠٦الوسطى

١٤٣٦٠١٦٣٥٦٢٣٢٣٠٤٢٠٨٢١٦٥٦٩٦٩٣٨٤٣٨٣٨١٣٩٩٤٩٧٤٢٤٥٢١٢٧٢٥٢٤الشرقية

١٥٦٨٢١٦٠٣٩٤٧٥٦١٨٢٣١٥٢٨٩٣٨٦٧١٤٨٤٧١٦٥١١١٥٥٦٢٥٨٨٧٢٥٩٧٤٩٤الغربية

٣٥٣٦٤٥٢٤١٥٣٠٦٠٣٤٣٣٨١٢٠٤٢٩٢٠٧٣٦٦٨٥٧٣٨٩٤٩٣٥٩٧٥٧٩٢الجنوبية

٤٥٩٠٩٥١٩٣٩١٢٥٦٧٨٠٨٩٣٩٢٦٣٩٤٧٢٧٣٨٣٦٦٠٥١٠٨٠٠٦٤٤٢٩٠٢٧٨٧١٤٢٨١٦اإلجمالي

جدول رقم ٢-٧ : تطور طاقة توليد الكھرباء وعدد المشتركين خالل العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤ ھـ ( ٢٠١٣م)

(ميجاوات)
قدرة 

التوليد 
الفعلية

الحمل 
الذروي

الطاقة المباعة

عدد المشتركين
——————————————————————————

اء المصدر:   الشركة السعودية للكھرب
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ار في   ٢٦٠,٣ألف ھكتار مقارنة بحوالي  ٢١٢,٢ ت ك ألف ھ
 العام السابق. 

 
ام    ة ع اي حو ٢٠١٢وبلغ عدد النخيل بالمملكة بنھ م ن

ي  ٢٥,١ حوال ة ب ارن ق ة م ل ة،  ٢١,٦مليون نخ ل خ ون ن ي ل م
ه  ٣,٥بارتفاع  مقداره  ب س ة   ١٦,٢مليون نخلة  وبن ئ م في ال

اج  ١٥٧ُزرعت على مساحٍة  قدرھا  ت غ إن ل ار، وب ت ك ألف ھ
اع  ١,٠٣م حوالي ٢٠١٢التمور خالل عام  ف ارت مليون طن ب

ق،  ٢,٣ألف طن وبنسبه  ٣٠مقداره  اب ام الس في المئة عن الع
ى  اج عل ت مما جعل المملكة في المرتبة الثالثة من حيث اإلن
المستوى العالمي. وبلغت صادرات المملكة من التمور خالل 

حو ٧٠,٣م حوالي ٢٠١٢عام  ألف  ٧٧,١ألف طن مقارنة بن
 في المئة . ٨,٨طن في العام السابق أي بانخفاض نسبته 

 
 اإلنتاج الحيواني

ن وزارة   ادرة ع اءات  الص دث االحص ً ألح ا ق وف
راء،  حوم (حم ل ة من ال ك ل م م اج ال ت الزراعة، فقد سجل  إن

داره ٢٠١٢ودواجن، وأسماك) في عام  ق ً م ا اع ف  ٧٥,٠م ارت
ل  ٨٥١,٠في المئة ليبلغ  ٩,٧ألف طن وبنسبة  اب ق ألف طن م

سة  ٧٧٦,٠ ي ة رئ ألف طن في العام السابق، ويعود ذلك بصف
ل  ٥٨٨,٠إلى زيادة إنتاج لحوم الدواجن ليبلغ  اب ق ألف طن م

ه  ٥٢٩,٠ ت ب اع نس ف ارت ق، ب في  ١١ألف طن في العام الساب
 المئة عن العام السابق.

 
ام    اج خالل ع ت ع اإلن ف وفي مجال إنتاج األلبان، ارت

غ  ١,٨ألف طن أي بنسبة  ٣٤,٠م بنحو ٢٠١٢ ل ب ي ة ل في المئ
ل  ١٨٧٢,٠ اب ق ام  ١٨٣٨,٠ألف طن م ع ي ال ألف طن ف

ا  ھ ن تخصصة م م اج ال ت ع اإلن السابق، وكان نصيب مشاري
في المئة من  ٩١,٥ألف طن والذي يشكل ما نسبته  ١٧١٢,٤

 إجمالي إنتاج األلبان خالل العام المذكور.
 

 النقل واالتصاالت
 النقــل       

دن                                            ن م ي ن ب ري اف س م سجلت حركة النقل  (تشمل ال
ري،                                                      ب جوي، وال المملكة ومع الدول األخرى بواسطة النقل ال

ام                              ٥,١والبحري) ارتفاعاا نسبتـــه                 ً           ع الل ال ـ ـ ة خـ ـ ـ فــي المئـ
ق،                              ٢١,٥م مقابل نمو نسبته                   ٢٠١٣ اب في المئة خالل العام الس

ون راكب              ٧٧,٥حيث بلغ عدد الركاب المسافرين حوالي                                     ملي
داره                                             ٧٣,٨مقابل        ق اع م ف ارت ق ب مليون راكب في العام الساب
ن                                                     ٣,٧ ري اف مليون راكب. ويعود االرتفاع إلى زيادة عدد المس

ل                        ٨,٧بواسطة  النقل البحري بنسبة                             ق ن ر ال ة، وعب ئ م في ال
 ).    ٨-٢في المئة (جـدول رقـم                        ٥,٢الجوي بنسبة             

 
ا                                                 ھ ت ان وبلغ إجمالي طول شبكة الطرق التي تقوم بصي

ام             ً                 ٦١,٤وزارة النقل حوالي                    ة ع اي ھ ى ن راا حت ت وم ل ي ألف ك
ألف كيلو متراا طرق              ً       ١٥,١م) منھا         ٢٠١٣ھـ (    ١٤٣٥/١٤٣٤

حدود                                                    ة وال ك ل م م سة في ال ي رئ اطق ال رئيسة تربط بين المن
حو                                                 رى، ون ب   ١٠,٢الدولية، كما تخدم المناطق الحضرية الك

رى داخل              ً                                        ب ك دن ال م ألف كيلو متراا طرق ثانوية تربط بين ال
رع              ً                   ٣٦,١المناطق، وحوالي                  ف ت ألف كيلو متراا طرق فرعية ت

من الطرق الثانوية وتخدم القرى والھجر والمناطق الزراعية.                                                           
مرور                                                          ل ا ل وبلغ إجمالي أطوال الطرق التي تـم تنفيذھـا وفتحھ

ي           ٢٠١٣ھـ (    ١٤٣٥/١٤٣٤خــالل العــام                  ٣٢٠٣م)  حوال
 كيلو متراا.         ً 

 
ة                                                      ن دي ام في م وقد بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع النقل الع

ادى اآلخرة                                 -الرياض (القطارات                   الحافالت) في شھر جم
ة                                        ١٤٣٥من عام           ن دي ر م طوي ت ا ل ي ل ھـ، ووضعت الھيئة الع

أسيس                                                   تضمن ت الرياض خطة شاملة لتنفيذ المشروع الذي ي
ل                                                            ق شبكة للنقل بالقطارات الكھربائية، وإنشاء شبكة موازية للن
ات                                                     ئ كل ف ام ل ع ل ال ق ن ة ال بالحافالت، تھدف إلى توفير خدم
     ّ ة                                                      ال عع ة ف السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريق
ام                                                       ع ل ال ق ومالئمة. وفي ھذا اإلطار تم إنجاز مخطط شامل للن
دة، وجازان،                                                         ري ام، وب في مدن المدينة المنورة، وجدة، والدم
ة                                                  ن دي مخطط في م داد ال ى إع والطائف . ويجري العمل عل

 حائل، وأبھا، والھفوف.                     

٠
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نمو مبيعات الشركة : ١-٢رسم بياني رقم  
السعودية للكھرباء من الطاقة الكھربائية

)م٢٠١٣ -م ٢٠١٠( 

الوسطى   الشرقية   الغربية   الجنوبية  
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طاراً،  ٢٦وبلغ عدد المطارات العاملة في المملكة   م
ة  ع ة وارب ي م ي ل منھا اربعة مطارات دولية وثمانية مطارات اق

ام  اء من ٢٠١٣عشر مطاراً محلياً. كما تم خالل ع ھ ت م االن
ة ھي مطار وادي  ك ل توسعة وتحسين عدة مطارات في المم
اء،  الدواسر، ومطار عرعر، ومطار الجوف، ومطار األحس
اء من  ھ ت ومطار الوجه ، ومطار القصيم . ويتوقع أن يتم االن
ام  ة ع اي ھ ي في ن دول تنفيذ توسعة مطار الملك عبد العزيز ال

ار لایر،  ٣٠م، و بلغت الميزانية المقدرة للمشروع ٢٠١٤ ملي
ران  ٣حيث تم تمويل  طي ة ال ئ ي رادات ھ مليارات منھا من إي

المدني المباشرة، في حين يتم تمويل المبلغ المتبقي من خالل  
 إصدار صكوك لالكتتاب العام.

 
 االتصاالت وتقنية المعلومات

ومات  ل ع م ة ال ي ن تشير بيانات ھيئة االتصاالت وتق
ي  محل ج ال ات ن ة نشاط االتصاالت في ال إلى ارتفاع مساھم
طاع  ق ارات في ال م ث ت اإلجمالي، ويرجع ذلك إلى زيادة االس
غت  ل ة ب ئ ي وتطوير شبكات االتصاالت. وبحسب تقديرات الھ

ي  ة من  ٢,٨نسبة مساھمة قطاع االتصاالت حوال ئ م في ال
ي  ال إجمالي الناتج المحلي. كما بلغت مساھمة القطاع من إجم

ي  ام  ٨,٠الناتج المحلي غير النفطي حوال ة في ع ئ م في ال
 م.  ٢٠١٣

 
ابت في            ث اتف ال ھ ل ة ل ل ام ع وبلغ عدد الخطوط ال

ي ٢٠١٣المملكة بنھاية عام  ا  ٤,٧م حوال ھ ن ون خط، م ي ل م
ي  ٧٠مليون خط سكني تمثل  ٣,٣حوالي  ال في المئة من إجم

ى  ابت إل ث الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الھاتف ال
شار  ١٥,٧عدد السكان  ت ة االن ب غ نس ل ب ن ت في المئة، في حي

 .   في المئة ٦٤,٣للمساكن 
 

راكات في خدمات االتصاالت و             وصل عدد االشت
ام  ٥١,٠المتنقلة إلى  ة  ع اي ھ ن راك ب ون اشت ي ل م،  ٢٠١٣م

ل  ١٦٩,٧وبذلك ارتفعت نسبة االنتشار إلى  ث م ة. وت ئ م في ال
ة   ب س ن في   ٨٦االشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى  ب

ع  رب ةً من ال داي ً ب اضا ف خ المئة. وقد شھد عدد االشتراكات ان
ح ٢٠١٢الثالث  من عام  م بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائ

مسبقة الدفع برقم الھوية وعملية تحديث البيانات، وعليه قامت 
 الشركات بإلغاء عدد كبير من الشرائح غير المحدثة.

 
كما نما عدد االشتراكات في خدمات النطاق العريض   

ل خطوط  ـ م ـ عبر شبكات االتـصـاالت الـثـابـتـة والـتـي تـش
ة، DSLالمشتركين الرقمية ( ت )، والتوصيالت الالسلكية الثاب

ة األخرى  ي ك ل باإلضافة إلى األلياف البصرية والخطوط الس
ة  م٢٠١٣مليون اشتراك بنھاية عام  ٢,٩٢إلى حوالي  ب س ن ب

ة ،  ٤٥,٥انتشار على مستوى المساكن تقدر بنحو  ئ م في ال
م. في ٢٠١٢في المئة عن نھاية عام  ١٥,٠ونسبة نمو بلغت 

عريض  طاق ال ن حين وصل عدد االشتراكات في خدمات ال
ي  ى حوال ة إل ون  ١٤,٣عبر شبكات االتصاالت المتنقل ي ل م

ى ٢٠١٣اشتراك بنھاية عام  ك في االساس إل ود ذل ع م. وي
عريض،  طاق ال ن وصيالت ال ر ت ي وف ر في ت التحسن الكبي
ة  ي ذك واتف ال ھ زة ال د ألجھ زاي ت م باإلضافة إلى االنتشار ال

٢٠١٢٢٠١٣
————— —————
عدد المسافرينعدد المسافرين

(مليون مسافر)(مليون مسافر)نــوع النــقل
—————————————————

٦٤٫٧٧٦٨٫١٢النقل الجوي
٧٫٥٧٨٫٠٨النقل البري

١٫١٨١٫١٧الخطوط الحديدية
٢١٫٧٦٢١٫٣٢النقل العام

٥٫٩٢٦٫٤٤النقل بين المدن
٠٫٤٧٣٠٫٤٧النقل الدولي
١٫٤٦١٫٣٥النقل البحري
٧٣٫٨٠٧٧٫٥٥اإلجمـــالـي

جدول رقم ٢- ٨ : حركة نقل المسافرين والبضائع بأنواعھا

ئ. ة للموان المصدر: وزارة النقل، الھـيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العام
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وات  ر في السن ي ب ن بشكل ك ي خدم ست وارتفاع في عدد الم
عريض  طاق ال األخيرة. وقد وصلت نسبة انتشار خدمات الن
ي  ى حوال ان إل عبر شبكات االتصاالت المتنقلة بالنسبة للسك

 في المئة. ٤٧,٦
 

ي   وزادت نسبة انتشار اإلنترنت في المملكة من حوال
ي ٢٠٠١في المئة في عام  ٥ ى حوال ة في  ٥٥م إل ئ م في ال

ام  ة ع اي ھ شار ٢٠١٣ن ت ة ان ب ادة نس اب زي عزى أسب م. وت
ار  االنترنت إلى نمو خدمات النطاق العريض، وانخفاض أسع
أجھزة الحاسب اآللي وخدمات االتصاالت واإلنترنت، وكذلك 
اعتماد الكثير من الجھات الحكومية والخاصة على التعامالت 

 اإللكترونية.
 

ة    ي ال رادات إجم قت شركات االتصاالت إي وقد حق

ار لایر  ٧٥,٠مباشرة من عملياتھا في المملكة تجاوزت  ي ل م
اً  ١٠م ، بمتوسط نمو يتجاوز ٢٠١٣في عام  وي ن ة س ئ م في ال

ة ( اضي م ان ال م ث ل ٢٠١٣-٢٠٠٥خالل السنوات ال ث م م) وت
ة من  ٧٣إيرادات خدمات االتصاالت المتنقلة حوالي  في المئ

ة االتصاالت  إجمالي اإليرادات، في حين تمثل إيرادات خدم
 في المئة. ٢٧الثابتة والمعطيات حوالي 

 
 البريد السعودي              

اا،      ً    ٥٩٧بلغ إجمالي المكاتب البريدية في المملكة                                          ب مكت
ي عدد                             ٥٩وبلغ عدد الوكاالت البريدية                            ال وكالة، كما بلغ إجم

ن                   ي رك شت م ق ال ام                        ٦٢١,٢صنادي ة ع اي ھ ن دوق ب ألف صن
 م.  ٢٠١٣

اا                                    ً       ً   حوظ ل طوراا م وشھدت خدمات البريد في المملكة ت

(باأللف)

اجمالي االشتراكاتالمنطقة
نسب االنتشار 

اجمالي االشتراكات(للمساكن)
نسب االنتشار 

اجمالي االشتراكات(للمساكن)
نسب االنتشار 

(للمساكن)
——————————————————————————————————

١٤١٤٧٧٫٦٠٩٥٤٥٩٫٨٠٤٢٣٧٥٦٫٤٠الرياض

١٨٤٥٧٫٦٠١٠٨٣٧٫٧٠٦٤٣٤٨٫١٠القصيم

٧٣٤٩٫٧٠٣٨٣٠٫٠٠٣٣٥٥١٫٢٠حائل

١٣٠١٦٢٫٠٠٧٩٠٤٣٫١٠٤٤٣٥٥٧٫٥٠مكة المكرمة

٢٧٨٥٧٫١٠١٥٨٣٧٫٠٠١٠٨٣٥٥٫٢٠المدينة المنورة

٩٥٤٥٫٧٠٥٤٢٩٫٩٠٤٨٢٥٥٫٦٠تبوك

٨٣١٨٥٫١٠٥٣١٦٢٫١٠٢٦٣٣٥٨٫١٠المنطقة الشرقية

٥٣٤٧٫٩٠٢٨٢٨٫٦٠٢٧٥٥٧٫٠٠الجوف

٣٢٤٨٫٥٠٢٠٣٣٫٧٠١٥٤٤٣٫٩٠الحدود الشمالية

٢٣١٤٣٫٩٠١٠٦٢٣٫٠٠١٢٢٧٥٨٫٦٠عسير

٦١٥١٫٢٠٣١٣٠٫٤٠٢٥٧٥٧٫١٠الباحة

١٠٦٣٣٫٦٠٦١٢٢٫٤٠٤٣٨٢٩٫٢٠جازان

٥٥٤١٫٣٠٣٦٣١٫٢٠٣١٦٥٧٫٠٠نجران

٤٧١٤٦٤٫٣٠٢٩١٥٤٥٫٥٠١٦٥١٥٥٥٫١٠إجمالي المملكة

جدول رقم ٢ - ٩ : خدمات االتصاالت حسب المناطق لعام ٢٠١٣م* 

عدد مستخدمي االنترنتاشتراكات النطاق العريض ( الثابت )اشتراكات االتصاالت الثابتة
————————————————————————————————————

* : تقديري لعام ٢٠١٣م.

ات. المصدر: ھيئة االتصاالت وتقنية المعلوم
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دأ                                           ً      ً      راا ب وبالخصوص خدمة البريد الممتاز الذي شھد تحوالال كبي
جات                         ً        ً                         ت باستقالل ھذا القطاع مالياا وإدارياا، إلى جانب إضافة من

و   “     مضمون     ”     أكثر تطوراا وتتميز بسرعة أكبر مثل خدمات           ً                             
 “.  خليجي اكسبرس            ” و   “   في نفس اليوم            ” 

 

 التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
 التعليم العام

ام خالل   م الع ات التعلي ة وطالب بلغ إجمالي عدد طلب
ام الدراسي  و ١٤٣٤/١٤٣٣الع ب  ٥,٣ھـ  نح ون طال ملي

ع مراحل  ن والمعلمات في جمي غ عدد المعلمي وطالبـة. وبل
غ عدد  ٥٢٥,٦التعليم العام نحو  ا بل ة، فيم م ومعلم ألف معل

ي  ٣٤,٨المدارس نحو  ا حوال ألف  ١٨,٥ألف مدرسة منھ
الي عدد  ٥٣,٢مدرسة للبنات تشكل نحو  ة من إجم في المئ

 المدارس.
 

 التعليم العالي
م   سات التعليـ ي مؤس سجلين ف ة الم دد الطلب غ ع بل

ي  ام الـدراســ ي الــعـ ة فـ ي الممـلـــكـ ي فــ العــالـ
غ عدد  ١,٤ھـ نحو ١٤٣٤/١٤٣٣ ة. وبل مليون طالب وطالب

ثر من  ي أك م العــالـ المستجدين بمختلف مؤســسات التعــلـيـ
م نحو  ٤٤٣,٢ ة، منھ ألف طالب  ٣٦٢,٥ألف طالب وطالب

في  ٨١,٨وطالبة في مرحلة البكالوريوس بلغت نسبتھم نحو 
ن شكلت  ستجدين،  في حي ة الم المئة من إجمالي عدد الطلب
ة،  سبة الباقي دكتوراه الن مراحل الدبلوم العالي والماجستير وال

ستجدين نحو  ة من  ٥٥,٥وشكلت نسبة الطالب الم في المئ

ن شكلت  ستجدين في حي ات الم إجمالي عدد الطلبة  والطالب
 في المئة.  ٤٤,٥نسبة الطالبات المستجدات نحو 

  
م   وبلغ إجمالي عدد الخريجين في جميع مراحل التعلي

ألف خريج وخريجة في العام  ١٦٦,٧العالي في المملكة  نحو 
م  نحو ١٤٣٤/١٤٣٣الدراسي  ألف خريجة  ٨١,٩ھـ، منھ

 في المئة من إجمالي عدد الخريجين.  ٤٩,١يشكلن حوالي 
 

وبلغ إجمالي عدد أعضاء ھيئة التدريس في مؤسسات  
ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣التعليم العالي في المملكة في العام الدراسي 

ة في  ٦٤,٧نحو  ألف عضو، وبلغ عدد الجامعات في المملك
ا  ٣٣ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣العام الدراسي  ة منھ ة  ٢٥جامع جامع

ة تحوي  ٥٨١حكومية تحوي   ٣١كلية، وثمان جامعات أھلي
 كلية.

 
م في   وبلغ عدد الطلبة والطالبات الذين يتلقون تعليمھ

ألف  ١٩٩,٣ھـ نحو ١٤٣٤/١٤٣٣الخارج في العام الدراسي 
م  ن منھ سبة المبتعثي ة  ٨٣,٢طالب وطالبة، شكلت ن في المئ

 والنسبة الباقية ممن يدرسون على حسابھم الخاص.
 
 التدريب التقني والمھني واالداري 

ي   دربين ف ة الدارسين والمت دد الطلب الي ع غ إجم بل
ي  ني فـ ني والمھ كليات ومعاھد المؤسسة العامة للتدريب التق

ألف طالب  ١١٤,١ھـ نحو ١٤٣٤/١٤٣٣العــام الـدراسي 
دريبھم في  م وت د.  ١١٩ومتدرب، يتلقون تعليمھ ة ومعھ كلي

ة  وبـلغ إجمالي عدد أعضاء ھيئة التدريس في المؤسسة العام
غ عدد  ٧,٨للتدريب التقني والـمھني  نحو  ألف عضو، وبل

ه  ذي تشرف علي ي ال دريب األھل المتدربين ضمن برامج الت
درب  ١٤٢,١المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني  ألف مت

 ومتدربة في نفس العام. 
 

ة   ة في برامجه التدريبي د االدارة العام واستمر معھ
الھادفة لالرتقاء بالمستوى المھني لموظفي القطاع الحكومي 

ھـ  أنجز المعھد عدداً من ١٤٣٤/١٤٣٣في المملكة. ففي عام 
ة  ات التطبيقي ة والحلق ة والخاص ة العام دورات التدريبي ال
رئيس بالرياض وفروعه   والندوات واللقاءات في المركز ال
دد  غ ع سوي في الرياض. وبل رع الن دة والف دمام وج في ال

غ  ٨٢,٥المشاركين في ھذه األنشطة نحو  ألف مشارك. وبل
ذة  ة المنف اً  ١١٣٣عدد الخريجين من البرامج اإلعدادي خريج
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إيرادات قطاع خدمات : ٢-٢رسم بياني رقم 
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االتصاالت المتنقلة   االتصاالت الثابتة والبيانات  
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غ عدد ١٤٣٤/١٤٣٣وخريجة خالل العام التدريبي  ھـ . وبل
ي  ام التدريب ي الع د ف ي المعھ دريب فـ ة الت ضاء ھيئ أع

م  ٧٠١ھـ ١٤٣٤/١٤٣٣ واً منھ ن  ٥٧٤عضـ ضواً م ع
سبتھم  الي عدد  ٨١,٨السعوديين تشكل ن ة من إجم في المئ

 أعضاء ھيئة التدريب.
  

 الشؤون الصحية
ام   ع ات الصادرة عن وزارة الصحة ل ان ي ب تشير ال
ھـ إلى أن مؤشرات القطاع الصحي في المملكة شھدت ١٤٣٤

وارد  م رافق وال م ع ال ي ادة جم ل في زي ث م ً ت تحسناً ملحوظا
ة  ك ل م م ة في ال ل ام الصحية. حيث ارتفع عدد المستشفيات الع

ات  ١٠ھـ  بزيادة ١٤٣٤مستشفى في عام  ٤٤٥لتبلغ  ي مستشف
مستشفى تابعة لوزارة الصحة،  ٢٦٨ھـ، منھا ١٤٣٣عن عام 

مستشفى  ١٣٦مستشفى للقطاعات الحكومية األخرى، و ٤١و
 للقطاع الخاص. 

 
ات   وصف مست ة وال ي راكز الصح م ي ال ال وبلغ إجم

ام  ي ع ة ف ك ل م م ي ال خاصة ف زاً  ٤٧٠٤ھـ ١٤٣٤ال رك م
ام  ٤٤٢٧ومستوصفاً مقارنةً بـعدد  مركزاً ومستوصف في ع

ى ١٤٣٣ ة  إل ك ھـ.  كما وصل عدد األطباء العاملين في الممل
كل  ٢,٧ألف طبيب ( ٨٠,٥ يب ل ادة  ١٠٠٠طب زي ة) ب نسم
ام  ٩٣٠٤ ي عدد ١٤٣٣طبيب عن ع ال ع إجم ف ،  وارت ھـ

ر     ٦٤,٤األسّرة في مستشفيات المملكة لتبلغ نحو  ألف سري
غت  ١٠٠٠سرير لكل  ٢,١(  ل ر  ٣٣٥٠نسمة) بزيادة ب سري

 ھـ.١٤٣٣عن عام 
 

 التقاعد والتأمينات االجتماعية
ي  د المدن ام التقاع ي نظ شتركين ف دد الم غ ع بل

ي ٢٠١٣(المؤسسة العامة للتقاعد) لعام  ون  ١,١٤م حوال ملي
سابق  ٩٥٥,٦مشترك مقارنة بنحـو  ام ال ألف مشترك في الع

الغ المحصلة  ١٩,٤بزيادة نسبتھا  ة، وانخفضت المب في المئ
غ  ى رأس العمل لتبل ال  ١٨,٧من المشتركين عل ار ريـ مليـ

ابل  ي  ١٩,٤مقــ غ إجمال سابق. وبل ام ال ي الع ار لایر ف مليـ
ستفيدين نحو  ى الم ار لایر  ٤٤,٥المبالغ المصروفة عل ملي

دره    ي  ٠,٢بانخفاض طفيف ق ام المال ة عن الع ي المئ ف
ة  ٧,٧السابق، وارتفع عدد المتقاعدين األحياء بنسبة  في المئ

ن  ٤٦٢,٤ليبلغ  ألف متقاعد، وارتفع عدد المتقاعدين المتوفي
ألف متقاعد، وارتفع عدد  ١٥٤في المئة ليبلغ نحو  ٨,٣بنسبة 

 ٣٨٣,٥في المئة ليبلغ نحو  ٢,١المستفيدين من الورثة بنسبة 
 ألف مستفيد. 

شتركة في نظام   شآت الخاصة الم وارتفع عدد المن
ة)  ات االجتماعي التأمينات االجتماعية (المؤسسة العامة للتأمين

ي  ٢٥,٠بنسبة  شأة، في  ٤١٨,٢في المئة ليبلغ حوال ألف من
في المئة لـيـبلغ  ٢,٠حين ارتفع عدد المنشآت الحكومية بنسبة 

ام  ١٣٠٥ شمولين بنظ شتركين الم دد الم ع ع شأة. وارتف من
ام   سبة  ٢٠١٣التأمينات االجتماعية في الع في  ١٨,٧م بن

 ١٧,٦مليون مشترك مقارنة بحوالي  ٢٠,٩المئة ليبلغ حوالي 
ى  شتركين عل مليون مشترك في العام السابق. وارتفع عدد الم

ي  ٣٠,١رأس العمل بنسبة  غ حوال ة ليبل ون  ٩,١في المئ ملي
ي  ة بحوال شترك مقارن ام  ٧,٠م ي العــ شترك ف ون م ملي

 السـابق. 
 

 السكان والقوى العاملة
ان الصادرة   تُشير تقديرات منتصف العام لتعداد السك

ة  ك ل م م ومات في ال ل ع م عن مصلحة اإلحصاءات العامة وال
ام  تصف ع ن ة م ك ل م م ان ال وغ سك ل العربية السعودية إلى ب

ه  ٣٠,٠م نحو ٢٠١٣ ت ة  ٢,٧مليون نسمة بنمو نسب ئ م في ال
حو  ن ة.  شكل  ٢٩,٢عن العام السابق المقدر ب ون نسم ي ل م

ون  ٢٠,٣في المئة   ( ٦٧,٦السكان السعوديون منھم نحو  ي مل
 نسمة).

 
ج   ائ ت ويتوزع سكان المملكة حسب الجنس بناًء على ن

ه ٢٠١٣تقديرات منتصف العام  ت ب ة  ٥٧,٠م بما نس ئ م في ال
ان، وشكل  ٤٣,٠ذكور، و  ة السك ل اث من جم ة إن في المئ

اث  ٥٠,٦السكان السعوديون الذكور ما نسبته  ة واإلن ئ في الم
ا شكل  ٤٩,٤ما نسبته  في المئة  من إجمالي السعوديين، بينم

ه  ت ب ا نس ن م ة  ٧٠,٤السكان الذكور غير السعوديي ئ م في ال
ي  ٢٩,٦واإلناث غير السعوديات ما نسبته  في المئة من إجمال

 غير السعوديين.
 

ام   تصف ع ن ة م ك ل م م ان ال ع سك وزي ومن حيث ت
ة ٢٠١٣ رم ك م م حسب المناطق االدارية، تحتل منطقة مكة ال

ة  ٧,٧المرتبة األولى  بنحو  ب س ن ة وب ون نسم في  ٢٥,٦ملي
حو  ن ة ب ي ان ث ة ال ب رت م  ٧,٥المئة، تليھا منطقة الرياض في ال

ة في  ٢٥,١مليون نسمة وبنسبة  ي ة الشرق في المئة، والمنطق
في المئة،  ١٥,١مليون نسمة وبنسبة  ٤,٥المرتبة الثالثة بنحو 

حو  ن رة ب ي ة األخ ب رت م أما منطقة الحدود الشمالية فقد أتت بال
ان  ١,٢مليون نسمة وبنسبة  ٠,٣٥ ي سك ال في المئة من إجم

 المملكة.
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 القوى العاملة 
ة   تُشير أحدث اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الخدم

حكومي  طاع ال ق ن في ال ي ل ام ع وغ عدد ال ل ى ب ة إل ي المدن
ام  ة ع اي ھ حو ٢٠١٣(سعوديون وغير سعوديين) بن  ١,٢م ن

ق،  ١٢,٤مليون عامل بزيادة نسبتھا  اب ام الس في المئة عن الع
ى  حكومي إل طاع ال ق ن في ال ي وتبلغ نسبة السعوديين العامل

 في المئة. ٩٤,٠إجمالي العاملين في القطاع حوالي 
 

ذكور   غ عدد ال ل وبالنسبة للعاملين السعوديين ، فقد ب
ا  ٧١٨,٤م حوالي ٢٠١٣بنھاية عام  ھ ت ب ألف عامل بزيادة نس

ي  ١١,٧ اث حوال غ عدد اإلن في المئة عن العام السابق ، وبل
ام  ١٦,٩ألف عاملـة بزيادة نسبتھا  ٤٣٢,٤ ع فـي المئـة عن ال
 السابق.

 
ذكور   غ عدد ال ل د ب ق ن، ف أما للعاملين غير السعوديي

ه  ٣٦,٢م حوالي ٢٠١٣بنھاية عام  ت ب ألف عامل بانخفاض نس
اث  ١,٣ غ عدد اإلن ل  ٣٧,٨في المئة عن العام السابق، كما ب

ه  ت ب خفاض نس ان ة  ب ام  ٥,٠ألف عامـل ع ة عن ال ئ م في ال
 الماضي.

 
 جھود وزارة العمل في توطين الوظائف

ة ذات   ي وم حك زة ال عمل واألجھ واصلت وزارة ال
العالقة جھودھا الرامية لتعزيز مساھمة القوى العاملة الوطنية 
في األنشطة االقتصادية المختلفة في القطاع الخاص. واتخذت 
وظيف  ت ة ال م حرك وزارة العمل العديد من اإلجراءات لتنظي
شآت  ن ز م ي وذلك من خالل االستمرار في تطبيق برنامج تحف

ات” القطاع الخاص لتوطين الوظائف  طاق امج دعم “  ن رن وب
ز” الباحثين عن عمل  امج “  حاف رن ق ب ي طب ى ت ة إل اإلضاف ب

ى عمل”  حصول عل ك من خالل “ حافز صعوبة ال ذل ، وك
ة تساعد  ف ل ت خ وظيف م وات ت ن برنامج طاقات الذي يوفر ق
ة من  ودي اءات سع ف ى ك حصول عل القطاع الخاص في ال
ى  ود إل جھ ذه ال مختلف شرائح الباحثين عن عمل.  وأدت ھ
طاع  ق شآت ال ن عمل في م ي ال ب توظيف عدد كبير من طال

 الخاص في جميع مناطق المملكة . 
 

ى   وتشير أحدث األرقام الصادرة عن وزارة العمل إل
ر  ون وغي ودي خاص (سع طاع ال ق بلوغ عدد العاملين في ال

ادة  ٩,٧م نحو ٢٠١٣سعوديين) بنھاية عام  زي مليون عامل ب
ا  ھ ت ب ق نس ام الساب ع ة  ١٤,٠عن ال ب غ نس ل ب ة. وت ئ م في ال

ن  ي ل ام ع السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى إجمالي ال
 في المئة. ١٥,١في القطاع حوالي 

 
ذكور   غ عدد ال ل ن، ب ي ودي وبـالـنـسـبـة للعاملين السع

اع   ١,١م نـحـو ٢٠١٣بنھاية عـام  ف ارت ل (ب امـ ون عـ ـ ي ـ ل مـ
اث  ١٦,٣نسبته  غ عدد اإلن ل ق) وب ام الساب ع في المئة عن ال

ق  ٠,٤حوالي  ام الساب ع ر عن ال ي ب اع ك مليون عاملة (بارتف
 في المئة).  ٨٤,٦بلغـت نسبته 

 
غ عدد   أمـا بـالـنـسـبة للعاملين غير السعوديين، فقد بل

ون عامل  ٨,١م حــوالي ٢٠١٣الــذكـور بـنـھـايــة عــام  ملي
ا  ١١,١(بارتـفـاع عـن الـعـام الـسـابــق نسبته  في المئة) كــمـ

و  حـ ات نـ ودي ون  ٠,٢بـلـغ عــدد اإلنــاث غير السع ـ ي ـ ل مـ
 في المئة عـن الـعـام الـسـابــق . ٤٨,٥عـامـلة  بزيادة نسبتھا 

 
 جھود المملكة في تنظيم العمالة الوافدة

ة بتكثيف   ة والعمل في المملك ا الداخلي قامت وزارت
د من سالمة وضع  ستھدف  التأك تي ت شية ال جوالتھا التفتي
العمالة المقيمة في المملكة. ويأتي ذلك بعد أن أعطت الحكومة 
ة من  بعة أشھر متتالي ھذه العمالة فرصة امتدت ألكثر من س
ى  ز عل ة تحف سھيالت حكومي أجل تصحيح أوضاعھا، وفق ت
ذه الحمالت  إن ھ سئولون ف ه الم ا صرح ب ك. وحسب م ذل
ى أمن الوطن  ً عل ستستمر ولن يتم ربطھا بمدد محددة حفاظا
ي مع  صاد المحل ق مكاسب لالقت ني تحقي ا يع ومكتسباته مم
ة  ع أن تحقق حمل اكتمال اصالحات سوق العمل. ومن المتوق
ن  ة بي م العالق سوق وتنظي يرة لمصلحة ال التصحيح فوائد كب
ة  وق الطرفين ويحَسن بيئ العامل ورب العمل بما يضمن حق
وزارة  العمل. وتأتي ھذه اإلجراءات في اطار خطة طموحة ل
دداً من  ة الماضية ع وام القليل ي األع تي أطلقت ف العمل ال
سعوديين  سبة ال ع ن البرامج الرامية إلصالح سوق العمل ورف
ديل نظام حصص  املين بالقطاع الخاص من خالل تع الع
ى  التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرض غرامات عل

 الشركات التي ال تحقق نسب السعودة المقررة.
 

ة   ة من المملك ولن تؤثر مغادرة العمالة غير النظامي
سوق.  على عجلة االقتصاد، ألنھا عمالة فائضة عن حاجة ال
ة تعقب  ستفيدين من حمل ل الم وستكون فئة الشباب من أوائ
تثمارية  ً اس العمالة المخالفة، فعملية التصحيح ستخلق فرصا
من الدرجة األولى في قطاع المنشآت الصغيرة، وھذه الفرص 
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دالً من البحث  ستكون متاحة للشباب لبدء أعمالھم الخاصة ب
ة ال  ة المخالف أثير العمال ة أخرى، فت ة. ومن جھ عن وظيف
ي  يقتصر على الجانب االقتصادي بل يتعداه إلى األمن الوطن

 والنسيج االجتماعي بشكل عام. 
 

ن   غ عدد المرحلي وحسب بيانات وزارة العمل، فقد بل
اً  ٧١٣٥٢٤غير النظاميين أثناء عملية تصحيح العمالة  مخالف

 ھـ .١٤٣٤/١٢/٢٩ھـ  إلى  ١٤٣٤/٥/٢٥خالل الفترة  

 البطالة
صلحة   ن م صادرة ع ات ال دث البيان شير أح ت

ة في  اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى ارتفاع معدل البطال
ام  ٥,٥المملكة من   ة في ع وة العامل في المئة من إجمالي الق

سبة ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٥,٦م إلى ٢٠١٢ م. وبلغت ن
ي  ة من  ١١,٧السعوديين العاطلين عن العمل حوال في المئ

سبة  ة  ١٢,١إجمالي القوة العاملة السعودية مقارنةً بن في المئ
ذكور  سعوديين ال  ٦,١في العام السابق. وسجل معدل بطالة ال

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمناطق الرئيسة
—————————————————————————

٩٩٦٢٣٩٧٩٨٧٦٠٥١١٩٨٣٨٤٤٨١٠٢٥٥٧٥٢١٠٠١٥٣٠٦٢٠٢٧١٠٥٨سعوديون

٦٥٨١٤٣٩٢٧٧٦٠٠٨٩٣٥٧٤٤٧٦٨٤٣٦١١٢٨٧٩٦٠٣٩٧٢٣٢١٤غير سعوديين

١٦٥٤٣٨٣٦١٢٦٥٢٠٥٩٢٩١٩٥٨٩٥١٧٠٩٩٣٦٣١٢٨٩٤٩٠٩٢٩٩٩٤٢٧٢اإلجمالي

٣١١٢٧٥٢٩٦٤٥٣٦٠٧٧٢٨٣١١٣١٥٢٩٦٤٩١٦٠٧٨٠٦اإلجماليعدد المواليد

٦٢١٢٨٤٢٠٦٧١٠٤١٩٥٦٣٦٩٨٤٢٨٢٣١٠٦٥٢١اإلجماليعدد الوفيات

١٥٦٢٠٠٥٥٨٥٦٨٠٢١٤٧٦٨٥١٧٨٦٦٩٨٨٣٠٩٨٣٢٦١٧٦٨١سعوديون

٧٢٨٠٨٦٩١٤٨٤٨٠٧٤٢٩٣٤٩٨٠٨٧٥٩٧١٩٩١٧٨٨٢٨٦٧٧٥غير سعوديين

٨٨٤٢٨٧٤٧٣٤١٦٠٩٥٧٧٠٣٤٩٨٧٤٢٩٥١٠٣٠١٦١١٠٩٠٤٤٥٦اإلجمالي

٦٫١٣٥٫٧١٢٫١٦٫١٣٣٫٢١١٫٧سعوديون

٠٫١٠٫١٠٫١٠٫١٠٫٦٠٫٢غير سعوديين

٢٫٧٢١٫٣٥٫٥٢٫٨٢٠٫٧٥٫٦اإلجمالي

٦٤٣٢١٢٣٦٩٨٤٠١٠١٣٠٥٢٧١٨٣٨٣٤٣٢٤٤٥١١٥٠٨٢٨سعوديون

٣٦٦٦٣٣٩٧٨٦٧٦٤٤٩٣٦٢٠٣٣٧٧٩٠٧٣٩٩٣غير سعوديين

٦٧٩٨٧٥٤٠٩٦٢٦١٠٨٩٥٠١٧٥٤٥٨٦٤٧٠٢٣٥١٢٢٤٨٢١اإلجمالي

٩١٨٧٩٣٢١٥٨٤٠١١٣٤٦٣٣١٠٦٨٣١٥٣٩٨٥٣٨١٤٦٦٨٥٣سعوديون

٧٢٤٤٢٠٦١٠٨٦٩٤٧٣٥٢٩٠٠٨٠٥١٣٩٤١٦١٣٨٨٨٢١٢٧٨٢غير سعوديين

٨١٦٢٩٩٩٣٢٤٥٣٤٨٤٨٧٥٣٣٩١١٩٧٠٩٥٥٩٩٢٦٩٦٧٩٦٣٥اإلجمالي

٣٩٥٩٧٥٠٦٤٤٤٦٦١٤٣٩٧٨٧١٧٧٥١١٥٥اإلجماليموظفي القطاع المصرفي

المشتغلون

ل. ة، وزارة العم المصدر: وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات، وزارة الخدمة المدني

جدول رقم ٢-١٠ : مؤشرات مختارة عن السكان والقوى العاملة في المملكة

٢٠١٢٢٠١٣

————————————–———————————————–—

معدالت البطالة

السكان

موظفي القطاع الحكومي

موظفي القطاع الخاص
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٤٠ 

في المئة من إجمالي قوة العمل للذكور السعوديين، بينما بلغت 
ة  ٣٣,٢نسبة السعوديات العاطالت عن العمل حوالي  في المئ

سبة  ا عن ن سعودية. أم سائية ال ل الن وة العم الي ق ن إجم م
ي  ٠,٢العاطلين غير السعوديين فقد بلغت  في المئة من إجمال

 القوة العاملة غير السعودية في المملكة.
 

 مؤسسات اإلقراض المتخصصة
م   دي ق استمرت مؤسسات اإلقراض المتخصصة في ت

د  القروض التي تسھم في تحقيق األھداف التنموية للمملكة. وق
ا مؤسسات اإلقراض  ھ ت دم ي ق ت قروض ال ي ال ال غ إجم بل
ام  الث من ع ث ع ال رب ة ال اي ھ المتخصصة منذ إنشائھا حتى ن

ك  ٤٣٠,٦م نحو ٢٠١٣ مليار لایر، وبلغ إجمالي موجودات تل
اع  ٥٧٤,٨المؤسسات في نفس الفترة نحو  ف ارت ار لایر ب ي ل م

ق.  ٤,١نسبته   ام الساب ع رة من ال ت في المئة مقارنةً بنفس الف
منصرف ٢٠١٣وخالل الثالثة أرباع االولى من عام  م بلغ ال
حو الفعلي من قروض ھذه المؤسسات  ار لایر  ٣٤,٦ن ي ل م

ام  ١٥,٠بانخفاض نسبته  في المئة مقارنةً  بنفس الفترة من الع
ة السابق،  الث ث اع ال وبلغ حجم تسديدات القروض خالل االرب

ه  ١٦,٠م نحو ٢٠١٣األولى من عام  مليار لایر بارتفاع  نسبت
ع  ٤٨,٢ ف ق، وارت اب ام الس ع رة من ال ت في المئة عن نفس الف

ام  الث من ع ث ع ال رب ة ال اي ھ ة في ن م ائ رصيد القروض الق
في  ٧,٧مليار لایر بارتفاع نسبته  ٢٦٨,٦م ليبلغ نحو ٢٠١٣

 المئة عن رصيد نھاية العام السابق.
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي
ا   ھ دم ي ق ت قروض ال ي من ال ل ع ف بلغ المنصرف ال

ام  حو ٢٠١٣صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل ع م ن
ه  ٤,٩ ت ب ام  ٦,٧مليار لایر بانخفاض نس ع ة عن ال ئ م في ال

حو  قروض ن د ال دي ار لایر  ٤,٤السابق، وبلغ حجم تس ي ل م
 في المئة عن العام السابق. ٦,٨بانخفاض نسبته 

 
 صندوق التنمية العقارية

الث   ث ع ال بـلغ إجمالي القـروض القـائـمة بنـھايـة الرب
ه  ١١٣,٩م نحو ٢٠١٣من عام  ت ب اع نس ـ ف ارت ار لایر، ب ي مل
دم  ٧,٧حوالي  د ق ق. وق في المئة عن رصيد نھاية العام الساب

م قروضاَ ٢٠١٣الصندوق خالل الثالثة أرباع األولى من عام 
ه  ١٦,٦بلغت قيمتھا حوالي  ت ب  ٣,١مليار لایر، بانخفاض نس

دات  غت تسدي ل ق. وب في المئة عن نفس الفترة من العام الساب
ي ٢٠١٣القروض خالل الثالثة أرباع األولى من عام  م حوال

رة  ٥٢,٤مليار لایر بارتفاع نسبته  ٢,٣ في المئة عن نفس الفت
 من العام السابق.

 
 صندوق التنمية الزراعية

ة   ي م ارتفع إجمالي القروض التي صرفھا صندوق التن
ة ٢٠١٣الزراعية خالل عام   ب س ن غ  ٤,١م ب ل ب ت ة ل ئ م في ال

ون لایر خالل   ٦٧٤,٠مليون لایر مقارنةً بنحو  ٧٠٢,٠ ي ل م
ام  م ٢٠١٣العام السابق، و انخفض تسديد القروض خالل ع

ي  ٥٩,١بنسبة  في المئة مقارنةً  بالعام السابق لتصل إلى حوال
ة   ٦٥١ اي ھ ن ة ب م ائ ق مليون لایر. ووصل إجمـالي القروض ال
ه   ٨,٥م إلى حوالي ٢٠١٣عام  ت  ٠,١مليار لایر بارتفاع نسب

 في المئة مقارنةً  بنھاية العام السابق. 
 

 صندوق االستثمارات العامة
ي من قروض   ل ع ف منصرف ال ي ال ال انخفض إجم

ة ٢٠١٣صندوق االستثمارات العامة خالل عام   ١٧,٥م بنسب
ار لایر.  ١٦,٠في المئة مقارنةً  بالعام السابق ليصل إلى  ي ل م

ار  ١١,٢م نحو ٢٠١٣كما بلغ تسديد القروض خالل عام  ي ل م
ام  ١٥٠,٩لایر بارتفاع بلغت نسبته  ع ال ةً ب ارن ق ة م ئ م في ال

ام   ة ع اي ھ ن ة ب م م ٢٠١٣السابق. وبلغ رصيد القروض القائ
ه  ٧٧,١نحو  ت ب مليار لایر، بارتفاع عن نھاية  العام السابق نس
 في المئة. ٦,٧

 
 البنك السعودي للتسليف واالدخار 

ك   ن ب ي من قروض ال ل ع ف بلغ إجمالي المنصرف ال
ي ٢٠١٣السعودي للتسليف واالدخار خالل عام   ٦,٤م حوال

ه  ت ب ام   ٣,٧٥مليار لایر، بانخفاض نس ع ة عن ال ئ م في ال
ام  حو ٢٠١٣السابق. وبلغ تسديد القروض خالل ع  ٦,٥م ن

ق.  ١٥٠,٢مليار لایر بارتفاع نسبته  ام الساب في المئة عن الع
حو ٢٠١٣وبـلغ رصيد القـروض القـائـمة حتى نھاية عام  م ن

 مليار لایر. ٢٤,٨
 

 برنامجا القروض المحلية واإلعانات
اشراً   ب تبنت الدولة من خالل وزارة المالية برنامجاً م

ة وإنشاء  ام للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إق
امج  المشاريع االقتصادية التنموية بقروض ميسرة، وبدأ البرن

م ١٩٧١ھـ (١٣٩٢/١٣٩١نشاطه في عام  دي ق م)، ويشمل ت
ات  ي قروض إلقـامة الفنادق والمنتجعات السـياحية، والمستشف
ع  ة، ومشاري ي ف ة، والصح والمسـتوصفات والمراكز العالجي

 التعليم والتدريب األھلية.
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٤١ 

وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض  البرنامج  
ة  ٥٧٢,٣م نحو ٢٠١٣خالل عام  ب س ن ا ب ع ف رت مليون لایر م
قروض  ١٢٦,٨ في المئة عن العام السابق. وبلغ المسدد من ال

ة  ١٩٤,٧م حوالي ٢٠١٣خالل  عام  ب س مليون لایر مرتفعا بن
ي  ٠,٤ ال م ام ال ع ماضي. وخالل ال ام ال ع ة عن ال ئ م في ال

اد ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤ م ت ا  ٢٥م) تم اع ھ ن ً م رضا  ٧ق
ً آخر في  ١٨قروض في مجال المشاريع الصحية، و  رضا ق

 مجال البرامج التعليمية والتدريب األھلي.
 

ام   ع ة خالل ال مصروف ات ال ان كما بلغ مجموع اإلع
ار لایر.  ٤,٠م) حوالي ٢٠١٣ھـ  (١٤٣٥/١٤٣٤المالي  ي ل م

ورد  ون لایر،   ١٨٥٩,١حيث بلغت إعانة الشعير المست ي ل م
ة  ١٧٣٩,١وبلغت إعانة األعالف  ان غت إع ل مليون لایر، وب

دارس  ٩٩,٥حليب األطفال  م ة ال ان غت إع ل ون لایر، وب ي مل
ة األرز  ١٥,٤األھلية  ان ون  ٢,٢مليون لایر، وبلغت إع ي ل م

 لایر.
 

 اإلصالحات الھيكلية وأھم القرارات االقتصادية
ع   ل رف ي ب استمراراً للجھود التي تبذلھا المملكة في س

وارد  م ل ل ل ث غالل األم كفاءة األداء االقتصادي وتحقيق االست
رارات ٢٠١٣المتاحة فقد تم خالل عام  م صدور عدد من ق

صاد  ت ر االق طوي رار في ت م الست ة ل مجلس الوزراء الھادف
ة في  ري طوي ت خطوات ال السعودي كما تم إنجاز عدد من ال

ي  ل ا ي م ي رارات مجال ھيكلة االقتصاد السعودي. وف رز ق أب
 :م بھذا الخصوص٢٠١٣مجلس الوزراء خالل عام 

 
حة اإلغراق   - اف ك م وحد ل م الموافقة على النظام (القانون) ال

دول  اون ل ع ت دول مجلس ال ة ل والتدابير التعويضية والوقائي
  الخليج العربية (المعدل).

ط   - ب رت ام، وأن ت ع م ال ي ل ع الموافقة على إنشاء ھيئة تقويم الت
ى  الھيئة برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس األعل

  للتعليم مھامه واختصاصاته.
ة   - ي م ادي اق إنشاء األك ف الموافقة على انضمام المملكة إلى ات

 . الدولية لمكافحة الفساد بصفتھا منظمة دولية

الموافقة على إنشاء المركز السعودي للوقاية من األمراض   -
  ومكافحتھا ضمن الھيكل التنظيمي لوزارة الصحة.

ى   - وم االحد ال أمر ملكي بأن تكون أيام العمل الرسمية من ي
ة  ع جم ومي ال ة ي ي وع ة األسب طل ع كون ال يوم الخميس، وت

  والسبت.
ة   - ن دي الموافقة على إنشاء ھيئة النقل العام ومقرھا الرئيس م

  الرياض.
ة   - الموافقة على منح أم االوالد السعوديين غير السعودية إقام

ا  ھ ت ام ة رسوم اق دائمة في المملكة دون كفيل ، وتتحمل الدول
امل  ع خاص ، وت ويسمح لھا بالعمل لدى الغير في القطاع ال
ام  ع م ال ي ل ع ت ي ال دراسة ف ة من حيث ال ودي ة السع ل ام ع م

  والجامعات والعالج في المستشفيات الحكومية.
في المئة من قيمة  ٥الموافقة على صرف مكافأة مالية بنسبة   -

ة  ك ل م م األموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلغ من داخل ال
ة  م ھ م ال ال ة، واألعم ي ال من غير العاملين في المؤسسات الم
غير المالية، والمنظمات غير الھادفة للربح عن عمليات غسل 
ه في  ي اد إل أموال أو تمويل ارھاب اذا قدم دليالً يصلح االستن

   البدء في التحقيق.
  لموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة.ا -
منصوص   - ه، ال ل وي م الموافقة على نظام جرائم االرھاب وت

 . عليھا في نظام مكافحة غسل األموال
ر   - طوي ت ابضة ل ة ق م ة مساھ أسيس شرك ى ت الموافقة عل

واء  ة في اإلي دول ل ة ل وك ل م م ة ال ي راث ت ي ال ان ب م واستثمار ال
  والضيافة التراثية.

ار بشأن   - احة واآلث ي س ل الموافقة على مبادرة الھيئة العامة ل
احة  ي ة الس ي م ن تحسين مراكز الخدمة على الطرق االقليمية لت

 الوطنية
ر   ث ع أخر أو ت جة ت ال ع م الموافقة على الترتيبات الخاصة ب

  مشروعات الحكومة التنموية وبحث الحلول الممكنة لھا.
ة  - دول ا ال ھ دم ق الموافقة على نظام صرف المساعدات التي ت

 للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك.
ار  - احي وأسع واء السي احة (اإلي ي ظام الس الموافقة على ن

 ■خدمات األنشطة والمھن السياحية)
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 نمو عرض النقود
)، و١سجل عرض النقود بتعريفاته المختلفة (ن 

م نمواً بنسٍب أقل من العام ٢٠١٣) في عام ٣)، و(ن٢(ن
، وھو األداة األوسع لقياس ٣السابق. بالنسبة لعرض النقود ن

السيولة المحلية (ويسمى أيضاً عرض النقود بتعريفه الواسع) 
في المملكة العربية السعودية ويتكون من النقد خارج 
المصارف وإجـمالي الودائـع لدى المصــارف، ارتفع بنسبة 

تريليون لایر  ١,٥مليار لایر) إلى  ١٥١,٤في المـئـة ( ١٠,٩
 ١٧٠,٢في المئة (  ١٣,٩م مقارنةً بنسبة ٢٠١٣في عام 

م. وحافظت الودائع المصرفية، ٢٠١٢مليار لایر) في عام 
في المئة من عرض النقود بتعريفه الواسع  ٩٠,٧التي شّكلت 

نقطة مئوية) على  ٠,٣(أعلى من العام الماضي بنحو  ٣ن
 ١٤١,٤في المئة ( ١١,٢معدل نمو عاٍل مسجلة زيادة نسبتھا 

في  ١٤,٢م مقارنة بزيادة نسبتھا ٢٠١٣مليار لایر) في عام 
م، وانخفض معدل ٢٠١٢مليار لایر) في عام  ١٥٧المـئـة (

مليار  ١٣,٢في المئــة ( ١١,٠نمو النقد خارج المصارف من 
مليار لایر) في  ١٠في المئة ( ٧,٥م إلى ٢٠١٢لایر) في عام 

م، ويعزى انخفاض نمو النقود المتداول خارج ٢٠١٣عام 
) إلى ٣المصارف في ظل ارتفاع نمو عرض النقود (ن

التوسع في دور الوساطة المصرفية و التقنيات الحديثة كنقاط 
 البيع و التحويالت عن طريق األنترنت. 

 
ويظھر تحليل الودائع المصرفية استحواذ الودائع  

تحت الطلب على النصيب األكبر من إجمالي الودائع حيث 

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إتباع  
سياسة نقدية تھدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف اللایر 

والمحافظة على سالمة ومتانة النظام   واألسعار المحلية
المالي للقيام بدوره التمويلي في االقتصاد المحلي، فقد أبقت 

م عند ٢٠١٣على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء في عام 
في المئة، وعلى معدل عائد  اتفاقيات إعادة الشراء  ٢نسبة 

في المئة. كما أبقت المؤسسة  ٠,٢٥المعاكس عند نسبة 
متطلبات االحتياطي النظامي على ودائع العمالء للمصارف 

في المئة للودائع الزمنية واالدخارية،  ٤دون تغيير عند نسبة 
 في المئة للودائع تحت الطلب. ٧و 
 

وظلت السيولة الكلية في النظام المصرفي عند  
مستويات عالية، حيث انخفض متوسط صافي حجم عمليات 

مليون  ١٨٨اتفاقيات إعادة الشراء اليومية للمصارف من 
م، ٢٠١٣مليون لایر في عام  ١٣١م إلى ٢٠١٢لایر في عام 

بينما انخفض متوسط حجم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 
م ٢٠١٣مليار لایر خالل عام  ٧١,٧المعاكس اليومي إلى 

م. وفي ظل وفرة ٢٠١٢مليار لایر خالل عام  ٨٥,٦مقابل 
السيولة في النظام المصرفي، استمرت المؤسسة في اصدار 

مليارات لایر على أساس  ٩أذونات الخزينة بحجم يصل إلى 
م. وظل العائد على أذونات الخزينة ٢٠١٣أسبوعي في عام 

ً عند نسبة  في المئة من سعر الفائدة على الودائع بين  ٨٠ثابتا
 . (SIBID)المصارف العاملة في السوق المحلية 

 

 التطورات النقدية                

(ن٣)(ن٢)(ن١)

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

( ١ )( ٢ )( ٣ )( ٤ )( ٥ )( ٦ )( ٧ )

٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤

٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣٩٢٣٨٧٤١٥٦٤٩٥١٠٨٠٣٧٠

٢٠١١١١٩٩٢٩٦٤١٠٥٦٧٦٠٩٨٥٣٠٥٤٤١١٠٦٦٤٢٧١٥٧١٣٦١٢٢٣٥٦٣

٢٠١٢١٣٣١٤٦٧٥٣٩٧٠٨٨٧١١٥٣٢٤٤٢٨١٢١١٥٤٣١٨٢٢١١١٣٩٣٧٥٤

٢٠١٣١٤٣١٦٩٨٥٧٢٨٠١٠٠٠٤٤٩٣٤٥٠٣٥١٣٤٥٤٨٥١٩٩٦٦٤١٥٤٥١٤٩

راء ( الريبو) التي نفذتھا  تندية،  والتحويالت القائمة،  وعمليات اعادة الش ادات مس *  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتم
المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

نھاية السنة

جدول رقم ٣- ١ : عرض النقود

(مليون لایر)

 الودائع األخرى 
شبه النقدية* 

الودائع الزمنية 
واالدخارية

الودائع تحت 
الطلب

النقد المتداول 
خارج المصارف
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م مقارنةً بنمٍو  ٢٠١٣مليار لایر) في عام  ١٧,٥في المئة (
م ٢٠١٢مليار لایر) في العام   ٢٥,١في المئة ( ١٦نسبته 

-٣والرسمين البيانيين رقم ٣-٣و  ٢-٣و  ١-٣(الجداول رقم 
 ).  ٢-٣و  ١

 
من ناحية أخرى واصلت أدوات السيولة الرئيسة 

) و ١األخرى ممثلةً بعرضي النقود بتعريفيھما األضيق (ن
)، اللذان يشمالن ودائع أكثر سيولة نسبياً تسجيل معدالت ٢(ن

)، الذي يشمل ١م. فقد سجل (ن٢٠١٣نمو جيدة خالل عام 
النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، زيادةً 

م مقارنة بزيادٍة نسبتھا ٢٠١٣في المئة في عام  ١٢,٨نسبتھا 
م. وارتفع نصيب الودائع تحت ٢٠١٢في المئة في عام  ١٦,٦

م مقارنة ٢٠١٣في المئة في عام  ٨٥,٧) إلى ١الطلب في (ن
)، الذي ٢في المئة في العام السابق. كما سجل (ن ٨٥بنسبة 

يشمل الودائع الزمنية واالدخارية األقل سيولة، زيادةً نسبتھا 

في المئة من إجمالي عرض النقود  ٥٥,٥ارتفعت إلى نسبة 
م، ٢٠١٢في المئة في عام  ٥٤,١م مقابل ٢٠١٣في عام  ٣ن

مليار لایر)  في عام  ١٠٣,٣في المئة (  ١٣,٧ونمت بنسبة 
مليار لایر)  ١١٢,٩في المئة ( ١٧,٦م مقارنة بنسبة ٢٠١٣

في العام السابق، وأظھرت الودائع الزمنية واالدخارية اتجاھاً 
ً حيث نمت بنسبة  مليار لایر)  ٢٠,٦في المئة ( ٦,٤تصاعديا

مليار  ١٩في المئة (  ٦,٢م مقابل زيادة نسبتھا ٢٠١٣في عام 
م. ونتيجةً لنمو الودائع تحت الطلب ٢٠١٢لایر) في عام 

بنسبة أكبر من نمو الودائع الزمنية االدخارية، تراجعت نسبة 
في المئة، مقارنة بنسبة  ٢٢,٣) إلى ٣الودائع الزمنية في( ن

في المئة في العام السابق. وسجلت الودائع شبه النقدية  ٢٣,٣
األخرى المكونة من ودائع المقيمين بالعمالت االجنبية 
والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويالت 
القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتھا 

 ٩,٦نمواً  نسبته  المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص،

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠
١٨٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

لایر
ار 
ملي

مكونات عرض النقود: ٢- ٣رسم بياني رقم  

)١ن (عرض النقود  )٢ن (عرض النقود  )٣ن (عرض النقود 

النقد المتداول نھاية السنة
خارج المصارف

الودائع تحت 
الطلب

الودائع الزمنية (ن١)
واالدخارية

الودائع األخرى (ن٢)
شبه النقدية

 (ن٣)

—————————————— —————————— ———————
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
٢٠١٢١١٫٠١٧٫٦١٦٫٦٦٫٢١٣٫٦١٦٫٠١٣٫٩
٢٠١٣٧٫٥١٣٫٧١٢٫٨٦٫٤١١٫١٩٫٦١٠٫٩

جدول رقم ٣- ٢ : معدالت نمو عرض النقود ومكوناته
(نسب مئوية)

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

معدالت نموعرض النقود : ١- ٣رسم بياني رقم 
نسبة مئوية)  ٣ن(
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 ١٣,٦م مقارنة بزيادة نسبتھا ٢٠١٣في المئة في عام   ١١,١
م. ونتيجة لذلك،  ارتفعت نسبة ٢٠١٢في المئة في العام 

م إلى ٢٠١٢في المئة في عام   ٦٣,٦) من ٣) إلى (ن١(ن
بمعدل أعلى   ١م نظراً لنمو ن٢٠١٣في المئة في عام   ٦٤,٧

) ٣) إلى (ن٢). وأيضاً ارتفعت نسبة (ن٣من نمو مكونات (ن
 ٨٧,١م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ٨٦,٩بشكل طفيف من 

). ويشير ٤-٣م (الجدول رقم ٢٠١٣في المئة في عام 
إلى تزايد تفضيل مودعي  ٣إلى ن ١االرتفاع في نسبة ن

 المصارف لحفظ مدخراتھم في أصول أكثر سيولة.
 

 ): العوامل السببية       ٣عرض النقود بتعريفه الواسع (ن
) ٣انخفضت وتيرة الزيادة في عرض النقود (ن 
تصاعدياً خالل األعوام السابقة  اً م بعد أن شھدت مسار٢٠١٣

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

٨٫٦٨٫٨٩٫٨٩٫٦٩٫٣ النقد المتداول خارج المصارف
٩١٫٤٩١٫٢٩٠٫٢٩٠٫٤٩٠٫٧ مجموع الودائع

٤٢٫١٤٩٫١٥٢٫٤٥٤٫١٥٥٫٥ الودائع تحت الطلب
٣١٫٤٢٧٫٦٢٥٫٠٢٣٫٣٢٢٫٣ الودائع الزمنية واالدخارية
١٧٫٩١٤٫٥١٢٫٨١٣٫١١٢٫٩ الودائع األخرى شبه النقدية

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

جدول رقم ٣- ٣ :   مكونات عرض النقود
(األنصبة المئوية في ن٣: بنھاية الفترة)

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
—————————

١٤٣٫٢١٧٠٫٢١٥١٫٤التغير في ن٣
العوامل السببية

٦٦٥٫٨٧٠٦٫٨٧٥٨٫٩صافي اإلنفاق المحلي الحكومي* 
٨٢٫٦١٤٠٫٨١٢٤٫٥ التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

٧٫٨٤٫٥-٠٫٥ التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام
-٧٢٢٫٤-٦٤٢٫١-٦١٠٫٥ العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص** 

-١٤٫٢-٥٫٧٤٣٫٠ صافي البنود األخرى
١٤٣٫٢١٧٠٫٢١٥١٫٤المجموع

جدول رقم ٣- ٥ : العوامل السببية للتغير في عرض النقود (ن٣)

ة. رادات المحلي   * اإلنفاق المحلي الحكومي ناقصاً اإلي

تقديرية.  **

 ( مليار لایر )

ن٢/ ن٣ن١/ ن٣السنة
——————————

٢٠٠٩٥٠٫٧٨٢٫١

٢٠١٠٥٧٫٩٨٥٫٥

٢٠١١٦٢٫٢٨٧٫٢

٢٠١٢٦٣٫٦٨٦٫٩

٢٠١٣٦٤٫٧٨٧٫١

جدول رقم ٣- ٤ : معـدالت نقديـة

 (نسبة مئوية)
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في  ٧,٣على الرغم من نمو صافي االنفاق الحكومي بنحو 
 ٧٠٦,٨م من ٢٠١٣مليار لایر في عام  ٧٥٨,٩المئة إلى 

) نحو ٣م . فقد بلغت نسبة نمو (ن٢٠١٢مليار لایر في عام 
م مقارنة ٢٠١٣مليار لایر) في عام  ١٥١,٤في المئة  ( ١٠,٩

مليار لایر) في عام  ١٧٠,٢في المئة ( ١٣,٩بتوسع نسبته 
م. ويعزى  ذلك إلى انخفاض التأثير التوسعي ٢٠١٢

في  ١١,٦لمطلوبات  المصارف من القطاع الخاص بنسبة 
 ١٤٠,٨م من ٢٠١٣مليار لایر في عام  ١٢٤,٥المئة إلى 

م وكذلك النمو السلبي في  البنود ٢٠١٢مليار لایر في عام 
مليار  ٨٢,٧م إلى ٢٠١٢مليار لایر في عام  ٤٣االخرى  من 

م. وبذلك تصبح قيمة صافي االنفاق ٢٠١٣لایر في عام 
الحكومي المحلي ومطلوبات المصارف من القطاعين الخاص 
ومؤسسات القطاع العام وكذلك صافي البنود األخرى نحو 

مليار لایر، أي بقدر يمكن من تحييد العجز في   ٨٨٧,٩
مليار لایر في  ٦٥٣,٨ميزان مدفوعات القطاع الخاص البالغ 

 ). ٣-٣والرسم البياني رقم  ٥-٣م (الجدول رقم ٢٠١٣عام 
  

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

وتتكون القاعدة النقدية من النقد المتداول خارج المصارف، 
والنقد في صناديق المصارف، إضافة إلى ودائع المصارف 

بشكٍل طفيف لدى مؤسسة النقد. وقد تراجعت القاعدة النقدية 
م مقارنة ٢٠١٣مليار لایر) في عام  ٧,١في المئة ( ٢بنسبة 

مليار لایر) في عام  ٥١,٥في المئة  ( ١٧,٢بتوسع نسبـته 
م. فقد سجل النقد المتداول خارج المصارف تباطؤاً في ٢٠١٢

مليار لایر) في عــام  ١٣,٢في المئة ( ١١النمو من نسبـة 
مليار لایر) في عام  ١٠في المئــة ( ٧,٥م إلى ٢٠١٢
م. إال أن نصيبه في القاعدة النقدية ارتفع ليشكل ما ٢٠١٣
في  ٣٨م مقارنة بنسبة ٢٠١٣في المئة في عام  ٤١,٧نسبته 

المئة في العام السابق. ومن جھة أخرى، أظھرت احتياطيات 

رسم بياني رقم ٣-٣
ي ( ن٣ ) العوامل السببية للتغير ف

-٢٠
٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر
التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

-٨٠٠
-٧٠٠
-٦٠٠
-٥٠٠
-٤٠٠
-٣٠٠
-٢٠٠
-١٠٠

٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص

-١٠٠

-٥٠

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر صافي البنود األخرى

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر ) ٣ن( صافي األثر على عرض النقود 

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر صافي االنفاق الحكومي المحلي
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مليار لایر)  ١٧,١في المئة ( ٧,٩المصارف تراجعا  نسبتـه 
 ٣٨,٣في المئة ( ٢١,٤م مقارنة بنمو نسبته ٢٠١٣في عام 

 مليار لایر) في العام السابق. 
 
واستمرت عملية الوساطة المالية في المملكة   

بالتسارع بشكل قوي حيث ظلت المصارف التجارية تمارس 
نشاط االئتمان بشكل مرتفع  والذي انعكس بشكٍل ايجابي  

م حيث حقق مستوى ٢٠١٣على مضاعف النقود في عام 
مقارنة بالعام السابق والذي بلغ  ٤,٥٠مرتفع يقدر بنحو 

). ويعزى ھذا ٤-٣والرسم البياني  ٦-٣(الجدول  ٣,٩٨
االرتفاع إلى نمو عرض النقود وتراجع القاعدة النقدية وكذلك 

في  ١٠,٦التراجع في نسبة العملة إلى الودائع المصرفية  من 
م ٢٠١٣في المئة في عام  ١٠,٢م إلى ٢٠١٢المئة في عام 

وتراجع نسبة احتياطيات المصارف إلى الودائع المصرفية  
في المئة في  ١٤,٣م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ١٧,٢من 
م. وإجماالً، استمرت المصارف في تعزيز دورھا ٢٠١٣عام 

في ممارسة وساطة نقل األموال بين المدخرين والمستثمرين 
بشكل كبير مع زيادة حجم نمو الودائع المصرفية بمتوسط 

في المئة  ١١,٤في المئة واالئتمان المصرفي بمتوسط  ١١,٩
 م. ٢٠١٣-٢٠٠٨خالل الفترة 

 
 االتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

يزداد عادةً الطلب على النقد في المملكة خالل  
مناسبتين إسالميتين بارزتين ھما شھر رمضان وموسم الحج 
اللذان يوافقان األربعة أشھر األخيرة من السنة الھجرية. ولھذا 
السبب، يظل النقد المتداول خارج المصارف في اتجاه 

مضاعفالقاعدة النقديةنھاية

النقود(مليون لایر) السنة

————————————

٢٠٠٩٢٤٨٥١٣٤٫١٤

٢٠١٠٢٥٤٨٣٢٤٫٢٤

٢٠١١٢٩٩١٠٣٤٫٠٩

٢٠١٢٣٥٠٦٠٠٣٫٩٨

٢٠١٣٣٤٣٥٣٥٤٫٥٠

جدول رقم ٣- ٦ : القاعدة النقدية ومضاعف النقود

٠٫٠

١٫٠

٢٫٠

٣٫٠

٤٫٠

٥٫٠

٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٣٥٠
٤٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

القاعدة النقدية ومضاعف النقود: ٤-٣رسم بياني رقم 

القاعدة النقدية مضاعف النقود

القاعدة النقديةمضاعف النقود

نھاية الشھر 
الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 
التقويم الھجري

          الكمية             
(مليون لایر)

نھاية الشھر 
الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 
التقويم الھجري

          الكمية          
   (مليون لایر)

——————————————————————————————
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

١٢١٠٠٣ ١٤٣٣/٣/٨ ١٣٧٩٧٢٢٠١٢/١ ١٤٣٣/١٢/١٥ ٢٠١٢/١٠

١٣٤١٤٨ ١٤٣٤/٣/١٩ ١٤٦١٧٠٢٠١٣/١ ١٤٣٤/٩/٢٣ ٢٠١٣/٧

جدول رقم ٣- ٧ : االتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

———————————————————— ————————————————————
أدنى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة أعلى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة
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متصاعد حتى نھاية شھر ذي الحجة. ويتضح ھذا من بيانات 
-٣السالسل الزمنية للنقد المتداول خارج المصارف (الجدول 

). وقد بلغ الطلب على النقد المتداول ٥-٣والرسم البياني  ٧
مليار  ١٤٦,٢م عند ٢٠١٣خارج المصارف ذروته في عام 

رمضان  ٢٣م (الموافق ٢٠١٣لایر في نھاية شھر  يوليو 
مليار لایر  ١٣٤,١  ھـ). وسجل أدنى مستوى له عند١٤٣٤

ھـ). ١٤٣٤ربيع األول  ١٩م (الموافق ٢٠١٣بنھاية يناير 
 ١٣,٢مليار لایر و  ٨,٢وارتفع ھذان المستويان بمقداري 

مليار لایر على التوالي عن المستويين المسجلين في عام 
 م. ٢٠١٢

  

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

الموجودات
١٦٣١٢٧٧١٧٤٩٩٤٣٢١٤٠٣٥٩٢٥٦٢٠٠٤٢٨٢٤٠٧٨صافي الموجودات األجنبية

١٥٢٠٠٤٢١٦٥١٥٢٢٢٠٠٧٠٨٦٢٤٢٨٥٧١٢٦٨٧٧٩٢مؤسسة النقد
١١١٢٣٥٩٨٤٢١١٣٣٢٧٣١٣٣٤٣٣١٣٦٢٨٦المصارف التجارية

٩١٦٥٦١٩٩٠٠٨٨١٠٦٧٩٩٩١٢١٩٨٨٨١٣٩٦٥١٥االئتمان المحلي
٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٨٥٨٣٦٥٩٩٩١٢٧١١٢٣٦٤٥مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

١٥٤١٨٨١٨٢٠٤٨١٧٧٨٠٣١٨١١٧٦٢٢٨٧٤٣مطلوبات المصارف من الحكومة
٢٨١٣٦٣٢٢٨٥٣١٨٣١٣٩٥٨٥٤٤١٢٧مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٣٢٠٨٣٥٨٣٧٨١٨٩٢٤٢٢٠٥٩٣اإلجمــــالـي
المطلوبات

١٠٢٨٩٤٤١٠٨٠٣٧٠١٢٢٣٥٦٣١٣٩٣٧٥٤١٥٤٥١٤٩عرض النقود (ن٣)
٩٢٣١١٨٩٩٢٥٥٩١١٨٦٩٩٧١٥١٥٧٤٦١٦٤٠٥٤٣الودائع الحكومية** 
٥٩٥٧٧٦٦٦٧١٠٢٧٩٧٧٩٨٨٧٢٣٩٢١٠٣٤٩٠١صافي البنود األخرى

٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٣٢٠٨٣٥٨٣٧٨١٨٩٢٤٢٢٠٥٩٣اإلجمــــالــي

٧٫٣٢٢٫٣١٩٫٧١٠٫٢-٣٫١صافي الموجودات األجنبية
٨٫٠٧٫٩١٤٫٢١٤٫٥-٦٫١االئتمان المحلي

٠٫٠٥٫٧١٠٫٦١٦٫٤١٢٫٥مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
١٫٩٢٦٫٣-١٨٫١٢٫٣-٢٦٫٥مطلوبات المصارف من الحكومة

٢٤٫٤١١٫٥-١٤٫٧١٫٤-١٢٫٣مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية
١٠٫٧٥٫٠١٣٫٣١٣٫٩١٠٫٩عرض النقود (ن٣)

٧٫٥١٩٫٦٢٧٫٧٨٫٢-١٢٫٦الودائع الحكومية** 
١٢٫٠١٩٫٦٩٫٣١٨٫٦-١١٫٨صافي البنود األخرى

( مليون لایر )

يل. ة.          **   تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحص *       المركز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجاري

(نسبة التغير المئوية)

جدول رقم ٣- ٨ : المسح النقدي* 
(نھاية السنة)

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
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ار 
ملي

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

أدنى مستوى خالل السنة   أعلى مستوى خالل السنة  
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 المسح النقدي
واصلت متحصالت الصادرات، وتدفقات االستثمار  

األجنبي المباشر، واالئتمان المصرفي للقطاع الخاص، 
وزيادة اإلنفاق العام المساھمة في تراكم صافي حيازات 
األصول لدى النظام المصرفي السعودي في السنوات 
األخيرة. لذلك استمر المسح النقدي، وھو المركز المالي 
الموحد للنظام المصرفي السعودي، بإظھار نمو متواصل في 

). ٨-٣أصول النظام المصرفي السعودي بأكمله (جدول 
 ٤٣٨,٧في المئة ( ١١,٧وشھدت ھذه األصول ارتفاعا بنسبة 

م، مقارنة ٢٠١٣تريليون لایر في عام  ٤,٢مليار لایر) إلى 
مليار لایر) في عام  ٥٧٣,٥في المئة ( ١٧,٩بارتفاع نسبته 

 .م٢٠١٢
 

وسجل صافي األصول األجنبية للنظام المصرفي  
 ٢,٨مليار لایر) إلى  ٢٦٢في المئة ( ١٠,٢نمواً نسبته 

في   ١٩,٧م مقارنة بنمو نسبته ٢٠١٣تريليون لایر في عـــام 
م. وبلغ صافي ٢٠١٢مليار لایر) في عام  ٤٢١,٦المئــة (

 ٢,٧األصول األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 
 م.٢٠١٣تريليون لایر في نھاية عام 

 
كما واصل القطاع الخاص السعودي استحواذه على  

قدر كبير من االئتمان المصرفي حيث بلغت مطلوبات 
المصارف من القطاع الخاص من إجمالي االئتمان المصرفي 

م على ٢٠١٣م و٢٠١٢في المئة لعامي   ٨٠,١و ٨١,٩إلى  
التوالي. وتُظھر مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 

 ١,١مليار لایر) لتبلغ  ١٢٤,٥في المئة ( ١٢,٥ارتفاعا بنسبة 
في المئة        ١٦,٤م مقارنة بنسبة ٢٠١٣تريليون لایر في عام 

م، كما سجلت مطلوبات ٢٠١٢مليار لایر) في عام  ١٤٠,٨(
المصارف من مؤسسات القطاع العام غير المالية نمواً بنسبة 

في المئة  ٢٤,٤م مقارنة بنسبة ٢٠١٣في المئة في عام  ١١,٥
 .م٢٠١٢في عام 

 
ساھم ارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة عائدات  

م ٢٠١٣النفط الحكومية في السنوات األخيرة (باستثناء عام 
ً في أسعار البترول) ، مما مكّن  ً طفيفا حيث شھدت انخفاضا

في المئة الى  ٨,٢توسيع قاعدة ودائعھا بنسبة الحكومة من 
م، مقابل ارتفاع نسبته ٢٠١٣تريليون لایر في عام  ١,٦
 .م٢٠١٢في المئة في عام  ٢٧,٧

 

 اتجاھات سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالريال بين  

نقاط  ٣بنحو   (SIBOR) أشھر ٣المصارف السعودية لمدة 
نقطة أساس  ٢٣م مقابل ارتفاع بـنحو ٢٠١٣أساس في عام 

م. وانخفض سعر الفائدة على الودائع بالدوالر ٢٠١٢في عام 
نقاط أساس  ٩م بنحو ٢٠١٣أشھر في عام  ٣األمريكي لمدة 

نقاط أساس. واستمر  ٧مقابل ارتفاع  في العام السابق بنحو
الفارق بين متوسط السعرين في اتجاه تصاعدي لصالح 

م من ٢٠١٣في  المئة في عام  ٠,٦٩ارتفع إلى الريال حيث 
-٣ورسم بياني  ٩-٣م (جدول ٢٠١٢في المئة في عام  ٠,٥٥

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

الودائع بالريال السعودي الودائع بالدوالر

السنة
الودائع 
بالريال 
السعودي

 الودائع 
بالدوالر

الفارق بين أسعار 
الفائدة بالريال 
والدوالر

———————————————

٢٠١٠٠٫٧٤٠٫٣٤٠٫٤٠

٢٠١١٠٫٦٩٠٫٢٩٠٫٤١

٢٠١٢٠٫٩٢٠٫٣٦٠٫٥٥

٢٠١٣٠٫٩٥٠٫٢٧٠٫٦٩

جدول رقم ٣- ٩ : أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر* 

(متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشھر)

*     أسعار الفائدة بين المصارف.
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 سعر الصرف تطورات
م. ٢٠١٣ظل سعر صرف الريال مستقراً في عام  

وبقي سعر الصرف في السوق الفورية بين الريال السعودي 
ً من سعر الربط الرسمي عند   ٣,٧٥والدوالر األمريكي قريبا

 ).  ١٠-٣م (جدول   ٢٠١٣لایر للدوالر في عام 
 

 الدين العام 
واصلت الحكومة تحقيق فائض في الميزانية العامة  

بسبب عائدات النفط، واستمرت عملية إطفاء الدين العام، 
م مقارنة ٢٠١٣مليار لایر في نھاية عام  ٧٥,١لينخفض إلى 

مليار لایر  ٦٨٥,٢م و ٢٠١٢مليار لایر في عام  ٩٨,٨بنحو  
معدل السداد السنوي للدين م. وبلغ متوسط ٢٠٠٢في عام 

م. وأدى ٢٠١٣-٢٠٠٢مليار لایر خالل الفترة  ٥٥,٥العام 
استمرار سداد الدين العام إلى انخفاض كبير في نسبة الدين 

في المئة   ٢,٧العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 
م، ومن ٢٠١٢في المئة في عام  ٣,٧م من ٢٠١٣في عام 
في المئة في عام  ٩٦,٩م، و ٢٠٠٧في المئة في عام  ١٧,١
م. وتجدر االشارة إلى أن الحكومة لم تصدر أي ٢٠٠٢

 م.٢٠١٣سندات حكومية  خالل عام 
 

 تطورات المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي
واصل المركز المالي لمؤسسة النقد نموه، حيث  

 ٢٥٣,٧في المئة ( ١٠,٢ارتفعت أصولھا اإلجمالية بنسبة 
م ٢٠١٣تريليون لایر في نھاية عام   ٢,٧مليار لایر) لتبلغ 

مليار لایر)  ٤٢٧,٢في المئة ( ٢٠,٨مقارنة بارتفاعھا بنسبة 
 .م٢٠١٢في عام 

 
وما تزال حيازات األصول األجنبية تمثل القدر  

األكبر من المركز المالي لمؤسسة النقد. وقد استمرت ھذه 
الحيازات في االرتفاع الناجم من عائدات صادرات النفط. وما 
يزال توزيع حيازات مؤسسة النقد من األصول األجنبية يميل 
نحو االستثمار في األوراق المالية األجنبية التي ارتفعت 

م ٢٠١٣مليار لایر) في عام  ٢٨٢,٨في المئة ( ١٦,٩بنسبة 
مليار لایر) ٢٤٢,٢في المئة ( ١٧مقابل ارتفاع مقارب نسبته 

م. وانخفضت ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك ٢٠١٢في عام 
في المئة الى  ٥,٢العاملة خارج المملكة بنسبة طفيفة بلغت 

م مقابل  ارتفاع نسبته ٢٠١٣مليار لایر في عام  ٥٤٦,٦
مليار لایر في نھاية عام  ٥٧٦,٤في المئة لتبلغ  ٣٩,٢
في المئة إلى  ٤,٥م. بينما ارتفع غطاء العملة بنسبة ٢٠١٢
مليار  ١٨٦,٢م من ٢٠١٣مليار لایر في نھاية عام  ١٩٤,٧

 ).١١-٣م (الجدول ٢٠١٢لایر في نھاية عام 
 

و ظل توزيع مطلوبات مؤسسة النقد متركزاً في  
الودائع الحكومية، حيث بلغت الزيادة في الودائع الحكومية  

 ١,٥مليار لایر) لتصل إلى  ١٠٧,٣في المئة ( ٧,٧نسبة 
م مقارنة بنسبة زيادة كبيرة  ٢٠١٣تريليون لایر في نھاية عام 

مليار لایر) في نھاية عام  ٣١٧,٦في المئة ( ٢٩,٣نسبتھا 
م. وارتفعت أيضا ودائع المصارف التجارية لدى ٢٠١٢

مليار لایر في  ٨١,٩في المئة إلى  ١٥,٧مؤسسة النقد بنسبة 
مليار لایر في نھاية عام  ٧٠,٨م من ٢٠١٣نھاية  عام 

 ■ م٢٠١٢
 

أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
المتوسط 

(لكامل الفترة)
———————————————
٢٠٠٩٣٫٧٥٣٢٣٫٧٤٦٧٣٫٧٥٠٤

٢٠١٠٣٫٧٥١٠٣٫٧٤٩٢٣٫٧٥٠٢

٢٠١١٣٫٧٥١٣٣٫٧٤٨٥٣٫٧٥٠٣

٢٠١٢٣٫٧٥٠٥٣٫٧٥٠٠٣٫٧٥٠٣

٢٠١٣٣٫٧٥٠٤٣٫٧٥٠٠٣٫٧٥٠٢

المصدر: رويترز.

جدول رقم ٣- ١٠ : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في 
السوق الفورية
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٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

ً : الموجودات أوال
١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٦٩٠٣٣١٨٦٢٢٧١٩٤٦٨٤نقد أجنبي وذھب 

٢٣٨٧٦٢٥٠٦٠٢٩١٨٧٣٣٤١٥٢٨٢٩٦نقد في الصندوق

٢٣٨٦٨٢٥٠٤٩٢٩١٧٦٣٣٤٠٥٢٨٢٨٤ورق نقد سعودي

٨١١١١١٠١٢نقود معدنية

٣٣٥٦٧٣٣٤٣٨٨٧٤١٤٠٠٧٥٧٦٤١٥٥٤٦٦٢٩ودائع لدى البنوك بالخارج

١٠٧١٥٤٢١١٨١٩١٦١٤٢٧٨٢٠١٦٧٠٠٢٠١٩٥٢٨٣٧استثمارات في أوراق مالية بالخارج

١٦٤٣٥١٨٤٩٧١٧٨١٧١٨٩٨٦١٦٢٨٣موجودات متنوعة أخرى

١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩٢٠٥٧٨٦٤٢٤٨٥٠٦٣٢٧٣٨٧٢٨االجمالي

ً : المطلوبات ثانيا
١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٦٩٠٣٣١٨٦٢٢٧١٩٤٦٨٤العملة المصدرة

٩٩٢٥١١١٠٩٦٩١٣٩٨٤٦١٥٢٨١٢١٦٦٣٨٨في التداول

٢٣٨٧٦٢٥٠٦٠٢٩١٨٧٣٣٤١٥٢٨٢٩٦لدى المؤسسة

٨٥٧٥٧٠٩١٣٣٧٥١٠٨٣٣٦٤١٤٠٠٩٤٦١٥٠٨٣٣٤ودائــع واحتياطي الحكومة

١٤٩٠٦٠١٠٦٣٥٥٣٠٢٢٥٦٣٦٤٠١٥١٨٠٧٩٥ جاري الحكومة  

٦٠٥٦٧٧٧١٤٢٤١٧٢٣٨٠٢٧٢٤١٦٦٨٥١٤٢٩االحتياطي العام للدولة

١٠٢٨٣٣٩٢٧٧٩٥٧٣٠٧٣١٢٧٦٦٤٧٦١١٠مخصصات مشاريع حكومية* 

٩٢٢٢٣١١٠٢٠٩١٣٦٨٤٤١٥٢٥٤٤١٦٥٧٢٠ودائع صناديق وھيئات حكومية

٥٠٧١٥٥٤٩٧٦٦٣٥١١٧٠٧٩١٨١٩٠١الودائع النظامية للمؤسسات المالية

١٠٣٠٠١٠٣١٠٣٧٧٤٤٠٩١٦٣٥٨ودائع لجھات أجنبية بالمحلية

٣٢٦٩٤١٣٦٧٧٦٩٣٧٩٢٠٢٤٤١٢١٠٤٥٩٩٣٢اذونات الخزينة واتفاقيات اعادة الشراء** 

١٠٩٧٧٨١١٢٧٢١٢٢٢١٣٦٢٢٩٢٥٤٣٢١٨٠٠مطلوبات متنوعة أخرى

١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩٢٠٥٧٨٦٤٢٤٨٥٠٦٣٢٧٣٨٧٢٨االجمالي

مليون لایر

ا. *     تمثل ماخصص للصرف على المشاريع الحكومية التي تم اإللتزام بھ

ة. **  تمثل أدوات السياسة النقدي

عودي جدول رقم ٣-١١ : المركز المالي لمؤسسة النقد العربي الس

(نھاية السنة)
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ة  ب س ن ة ب ي صرف م ال  ١١,٢ال م ة، وزاد رأس ال ئ م ي ال ف
ا  ٧,٨واالحتياطيات بنسبة  احھ في المئة، وكذلك ارتفعت أرب

 في المئة.   ٦,٥بنسبة 
 

 المركز المالي الموحد للمصارف
داً ٢٠١٣حققت المصارف التجارية في عام   م أداًء جي

ي  ال ع إجم ف د ارت ق ة، ف ي ال م ا ال زھ راك ة م ان ت عززت فيه م
غ  ١٥٩,١في المئة ( ٩,٢موجوداتھا بنسبة  ل ب ي ال) ل مليار ريـ

ه  ١٨٩٣,٣ ة        ١٢,٣مليار ريـال، مقارنة بنمـو نسبت ئ م في ال
 ). ١-٤مليار ريـال) في العام السابق (جدول رقم  ١٨٩,٧(
 

 الودائع المصرفية
ام   ة في ع ي مصرف م ٢٠١٣ارتفع إجمالي الودائع ال

ة ( ١١,٢بنسبة  ئ حو  ١٤١,٤في الم غ ن ل ب ي ال) ل ار ريـ ي ل م

ام   وي في ع ق ا ال واصلت المصارف التجارية أداءھ
دة، ٢٠١٣ م على مختلف األصعدة، وحققت معدالت أرباح جي

اع  ف ارت وذلك انسجاماً مع المناخ االقتصادي العام الذي اتسم ب
ود مؤسسة  مستويات الثقة والتوظيف، ھذا باإلضافة إلى جھ
ظام  ن ى ال ة واالشراف عل اب رق النقد العربي السعودي في ال
ة ورقي  ي ال م ه ال المصرفي الھادفة إلى تعزيز متانته ومالءت
عمالء  ل ا ل ھ دم ق مستويات الخدمات المصرفية والمالية التي ي
ذا  عرض ھ ة. ويست ف ل ت واألنشطة االقتصادية والتجارية المخ
د  ھ ع م ة، ونشاط ال اري ج ت مصارف ال طورات ال فصل ت ال
المصرفي، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي في اإلشراف 
ظھر  ل. وي وي م ت والرقابة على القطاع المصرفي وشركات ال

ام  م من خالل ٢٠١٣األداء الجيد للمصارف التجارية في ع
ة، حيث زاد  ي ال م ا ال زھ راك ارتفاع نشاطھا العام، وتعزيز م

ة  ب س ن ع  ٩,٢إجمالي موجوداتھا ب ودائ مت ال ة، ون ئ م في ال

 القطاع المصرفي              

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

الموجودات

١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٧٩١٧٤٢١٧٤٥٥٢٠٠٣٦٦  االحتياطيات المصرفية

٢١٠٩١٨١٩٣١٢٧٢٠٨٧٢٣٢١٢٨٢٩٢١٠٦٩١  الموجودات األجنبية

١٨٢٣٢٤٢١٤٣٣٣٢٠٩٦٣٤٢٢٠٧٦١٢٧٢٨٦٩  مطلوبات على القطاع العام

٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٨٥٨٣٦٥٩٩٩١٢٧١١٢٣٦٤٥  مطلوبات على القطاع الخاص

١٣٦٥١٩٤٦١٦٩٤٢٧٣٧٢٧٤٠  مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقدية

٨١٢٩٦٧٠٧٩٤٨٦٨٤٣٨١٢٣٣٨٢٩٧١  موجودات أخرى

١٣٧٠٢٥٨١٤١٥٢٦٧١٥٤٤٤٣٤١٧٣٤١٤١١٨٩٣٢٨٣إجمالي الموجودات (المطلوبات)

المطلوبات

٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١١٠٣٦٣٤١٢٦٠٦٠٨١٤٠١٩٨٠الودائع المصرفية

٩٩٦٨٣٩٤٧٠٦٧٥٤٥٠٧٩٣٩٦٧٤٤٠٥المطلوبات األجنبية

١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٠١٤٠٢٠٩٤٩٤٢٢٥٨٥٥رأس المال واالحتياطيات

٢٦٨٣٠٢٦١٢٠٣٠٩١٩٣٣٥٠٨٣٥٦٩٢األرباح

١٣٩٥٥٥١٣١٥٦٧١٤٤٢٩١١٥١١٣٥١٥٥٣٥٠مطلوبات أخرى

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

(مليون لایر)
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ه  ١٤٠٢,٠ ت ب ـ س و نـ في  ١٤,٢مليار ريـال، مـقـارنـة بـنـمـ
م  ١٥٧,٠المئة  ( -٤مليار ريـال) في العام السابق (جدول رق

 ).٢-٤، ورقم ١-٤، والرسمان البيانيان رقـم ٢
 

٨٢.٩ ٨٧.٥ ٨٧.٦ ٨٧.٤ ٨٧.٨

١٧.١ ١٢.٥ ١٢.٤ ١٢.٦ ١٢.٢

٠

٢٥

٥٠

٧٥

١٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

وية
 مئ
سبة

ن

الودائع حسب العملة: ١- ٤رسم بياني رقم 

 الودائع بالعملة المحلية الودائع بالعملة األجنبية

-١٠

١٠

٣٠

٥٠

٧٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

وية
 مئ
سبة

ن

معدالت نمو الودائع : ٢- ٤رسم بياني رقم  
المصرفية

أخرى شبه نقدية  زمنية وإدخارية  تحت الطلب 

ة حسب    ي مصرف ع ال ودائ طورات ال وباستعراض ت
ام  م ٢٠١٣نوعھا، يالحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب في ع

غ  ١٠٣,٣في المئة ( ١٣,٧بنسبة  ل ب ت ال) ل  ٨٥٧,٣مليار ريـ

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

أوالً : حسب النوع

٤٣٣١٦٢٥٣٠٠٧٢٦٤١٠٥٦٧٥٣٩٧٠٨٥٧٢٨٠الودائع تحت الطلب

٣٢٣٣٧٧٢٩٨٢٨٣٣٠٥٤٤١٣٢٤٤٢٨٣٤٥٠٣٥الودائع الزمنية واإلدخارية

١٨٤٠٠٩١٥٦٤٩٥١٥٧١٣٦١٨٢٢١١١٩٩٦٦٤الودائع األخرى شبه النقدية: 

١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٦٤٣٥١٥٩٣٩٤١٧٠٥٦٢الودائع بالعملة األجنبية

١٤٧٧٠٢٣٦٥٠٨٣٦٥٩٨٤٩١٢٨١٢        مقابل اعتمادات مستندية

٢٢٠١٤١٠١٠٣٥عمليات إعادة الشراء (ريبو)

٨٢٨٩٩٧٣٥١٢٣٢٦١٢٩٥٨١٦٢٥٥التحويالت القائمة

ثانياً : حسب القطاع

٧٢٠٩١٩٧٧٩٥٦٤٨٩٠٢٤٤٩٩٨٢٥٥١١٠٣٢١٦القطاع الخاص

٢١٩٦٣٠٢٠٥٢٨٦٢١٣٣٩٠٢٦٢٣٥٤٢٩٨٧٦٤القطاع العام

ثالثاً : حسب العملة

٧٧٩٨١٩٨٦١٧٥٣٩٦٧١٩٩١١٠١٢١٤١٢٣١٤١٨الودائع بالعملة المحلية

١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٦٤٣٥١٥٩٣٩٤١٧٠٥٦٢الودائع بالعملة األجنبية

٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١١٠٣٦٣٤١٢٦٠٦٠٨١٤٠١٩٨٠إجمالي الودائع المصرفية

جدول رقم ٤-٢ : الودائـع المصرفيــة
(نھاية الفترة)

(مليون لایر)



 ٥٣ ٥٠التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

ه  ت ب ة ( ١٧,٦مليار ريـال، مقارنة بنمو نس ئ م  ١١٢,٩في ال
وي من  ئ م ا ال ھ ب ق، وزاد نصي اب مليار ريـال) في العام الس

ى ٢٠١٢في المئة في نھاية عام  ٥٩,٨إجمالي الودائع من  م إل
ام  ٦١,١ عـت ٢٠١٣في المئة في نھاية ع ـ ف ك ارتـ ذلـ م، كـ

ار  ٢٠,٦في المئة ( ٦,٤الودائع الزمنية واالدخارية بنسبة  ملي
ام  ٣٤٥,٠ريـال) لتبلغ  ع اع في ال ف ارت مليار ريـال، مقارنة ب

مليار لایر)، بينما انخفض  ١٩,٠في المئة ( ٦,٢السابق نسبته 
ام  ع في ع ودائ ي ال ال ى ٢٠١٣نصيبھا المئوي من إجم م إل

ة  ٢٤,٦ ب س ن ام  ٢٥,٧في المئة، مقارنة ب ع ة في ال ئ م في ال
ا  ھ عظم ة (م ديـ ق ن ه ال ـ السابق. وبالنسبة للودائع األخـرى شب
ة  اي ھ ـت في ن ـ ع ف ودائع المقيمين بالعملـة األجنبية)، فقـد ارت

ة ( ٩,٦م بنسبــة ٢٠١٣عــام  ـ ئ ال)  ١٧,٥في الم ار ريـ ي ل م
ه  ١٩٩,٧لتبلـغ  في  ١٦,٠مليـار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبت

راجع  ٢٥,١المئة   ( ق، وت ابـ ام الس ع ال) في ال ار ريـ ي ل م
ام  ة ع اي ھ م ٢٠١٣نصيبھـا المئوي من إجمالـي الودائع في ن

ام  ١٤,٥في المئة، مقارنـة بنسبـة  ١٤,٢إلى  ـ في المئة في الع
 ).٣-٤السابـق (رسم بياني رقم 

 
د   ق طاع، ف ق ع حسب ال ودائ ع ال وزي ى ت وبالنظر إل

ة ٢٠١٣ارتفعت ودائـع القطاع الخـاص في نھاية عـام  م بنسبـ
ى  ١٠٥,٠فـي المئة ( ١٠,٥ ار  ١١٠٣,٢مليار ريـال) إل ي ل م

ة ( ١٢,١ريـال، مقارنة بنمو نسبته  ئ م ي ال ار  ١٠٨,٠فـ ي ل م
خاص  طاع ال ق ريـال) في العام السابق، وبلغ نصيب ودائع ال

ه  ت ب ا نس ة م ي ة،  ٧٨,٧من إجمالي الودائع المصرف ئ م في ال
عت   ٧٩,٢مقارنة بنسبة  ف ق. وارت ام الساب ع ة في ال ئ في الم

ة ٢٠١٣ودائع القطاع العام في نھاية عام  ب س ن في  ١٣,٩م ب
غ  ٣٦,٤المئة     ( ل ب ت ال) ل ار ريـ ي ل ار لایر،  ٢٩٨,٨م ي ل م

مليار لایر) في  ٤٩,٠في المئة ( ٢٢,٩مقارنة بارتفاع نسبته 
ام من  ع طاع ال ق ع ال العام السابق. وبذلك ارتفع نصيب ودائ

ى ٢٠١٢عام  نھاية في المئة في ٢٠,٨إجمالي الودائع من  م إل
 م.٢٠١٣عام  نھايةفي المئة في  ٢١,٣

 
ة،   ل م ع وبالنسبة لتطورات الودائع المصرفية حسب ال

ة ٢٠١٣ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في عام   ١١,٨م بنسب
ال،  ١٢٣١,٤مليار ريـال) لتبلغ  ١٣٠,٢في المئة ( ار ريـ ملي

ال)  ١٣٤,٠في المئة ( ١٣,٩مقارنة بزيادة نسبتھا  ار ريـ ي ل م
ي  نھايةفي  ال وي من إجم ئ م ا ال ھ ب غ نصي العام السابق، وبل

ة  ٨٧,٨م نحو ٢٠١٣الودائع في عام  ب س ن ة ب في المئة، مقارن
ة  ٨٧,٤ ـ ل م ع ال ع ب ودائ في المئة في نھاية العام السابق. أما ال

ة  ـ ة ( ٧,٠األجنبيـة فقد ارتفعت بنسب ئ م ار  ١١,٢في ال ي ل م
ه  ١٧٠,٦ريـال) لتبلغ  ـ ت ب اع نس ف ارت ة ب ارن ق مليار ريـال، م

ة   ( ١٦,٨ ال) في  ٢٣,٠في المئ ار ريـ ي ل ةم اي ھ ام  ن ـ ع ال
ع من  ودائ  ١٢,٦السابق، وبذلك تراجع نصيبھا من إجمالي ال

ة  ١٢,٢م إلى ٢٠١٢في المئة في نھاية عام  اي ھ ن ة ب ئ م في ال
 م.٢٠١٣عام 

 
 مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام

ن   طاعي ق ى ال ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف عل
ة،  االت مخصوم الخاص والـعـام (قـروض وسـلـف، وكـمبي

ة ٢٠١٣واستثمارات) فـي عـام  ـ ب ـ س ة       ١٤,٤م بـنـ ئ م في ال
ة  ١٣٩٩,٣مليار ريـال) لـيـبلغ  ١٧٦,٦(  ارن ق مليار ريـال، م

مليار ريـال) في العام  ١٥٢,٩في المئة ( ١٤,٣بارتفاع نسبته 
ام  ع ن ال السابق. وبذلك شكل إجمالي المطلوبات على القطاعي

ة ٢٠١٣والخاص في نھاية عام  ب ة من  ٩٩,٨م نس ئ م في ال
في المئة في   ٩٧,٠إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة، بنسبة 

 نھاية العام السابق. 
 

طاع   ق ى ال مصارف عل وارتفع إجمالي مطلوبات ال
ة ٢٠١٣الخاص في عام  ب س ن ة ( ١٢,٥م ب ئ م  ١٢٤,٥في ال

اع  ١١٢٣,٦مليار ريـال) ليبلغ  مليــار ريـال، مقارنــة بارتفــ
ـفي المئ ١٦,٤نسبتـه  ام  ١٤٠,٨ة (ـ ع ال) في ال ار ريـ ي ل م

السابق. وشكلت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في 
ع  ٨٠,١م نسبة ٢٠١٣نھاية عام  ودائ ي ال ال في المئة من إجم

 في المئة في العام السابـق.  ٧٩,٣المصرفية، مقارنة بنسبة 
 

ام (قروض   ع أما مطلوبات المصارف على القطاع ال
د  للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية)، فق

٤٦.١ ٥٣.٨ ٥٨.١ ٥٩.٨ ٦١.١

٣٤.٤
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مكونات الودائع المصرفية: ٣- ٤رسم بياني رقم  

 تحت الطلب زمنية وإدخارية أخرى شبه نقدية
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ار  ٥٢,١في المئة ( ٢٣,٦م بنسبة ٢٠١٣ارتفعت في عام  ي ل م
ه  ٢٧٢,٩ريـال) لتبلغ نحو  ت ب مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نس

مليار ريـال) في العام السابق. وشكلت  ١١,١في المئة ( ٥,٣

——————————————————
٨٥٨٣٦٥٨٠٫٢٩٩٩١٢٧٨١٫٧١١٢٣٦٤٥٨٠٫٣المطلوبات على القطاع الخاص

٨٢٤٧٩٥٧٧٫١٩٦٠٤٧٢٧٨٫٦١٠٧٦٣٩٣٧٦٫٩االئتمان المصرفي

٨١٤٩٨٨٧٦٫٢٩٥١٠٢٢٧٧٫٨١٠٦٥٥٣٣٧٦٫٢قروض وسلف

٩٨٠٧٠٫٩٩٤٥٠٠٫٨١٠٨٦٠٠٫٨كمبياالت مخصومة

٣٣٥٧٠٣٫١٣٨٦٥٥٣٫٢٤٧٢٥٢٣٫٤استثمارات في أوراق مالية خاصة

٢٠٩٦٣٤١٩٫٦٢٢٠٧٦١١٨٫١٢٧٢٨٦٩١٩٫٥المطلوبات على القطاع العام
٣١٨٣١٣٫٠٣٩٥٨٥٣٫٢٤٤١٢٧٣٫٢االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

١٧٧٨٠٣١٦٫٦١٨١١٧٦١٤٫٨٢٢٨٧٤٣١٦٫٣استثمارات في أوراق مالية حكومية

١٣٠٢٤٩١٢٫٢١٣٨٦٨٥١١٫٣١٧٩١١٤١٢٫٨أذونات خزينة

٤٧٥٥٤٤٫٤٤٢٤٩١٣٫٥٤٩٦٢٨٣٫٥سندات حكومية

١٦٩٤٠٫٢٢٧٣٧٠٫٢٢٧٤٠٠٫٢مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

١٠٦٩٦٩٣١٠٠٫٠١٢٢٢٦٢٥١٠٠٫٠١٣٩٩٢٥٥١٠٠٫٠المجمــوع

(نھاية الفترة)

النصيب المئوي 
للمجموع المبلغ

النصيب المئوي 
للمجموع المبلغالمبلغ

النصيب المئوي 
للمجموع

٢٠١٣ ٢٠١٢
———————

(مليون لایر)

———————
٢٠١١

———————

جدول رقم ٤-٣ : مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام

ام  ة ع اي ھ ام في ن ع ة ٢٠١٣المطلوبات من القطاع ال ب م نس
ة  ١٩,٥ ب س ن في المئة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة ب
م  ١٧,٥ ق (جدول رق ام الساب ع ة ال اي ھ ، ٣-٤في المئة في ن

 ).  ٥-٤، ورقـــم ٤-٤والرسمان البيانيان رقم 
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مطلوبات المصارف حسب النوع    : ٤-٤رسم بياني رقم 

ائتمان مصرفي  استثمارات 
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غ  ل ب ي  ٢٣٤,٨االئتمان المصرفي الممنوح لقـطـاع الـتـجـارة ل
ه  ت ب ـ ة ( ١٤,٠مليار ريــال، أي بارتفاع نـس ئ م  ٢٨,٧في ال

ة في  ١٣,٢مليار لایر)، مـقـارنـة بارتـفـاع  نسبته  ئ م في ال
طاع  ق وح ل ن م م العام الـسـابــق. وشھد االئتمان المصرفي ال

ال)  ٧,٥في المئة ( ١٣,٢الـخـدمات ارتفاعاً نسبته  مـلـيار ريـ
ه  ٦٤,٠ليبلغ  ت ب اع نس في  ٤٨,٢مليار لایر، مـقـارنـة بـارتف

مصرفي  ان ال م ت ك االئ ذل ع ك ف ق. وارت المئة في العام الساب
ة  ب س ن اج ب ت ة        ١٠,٧الممنوح لقطاع الصناعة واإلن ئ م في ال

مليار لایر، مقارنة بارتفاع  ١٣٩,٨مليار ريـال) ليبلغ  ١٣,٦(
ان  ١٣,٠نسبته  م ت ع االئ ف ا ارت م في المئة في العام السابق. ك

ة ( ١,٦المصرفي لقطاع البناء والتشييد بنسبة  ئ م  ١,٢في ال
ه  ٧٦,٦مليار ريـال) ليبلغ  ت ب اع نس ف ارت مليار لایر، مقارنة ب

ان  ٨,٠ م ت د االئ ل، شھ اب في المئة في العام السابق. وفي المق
ه  ت ب ً نس ا ع راج ل ت وي في  ٨,٣المصرفي الممنوح لقطاع التم

غ  ٢,٥المئة  ( ل ب ة  ٢٧,٩مليار ريـال) لي ارن ق ار لایر، م ي ل م
ا انخفض  ٣٥,٥بارتفاع نسبته  في المئة في العام السابق. كم

ة  ب س في  ١,٢االئتمان المصرفي لقطاع النقل واالتصاالت بن
غ  ٠,٥المئة ( ل ب ي ة  ٣٧,٩مليار ريـال) ل ارن ق ار لایر، م ي ل م

ق. وانخفض  ١,٣بانخفاض نسبته  ام الساب ع في المئة في ال
رى  ـ االئتمان المصرفي لقطاع الكھرباء والمياه وخدمات أخـ

ة ( ٠,٢بنسبــة طفيفة قدرھا  ـ ـ ئ ال)  ٠,٠٧في الم ار ريـ ي ل م
ة  ٣٣,٤مليار لایر، مقارنة بارتفاع نسبته  ٣٤,٣ليبلغ  ئ في الم

 ).٦-٤، والرسم البياني رقم ٤-٤في العام السابق (جدول رقم 

 االئتمان المصرفي حسب اآلجال
ارتفع االئتمان المصرفي قصير األجل (أقل من سنة)  

ام  ام في ع ع طاع ال ق الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات ال
غ  ٦٦,٥في المئة ( ١٢,٤م بنسبة ٢٠١٣ ل ب ي ال) ل ار ريـ ي ل م
ة      ١٠,٥مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٦٠٣,٣ ئ م في ال

وسط  ٥١,١(  ت مليار ريـال) في العام السابق. وزاد االئتمان م
ة  ٣م  (سنــة إلى ٢٠١٣األجل في عـام  ـ ـ ب  ٥,٨سنوات) بنس

ال،  ٢١٢,٠مليار ريـال) ليبلغ  ١١,٧في المئة ( ار ريـ ـ ـ ي ل م
مليار ريـال)  ٦٤,٢فـي المئة ( ٤٧,٢مقارنـة بارتفــاع نسبتـه 

ر من  ث  ٣في العام السابق. وارتفع االئتمان طويل األجل (أك
غ  ٤٢,٢في المئة ( ١٦,١سنوات) بنسبة  ل ب ي ال) ل ار ريـ ي ل م

ة   ١٢,٠مليــار ريـال، مقارنة بنمــو نسبتــه  ٣٠٥,٢ ئ م في ال
 مليار ريـال) في العام السابق.  ٢٨,١(
 
 االئتمان المصرفي حسب النشاط االقتصادي 

مصرفي حسب األنشطة   ان ال م ت ع االئ تباين توزي
ام  مصرفي ٢٠١٣االقتصادية لع ان ال م ت ع االئ ف د ارت ق م، ف

ة ( ٣٤,٣الممنوح لقطاع التعدين والمناجم بنسبة  ئ  ٤,٢في الم
ه  ١٦,٣مليار ريـال) ليبلغ  ت ب اع نس ف ارت مليار لایر، مقارنة ب

ان  ٥٩,٠ م ت ع االئ ف ا ارت م ق. ك اب ام الس ع ي ال ة ف ئ م ي ال ف
ة  ب س ن في  ٣٠,٣المصرفي لقطاع الزراعة وصيد األسماك ب

ة  ١٢,٠مليار ريـال)، ليبلغ  ٢,٨المئة ( ارن ق ال، م ار ريـ ي ل م
وسع  ٣,٩بارتفاع نسبته  ا ت م ق. ك ام الساب ع ة في ال في المئ

النصيبالنصيبالنصيب
المئويالمئويالمئوي ——————————————————

٨٨٦٤١٫١٩٢١٠١٫٠١٢٠٠١١٫١الزراعة وصيد األسماك
١١١٦٦٢١٣٫٥١٢٦٢٠٣١٣٫١١٣٩٧٦٤١٣٫٠الصناعة واإلنتاج
٧٦٥٧٠٫٩١٢١٧١١٫٣١٦٣٤٨١٫٥التعدين والمناجم

٢٥٧٧٩٣٫١٣٤٣٨٥٣٫٦٣٤٣١٥٣٫٢الكھرباء والمياه وخدمات أخرى
٦٩٧٩٦٨٫٥٧٥٣٨١٧٫٨٧٦٥٥٥٧٫١البناء والتشييد

١٨٢٠٧٨٢٢٫١٢٠٦٠٢٣٢١٫٥٢٣٤٧٦٨٢١٫٨التجارة
٣٨٨٨٦٤٫٧٣٨٣٩٦٤٫٠٣٧٩٢٤٣٫٥النقل واالتصاالت

٢٢٤٦٨٢٫٧٣٠٤٥١٣٫٢٢٧٩١٥٢٫٦التمويل
٣٨١٦٠٤٫٦٥٦٥٤٢٥٫٩٦٤٠٠٤٥٫٩الخدمات

٣١٩٤٤٦٣٨٫٧٣٧١٧١٢٣٨٫٧٤٣٢٧٩٩٤٠٫٢نشاطات أخرى متنوعة
٨٢٤٧٩٥١٠٠٫٠٩٦٠٤٧٢١٠٠٫٠١٠٧٦٣٩٣١٠٠٫٠المجمــوع

المبلغ

—————————————————————٢٠١٣

المبلغ المبلغ

جدول رقم ٤-٤ : االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
(نھاية الفترة)

(مليون لایر)
٢٠١١٢٠١٢
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 القروض االستھالكية وقروض البطاقات االئتمانية
راد   ألف وحة ل ن م م ة ال ي ھالك قروض االست سجلت ال

ا  ھ وى ل ى مست وقروض بطاقات االئتمان من المصارف أعل
ام  ٣٤٠,٥لتصل إلى  ة ٢٠١٣مليار لایر خالل ع ارن ق م، م

ذا  ٢٨١,٥بنحو عزى ھ د ي ق، وق اب ام الس ع مليار لایر في ال
روض،  ق ى ال د عل ائ ع االرتفاع إلى تراجع معدالت ھامش ال
اع حجم  ف جة ارت ي ت وكذلك إلى زيادة الطلب على القروض ن
خاص  توظيف السعوديين في كل من القطاعين الحكومي وال
ي  ال اده في إجم زي عظم ال رة. وطرأت م ي رة األخ ت ف في ال
ى زادت  ت القروض لألفراد في جانب القروض االستھالكية ال

مليار  ٣٣٢,٠مليار لایر)  لتبلغ  ٥٨,٥في المئة ( ٢١,٤بنسبة 
ه ٢٠١٣لایر في نھاية عام  في  ١٢,٩م، مقارنة بارتفاع نسبت

رسم بياني رقم ٤-٦: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 
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——————————————————————————
٢٠٠٩١٧٨٦٠٫١٣٨١٣٤٫٥١٢٣٩٢٣٫٦١٧٩٩١٨٫٢٨٦٢١٫٢

٢٠١٠٢٣٠٨٧٫٧٤٢٢٠٩٫٠١٣٣٥٣٧٫٩١٩٨٨٣٤٫٦٨٣٩٩٫٧

٢٠١١٢٩٣٠٠٫٦٤٩٤٤٤٫٣١٦٣٥٠٠٫٩٢٤٢٢٤٥٫٩٧٧٨٢٫٦

٢٠١٢٣٥٧١٠٫٧٥٥٤٢٢٫٤١٨٢٣٨٠٫٦٢٧٣٥١٣٫٧٧٩٨٣٫٣

٢٠١٣٤٤٨٨٨٫٥٦٥٠٦٩٫١٢٢٢٠٨٦٫٦٣٣٢٠٤٤٫٢٨٤٠٦٫٩

 *     تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.

جدول رقم ٤-٥  :    القروض االستھالكية لألفراد وقروض بطاقات االئتمان
(مليون لایر)

القروض االستھالكية لألفراد
بطاقات االئتمان* —————————————————————————————

١٥٠

١٨٠

٢١٠

٢٤٠

٢٧٠

٣٠٠

٣٣٠

٣٦٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

لایر
ار 
ملي

إجمالي القروض االستھالكية: ٧- ٤رسم بياني رقم  
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عراض  ٣١,٣المئة ( است ق. وب ام الساب ع ار لایر) في ال ي مل
روض ألغراض   ـ ق مكونات ھذه القروض، يالحـظ ارتفـاع ال

ة ( ٢١,٨أخرى بنسبـة  غ  ٣٩,٧في المئـ ل ب ت ال) ل ار ريـ ي ل م
ه  ٢٢٢,١ ت ب ة من  ٦٦,٩مليار ريـال، ممثلة ما نس ئ م في ال

ه  ت ب  ١١,٥إجمـالي القروض االستھالكية، مقارنة بارتفاع نس
عت  ١٨,٩في المئة ( ف ق. وارت ام الساب ع مليار ريـال) في ال

ة  ب س ن  ٢٥,٧القروض الممنوحة ألغراض التمويل العقاري ب
ا  ٤٤,٩مليار ريـال) لتبلغ  ٩,٢في المئة ( ال، أي م مليار ريـ

ة،  ١٣,٥نسبته  ي ھالك قروض االست ي ال ال في المئة من إجم
مليار ريـال) في  ٦,٤في المئة  ( ٢١,٩مقارنة بارتفاع نسبته 

وح ألغراض  نھاية ن م م ان ال م ت ع االئ العام السابق. كما ارتف
ة  ب س ن ة  ( ١٧,٤شراء السيارات والمعدات  ب ئ م  ٩,٦في ال

في  ١٩,٦مليار ريـال، أي ما نسبته  ٦٥,١مليار ريـال) ليبلغ 
ه  ت ب و نس م ن المئة من إجمالي القروض االستھالكية، مقارنة ب

مليار ريـال) في العام السابق. وارتفعت  ٦,٠في المئة ( ١٢,١
ام  نھايةقروض بطاقات االئتمان في  ة ٢٠١٣ع ب س ن  ٥,٣م ب

ة  ٨,٤مليار ريـال) لتبـلغ  ٠,٤في المئة ( ارن ـ مليار ريـال، مق
ار لایر) في  ٠,٢في المئة ( ٢,٦بارتفاع نسـبتـه  ي ل ةم اي ھ  ن

 ).٧-٤، والرسم البياني رقم ٥-٤العام السابق (جدول رقم 
 

 القروض المشتركة 
اع   ف تشير بيانات القروض المشتركة للمقيمين إلى ارت

مصارف  حالف مع ال ت ال ة ب ي ل ح م عددھا بين المصارف ال
غ  ٢٦,٨م بنسبة ٢٠١٣عام  نھايةالخارجية في  ل ب ت ة ل في المئ

ة  ٥٥٨ ب في  ٢٨,٨قرضاً، وكذلك ارتفعت لغير المقيمين بنس
قروض  ١٣٤المئة لتبلغ  ذه ال ة ھ م ي قرضاً، وارتفع إجمالي ق

غ  ٣٤,٧م بنسبة ٢٠١٣عام  نھايةللمقيمين في  ل ب ت ة ل ئ م في ال
ر  ٢١١,٣ ي غ قروض ل ة ال م ي ً ق مليار ريـال، وارتفعت أيضا

 مليار ريـال.  ٢٦,٠في المئة لتبلغ  ٤٠,٢المقيمين بنسبة 
  

 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
ة   جاري ت انخفضت الموجودات األجنبية للمصارف ال

ة ٢٠١٣عام  نھايةفي  ب س ن ة ( ١,٠م ب ئ م ار  ٢,١في ال ي ل م
ه  ٢١٠,٧ريـال) لتبلغ نحو  مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبتـ

 العام السابق. نھايةمليار ريـال) في  ٤,١في المئة ( ٢,٠
 

مصارف   ى ال ة عل ي ب ن ات األج وب وانخفضت المطل
ة ( ٦,٣م بنسبة ٢٠١٣التجارية في عام  ئ م ار  ٥,٠في ال ي ل م

ه  ٧٤,٤ريـال) لتبلغ  ت ب اع نس  ٥,٢مليار ريـال، مقارنة بارتف

ةمليار ريـال) في  ٣,٩في المئة ( ق (جدول  نھاي ام الساب ع ال
 ). ٩-٤، ورقم ٨-٤، والرسمان البيانيان رقم ٦-٤رقم 

 
موجودات   ونـتـيـجـة لـھـذه التطورات زاد صافي ال

ة  ي ب األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة (الـمـوجـودات األجن
ام  ة ع اي ھ ة  ٢٠١٣نـاقصاً المطلوبات األجنبية) في ن ب س ن م ب

ال،  ١٣٦,٣مليار ريـال) ليبلغ  ٢,٩في المئة ( ٢,١ ار ريـ ي مل
مليار ريـال)  ٠,٢في المئة ( ٠,١مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 

 العام السابق.  نھايةفي 
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٨٠

١٣٠

١٨٠

٢٣٠

٢٨٠
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الموجودات والمطلوبات : ٨- ٤رسم بياني رقم  
األجنبية للمصارف

الموجودات األجنبية  المطلوبات األجنبية 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
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ن

نسبة الموجودات : ٩- ٤رسم بياني رقم  
والمطلوبات األجنبية إلى إجمالي الموجودات 

والمطلوبات للمصارف

الموجودات األجنبية  المطلوبات األجنبية 
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دى  ٨١,١لایر) لتبلغ  ة ل جاري ع ال ودائ ك ال ذل مليار لایر، وك
ون  ١٧٣مليون لایر إلى  ١٦١المؤسسة التى ارتفعت من  ي ل م

ل،  ١٢في المئة ( ٧,٤لایر، أي بنسبة  اب مليون لایر). وفي المق
غ  ٣,٦ارتفع النقد في صناديق  المصارف بنحو  ل مليار لایر ليب

 ).٧-٤مليار لایر (جدول رقم  ٢٣,٢
 

 رأس المال واحتياطيات المصارف
ةارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف في   اي ھ ام  ن ع
ة  ٧,٨مليار ريـال، أي بنسبة  ١٦,٤م بحوالي ٢٠١٣ ئ م في ال

ار  ١٩,٣مليار ريـال، مقارنة بارتفاع مقداره  ٢٢٥,٩ليبلغ  ملي
خفضت  ١٠,٢ريـال، ونسبته  ق. وان ام الساب في المئة في الع

 احتياطيات المصارف التجارية
دوق   انخفضت احتياطيات المصارف (النقد في الصن

ام  نھايةوالودائع لدى مؤسسة النقد) في  ي ٢٠١٣ع حوال م ب
غ  ٧,٩مليار ريـال، أو بنسبة  ١٧,١ ل ب ت ة ل ئ م  ٢٠٠,٤في ال

ا  ٣٨,٣مليار ريـال، مقارنة بارتفاع قدره  مليار ريـال، أو م
عظم  نھايةفي المئة في  ٢١,٤نسبته  العام السابق. وقد جاء م

ي  ت مؤسسة ال دى ال االنخفاض من تراجع الودائع األخرى ل
ام  ١٢٧,٦انخفضت من  ى ٢٠١٢مليار لایر في نھاية ع م إل

ام  ٩٥,٩ ة عـ ايـ ھ ي ن ة ٢٠١٣مليار ريـال فـ ـ ب س ن م، أي ب
ع  ٣١,٧في المئـــة ( ٢٤,٩ ودائ مت ال ا ن مليار ريـال)، بينم

ار  ١١,١في المئة ( ١٥,٨النظامية لدى المؤسسة بنسبة  ي ل م

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ
————————————————————

الموجودات األجنبية

-٢٨٫٣-٩٥٩٩-٢٠٫٩-٣٣٩٧٧٢٤٣٧٨٨٩٦٨مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

٤٤٦٨٩٤٨٤٧٣١٧٩٨٧٦٧٫٤٣٧٨٤٨٫٥مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

-١٨٫٧-٢٧١٥-٧٫٣-١٤٥١٨١١٨٠٣١١٤٤مبالغ مستحقة على جھات أخرى

٦٣٩٣٥٫٣-٣٫١-١١٩٦٤٤١٢٦٠٣٧٣٧٧٠االستثمارات في الخارج

-١٫٠-٢١٢٨٢٩٢١٠٦٩١٤١٠٦٢٫٠٢١٣٧اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

-٥٫٨-٢٧٥٠-١٠٫٥-٤٧٤٧٢٤٤٧٢٢٥٥٥٦مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

-٤٫٢-٦٧٧٧٦٤٩٥٣٢٧٠٩٣٫٣٢٨١مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

-٧٫٨-٢٥١٤٧٢٣١٨٨٦٢٣١٣٢٫٩١٩٥٩مبالغ مستحقة على جھات أخرى

-٦٫٣-٧٩٣٩٦٧٤٤٠٥٣٩٤٥٥٫٢٤٩٩٠اإلجمالي

١٣٣٤٣٣١٣٦٢٨٦١٦٠٠٫١٢٨٥٣٢٫١صافي الموجودات األجنبية

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٢
——————————————————

التغيــرالمبلــغ
(مليون لایر)

———————————————————— ——————————

(بنھاية الفترة)
جدول رقم ٤-٦ : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
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مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف التجارية في 
 م٢٠١٣عام 

مصارف   ل ة ل مضاف ة ال ي ال م وارد ال بلغ إجمالي الم
ال،  ١٨١,٦م حوالي ٢٠١٣التجارية في نھاية عام  ار ريـ ي مل

ق، أي  ١٩١,٤مقارنة بنحو  اب ام الس مليار ريـال في نھاية الع
ة  ٥,١بتراجع نسبته  ي ال م وارد ال م ركزت ال د ت في المئة. وق

 ١٤١,٤المضافة الرئيسة في زيادة  الودائع المصرفية بحوالي
ه   ت ب ا نس ي  ٧٧,٩مليار ريـال، أي م ال ة من إجم ئ م في ال

 ١٨,٥الموارد، باإلضافة إلى ارتفاع القاعدة الرأسمالية بنحو 

 ١٦,٦نسبة رأس المال واالحتياطيات إلى إجمالي الودائع من 
ة  ١٦,١م إلى ٢٠١٢في المئة في نھاية عام  اي ھ في المئة في ن

ى ٢٠١٣عام  م، وانخفضت نسبة رأس المال واالحتياطيات إل
ى  ١٢,١إجمالي الموجودات من نحو  ة إل ئ في  ١١,٩في الم

ى م. ٢٠١٣المئة في نھاية عام  ال إل م ة رأس ال ب غت نس ل وب
الموجودات مرجحة المخاطر وفقاً لمعيار لجنة بازل في نھاية 

ر من ضعف  ١٧,٩م نحو ٢٠١٣عام  ث ة وھي أك ئ م في ال
ة  غ ال ب ازل ال ة ب ة  ٨,٠النسبة الموصى بھا من لجن ئ م في ال

 ).  ٨-٤(جدول رقم 
 

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٠١٤٠٢٠٩٤٩٤٢٢٥٨٥٥رأس المال واالحتياطيات
رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من: 

١٧٫٤١٨٫١١٧٫٢١٦٫٦١٦٫١الودائع المصرفية
١١٫٩١٢٫٦١٢٫٣١٢٫١١١٫٩إجمالي الموجودات

نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة
١٦٫٩١٧٫٦١٧٫٦١٨٫٢١٧٫٩المخاطر (معيار بازل)

(بنھاية الفترة)
(مليون لایر)

جدول رقم ٤-٨ : رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
———————————————

١٠٨٥٦١٥٤٥٠١٩٩١٧١٩٦٦٦٢٣٢١٩النقد في الصندوق
ودائع لدى مؤسسة النقد : 

٦٤٦٢٩٦١٨٠١٦١١٧٣ودائع جارية
٥٠٣٢٢٥٤٥٩٤٦٢٢٥٣٧٠٠٠٥٨١٠٨٥ودائع نظامية
٩٨٢٩٣٨٨٩٧٣٩٦٨٢٥١٢٧٦٢٣٩٥٨٨٩ودائع أخرى

١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٧٩١٧٤٢١٧٤٥٥٢٠٠٣٦٦احتياطيات المصارف
النسب (٪ ) إلى الودائع المصرفية

١٫١٥١٫٥٧١٫٨٠١٫٥٦١٫٦٦النقد في الصندوق
ودائع لدى مؤسسة النقد : 

٠٫٠٧٠٫٠٣٠٫٠٢٠٫٠١٠٫٠١ودائع جارية
٥٫٣٥٥٫٥٤٥٫٦٤٥٫٥٥٥٫٧٨ودائع نظامية
١٠٫٤٥٩٫٠٣٨٫٧٧١٠٫١٢٦٫٨٤ودائع أخرى

١٧٫٠٢١٦٫١٨١٦٫٢٣١٧٫٢٥١٤٫٢٩احتياطيات المصارف

(بنھاية الفترة)
(مليون لایر)

جدول رقم ٤-٧ : احتياطيات المصارف التجارية
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ه  ت ب ا نس ال، أي م ي  ١٠,٢مليار ريـ ال ة من إجم ئ م في ال
ار  ١٧,١الموارد، وكذلك زادت اإلحتياطيات النقدية بنحو  ي مل

وارد، وزاد  ٩,٤ريـال، أي ما نسبته  م في المئة من إجمالي ال
ة  ي ب أيضاً كل من صافي المطلوبات األخرى، واألصول األجن

في  ١,٢و  ١,٤مليار لایر، أي ما نسبته  ٢,١و  ٢,٥بحوالي 
 المئة من اإلجمالي على التوالي.

 
ام   وارد خالل ع م م ٢٠١٣واستخدمت معظم ھذه ال

حو  ن خاص ب  ١٢٤,٥لزيادة كل من المطلوبات من القطاع ال
ه  ت ب ي،  ٦٨,٦مليار ريـال أي ما نس ال ة من اإلجم ئ م في ال

ال، أي  ٥٢,١والمطلوبات من القطاع العام بحوالي  مليار ريـ
د  ٢٨,٧ما نسبته  دي ى تس ة إل في المئة من االجمالي، باإلضاف

ا  ٥,٠المصارف التجارية ما يقارب  ھ ات وب مليار لایر من مطل
ي. (جدول  ٢,٨األجنبية، أي ما نسبته  ال ة من اإلجم في المئ

 ).  ٩-٤رقم 
 

 أرباح المصارف التجارية
ام   ة في ع اح المصارف التجاري م ٢٠١٣بلغت أرب

سبته  ٣٥,٧نحو  اع ن ار لایر، بارتف ة عن  ٦,٥ملي في المئ

سبته  ٣٣,٥أرباح السنة السابقة البالغة  اع ن مليار لایر، مقابل ارتف
سيولة في ٢٠١٢في المئة عن أرباح عام  ٨,٤ سبة ال م. وبلغت ن

ة في  ٣١,٨في المئة مقابل  ٢٨,٦ م نحو٢٠١٣نھاية عام  في المئ
 نھاية العام السابق.

 
 عدد المصارف وفروعھا

بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بنھاية عام  
روع مصارف ٢٠١٣ ك ف ا في ذل م ً ب ا ن مصرف م ثالثة وعشري

فرعاً .  ١٧٦٨أجنبية. وارتفع عدد فروع المصارف التجارية لتبلغ 
ة في  ٧٢م تشغيل ٢٠١٣وتم خالل عام  ي ل ح وك م ن فرعاً جديداً لب

اطق مختلف مناطق المملكة.  ن م روع حسب ال ف ع ال وزي ت ً ل ا ووفق
ه  ٥٣٥اإلدارية، تحظى منطقة الرياض بـعدد  ت ب ا نس اً، أي م فرع

دد  ٣٠,٣ ع ة ب رم ك م  ٣٩٤في المئة من اإلجمالي، ومنطقة مكة ال
ة  ٢٢,٣فرعاً، أي ما نسبته  طق ن م ي، وال ال ة من اإلجم ئ م في ال

ه  ٣٣١الشرقية بعدد  ت ب ا نس اً، أي م رع ة من  ١٨,٧ف ئ م في ال
ه  ١١١اإلجمالي، ومنطقة عسير بعدد  ت في  ٦,٣فرعاً، أي ما نسب

ه  ١١٠المئة من اإلجمالي، ومنطقة القصيم   ت ب ا نس روع، أي م ف
اً، أي  ٨٤في المئة من اإلجمالي ومنطقة المدينة المنورة  ٦,٢ فرع

 ).١٠ – ٤في المئة من اإلجمالي (جـدول رقـم  ٤,٨ما نسبته 

النصيب المئويالمبلغاالستخداماتالنصيب المئويالمبلغالمصادر
—————————————————————————

١٢٤٫٥٦٨٫٦المطلوبات من القطاع الخاص١٤١٫٤٧٧٫٩الودائع المصرفية
٥٢٫١٢٨٫٧المطلوبات من القطاع العام١٨٫٥١٠٫٢القاعدة الرأسمالية

٥٫٠٢٫٨المطلوبات األجنبية٢٫٥١٫٤صافي المطلوبات األخرى
١٧٫١٩٫٤اإلحتياطيات النقدية
٢٫١١٫٢األصول األجنبية

١٨١٫٦١٠٠٫٠اإلجمالي١٨١٫٦١٠٠٫٠اإلجمالي

جدول رقم ٤-٩ : الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتھا خالل عام ٢٠١٣
(مليار لایر)

مكة الرياض
المكرمة

المدينة 
المنورة

الحدود حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقية
الشمالية

المجموعالباحةنجرانجازانالجوف

—————————————————————————————————
٢٠١٣

٥١٨٣٨٤٨٠٣٢٣١٠٤١٠٧٤١٣٣١٣٢١٣٩٢٣٢٥١٧١١الربع األول
٥٢٥٣٨٤٨٢٣٢٢١٠٤١٠٨٤١٣٤١٣٢١٤٠٢٣٢٥١٧٢٢الربع الثاني
٥٣١٣٨٦٨٢٣٢٤١٠٥١٠٩٤١٣٥١٣٢١٤٠٢٣٢٥١٧٣٥الربع الثالث
٥٣٥٣٩٤٨٤٣٣١١١٠١١١٤٢٣٥١٣٢٣٤١٢٣٢٦١٧٦٨الربع الرابع

جدول رقم ٤-١٠ : فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية
(نھاية الفترة)
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 ) SPAN(ثانياً : الشبكة السعودية للمدفوعات 
ام   وعات خالل ع دف م ل ة ل ودي واصلت الشبكة السع
م جھودھا لتحقيق المزيد من اإلنجازات والنجاحات في ٢٠١٣

و في حجم  م ن مر ال زة. واست ي م ة م ي تقديم خدمات مصرف
ات  العمليات اآللية ألجھزة الصرف اآللي ونقاط البيع والبطاق
از  ت م المصرفية. والعمل مستمر لتقديم خدمات مصرفية آلية ت

 بالسرعة والدقة واألمان.
 

ام   وعات خالل ع دف م ل ة ل ودي وحصلت الشبكة السع
ار ٢٠١٣ م على شھادة  توافق نظام الشبكة السعودية مع المعي

 عدد العاملين في القطاع المصرفي
م  ٢٠١٣سجل عدد العاملين في القطاع المصرفي في عام 

ً وموظفةً.  ٤٦١٧٨في المئة ليبلغ  ١٣,٥ارتفاعاً نسبته  موظفا
إناث)   –وبلغ النصيب المئوي للعاملين السعوديين (ذكور

في المئة من إجمالي العاملين في القطاع  ٨٧,٦حوالي 
موظفاً  وموظفةً. وبلغت نسبة  ٤٠٤٤٠المصرفي، أي حوالي 

في المئة من  ٧٥,٥العاملين السعوديين الذكور حوالي 
في المئة من العاملين الذكور  ١٢,٢اإلجمالي، مقارنة بنسبة 

غير السعوديين، وبلغت نسبة العامالت اإلناث السعوديات 
في  ٠,٢في المئة من اإلجمالي، مقارنة بنسبة  ١٢,١حوالي 

 المئة من العامالت اإلناث غير السعوديات.
 

 م٢٠١٣تطورات التقنية المصرفية في عام 
 أوالً: عمليات غرف المقاصة 

مت   ي ت تراجع عدد الشيكات التجارية والشخصية الت
ام  ة في ع ك م ٢٠١٣مقاصتھا بواسطة غرف المقاصة بالممل

ا  ١٣٩,٥في المئة، بانخفاض مقداره  ٢,٢بنسبة  ألف شيك، أم
ى  ١,٢بالنسبة لقيمتھا فقد ارتفعت بنسبة  ة إل ئ  ٦٣٥,٨في الم

ام  ة الشيك في ع م ي م ٢٠١٣مليار ريـال. وارتفع متوسط ق
ى ٢٠١٢ريـال في عام  ٩٧٨٤٦في المئة، من  ٣,٥بنسبة  م إل

 م.٢٠١٣ريـال في عام  ١٠١٢٢٥
 

ة   اري ج ت ات ال ك ي دد الش خفض ع ام ان ل ع ك وبش
د من  دي ع ة في ال ي والشخصية المنفذة من خالل المقاصة اآلل
ى  ك إل رجع ذل د ي ة، وق ك ل م م غرف المقاصة الرئيسة في ال
التوسع في إستخدام التقنية المصرفية ومنھا أجھزة نقاط البيع، 

غ  ٢,٠وكان االنخفاض في غرفة الرياض بنسبة  ل في المئة لتب
غ  ٠,٨مليون شيك، وفي غرفة الدمام بنسبة  ٢,٣ ل في المئة لتب
غ  ٣,٦مليون شيك، وفي غرفة جدة بنسبة  ١,٧ ل ب ت ة ل في المئ
غ  ٥,٠مليون شيك، وفي غرفة أبھا بنسبة  ١,٤ ل ب ت ة ل ئ في الم

في  ٢,٦ألف شيك، وفي غرفة المدينة المنورة بنسبة  ١٥١,٠
ة  ١٥٠,٨المئة لتبلغ  ب س ن دة ب ري  ١,٣ألف شيك، وفي غرفة ب

ة  ٢٥٤.٦في المئة لتبلغ  رم ك م ة ال ك ألف شيك، وفي غرفة م
ألف شيك، وفي غرفة تبوك  ١٣٣,١في المئة لتبلغ  ٣,٤بنسبة 
ل،  ٥٠,٥في المئة لتبلغ  ١٠,٤بنسبة  اب ق م ألف شيك. وفي ال

ا  ھ اصت ارتفع عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مق
ة،  ٤,٥آلياً  في غرفة كل من جازان والطائف بنسبة  ئ م في ال

ألف  ٣٩,٨ألف شيك و  ٢٥,٣في المئة لتبلغ  ٠,٠٢ونسبة 
 ).١٠-٤شيك على التوالي (رسم بياني رقم 

 

رسم بياني رقم ٤-١٠: النصيب المئوي لشيكات المقاصة
التجارية والشخصية حسب المدن
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ة  ٢,٠PCI DSSالمطور ( اي حم ً ل ا ي اراً دول ي ع ) الذي يعد م
بيانات البطاقات اإللكترونية مما يعزز أمن المعلومات بشكل 

 عام في القطاع المصرفي.
 
ام    ة خالل ع ودي واً ٢٠١٣وحققت الشبكة السع م م ن

زة الصرف  ـ دد أجھ ع عـ ف ا، وارت ھ إيجابياً في جميع عمليات
في المئة لتبلغ  ٩,٢) العاملة في المملكة بنسبة ATMsاآللي (
ام  ٨,٠جھازاً، مقارنة بزيادة نسبتھا  ١٣٨٨٣ في المئة في الع

ة  ب س ن السابق. وارتفع عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة ب
ي،  ١٧,٨في المئة لتبلغ حوالي  ٨,٣ ة صرف آل طاق مليون ب

 في المئة في العام السابق.  ١٥,٣مقارنة بارتفاع نسبته 
 

ة   ودي ة السع ك ا الشب وارتفع عدد العمليات التي نفذتھ
ة  ٤,٧م بنسبة ٢٠١٣) في عام SPANللمدفوعات ( ئ م في ال

ا  ٥٥٨,٢لتبلغ  ھ ت ب ادة نس زي في  ٩,٧مليون عملية، مقارنة ب
ذت  المئة في العـام السابق. وارتفعـت قيمـة السحوبـات التي نف

غ  ٧,٧) بنسبة SPANمن خالل شبكة (  ٣٢٤,٦في المئة لتبل
ام  ١١,٤مليار ريـال، مقارنة بزيادة نسبتھا  ع ة في ال ئ في الم

ة  ك ب ر ش ي جرت عب ت ات ال ي ل السابق. أما بالنسبة لعدد العم
غ  ٢,٨المصارف، فقد تراجعت بنسبة  ل ب ت ة ل  ٧٧٧,٣في المئ

ام  ٤,١مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتھا  ع ة في ال ئ م في ال
ة  ك ب ر ش السابق. وزادت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عب

ى  ٢,٩المصارف بنسبة  ة إل ئ ال،  ٣٣٣,٨في الم ار ريـ ي ل م
جة  ٥,٤مقارنة بارتفاع نسبته  ي ت في المئة في العام السابق. ون

زة الصرف  لذلك ارتفع إجمالي عدد العمليات التي نفذتھا أجھ

المجموعالمصارفالشبكة السعودية
الشبكة 
المجموعالمصارفالسعودية

—————————————————————————————————————
٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥

٢٠١٠١٠٨٨٥١٢١٦٢٤٠٧٤١٨٤٧٣٦٥٦٣٩٠١٠٧٤٨٦٢٢٢١٤٨٢٢٤٦٩٠٧٤٦٨٣٨٩

٢٠١١١١٧٦٦١٤٢٦١٩٩٣٤٨٥٩٨٥٧٦٨٧٧٦١٢٥٤٧٦١٢٧٠٥٩٣٣٠٧٦٧٦٥٧٨٢٦٩

٢٠١٢١٢٧١٢١٦٤٤٠٢٥٨٥٣٢٩٨٣٨٠٠٠١٣١٣٣٢٩٩٦٣٠١٤٧٣٣٢٤٢٨١٦٢٥٧٥٤

٢٠١٣١٣٨٨٣١٧٨١٠٦٥٣٥٥٨١٧٠٧٧٧٣٣٦١٣٣٥٥٠٦٣٢٤٥٦٧٣٣٣٨١٠٦٥٨٣٧٧

عدد البطاقات 
المصدرة

عدد العمليـــــــــات (مليون عملية)

جدول رقم ٤-١١ : إحصاءات أجھزة الصرف اآللي

——————————————
السحوبات النقدية (مليون لایر)

عدد أجھزة 
الصرف اآللي السنوات

———————————————

رسم بياني رقم ٤-١١: إحصاءات أجھزة الصرف اآللي

٠٫٠
٢٫٠
٤٫٠
٦٫٠
٨٫٠
١٠٫٠
١٢٫٠
١٤٫٠
١٦٫٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ف
آلال
با

عدد أجھزة الصرف اآللي

٠٫٠
٤٫٠
٨٫٠
١٢٫٠
١٦٫٠
٢٠٫٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ين
الي
الم
ب

عدد البطاقات المصدرة  

٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠

٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

لایر
ار 
ملي

لية
عم

ن 
ليو
م

السحوبات والعمليات  

)  يسار(عدد العمليات  )  يمين(السحوبات النقدية 



 ٦٣ ٥٠التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

ون  ١٣٣٥,٥في المئة ليبلغ  ٠,٢اآللي بنسبة طفيفة قدرھا  ي مل
غ  ٥,٢عملية، وزاد إجمالي السحب النقدي بنسبة  في المئة ليبل

م ١١-٤مليار ريـال (جدول رقم  ٦٥٨,٤ ي رق ان ، والرسم البي
١١-٤  .( 
 

ة ٢٠١٣وارتفع عدد أجھزة نقاط البيع في عام   ب م بنس
ه  ١٠٧٧٦٣في المئة ليبلغ  ١٦,٥ جھازاً، مقارنة بارتفاع نسبت
ع  ٤,٢ ي ب ات ال ي ل ع عدد عم في المئة في العام السابق. وارتف

ة  غ  ٢٣,٦المنفذة عبر أجھزة نقاط البيع بنسب ل ب ت ة ل ئ م في ال
ة  ٢٥,٠مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتھا  ٢٩٤,٠ ئ م في ال

ر  ذة عب ف ن م عات ال في العام السابق. كذلك ارتفعت قيمة المبي
غ  ١٨,١أجھزة نقاط البيع بنسبة  ل ار  ١٤٤,٣في المئة لتب ي ل م

ق  ٢٣,٦ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  في المئة في العام الساب
ذه ١٢-٤، والرسم البياني رقم ١٢-٤(جدول رقم  ر ھ )، وتشي

ة  ك ى خدمات الشب عمالء عل اد ال م ت ادة اع ى زي النسب إل
ة،  ث دي ح ة ال ي السعودية وتعزيز الثقة بإستخدام التقنية المصرف
ة  ك ا الشب ھ ت ق ق ى ح ت جازات ال ة في االن راري وتأكيد االستم

 السعودية للمدفوعات.
  

ة             ع ة السري ي ال م حويالت ال ت ل ودي ل ام السع ظ ن ً : ال ا ث ال ث
)SARIE( 

ة   ع ة السري ي ال م أحدث النظام السعودي للتحويالت ال
ع“والمعروف اختصاراً بـ  ال “  سري ً في مجال األعم ا دم ق ت

ة  داي ذ ب ن ة م المصرفية اآللية والمعامالت التجارية في المملك
خ  اري ت ة ١٩٩٧/١٢/٨عمله ب ي ن ب ظام ال ن ذا ال م، ويشكل ھ

وعات  دف م ة ال ظم دداً من أن ا ع ھ ي ل د ع األساسية التي يعتم
 ً ا ي ً في  ٢٢والتسويات المالية المتقدمة، ويشارك حال ا مصرف

 “.سريع”نظام 
 

ظام    وارتفع إجمالي عدد العمليات المنفذة من خالل ن
غ  ٥,٦م بنسبة ٢٠١٣في عام “ سريع” ل ب ت ة ل ئ م  ٥٨,٠في ال

ام  ٢٤,٦مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتھا  ع في المئة في ال
ات  ي ل م ع ً ل ا ق السابق. وبالنسبة لتوزيع عمليات نظام سريع وف
ات  ي مدفوعات العمالء الفردية والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمل

غ  ٢١,٧الفردية بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م ة،  ٥,٣في ال ي ل ون عم ي ل م
ة  ب س غ  ١٢,٠وارتفعت قيمة ھذه العمليات بن ل ب ت ة ل ئ م في ال

عدد العملياتمبيعات
(ألف عملية)(مليون لایر)

————————————————————
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٢٠١٣١٤٤٣٢٧٢٩٤٠٤٣١٠٧٧٦٣

جدول رقم ٤-١٢ : إحصاءات نقاط البيع
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ة  ٣٠٤٠ ب س ن ة ب ع مجم مليار ريـال. وارتفع عدد العمليات ال
ا  ٥٠,٨في المئة ليبلغ  ٣,٩ ھ ت م ي عت ق ف ة، وارت ي ل مليون عم

ع عدد  ١٥٣٠في المئة لتبلغ  ١٤,٨بنسبة  ف مليار ريـال، وارت
غ  ١٩,٩العمليات األخرى بنسبة  ل ب ي ة ل ئ ون  ١,٥في الم ي ل م

ي  ٢٤,٢عملية، وارتفعت قيمتھا بنسبة  غ حوال ل ب ت ة ل في المئ
اً  ٢٧,٥ ق ع وف مليار ريـال. أما بالنسبة لتصنيف عمليات سري

ة  ردي ف ات ال ي للمدفوعات بين المصارف، فقد ارتفع عدد العمل
ة ٢٠١٣بين المصارف التجارية خالل عام  ب س ن في  ٢,١م ب

ذه  ٣٤٢المئة ليبلغ حوالي  ة ھ م ي خفضت ق ة، وان ألف عملي
حو  ١٨,٤العمليات بنسبة  غ ن ل ب ت ار  ٥٠٠١٣في المئة ل ي ل م

ظام  ر ن ذة عب ف ن م ريـال. وانخفض عدد العمليات المجمعة ال
ي  ١٣,٤سريع بين المصارف بنسبة  غ حوال ل ب ي ة ل ئ م في ال

ة  ١١٢,٠ ب س ن ات ب ي ل م ع ذه ال ألف عملية، وانخفضت قيمة ھ
م  ٤٩,١في المئة لتبلغ نحو  ١٩,٤ دول رقـ -٤مليار لایر (جـ
 ). ١٣-٤ب، والرسم البياني رقم ١٣-٤أ، وجدول رقم ١٣
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جدول رقم ٤-١٣أ : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

(ألف عملية)

————————————————————————————
المجموعأخرى
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٢٠١١١١٥٩٢٣٠٤٣٤٦٤٣٧٥٠٨٩٥٥٠٩٣٢٥٨٥٤٤٥٤
٢٠١٢١٣٣٢٢٧١٤٤٠٤٦٦١٦١٢٩٠٦١٣٥١٢٢٦٥٤٢٠
٢٠١٣١٥٣٠٣٠٤٠٤٥٧٠٤٩٥٠٠١٣٥٠٠٦٢٢٧٥٤٦٦٠

* تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

جدول رقم ٤-١٣ب : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)
(مليار لایر)
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 أوالً : البرامج اإلعدادية والتطويرية (البرامج التأھيلية)
يھدف البرنامج اإلعدادي إلى إعداد الموظفين الجدد  

ك  من خريجي الجامعات للعمل مديري فروع مصارف، وكذل
ات  دريبھم حسب متطلب امعيين وت ريجين الج تقطاب الخ اس
ة لتعريف  ة االنجليزي المصارف. ويقدم برنامج االئتمان باللغ
الخريجين الجامعيين بجوانب العمل المصرفي الخاص بقطاع 
الشركات. ويقدم المعھد كذلك مجموعة من البرامج التطويرية 
تشمل برنامج االستثمار، وبرنامج التدريب اإلداري، وبرنامج 
ج  ستقبل، وبرنام دراء الم امج م ي، وبرن طاء األساس الوس

 التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة.
 

 ثانيا: برامج الدبلومات المتخصصة
دبلو  ومتشمل برامج ال امج دبل  مات المتخصصة برن

تجابةً لحاجات  األعمال المالية والمصرفية، والتي صممت اس
ر  ة لتطوي ة والتجاري سوق المالي م ال ة والفھ ستوى المعرف م

للمشارك بطبيعة وأھمية األعمال المالية والمصرفية. ويمكن 
ي  ة ف ة واإليجابي شاركة الفاعل ه من الم دبلوم خريجي ذا ال ھ
اص أو  شكل خ صرفي ب الي والم اع الم سات القط مؤس

 .القطاعات األخرى بشكل عام 
امج   رن تخصصة ب م ومات ال كما تشمل برامج الدبل

ود  جھ ل جة ل ي ت ن ه ك م ي م تصم ذي ت ن ال ي أم دبلوم أعمال الت
اءات  ف ك اء ال ن ب ة ل ودي ن السع ي ام ت ة ال اع رة لصن اف ظ ت م ال
ذا  ى ھ طلب عل ادة ال ع زي وق ت م والمھارات المھنية، ومن ال
راخيص  ادة عدد ت ظور في ظل زي ن م الدبلوم في المدى ال
اءات  ف داد ك مجال إلع ذا ال ا في ھ ھ شركات التأمين وحاجت
بشرية مؤھلة لخدمة عمالئھا. كما أن طرح امتحانات معيارية 
جديدة وبرامج تعليمية تحضيرية لھذه االمتحانات، معتمدة من 
وسة في  م الجھة الرقابية لسوق التأمين، سيؤدي إلى زيادة مل
تخصصة في  م ة ال عدد الدورات التعليمية والبرامج التأھيلي
راء  ن وخب ي شاري ن واالست ي أم ت ج وسطاء ال إعداد و تخري

 المعاينة وتقدير الخسائر. 
 

 رابعاً: نظام سداد للمدفوعات 
ع  ھونظام سداد للمدفوعات   داد ودف نظام مركزي لس

وات  ن ق ع ال ي ر جم ً عب ا ي وعات األخرى آل دف م ر وال الفواتي
زة الصرف  وك، وأجھ ن ب روع ال ة (ف ك ل م م المصرفية في ال
اآللي، والھاتف المصرفي، واإلنترنت المصرفية)، وبلغ عدد 

ام  ة ع اي ھ ى ن داد حت م ٢٠١٣المفوترين المرتبطين بنظام س
ظام  ١٢٩ ن طة مع ال ب رت م  ١٤مفوتراً، وعدد المصارف ال

ام  مصرفاً، في حين بلغ إجمالي عدد العمليـات المنفذة خالل ع
حو  ١٤٧,٠م نحو ٢٠١٣ مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت ن
 مليار ريـال.  ١٧١,٢

 
 المعھد المصرفي

ي   د العرب استمر المعھد المصرفي التابع لمؤسسة النق
يزة لقطاع الخدمات  ة متم ول معرفي اد حل السعودي في إيج
ي  تثمار، وبالتال أمين واس المالية من مصارف، وشركات ت

 اإلسھام في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 

ام   ي ع يع ٢٠١٣ف صرفي بتوس د الم ام المعھ م ق
ن  دة م رائح جدي تقطاب ش ل اس ن أج ة م ه التدريبي منتجات
شمل  المستفيدين سواء على مستوى األفراد أو المؤسسسات لت
تثمار،  ة، واالس التخصصات في المجاالت المصرفية، والمالي
واإلدارة، والتسويق، والتشريعات واألنظمة المالية، ومنتجات 

 التأمين واالمتحانات المھنية واالحترافية وغيرھا. 
   

ام   شاطاً  ١٠٧٢م نحو ٢٠١٣وقدم المعھد خالل ع ن
 ٤١٨٦مشاركاً، ومنھا التحق  ١٧,٧٣٠استفاد منھا ما يقارب 

يات  داول وأساس برامج ت ة ل ات المعياري ً باالمتحان شاركا م
ايني الحوادث، وشارك نحو  ً في  ١٧٤التأمين ومع دربا مت

برامج الدبلومات المتخصصة، كما شارك في الندوات وورش 
 ).١٤-٤مشاركاً (جدول رقم  ١٠٣٢العمل نحو 

 

عدد المشاركينعدد الدورات (البرامج)اسم النشاط
—————————————————
٢١٧٤برامج الدبلومات المتخصصة

٣٤١٨٦االمتحانات المعيارية
٤١٠٣٢ندوات وورش عمل

جدول رقم ٤-١٤ : أھم أنشطة المعھد المصرفي خالل عام ٢٠١٣م
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اف  ق والضوابط المتعلقة بتطبيق خدمة الجوال المصرفي، وإي
التعامل بنظام خيار التمويل بالقسط المتزايد، وتحديث التعرفة 
ة  ة الشخصي ي مصرف خدمات ال ات وال اب البنكية على الحس
ة  ق ل ع ت م ات ال وم ل ع م رازي عن ال ت د االح ائ ع راد، وال ألف ل
ة  اب رق ط ال ى ضواب مات عل ي بالقروض االستھالكية، والتعل
ات  ق ت ش م ة في سوق ال الداخلية للمصارف، وتحسين الشفافي
ا  ازل م ة ب ن ج ل م ل المالية السعودي. ومن األمثلة على التعامي
ات  ي ل ة عم سوي ت طة ب ب رت م مخاطر ال صدر بشأن إدارة ال
ات اإلفصاح،  ب طل ت ة اإلقراض وم ب الصرف األجنبي، ونس
طاعات  مصرفي وق واإلفصاح عن نقاط البيع في القطاع ال
ة  التأمين واألوراق المالية، ومعايير اإلفصاح عن نسبة تغطي
مصارف، واإلطار  ل خارجي ل السيولة، وعمليات التدقيق ال
ا. ومن  ھ ن حد م رة وال ي ب ك الرقابي حول قياس االنكشافات ال
األمثلة على التعاميم لمجموعة العمل المالية (فاتف) ما صدر 
جة  ال بشأن نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، ومع
حة غسل  اف ك ظام م ق ن ي طب ت ة ب ق ل بعض المالحظات المتع

 األموال. 
 

 ً  الرقابة على أساس المخاطر والزيارات اإلشرافية : ثانيا
ة   ة لكاف ة دوري ارات رقابي سة بزي وم المؤس تق

ارات  ذه الزي شمل ھ ة. وت ي المملك ة ف صارف العامل الم
ابي ورئيس مجلس اإلدارة  اجتماعات ثنائية بين الفريق الرق

 واإلدارة التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة. 
  
وتتناول االجتماعات الثنائية استراتيجيات المصرف،  

وعملياته، وحجم مخاطره، وطريقة إدارته وأساليب الرقابة 
الداخلية لديه. وتتيح ھذه االجتماعات الثنائية لموظفي إدارة 
اإلشراف البنكي في المؤسسة تحديث تقويم حجم المخاطر 
التي قد تتعرض لھا المصارف العاملة في المملكة وإعداد 

 تقارير عن المخاطر المتعلقة بھا. 
 

ثالثاً: تعاون المؤسسة مع الجھات اإلشرافية الداخلية 
 والخارجية

ى مشروع             سعودي عل ي ال تعمل مؤسسة النقد العرب
ة  آلى للربط بين وزارة التجارة والصناعة والمصارف المحلي
شركات تحت  ال ال داع رأس م بھدف التحقق من شھادات إي
شركات  سجل التجاري لل ات ال ى بيان التأسيس واإلطالع عل
ً داخل المؤسسة وضع ضوابط  ا والمؤسسات، ويجري حالي
ن  ي بي ربط اإللكترون ة ال ه وواضحة آللي راءات موثق وإج

 البنوك ووزارة التجارة والصناعة.

 ثالثاً: االمتحانات المعيارية
ة من   واصل المعھد دعمه لتوجھات الجھات الرقابي

ا  تفاد منھ تي اس ة ال ات المعياري  ٤١٨٦خالل عقده لالمتحان
ام  الل ع ً خ شاركا ة ٢٠١٣م ى ثالث ت عل ث توزع م، حي

دد  أمين، بع يات الت ات، وھي أساس شاركاً،  ٣٠٣١امتحان م
ي  ٦٢٣وامتحان شھادة التداول بعدد  مشاركاً، وامتحان معاين

ا  شاركين فيھ دد الم غ ع م)، وبل ركة نج وادث (ش  ٥٣٢الح
 مشاركاً.

 
 رابعاً: برنامج تدريب االقتصاديين السعوديين

درات   ر ق ى استقطاب وتطوي امج إل يھدف ھذا البرن
دكتوراه  ى شھادتي الماجستير وال كوادر وطنية للحصول عل
د في  ا بع في تخصص االقتصاد للعمل باحثين اقتصاديين فيم
ذا  مؤسسة النقد العربي السعودي، وبلغ عدد المشاركين في ھ

 م سبعة مشاركين.  ٢٠١٣البرنامج خالل عام 
 

 خامساً: المؤتمرات والندوات واألبحاث التطبيقية
ام   دوة ٢٠١٣نظّم المعھد خالل ع ا الن دوتين ھم م ن

دوة  وال، ون ة غسل األم تزام ومكافح سة لإلل سنوية الخام ال
دد  غ ع ة وبل ا االئتماني أمين ومخاطرھ ركات الت صنيف ش ت

ك  ٤٧٢المشاركين في ھذه الندوات  ى ذل شاركاً، إضافة إل م
ن  اطر، وأم ا إدارة المخ ل ھم تي عم د ورش م المعھ نظّ
ا  شاركين فيھم المعلومات في القطاع المصرفي، وبلغ عدد الم

 مشاركاً. ٥٦٠
 

  اإلشراف والرقابة على القطاع المصرفي
تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي وتراقب عمل  

ة  ي المصارف بھدف التأكد من سالمتھا ومالءتھا المالية وفاعل
ة  ظم ق األن ي طب ي، من خالل ت حل م صاد ال أدائھا في االقت
ارات  زي ال ام ب ي ق ط، وال وإصدار اللوائح والتعليمات والضواب
حقق في  ا ت اإلشرافية وبرامج الفحص الالزمة. ومن أبرز م

 م اآلتي:٢٠١٣عام 
 

 التطورات التنظيمية واإلرشادات  :أوالً 
دة   أصدرت المؤسسة تعاميم إشرافية في مجاالت ع

مصرفي  ي وال ال م ظام ال ن ر ال طوي ن وت حسي ى ت تھدف إل
سجم  ن واإللتزام بالمعايير الرقابية التي تصدرھا المؤسسة وت

ة بمع معايير وم ل ث ة. ومن األم ي دول ادئ الھيئات التنظيمية ال
ل  دي ع على التعاميم لتحسين أداء المصارف ما صدر بشأن ت
ة،  ي ك ن ب ات ال اب حس ل ال ي جزئي على بعض قواعد فتح وتشغ
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غ  ٨,٩مليار لایر أي بنسبة  ٨٣,٩م بنحو ٢٠١٣ ل ب في المئة لت
حو  ١٠٢٤,٧ ن ار لایر في  ٩٤٠,٨مليار لایر، مقارنة ب ي ل م

ام  نھاية العام السابق. ة ع اي ھ ة في ن ي وشكلت المشتقات المال
ة ٢٠١٣ ب ة            ٥٩,٦م نس ي ظام ن ات ال اب حس ة من ال ئ م في ال

ة  ٥٩,٢(خارج المركز المالي الموحد)، مقارنة بنحو  ئ في الم
 .خالل العام السابق

 
مصارف  ى ال ي عل دان سادساً: تطورات برامج الفحص المي

 العاملة في المملكة
ى   ة عل ا الرقابي ي أداء مھامھ سة ف تمرت المؤس اس

صرافة  ة ومؤسسات ال المصارف وفروع المصارف األجنبي
رامج الفحص ٢٠١٣خالل عام  ذ ب م من خالل إجراء وتنفي

شطة) والفحص  ات واألن ة العملي الميداني الشامل (يشمل كاف
ل  ات مث شطة والعملي ى بعض األن المتخصص (ويقتصر عل
ضل  ق أف روض..الخ) وف ة الق ة ومحفظ ص الخزين فح

 الممارسات المطبقة دولياً في مجال اإلشراف والرقابة. 
 

 برامج الفحص الميداني الشامل 
اًء   ا بن م إجراؤھ تھدف عملية الفحص الشامل التي يت

سيولة  م جودة األصول، وال ى تقيي ى أساس المخاطر إل عل
ي  ة ف ة الداخلي اطر، والمراجع ة، وإدارة المخ والربحي
تزام  ى االل ال، باإلضافة إل المصارف، ومدى كفاية رأس الم
ري  سة. وتج ن المؤس صادرة ع ات ال ة والتعليم باألنظم
ة في  ة المصارف العامل امالً لكاف ً ش ً فحصا ا المؤسسة حالي
المملكة من خالل فريق عمل متخصص مكون من المؤسسة 

 بالتعاون مع مكاتب المحاسبة والمراجعة الدولية.
 

 برامج الفحص المتخصصة 
أجرت المؤسسة عدداً من برامج الفحص المتخصص  

ة في  ات المصرفية للمصارف العامل على األنشطة والعملي
ل  وال وتموي المملكة، ومنھا فحص وحدات مكافحة غسل األم
ي  ة ف صارف العامل دى الم تزام ل اب وإدارات االل اإلرھ
تزام  المملكة، باإلضافة إلى برنامج فحص للتحقق من مدى ال
شراء  ات ال دي وعملي ي النق سحب اآلل دود ال المصارف بح
صيه حسب  وري الن عار الف ائل اإلش ال رس تزام بإرس واالل

 التعليمات الصادرة من المؤسسة. 
 

ل  وال وتموي التطورات في مجال مكافحة عمليات غسل األم
 اإلرھاب
ى   ل اإلرھاب إل وال وتموي تھدف مكافحة غسل األم

وبالنسبة لتعاون مؤسسة النقد مع الجھات اإلشرافية  
خارج المملكة، فھناك تعاون رقابي وتبادل للمعلومات 

العديد من المصارف المركزية والسلطات   والخبرات مع 
الرقابية بسبب وجود فروع لمصارف أجنبية عديدة في 
المملكة، عالوةً على وجود فروع وشركات تابعة لمصارف 

 سعودية خارج المملكة. 
 

في المملكة    ٣وبازل  ٢ رابعاً: تطورات تطبيق معياري بازل
 العربية السعودية

شاركت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر عقود  
من الزمن في مباحثات ومداوالت مبادرات لجنة بازل 
المتعلقة بنظام كفاية رأس المال على أساس المخاطر. ويعود 

م، ثم ١٩٨٨لعام  ١تاريخ مشاركة المؤسسة منذ اتفاقية بازل 
م، وشاركت مؤخرا في ٢٠٠٤لعام  ٢إطار معيار بازل 

لعامي  ٣مباحثات حزمة اإلصالحات المتضمنة لمعيار بازل 
م على التوالي. وأنجزت المؤسسة تطبيق ٢٠١٠م و ٢٠٠٩

المتعلقة بمخاطر  ١فيما يتعلق بالدعامة  ٣معيار بازل 
الخاصة بعملية المراجعة الرقابية،  ٢االئتمان، والدعامة 

لإلفصاح عن البيانات المصرفٮة وذلك في  ٣والدعامة 
م. وأصدرت المؤسسة أيضا عدداً من ٢٠١٢ديسمبر من عام 

تعاميم لجنة بازل للرقابة المصرفية لتقوم المصارف بتنفيذھا 
وفي  ٣م، ويرتبط عدد منھا ببازل ٢٠١٣بالكامل خالل عام 

م وجھت المؤسسة بتطبيق إطار نسبة ٢٠١٣شھر يوليو 
تغطية السيولة المعدلة على أساس الوثيقة اإلرشادية النھائية 

 م. ٢٠١٣للجنة بازل للرقابة المصرفية لشھر يناير 
 

عالوة على ذلك، زودت مؤسسة النقد المصارف عدداً      
من الوثائق االستشارية النھائية الصادرة من لجنة بازل 

 للرقابة المصرفية وطلبت من المصارف مرئياتھا عليھا.
 

ً في عدد من اللجان       وتشارك مؤسسة النقد أيضا
ومجموعات العمل الفرعية ذات الصلة بمجلس االستقرار 
المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية التي تعمل على إضفاء 
المزيد من التنقيحات والتحسينات على مبادرات مجلس 
االستقرار المالي ولجنة بــازل للرقابة المصرفية بشأن 
حوكمة الشركات، وإدارة المخاطــر، والضوابـــط الداخليــة، 

 وغيرھــا. 

 خامساً: نشاط سوق المشتقات المالية
 ارتفعت عمليات المشتقات المالية في المملكة في عام 
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 اإلشراف والرقابة على شركات التمويل
ة   ي ي السعودي مسؤول عرب د ال ق ن تتولى مؤسسة ال

ة،  ك ل م م اإلشراف والرقابة على قطاع التمويل العقاري في ال
شاط  ن واتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظه على سالمة ھذا ال
ى  ول ت ك ت ذل ه، وك ي ن ف ي ل ام ع وق ال ة حق واستقراره، وحماي
ارسة  م م ة ب ق ل ع ت م راخيص ال ت المؤسسة مسؤولية إصدار ال
ا  أنشطة التمويل، وذلك وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحه. أم
اري من  ق ع رھن ال ما يخص مسؤولية اإلشراف على نظام ال

 عمليات الرھن وحقوق الراھن، فتختص به وزارة العدل. 
 

ر   ي ب ويؤمل أن يساھم نظام التمويل العقاري بشكل ك
وسطي  ت في توفير المساكن لعدد من المواطنين محدودي وم
ات  ان حقق الضم ط ت الدخل، وخاصة في ظل وجود ضواب
وق  الالزمة عند ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتحمي حق

 جميع األطراف المشتركة في عملية التمويل. 
 

ل في  وي م ت ومن أبرز ما تحقق بخصوص مراقبة شركات ال
 م اآلتي:٢٠١٣عام 

 أوالً: التطورات التنظيمية:
اري الصادرة  -   ق ع صدور الالئحة التنفيذية لنظام التمويل ال

م  ة رق ي ال م ر ال ي وزي ال ع رار م ق خ  ١٢٢٩ب اري وت
 م.٢٠١٣/٢/٢٠ھـ الموافق ١٤٣٤/٤/١٠

 
ل  - وي م ت ة شركات ال ب راق ظام م ن صدور الالئحة التنفيذية ل

خ ٢الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم  اري / م ش ت  وت
 م.٢٠١٣/٢/٢٤ھـ الموافق ١٤٣٤/٤/١٤

ي الصادرة  -  ل وي م صدور الالئحة التنفيذية لنظام اإليجار الت
م         ي السعودي رق عرب د ال ق ن بقرار معالي محافظ مؤسسة ال

 م.٢٠١٣/٢/٢٤ھـ الموافق ١٤٣٤/٤/١٤/ م ش ت وتاريخ ١
  

رخيص  ت اذج وإرشادات طلب ال م مؤسسة ن وأصدرت ال
ن في  ي ي ع ت ات ال ب طل ت بممارسة األنشطة التمويلية، وكذلك م
ة إلشراف  خاضع ة ال المناصب القيادية في المؤسسات المالي
ق  ائ وث ع ال ي ا، وجم المؤسسة ونموذج المالءمة المصاحب لھ

 متاحة على موقع المؤسسة على األنترنت.
 

ثانياً: الشركات المرخصة لھا بممارسة أنشطة التمويل في 
 المملكة:

قي       ل ً في ت ا ي ل ع ي السعودي ف عرب د ال بدأت مؤسسة النق
ة،  ي ل وي م ت ارسة األنشطة ال م م ودراسة طلبات الترخيص ب

ذه  سلبية لھ ار ال ن اآلث ي م اع المصرفي المحل ة القط حماي
داد العمليات المحظورة دولياً ومحلياً، ويتم ذلك من خالل  إع

ة  صرفية المتعلق ة الم ات واألدل د والتعليم ديث القواع وتح
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب، وإعداد وتنفيذ خطط 
ل  وال وتموي داني الخاصة بمكافحة غسل األم الفحص المي
روع  ا بالخارج وف ة وفروعھ اإلرھاب في المصارف المحلي
صرافة،  سات ال ة ومؤس ل المملك ة داخ صارف األجنبي الم
ومتابعة مدى التزامھا بتطبيق األنظمة والقواعد واإلجراءات 
ذا  والتعليمات البنكية وغير البنكية الصادرة من المؤسسة بھ

  الخصوص.
 

ل  وال وتموي انجازات المؤسسة في مجال مكافحة غسل األم
 اإلرھاب
ام   الل ع سة خ ذت المؤس ن ٢٠١٣اتخ دداً م م ع

وع  ة بموض ة ذات العالق رافية والرقابي راءات اإلش اإلج
 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب من أھمھا:

 
ه بموجب المرسوم  - صدور نظام جرائم اإلرھاب وتمويل

م م/ ي رق اريخ  ١٦الملك ق ١٤٣٥/٢/٢٤وت  ٢٧ھـ المواف
 م.٢٠١٣ديسمبر 

استمرار المھام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل   -
األموال وتمويل اإلرھاب على المنشآت المالية الخاضعة 

 إلشراف المؤسسة للتأكد من تطبيق التعليمات واألنظمة. 
م ٢٠١٣صدور قرار مجلس الوزراء في شھر نوفمبر  -

بتعين مكافأة مالية للمبلغين عن العمليات التى لھا عالقة 
 بغسل األموال أو تمويل اإلرھاب.

استمرار عقد اجتماعات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل  -
األموال المكونة من ممثلين عن جميع المصارف المحلية 
لمناقشة مواضيع االلتزام ومكافحة الجرائم المالية وقضايا 

 غسل األموال وتمويل اإلرھاب.
أحرزته المملكة في جھودھا في استمراراً للتقدم الذي  -

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب، فقد قدمت المملكة 
م لمجموعة العمل ٢٠١٤تقرير المتابعة الرابع في إبريل 

المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) 
ح فيه تنفيذ جميع المالحظات والتوصيات الواردة في  يُوضَّ

 تقارير المتابعة السابقة . 
عقد المؤتمرات والندوات والدورات الخاصة بمكافحة غسل   -

األموال وتمويل اإلرھاب لدى المعھد المصرفي التابع 
 لمؤسسة النقد.
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ة  ي ل ح م ة ال ي مصرف المتسارعة على كافة األصعده المالية وال
خدمات  وى ال مست اء ب ق ر واإلرت والعالمية، وألھمية التطوي
ى  ت ام ال ھ م المقدمة وفق أحدث المعايير الدولية. ومع توسع ال

ل   وي م ت ي شركات ال أوكلت للمؤسسة كاإلشراف والرقابة عل
ي  عرب د ال ق ن امت مؤسسة ال وقطاع التأمين التعاوني، فقد ق

دة ٢٠١٢السعودي في عام  ه رائ ي م بالتعاقد مع شركات دول
اون  ع ومتخصصة في مجال التطوير اإلداري والھيكلي، وبالت
غرض  مؤسسة ل مع فرق عمل فنية متخصصة من داخل ال
حاجة  مؤسسة ودراسة مدى ال تقييم الوضع  اإلداري في ال
ة  ل اب ق م مؤسسة ل ل ة ل ي م ظي ن ة وت إلجراء إعادة ھيكلة إداري

  متطلبات وتحديات المرحلة الراھنة والمستقبلية.
     

امت الشركات    وخالل فترة العمل على المشروع، ق
عظم  ة م ل اب ق م ة ب ي ل داخ عمل ال رق ال المكلفة بالمشروع وف
ة  مسؤولي وموظفي إدارات المؤسسة لدراسة أوضاعھا الحالي
اء  ھ ت د اإلن ع وذلك للوصول إلى التغيير المقترح المناسب. وب
ى اإلجراءات  وصول إل ل من الدراسات الخاصة بالمشروع ل
اك  ن المطلوب العمل بھا واألھداف المراد تحقيقھا، ظھر أن ھ
ي  عرب حاجة إلى إعادة ھيكلة تنظيمية وإدارية لمؤسسة النقد ال
اءة األداء  ف ع ك ك في رف السعودي، حيث يتوقع أن يساھم ذل
ح  وائ ل ة وال ظم ر األن طوي ى ت ك إل ذل ة، وك وتعزيز اإلنتاجي
عات وأھداف  طل اإلدارية والوظيفية والمالية بما يتالءم مع ت
ز  ي حف اإلدارة العليا للمؤسسة والعاملين فيھا، ومما يسھم في ت
ة، وجعل مؤسسة  وتشجيع الموظفين ورفع كفاءتھم اإلنتاجي
النقد بيئة جاذبة للكفاءات المتخصصة، وتحقيق نقله نوعية في 
ن  طاعي ق ة في ال ي أدائھا لمواكبة التطورات المالية والمصرف
ذه  ج ھ ائ ت م عرض ن د ت ة. وق ك الخاص والحكومي في الممل
رار  ا إلق ھ ت اقش ن م الدراسات على مجلس إدارة مؤسسة النقد ل

  المناسب منھا.
 

اسة ٢٠١٣وفي عام   رئ د مجلس اإلدارة وب م ت م اع
ة،  ة واإلداري ي ل ك ي ھ رارات ال معالي المحافظ مجموعة من الق
مؤسسة  ل د ل دي والتي كان من أبرزھا إقرار ھيكل تنظيمي ج

ة  ١(مرفق الشكل رقم  )، وإقرار الئحة جديدة للموارد البشري
ديالت في  ع ت لموظفي المؤسسة والتي منھا إجراء بعض ال
ة،  ي ب دري ت دورات ال رسمي واإلجازات وال دوام ال رات ال فت
ات  ي ل م ع ال وكذلك استحداث خمس وكاالت للمحافظ خاصة ب
ون  ة، وشئ ي دول ون ال المصرفية، والرقابة، واألبحاث والشئ
ن  ي االستثمار، والشئون اإلدارية، وكذلك تعيين عدد من القيادي
دة في  دي دة إدارات ج حداث ع م است ا ت م مؤسسة، ك في ال

وقامت المؤسسة بالترخيص لعدد من الجھات بممارسة نشاط 
جار  اري، واإلي ق ع ل ال وي م ت ال أو أكثر من أنشطة التمويل، ك
ل  وي م ت التمويلي، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وال
ام  ا خالل ع ھ رخيص ل ت م ال ى ت ت االستھالكي. والجھات ال

ي، ٢٠١٣ طان ري ب نك السعودي ال ب م، ھي بنك الرياض، وال
ة دار  والبنك العربي الوطني،  وشركة أمالك العالمية، وشرك

 التمليك، وشركة النايفات. 
 

 حماية عمالء القطاع المصرفي
ة   اي ى حم ي السعودي عل تعمل مؤسسة النقد  العرب

ة  ب راق ظام م ذ صدور ن ن مصالح عمالء القطاع المصرفي م
م من خالل إدارة ١٩٦٦البنوك في عام  ت ك ي ان ذل م، وقد ك

وك. وخالل  ن ب التفتيش البنكي التابعة لإلدارة العامة لمراقبة ال
ة ٢٠١٣عام  ة وإداري ي م م  شھدت المؤسسة إعادة ھيكلة تنظي

ة  اي ك إنشاء إدارة حم ج عن ذل ت ا، ون ھ شملت معظم إدارات
العمالء، والتى تھدف إلى تعزيز مبادئ خدمة وحماية العمالء 
وتختص بإستقبال الشكاوي المقدمة من العمالء والتعامل معھا 
ام  ازه خالل ع بما يحمي حقوق العمالء، ومن أبرز ما تم انج

 م ما يلي:٢٠١٣
ه  أوالً: ت إصدار مبادئ حماية عمالء المصارف التجارية بصف

ى  النھائية وتعميمه على جميع المصارف التجارية، ونشره عل
 موقع المؤسسة على شبكة األنترنت.

ن، ثانياً:  ي أم ت إعداد مشروع مبادئ حماية عمالء شركات ال
ة  جاري ومشروع ضوابط وحدات الشكاوى لدى المصارف الت

 بصفته األولية.
ام  ١٩٤٩١دراسة ومعالجة ثالثاً:  وعة خالل ع ن ت شكوى م
اشرة٢٠١٣ ب مؤسسة م ى ال أو عن   م سواًء كانت واردة إل

 .طريق الجھات الحكومية
م رابعاً:  اوى ومن ث قى الشك ل ت إنشاء مركز اتصال خاص ل

 .تحويلھا آلياً إلى الموظف المختص في إدارة حماية العمالء
ة خامساً:  ي ل آل ي ع ف إنشاء مركز خاص بإستقبال الجمھور وت

عمالء  ة ال اي ق مع موظفي إدارة حم سي ن ت م، وال ھ ال استقب
 بخصوص شكاويھم.

ة سادساً:  ي ال م جھات ال دى ال م ل توعية الجمھور عن حقوقھ
 المختلفة التي تشرف عليھا مؤسسة النقد.

 
ربي  ع د ال ق ن مؤسسة ال ة ل ة واإلداري ي ل ك ي ھ طورات ال الت

 م.٢٠١٣السعودي خالل عام 
ي السعودي في   عرب د ال استمراراً لنھج مؤسسة النق

ة  ي ن ق ت ة وال صادي ت مواكبة متطلبات وتحديات التطورات االق
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مؤسسة في  ى أداء ال ً عل تسھم ھذه التغييرات الجديدة إيجابا
ع  ي اون جم ع ك دعم ت ذل ة، وك إنجاز مھامھا الحيوية المختلف
ل  ي ب ك في س مؤسسة، وذل منسوبي المؤسسة إلنجاز مھام ال

 ■خدمة االقتصاد الوطني 

ة  دي ق ن اسة ال ي س ل ة ل ل ق ت ا  إدارة مس رزھ المؤسسة، ومن أب
ي، وإدارة  ال م طاع ال ق ر ال واإلستقرار المالي، وإدارة لتطوي
ة،  اري م ث ت حماية العمالء، وإدارة  تقييم األداء والمخاطر االس
م  ك ت ذل ز. وك وإدارة اإللتزام، وإدارة المخاطر، ومركز التمي
ع أن  وق ت إقرار ھيكل سلم رواتب جديد لمنسوبي المؤسسة. وي

 ) ١( شكل رقم 
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ودي      ي السع رب ع د ال ق ن ؤسسة ال ام م ھ ي إطار م ف
د من  دي ع اإلشرافية والرقابية على قطاع التأمين تم إصدار ال

ام  الل ع ط، خ واب ات والض م ي ل ع ت ھـ             ١٤٣٥/١٤٣٤ال
فحص ٢٠١٣(  رامج ال ة وب ي م)،  والقيام بالزيارات اإلشراف

التي تعزز نمو واستقرار ھذا القطاع  وتقلل المخاطر التي قد 
ح  وائ ل ة وال ظم شر األن ن مؤسسة ب وم ال ق ا. وت ھ يتعرض ل
ك نشر  ذل والتعليمات المتعلقة بقطاع التأمين في المملكة، وك
معلومات عن سوق التأمين والشركات المرخص لھا بالعمل. 

 م اآلتي:٢٠١٣ومن أبرز ما تحقق حتى نھاية عام 
 

ى  ة حت أوالً: اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملك
 م٢٠١٣نھاية عام 

 

 اللوائح التنظيمية :  -أ
ام    ي ع سعودي ف ي ال د العرب أصدرت مؤسسة النق

ة في م  الئحة ٢٠١٣ متطلبات التعيين في المناصب القيادي
ي  د العرب المؤسسات المالية الخاضعة إلشراف مؤسسة النق

 بما في ذلك  قطاع التأمين. السعودي
ة ثالث  ق اب وبلغ عدد اللوائح الصادرة في األعوام الس

 عشرة الئحة حسب اآلتي:
  ادة أمين وإع شركات الت الئحة االستثمار الخاصة ب

 التأمين.
  ادة أمين وإع شركات الت ناد الخاصة ب ة اإلس الئح

 التأمين وأصحاب المھن الحرة.
  اب ل اإلرھ وال وتموي سل األم ة غ د مكافح قواع

 لشركات التأمين.
ن   ـــ ركات التأمي ة ش ام مراقب ة لنظ ة التنفيذي الالئح

 التعاوني.
 .الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين 
  ن ركات التأمي ي ش ال ف ة االحتي ة مكافح الئح

 وشركات المھن الحرة.
 .الئحة إدارة المخاطر 
 .الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات 
 .الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش لشركات التأمين 
 .الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين 
 .الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين 
  .الئحة عمليات التأمين اإللكترونية 
 ة في الئحة ن في المناصب القيادي ات التعيي متطلب

 المؤسسات المالية.

 قطاع التأمين            
الزيارات اإلشرافية على شركات التأمين وشركات المھن  -ب

 الحرة:
ى شركات   د عل تشمل المھام اإلشرافية لمؤسسة النق

ارات الفحص  بي وزي راف المكت اوني واإلش أمين التع الت
شركات  ة لل الميداني للتأكد من سالمة اإلجراءات االحترازي
وقوة مالءتھا المالية. وتحقيقاً لھذا الغرض استمرت المؤسسة 
في القيام بزيارات إشرافية لشركات التأمين المتوقع حصولھا 
ة،  اوني في المملك أمين التع على تراخيص لمزاولة نشاط الت
ى  شركات الحاصلة عل ة لل ارات الدوري ى الزي باإلضافة إل
الترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة. وتھدف 
ام  الزيارات اإلشرافية إلى التأكد من التزام تلك الشركات بأحك
وم  صادر بالمرس اوني ال أمين التع ة شركات الت ام مراقب نظ

م م/ ريم رق ي الك اريخ  ٣٢الملك ق ١٤٢٤/٦/٢وت ھـ المواف
صادرة ٢٠٠٣/٧/٣١ ة ال م والئحته التنفيذية واللوائح التنظيمي

عن المؤسسة، وكذلك التأكد أن شركات التأمين على قدٍر عاٍل 
ك  ة لتل ة والفني من الكفاءة والجاھزية، وأن المتطلبات النظامي
الشركات متوافقة مع خطط العمل التي وافقت عليھا المؤسسة 

 مسبقاً كشرٍط أساسي لمنحھا الترخيص لمزاولة النشاط.
 
  

ن   شركات التأمي رافية ل ارات اإلش دد الزي غ ع وبل
ام  أمين خالل ع ادة الت رافية، ٣٣م (٢٠١٣وإع ارة إش ) زي

ذه  ة لھ ة واإلداري ة والنظامي ي الفني ة النواح ملت دراس ش
ا  دافھا وخططھ ة وأھ تراتجيتھا العام م إس شركات، وتقيي ال
ا ضمن  التوسعية، والتأكد من تنفيذ المتطلبات التي التزمت بھ
شركات  د من أن الھيكل اإلداري ل ترخيص، والتأك طلب ال
وم  ان تق س اإلدارة واللج ائف اإلدارات ومجل أمين ووظ الت
ذه  بوظائفھا حسب النظام والئحته التنفيذية وأھداف وخطط ھ
ى  الشركات. وقام الفريق اإلشرافي في المؤسسة باإلطالع عل
ن خالل  ة م ة الفني م الناحي ل الموضوعة وتقيي خطط العم
ات  م المنتج سعير وتقيي أمين وأسس ت ات الت ة عملي مراجع
ا  شركات وتقديراتھ تثمار الخاصة بال وعمليات وأدوات االس
ق  ام يحرص الفري وتوقعاتھا المالية المستقبلية لھا. وبشكل ع
ة  ر نظام مراقب أثناء الزيارات اإلشرافية على التأكد من تواف
ة وإدارة  ة الداخلي ى تعليمات للمراقب داخلية فاعل يحتوي عل
الء.  كاوى العم ة ش راءات لمعالج تزام وإج اطر واالل المخ
ن  وانطالقاً من حرص المؤسسة على حماية حملة وثائق التأمي
د  ً بالتأك وتعزيز المصداقية في سوق التأمين يقوم الفريق أيضا
ة  ة وعدال ا بمھني من قيام شركات التأمين بالتعامل مع عمالئھ

 وتقديمھما خدمات على قدٍر عاٍل من الجودة. 
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ك التدريب  ا في ذل ة بمــ تطوير قطـاع التأمين في المملكـــ
ى  وتوطيــن الوظـائف. وتنص المادة الرابعة من الالئحة عل
أن تتضمن خطة عمل شركات التأمين وأصحاب المھن الحرة 

 عدد الموظفين المتوقع  وخطة توظيف وتأھيـل السعوديين.
  
ه يجب   ى أن وأكدت المادة الخمسون من الالئحة عل

على شركات التأمين وأصحاب المھن الحرة تزويد المؤسسة، 
شمل  ان ي الي ببي قبل خمسة وأربعين يوماً من نھاية كل عام م
شركة وكل  عدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى ال
شغلھا  تي ي ي للوظائف ال ستوى الوظيف رع أو إدارة، والم ف
ة  ن الالئح سبعين م عة وال ادة التاس سعوديون. وحسب الم ال
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه "يجب أال 
تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المھن 
زداد  ى وأن ت سنة األول ة ال ة في نھاي الحرة عن ثالثين بالمئ

 سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة".
 
 العاملون في قطاع التأمين: -ب

بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني في  
سعودية  ة ال ة العربي ام  ٩٢٥٧المملك ة ع ي نھاي ً ف ا موظف

ام  ٨٥١٩م مقارنة بنحو ٢٠١٣ ة ع م، ٢٠١٢موظفاً في نھاي
ت  و بلغ سبة نم ون  ٨,٧أى بن كل الموظف ة. وش ي المئ ف

املين في  ٥٥,٥السعوديون نسبة  الي الع ة من إجم في المئ
دره  ة  ٠,٥شركات التأمين، بارتفاع طفيف ق ة مقارن في المئ

م، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب ٢٠١٢بنھاية عام 
ام  ى ٢٠١٣غير اإلدارية في ع ل  ٥٧,٨م إل ة مقاب في المئ

ام  ٥٧,٠ ي ع ة ف ي المئ سبة ٢٠١٢ف ت ن ا ارتفع م، كم
ل  ٤٢,٤السعوديين في المناصب اإلدارية إلى  ة مقاب في المئ

 م.٢٠١٢في المئة في عام  ٣٩,٠
 

 ثالثاً: التدريب
ن   م قطاع التأمي ود المؤسسة في تنظي في إطار جھ

ة وممارسة  تزام بالمھني ى االل ا عل وحث الشركات وموظفيھ
ة  ق األنظم ة وف ة ومنھجي ى أسس علمي أمين عل شاط  الت ن
واللوائح والتعليمات الصادرة من المؤسسة، أعدت المؤسسة 

أمين ( ) شھادة IFCEاختبار الشھادة العامة في أساسيات الت
رة،  أمين وشركات المھن الح ي شركات الت ة لموظف إلزامي
ح  ة واللوائ ية لألنظم ادئ األساس شھادة المب ذه ال شمل ھ وت
اً  الخاصة بنشاط التأمين، ويتم تطبيقھا خالل ثالث سنوات وفق
از االمتحان  ا اجتي لجدول زمني يحدد المدة التي يجب خاللھ

 لكل شريحة من شرائح الموظفين.

سة   ت المؤس داني، قام ا يخص الفحص المي وفيم
ا  ن التزامھ ق م أمين للتحق شركات الت شية ل ارات تفتي بزي
ا  بالمتطلبات الرقابية واإلشرافية ذات العالقة، والتأكد من أنھ
ة  وق حمل تمارس نشاطھا وفق األصول المھنية وبما يكفل حق
ة. وفي  الوثائق وأصحاب المطالبات وغيرھم من ذوي العالق

 م بفحص اآلتي:٢٠١٣ھذا السياق، قامت المؤسسة خالل عام 
 
 دالت أمين بمع ادة الت أمين وإع تزام شركات الت دى ال م

أمين الطبي الموافق  تسعير منتجات تأمين المركبات والت
ادة( سة بموجب الم ن المؤس ا م ة ١٦عليھ ن الالئح ) م

م  اوني، وت أمين التع ة شركات الت ام مراقب ة لنظ التنفيذي
اب  ة االكتت ة آلي شية مراجع ارات التفتي ذه الزي خالل ھ
ة  وتسعير منتجات تأمين المركبات والتأمين الطبي المتبع
ستندات ذات  سجالت والم شركات، وفحص ال من قبل ال
ات  ذ عملي شركات بتنفي ك ال ام تل ق من قي ة للتحق العالق
ة  ع األنظم ق م ا يتواف ات بم سعير المنتج اب وت االكتت

 والتعليمات ذات العالقة. 
 
 ة أمين باألنظم ادة الت أمين وإع تزام شركات الت دى ال م

م  أمين، وت سويق منتجات الت ة بت والتعليمات ذات العالق
خالل ھذه الزيارات التفتيشية مراجعة آلية التسويق والبيع 
ة  ستندات ذات العالق سجالت والم ة وفحص ال المتبع
سويق  ات الت ذ عملي شركات بتنفي ك ال ام تل للتحقق من قي

 والبيع بما يتوافق مع األنظمة والتعليمات ذات العالقة. 
 
ة           ي ارات إشراف زي ام ب ي ق مؤسسة في ال واستمرت ال

لشركات المھن الحرة المتوقع حصولھا على تراخيص حسب 
د من  أك ت ى ال ة إل ي ارات اإلشراف زي نوع نشاطھا. وتھدف ال
ن  ي أم ت ة شركات ال ب راق التزام تلك الشركات بأحكام نظام م
ة الصادرة عن  ي م التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح التنظي
دٍر  ى ق حرة عل المؤسسة، وكذلك التأكد  أن شركات المھن ال
ة  ي ن ف عاٍل من الكفاءة والجاھزية، وأن المتطلبات النظامية وال
ا  ھ ي ل قت ع ي واف ت لتلك الشركات متوافقة مع خطط العمل ال
ة  زاول م راخيص ل ت ا ال المؤسسة مسبقاً كشرط أساسي لمنحھ

 النشاط. 
 

 ثانياً: السعودة في قطاع التأمين
 القرارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة: -أ

ة   تنص المادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام مراقب
شركات التأمين التعاوني على أن أحد أھداف النظام والالئحة  
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ى    رد عل وتعّرف كثافة  سوق التأمين بمعدل إنفاق الف
ى  سومة عل ا مق أمين المكتتب بھ ساط الت التأمين (إجمالي أق

أمين من  ة سوق الت  ٧٨٤عدد السكان).  وقد ارتفعت كثاف
رد في  ٩٣٥م إلى ٢٠١٢لایر لكل فرد في عام  لایر لكل ف

م  ١٩,٢م، أي بزيادة نسبتھا ٢٠١٣عام  في المئة (جدول رق
٣-٥.( 
 
 إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا: -ج

ات    ٧٦,٣شّكل التأمين الصحي والتأمين على المركب
ام  ا في ع أمين المكتتب بھ ساط الت الي أق في المئة من إجم

اً، ٢٠١٣ أمين طلب م. وال يزال التأمين الصحي أكثر أنواع الت
في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب  ٥١,١حيث شكل 
ام  ٥٣,٣م، مقارنة بنسبة ٢٠١٣بھا في عام  ة في ع في المئ

ة من ٢٠١٢ ة الثاني ات المرتب ى المركب م. ويحتل التأمين عل
سبته  ي  ٢٥,٢حيث الطلب  مشكالً ما ن ة من إجمال في المئ

ام  ا ع أمين المكتتب بھ ساط الت ساط ٢٠١٣أق م، وشكلت أق
ن  أمين الجوي، وتأمي ار، والت ة واإلدخ ى الحماي أمين عل الت

ة، و ٣,٣الطاقة ما نسبته  ة، و ٠,٦في المئ في  ١,٨في المئ
ا  أمين المكتتب بھ ساط الت الي أق ي من إجم المئة على التوال

 ).١-٥(جدول رقم 
 
 صافي أقساط التأمين المكتتب بھا:   -د

ي   يعّرف صافي أقساط التأمين المكتتب بھا بأنه إجمال
ن  شكل التأمي أقساط التأمين بعد خصم حصة إعادة التأمين. وي

في المئة من  ٩٠,٥الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 
ام  ا في ع م. وسجل ٢٠١٣صافي أقساط التأمين المكتتب بھ

ساط  و من حيث صافي أق دل نم التأمين الجوي أسرع مع
ارب  سبة تق ا، بن ام  ٥٠التأمين المكتتب بھ ة في ع في المئ

 ).١-٥م (جــدول رقم ٢٠١٣
 
 نسبة االحتفاظ: -ھـ

ن   تعد نسبة االحتفاظ مقياساً للمخاطر في أقساط التامي
اك  أمين، حيث أن ھن ا شركة الت المكتتب بھا التي تحتفظ بھ
ذه  عالقة طردية بين نسبة االحتفاظ والمخاطر. ويتم حساب ھ
ا  أمين المكتتب بھ ساط الت النسبة عن طريق تقسيم صافي أق
سبة  ت ن ا. وبلغ ب بھ أمين المكتت ساط الت الي أق ى إجم عل
ار)  ة واالدخ أمين الحماي تثناء ت ة (باس اظ اإلجمالي االحتف

ام  ٧٦,٢لشركات التأمين في السوق السعودية  في المئة في ع
م. وتتأثر ٢٠١٢في المئة في عام  ٧٥,٩م مقارنة بنحو ٢٠١٣

ى  ن عل ھذه النسبة إلى حد كبير بنسبة االحتفاظ العالية للتأميــ

 م ٢٠١٣رابعاً: سوق التأمين في المملكة في عام 
 
 أداء السوق بشكل عام: -أ

 ام واً في معظم ٢٠١٣شھد سوق التأمين في ع م نم
أمين المكتتب  مؤشراته، حيث ارتفع إجمالي أقساط الت

ى  ١٩,٢بھا بنسبة  ة، ليصل إل ار  ٢٥,٢في المئ ملي
سبته  و ن ة بنم ام  ١٤,٤لایر مقارن ي ع ة ف ي المئ ف

ادة ٢٠١٢ ى زي م. وتعزى ھذه  الزيادة بشكل رئيس إل
دة  صادية الجي أمين واألوضاع االقت الوعي بأھمية الت
ى  ي عل أمين اإللزام ى الت ام، باإلضافة إل خالل الع

 المركبات والتأمين الصحي التعاوني. 
 ذي ا، ال ارتفع إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بھ

أمين،  ٤٥,٦يمثل  ساط التـ الي أق ة من إجم في المئ
ام  ١١,٥في المئة ليبلغ  ٢٧,٨بنسبة  مليار لایر في ع
ام  ١٤,١م مقارنة بنمو نسبته ٢٠١٣ ة في ع في المئ
 ).١-٥م (جدول رقم ٢٠١٢

 ،ا أمين الصحي المكتتب بھ ساط الت ارتفع إجمالي أق
ام  ١٢,٩في المئة ليبلغ  ١٤,٣بنسبة  مليار لایر في ع
سبته ٢٠١٣ ة في  ١٦,٢م مقارنة  بارتفاع ن في المئ
ام  ر ٢٠١٢ع صحي أكب أمين ال تمر الت ذلك اس م. وب

ر ٢٠١٣أنشطة التأمين في عام  و الكبي ود النم م، ويع
ق  ى تطبي شكل رئيس إل في أقساط التأمين الصحي ب
بر من  نظام الضمان الصحي التعاوني على شرائح أك

 المستفيدين من النظام. 
 تب ت سجل إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار المك

ون  ٨٤٤,٥في المئة ليبلغ  ٥,٠بھا انخفاضاً نسبته  ي مل
ون لایر  ٨٨٨.٥م مقارنة مع ٢٠١٣لایر في عام  ي ل م

 م.٢٠١٢في عام 
 

 عمق وكثافة سوق التأمين: -ب
ن   ساط التأمي الي أق أمين بإجم يعّرف عمق سوق الت

غ مستوى  المكتتب بھا نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي . وبل
 ٠,٩١م حوالي ٢٠١٣عمق سوق التأمين في المملكة في عام 

م. علماً أن ٢٠١٢في المئة في عام  ٠,٨٠في المئة مقارنة مع 
ي  اتج المحل ى الن نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھا  إل

غ  ام  ١,٧٢اإلجمالي للقطاع غير النفطي بل ة في ع في المئ
ع ٢٠١٣ ة م ام  ١,٥٢م، مقارن ي ع ة ف ي المئ م، ٢٠١٢ف

 ).  ٢-٥(جدول رقم 
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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)*
——————————————————————————————————————————————————

التأمين ضد الحوادث والمسئولية 
واألنواع األخرى

٦٣١٫٥٣٫٤٢٧٩٫٨٤٤٫٣٦٩٠٫٩٣٫٣٣٢٩٫٠٤٧٫٦٩٤٠٫٨٣٫٧٣٩١٫٠٤١٫٦

٣٩٢٢٫٢٢١٫٢٣٧١٠٫٦٩٤٫٦٤٦٨٩٫٢٢٢٫١٤٤٠٨٫٢٩٤٫٠٦٣٥٤٫٧٢٥٫٢٥٩٦٧٫٠٩٣٫٩التأمين على المركبات

١١٥٦٫٧٦٫٣١٣٥٫٥١١٫٧١٣٤٨٫٤٦٫٤٢٠٣٫٢١٥٫١١٦٦٤٫٥٦٫٦٢٨١٫٦١٦٫٩التأمين على الممتلكات / الحريق

٦٣٤٫١٣٫٤٢٠٤٫٩٣٢٫٣٧٤٣٫١٣٫٥٢٢٩٫٥٣٠٫٩٧٤٠٫٣٢٫٩٢٤١٫٥٣٢٫٦التأمين البحري

٢٧٢٫١١٫٥١٫٢٠٫٥٦٧٫١٠٫٣٢٫٤٣٫٦١٤٤٫٠٠٫٦٣٫٦٢٫٥التأمين الجوي

٣٦١٫٠٢٫٠٧٫٤٢٫٠٣٨٤٫٦١٫٨٧٫٣١٫٩٤٥٦٫٠١٫٨٧٫٥١٫٦تأمين الطاقة

٩١٢٫٥٤٫٩١٣١٫٢١٤٫٤١٠٧٦٫٦٥٫١١٦٥٫٩١٥٫٤١١٩٩٫٧٤٫٨١٨٠٫٣١٥٫٠تأمين ھندسي

٧٨٩٠٫٣٤٢٫٦٤٤٧٠٫٧٥٦٫٧٨٩٩٩٫٩٤٢٫٥٥٣٤٥٫٥٥٩٫٤١١٥٠٠٫٠٤٥٫٦٧٠٧٢٫٧٦١٫٥إجمالي التأمين العام

٩٧٠٨٫٤٥٢٫٥٨٢٢٥٫١٨٤٫٧١١٢٨٥٫٤٥٣٫٣٩٩٥١٫٣٨٨٫٢١٢٨٩٥٫٠٥١٫١١١٤٥٦٫٠٨٨٫٨إجمالي التأمين الصحي

٩٠٥٫١٤٫٩٨٤١٫٢٩٢٫٩٨٨٨٫٥٤٫٢٧٦٧٫٠٨٦٫٣٨٤٤٫٥٣٫٣٧١٤٫٠٨٤٫٥إجمالي تأمين الحماية واالدخار

١٨٥٠٣٫٧١٠٠٫٠١٣٥٣٧٫٠٧٣٫٢٢١١٧٣٫٨١٠٠٫٠١٦٠٦٣٫٨٧٥٫٩٢٥٢٣٩٫٤١٠٠٫٠١٩٢٤٢٫٦٧٦٫٢اإلجمالي

٢٠١١
——————————————————————————————————————————————————————

اظ اإلجمالية   * ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتف

٢٠١٣

جدول رقم ٥-١ : مؤشرات التأمين

٢٠١٢



 ٧٥ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع التأمين

في المئة من إجمالي العموالت المدفوعة في عامي  ٣٣,٧و
 ).٤-٥م على التوالي (جدول رقم ٢٠١٣م و٢٠١٢

 
 إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط: -ز

ارب   سبة تق ة بن ات المدفوع الي المطالب ع إجم ارتف
ام  ١٣,٦في المئة من  ٢٤,٨ ار لایر في ع ى   ٢٠١٢ملي م إل
ام  ١٧ ن ٢٠١٣مليار لایر في ع ات التأمي م. وشكلت مطالب

ة و ٦١الصحي، ومطالبات تأمين المركبات نحو   ٢٨في المئ
في المئة على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة في عام 

سبياً ٢٠١٣ الي ن م. وتعكس ھذه النسب المرتفعة النصيب الع
ي  ألنشطة التأمين الصحي والتأمين على المركبات من إجمال

 أقساط التأمين في السوق. 

في  ٧٦,٢المركبات والتأمين الصحي، اللذان يمثالن معا نحو 
ن  ا. وسجل تأميــ المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بھ
اظ  سبة احتف ل ن الطيــران (التأمين الجــوي) وتأمين الطاقة أق

ي في  ١,٦في المئة و ٢,٥تقدر بنحو  ى التوالــ في المئــة عل
 ).١-٥م (جدول رقم ٢٠١٣عـام 

 
 العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء التأمين: -و
ن     ا شركات التأمي تي دفعتھ بلغ إجمالي العموالت ال

ام  ٩٨٠للوسطاء ووكالء التأمين  ون لایر في ع م ٢٠١٣ملي
ة بنحو  ام  ٨٥٧مقارن ي ع ون لایر ف ّكلت ٢٠١٢ملي م. وش

أمين الصحي نحو  ة   ٣٨,٦العموالت الخاصة بالت في المئ

التغير  ٪٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣نوع النشاط
—————————————————————————————————————

٢٤٨٫٩٠٢٤٧٫٨٠٢٩٢٫٢٠٣٣٣٫٣٠٤٢٥٫٩٠٢٧٫٧٨إجمالي التأمين العام

٢٨٧٫٤٠٣٢٠٫٢٠٣٥٩٫٦٠٤١٨٫٠٠٤٧٧٫٦٠١٤٫٢٦إجمالي التأمين الصحي 

-٣٩٫٥٠٣٥٫٨٠٣٣٫٥٠٣٢٫٩٠٣١٫٣٠٤٫٨٦إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

٥٧٥٫٨٠٦٠٣٫٩٠٦٨٥٫٣٠٧٨٤٫٢٠٩٣٤٫٨٠١٩٫٢٠اإلجمالي

(بالريال للفرد)

جدول رقم ٥-٣ : كثافة سوق التأمين

نوع النشاط

الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتج المحلي 
غير النفطي

الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتج المحلي 
غير النفطي

الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتج المحلي 
غير النفطي

————————————————————————————————————

٠٫٣٢٠٫٦٧٠٫٣٣٠٫٦٥٠٫٤١٠٫٧٨٢٠٫٠٠إجمالي التأمين العام

٠٫٣٩٠٫٧٧٠٫٤١٠٫٨٠٠٫٤٦٠٫٨٨١٠٫٠٠إجمالي التأمين الصحي 

-٠٫٠٤٠٫١١٠٫٠٣٠٫٠٧٠٫٠٣٠٫٠٦١٤٫٢٩إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

٠٫٧٤١٫٥٥٠٫٨٠١٫٥٢٠٫٩١١٫٧٢١٣٫١٦اإلجمالي

التغير  ٪

————————————————————
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

(نسبة مئوية)

ي جدول رقم ٥-٢ : نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفط

—————————



 ٧٦ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع التأمين

ى ٢٠١٣وسجل نشاط التأمين البحري في عام   م  أعل
سبته  اع ن ات المدفوعة بارتف الي المطالب و في إجم معدل نم

ة بنحو  ٣٧٣,٤في المئة ليصل إلى  ٤٥,١ ون لایر مقارن ملي
 ).٥-٥مليون لایر في العام السابق (جدول رقم  ٢٥٧,٣

 
 

 خامساً: وضع شركات التأمين في المملكة
ام         ة ع وزراء حتى نھاي ى ٢٠١٣وافق مجلس ال م، عل

ن  ٣٥تأسيس  شركة تأمين لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمي
شاط  ٣٤منھا  ة ن ائي لمزاول ا التصريح النھ م منحھ شركة ت

دة وافق مجلس  أمين واح أمين، وشركة ت التأمين وإعادة الت

 ٪مليون لایر ٪مليون لایر ٪مليون لایرنوع النشاط
—————————————————————————————

٤٦٫٥٤٫٢٤٩٫٧٥٫٨٧٦٫٤٧٫٨٥٣٫٦التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى
٤٢١٫٦٣٨٫٠٢٨٠٫١٣٢٫٧٣٠٠٫٢٣٠٫٦٧٫٢التأمين على المركبات

٧٤٫٤٦٫٧٧٤٫٧٨٫٧١١٨٫٥١٢٫١٥٨٫٦التأمين على الممتلكات ضد الحريق
٤٦٫٨٤٫٢٤٧٫٤٥٫٥٦١٫٤٦٫٣٢٩٫٤التأمين البحري
٢٫٤٠٫٢٠٫٣٠٫٠٠٫٥٠٫١٦٥٫٤التأمين الجوي

٠٫٧٠٫١٠٫٠٠٫٠٠٫١٠٫٠٤٤٤٧٫٦التأمين على الطاقة
٥٦٫٠٥٫١٤٩٫٤٥٫٨٦٩٫٧٧٫١٤١٫٣التأمين الھندسي

٦٤٨٫٤٥٨٫٥٥٠١٫٧٥٨٫٥٦٢٦٫٩٦٤٫٠٢٥٫٠إجمالي التأمين العام
٤٣٠٫٧٣٨٫٩٣٣٠٫٦٣٨٫٦٣٣٠٫٦٣٣٫٧٠٫٠إجمالي التأمين الصحي

-٢٩٫٦٢٫٧٢٤٫٨٢٫٩٢٢٫٥٢٫٣٩٫٣إجمالي تأمين الحماية واإلدخار
١١٠٨٫٧١٠٠٫٠٨٥٧٫١١٠٠٫٠٩٧٩٫٩١٠٠٫٠١٤٫٣اإلجمالي

٢٠١٢٢٠١٣
نسبة التغير —————————————————————

٢٠١٢-٢٠١٣م

جدول رقم ٥-٤ : العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط

٢٠١١

اط  ٪مليون لایر ٪مليون لایر ٪مليون لایرنوع النش
————————————————————————

٩٢٫٥٠٫٨١٠٥٫٠٠٫٨١١٧٫٩١٫٠١٢٫٣التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى
٢٧٣٠٫٠٢٣٫٨٣٤٦٤٫٨٢٥٫٥٤٧١٩٫٧٢٨٫٠٣٦٫٢التأمين على المركبات

٥٢٧٫٤٤٫٦٧٧٣٫٧٥٫٧٨٥٩٫٧٥٫٠١١٫١التأمين على الممتلكات ضد الحريق
٢٠٥٫٨١٫٨٢٥٧٫٣١٫٩٣٧٣٫٤٢٫٠٤٥٫١التأمين البحري
-٣١٫٣٠٫٣١٥٫٥٠٫١٦٫٩٠٫٠٥٥٫٥التأمين الجوي

-٠٫٠١٠٥٫٠-٨٢٫٢٠٫٧٥٨٫٥٠٫٤٢٫٩التأمين على الطاقة
-٢٢٦٫١٢٫٠٢٣٩٫٧١٫٨٢١٣٫٠١٫٠١١٫١التأمين الھندسي

٣٨٩٥٫٣٣٣٫٩٤٩١٤٫٣٣٦٫١٦٢٨٧٫٦٣٧٫٠٢٧٫٩إجمالي التأمين العام
٧٢٩٧٫٤٦٣٫٥٨٥١١٫٥١٦٫٦١٠٤٠٥٫٢٦١٫٠٢٢٫٢إجمالي التأمين الصحي

٢٩٢٫٥٢٫٦١٨٩٫٤١٫٤٢٩٧٫٢٢٫٠٥٦٫٩إجمالي تأمين الحماية واإلدخار
١١٤٨٥٫٢١٠٠٫٠١٣٦١٥٫٢١٠٠٫٠١٦٩٨٩٫٩١٠٠٫٠٢٤٫٨اإلجمالي

٢٠١٣
ير ——————— نسبة التغ

٢٠١٢-٢٠١٣م

اط وع النش جدول رقم ٥-٥ : إجمالي المطالبات المدفوعة حسب ن

٢٠١١٢٠١٢
——————————————



 ٧٧ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع التأمين

رأس المال
( مليون لایر)اسم الشركة

—————————————————————
١٠٠٠٢٠٠٤/١٢/٠٢الشركة التعاونية للتأمين

٣٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
١٠٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة المتوسط والخليج مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدقلف)

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني (سالمة)
٣٤٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة ساب للتكافل

٢٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
١٦٧٢٠٠٧/٠٩/١١شركة األھلي للتكافل

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
٢٢٠٢٠٠٧/٠٩/١١شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

٢٧٥٢٠٠٨/٠٣/٣١شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني
٢٥٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شركة الصقر للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٠الشركة السعودية الھندية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٨شركة التأمين العربية التعاونية

٢٠٠٢٠٠٨/٠٧/٠٢الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء)
١٠٠٠٢٠٠٨/٠٧/٢١الشركة السعودية إلعادة التأمين " إعادة" التعاونية

٤٠٠٢٠٠٨/٠٨/١٠شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني
٢٨٠٢٠٠٨/١٢/٣٠الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٩/٠٣/٠٩الشركة األھلية للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠٠٩/٠٥/١٠شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)
٢٠٠٢٠٠٩/١١/١٧شركة الراجحي للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/١٢/٠٨شركة ايس العربية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٩/١٢/١٣شركة العالمية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٠/٠١/٢٦شركة أكسا للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٠٦الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٢٤شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

١٣٠٢٠١٠/٠٥/٢٩شركة بروج للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠١٠/٠٦/١٦الشركة الوطنية للتأمين

٣٢٠٢٠١٠/٠٧/٠٦شركة أمانة للتأمين التعاوني
٥٥٥٢٠١١/٠٣/٢٠شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

٤٠٠٢٠١٢/٠٨/٠٧شركة عناية  السعودية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٢/٠٩/٣٠شركة االنماء طوكيو مارين
٣٥٠٢٠١٣/١٢/١٨شركة الجزيرة تكافل تعاوني

ام  ٢٠١٣م جدول ٥-٦ : الشركات الحاصلة على تصريح نھائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نھاية ع

تاريخ الحصول على التصريح
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ة  سوق المالي درج  في ال الوزراء الموقر على تأسيسھا ولم ت
ن  ي للتأمي ك العرب ه أي جي والبن وھي شركة متاليف وإي

م  ١٧٥التعاوني برأس مال قدره  -٥مليون لایر.  (جدول رق
٦ .( 

 سادساً: موقع المؤسسة  على االنترنت 
أمين في   شاط الت ً لن ً خاصا تخصص المؤسسة رابطا

ي  ا اإللكترون ى  www.sama.gov.saموقعھ وي عل يحت
ن  األنظمة واللوائح والتعاميم والدراسات المتعلقة بقطاع التأمي
ايير المالءة  ترخيص ومع اذج الخاصة بطلب ال وكذلك النم
أمين وشركات المھن  ديرين في شركات الت للمؤسسين والم
الحرة المتعلقة بنشاط التأمين. ويمكن الرجوع لموقع المؤسسة 
شركات  على االنترنت من أجل الحصول على آخر تحديث ل
ة  التأمين المرخص لھا، وكذلك شركات المھن الحرة المتعلق
ا يمكن  ة. كم صفة دوري ديثھا ب م تح تي يت بنشاط التأمين وال
ة  أمين في المملك االطالع في نفس الموقع على أداء سوق الت

 م. ٢٠١٣م إلى عام ٢٠٠٨من عام 
 

 سابعاً: مجلس الضمان الصحي التعاوني
ة   ال م ع ة من ال ي بلغ  عدد المشمولين بالتغطية الصح

غ  ٧,٣م  نحو ٢٠١٣الوافدة في نھاية عام  ل داً، وب ون واف ي ل م
ي  اون ع ت عدد الشركات المؤھلة لبيع وثائق الضمان الصحي ال

ي  ٢٨ ت ن ال ي أم ت ات ال ب شركة، وبلغ عدد شركات إدارة مطال
ان  ة الضم ظل ة تحت م ي خدمات الصح ترغب في تقديم ال

 شركات. ٨الصحي التعاوني 
 

رت   ي وف ت ؤسسات ال م ات أو ال دد الشرك غ ع ل وب
ام  ة ع اي ھ ى ن ا حت ھ ي ل ام ع حو  ٢٠١٣التغطية الصحية ل م ن

م بلغ عدد ٢٠١٣ألف شركة ومؤسسة.  وبنھاية عام   ٥٦٥,٣
ة  المرافق الصحية المعتمدة من المجلس لتقديم الرعاية الصحي

ا  ٢١٧٧  ٢١٦٤مرفقاً صحياً في مختلف مناطق المملكة، منھ
م  ١٣مرفقاً للقطاع الخاص، و  مرفقاً  للقطاع العام (جدول رق

٧-٥  .( 
  
ادات،   ي ع أما بالنسبة لنوع المنشأة، فتحتل مجمعات ال

شآت  ن م ن ال ي ى ب ة األول ب رت م ة ال ي ومحالت النظارات الطب
ام  المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في المملكة حتى نھاية عــ

ل ٢٠١٣ حت ا ت م ي ات، ف ي دل م الصي ات، ث م  تليھا المستوصف
ة  طق ن ي م أت رة. وت ي ة األخ ب رت م ل ال مراكز المختبر والتحلي
ة  اي رع م خدمات ال الرياض في المرتبة األولى من حيث تقدي
ة  ك الصحية على مستوى المناطق في المملكة،  تليھا منطقة م
احة في  ب ة ال طق ن ي م المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، فيما تأت

 )■ ٧-٥المرتبــة األخيــرة (جدول رقم 
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المنطقة / نوع 
صيدلياتمستوصفاتمستشفياتالمنشأة

مجمع 
عيادات

عيادة 
طبيب واحد

مركز 
عمليات 
اليوم 
الواحد

محل 
نظارات 
طبية

مختبر 
تحليل

مركز 
تشخيص

مركز 
عالج 
طبيعي

محالت 
األجھزة 

واألطراف 
اإلجماليالصناعية

——————————————————————————————————————
٢٩٧٣٩٨٨٤٤٣٩٦٠١١١٣٩٠الشرقية 

٣٣٢٠٩١٠٩١٩٦٤٦٢٠٩١٢٣١٧٧٣الرياض

٣٩٧٦١٥٣١٤٢٥٦٩٩٢١١٢٥٢٦مكة المكرمة 

١١٤١٠١٣٠٠١٠٠٠٠٠٤٨نجران 

١٠٣١٢١٣١٠١١٨٠٠٠٠١١٢عسير

١٣١٥١٥٢٥١١٥٤٠٠٠٠١٢٤المدينة المنورة 

١٥١١٠٠٢٠٠٠٠١٠الباحة 

٣١٩١١٩٠٠١٦٠٠٠٠٥٨القصيم

١١٥٣٦١٠١٣٠٠٠٠٣٩تبوك

٢٦٤١٢٠٠٨٠٠٠٠٣٢جازان

١١٣١٠٦٠٠٦٠٠٠٠٣٦حائل

٠٦٤٣٠٠٠٠٠٠٠١٣الحدود الشمالية 

٠٨٥٣٠٠٠٠٠٠٠١٦الجوف

١٣٣٤٩٠٤٤٤٥٣١١٥١٧٥٣١٣٤٥٤٢١٧٧اإلجمالي 

جدول رقم ٥ - ٧ : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام ٢٠١٣م 

المصدر : مجلس الضمان الصحي التعاوني.
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ي   سة من أصل اثنت وقد سجلت تسع  مجموعات رئي
م، معدالت تضخم أعلى من ٢٠١٣عشرة مجموعة خالل عام 

ي  سابقة وھ نوات ال س س ط الخم ضخم لمتوس دالت الت مع
ل،  ة النق ة، ومجموع س واألحذي ة المالب الي: مجموع كالت
غ،  ومجموعة الصحة، ومجموعة االتصاالت، ومجموعة التب
نزل  يزات الم ث وتجھ ة تأثي م، ومجموع ة التعلي ومجموع
ح  ادق، ومجموعة التروي وصيانتھا، ومجموعة المطاعم والفن

 والثقافة. 
 

ة ٢٠١٣وخالل عام   وي ن ادة الس زي م سجلت نسب ال
غ  ة  ٨,٤التالية : مجموعة التب ذي وعة األغ ة، ومجم ئ م في ال

زات  ٥,٧والمشروبات  ي جھ يث وت أث وعة ت في المئة، ومجم
ا  ھ ت ان زل وصي ن مطاعم  ٤,٣الم وعة ال ة، ومجم ـ ئ م في ال

اء في المئة ، ومجموعة  ٤,٢والفنادق  رب ھ السكن والمياه والك
ود األخرى  وق واع ال وعة  ٣,٥والغاز وأن ة، ومجم ئ م في ال

ل  ٣,٢الصحة  ق ن وعة ال ة، ومجم ئ م ة،  ٢,٥في ال ئ م في ال
 ١,٨في المئـة، ومجموعة االتصاالت  ٢,٢ومجموعة التعليم 

ة  ـ افـ ق ث ة. في  ١,٧في المئة، ومجموعة الترويح وال ئ م في ال
المقابل، سجـلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفـاضاً 

ة  ٠,٢سنوياً نسبتـه  م في المئـ م  ٢-٦(جدول رقـ وجدول رقـ
٣-٦.( 
 

 تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام 
ساھمت معظم المجموعات الرئيسة بنسب متفاوتة في  

ام  شة خالل ع ي ع م يف ال ال ك ت ام ل ع اسي ال ي ق ارتفاع الرقم ال
ات ٢٠١٣ روب ش م ة وال ذي ة األغ وع م ج ت م م اھ د س ق م، ف

اسي   ي ق م ال رق دام ال خ است يقاس التضخم في المملكة ب
ة  ام ع حة االحصاءات ال لتكاليف المعيشة الذي تصدره مصل

 والمعلومات، منذ أكثر من خمسين عاماً. 
 

ومات في   ل وقامت مصلحة االحصاءات العامة والمع
شة ٢٠١٢عام  ي ع م يف ال م باحتساب الرقم القياسي العام لتكال

ي ٢٠٠٧باعتماد سنة  ت ات ال ث حدي ت اد ال م ت م سنة أساس، وإع
يف  ى تصن اًء عل ن ك ب ل ھ ت س م ة ال ل ة س ب ي رك ى ت جرت عل

غرض ( ردي حسب ال ف ھالك ال الصادر COICOP)  االست
مجموعات  ام وال ألقس ويب ل ب ت عن األمم المتحدة، بغرض ال

 والفصول والبنود.
 

م   رق ساب ال ر في احت ي ظام السب حة ن تعتمد المصل
وسطات  ت ات م القياسي لتكاليف المعيشة، ويشترط النظام بيان

 األسعار لفترات المقارنة وبيانات أوزان الترجيح.
 

 م٢٠١٣الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خالل عام 
ة   ب س ن شة  ب ي ع م ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف ال

ه ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٣,٥ ت ب اع نس  ٣,٧م مقارنة بارتف
ة  ب ة ونس ئ م ي ال ي  ٢,٩ف ام الل ع ة خ ئ م ي ال م و ٢٠١١ف

ج ٢٠١٢ ات ن كماش ال امل ان ع م ة ل ب س ن م على التوالي. أما بال
ع  ع السل ي ار جم المحلي غير النفطي الذي يقيس متوسط أسع
فطي السعودي خالل  ن ر ال والخدمات التي ينتجھا القطاع غي

ه  ت ب ً نس ا اع ف د سجل ارت ق ة، ف ام  ٢,٧سن ة خالل ع ئ م في ال
ه ٢٠١٣ ت ب اع نس ف ارت ة ب ارن ق ام  ٥,٢م م ة خالل ع ئ م في ال
 ). ١-٦م (جدول رقم ٢٠١٢

 األسعار وتكاليف المعيشة                      

٢٠١٣* ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢
————————————

٤٫٤٤٫٤٥٫٢٢٫٧معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي (١٩٩٩ = ١٠٠)

٣٫٨٣٫٧٢٫٩٣٫٥الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان (٢٠٠٧ = ١٠٠)

٩٫٦٨٫٠٥٫٨٥٫٤الناتج المحلي غير النفطي (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩)

٩٫٦٢٦٫٤٥٫٦١١٫٨اإلنفاق الحكومي

٥٫٠١٣٫٣١٣٫٩١٠٫٩عرض النقود (ن٣)

ة. * بيانات أولي

ة. ات – وزارة االقتصاد والتخطيط ، ووزارة المالي ة والمعلوم المصدر: مصلحة اإلحصاءات العام

جدول رقم ٦-١ : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة
(نسب مئوية)
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متوسط التغير السنوي 
٢٠١٣للفترة (٢٠٠٨-٢٠١٢)

مقدار التأثير على الرقم 
األوزان النسبية ٪القياسي - ٢٠١٣* 

———————————————————————
٤٫٧٣٫٥١٠٠٫٠١٠٠٫٠الرقم القياسي العام

٧٫١٥٫٧٣٦٫٦٢١٫٧األغذية والمشروبات
٤٫٥٨٫٤١٫٢٠٫٥التبغ

٠٫١١٫٤٣٫٦٨٫٤المالبس واالحذية
السكن والمياه والكھرباء والغاز وأنواع 

الوقود األخرى
١٠٫٢٣٫٥٢١٫٢٢٠٫٥

٤٫٥٤٫٣١١٫٨٩٫١تأثيث وتجھيزات المنزل وصيانتھا
١٫١٣٫٢٢٫٥٢٫٦الصحة
٠٫٥٢٫٥٧٫٧١٠٫٤النقل

١٫٨٤٫٤٨٫١-٢٫٥االتصاالت
٢٫٣١٫٧١٫٨٣٫٥الترويح والثقافة

٢٫٦٢٫٢١٫٨٢٫٧التعليم
٤٫٢٤٫٢٧٫١٥٫٧المطاعم والفنادق

٠٫٣٦٫٨-٢٫٨٠٫٢السلع والخدمات المتنوعة

ات – وزارة االقتصاد والتخطيط.  ة والمعلوم المصدر: مصلحة اإلحصاءات العام
*    مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة X الوزن النسبي / ١٠٠

جدول رقم ٦-٢ :  تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (جميع السكان)

(٢٠٠٧ = ١٠٠)

التغير % ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

———————————————————
١١٠٫٥١١٤٫٧١١٩٫٠١٢٢٫٤١٢٦٫٧٣٫٥الرقم القياسي العام

١١٦٫٤١٢٠٫٨١٢٧٫١١٣٢٫٩١٤٠٫٥٥٫٧األغذية والمشروبات
١٠٧٫٣١١٩٫٢١٢٦٫٧١٤١٫٣١٥٣٫١٨٫٤التبغ

١٠١٫٦١٠١٫١٩٩٫٧١٠٣٫٣١٠٤٫٨١٫٤المالبس واالحذية

السكن والمياه والكھرباء والغاز وأنواع الوقود 
األخرى

١٢٠٫١١٢٩٫٢١٤٣٫٩١٤٨٫٧١٥٣٫٨٣٫٥

١٠٥٫٦١٠٧٫٠١١٥٫٥١١٧٫٥١٢٢٫٦٤٫٣تأثيث وتجھيزات المنزل وصيانتھا
١٠٣٫٢١٠٣٫٣١٠٣٫٤١٠٥٫٦١٠٩٫٠٣٫٢الصحة
٩٨٫٢٩٩٫٧١٠٣٫١١٠٨٫٣١١١٫٠٢٫٥النقل

٩٨٫٢٩٧٫٧٩٢٫٠٩٢٫١٩٣٫٨١٫٨االتصاالت
٩٩٫٢٩٧٫٢١٠٤٫٧١٠٤٫٥١٠٦٫٣١٫٧الترويح والثقافة

١١١٫٨١١٣٫٢١٠٨٫٧١١٠٫٢١١٢٫٦٢٫٢التعليم
١١٠٫٠١١٣٫٨١١٧٫٠١٢١٫٧١٢٦٫٨٤٫٢المطاعم والفنادق

-١٠٤٫٩١١٠٫١١١٣٫٩١١٧٫٨١١٧٫٦٠٫٢السلع والخدمات المتنوعة

جدول رقم ٦-٣ :  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (جميع السكان)

(٢٠٠٧ = ١٠٠)

ات – وزارة االقتصاد والتخطيط.  ة والمعلوم المصدر: مصلحة اإلحصاءات العام
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 الرقم القياسي ألسعار الجملة 
ع   ار السل ر في أسع ي غ ت يقيس ھذا المؤشر متوسط ال

ذا  ة، ويضم ھ ي ل ح م ة ال ل جم والخدمات المباعة في أسواق ال
سة  ١٦٠المؤشر عينة من  ي ام رئ بنداً موزعة على عشرة أقس

مؤشر  ذا ال حسب التصنيف الدولي النمطي للتجارة، وسجل ھ
ام  ١,١ارتفاعاً نسبته  ة في ع ادة  ٢٠١٣في المئ زي ة ب ارن ق م

اع  في  ٢,٥نسبتھا  ف ق. وطرأ االرت ام الساب ع في المئة في ال
مؤشر، حيث سجلت  ل بعض المجموعات الرئيسة المكونة ل
ام  اع خالل ع مـجـموعة المشروبات والدخان أعلى نسبة ارتف

ت ٢٠١٣ غ ل ة اآلالت  ١٢,٨م ب وع م ج ا م ھ ت ل ة، ت ئ م ي ال ف
ه  ت ب اع نس ا  ٥,٢ومعدات النقل بارتف ـ ھ ـ ت ـ ل ة، تـ ـ ئ ـ م ي الـ فـ

ة  ب س ن ة ب ي ح ات ال وان ي في  ٣,٨مجموعة المواد الغذائية والح
ة  ي ات ب ن ة وال ي وان ي ح دھون ال وت وال زي وعة ال المئة، ثم مجم

ة  ٠,٩بـنـسـبة  ي دن ع م ات ال محروق وعة ال ة، ومجم ئ م في ال
ل سجلت  ٠,٨والمواد ذات الصلة بنسبة  اب ق في المئة. في الم

بعض المجموعات الرئيسة نسب انخفاض، وكانت أعلى نسبة 
ا  ١١,٣انخفاض لمجموعة سلع أخرى بنسبة  ھ ت ل ة، ت ئ م في ال

ة  ب س ن وعة ب ن ة،  ١٠,٥مجموعة أصناف مصنعة مت ئ م في ال
ة  ب س ن ا ب ھ  ٦,٤ومجموعة المواد الكيماوية والمواد المتصلة ب

ة  ب س ن ات ب محروق دا ال ة ع في المئة، ومجموعة المواد األولي
ة حسب  ٦,١ ف مصن في المئة،  ثم مجموعة السلع المصنعة ال

 ).٥-٦في المئة (جدول رقم  ٠,١المادة بنسبة  
 

اً  ٣٦,٦بالنصيب االكبر بما نسبته  ي ان ة، وساھمت ث ئ م في ال
ود  وق واع ال از وأن غ اء وال رب ھ ك اه وال ي م مجموعة السكن وال

ع  ٢١,٢االخرى بما نسبته  وعة السل انت مجم في المئة، وك
مؤشر  ى ال راً عل ي أث ل ت وعة األق والخدمات المتنوعة المجم

 ).١-٦في المئة  (رسم بياني رقم  ٠,٣بنسبة 
 

ام  مدن خالل ع شة حسب ال ي ع م يف ال ال ك الرقم القياسي لت
 م٢٠١٣

ع   ي جم شة (ل ي ع م سجل الرقم القياسي العام لتكاليف ال
ام  ان) خالل ع ا ٢٠١٣السك ھ ت ب ادة نس ة  ٣,٥م زي ئ م ي ال ف

اع في  ف ان االرت ق. وك ام الساب ع ه في ال ي ل مقارنةً بما كان ع
قت  ي حق ت اء  جازان ال ن ث ت جميع مدن المملكة (الرئيسة) باس

ى  ٠,١انخفاضاً نسبته  دة أعل ة ج ن دي في المئة. بينما سجلت م
ة  ٦,٤نسبة ارتفاع  ب رت م ل ال ائ ة ح ن دي لت م ة، واحت ئ في الم
ة  ٤,٩الثانية بنسبة  ب س ن في  ٤,٠في المئة، ثم مدينة الھفوف ب

ا.  ٣,٦المئة، ثم مدينتا الدمام ونجران بنسبة  ھ في المئة لكل من
ا،  ٣,٤تلتھما مدينتا عرعر وبريدة بنسبة  م ھ ن في المئة لكل م

ا  ٢,٩ثم مدينة الطائف بنسبة بلغت  ت ن دي ا م دھ ع ة، ب ئ م في ال
في المئة. تلتھا مدينة سكاكا  ٢,٧الرياض والباحة بنسبة بلغت 

وك   ٢,٤بنسبة بلغت  ب ة وت رم ك م ة ال ك ا م ت ن في المئة، ثم مدي
ة  ٢,٣بنسبة ارتفاع بلغت  ن دي م ا ال ت ن دي قت م ة، وحق ئ في الم

غت  ل اع ب ف ة ارت ب كل  ١,٧المنورة وأبھا أقل نس ة ل ـ ئ م في ال
  ).٢-٦، والرسم البيـاني رقم ٤-٦منھما. (الجـدول رقـم 

٣٦,٦

١,٢ ٣,٦

٢١,٢

١١,٨

٢,٥
٧,٧

٤,٤
١,٨ ١,٨

٧,١

٠,٣
٠٫٠

٥٫٠

١٠٫٠

١٥٫٠

٢٠٫٠

٢٥٫٠

٣٠٫٠

٣٥٫٠

٤٠٫٠

األغذية 
والمشروبات

التبغ المالبس 
واالحذية

السكن والمياه 
والكھرباء 

والغاز وأنواع 
الوقود 
األخرى

تأثيث 
وتجھيزات 

المنزل 
وصيانتھا

النقل الصحة االتصاالت الترويح 
والثقافة

التعليم  المطاعم 
والفنادق

السلع 
والخدمات 
المتنوعة

%

تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة: ١- ٦رسم بياني رقم 
)نسبة مئوية(م  ٢٠١٣خالل عام 
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 تطورات األسعار العالمية وآثارھا
ام   ة في ع ك ل م م ل انخفضت قيمة الصادرات السلعية ل
ة ٢٠١٣ ب ام  ٢,٩م بنس ع ة ب ارن ق ة م ئ م غ ٢٠١٢في ال ل ب ت م ل

ة  ١٤١٣,٨ ب س ن مليار لایر، في حين ارتفعت قيمة الواردات ب
 مليار لایر. ٦١٤,٦م لتبلغ ٢٠١٢في المئة مقارنة بعام  ٥,٣

ة للمنتجات   وتؤثر معدالت التغير في األسعار العالمي
شركاء  ن ال سعودية م سوق ال ستوردھا ال تي ت سلع ال وال
التجاريين للمملكة على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة المحلي 

م  دول رق م ٦-٦(ج دول رق رض الجـ عار  ٧–٦)، ويع أس
ة  اريين للمملك شركاء التج بر ال دى أك ستھلك ل ام الم خالل ع

-١٫٠
٠٫٠
١٫٠
٢٫٠
٣٫٠
٤٫٠
٥٫٠
٦٫٠
٧٫٠

الرياض مكة 
المكرمة

جدة الطائف المدينة 
المنورة

بريدة الدمام الھفوف أبھا تبوك حائل جازان نجران الباحة سكاكا عرعر

ة 
وي
 مئ
سبة

ن
%

م٢٠١٣متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن لعام : ٢- ٦رسم بياني رقم 
)١٠٠=م٢٠٠٧(

ربعيسنوي٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣الرقم القياسي العام
———————————————————————————————————
١٢٢٫٤١٢٦٫٧١٢٦٫٢١٢٧٫١١٢٨٫١٣٫٥٠٫٨المملكة (جميع المدن)

١١٩٫٤١٢٢٫٦١٢٢٫٦١٢٢٫٣١٢٤٫٥٢٫٧١٫٨          الرياض
١٢٦٫٩١٢٩٫٩١٢٨٫٩١٢٩٫٦١٣٣٫١٢٫٣٢٫٧          مكة المكرمة

-١٢٦٫٩١٣٥٫٠١٣٦٫٩١٤٠٫٥١٣٢٫٢٦٫٤٥٫٩          جدة
١٢١٫٧١٢٦٫١١٢٥٫٨١٢٦٫٣١٢٦٫٧٣٫٦٠٫٣          الدمام

١٢١٫٠١٢٣٫١١٢٣٫١١٢٢٫٣١٢٥٫٣١٫٧٢٫٥          المدينة المنورة
١١٧٫٣١٢٠٫٦١٢٠٫٢١٢١٫٦١٢٢٫٦٢٫٩٠٫٩          الطائف
-١١٥٫٧١٢٠٫٣١٢١٫٤١٢١٫٦١٢٠٫٦٤٫٠٠٫٨          الھفوف

١٢٠٫٥١٢٢٫٦١٢٢٫٤١٢٢٫٣١٢٥٫٠١٫٧٢٫٢          أبھا
١١٥٫٦١١٩٫٥١٢٠٫٣١١٩٫٦١٢٧٫٦٣٫٤٦٫٧          بريدة
١١٩٫٨١٢٢٫٥١٢٠٫٧١٢٣٫٢١٢٤٫٨٢٫٣١٫٣          تبوك
١٢٧٫٩١٣٤٫١١٣٢٫٧١٣٦٫٣١٣٦٫٧٤٫٩٠٫٣          حائل
١٫٠-١٢٥٫٩١٢٥٫٧١٢٥٫٥١٢٥٫٦١٢٦٫٨٠٫١          جازان
١٢٢٫٤١٢٦٫٨١٢٦٫٥١٢٨٫٠١٢٩٫٢٣٫٦٠٫٩          نجران
١٢١٫٨١٢٥٫١١٢٣٫٨١٢٥٫١١٢٧٫٤٢٫٧١٫٩          الباحة
١١١٫٩١١٤٫٥١١٤٫٦١١٤٫٤١١٦٫٨٢٫٤٢٫٢          سكاكا
١٢٠٫٦١٢٤٫٦١٢٤٫٨١٢٥٫٤١٢٦٫٤٣٫٤٠٫٨          عرعر

جدول رقم ٦-٤ :   متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن
(٢٠٠٧م = ١٠٠)

معدل التضخم
————————

ط. اد والتخطي ات، وزارة االقتص المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم
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ام   م،٢٠١٣ الل ع ستھلك خ عار الم ط أس ع متوس ث ارتف حي
سبة  ١٠,٨م في الھند بنسبة ٢٠١٣ صين بن ة، وفي ال في المئ
سبة  ٣,٠ دة بن ة المتح ي المملك ة، وف ي المئ ة،  ٢,٦ف ي المئ ف

سبة  ٢,٣وفي كوريا الجنوبية بنسبة  في المئة، وفي أستراليا بن
سبة  ٢,٢ ا بن ي إيطالي ة، وف ي المئ ي  ٢,٠ف ة، وف ي المئ ف

ا  ١,٨الواليات المتحدة األمريكية بنسبة  ة، وفي الماني في المئ
سبة  سا بن سبة  ١,٦وفرن ان بن ي الياب ة، وف ي المئ ي  ٠,١ف ف

 المئة.
 

ة،   ي رب ع ج ال وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخلي
م في دولة الكويت ٢٠١٣ارتفعت أسعار المستھلك خالل عام 

ة  ٣,٣وسلطنة عمان  بنسبة  ا، وفي دول م ھ ن كل م ة ل في المئ
في  ٢,٦في المئة، وفي مملكة البحرين بنسبة  ٣,٠قطر بنسبة 

ة  ب س ن دة ب ح ت م ة ال في  ١,٥المئة، وفي دولة اإلمارات العربي
 ■)٨ –٦المئة (جدول رقم 

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣األوزان النسبية ٪
——————————————————————————

١٠٠٫٠١٥٢٫٦١٥٦٫٤١٥٨٫٢٢٫٥١٫١الرقم القياسي العام

٣١٫٩١٧٤٫١١٧٨٫٦١٨٥٫٣٢٫٦٣٫٨المواد الغذائية والحيوانات الحية

١٫٢١٥١٫٤١٥١٫٦١٧٠٫٩٠٫١١٢٫٨المشروبات والدخان

-٠٫٣٢١١٫٥٢١٧٫٤٢٠٤٫١٢٫٨٦٫١المواد األولية عدا المحروقات

١٠٫١١٨٤٫٨١٨٤٫٨١٨٦٫٣٠٫٠٠٫٨المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

٠٫٤١٤٧٫٩١٤٩٫٣١٥٠٫٧١٫٠٠٫٩الزيوت والدھون الحيوانية والنباتية

-٩٫٨١٨٨٫٦٢١٧٫٧٢٠٣٫٨١٥٫٤٦٫٤المواد الكيماوية والمواد المتصلة بھا

-٢٦٫٢١٤٢٫٥١٤٤٫١١٤٣٫٩١٫١٠٫١السلع المصنعة المصنفة حسب المادة

١٣٫٤١٣٢٫٠١٣٦٫٢١٤٣٫٣٣٫٢٥٫٢اآلالت ومعدات النقل

-٦٫٤١٤٥٫٥١٥١٫٨١٣٥٫٨٤٫٣١٠٫٥أصناف مصنعة متنوعة

-٠٫٣٢٨٨٫٦٣١٠٫٩٢٧٥٫٧٧٫٧١١٫٣سلع أخرى

جدول رقم ٦-٥ : المتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة
(١٩٨٨ = ١٠٠)

التغير  ٪
—————————

ط. اد والتخطي ات، وزارة االقتص المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم
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٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
————————————————————

١٫٦٣٫١٢٫١١٫٨-٠٫٣الواليات المتحدة األمريكية
٠٫٠٠٫١-٠٫٣-٠٫٧-١٫٣اليابان

٢٫١٣٫٣٤٫٥٢٫٨٢٫٦المملكة المتحدة
٠٫٢١٫٢٢٫٥٢٫١١٫٦ألمانيا
٠٫١١٫٥٢٫١٢٫٠١٫٦فرنسا
٠٫٨١٫٦٢٫٩٣٫٣٢٫٠إيطاليا
٣٫٣٥٫٤٢٫٧٣٫٠-٠٫٧الصين
١٫٨٢٫٩٣٫٣١٫٨٢٫٢أستراليا

٢٫٨٢٫٩٤٫٠٢٫٢٢٫٣كوريا الجنوبية
١٠٫٩١٢٫٠٨٫٩٩٫٣١٠٫٨الھند

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- مارس ٢٠١٤م.

جدول رقم ٦-٧ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستھلك لدى أكبر الشركاء التجاريين الرئيسين

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
————————————————————

١٫٦٠٫٩٠٫٩٠٫٧١٫٥اإلمارات العربية المتحدة

١٫٢٢٫٦-٢٫٨٢٫٠٠٫٤مملكة البحرين

١٫٩١٫٩٣٫٠-٢٫٤-٤٫٩قطر

٤٫٠٤٫٠٤٫٧٢٫٩٣٫٣الكويت

٣٫٥٣٫٣٤٫٠٢٫٩٣٫٣سلطنة عمان

جدول رقم ٦-٨ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستھلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- مارس ٢٠١٤م.

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١١٢٠١٢
————————————————————————

١٠٩٫٧١١٢٫٦١١٤٫٧١١٦٫٢١٫٩١٫٣أسعار المستھلك في الدول الصناعية
-١٫٣-١١٦٫٣١٢٩٫٧١٢٧٫٦١٢٦٫٠١٫٦قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية(١)

٩٣٫٩٩٠٫٤٩٣٫٠٩٤٫٦٢٫٩١٫٧سعر صرف الريال الفعلي االسمي(٢)
٩٩٫٥٩٦٫٠٩٨٫٦١٠٠٫٧٢٫٦٢٫٢سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي(٣)

اريين (١٩٩٥ = ١٠٠). (١)   باستثناء  قيم وحدة الصادرات إلى المملكة من الشركاء التج

ة . (٢)   يمثل متوسط الفترة لسعر صرف الريال السعودي منسوباً إلى متوسط ھندسي ألسعار الصرف لعمالت الشركاء التجاريين الرئيسين للمملك

عار. (٣)   يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقاً للتغير في المستوى العام لألس

ة (IFS) مارس ٢٠١٤م. ة الدولي المصدر: نشرة اإلحصاءات المالي

جدول رقم ٦-٦ : أرقـام قيـاسية مختـارة
(٢٠٠٥= ١٠٠)

التغير ٪
——————————



 ٨٦ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  سوق رأس المال

وى  ٢٣م  في ٢٠١٣إغالق خالل عام  د مست ن ر ع ب ديسم
نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لألسھم المصدرة في  ٨٥٦١,٨
ة ٢٠١٣نھاية عام  غ  ٢٥,٢م بنسب ل ب ت ة ل ئ م  ١٧٥٢,٩في ال

ام  ١٤٠٠,٣مليار لایر مقارنة بنحو  ع ة ال اي ھ مليار لایر في ن
 السابق.

  
ام   ة في ع داول ت م م ال م ٢٠١٣وانخفض عدد األسھ

حو  ٣٩,٢بنسبة  ى ن يصل إل م  ٥٢,٣في المئة ل ار سھ ي ل م
ة  ٨٦,٠مقارنة بنحو   دل ع ر م مليار سھم في العام السابق (غي

م ١إلجراءات الشركات) ألسھ ة ل ي ، وانخفضت القيمة اإلجمال
ل  ١٣٦٩,٧المتـداولة لتبلغ نحو  اب ق ار لایر م ي ل  ١٩٢٩,٣م

ه  ت ب في  ٢٩,٠مليار لایر في العام السابق، أي بانخفاض نس
ى ٢٠١٣المئة. وانخفض عدد الصفقات خالل عام  م ليصل إل

ام  ٤٢,١مليون صفقة مقارنة بنحو  ٢٩,٠ مليون صفقة في الع
م  ٣١,٢السابق، أي بانخفاض نسبته  -٧في المئة (جدول رق

١.( 
 

م ٢٠١٣وفي عام   ة األسھ م بلغ المتوسط اليومي لقيم
ام  ٧,٦٩مليار لایر مقابل  ٥,٥٢المتداولة  ع مليار لایر في ال

ه  ت ب خفاض نس غ  ٢٨,١٥السابق أي بان ل ا ب م ة، ك ئ م في ال
حو  ون  ٢١١,٧المتوسط اليومي لعدد األسھم المتداولة ن ي ل م

ة  ٣٤٢,٣سھم مقابل  ب س ن ق وب ام الساب ع مليون سھم خالل ال
ومي  ٣٦,٢انخفاض بلغت  ي وسط ال ت م في المئة، وانخفض ال

ل  ١١٦,٨لعدد الصفقات المنفذة ليبلغ نحو  اب ق ة م ق ألف صف
ه  ١٦٧,٨ ت ب خفاض نس ان ق أي ب ام الساب ع ألف صفقة في ال
 في المئة. ٣٠,٤

 
رنت   ت ق اإلن وبلغت قيمة األسھم المتداولة عن طري
ار  ١٣٨١,٤م مقابل ٢٠١٣مليار لایر خالل عام  ٩٤٢,٦ ي ل م

ه  ت ب خفاض نس ان ة،  ٣١,٨لایر في العـام السـابق ب ئ م في ال
ه  ت ب ا نس رنت م ت وتمثل قيمة األسھم المتداولة عن طريق اإلن

ام  ٦٨,٨ ة خالل ع في المئة من إجمالي قيمة األسھم المتداول
غ عدد  ٧١,٦م مقابل ٢٠١٣ ل ق. وب ام الساب ع في المئة في ال

مليار سھم خالل  ٣٦,٣األسھم المتداولة عن طريق اإلنترنت 
ق أي  ٦٢,١م مقابل ٢٠١٣عام  ام الساب ع م في ال ار سھ ملي

م  ٤١,٥بانخفاض بلغت نسبته  ل عدد األسھ ث م ة، وي في المئ
ة من  ٦٩,٤المتداولة عن طريق اإلنترنت ما نسبته  ئ م في ال

ام   دداً ٢٠١٣اتخذت ھيئة السوق المالية خالل ع م ع
ن  ي وان ة وق ظم ر ان طوي من االجراءات والخطوات الھادفة لت
ة  ي ال م سوق ال ل ة ل السوق المالية. وبھدف دعم البنية التشريعي
خاصة  مات ال ي ل أصدر مجلس الھيئة الئحة اإلجراءات والتع
ا  رھ ائ غت خس ل بالشركات المدرجة أسھمھا في السوق التي ب

ق أن  ٥٠المتراكمة  في المئة وأكثر من رأس مالھا. كذلك سب
ة  م ائ ل واإلدراج وق سجي ت واعد ال أصدر  قرارات بتعديل ق
ل  دي ع المصطلحات المستخدمة في لوائح السوق وقواعدھا، وت
داول  دة إلدراج وت دي ة ج ي حواذ، وآل اج واالست الئحة االندم
درجة، ومشروع  م شركات ال حقوق األولوية كورقة مالية لل
وضع  ة الشركات ب ئ ي ھ زمت ال قواعد الكفاية المالية. كما أل
ح  مصال عارض ال أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة ت
في سبيل تطبيق أفضل معايير وقواعد الحوكمة للشركات. أما 
ا  بالنسبة لتنمية الوعي االستثماري، فقد واصلت الھيئة جھودھ
بإقامة العديد من حمالت التوعية والتثقيف المالي التي شملت 
ل  وي م وال وت مجاالت المطابقة وااللتزام ومكافحة غسل األم

 اإلرھاب.
 

دة ٢٠١٣وأُدِرجت خالل عام   دي م خمس شركات ج
ام،  ١٦٣ليبلغ مجموع الشركات الُمدَرجة  ع ة ال اي ھ ن ة ب شرك

ة  وطُِرحت صكوك لشركتين، وتم إصدار حقوق أولوية لشرك
واحدة، كما رخصت الھيئة لخمس شركات جديدة في ممارسة 

 أنشطة أعمال األوراق المالية. 
 

م ارتفاعاً في أبرز مؤشرات السوق ٢٠١٣وشھد عام  
ة  ودي م السع المالية السعودية، فقد ارتفع مؤشر سوق األسھ

ه في  ١٧٣٤,٤م بنحو ٢٠١٣بنھاية عام  ي ل ان ع نقطة عّما ك
ة   ٢٥,٥نھاية العام السابق، أي بنسبة  اي ھ في المئة ليبلغ في ن

ام  ع ق  ٨٥٣٥,٦ال ادي ي أصول صن ال ع إجم ف طة. وارت ق ن
ة  ٧,١مليار لایر أو ما نسبته  ١٥,١االستثمار بنحو  ئ م في ال

 مليار لایر. ١٠٣,٢م إلى نحو  ٢٠١٣ليصل بنھاية عام 
 

 م٢٠١٣تطورات سوق األسھم السعودية خالل عام 
أغلق المؤشر العام ألسعار األسھم السعودية في نھاية  

وى ٢٠١٣عام  حو  ٨٥٣٥,٦م عند مست ن ة ب ارن ـ ق طة م ق ن
ام  ٦٨٠١,٢ ة ع اي ه ٢٠١٢نقطة في نھ ت ب اع نس ف ارت م أي ب
طة  ٢٥,٥ ق ى ن م أعل ار األسھ في المئة، وحقق مؤشر أسع

 سوق رأس المال             

حسب بت تختلف بيانات عدد األسھم المتداولة (الفعلية) عن البيانات التي تنشرھا السوق المالية السعودية "تداول"، والسبب ھو أن "تداول" تقوم)  ١(  ة ب داول ت عديل مستمر لعدد األسھم الم
 لسالسل الزمنية.ل اإجراءات الشركات كمنح أسھم مجانية أو تعديل رأس المال، بحيث أن أي إجراء لشركة سيؤثر على عدد األسھم المتداولة للسوق ككل وعلى كام



 ٨٧ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  سوق رأس المال

 ٧٢,٢م مقابل ٢٠١٣إجمالي عدد األسھم المتداولة خالل عام 
ذة عن  ف ن في المئة في العام السابق. ووصل عدد الصفقات الم

ام  ٢١,٦طريق اإلنترنت إلى  م ٢٠١٣مليون صفقة خالل ع
خفاض  ٣٢,٢مقابل  ان ق أي ب اب ـ مليون صفقـة في العـام الس

ذة  ٣٣,٠بلغـت نسـبته  ف ن م ات ال في المئـة، ويمثل عدد الصفق
في المئة من إجمالي عدد  ٧٤,٦عن طريق اإلنترنت ما نسبته 

في المئة في  ٧٦,٦م مقابل ٢٠١٣الصفقات المنفذة خالل عام 

 ).٢-٧العام السابق (جدول رقم 
 

ظام ٢٠١٣وفي نھاية عام   م بلغ عدد المسجلين في ن
ل  ٤٣٣٥,٧تداول  رك  ٤٢٢١,٤ألف مشترك مقاب ألف مشت

ا  ھ ت ب ادة  نس زي ق ب اب ام الس ع ة ال اي ھ ة            ٢,٧في ن ئ م ي ال ف
ة  ١١٤,٣( ألف مشترك). وانخفض عدد المشتركين في خدم

ام  ٩٨,٠التداول عبر اإلنترنت ليبلغ  ة ع ألف مشترك في نھاي

عدد األسھم 
التغيرالمتداولة

قيمة األسھم 
التغيرالمتداولة

القيمة السوقية 
التغيرلألسھم المصدرة

عدد الصفقات 
التغيرالمنفذة

مؤشرأسعار 
التغيراألسھم

(٪)(نقطة)(٪)(ألف صفقة)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليون سھم)العام
———————————————————————————————

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-

٢٠١٢٨٦٠٠٦٫٤٧٧٫٢١٩٢٩٫٣٧٥٫٦١٤٠٠٫٣١٠٫٢٤٢١٠٥٫٠٦٤٫٨٦٨٠١٫٢٦٫٠

٨٥٣٥٫٦٢٥٫٥-١٧٥٢٫٩٢٥٫٢٢٨٩٦٧٫٧٣١٫٢-١٣٦٩٫٧٢٩٫٠-٢٠١٣٥٢٣٠٦٫٢٣٩٫٢

جدول رقم ٧-١ : مؤشرات سوق األسھم السعودية

عودية (تداول). المصدر: السوق المالية الس

التغير  (٪)٢٠١٢٢٠١٣
——————————————

-١٣٨١٫٤٩٤٢٫٦٣١٫٨عن طريق اإلنترنت

-١٩٢٩٫٣١٣٦٩٫٧٢٩٫٠اإلجمالي* 

-٧١٫٦٦٨٫٨٣٫٩النسبة

-٦٢٠٨١٫٥٣٦٣١٦٫٣٤١٫٥عن طريق اإلنترنت

-٨٦٠٠٦٫٤٥٢٣٠٦٫٢٣٩٫٢اإلجمالي* 

-٧٢٫٢٦٩٫٤٣٫٨النسبة

-٣٢٢٣٦٫٠٢١٦٠٩٫٥٣٣٫٠عن طريق اإلنترنت

-٤٢١٠٥٫٠٢٨٩٦٧٫٧٣١٫٢اإلجمالي* 

-٧٦٫٦٧٤٫٦٢٫٦النسبة

جدول رقم ٧-٢ : عمليات بيع وشراء األسھم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسھم المتداولة (مليار لایر)

ركات. راءات الش **   بيانات غير معدلة إلج

عودية (تداول). المصدر: السوق المالية الس

عدد األسھم المتداولة (مليون سھم)** 

عدد الصفقات المنفذة (ألف صفقة)

ي). وات السوق (صاالت التداول، اإلنترنت، الھاتف المصرفي، مكائن الصرف اآلل *      اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسھم عبر كافة قن
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ي  ٢٨,٧مليون صفقة تمثل ما نسبته  ٨,٣ ال في المئة من إجم
ة  ٨,٨عدد الصفقات المنفذة، يليه قطاع التجزئة بنسبة  في المئ

ة،  ٢,٦من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبعدد  ق ون صف ي ل م
وحل في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات البتروكيماوية  بنحو 

 في المئة. ٨,٥مليون صفقة تمثل ما نسبته  ٢,٥
 

ة   اي ھ مصدرة في ن وبالنظر للقيمة السوقية لألسھم ال
مركز ٢٠١٣عام  ة ال اوي م، احتل قطاع الصناعات البتروكيم

في  ٣١,٦مليار لایر تمثل ما نسبته  ٥٥٤,٦األول بقيمة بلغت 
مصدرة، وحل  م ال المئة من إجمالي القيمـة الســوقيـة لألسـھ

غت  ل  ٣٨٠,٠ثانياً قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة ب
ة  ٢١,٧مليار لایر تمثـل ما نسبته  ي ة السوق في المئة من القيم

ومات  ل ع م ة ال ي لألسھم المصدرة، تاله قطاع االتصاالت وتقن
ه  ١٨٧,٦بقيمة بلغت نحو  في  ١٠,٧مليار لایر تمثل ما نسبت

 ).٤-٧المئة من القيمة السوقية لألسھم المصدرة (جدول رقم 
 

اً   ر نشاط ث ثالث األك وبالنسبة للشركات المساھمة ال
م، تصدرت شركة أسمنت الشمالية من حيث ٢٠١٣خالل عام 

ألف صفقة،  ١٤٢٧,٢عدد الصفقات المنفذة إذ بلغ عددھا نحو 
حو  ٩٦٢,٣تلتھا شركة رعاية بنحو  ن ألف صفقة، ثم سابك ب

 ).٥-٧ألف صفقة (جدول رقم  ٩٤١,٨
 

 م٢٠١٣الطروحات الجديدة خالل عام 
دة ٢٠١٣تم خالل عام   دي م طرح خمس شركات ج

غ  ل ال ب ي رأسم م  ٣٢٧٣,٥بإجمال ون لایر وعدد أسھ ي ل م
م طرح  ٣٢٧,٣مصدرة بلغت   ١٣٤,٣مليون سھم، حيث ت

ام  ٩٨,٤م مقارنة بحوالي ٢٠١٣ ة ع اي ھ رك في ن ألف مشت
ه ٢٠١٢ ت ب م      ٠,٤م، أي بانخفاض نس ة (جدول رق ئ م في ال

٣-٧.( 
 

ً خالل   ا ي طاع ة ق ي ل وبتحليل نشاط سوق األسھم المح
اري أنشط ٢٠١٣عام  ق ع ر ال طوي ت طاع ال تضح أن ق م، ي

حو  غ ن ل ة، حيث ب داول ت م القطاعات من حيث عدد األسھم ال
ي  ٢١,١مليار سھم تشكل ما نسبته  ١١,١ ال في المئة من إجم

ة  عدد األسھم المتداولة، يليه قطاع المصارف والخدمات المالي
ه  ٦,٤بنحو  ت ب ا نس ل م ة من  ١٢,٣مليار سھم تمث ئ م في ال

طاع  ة ق ث إجمالي عدد األسھم المتداولة، وحل في المرتبة الثال
ة من  ١٢,٢مليار سھم أو ما نسبته  ٦,٤التأمين بنحو  في المئ

 إجمالي عدد األسھم المتداولة.
 

ام   ة في ع داول ت م، ٢٠١٣ومن حيث قيمة األسھم الم
حو  غت ن  ٢٦٦,٨احتل قطاع التأمين المرتبة األولى بقيمة بل

ة  ١٩,٥مليار لایر تمثل ما نسبته  م ي ي ق ال ة من إجم في المئ
ة في  اوي م ي روك ت األسھم المتداولة، وحل قطاع الصناعات الب

ه  ١٩٦,٤المرتبة الثانية بحوالي  ت ب ا نس ل م ث م ار لایر ت ي ل م
ة، وحل في  ١٤,٣ داول في المئة من إجمالي قيمة األسھم المت

حو  ن اري ب ار  ١٤٧,٩المرتبة الثالثة قطاع التطوير العق ي ل م
م  ١٠,٨لایر تمثل ما نسبته  ة األسھ م ي في المئة من إجمالي ق

 المتداولة. 
 

وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصفقات المنفذة  
دد ٢٠١٣في عام  ع ر ب ب نصيب األك م، كان لقطاع التأمين ال

عدد العمالء
التغير  (٪)المستفيدين من التداول عبرالتغير  (٪)عدد العمالء المسجلين

اإلنترنت والمتابعة اآلنيةفي نظام تداولالعام
—————————–—————–——————–——————–—
٢٠٠٩٣٩٩٧٥٥٦١٫١١٠٦١١٧٤٤٫٤-

٢٠١٠٤٠٤٥٧٩٣١٫٢٥٣٩٥٢٤٩٫٢-

٢٠١١٤٠٩٩٥٢٧١٫٣٥١٢٨٩٤٫٩-

٢٠١٢٤٢٢١٣٥٥٣٫٠٩٨٣٩٧٩١٫٨

٢٠١٣٤٣٣٥٧٣٩٢٫٧٩٨٠٤٤٠٫٤-
عودية (تداول). المصدر: السوق المالية الس

جدول رقم ٧-٣ : عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشتركين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت

(نھاية الفترة)
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وبلغ إجمالي عدد المكتتبين في الشركات المطروحة  
ه  ١٠,٢م نحو ٢٠١٣خالل عام  ت مليون مكتتب بانخفاض نسب

ق،  ٩,٠ اب ام الس ع ن في ال في المئة عن إجمالي عدد المكتتبي
مصرفي  اتف ال ھ ل ال ث وأسھمت قنوات االكتتاب المختلفة م
والصراف اآللي واإلنترنت في التقليل من األخطاء واختصار 

غت  ل ة ب ي ال ار  ٢,٠مليون سھم لالكتتاب العام بقيمة إجم ي ل م
مصدرة  م ال ألسھ ة ل  ١٢,٨لایر. وبلغ إجمالي القيمة السوقي

ة  طي غ ت وسط عدد مرات ال ت غ م ل رة  ٨,١مليار لایر، وب م
م ٢٠١٣للشركات المكتتب بھا على مستوى السوق خالل عام 

 ).٦-٧(جدول رقم 

سابكرعايةأسمنت الشمالية(الشركة)عدد الصفقات المنفذة

١٤٢٧٫٢٩٦٢٫٣٩٤١٫٨(ألف صفقة)

زين السعوديةمصرف اإلنماءدار األركان(الشركة)عدد األسھم المتداولة

٥٫٠٤٥٫٠٢٣٫٧٦(مليار سھم)

دار األركانمصرف اإلنماءسابك(الشركة)قيمة األسھم المتداولة

١٠٢٫٨٧٠٫٢٤٧٫٣(مليار لایر)

جدول رقم ٧-٥ : الشركات المساھمة الثالث األكثر نشاطاً خالل عام ٢٠١٣م

عودية (تداول) لعام ٢٠١٣م. المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية الس

مليون سھم
النسبة 

مليار لایرلإلجمالي ٪
النسبة 

ألف صفقةلإلجمالي ٪
النسبة 

مليار لایرلإلجمالي ٪
النسبة 

لإلجمالي ٪
————————————————————————————

٦٤١٧٫١١٢٫٣١٣٢٫٨٩٫٧١٤٠٧٫١٤٫٩٣٨٠٫٠٢١٫٧المصارف والخدمات المالية
٦٠١٧٫٩١١٫٥١٩٦٫٤١٤٫٣٢٤٦٢٫٣٨٫٥٥٥٤٫٦٣١٫٦الصناعات البتروكيماوية

٣١٩٠٫٤٦٫١٨٥٫٩٦٫٣٢٣٥٨٫٢٨٫١٩٠٫٩٥٫٢األسمنت
٢٠١٦٫١٣٫٩٩٨٫٤٧٫٢٢٥٥٥٫٧٨٫٨٥٠٫١٢٫٩التجزئة

٦٦٤٫٠١٫٣٩٫٦٠٫٧١٣٤٫٣٠٫٥٦٢٫٦٣٫٦الطاقة والمرافق الخدمية
٢٧٤٧٫٥٥٫٣٩٣٫٣٦٫٨٢٢٦٩٫١٧٫٨٩٤٫٠٥٫٤الزراعة والصناعات الغذائية
٥٨٧٣٫٥١١٫٢٩٠٫٠٦٫٦١٤٣٠٫٨٤٫٩١٨٧٫٦١٠٫٧االتصاالت وتقنية المعلومات

٦٣٤١٫١١٢٫١٢٦٦٫٨١٩٫٥٨٣١١٫٥٢٨٫٧٣٦٫٩٢٫١التأمين
١٧١٧٫٢٣٫٣٣٣٫٧٢٫٥٨٢٢٫٠٢٫٨٩٧٫٥٥٫٦شركات االستثمار المتعدد

١٩٨٩٫٤٣٫٨٧٩٫٩٥٫٨١٨٠٨٫٧٦٫٢٥٥٫٥٣٫٢االستثمار الصناعي
٢٢١٧٫١٤٫٢٥٤٫٧٤٫٠١٣٩١٫١٤٫٨٢٧٫٦١٫٦التشييد والبناء

١١٠٥٤٫٠٢١٫١١٤٧٫٩١٠٫٨٢٢٧٠٫٤٧٫٨٧٨٫٦٤٫٥التطوير العقاري
١٢٥٠٫٥٢٫٤٣٣٫٦٢٫٤٦٧٢٫٥٢٫٣١٥٫١٠٫٩النقل

٢٨٥٫٥٠٫٥١٣٫٤١٫٠٣٧٨٫٧١٫٣٤٫٨٠٫٣اإلعالم والنشر
٥٢٤٫٧١٫٠٣٣٫٤٢٫٤٦٩٥٫٤٢٫٤١٧٫١١٫٠الفنادق والسياحة

٥٢٣٠٦٫٢١٠٠٫٠١٣٦٩٫٧١٠٠٫٠٢٨٩٦٧٫٧١٠٠٫٠١٧٥٢٫٩١٠٠٫٠اإلجمالي

جدول رقم ٧-٤ : نشاط سوق األسھم السعودية حسب القطاعات خالل عام ٢٠١٣م

عدد األسھم المتداولة
————————

قيمة األسھم المتداولة
————————————————

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

عودية (تداول) لعام ٢٠١٣م. المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية الس

———————

القطاع
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اب  ت ت ات االك ب ى طل اد عل م ت مدة االكتتاب والتقليل من االع
اتف  ھ ق ال ن عن طري ي ب ت ت ك م المطبوعة، حيث بلغ عدد ال

ي  ٨,٩مليون مكتتباً مثلوا  ٠,٩المصرفي  ال في المئة من إجم
عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتتبين عن طريق الصراف اآللي 

ي عدد  ٦١,٠مليون مكتتباً مثلوا  ٦,٢ ال ة من إجم ئ م في ال
رنت  ت ق اإلن ن عن طري ي ب ت  ٢,٠المكتتبين، وبلغ عدد المكت

في المئة من إجمالي عدد المكتتبين،  ١٩,٤مليون مكتتباً مثلوا 
 ١,١في حين بلغ عدد المكتتبين عن طريق فروع المصارف 

ن  ١٠,٧مليون مكتتباً مثلوا  ي في المئة من إجمالي عدد المكتتب
 ).٧-٧(جدول رقم 

 
 م٢٠١٣التطورات التنظيمية خالل عام 

م ٢٠١٣تم خالل عام   شركات  ٣م تعليق تداول أسھ
ة  ودي ة السع ي ال ورفع التعليق عن شركة واحدة في السوق الم
ة  ودي ة السع داول كل من الشرك ق ت (تداول)، حيث تم تعلي

خ  اري ت ة (ب ل ام ك ة ٢٠١٣/  ٢/  ٦لالتصاالت المت م)، والشرك
ة ٢٠١٣/  ٢/  ٢٦المتحدة للتأمين التعاوني (بتاريخ  م)، وشرك

ع ٢٠١٣/  ٤/  ٦الباحة لالستثمار والتنمية  (بتاريخ  م). وتم رف

حجم رأس 
المال

األسھم 
المصدرة

األسھم 
المطروحة 
عدد المكتتبينحجم الطرحسعر اإلغالقلالكتتاب العام

القيمة 
السوقية

عدد 
مرات 
التغطية

(مرة)(مليون لایر)(مليون مكتتب)(مليون لایر)٢٠١٣/١٢/٣١(مليون سھم)(مليون سھم)(مليون لایر)
–—–——–—–———–———–———––—————–———–———–———————–

شركة أسمنت المنطقة ١-
الشمالية

٠٨١٨٠٠٫٠١٨٠٫٠٩٠٫٠١٠٫٠٢٣٫٢٩٠٠٫٠٣٫٨٤١٦٧٫٠٣٫٢ - ينايراألسمنت

الشركة الوطنية ٢-
للرعاية الطبية

٠٤٤٤٨٫٥٤٤٫٨١٣٫٥٢٧٫٠٥٤٫٥٣٦٤٫٥٢٫٦٢٤٤١٫٦٨٫٧ - فبرايرالتجزئة

شركة الجزيرة تكافل ٣-
تعاوني

١٣٣٥٠٫٠٣٥٫٠١٠٫٥١٠٫٠٥٣٫٥١٠٥٫٠١٫٦١٨٧٢٫٥٩٫١ - مايوالتأمين

-٤
شركة متاليف وايه أي 

جي والبنك العربي 
للتأمين التعاوني

٢٧١٧٥٫٠١٧٫٥٥٫٣١٠٫٠٦٦٫٠٥٢٫٥١٫١١١٥٥٫٠١١٫٨ - مايوالتأمين

٢٧٥٠٠٫٠٥٠٫٠١٥٫٠٣٦٫٠٦٣٫٥٥٤٠٫٠١٫١٣١٧٥٫٠٧٫٧ - نوفمبرالتشييد والبناءشركة بوان٥-

------١٩٦٢٫٠١٠٫٢١٢٨١١٫١------٣٢٧٣٫٥٣٢٧٫٣١٣٤٫٣---

تاريخ الطرحالقطاع
 سعر 
الطرح الشركة

——–—

اإلجمالي

عودية (تداول) لعام ٢٠١٣م. ة الس المصدر: ھيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالي

ام ٢٠١٣م جدول رقم ٧-٦ : الشركات الجديدة التي تم طرحھا  في  سوق األسھم السعودية خالل ع

٪العدد٪العدد
——————————————

-١٫٤١٢٫٢٠٫٩٨٫٩٣٣٫٧الھاتف المصرفي

-٦٫٤٥٧٫٠٦٫٢٦١٫٠٢٫٧الصراف اآللي

-٢٫٥٢١٫٩٢٫٠١٩٫٤١٩٫٣اإلنترنت

-١٫١٩٫٨١٫١١٠٫٧١٫٢الفروع

-١١٫٢١٠٠٫٠١٠٫٢١٠٠٫٠٨٫٩اإلجمالي

جدول رقم ٧-٧ : عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات 
الطرح العام

(مليون مكتتب)

ة. المصدر: ھيئة السوق المالي

———–—————–——

قناة االكتتاب

٢٠١٢٢٠١٣

التغير ٪
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تعليق تداول أسھم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ابتداًء من 
 م ).٢٠١٣/ ٣/ ٥تاريخ (

 
 م٢٠١٣الشركات الجديدة المضافة لمؤشر تداول خالل عام 

ى ٢٠١٣أُضيفت في عام   ة إل ي ال ت م أسھم الشركات ال
 مؤشر السوق (تداول) :

 شركة أسمنت المنطقة الشمالية. -١
 الشركة الوطنية للرعاية الطبية. -٢
 شركة الجزيرة تكافل تعاوني. -٣
نك  -٤ ب ة وال ي ك ري ة األم ي دول وعة ال شركة متاليف والمجم

 العربي للتأمين التعاوني.
 شركة بوان. -٥
 

التصاالت  ة ل ودي ة السع م كل من الشرك عدت أسھ ب واست
المتكاملة وشركة الباحة لالستثمار والتنمية من مؤشر السوق 

 المالية السعودية (تداول).
 

ام  مر خالل ع ث جھود ھيئة السوق المالية في توعية المست
 م٢٠١٣

رارات   ق ار وال ب شر األخ ن تقوم ھيئة السوق المالية ب
ان  ي لضم رون ت الصادرة عن مجلس الھيئة على موقعھا اإللك
اً  وصول المعلومة إلى جميع المستثمرين في آٍن واحد. وتماشي
ة  ي وع ت ة ب ق ل ع ت مع استراتيجية الھيئة نحو متابعة برامجھا الم

ام  دد من األنشطة ٢٠١٣المستثمر، قامت الھيئة في ع ع م ب
ي  ت ة ال والتي تشمل نشر العديد من المواد الصحفية واإلعالمي
ة  تتناول األخبار والمواد والقرارات الصادرة عن مجلس الھيئ

م، إلى جانب ٢٠١٣مادة صحفية في عام  ٥٧٤، وبلغ عددھا  
ل اإلعالم. ونُشرت  ٧ ائ ى وس ة وزعت عل وعوي تقارير ت

ة. في  ١٧٥التقارير التوعوية في  ي رون ت ك ة وإل صحيفة ورقي
ثت  ي بُ ت ة ال حين بلغ عدد الرسائل التوعوية والردود التفاعلي

حو  ة ن ئ ي ھ ل ة  ٦٦٢على مواقع التواصل االجتماعي ل ال رس
د عن  زي ا ي ع م وزي ع وت ألف  ٣٥توعوية، إلى جانب طب

مرات  ؤت م حة في ال أجن ة ب شارك م وعة من خالل ال مطب
ار  ط ق حطات ال ارات وم ط م ي ال ع ف وزي ت دوات، وال ن وال
ا  م دارس. ك م ة وال ري خي ة وال والمراكز الصيفية واالجتماعي
ذكي)  مر ال ث ت س م ة ال ل ج أصدرت الھيئة العدد السابع من (م
ة  ل ر جم والذي تناول أھمية التخطيط ومواضيع الميزانية عب
واحي  لف ن ل في مخت طف ل من المواقف في الحياة اليومية ل
ة   ل ق ن ت م معارض ال ة في مشروع ال الحياة . واستمرت الھيئ

اطق ٢٠١٣واستھدفت خالل عام  ن م خمس مدن في مختلف م

غ عدد  ٢,٤المملكة، والتي حضرھا نحو  ل ر. وب ون زائ ي ل م
ى عدد من  ١٩الحمالت التوعوية  ة إل ة. إضاف حملة توعوي

ظات  حاف دن وم لف م الزيارات المدرسية التوعوية في مخت
ذ  ي ف ن م ت ة في  ١٠٠المملكة، حيث ت درسي ارة م دن  ٥زي م

اً  ٧٢٥٥ومحافظات مختلفة وبلغ عدد  المستفيدين نحو  ب ال ط
ي  ع حوال وزي ة  ١٠,٤وطالبة، وتم ت ل ج آالف نسخة من م

ام “.  المستثمر الذكي”  ة خالل ع ئ ي ھ ظمت ال م ٢٠١٣كما ن
ر  ٧٨ثالث دورات تدريبية لعدد  ي سفيرة ضمن برنامجھا (سف

ة  ام ة إلق الزم األدوات ال دھن ب زوي م ت المستثمر الذكي) وت
العروض، وحرصت الھيئة من خالل ھذا البرنامج على نشر 

 ثقافة التعامالت المالية السليمة وكذلك نشر ثقافة التطوع. 
 

 م٢٠١٣سوق الصكوك والسندات خالل عام 
 ٣٣,٠بلغ إجمالي حجم الصكوك والسندات المصدرة  

ام  غ ٢٠١٣مليار لایر منذ إنشاء السوق وحتى نھاية ع ل م. وب
ة  شرك ل ا ل ھ ن ان م ن ة إصدارات، اث ع ب عدد اإلصدارات س

غ  ل حجم إصدار ب ار لایر،  ١٤,٠السعودية للكھرباء  ب ي ل م
ون  ٧٢٥وواحد للبنك السعودي الھولندي بحجم إصدار  ي ل م

 ١,٨لایر، إضافة إلصدار واحد لكل من شركة سبكيم بحوالي 
غ  ل ار  ٣,٧مليار لایر، وشركة ساتورب بحجم إصدار ب ي ل م

مليار لایر،  ٧,٥لایر، كذلك لشركة صدارة بحجم إصدار بلغ 
مليون لایر  ٢٤٠وشركة أوركس السعودية بحجم إصدار بلغ 

خ ٣وقد جرى إلغاء إدراج (سابك اري م. ٢٠١٣/٥/١٥) في ت
دات  ون لایر  ٢٢٧,١وبلغ حجم تداول الصكوك والسن ي ل م

ة ٢٠١٣خالل عام  داول ت م ة ال ي م، في حين بلغت القيمة االسم
م  ٢٢٦,٧لھذه الصكوك والسندات  -٧مليون لایر (جدول رق

٨.( 
 

ام  مقارنة سوق األسھم السعودية بأسواق األسھم العربية ع
 م٢٠١٣

ة في   شارك م ة ال ي رب ع تفاوت أداء األسواق المالية ال
ام  د ٢٠١٣قاعدة بيانات صندوق النقد العربي  خالل ع ق م. ف

 ٠,٩انخفضت مؤشرات ثالثة أسواق مالية بنسب تفاوتت بين 
ة لسوق  ٢,٨لبورصة تونس و  ١,٩لبورصة لبنان،  ئ م في ال

عت مؤشرات أحدى عشر سوق  الكويت. في المقابل، ارتف
ن  ي راوحت ب ة لسوق مسقط  ٢,٨أخرى بنسب ت ئ م في ال

ي جدول     ٢٢,٠لألوراق المالية و ال م ي ال في المئة لسوق دب
)٩-٧.( 
 

ة   ي ال م ألسواق ال وارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية ل
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في  ٤١,٢سوق أبو ظبي لألوراق المالية بنسبة ارتفاع بلغت 
 في المئة. ٣٦,٥المئة، ثم بورصة الكويت بنسبة ارتفاع بلغت 

  
ارة   ت خ م ة ال وبمقارنة مؤشرات أسواق األسھم العربي

حو  ٢٣,٢العربية بنسبة  غ ن ل ب ت ة ل ار  ١١٣٢,٢في المئ ي ل م
ي ٢٠١٣دوالر في نھاية عام  ار  ٩١٨,٧م مقارنة بحوال ي ل م

ة لسوق  ي دوالر في نھاية العام السابق. وسجلت القيمة السوق
ا  ٤٢,٧دبي المالي أكبر نسبة ارتفاع بلغت  الھ ة، ت ئ م في ال

مؤشر أسعار األسھمالقيمة السوقية لألسھمعدد األسھم المتداولةالسوق
————————————————————————
٢٥٫١٧٧٫٢-٠٫٥السعودية
-٤٥٫١٣٦٫٥٢٫٨الكويت
٢٠٫٧-٠٫٢-٨٫٤مصر
٣٠٫٤٥٫٢٥٫١المغرب
٢٦١٫٩١٨٫٩٤٫٦البحرين
٩٫٦-٤٫٥-٣٫٢األردن
٦٦٫١٢١٫٣٢٫٨عُمان
-١٫٩-٣٫٢-١٣٫٦تونس
-٧٨٫٠١٫٢٠٫٩لبنان
٣٢٩٫٣٤١٫٢١١٫٦أبوظبي
---١٫٦-١٠٫٥الجزائر
٤٥٧٫٤٤٢٫٧٢٢٫٠دبي

٢٫٤٦٫٥-٧٨٫١السودان
١٦٩٫١٢٠٫٨٨٫٠قطر
١١٩٫٢١٤٫٣١٥٫٢فلسطين

--: غير متوفر.
ة - الربع الرابع ٢٠١٣. ة العربي المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالي

جدول رقم ٧-٩ : معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسھم العربية (٢٠١٣م)
(نسب مئوية)

القيمة المتداولةالصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار
القيمة االسمية 
المتداولة

(ألف لایر)(ألف لایر)المنفذة(٪)(ألف لایر)(مليون لایر)
———————————————————————————————

١٣٩٠٠٫٠٣٩٠٠سايبور + ٢٦١،٦٥/ديسمبر/٢٤٠١٠٠٢٠١٥صكوك أوركس السعودية
٠٠٫٠٠سايبور + ١٥٠،٤٨/مايو/٥٠٠٠١٠٢٠٢٨سابك ٣* 

١٦٠٧٧٢٫٢٦٠٠٠٠سايبور + ٠٦١،٧٥/يوليو/١٨٠٠١٠٠٢٠١٦صكوك سبكيم
٣١٤٩٥٣٠٫٠١٥٠٠٠٠سايبور لمدة ٦ أشھر + ١٥٠٫٩٥/ديسمبر/٧٥٠٠٥٠٢٠٢٨صكوك صدارة
١٢٨١٤٫٠٢٨٠٠سايبور + ٠٦١،٦٠/يوليو/٧٠٠٠١٠٠٢٠٢٩كھرباء السعودية ٢
٠٠٫٠٠سايبور+١٠٠،٩٥/مايو/٧٠٠٠١٠٢٠٣٠كھرباء السعودية ٣
٠٠٫٠٠سايبور لمدة ٦ أشھر + ٢٠٠٫٩٥/ديسمبر/٣٧٤٩١٠٠٢٠٢٥صكوك ساتورب

٣١/ديسمبر/٧٢٥١٠٠٢٠١٩صكوك الھولندي ٢
سايبور+نسبة الربح (١٩٠ 

١١٠٠٥٠٫٠١٠٠٠٠نقطة اساس)

٧٢٢٧٠٦٦٫٢٢٢٦٧٠٠———٣٣٠١٤اإلجمالي
* تم إلغاء اإلدراج بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٥م.

السند / الصك

عودية (تداول) لعام ٢٠١٣م. المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية الس

تاريخ االنتھاء

جدول رقم ٧-٨ : نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام ٢٠١٣م
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ات أسواق  ان ي دة ب اع ة في ق أمريكي للدول العربية المشترك
م ١٠-٧األوراق المالية العربية (جدول رقم  ، ورسم بياني رق

١-٧.( 
 

 م٢٠١٣تطورات صناديق االستثمار خالل عام 
انخفض عدد صناديق االستثمار التي تديرھا شركات  

ة  ١,٧م بنسبة ٢٠١٣االستثمار في المملكة في عام  ئ م في ال
ى  ي أصول  ٢٣٦ليصل إل ال ع إجم ف ا ارت م ن ي اً، ب دوق صن

مليار لایر  ٨٨,١في المئة من حوالي  ١٧,٢الصناديق بنحو   
ة  ١٠٣,٢م إلى نحو ٢٠١٢في نھاية عام  اي ھ مليار لایر في ن

ار ٢٠١٣عـام  م. وارتفعت األصول المحلية لصناديق االستثم
ار  ٨١,٩م إلى ٢٠١٢مليار لایر في نھاية عام  ٦٩,٨من  ي ل م

غت ٢٠١٣لایر في نھاية عام  ل اع ب ف ة ارت ب في  ١٧,٣م بنس
ار في  م ث ت ق االس ادي المئة. وارتفعت األصول األجنبية لصن

حو  ١٦,٨م بنسبة ٢٠١٣نھاية عام  ى ن تصل إل ة ل ئ م في ال
ي  ٢١,٣ ال مليار لایر، وبلغ نصيب تلك االستثمارات من إجم

في  ٢٠,٧م ما يقارب ٢٠١٣أصول الصناديق في نھاية عام 
ق ٢٠١٣المئة. وبنھاية عام  ادي م بلـغ عدد المشتـركين في صن

ى ٢٠١٣خالل عام  ة أعل ودي م السع م، سجلت سوق األسھ
غت  ل المؤشرات بين أسواق األسھم العربية األخرى، حيث ب

حو  ة ن ودي ار  ٤٦٧,٣القيمة السوقية لسوق األسھم السع ي ل م
ار دوالر  ٧٥,٤دوالر أمريكي، مقارنة بمتوسط بلغ نحـو  ي مل

ي.  عرب أمريكي للدول العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد ال
ه  ت ب ا نس ة م ودي م السع وشكلت القيمة السوقية لسوق األسھ

ة ألسواق األوراق  ٤١,٤ ي في المئة من إجمالي القيمة السوق
م ٢٠١٣المالية العربية في نھاية عام  ة األسھ م ي غت ق م، وبل

ام  ة خالل ع ودي م السع حو  ٢٠١٣المتداولة لسوق األسھ ن
في المئة من  ٦٣,٤مليار دوالر أمريكي، أي ما نسبته  ٧٨,٥

ة  ي رب ع دول ال ة ألسواق ال داول ت م م ال ة األسھ م ي ي ق ال إجم
 المشـاركة في قاعـدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية.

 
ا في   ھ م ووصل عدد الشركات التي جرى تداول أسھ

ام  ى ٢٠١٣سوق األسھم السعودية نھاية ع ة  ١٦٣م إل شرك
حو  غ ن ل ة ب شرك ل ار دوالر  ٢,٩بمتوسط قيمة سوقية ل ي ل م

ة  ٩٦.٣أمريكي، مقـارنـة بمتـوسط عـدد شـركات بـلـغ  شـرك
حو  ار دوالر  ٠,٨٣وبمتوسـط قيمة سوقية للشركة بلغ ن ي ل م

التغير السنوي 
القيمة السوقيةفي المؤشر

متوسط حجم 
الشركة

إجمالي الناتج المحلي 
باألسعار الجارية

درجة عمق 
السوق

(٪)** (مليار دوالر)* (مليون دوالر)(مليون دوالر)(٪)
————————————————————————

٧٤٨٫٤٦٢٫٤*** ٧٫٢٤٦٧٣٤١٫٠١٦٣٫٠٢٨٦٧السعودية
١٠٨٣٥٢٫٠٢١٠٫٠٥١٦١٨٥٫٣٥٨٫٥-٢٫٨الكويت
٢٠٫٧٦١٥١٧٫٠٢١٢٫٠٢٩٠٢٧١٫٤٢٢٫٧مصر
٥٫١٥٥٣٢٩٫٠٧٥٫٠٧٣٨١٠٥٫١٥٢٫٦المغرب
٤٫٦١٨٤٦٩٫٠٤٧٫٠٣٩٣٣٢٫٢٥٧٫٤البحرين
٩٫٦٢٥٧٦١٫٠٢٤٠٫٠١٠٧٣٣٫٩٧٦٫٠األردن
٢٫٨٣٦٧٦٧٫٠١٣١٫٠٢٨١٨٠٫٦٤٥٫٦عُمان
٨٥٩٠٫٠٦٥٫٠١٣٢٤٧٫٤١٨٫١-١٫٩تونس
١٠٥٤٥٫٠٢٨٫٠٣٧٧٤٤٫٣٢٣٫٨-٠٫٩لبنان
١١٫٦١٠٩٦٤٥٫٠٦٦٫٠١٦٦١٣٩٦٫٢٢٧٫٧أبوظبي
١٢٥٫٠٢٫٠٦٣٢٠٦٫١٠٫١--الجزائر
٢٢٫٠٧٠٦٨٦٫٠٥٥٫٠١٢٨٥٣٩٦٫٢١٧٫٨دبي

٦٫٥٢٢٤٤٫٠٥٩٫٠٣٨٧٠٫١٣٫٢السودان
٨٫٠١٥٢٥٨٩٫٠٤٢٫٠٣٦٣٣٢٠٢٫٦٧٥٫٣قطر
----١٥٫٢٣٢٤٢٫٠٤٩٫٠٦٦فلسطين
٧٫٧٧٥٤١٣٫٥٩٦٫٣٨٣٠٢٠١٫٤٣٨٫٧المتوسط

جدول رقم ٧-١٠ : أھم مؤشرات أسواق األسھم العربية خالل عام ٢٠١٣م

ي.          --: غير متوفر. *       صندوق النقد الدولي.               **  القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحل

لية (الربع الرابع ٢٠١٣) . رة الفص المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النش
ات - وزارة االقتصاد والتخطيط. ة والمعلوم ***  مصلحة اإلحصاءات العام

عدد الشركات 
المدرجة
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ه  ٢٥٨,١االستثمار  ت ب ـ في  ٦,٤ألف مشـترك بانخـفاض نس
م ١١-٧المئة عن العام السابق (جدول رقم  ي رقـ ان ، ورسم بي

٢-٧.( 
 

ق   ادي ن ارات الص م ث ت ع اس وزي راض ت ع ت اس وب
ام  ة ع اي م، ٢٠١٣االستثمارية داخل المملكة وخارجھا في نھ

ة  ي م ال ع م ال يتضح ارتفاع إجمالي االستثمار في أسواق األسھ
مليار لایر. كما ارتفع حجم  ١٢,٢في المئة ليبلغ  ١٧,٥بنسبة 

ة  غ  ٢٣,٢االستثمار في األسھم المحلية بنسب ل ب ي ة ل ئ م في ال
ه  ٢٣,٦ ت في  ٦٦,٠مليار لایر. وتمثل األسھم المحلية ما نسب

م  ار في األسھ م المئة من إجمالي استثمارات صناديق االستث
في المئة في نھاية العام السابق. ويمثل االستثمار  ٦٥,٠مقابل 

ام  ة ع اي ھ م ٢٠١٣في أسواق األسھم المحلية والعالمية في ن
ار،  ٣٤,٧نحو  م ث ت في المئة من إجمالي أصول صناديق االس

ام  ي ٢٠١٢وفي المقابل كانت ھذه النسبة في نھاية ع م حوال
 في المئة.  ٣٣,٥

 
ة   ي وانخفضت استثمارات الصناديق في السندات الدول

غ  ٤,٢م بنسبة ٢٠١٣في نھاية عام  ل ار  ١,٧في المئة لتب ي ل م
ام  ١,٨لایر مقارنة بحوالي  ة ع اي ھ ، ٢٠١٢مليار لایر في ن

ى  ة إل ي ل بينما ارتفعت استثمارات الصناديق في السندات المح
مليار لایر في  ٢,١م من ٢٠١٣مليار لایر في نھاية عام  ٢,٩

ه٢٠١٢نھاية عام  ت ل   ٣٨,٠م  بارتفاع نسب ثّ ة، وم ئ م في ال
ام  االستثمار في أسواق السندات المحلية واألجنبية في نھاية ع

ق  ٤,٥م نحو ٢٠١٣ ادي ي أصول صن ال ة من إجم ئ م في ال
ق.  ٤,٤االستثمار مقارنةً بنحو  في المائة في نھاية العام الساب

ة  ومثلت استثمارات الصناديق في أسواق النقد المحلية والدولي
ه  ت ب ق  ٥٦,٠ما نس ادي ي أصول صن ال ة من إجم ئ م في ال


 




































١-٧رسم بياني رقم   
)حسب القيمة السوقية(م٢٠١٣النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي نھاية عام  

عدد 
الصناديق
التغير العاملة

االستثمارات 
باألصول 
التغيرالمحلية

االستثمارات 
باألصول 
التغيراألجنبية

إجمالي 
أصول 
التغيرعدد المشتركينالتغيرالصناديق

(٪)(ألف مشترك)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)(مليار لایر)(٪)العام
—————————————————————————————————————
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-
٦٩٫٨٨٫٢١٨٫٣٣٫٤٨٨٫١٧٫١٢٧٥٫٦٦٫٢-٢٠١٢٢٤٠٣٫٦-
٨١٫٩١٧٫٣٢١٫٣١٦٫٨١٠٣٫٢١٧٫٢٢٥٨٫١٦٫٤-٢٠١٣٢٣٦١٫٧-

جدول رقم ٧-١١ : أھم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

ة. المصدر: ھيئة السوق المالي
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أصول صناديق االستثمار : ٢-٧رسم بيـاني رقم 
لدى شركات االستثمار المحلية

أصول محلية أصول أجنبية

إجمالياستثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسھمأسھمنھاية
األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة
———————————————————————————————
٢٠١٠٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠

٢٠١١١٨٤٧٢٩٢٨٩٣٠٣١٢٥٦٠٤٠١٣٢٥٤٥٤١١٥٦٣٥٩١٧٤٠٨٢١٩٣

٢٠١٢١٩١٩٢١٠٣٥٤٢٠٨٦١٨٠٧٤٤٨٧٤٦٠٣٤١٨٤٤٦٠١٨١٧٨٨٠٦٨

٢٠١٣٢٣٦٣٩١٢١٧٠٢٨٧٨١٧٣١٥٠٨٠٩٧٠٠٥١٤١١٤٠٩٣١٢٧١٠٣١٧٩

جدول رقم ٧-١٢: أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية موزعة حسب نوع االستثمار

(مليون لایر)

ة. المصدر: ھيئة السوق المالي

ة  ٥٧,٨م مقابل ٢٠١٣االستثمار بنھاية عام  في المئة في نھاي
ة  ي ل العام السابق، وارتفع حجم االستثمار في أسواق النقد المح

ار  ٥٠,٨م إلى ٢٠١٢مليار لایر في نھاية عام  ٤٤,٩من  ي ل م
غت ٢٠١٣لایر في نھاية عام  ل اع ب في  ١٣,٢م وبنسبة ارتف

ام  المئة، ويمثل االستثمار في أسواق النقد المحلية في نھاية ع
ارات  ٨٧,٩م ما نسبته ٢٠١٣ م ث ت ي االس ال في المئة من إجم

ق.  ٨٨,١في أسواق النقد مقابل  في المئة في نھاية العام الساب
 ١٦,١كما ارتفعت االستثمارات في أسواق النقد الدولية بنسبة 

ام  ٦,٠في المئة من حوالي  ة ع اي ھ م ٢٠١٢مليار لایر في ن
ى  ام  ٧,٠إل ة ع اي ھ ي ن ار لایر ف ي ل خفض ٢٠١٣م م. وان

م ٢٠١٣االستثمار في األصول المحلية األخرى في نھاية عام 
حو  ٢٣,٥بنسبة  ا  ١,٤في المئة ليبلغ ن ل م ث م ار لایر ت ي ل م
ارات في األصول  ٧٧,٥نسبته  في المئة من إجمالي االستثم

ة في  ٩٦,٨المحلية والدولية األخرى مقارنةً بنسبة  ئ م في ال
ار في األصول  م ث ت ع االس ف نھاية العام السابق. في حين ارت

ة ٢٠١٣األجنبية األخرى في نھاية عام  ب س ن في  ٥٨١,٧م ب
ار في  ٤٠٩المئة ليبلغ نحو  م ث ت ع االس ف ون لایر. وارت ي ل م

ام  ة ع ة ٢٠١٣األصول العقارية في نھاي ب س ن في  ٧٢,١م ب
ة  ٣,٠مليار لایر تمثل ما نسبته  ٣,١المئة ليبلغ نحو  ئ م في ال

حو  في  ٢,٠من إجمالي أصول صناديق االستثمار مقارنةً بن
 ).١٢-٧المئة في نھاية العام السابق (جدول رقم 

 
ً ألصول    ا ق ار وف م ث ت وبتحليل تصنيف شركات االس

ى  ة األول ب رت م ة ال ي الصناديق، فقد احتلت شركة األھلي المال
ي  حوال ا ب ھ بالنسبة لحجم أصول صناديق االستثمار التابعة ل

ي  ٣١,٠مليار لایر تمثل ما نسبته  ٣١,٩ ال في المئة من إجم
أصول صناديق االستثمار. تلتھا شركة الرياض المالية بحجم 

ة،  ١٦,٢مليار لایر تمثل ما نسبته  ١٦,٧أصول بلغ  ئ م في ال
حجم  ار ب م ث ت وحلت ثالثاً شركة سامبا لألصول و إدارة االس

ة من  ١٥,٧مليار لایر أو ما نسبته  ١٦,٢أصول بلغ  ئ في الم
 إجمالي أصول صناديق االستثمار.

 
رياض   ة ال لت شرك ق احت ومن ناحية عدد الصنادي

دوق واحد  ٣٤المالية المرتبة األولى بعدد  ا صن صندوقاً منھ
دد  ع ة ب ي ال م ي ال مغلق، وحلت في المرتبة الثانية شركة األھل

ة  ٢٧ ث ال ث ة ال ب رت م صندوقاً جميعھا مفتوحة، وجاءت في ال
دد  ع  ٢١شركة أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة ب

 صندوقاً جميعھا مفتـوحة.
 

دد   ع ً ل ا ق ار وف م ث ت وباستعراض ترتيب شركات االس
ى  ة األول ب رت م ة ال ي ال م المشتركين، احتلت شركة الرياض ال

دد  ٧١,٩بحوالي  ع ة ب ي ألف مشترك، تلتھا شركة األھلي المال
ألف مشترك، وحلت في المرتبة الثالثة شركة أتش أس  ٤٠,٤

رك  ٣٦,٦بي سي العربية السعودية المحدودة بعدد  ألف مشت
 )■١٣-٧(جدول رقم 
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اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشركات االستثمار
———————————————————————————
١١٠١١١٢٧٧٫٠٦٧٤٫٠١٩٥١٫٠١١٤٠شركة الجزيرة لألسواق المالية

٠٣٣٢٢٨٫٠٨٫٠٢٣٦٫٠٤١٨مجموعة بخيت لالستثمار
٠١١١١١٠١٧٥٫٠١٣١٨٫٠١١٤٩٣٫٠١٤٦٥٩شركة الراجحي للخدمات المالية

٠٦٦١١٠٩٫٠٤٤٫٠١١٥٣٫٠٣٠٨٤٢شركة البالد لالستثمار
٠٧٧٤٢٦٫٠٧٧٫٠٥٠٣٫٠١٢١شركة جدوى لالستثمار

٠٢١٢١٧٦٨٠٫٠٨٨١٫٠٨٥٦١٫٠٣٦٦١٠اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
١٣٣٣٤٩٠١٠٫٠٧٧٠٣٫٠١٦٧١٣٫٠٧١٩٣٠شركة الرياض المالية
٠٢٢٥٩٫٠٣٥٫٠٩٤٫٠١٣شركة عودة كابيتال
٠١١٣٢٫٠١٥٫٠٤٧٫٠٤٣شركة إتقان كابيتال

٠١٧١٧١٢١١٨٫٠٤٠٨١٫٠١٦١٩٩٫٠٣٣٦٣٣شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار
٠١١٦٫٠٠٫٠٦٫٠٧شركة رنا لالستثمار

١٦٧١٣٢٠٫٠٦٫٠١٣٢٦٫٠٦٧٧شركة فالكم للخدمات المالية
١١٦١٧٣٥٩٧٫٠١٧٢٫٠٣٧٦٩٫٠٨٥٨٢شركة العربي الوطني لإلستثمار
١١١١٢٣٢٧٩٫٠٥٢١٫٠٣٨٠٠٫٠١٣٣٠١شركة السعودي الفرنسي كابيتال
٠١٧١٧١٣٩٣٫٠٣٢٫٠١٤٢٥٫٠٣٠٣٩شركة السعودي الھولندي المالية

٠٩٩٦٠٣٫٠٣٩١٫٠٩٩٤٫٠٧٠٤شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
٠٢٧٢٧٢٦٧٧٢٫٠٥١٧٣٫٠٣١٩٤٥٫٠٤٠٣٦٠شركة األھلي المالية

٠١١١٠٦٫٠٠٫٠١٠٦٫٠١٩شركة المجموعة المالية - ھيرميس السعودية
٢٣٥٤٥٠٠٤٥٠١١٢٤مجموعة كسب المالية

٠١١٥٤٠٥٤٣شركة مورجان ستانلي السعودية
٠٢٢٥٤٦٠٥٤٦١٣شركة بيت اإلستثمار العالمي السعودية

١٢٣١٧١٠١٧١١٥٠شركة المستثمر لألوراق المالية
١٤٥٧٣٩١٥٧٥٤٣٤١شركة األول للخدمات المالية

١١٢١١٧٧٣١٩٠٢٩شركة الشرق األوسط  لالستثمار المالي
٠٤٤٢٠٨٤٠٢٤٨٢٥٠شركة اإلنماء لالستثمار

٠١١١٢٦٠١٢٦٥٦شكة أرباح المالية
٠١١٠٤٤١٠شركة مسقط المالية
٠٣٣١٦٦٣١٦٩٨شركة الخبير المالية

٠١١٨٠٨١١شركة األولى جوجيت كابيتال
٠٢٢٦٦٥٠١١٦٧شركة بلوم لالستثمار السعودية

٠١١١٠١٦مجموعة النفيعي لالستثمار
٠١١٢١٠٢١٤شركة الخير كابيتال السعودية

١٠٢٢٦٢٣٦٨١٨٦٣٫٠٢١٣١٦٫٠١٠٣١٧٩٫٠٢٥٨١١٠اإلجمالي

جدول رقم ٧-١٣ : تصنيف شركات االستثمار وفقاً ألصول وعدد الصناديق
وعدد المشتركين في عام ٢٠١٣م

حجم أصول الصناديق (مليون لایر)عدد الصناديق

عدد المشتركين
———————————————————————

ة. المصدر: ھيئة السوق المالي
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 الصادرات
تشير األرقام األولية إلى أن إجمالي صادرات  

 ١٤٠٩,٧حوالي م بلغ ٢٠١٣المملكة السلعية خالل عام 
م ٢٠١٢في عام مليار لایر   ١٤٥٦,٥مليار لایر مقابل 

ً نسبتـه  فـي المئة مقارنة بارتفاع نسبته  ٣,٢مسجـلة انخفاضا
 ).  ١-٨في المئة في العام السابق. (جدول رقم  ٦,٥

  
 الصادرات النفطية

وفقاً للبيانات األولية بلغت قيمة صادرات المملكة من  
مليار لایر بانخفاض  ١٢٠٧,١م نحو ٢٠١٣النفط خالل عام 

في المئة في  ٦,٣في المئة مقارنة بارتفاع نسبته  ٤,٦نسبته 
). ويعزى االنخفاض في قيمة ١-٨العام السابق (جدول رقم 

الصادرات النفطية إلى انخفاض متوسط  أسعار النفط في 
االسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي 

دوالر للبرميل مقابل  ١٠٦,٥٣م حوالي ٢٠١٣الخفيف لعام 
م. ٢٠١٢دوالر للبرميل خالل عام  ١١٠,٢٢حوالي 

باإلضافة إلى  انخفاض متوسط انتاج المملكة من النفط الخام 
ً في عام  ٩,٧٦من   ٩,٦٤م إلى ٢٠١٢مليون برميل يوميا

 م.٢٠١٣مليون برميل يومياً في عام 
 

لقيمة الصادرات النفطية األولية وتشير البيانات  
حسب النوع إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام بما 

مليار لایر في  ١٤٠٩,٧إجمالي صادرات المملكة حوالي بلغ 
حسب األرقام األولية لمصلحة اإلحصاءات  م ٢٠١٣عام 

مليار لایر في عام   ١٤٥٦,٥، مقابل العامة والمعلومات
وبلغت نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي   م.٢٠١٢

م. كما ٢٠١٣في المئة في عام   ٥٠,٢اإلجمالي للمملكة نحو 
مليار   ٦٣٠,٧جمالي الواردات (سيف) حوالي إبلغت قيمة 

في المئة من إجمالي الناتج   ٢٢,٥لایر و شكلت ما نسبته 
المحلي اإلجمالي. وفي أداء المعامالت مع العالم الخارجي 
حقق ميزان الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة 

نسبته  أي مام، ٢٠١٣مليار لایر في عام   ٤٩٧,٤فائضاً قدره 
 في المئة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي . ١٧,٧

 
 التجارة الخارجية

م ٢٠١٣تشير األرقام األولية للتجارة الخارجية لعام  
  الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، الى

حجم التجارة السلعية للمملكة ليبلغ  ارتفاع طفيف في 
مليار لایر في العام  ٢٠٤٠,٠مليار لایر من  ٢٠٤٠,٤

فـي المئة. وكمقياس لدرجة  ٠,٠٢السابق، بارتفاع نسبتـه 
االنفتاح على االقتصاد العالمي بلغت نسبة حجم التجارة 

حوالي الخارجية السلعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 
في المئة  ٧٤,١م مقارنة بنسبة ٢٠١٣في عام في المئة   ٧٢,٧

 في العام السابق.
  

 القطاع الخارجي              

ير ٪٢٠١٣* ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢ التغ
————————————————————

ة -٨٠٧١٧٦١١٩١٠٥١١٢٦٥٥٥٠١٢٠٧٠٨٠٤٫٦الصادرات النفطي
-٧١٠٣٧٥١٠٦٨٦٥٨١١٤٤٦٣٨١١٠٢٤٧٨٣٫٧     النفط الخام

-٩٦٨٠١١٢٢٣٩٣١٢٠٩١٢١٠٤٦٠٢١٣٫٥     المنتجات المكررة
ة ١٣٤٦٠٩١٧٦٥٦٨١٩٠٩٥٢٢٠٢٦٦٧٦٫١الصادرات غير النفطي

٨٢١٠٠١١٤٦٨٠١٢٤١٨٤١٣١٥٤٥٥٫٩    بتروكيماويات
٩٠٥٨١٠٣٣٢١٠٥٣٦١١٧٥٥١١٫٦    مواد البناء

-١١٠٧٤١٢٦٠٥١٢٨٥٣١٢٦٢٨١٫٨    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية
٣٢٣٧٧٣٨٩٥١٤٣٣٧٩٤٦٧٣٩٧٫٧    سلع أخرى** 

-٩٤١٧٨٥١٣٦٧٦١٩١٤٥٦٥٠٢١٤٠٩٧٤٧٣٫٢المجموع
*    بيانات أولية.

جدول رقم ٨-١ : صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

**  تشمل إعادة التصدير.
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

االت) ن الري (بماليي
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مليار لایر، بينما انخفضت قيمة صادرات  ١١,٨حوالي 
في المئة  ١,٨بنسبة المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية 

مليار لایر وذلك بسبب السياسات الھادفة  ١٢,٦لتبلغ حوالي 
. أما صادرات السلع األخرى بما للمحافظة على الثروة المائية

لتبلغ في المئة  ٧,٧فيھا إعادة التصدير فقد ارتفعت بنسبة 
 ١-٨. ويالحظ من الرسم البياني رقم مليار لایر ٤٦,٧حوالي 

لمكونات الصادرات غير النفطية وتطورھا خالل الفترة 
م أن الصادرات غير النفطية سجلت نمواً ٢٠١٣-٢٠٠٩

 م.٢٠١٣مستمراً وبلغ أعلى مستوى لھا في عام 
 

 تنمية الصادرات السعودية غير النفطية
يھدف برنامج تنمية الصادرات السعودية إلى تأمين  

التمويل الالزم للمصدرين والمستوردين للسلع ذات المنشأ 
السعودي، وذلك ضمن جھود المملكة لتنويع القاعدة 
االقتصادية وتطوير الصادرات غير النفطية. ولتحقيق ذلك 
اتخذت المملكة عدداً من اإلصالحات الھيكلية والمؤسساتية 

 منھا إنشاء برنامج الصادرات السعودية. 
 

برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق ويقوم  
السعودي للتنمية بدور فاعل في تقديم تسھيالت التمويل 
والضمان الالزمين لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية 
بھدف تنويع مصادر الدخل الوطني. وقد وافق البرنامج على 
مجموعة متنوعة من عمليات التمويل وضمان االئتمان 

مليار لایر خالل عام  ٤,٢للصادرات بلغت قيمتھا نحو 
في المئة عن العام السابق (جدول  ٥,٣م بارتفاع نسبته ٢٠١٣

م ٢٠١٣). وتوزعت عمليات البرنامج خالل عام ٢-٨رقم 
مليار  ٢,٩مليار لایر والتمويل بمبلغ  ١,٣بين الضمان بمبلغ 

لایر. وبلغت عمليات تمويل وضمان صادرات قطاع 
مليار  ٣,٣الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية نحو 

مليار لایر لعمليات الضمان، ومبلغ  ٠,٩لایر موزعة إلى 
مليار لایر لعمليات التمويل. وبلغت عمليات تمويل  ٢,٤

صادرات قطــاع صناعــة المنتجـات المعدنيـة المصنعة 
مليون لایر. وقام البرنامج  ١١,٣واآلالت والمعدات نحو 

مليون  ٤٣١,٣م بمبلغ ٢٠١٣بتوفير خطوط تمويل خالل عام 
لایر. وبلغت عمليات ضمان صادرات منتجات القطاعات 

 مليون لایر.  ٣٩٠,٠األخرى نحو 
 

 الواردات
تظھر البيانات األولية  لقيمة واردات المملكة السلعية  

ً نسبته ٢٠١٣(سيف) لعام  في المئة لتبلغ نحو  ٨,١م ارتفاعا

م ٢٠١٢مليار لایر في عام  ١١٤٤,٦في المئة من  ٣,٧نسبته 
م. بينما انخفضت ٢٠١٣مليار لایر في عام  ١١٠٢,٥إلى 

في المئة  ١٣,٥قيمة صادرات المنتجات المكررة بما نسبته 
مليار لایر. ويوضح  ١٠٤,٦مليار لایر إلى  ١٢٠,٩من 

تطور صادرات المملكة من النفط  ١-٨الرسم البياني رقم 
م. ٢٠١٣-٢٠٠٥الخام والمنتجات المكررة خالل الفتـــــرة 

ويالحظ أنھا سجلت أدنى مستوى لھا خالل ھذه الفترة في عام 
 م.٢٠١٢م، بينما كان أعلى مستوى لھا في عام ٢٠٠٥

 
 الصادرات غير النفطية

الذي طرأ على الصادرات غير   استمر التحسن 
ً للبيانات األولية الصادرة من مصلحة  النفطية وفقا
اإلحصاءات العامة والمعلومات، حيث سجلت صادرات 

ً نسبته ٢٠١٣المملكة غير النفطية في عام  في  ٦,١م ارتفاعا
مليار لایر مقارنة بارتفاع   ٢٠٢,٧المئة لتصل إلى نحو 

). وقد ١-٨جدول رقم في المئة في العام السابق ( ٨,١نسبته 
سجلت قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات ارتفاعاً 

مليار لایر. كما  ١٣١,٥في المئة لتبلغ حوالي  ٥,٩نسبته 
في المئة لتبلغ  ١١,٦ارتفعت قيمة صادرات مواد البناء بنسبة 

رسم بياني رقم ٨-١

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠

١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣

لایر
ر 
ليا
م

صادرات المملكة النفطية

نفط خام  منتجات مكررة 

٠
٤٠
٨٠

١٢٠
١٦٠
٢٠٠
٢٤٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

لایر
ر 
ليا
م

مكونات صادرات المملكة غير النفطية

ـيـة     ـيـر النفط مجموع الصادرات غ البتروكيماويات    

)  تشمل اعادة التصدير( سلع أخرى    مواد بناء    

منتجات زراعية وحيوانية وغذائية    
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في المئة، وبارتفاع  ١٤,٧مليار لایر)  وبنصيب بلغ  ٩٢,٦(
في المئة. وجاءت واردات المواد الغذائية          ٢١,٠نسبته 

في  ١٤,٣مليار لایر) في المرتبة الرابعة بنصيب بلغ  ٩٠,٣(
في المئة. أما واردات المعادن  ١١,٢المئة، وبارتفاع نسبته 
مـلـيـار لایر) فقد احتلت المرتبة  ٧٨,١العادية ومصنوعاتھا  (

 ٢,٨فـي الـمئة، وانخفاض نسبته  ١٢,٤الخامسة بنصيب بلغ 
فـي المئة. واحتلت واردات المنتجات الكيماوية المعدنية       

في المئة  ٨,٤مليار) المرتبة السادسة بنصيب بلغ  ٥٣,٠(
في المئة عن العام السابق. أما واردات  ٠,٦وبارتفاع نسبته 

مليار لایر) فجاءت في  ٢٤,٩األخـشاب والمجوھـرات (
في المئة وبارتفاع نسبته  ٣,٩المرتبة السابعة بنصيب بلغ 

في المئة عن العام السابق. وفي المرتبة الثامنة جاءت  ٤٧,١

مليار لایر في العام السابق  ٥٨٣,٥مليار لایر مقابل  ٦٣٠,٧
 ).٣-٨(جدول رقم 

 
وتشير البيانات التصنيفية لواردات المملكة حسب  

) إلى أن  ٢-٨م (رسم بياني رقم ٢٠١٣مكوناتھا الرئيسة لعام 
 ١٦٥,٢واردات اآلالت واألجـھزة والمعدات الكھربائية (

في  ٢٦,٢مليار لایر) احتلت المرتبة األولى بنصيب مقداره 
في المئة عن  ٧,٢المئة من إجمالي الواردات، بارتفاع نسبته 

 ١٠٧,٦ل (ــالعــام السابق. وجــاءت واردات معدات النق
في المئة من  ١٧,١مليار لایر) في المرتبة الثانية مشكلة 

في المئة عن العام  ٣,٩إجمالي الواردات، بارتفاع نسبته 
السابق. وفي المرتبـة الثالثة حلت واردات السلع األخرى      

ات لالسلع والمنتج لضمانتموي لضمانتموي ضمانتموي
————————————————————————

٠٫٠٠١٤٫٠٠١٨٫٧٥٠٫٠٠١١٫٢٥٠٫٠٠صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات

١٢٦٦٫٠٠٢٨٥٧٫٠٠١٣٨٧٫٥٠١٩٩٨٫٠٠٢٤١٨٫٧٥٩١٧٫٠٠الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

١٠٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١٣٫٠٥٠٫٠٠٦٫٠٠مشاريع رأسمالية

٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٥٠٢٫٥٠٠٫٠٠٤٣١٫٢٥٠٫٠٠خطوط تمويل

١٨٨٫٠٠٣٠٫٠٠٠٫٠٠٥٤٫١١٠٫٠٠٣٩٠٫٠٠أخرى

٢٦٩٩٫٠٠٢٩٠١٫٠٠١٩٠٨٫٧٥٢٠٦٥٫١٦٢٨٦١٫٢٥١٣١٣٫٠٠المجموع

٢٠١٢٢٠١٣
————————

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية.

————————

عودية جدول رقم ٨-٢ : تمويل وضمان الصادرات الس
(مليون لایر)

————————
٢٠١١

٢٠١٣٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣* ٢٠١١٢٠١٢
—————————————————————

١٣١٩٨٨١٥٤٠٩٦١٦٥٢٣٠٢٦٫٧٢٦٫٤٢٦٫٢٧٫٢آالت وأجھزة ومعدات كھربائية
٧٥٠٣٣٨١٢١٤٩٠٣٤٢١٥٫٢١٣٫٩١٤٫٣١١٫٢المواد الغذائية

٦٩٧٩٥٥٢٧٠٨٥٣٠١٩١٤٫١٩٫٠٨٫٤٠٫٦منتجات كيماوية ومعدنية
١٦٩٣٨١٨٠٦٥١٨٨٨٠٣٫٤٣٫١٣٫٠٤٫٥منسوجات وملبوسات

-٦٦٢٢٥٨٠٣٧٦٧٨١٢١١٣٫٤١٣٫٨١٢٫٤٢٫٨معادن عادية ومصنوعاتھا
١٤٣٣١١٦٩٣٦٢٤٩٠٩٢٫٩٢٫٩٣٫٩٤٧٫١أخشاب ومجوھرات

٧٧١٤١١٠٣٥٤٣١٠٧٥٥٢١٥٫٦١٧٫٧١٧٫١٣٫٩معدات نقل
٤١٩٩٨٧٦٥٣٥٩٢٦٢٤٨٫٥١٣٫١١٤٫٧٢١٫٠سلع أخرى
٤٩٣٤٤٩٥٨٣٤٧٣٦٣٠٦٧٧١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠٨٫١المجموع

————————————

جدول رقم ٨-٣ : واردات الــمــملكـــة (سيف)
ا الرئيسة حسب مكوناتھ

االت ن الري ويبماليي ير ٪النصيب المئ التغ ——————————————

*  بيانات أولية.
المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.
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في المئة عن العام السابق. ثم  ١١,٥المئة وارتفاع نسبته 
مليار لایر) بنصيب بلغ  ٢٠,٤إيطاليا في المرتبة السابعة (

في المئة عــن العام  ١٦,٥في المئة وارتفاع نسبته  ٣,٢
مليار لایر)  ١٩,٧السابق. واحتلت سويسرا المرتبة الثامنة (

في المئة. ثم  ٤٤,٩في المئة وبارتفاع نسبته  ٣,١بنصيب بلغ 
مليار لایر) بنصيب  ١٩,٧جاءت فرنسا في المرتبة التاسعة (

في المئــة. ثم انجلترا  ٥,٧في المئة وبارتفاع نسبته  ٣,١بلغ 
 ٢,٥مليار لایر) بنصيب بلغ  ١٦,٠فــي المرتبـــة العاشـرة (

في المئة عن العام السابق.  ٢,١في المئة وبارتفاع نسبته 
مليار لایر)  ١٣,٥وجاءت تايالند في المرتبة الحادية عشرة (

في المئة.  ٦,٣في المئة وبارتفاع نسبته  ٢,١بنصيب بلغ 
وجاءت كل من البرازيل وتركيا واستراليا واسبانيا 
وإندونيسيا على التوالي في المراتب من الثانية عشرة إلى 

في  ١,٢و ١,٢و ١,٤و ١,٩و ٢,٠السادسة عشر بنصيب بلغ 
 المئة من إجمالي واردات المملكـــة. 

 
وسجلت واردات المملكة من دول مجلس التعاون  

ً نسبته  في المئة لتبلغ  ٢٥,١لدول الخليج العربية ارتفاعا
في  ٧,٧م وبنصيب بلغ ٢٠١٣مليار لایر خالل عام  ٤٨,٥

المئة من إجمالي واردات المملكة. وبالنسبة للواردات من 
ً نسبته  مجموعة الدول العربية األخرى فقد سجلت ارتفاعا

 ٣,٠مليار لایر، وبنصيب بلغ  ١٨,٧في المئة لتبلغ نحو  ٦,٢
في المئة من إجمالي واردات المملكة. فيما سجلت واردات 

ً نسبته  في المئة لتبلغ  ٩,٤المملكة من بقية دول العالم ارتفاعا
 مليار لایر.  ١٢٣,٤
) واردات المملكة ٣-٨ويوضح الرسم البياني (رقم         

م، حيث يالحظ ٢٠٠٣م مقارنة بعام ٢٠١٣حسب المنشأ لعام 
م إلى ٢٠١٣ارتفاع واردات المملكة من الصين  في عام 

مليار لایر وھي أكثر من ثمانية اضعاف ما كانت   ٧٨,٥
 مليار لایر. ٩,٢م والبالغة ٢٠٠٣عليه في عام 

مليار لایر) بنصيب  ١٨,٩واردات المنسوجات والملبوسات (
 في المئة.  ٤,٥في المئة، وبارتفاع نسبته  ٣,٠قدره 

 
 الواردات حسب المنشأ

تنقسم واردات المملكة حسب المنشأ إلى أربع  
مجموعات، وتضم المجموعة األولى أكبر ست عشرة دولة 
مصدرة للمملكة من خارج الدول العربية. وتضم المجموعة 
الثانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تضم 
المجموعة الثالثة الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وتأتي بقية دول العالم في المجموعة 

 ).٤-٨الرابعة (جدول رقم 
  
وتوضح البيانات االولية للواردات من أكبر ست  

م، ارتفاع الواردات ٢٠١٣عشرة دولة مصدرة للمملكة لعام 
في المئة لتبلغ نحو  ٦,٢من دول ھذه المجموعة بنسبة 

مليار لایر، بالرغم من انخفاض نصيبھا من إجمالي  ٤٤٠,٠
م إلى ٢٠١٢في المئة في عام  ٧١,٠واردات المملكة من 

م. واحتلت الواليات المتحدة ٢٠١٣في المئة في عام  ٦٩,٨
مليار لایر) بنصيب بلغ  ٨٥,٤األمريكية المرتبة األولى (

في المئة من إجمالي واردات المملكة بارتفاع عن العام  ١٣,٥
في المئة. تلتھا الصين الشعبية في المرتبة  ٨,٤السابق نسبته 

في المئة  ١٢,٤مليار لایر) بنصيب بلغ  ٧٨,٥الثانية (
في المئة. وجاءت ألمانيا في المرتبة  ٥,٨وبارتفاع نسبته 

في المئة وبارتفاع  ٧,١مليار لایر) بنصيب بلغ  ٤٤,٨الثالثة (
في المئة. ثم كوريا الجنوبية بالمرتبة الرابعــة      ٨,٣نسبته 

في المئة وبارتفاع نسبته  ٥,٧مليار لایر) بنصيب بلغ  ٣٦,٠(
في المئة عن العام السابق. ثم اليابان بالمرتبة الخامسة    ١,٦
في المئة وبانخفاض  ٥,٦مليار لایر) بنصيب بلغ  ٣٥,٢(  

في المئة عن العام السابق. وجاءت الھند في  ٩,٨نسبته 
في  ٣,٥مليار لایر) بنصيب بلغ  ٢١,٨المرتبة السادسة (

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

نسبة مئوية حسب مكوناتھا الرئيسة من اإلجمالي) سيف(نصيب واردات المملكة : ٢-٨رسم بياني رقم  

آالت وأجھزة ومعدات كھربائية   مواد غذائية   منتجات كيماوية ومعدنية   منسوجات وملبوسات   

معادن عادية ومصنوعاتھا   أخشاب ومجوھرات    معدات نقل   سلع أخرى  
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صندوق النقد العربي، ھذا فضالً عن التحويالت المباشرة إلى 
 حساب المصدرين داخل المملكة أو خارجھا.

  
وتشير البيانات التفصيلية لصادرات القطاع الخاص  

م إلى ٢٠١٣الممولة بواسطة المصارف التجارية  لعام 
ارتفاع صادرات المنتجات الصناعية األخرى لتبلغ نحو 

في المئة مقارنة بعام   ٧,٦مليار لایر بارتفاع نسبته  ٣٩,٩
في المئة  ٨١,٩م، محتلة بذلك المرتبة األولى بنسبة ٢٠١٢

من اإلجمالي. تلتھا صادرات المواد الكيماوية والبالستيكية 
في المئة  ٣٨,٨مليار لایر بانخفاض  نسبته  ٥,٧بمبلغ 

في المئة. وجاءت في المرتبة األخيرة  ١١,٦وبنصيب نسبته 
مليار  ٣,١الصادرات الزراعية والحيوانية محققة قيمة قدرھا 

في المئة مقارنة بالعام السابق  ١١٥,٦لایر بارتفاع نسبته 
 في المئة من اإلجمالي.  ٦,٥وبنصيب بلغ 

صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف 
 التجارية
سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة  

 ١,٩المصارف التجارية (اإلعتمادات المسددة) ارتفاعاً نسبته 
م مقارنة ٢٠١٣مليار لایر خالل عام  ٤٨,٧في المئة لتبلغ 

م، وانخفضت نسبتھا ٢٠١٢مليار لایر في عام  ٤٧,٨بنحو 
في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية خالل  ٢٤,٠إلى 
م. ٢٠١٢في المئة في عام  ٢٥,٠م مقارنة بنحو ٢٠١٣عام 

وما زالت نسبة كبيرة من الصادرات غير النفطية تسدد 
بوسائل مصرفية أخرى تتم بين المصدرين في المملكة 

والمستوردين في الدول المستوردة أو من خالل كل من  
برنامج الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل الصادرات في 
البنك اإلسالمي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية لدى 

٢٠١٣٢٠١٣* ٢٠١٣٢٠١١٢٠١٢*٢٠١١٢٠١٢
—————————————————————

٦١٩٤٣٧٨٧٧٠٨٥٣٧٦١٢٫٥١٣٫٥١٣٫٥٨٫٤الواليات المتحدة األمريكية
٦٤٨٢٩٧٤١٩٥٧٨٤٨٨١٣٫١١٢٫٧١٢٫٤٥٫٨الصين الشعبية

٣٣٩٦٤٤١٣٦٧٤٤٨١٢٦٫٩٧٫١٧٫١٨٫٣ألمانيـــــا
٢٩٠٧٦٣٥٤٦٧٣٦٠١٨٥٫٩٦٫١٥٫٧١٫٦كوريا الجنوبية

-٣١٠٦٥٣٨٩٨٩٣٥١٥٣٦٫٣٦٫٧٥٫٦٩٫٨اليابــان
١٦١٩١١٩٥٨١٢١٨٢٧٣٫٣٣٫٤٣٫٥١١٫٥الھند

١٧٢٩٠١٧٤٨٤٢٠٣٧٤٣٫٥٣٫٠٣٫٢١٦٫٥ايطاليا
١٢٢٦٤١٣٦٢٠١٩٧٤٠٢٫٥٢٫٣٣٫١٤٤٫٩سويسرا
١٨١٧٨١٨٦٠٣١٩٦٦٣٣٫٧٣٫٢٣٫١٥٫٧فرنسا
١٤٣١٣١٥٧١٩١٦٠٤٣٢٫٩٢٫٧٢٫٥٢٫١انجلترا
١٠١٤٩١٢٧٠٧١٣٥٠٨٢٫١٢٫٢٢٫١٦٫٣تايالند

١٤٢٢٢١١٨١٠١٢٥٠٠٢٫٩٢٫٠٢٫٠٥٫٨البرازيل
-٩١٩٢١٣٤٢٢١٢٢٨٣١٫٩٢٫٣١٫٩٨٫٥تركيا

٦٥٦٧٨١٩٩٨٩٥٢١٫٣١٫٤١٫٤٩٫٢استراليا
٥٦٥٥٦٩٨٤٧٨٧٧١٫١١٫٢١٫٢١٢٫٨أسبانيا

٥٤٠٧٧٣٠١٧٤١٧١٫١١٫٣١٫٢١٫٦اندونيسيا
٣٥٠٣٠٥٤١٤٢١٨٤٤٠٠٣١٧١٫٠٧١٫٠٦٩٫٨٦٫٢مجموع الدول الست عشرة

ي**  ٣٢١٣٣٣٨٨٠٩٤٨٥٣٢٦٫٥٦٫٧٧٫٧٢٥٫١مجموعة دول مجلس التعاون الخليج
رى ١٦٤٥٢١٧٦٥٥١٨٧٤١٣٫٣٣٫٠٣٫٠٦٫٢مجموعة الدول العربية األخ

الم ٩٤٨١٧١١٢٧٩١١٢٣٣٧٣١٩٫٢١٩٫٣١٩٫٦٩٫٤بقية دول الع
٤٩٣٧٠٧٥٨٣٤٧٣٦٣٠٦٧٧١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠٨٫١إجمالي الواردات (سيف)

٤٤٦٢٧٠٥٢٧٤٩٩٥٧٠٠٨٤الواردات (فوب)
   * بيانات أولية .               ** تشمل إعادة التصدير.

المصدر :  مصلحة اإل حصاءات العامة  والمعلومات، وزارة االقتصاد و التخطيط .

وي النصيب المئ
ير ٪————————————————————————— التغ

ـنـشأ جدول رقم ٨-٤ : واردات الـمـملـكـــة حسب الـم
االت ن الري بماليي
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 واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية
تراجعت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة  

المصارف التجارية (االعتمادات المسددة والفواتير المرسلة 
 ٢٥٠,٤في المئة لتبلغ  ١,٣م بنسبة ٢٠١٣للتحصيل) في عام 

مليار لایر في العام السابق.   ٢٥٣,٧مليار لایر مقارنة بنحو 
وبلغت نسبة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق 
المصارف التجارية إلى إجمالي قيمة واردات المملكة لعام 

في  ٤٣,٥في المئة مقارنة بنسبة قدرھا  ٣٩,٧م نحو ٢٠١٣
 المئة في العام السابق.

  
ويعزى انخفاض واردات القطاع الخاص الممولة  

م إلى انخفاض ٢٠١٣بواسطة المصارف التجارية خالل عام 
في المئة ليبلغ  ٤,٦تمويل الواردات من السلع األخرى بنسبة 

مليار لایر، وانخفاض تمويل الواردات من  ١١٣,٠نحو 
مليار لایر،  ٢٠,٦في المئة ليبلغ   ٣٠,٦اآلالت بنسبة 

في المئة  ٢٠,٥وانخفاض تمويل واردات مواد البناء بنسبة 
مليار لایر، كذلك انخفاض كل من  تمويل  ١٩,٥ليبلغ 

مليار  ٥,١في المئة ليبلغ  ١,٦الواردات من األجھزة بنسبة 
لایر، وتمويل الواردات من المنسوجات والملبوسات بنسبة 

 مليار لایر.   ٣,٩في المئة ليبلغ  ١٣,٩
 

بينما ارتفع تمويل الواردات من السيارات بنسبة   
مليار لایر، كما ارتفع تمويل  ٥٦,٠في المئة ليبلغ  ١٩,٠

في المئة ليبلغ  ٣٢,٤الواردات من المواد الغذائية بنسبة 
 مليار لایر. ٣٢,٣

 

وبالنسبة للنصيب المئوي من إجمالي واردات القطاع  
الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية، احتل تمويل 
الواردات من السلع األخرى المرتبة األولى بنصيب بلغ 

في المئة من اإلجمالي. ثم تمويل الواردات من  ٤٥,١
في المئة  ٢٢,٤السيارات في المرتبة الثانية بنصيب نسبته 

من اإلجمالي. واحتل تمويل الواردات من المواد الغذائية  
في المئة من اإلجمالي.  ١٢,٩المرتبة الثالثة بنصيب بلغ 

وجاء تمويل الواردات من اآلالت  في المرتبة الرابعة 
في المئة، ثم تمويل كل من الواردات من  ٨,٢بنصيب بلغ 

مواد البناء،  واألجھزة، وواردات المنسوجات والمالبس 
في المئة  ١,٦في المئة و  ٢,٠في المئة و  ٧,٧بنصيب بلغ 
 على التوالي.

   
 الصادرات عبر الموانئ

على صعيد أداء الصادرات بالطن تشير البيانات  
األولية الصادرة عن المؤسسة العامة للموانئ عن انخفاض 

م ٢٠١٣الصادرات بالطن عبر موانئ المملكة خالل عام 
مليون طن (ال تشمل  ١٠٨,٥في المئة لتبلغ  ٢,٣بنسبة 

صادرات النفط الخام) مقارنة بكمياتھا في العام السابق البالغة 
 مليون طن. ١١١,١

 
وحققت صادرات مواد البناء والحديد  زيادة نسبتھا  

م إلى ٢٠١٢مليون طن في عام  ١٩,١في المئة مـن  ٨,١
م. وانخفضت ٢٠١٣مـلـيون طن في عام  ٢٠,٧حوالي 

 ٢٤,٢في المئة لتبلغ  ٣,٧صادرات المواد الكيماوية  بنسبة 

أ  ب المنش ة حس رسم بياني رقم ٨-٣: واردات المملك

٥٢,٩٪

٩,٠٪٢,٩٪

١٠,٧٪
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٣,٨٪

١٤,٨٪
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دول العالم األخرى  الھند  المانيا  اليابان  الصين الشعبية  كوريا الجنوبية  الواليات المتحدة االمريكية 
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مليون طن في العام  ٢٥,١مليون طن مقارنة  بحوالي 
السابق. وانخفضت الصادرات من المنتجات النفطية المكررة 

مليون طن مـقـارنة  ٥٣,٦في المئة لتبلغ  ٣,٤والـغاز بنسبة 
مليون طن في العام السابق. وانخفضت  ٥٥,٥بحوالي 

 ٩,٩في المئة لتبلغ  ١١,٠صادرات بضائع المسافنة بنسبة 
 مليون طن في العام السابق.  ١١,١مليون طن مقارنة بحوالي 

 
ولم يحدث تغير يذكر في االوضاع النسبية للنصيب  

م، فقد ٢٠١٣المئوي لكمية الصادرات عبر الموانئ لعام 
احتلت صادرات المنتجات النفطية المكررة والغاز المرتبة 

في المئة  ٥٠,٠في المئة مقارنة بنسبة  ٤٩,٤األولى بنسبة 
في العام السابق، ثم صادرات المواد الكيماوية بالمرتبة الثانية 

في المئة من إجمالي الصادرات عبر  ٢٢,٣بنصيب نسبته 
الموانئ. وتلتھا صادرات مواد البناء والحديد بالمرتبة الثالثة 

في المئة. واحتلت صادرات بضائع  ١٩,١بنصيب نسبته 
 في المئة. ٩,١المسافنة المرتبة األخيرة بنصيب نسبته 

 
 الواردات عبر الموانئ

م الى استمرار ٢٠١٣تشير البيانات المتاحة لعام  
ارتفاع  الواردات بالطن عبر موانئ المملكة  لھذا العام  

مليون طـن مقارنة  ٩٤,١في الـمئة لتبلغ نحو  ٨,٣بـنـسـبة 
مليون طن. ويـعزى ھذا  ٨٦,٩بالعام السابق البالغة فيه نحو 

االرتفاع إلى نمو الواردات عبر الموانئ  لمعظم البنود، حيث 
في المئة لتبلغ حوالي  ٠,٦ارتفع بند البضائع العامة بنسبة 

مليون طن في العام  ٢٨,٦مليون طن مقارنة بنحو  ٢٨,٨
 ١٠,٠السابق. وارتفعت الواردات من المواد الغذائية بنسبة 

 ٢٢,٦مليون طن مقارنة بـنـحو  ٢٤,٨في المئة لـتـبـلغ نحو 
مليون طن في العام السابق. وزادت الواردات من مواد البناء 

مليون طن  ٢١,١في المئة لـتبلغ حوالي  ١٠,٦بما نسبته 
مليون طن في الـعـام السابق، كما ارتفعت  ١٩,١مقابل 

في المئة لتبلغ  ٩,٦الـواردات من المواد الصناعية بما نسبته 
مليون طن في الـعـام  ١٥,٢مليون طن مقارنة بنحو  ١٧,٩

 ٠,٩الـسابق. بينما انخفضت الواردات من المعدات بنسبة   
 ١,٥٠مليون طن مقارنة بنحو  ١,٤٨في المئة لـتـبـلغ نحو 

 مليون طن فـي العام السابق. 
 

وبـالـنسبة للنصيب المئوي لمكونات كمية الواردات  
م فلم يطرأ  تغير في ترتيبھا ٢٠١٣عـبر موانئ المملكة لعام 

، حيث احتلت واردات البضائع العامة المرتبة األولى بنصيب 
في المئة من إجمالي الـواردات عبر الموانئ.  ٣٠,٦نسبته 

وجاءت واردات المواد الغذائية بالمرتبة الثانية بنصيب نسبته 
في المئة، بـينما احتلت واردات مواد البناء المرتبة  ٢٦,٤

في المئة. وجاءت واردات المواد  ٢٢,٤الثالثة بنصيب نسبته 
 في المئة. ١٩,٠الصناعية بالمرتبة الرابعة بنصيب نسبته 

 
وبالنسبة للسيارات والمواشي الحية، بلغت واردات  

م نحو ٢٠١٣المملكة من السيارات عن طريق الموانئ لعام 
في الـمئة مقارنة  ٤,٢ألف سيارة بارتفاع نسبته  ٩٦٠,٨

ألف سيارة. في حـين  ٩٢٢,٣بعددھا في العام السابق والبالغ 
م نـحو ٢٠١٣بلغت واردات المملكة من المواشي الحية لعام 

في المئة مقارنة  ١,٢مليون رأس بانخفاض نســبته  ٧,١٦
 مليـون رأس . ٧,٢٤بالعام السابق حيث بلغت نحو 

 
التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية
سجل صافي التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع  

م عجزاً ٢٠١٣دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 
مليار لایر في   ٢,٥مليار لایر مقابل فائض بلغ نحو  ٣,٢بلغ 
). وسجلت واردات المملكة من ٥-٨م (جدول رقم ٢٠١٢عام 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تشمل إعادة 
مليار لایر  ٤٨,٥في المئة لتبلغ  ٢٥,١التصدير) ارتفاعاً نسبته 

مليار لایر في العام السابق.  ٣٨,٨م مقابل ٢٠١٣في عام 
في  ٧,٧وتشكل واردات المملكة من دول المجلس ما نسبته 

المئة من إجمالي واردات المملكة. وارتفعت صادرات المملكة 
م مقارنة ٢٠١٣في المئة في عام  ٩,٧إلى دول المجلس بنسبة 

 ٢٢,٤مليار لایر، وتمثل ما نسبته  ٤٥,٤بالعام السابق لتبلغ 
 في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية.

 
وتوضح البيانات التفصيلية أن دولة اإلمارات العربية  

ً في  المتحدة وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين قد سجلت فائضا
مليار لایر   ٧,٨تبادلھا التجاري غير النفطي مع المملكة، بلغ 

م على ٢٠١٣مليار لایر في عام  ٠,٤مليار لایر و  ٢,٤و 
التوالي، بينما سجل الميزان التجاري للمملكة مع  دولة الكويت  

مليار لایر على  ٣,٣مليار لایر و  ٤,٢ودولة قطر فائضا بلغ 
 .  م٢٠١٣التوالي  خالل عام 

 
وتشير بيانات واردات المملكة غير النفطية من دول  

م إلى استمرار دولة اإلمارات العربية ٢٠١٣المجلس لعام 
 ٣١,٩المتحدة في المرتبة األولى كأكبر مصّدر للمملكة بمبلغ 

في المئة من  ٦٥,٨مليار لایر، وتمثل الواردات منھا ما نسبته 
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مليار لایر في عـام  ١١,٤مقابل فائض بلغ   م٢٠١٣عام 
). وسجلت واردات المملكة من ٦-٨م (جدول رقم ٢٠١٢

مليار  ١٨,٧في المئة لتبلغ  ٦,٢الدول العربية ارتفاعاً  نسبته 
مليار لایر في العام  ١٧,٧م مقابل ٢٠١٣لایر في عام 

السابق، وتشكل واردات المملكة من الدول العربية ما نسبته 
في المئة من إجمالي واردات المملكة. وفي المقابل  ٣,٠

في  ٤,١ارتفعت صادرات المملكة إلى الدول العربية بنسبة 
مليار لایر  ٣٠,٣المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة  ١٤,٩وتمثل ما نسبته 
 غير النفطية.

 
من البيانات التفصيلية للتبادل التجاري  ويتضح 

للمملكة مع أھم الشركاء التجاريين من الدول العربية، أن 
جميع الدول سجلت عجزاً في تبادلھا التجاري مع المملكة 
ً في تبادلھا  عدا مصر وسوريا ولبنان. وحققت المملكة فائضا

مليار لایر خالل عام  ٣,٨التجاري مع كل من األردن بلغ 
مليار  ٢,٠مليار لایر،  و العراق  ٢,٨م، و اليمن بلغ ٢٠١٣

مليون لایر.  ٨٧مليار لایر، و السودان  ١,٥لایر، و المغرب 
من ناحية أخرى، حققت المملكة عجزاً في تبادلھا التجاري 

مليار لایر، و مع  ١,٢م بلغ ٢٠١٣مع مصر خـالل عام 
مليون  ٣١مليون لایر، و مع لبنان بمبلغ  ٢٢٦سوريا بمبلغ 

 لایر. 
 

وبـالنسبة لواردات المملكة غير النفطية من أھم  
م، ٢٠١٣الـشـركاء التجاريين من الدول العربية لعام 

إجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول المجلس. 
مليار  ٦,٤وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بمبلغ 

في المئة، تلتھا سلطنة عمان بمبلغ  ١٣,٢لایر مشكلة نسبة 
في المئة، ثم دولة  قطر  ١٢,١مليار لایر مشكلة نسبة  ٥,٩

في المئة، وأخيراً  ٥,٠مليار لایر مشكلة ما نسبته  ٢,٤بمبلغ 
في المئة  ٣,٩مليار لایر أو ما نسبته  ١,٩دولة الكويت بمبلغ 

 من إجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول المجلس.
 

أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطية لدول  
م، فقد ظلت ٢٠١٣مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى حيث 
مليار لایر، أي ما يعادل  ٢٤,١صدرت المملكة لھا ما قيمته 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية  ٥٣,٢
لدول المجلس، وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بمبلغ 

في المئة، تلتھا مملكة  ١٣,٤مليار لایر، أي ما نســبته  ٦,١
في المئة،  ١٣,٢مليار لایر أي ما نسبته  ٦,٠البحرين بمبلغ 

في  ١٢,٦مليار لایر أي ما نسبته  ٥,٧ثم دولة قطر بنحو 
مليار لایر أي ما نسبته  ٣,٤المئة، وأخيراً سلطنة ُعمان بمبلغ 

 في المئة. ٧,٦
 

التبادل التجاري غير النفطي مع أھم الشركاء التجاريين من 
 الدول العربية

تشير بيانات التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع  
الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج 

مليار لایر في  ١١,٥العربية) إلى تسجيل فائض للمملكة بلغ 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
—————————————————————————————————
-٣١٩٤٥٢٤١٤٧٧٧٩٨-٢٤٤٩٥٢٠٩٣١٣٥٦٤-٢٠٤٢٦١٩٤٨٠٩٤٦اإلمارات

-٤٧٨٠٤٨٣٥٥٥٤٩٩٦٥٦٢٢٦٢٦٦٣٨٩٥٩٦٨٤٢١البحرين

١٧٩٧٥٢٨٠٣٤٨٣٢٢٦٨٥٣٩٤٣١٢٦٢٤٣٣٥٧٠٧٣٢٧٤قطر

-٥٨٨٣٣٤٤٦٢٤٣٧-٥٤٩٤٣٣٦٦٢١٢٨-٣٣٩٢٢٩٤٨٤٤٤عمان

١٧٣٨٥٩١١٤١٧٣١٥٥٦٦٠٣٢٤٤٧٦١٨٨٢٦٠٨٩٤٢٠٧الكويت
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—–———————————

 ***٢٠١٣
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احـتـلت مـصر المرتبة األولى بصادرات إلى المملكة مقدارھا 
في المئة من إجمالي  ٤٢,٢مـليار لایر، مشكلة ما نسبته  ٧,٩

واردات المملكة غير النفطية من الدول العربية، وجاءت 
مليار لایر، مشكلة ما  ٣,٢األردن في المرتبة الثانية بمبلغ 

في المئة من إجمالي الواردات من ھذه  ١٧,٠نسبته 
مليار لایر، أي ما نسبته  ٢,٠المجموعة، تلتھا السودان بمبلغ 

مليار  ١,٧في المئة، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بمبلغ  ١٠,٤
في المئة. وجاءت واردات المملكة  ٩,٠لایر مشكلةً ما نسبته 

من اليمن وسوريا والمغرب في المراتب الخامسة والسادسة 
مليار  ٠,٣مليار لایر و  ٠,٧مليار لایر و  ٠,٩والسابعة بنحو 

 لایر على التوالي.
 
وبالنسبة إلى صادرات المملكة غير النفطية إلى أھم   

م، جاءت ٢٠١٣الشركاء التجاريين من الدول العربية لعام 
األردن في المرتبة األولى، حيث صّدرت المملكة لھا ما قيمته 

في المئة من إجمالي  ٢٣,٢مليار لایر، أي ما يعادل  ٧,٠
صادرات المملكة غير النفطية للدول العربية، وجاءت مصر 

 ٢٢,١مليار لایر، أي ما نسبته  ٦,٧في المرتبة الثانية بمبلغ 
مليار لایر  ٣,٨في المئة، تلتھا اليمن في المرتبة الثالثة بمبلغ 

في المئة، ثم كل من السودان والعراق في  ١٢,٤أي ما نسبته 
مليـار لایر،  وجاءت  ٢,٠المرتبة الرابعة والخامسة بمبلغ 

صادرات المملكة إلى المغرب ولبنان بالمرتبتين السادسة 

مليار لایر على  ١,٧مليار لایر ومبلغ  ١,٨والسابعة بنحو 
 التوالي.

 
 ميزان المدفوعات  

 أوالً: الحساب الجاري 
يعرف ميزان المدفوعات بأنه بيان إحصائي يوجز  

بأسلوب منھجي منظم ما يجري من معامالت بين جھات 
مقيمة في البلد المعني وجھات غير  مقيمة خالل فترة زمنية 
محددة. وتشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة لعام 

 ٤٩٧,٤م إلى أن الحساب الجاري سجل فائضاً مقداره ٢٠١٣
مليار لایر في  ٦١٧,٩مليار لایر مقارنة بفائض بلغ حوالي 

في المئة. وبلغت  ١٩,٥العام السابق أي بانخفاض  نسبته 
في  ١٧,٧نسبة الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

في المئة في العام السابق .  ٢٢,٤المئة ، مقابل حوالي 
ويعزى ھذا االنخفاض إلى تراجع فائض ميزان السلع 

مليار لایر،  ٥٩١,٥في المئة ليبلغ  ١٤,٤والخدمات بما نسبته 
في  ٢,٠وانخفاض فائض بند صافي الدخل األولي  بما نسبته 

 ١٧,٨المئة.  وارتفاع عجز صافي الدخل الثانوي بما نسبته 
). ويوضح الرسم البياني رقم    ٧-٨في المئـة  (جــدول رقم 

) تطور ميزان الحساب الجاري وبنوده الرئيسة خالل ٤-٨(
م، ويتضح من الرسم أن ميزان ٢٠١٣م إلى ٢٠١٠الفترة من 

الحساب الجاري حقق أعلى فائض خالل ھذه الفترة في عام 
م. كما حقق ٢٠١٠م فيما حقق أدنى فائض خالل عام ٢٠١٢

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
————————————————————————————————

-٧٩٠٩٦٦٧٩١٢٣٠-٧٥٢٠٦٥٢٧٩٩٣-٧٠٢١٥٩٢٠١١٠١مصر
٢٤٦٦٦٤٥١٣٩٨٥٢٦٩٧٦٥٧٤٣٨٧٧٣١٨٨٧٠٣٤٣٨٤٦األردن
٩٦٩٢٢٩٧١٣٢٨١٠٠٨٣١٣٣٢١٢٥٩١٢٣٧٥٠٢٨٣٨اليمن
-١٦٨٩١٦٥٨٣١-١٤٦٢١٧٣٢٢٧٠١٧٢٣١٥٥٦١٦٧لبنان

٢٩٧١٩٦٣١٦٦٦٥٣٨٢٠٧٣١٥٣٥٣١٤١٨٣٦١٥٢٢المغرب
١٢٤٩٢١٤٩٩٠٠١٤٧٣٢١١٤٦٤١١٩٥٦٢٠٤٣٨٧السودان
-١٩٥٦٣٣٨٩١٤٣٣١٥٢٧١٩٦٤٤٣٧٧٢٥٤٩٩٢٢٦سوريا
١١٩٢٧١٩٢٦٧١٥٩٤١٥٨٧٦٢٠١٠٢٠٠٤العراق

١٠٣١٢٩٥٦١٩٢٥١١٦٢٣٥٤٥٢٣٨٣٢٠٤٢٤٧٧٥٢٧٣٣بقية الدول العربية
١٦٤٥٢٢٨٧٨٤١٢٣٣٢١٧٦٥٥٢٩٠٨٠١١٤٢٥١٨٧٤١٣٠٢٨٤١١٥٤٣المجموع

٢٠١١

* تشمل إعادة التصدير.              ** بيانات معدلة.           *** بيانات أولية.
اد والتخطيط. ــلومات، وزارة االقتصــ ــة والمع المصدر : مصلحة اإلحصــاءات العام

ة*  دول العربي ن ال اريين م ركاء التج جدول رقم ٨-٦ : التبادل التجاري غير النفطي مع أھم الش

 **٢٠١٢
————————————

 ***٢٠١٣
—————————————

ة) ج العربي دول الخلي اون ل (باستثناء دول مجلس التع
االت) ن الري (بماليي

————————————
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 الخدمات  -٢
م ٢٠١٣ارتفع العجز في حساب الخدمات خالل عام  

مليار لایر مقارنة بعجز بلغ  ٢٤٣,٦في المئة ليبلغ  ٤,٢بنسبة 
مليار لایر خالل العام السابق. ويرجع ارتفاع العجز  ٢٣٣,٨

في حساب الخدمات بشكل رئيس إلى ارتفاع العجز في صافي 
في المئة، حيث بلغ نحو  ٥,٨بند الخدمات الحكومية بنسبة 

مليار لایر خالل العام  ٨٦,٤مليار لایر مقارنة بنحو  ٩١,٤
في  ٧,٣السابق، وارتفاع العجز في صافي بند النقل بنسبة   

مليار  ٥٨,٥مليار لایر     مقابل  ٦٢,٧المئة  حيث بلغ نحو 
لایر خالل العام السابق، وكذلك ارتفاع العجز في بند التشييد 

مليار لایر مقارنة بنحو  ١٣,٦في المئة إلى نحو  ٣٢,٦بنسبة 
مليار لایر خالل العام السابق، بالرغم من انخفاض  ١٠,٢

 ١٩,٦العجز في صافي بند خدمات األعمال االخرى بنسبة 
مليار  ٢٥,٤مليار لایر مقارنة بنحو  ٢٠,٤في المئة ليبلغ نحو 

لایر خالل العام السابق، وانخفاض العجز في صافي بند 
مليار  ٢,٥في المئة ليبلغ نحو  ٣١,٨الخدمات المالية بنسبة 

لایر.  وفي الجانب اآلخر ارتفع عجز مدفوعات خدمات كل 

م، وكذلك ٢٠١٢بند السلع والخدمات أعلى فائض خالل عام 
م بينما ٢٠١٢حقق بند الدخل األولي أعلى فائض خالل عام 

حقق بند صافي الدخل الثانوي أعلى عجز خالل عام 
 م.٢٠١٣

 
 السلع والخدمات : -أ
 السلع  -١ 

م ٢٠١٣انخفض فائض الميزان السلعي خالل عام  
مليار لایر، مقارنة بفائض  ٨٣٥,٢في المئة ليبلغ  ٩,٧بنسبة 

مليار لایر في العام السابق. فقد انخفض إجمالي  ٩٢٤,٦بلغ 
 ٣,٢الصادرات (تشمل الصادرات النفطية واألخرى) بنسبة 

مليار لایر. أما بالنسبة للواردات  ١٤٠٩,٧في المئة لتبلغ 
مليار  ٥٧٠,١في المئة لتبلغ  ٨,١(فوب) فقد ارتفعت بنسبة 

مليار لایر خالل العام السابق.  ٥٢٧,٥لایر مقارنة بحوالي 
م ٢٠١٣وارتفعت الصادرات من الذھب غير النقدي في عام 

في المئة، كما ارتفعت الواردات من الذھب غير  ٦,١بنسبة 
 بالمئة . ٨,١النقدي بنسبة 

 

ير٪  ٢٠١٣* ٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢ التغ
٢٠١٣

————————————————
-٢٥٠٣١٦٥٩٤٥٤٥٦١٧٨٦٤٤٩٧٤٠٠١٩٫٥أوالً :  ميزان الحساب الجاري

-٣٢٨٦٠٥٦٦٨٤٢٦٦٩٠٨٠٠٥٩١٥٣٦١٤٫٤      أ. السلع والخدمات
-٥٧٦٤١٨٩١٧٧٦٧٩٢٤٦٣٩٨٣٥١٧٨٩٫٧          ١. السلع

٤٫٢-٢٤٣٦٤٢-٢٣٣٨٣٩-٢٤٩٣٤٢-٢٤٧٨١٣          ٢ . الخدمات
-٢٦٤١٥٣٦٣١٥٤١٢٠٧٤٠٣٧٤٢٫٠      ب.  الدخـــــل األولي
انوي ١٧٫٨-١٣٤٥١٠-١١٤١٤٤-١١٠١٩٧-١٠٤٧٠٣      ج.  الدخل الث

اً :  الحساب الرأسمالي ٢٣٫٦-١٢٥٧-١٠١٧------ثاني
اً :  الحساب المالي ١٢١٣٩٢٤١٣٨٧٨٤٥٨٠٩٠٤٨٨٠٦٧٦٫٥ثالث

ر -٤٤٫٠-١٦٣٢٩-٢٩١٧٨-٤٨٢٩٤-٩٤٩٧٢      ١ . االستثمار المباش
٥٦٨٢٨٦٠١٧٩١١٩٤١٣٥٤٣١١٩٦٫٧      ٢ . استثمارات الحافظة
رى ٢٨١٨٠٤٢١٦٣٤١١٢٢٢٠٩٦٤٩٤٠٩٫٨      ٣ . استثمارات أخ
ة -١٣١٣٥٦٣٥٩٨٣١٤٣٤٢٠٥٢٥٩٣١٥٤٠٫٣      ٤ . األصول االحتياطي
٠٠٠٠٠٫٠          ٤ . ١. الذھب النقدي

-٥٠٫٧-٨٠٢-١٦٢٦-١٣٢٢-١٠٥٨          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-١٦١٫٠-١٠٨٠٣٢٨٧٨١٧٥٧-١٣٤          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-١٣٢٥٤٨٣٥٠٣٥٠٤٣٢٩٥٣٢٦١٨٧٤٣٩٫٥          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-١١٠٫٨-٢٢١٧٤١٠٤٤٤٦١٩٠٧٥٣٢٠٦٦٨             ٤ . ٤. ١. عملة وودائع
١١٠٣٧٤٢٤٥٩٠٤٢٤٢٢٠٠٢٨٢٥٤٢١٦٫٧             ٤ . ٤. ٢  اوراق مالية
اً :   الـســھــــو والـخــطـــأ -١٠٥٫١-١٥٨٧٥٧٨٠٧٧-١٨٠٦٦٦-١٢٨٩٢٤ثالث

جدول رقم ٨-٧ : ميـــزان المدفـــوعــات
(مليون لایر)

 (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.
 *  أولية.       
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  ٤,٤من السفر واإلتصاالت والتأمين  بنسب متفاوتة  بلغت 
 في المئة على التوالي.  ٦,٣و  ٢٠,٨و 
 
 الدخل األولي  -ب

بالرغم من ارتفاع صافي بند دخل  إستثمارات  
مليار لایر  ٧٥,٤في المئة ليبلغ حوالي  ٩,٧الحافظة  بنسبة 
مليار لایر خالل العام السابق، إال أن   ٦٨,٧مقارنة بحوالي 

ً نسبته  في  ٢,٠فائض حساب الدخل األولي سجل إنخفاضا
م مقارنة ٢٠١٣مليار لایر خالل عام  ٤٠,٤المئة ليصل إلى 
مليار لایر خالل العام السابق. ويعود  ٤١,٢بفائض بلغ نحو 

ھذا إلى  ارتفاع العجز في دخل بند اإلستثمار المباشر بنسبة 
مليار لایر مقارنة بحولي  ٣٤,٨في المئة إلى حوالي  ١٦,٢
مليار ريــال خــالل العام السـابق الذي كان له األثر  ٣٠,٠

األكبر في انخفاض بند الدخل األولي عن العام السابق 
وانخفاض صافي فائض بند دخل االستثمارات األخرى بنسبة  

مليار لایر مقارنة بحوالي  ٢,٣في المئة إلى حوالي  ٥٣,١
مليار لایر للعام السابق، وارتفاع العجز في بند  ٤,٨

مليار لایر  ٢,٤في المئة إلى  ٣,٢تعويضات العاملين بنسبة 
 . مليار لایر في العام السابق ٢,٣مقابل 

 
 الدخل الثانوي  -ج    

ارتفع العجز في حساب الدخل الثانوي خالل عام  
مليار لایر مقابل  ١٣٤,٥في المئة إلى  ١٧,٨م بنسبة ٢٠١٣

مليار لایر خالل العام السابق، حيث  ١١٤,١عجز بلغ 
في المئة، وارتفع بند  ٥,٣ارتفعت التحويالت الحكومية بنسبة 
في المئة إلى نحو  ١٩,٠تحويالت العاملين األجانب بنسبة 

مليار لایر. وتمثل قيمة تحويالت العاملين األجانب  ١٢٧,٨

المقيمين في المملكة إلى دول العالم األخرى أحد أھم بنــود 
مدفوعــات الحسـاب الجــاري في ميــزان مدفوعات 

) تطور تحويالت ٨-٨المملكــة. ويوضح الجدول (رقم 
العاملين األجانب في المملكة ونسبتھا إلى الناتج المحلي 

 م. ٢٠٠٥اإلجمالي منذ عام 
 

 ثانياً: الحساب الرأسمالي 
ارتفع العجز في الحساب الرأسمالي خالل عام  
مليار لایر  ١,٣في المئة  ليبلغ حوالي  ٢٣,٦م بنسبة ٢٠١٣

 مليار لایر في العام السابق.  ١,٠مقابل تحويالت بلغت 
 

 ثالثاً: الحساب المالي 
سجل بند صافي اإلستثمارات المباشرة خالل عام  
ً بلغ ٢٠١٣ مليار لایر مقابل انخفاض بلغ  ١٦,٣م انخفاضا
وسجل صافي   . مليار لایر خالل العام السابق ٢٩,٢

ً بمبلغ  مليار لایر مقابل  ٣٥,٤استثمارات الحافظة ارتفاعا
مليار لایر خالل العام السابق، فيما سجل  ١١,٩أرتفاع بلغ 

ً كبيراً بلغ  مليار  ٢٠٩,٦صافي االستثمارات األخرى ارتفاعا
مليار لایر خالل العام السابق  ٤١,١لایر مقابل ارتفاع بلغ 

مليار لایر  ٢٥٩,٣وسجلت األصول االحتياطية ارتفاعاً بمبلغ 
 مليار لایر خالل العام السابق.    ٤٣٤,٢مقابل ارتفاع بنحو 

 
 مساعدات المملكة للدول النامية

تساھم الـمـمـلـكة في تقديم مساعدات وقروض  
مـيـسرة لـلدول النامية، حيث بلغ إجمالي المساعدات 
والقروض الخارجية المقدمة عبر القنوات الثنائية ومن خالل 

م) ٢٠١٣ - ١٩٩٤المؤسسات متعددة األطراف خالل الفترة (
). وتشكل ٩  -  ٨مليار لایر (جدول رقم  ١٨٧,٢نحو 

في المئة من اإلجمالي أي  ٨٥,٥المساعدات والقروض 
مليار لایر، وبلغ إجمالي المساھمات في الجمعيات  ١٦٠,١

في المئة من  ٨,٧مليار لایر وبنسبة  ١٦,٤والمنظمات نحو 
اإلجمالي. أما المساعدات من خالل برامج العون متعدد 

مليار لایر  ١٠,٨األطراف فقد بلغت خالل تلك الفترة نحو 
 في المئة من اإلجمالي. ٥,٨وبنسبة 

 
أما بالنسبة لمساعدات وقروض المملكة الخارجية  

المقدمة عبر القنوات الثنائية ومن خالل الجمعيات والمنظمات 
م، فقد بلغت ٢٠١٣والمؤسسات متعددة األطراف خالل عام 

في المئة مقارنة  ١٩٨,٧مليار لایر بارتفاع نسبته  ٢٣,٢نحو 
بالعام السابق. وشكلت المساعدات والقروض المقدمة خالل 

-٢٠٠
-١٠٠

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

مليار لایر
ميزان الحساب الجاري: ٤-٨رسم بياني رقم  

ميزان الحساب الجاري   السلع والخدمات 
الدخل األولي الدخل الثانوي
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مليار لایر  ٢٠,٨م الجزء األكبر بقيمة بلغت ٢٠١٣عام 
في المئة من اإلجمالي، وبارتفاع  نسبته  ٨٩,٩وبنسبة 
م. وبلغ إجمالي ٢٠١٢في المئة مقارنة بعام  ٣٩٦,٥

مساھمات المملكة في الجمعيات والمنظمات خالل عام 
في المئة من  ٥,٣مليار لایر وبنسبة  ١,٢م نحو ٢٠١٣

في المئة مقارنة  ٦٠,٥اإلجمالي، وبانخفاض بلغت نسبته 
بالعام السابق. وبلغ إجمالي مساعدات المملكة من خالل 

مليار لایر  ١,١م نحو ٢٠١٣العون متعدد األطراف في عام 
 ١٦٢,٩في المئة من اإلجمالي، وبارتفاع نسبته  ٤,٨وبنسبة 

 في المئة مقارنة بالعام السابق. 
 

 تطورات سعر الصرف
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة  

على سعر الصرف الرسمي للريال السعودي مقابل الدوالر 
لایر لكل دوالر أمريكي خالل عام  ٣,٧٥األمريكي عند سعر 

م. وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي اإلسمي بنسبة ٢٠١٣
م إلى ٢٠١٢نقطة في نھاية عام  ٩٢,٩٨في المئة من  ٢,٩

م. وارتفع مؤشر سعر ٢٠١٣نقطة في نھاية عام  ٩٤,٥٨
 ٩٨,٥٥في المئة من  ٤,٣الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 

نقطة في نھاية عام  ١٠٠,٧٣م إلى ٢٠١٢نقطة في نھاية عام 
  ■م ٢٠١٣

اص*  يالناتج المحلي  للقطاع الخ اتج المحل ويالت للن نسبة التح
نوي ٪مليون لایرالعــام للقطاع الخاصمليون لایرالتغير الس

———————————————————————————
٢٠٠٥٥١٣٩٥١٫١٤٠٩٠٠٢١٢٫٦
٢٠٠٦٥٧٢٩٥١١٫٥٤٦٣٣٦٥١٢٫٤
٢٠٠٧٥٩٠٠٩٣٫٠٥٣٣٠٥٠١١٫١
٢٠٠٨٧٨٥٤٦٣٣٫١٦١١٩٧٦١٢٫٨
٢٠٠٩٩٦٣٢٩٢٢٫٦٦٥٥٣٤٧١٤٫٧
٢٠١٠٩٨١٧٣١٫٩٧٤٥٥٣٢١٣٫٢
٢٠١١١٠٣٤٨٥٥٫٤٨٤٥٧٨٠١٢٫٢
٢٠١٢١٠٧٣٣٥٣٫٧٩٤٠٧٩٤١١٫٤

 **٢٠١٣١٢٧٧٦٨١٩٫٠١٠٣٥٠٤٩١٢٫٣

ة ن في المملك جدول رقم ٨-٨ : تحويالت العاملين األجانب المقيمي

* باألسعار الجارية.                      ** أرقام أولية.
مدفـوعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من مصلحة اإلحصاءات العامة  زا ن اـل ا ت مــي ا ـن المصدر: بـي

والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

العونمساھمات في
المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالياألطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————
١٩٩٤١٦٥٠٩٨٦٠٤٢٣٥٢
١٩٩٥١٦١٣٢٧٠٦٣٨٢٥٢١
١٩٩٦١٦٨٨٢٩٣٦١١٢٥٩٢
١٩٩٧٩٧١٢٦٦٤٨٨١٧٢٥
١٩٩٨٢٨٥٨٢٦٦٤٨٤٣٦٠٨
١٩٩٩٥٠٨٩٤٣٥٣٧١٥٨٩٥
٢٠٠٠٨٦٥١٣٧١٣٧١٩٣٩٣
٢٠٠١٨٦٧٨٢٥٥٢٧٤٩٢٠٧
٢٠٠٢٩٥٦٦٢٠٦٢٥٥١٠٠٢٧
٢٠٠٣١٠١٠٦٢١٤١٩١١٠٥١١
٢٠٠٤٦٧٦٧٢٠٣١٦٢٧١٣٢
٢٠٠٥٣٦٧٤٢٨٢١٧٤٤١٣٠
٢٠٠٦٧٧٦٦٢٦٢١٦٨٨١٩٦
٢٠٠٧٦١٠٤١٩٨٠٩٤٨١٧٨
٢٠٠٨١٨٩٦٤٢١٩٥٧٧٢١٢٣٦
٢٠٠٩١١٦٧٦٢٨٤١٧٨٤١٥٣٠١
٢٠١٠١٠٨١٦٧٨٣٢٢٨٥١٣٨٨٤
٢٠١١١٨٤٤٢٧٥٢١٢٠٦٢٠٤٠٠
٢٠١٢٤١٩٨٣١٤٤٤٢١٧٧٦٣
٢٠١٣٢٠٨٤٣١٢٤١١١٠٧٢٣١٩١
١٦٠١٢٠١٦٣٥٧١٠٧٦٥١٨٧٢٤٢اإلجمالي

للفترة  (١٩٩٤-  ٢٠١٣ )
 (مليون لایر)

المصدر:  وزارة المالية .

جدول رقم ٨-٩ : مساعدات المملكة الخارجية
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 قطاع تنمية الموارد البشرية:
حو   ة ن  ٢٠٩,٣خصص لقطاع تنمية الموارد البشري

حو  ات  ٢٤,٥مليار ريـال تمثل ن مصروف ة من ال ئ م في ال
ا ٢٠١٤المعتمدة بالميزانية خالل عام  ھ ت ب  ٣,٠م، وبزيادة نس

ق  ي  الساب ال م في المئة عما تم تخصيصه في ميزانية العام ال
 ).٢-٩م) (جدول رقم ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤

 
وفي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ  

مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" 
مليار ريـال من خالل شركة "تطوير التعليم  ٩البالغة تكاليفه 

 القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة. 
 

وفي مجال التعليم العالي، تم اعتماد المبالغ الالزمة  
الستكمال تأھيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكلفة 

مليار لایر، كما اعتمدت المصروفات  ٣بلغت أكثر من 
كليات جديدة، باإلضافة الى اعتماد مشاريع  ٨الالزمة الفتتاح 

مليار  ٩,٦لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد عن 
لایر، واستكمال مراحل إضافية لمشاريع تزيد تكاليفھا عن 

 مليار لایر. ٦,٧
 

  الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية:
ة   ي م ن بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والت

ا  ٧٨,٢االجتماعية نحو  ھ ت ب ادة نس زي في  ١٠,٢مليار لایر ب
ي  المئة عما تم تخصيصه في ميزانية العام السابق، يمثل حوال

 في المئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.  ٩,١
 

ن   ي ن وم االث دة ي ق أقر مجلس الوزراء في جلسته المنع
ة ٢٠١٣ديسمبر  ٢٣ھـ الموافق ١٤٣٥صفر  ٢٠ ي زان ي م ھـ ال

م)، حيث ٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/١٤٣٥العامة للدولة للعام المالي 
حو  ن ات ب مصروف رادات وال ي اإلي ال  ٨٥٥قدر كل من إجم

رادات  ٣,١مليار لایر، بزيادة نسبتھا  في المئة في اجمالي االي
ي  ال درت اجم ي ق ت ق ال اب ي الس ال م ام ال ع رات ال دي ق عن ت

ا  ٨٢٩االيرادات بمبلغ  ھ ت ب ادة نس ار لایر، وزي في  ٤,٣ملي
ي  ال م ام ال ع رات ال دي ق ات عن ت المئة في اجمالي المصروف

حو  ن ار  ٨٢٠السابق، التي قدرت اجمالي المصروفات ب ي ل م
 ).١-٩لایر (جدول رقم 

 
ام  ع ل ة ل دول ل ة ل ام ع ة ال ي زان ي م ل ة ل س ي رئ ح ال الم م ال

 م):٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/١٤٣٥ المالي
استمر التركيز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي  
ة في ٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/ ١٤٣٥ وي م ن ت ع ال شاري م ى ال م) عل

ة  ي اع م ت ة واالج ي ن قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات األم
امالت  ع ت طرق، وال والبلدية، والمياه والصرف الصحي، وال
ة  اري م ث ت اإللكترونية، ودعم البحث العلمي لتشجيع البيئة االس
و  م ن ة ال ل ع عج إليجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودف

 االقتصادي.
 
راحل    دة وم وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جدي

ار  ٢٤٨إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادھا بنحو  ملي
ة  ي زان ي م ه ال ت ن ريـال. وفي ما يلي استعراضاً ألبرز ما تضم
العامة للدولة من اعتمادات مخصصة لإلنفاق على القطاعات 

 الرئيسة. 
 

 المالية العامة              

التغيرالعام الماليالعام المالي

٪١٤٣٦/١٤٣٥ھـ (٢٠١٤م)١٤٣٥/١٤٣٤ھـ (٢٠١٣م)

—————————————————————————

٨٢٩٨٥٥٣٫١إجمالي اإليرادات

٨٢٠٨٥٥٤٫٣إجمالي المصروفات

--٩٠الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

جدول رقم ٩-١ : تقديرات الميزانية العامة للدولة

(مليار لایر)
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ى  ٣٣٧٥٠المملكة بطاقة سريرية تبلغ  ة إل اإلضاف راً، ب سري
غ  ل ب ة ت خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريري

ق  ٦٢٠٠ ي الساب ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٤سرير. وتم في العام المال
ة  ١٦م) استالم ٢٠١٣(  مستشفًى جديداً بمختلف مناطق المملك

 سرير. ٣٧٠٠بطاقة سريرية تبلغ 
 

ة   ي زان ي م وفي مجال الخدمات االجتماعية، تضمنت ال
ة، ودوراً  ٢٠مشاريع جديدة إلنشاء  اضي ري ة ال دي ألن راً ل ق م

ال   م ك وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة الست
اطق  ن إنشاء وتجھيز مراكز الرعاية الصحية األولية بجميع م
داً،  دي ًى ج ف ش ت د عشر مس اء أح ع إلنش اري ة، ومش ك ل م م ال
ى  ة إل اً، إضاف ي ب زاً ط رك ن، وأحد عشر م ي ي ومجمعين طب
ان  ة واإلسك ي استكمال تجھيز وتأثيث عدد من المرافق الصح

 وتطوير المستشفيات القائمة.
 

اطق  ١٣٢ويجري حالياً تنفيذ   ن م داً ب دي ًى ج ف ش مست

٢٤,٥٪

٢,٧٪

٥,٨٪

٩,١٪
١,٦٪ ٤,٠٪

٣٥,٤٪

٩,٩٪

٥,١٪١,٨٪

)  م٢٠١٤(ھـ ١٤٣٦/ ١٤٣٥توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي : ١- ٩رسم 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    

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ
——————————————————————

٢٠٣١٤٧٢٤٫٨٢٠٩٢٩٦٢٤٫٥تنمية الموارد البشرية
٢٢٠٦٣٢٫٧٢٣٥٠٦٢٫٧النقل واالتصاالت

٤٦٦٩٦٥٫٧٤٩٥٣٧٥٫٨تنمية الموارد االقتصادية
٧٠٩٣٨٨٫٧٧٨١٦٦٩٫١الصحة والتنمية االجتماعية

١١٧٠٢١٫٤١٣٥٤٠١٫٦تنمية تجھيزات البنية األساسية
٣١٧٢٩٣٫٩٣٤٦١٠٤٫٠الخدمات البلدية

٢٥١٣٢٥٣٠٫٦٣٠٢٨٥٩٣٥٫٤الدفاع واألمن القومي
١١٩٩٤٨١٤٫٦٨٤٥٥٨٩٫٩اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

١٤٩٥٠١٫٨١٥٣٧٥١٫٨مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة
٤٧٥٠٢٥٫٨٤٣٥٥٣٥٫١اإلعانات
٨٢٠٠٠٠١٠٠٫٠٨٥٥٠٠٠١٠٠٫٠المجموع

(حسب القطاعات الرئيسة)
جدول رقم ٩-٢ : توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة

١٤٣٦/١٤٣٥ھـ (٢٠١٤م)١٤٣٥/١٤٣٤ھـ (٢٠١٣م)
——————————————

(مليون لایر)

المصدر: وزارة المالية

——————————————
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ان  ضم ل اتب ل ك للرعاية والمالحظة االجتماعية والتأھيل، وم
ام  ت ألي ة ل وي ن االجتماعي، اضافة إلى زيادة المخصصات الس
وذوي االحتياجات الخاصة والضمان االجتماعي ودعم برامج 
م  ا ت معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. وبلغ اجمالي م
ة  وي ن مخصصات الس ر وال ق ف جة ال ال تخصيصه لبرامج مع
ان  خاصة والضم اجات ال ي ت ام وذوي االح ت األي ة ب ق ل المتع

ي ٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/١٤٣٥االجتماعي للعام المالي   م) حوال
 مليار  لایر. ٢٩

 
 الخدمات البلدية:

ة، وتشمل   دي ل ب خدمات ال طاع ال ق بلغ المخصص ل
حو  ات ن دي ل ب ات وال ان ة واألم وزارة الشؤون البلدية والقروي

ي  ٤,٠مليار لایر يمثل حوالي  ٣٤,٦ ال ة  من  إجم ئ م في ال
في المئة عما تم  ٩,١النفقات المعتمدة بالميزانية بزيادة نسبتھا 

 م.٢٠١٣تخصيصه في ميزانية العام المالي 
 

 قطاع النقل واالتصاالت:
ي   ل واالتصاالت حوال ق ن طاع ال ق  ٢٣,٥ُخصص ل

دة  ٢,٧مليار لایر، يمثل حوالي  م ت ع م في المئة  من النفقات ال
في المئة عما تم تخصيصه في  ٦,٥بالميزانية وبزيادة نسبتھا 

ات  دة وإضاف دي ع ج العام السابق. وتضمنت الميزانية مشاري
ة  دي دي ح خطوط ال ئ وال وان م طرق وال ل ة ل م ائ ق للمشاريع ال
ي  ة حوال ري والمطارات والخدمات البريدية تبلغ تكلفتھا التقدي

ع  ٤٠,٢ اد مشاري م ت ة اع ي زان ي مليار ريـال، حيث شملت الم
طرق  ل االت ل م ك ة واست ي رع ة وف وي لتنفيذ طرق رئيسة وثان

كيلو متراً. وكذلك مشاريع  ٣٥٠٠القائمة يبلغ اجمالي اطوالھا 
ة  وي ان ث سة وال ي رئ طرق ال ل م ل ي صام ألعمال الدراسات والت

ا  ھ غ  ١٣٦٠والفرعية  يبلغ مجموع اطوال ل ب ي راً ل ت و م ل ي ك
ة   اسع ت ة ال ي م ن ت اجمالي الطرق التي اعتمدت خالل خطة ال

 ألف كيلومتراً.  ٢٢,٧حوالي 
 

 قطاعات أخرى:
حو   بلغ المخصص لقطاع تنمية الموارد االقتصادية ن
في المئة من  إجمالي النفقات  ٥,٨مليار لایر تمثل نحو  ٤٩,٥

ا  ھ ت ب ادة نس زي م  ٦,١المعتمدة بالميزانية ب ا ت ة عم ئ م في ال
 م.٢٠١٣تخصيصه في ميزانية العام المالي 

 
وُخصص لقطاع تنمية تجھيزات البنية االساسية  نحو  
ات  ١,٦مليار لایر تمثل نحو ١٣,٥ ق في المئة من  إجمالي النف

م  ١٥,٧المعتمدة بالميزانية وبزيادة نسبتھا  ا ت ة عم ئ م في ال

 تخصيصه في العام السابق.
 

ود   ن ب رافق وال م ة وال ام ع وبلغ المخصص لإلدارة ال
في المئة من  ٩,٩مليار لایر. تمثل ما نسبته  ٨٤,٦العامة نحو 

في  ٢٩,٥إجمالي النفقات المعتمدة بالميزانية بانخفاض نسبته 
 المئة عن العام السابق. 

 
ة  ـ حق ل م ات ال ي زان ي م ة ذات ال ام ع ميزانيات المؤسسات ال

ي  ال م ام ال ع ل ة لـ دول ل ھـ      ١٤٣٦/١٤٣٥بالميزانية العامة ل
 م):٢٠١٤(

اد   م ت رادات واع ر إي دي ق ت ي ب ك ل وم م رس صدر م
ات  ي زان ي م ة ذات ال ام ع مؤسسات ال مصروفات ميزانيات ال

ي  ھـ ١٤٣٦/١٤٣٥الملحقة بالميزانية العامة للدولة للعام المال
مؤسسات ٢٠١٤(  م)، حيث بلغ إجمالي تقديرات اعتمادات ال

ي  ١٦١,٥العامة حوالي  حوال ة ب ارن ق  ١٥٣,٥مليار ريـال م
ا  ال  ٨مليار ريـال في العام السابق بزيادة مقدارھ ار ريـ ي ل م

ة  ٥,٢وبنسبة  ب في المئة، وتشكل ميزانيات تلك المؤسسات نس
ام في المئة من النفقات المعتمدة  ١٨,٩ ع ة خالل ال ي زان ي م بال

ي  ال م ة ٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/١٤٣٥ال ئ ي ھ د حصلت ال م)، وق
ة  ب ى نس ى أعل السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عل

غت  م تخصيص  ١٠٨,٣زيادة سنوية بل د ت ة. وق ئ م في ال
ون  ١٠٠اعتمادات جديدة لھيئة تقويم التعليم العام بحوالي  ي ل م

 ).  ٣-٩لایر (جدول رقم 
 

 م)٢٠١٣اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي (
ي   ال ـ ـ م ام ال ع ل ة ل ي ة األول ي ل ع ف رادات ال سجلت اإلي

ه ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤ ت ب ة  ٧,٣م) انخفاضاً نس ئ م في ال
تصل  ١١,٦مقارنة بارتفاع نسبته  في المئة في العام السابق ل

ة عن  ٣٩,٥مليار لایر بزيادة نسبتھا  ١١٥٦,٤إلى  ئ م في ال
م  ة (جدول رق ي زان ي م خفاض  ٤-٩تقديرات ال عزى ان ). وي

 ٩,٦اجمالي اإليرادات إلى انخفاض االيرادات النفطية بنسبة  
 في المئة . 

 
ي            ال وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية األولية للعام الم
غ  ٩٧٦م نحو ٢٠١٣ ل اع ب ف ارت ار  ١٠٢,٧مليار لایر، ب ي ل م

ام  ١١,٨لایر أو ما نسبته  ع ه في ال ي ل انت ع في المئة عما ك
رات  ١٥٦السابق، وزيادة مقدارھا نحو  دي ق ار لایر عن ت ملي

ي  ال م ام ال ع ل غ ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤الميزانية ل ل م). وب
م  ١٨٠,٣الفائض نحو  ، ورسم  ٤-٩مليار لایر (جدول رق

 ). ٢-٩بيــاني  رقــم 
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١١٢ 

العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي

١٤٣٦/٣٥ھـ١٤٣٥/٣٤ھـ١٤٣٤/٣٣ھـ١٤٣٣/٣٢ھـ

(٢٠١٤م)(٢٠١٤م)(٢٠١٣م)(٢٠١٢م)(٢٠١١م)
——————————————————————

-١٣٧٥٫٦١٧١٠٫١١٨٩٧٫٢١٧٥٢٫٠٧٫٧المؤسسة العامة للموانئ

٢٠٩٢٤٫٠٢٠٤١٣٫٠٢٤٦٩٠٫٠٢٦٥٩٥٫٠٧٫٧الخطوط الجوية العربية السعودية

١٧١٣٫١١٩١٤٫٧٢٢٣٦٫٨٢٤٨١٫٧١٠٫٩المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

١٤٩١٩٫٣١٥٤٦١٫٣١٥٦٩٢٫٦١٦٥٧٦٫١٥٫٦المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

-١٣٤٥٫٥١٧٦٥٫٤٢٠٣٦٫٣١٨٧٦٫٠٧٫٩المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

-٧٤٨٦٫١٨٠٩٩٫٨٩١٠٥٫٣٩٠٢١٫٠٠٫٩الھيئة الملكية للجبيل وينبع

١٥٤٫٣١٨٣٫٧١٩٠٫١٣٩٦٫٠١٠٨٫٣الھيئة  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١٥٧٫١١٥٤٫٧١٧٩٫٣٣٠٨٫٥٧٢٫١الھيئة العامة لالستثمار

٧٨٤٣٫٤٨٦٢٥٫٥٩٤٢٤٫٠٩٥٤٥٫١١٫٣جامعة الملك سعود

٣٩١٦٫١٤٤٧١٫٣٥٧١٠٫٠٥٩٨٤٫٦٤٫٨جامعة الملك عبدالعزيز

١١٢٤٫٣١٢٤٤٫٩١٣٤٥٫٩١٣٩٤٫٤٣٫٦جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

٢٧٢٣٫٣٢٨٥٠٫٧٣٨١٥٫٨٤١١٢٫٩٧٫٨جامعة اإلمام محمد بن سعود

٦٥٥٫٧٨٢٨٫٤١٠٠٥٫١١٠٣٣٫٧٢٫٨الجامعة اإلسالمية

١٦٠٠٫٩١٨٥٦٫٥٢٢٠٤٫٤٢٢٩٦٫٢٤٫٢جامعة الملك فيصل

١٩١٩٫٧٢١٨٩٫٦٢٦٩٠٫٦٢٨٢٣٫١٤٫٩جامعة أم القرى

٢٦٩٧٫٢٣٠٤٨٫٤٣٦٠٥٫١٣٧٢٦٫٥٣٫٤جامعة الملك خالد

١٤٢٠٫٠١٦١٩٫١٢٠٧٨٫٠٢٢٣٠٫٧٧٫٣جامعة طيبة

١٧٠٧٫٥١٩٧٠٫٣٢٣٥١٫٠٢٥٦٥٫٤٩٫١جامعة القصيم

١٢٦٦٫٢١٥٥٤٫٩٢٠٤٠٫٤٢٠٦٤٫٦١٫٢جامعة الطائف

١٠٨٢٫٩١٤٢٩٫٠١٧٧١٫٥١٨٥١٫٢٤٫٥جامعة  جازان

٩٠٠٫٠١٠٢٢٫٦١٤٤٠٫٥١٤٥٣٫٤٠٫٩جامعة الجوف

٨٨٢٫٩١٠٣٩٫٣١٣٣٠٫٥١٣٦٥٫٠٢٫٦جامعة حائل

٧٩٣٫١٩٨٦٫٦١٢٨٧٫٦١٣٦١٫٢٥٫٧جامعة تبوك

٦٢٦٫٨٧٦٩٫٦٩٤١٫٣٩٩٧٫٧٦٫٠جامعة الباحة

٦٣٠٫١٧٦٦٫٤١٠٧٩٫٢١١٧٢٫٥٨٫٦جامعة نجران

جدول رقم ٩-٣ : ميزانيات المؤسسات العامة

ة.  نوات المالي ك الس المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتل

(مليون لایر)

تابع الجدول

التغير  ٪
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١١٣ 

العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي
١٤٣٦/٣٥ھـ١٤٣٥/٣٤ھـ١٤٣٤/٣٣ھـ١٤٣٣/٣٢ھـ

(٢٠١٤م)(٢٠١٤م)(٢٠١٣م)(٢٠١٢م)(٢٠١١م)
——————————————————————

٨٣٤٫٧١١٧٣٫٨٢١٩٥٫٩٢٦٠٣٫٥١٨٫٦جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
٥٤٨٫٩٧٢٤٫٦٩٣٢٫٧١٠٠٢٫٣٧٫٥جامعة الحدود الشمالية

٢٠٠٨٫٦٢٣٦٧٫٥٢٩٠٧٫٨٣٢١٦٫٢١٠٫٦جامعة الدمام
٦٢٤٫٧٨١٢٫١١٢٣٩٫٧١٣١١٫٠٥٫٧جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز

٣٥٩٫٠٤٩٣٫١٩٤٩٫٤٩٦٠٫٠١٫١جامعة المجمعة
٥٧٥٫٦٧٥٩٫٠٨٩٦٫٨١٠٠١٫٦١١٫٧جامعة شقراء

٤٦٠٥٫٤٤٧٩٥٫٣٥٣١٨٫١٥٣٤٢٫٤٠٫٥المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني
١٦٩٣٫٦١٧٩٧٫٥٢١٥٠٫٤٢٢٨٩٫٢٦٫٥مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٤٧٢٫١٥١٩٫٣٥٦٥٫١٦٥٧٫٦١٦٫٤معھد اإلدارة العامة
٤٤٦٢٫٠٤٩٨٣٫٠٥٧١٣٫٠٦٢٢٦٫٣٩٫٠مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

١٦٢٥٫٣١٧٠٤٫٧١٨٣٧٫٣١٩٦٨٫٨٧٫٢ھيئة الھالل األحمر السعودي
١٥٣٥٫٤١٩٦٨٫٥٢٧٣٠٫٠٣٣٨٧٫٦٢٤٫١المؤسسة العامة للصناعات الحربية
٢٠٨٫٣٢١٦٫٢٢٣٦٫٠٢٨٤٫٠٢٠٫٣ھيئة المساحة الجيولوجية السعودية

٤٦٨٫٤٥١١٫٣٧٠٣٫٠٧٩٤٫٠١٢٫٩الھيئة العامة للسياحة واالَثار
-٩٥٩٫٠٨٩٠٫٠٩٩٣٫٦٩٧٦٫٠١٫٨ھيئة االتصاالت السعودية وتقنية المعلومات

٦٢٤٫٧٦٨٦٫١٩٩٤٫١١٠٦٦٫٩٧٫٣الھيئة العامة للغذاء والدواء
٢١٣٥٫١٢٢٧٧٫٤٢٥٢٤٫٠٢٨٥٩٫٠١٣٫٣مؤسسة البريد السعودي

-٧٨٩٩٫٧١٥٤٥٦٫٧١٦٥٨٨٫٧١٦٠٣٨٫٠٣٫٣الھيئة العامة للطيران المدني
٧٣٫٦٨٤٫٢١١٦٫٣١٢٩٫٧١١٫٥ھيئة حقوق اإلنسان

٣٢٦٫٥٤٠٩٫٣٥٨٩٫٤٦٧٢٫٦١٤٫١الھيئة العامة للمساحة
٥٠٠٫٠٥٠٠٫٠٥٠٠٫٠٠٫٠---مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية
٣٥٤٫٩٣٧٨٫٩٦٫٨------الجامعة السعودية االكترونية

٤٢٣٫٤٥٦٢٫٢٣٢٫٨------البنك السعودي للتسليف واالدخار
٨٠٫٠٨٥٫٠٦٫٣------الھيئة العامة للوالية على اموال القاصرين

١٦٣٠٫٨١٨٧٠٫٥١٤٫٧------ھيئة االذاعة والتلفزيون
١٨٢٫٧٢٢٩٫٨٢٥٫٨------وكالة االنباء السعودية

٧٫٠٣٤٫٥٣٩٢٫٩------الھيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع
---١٠٠٫٠---------ھيئة تقويم التعليم العام

١١١٩٠٥٫٧١٢٩١٠٥٫٤١٥٣٥٠٨٫٦١٦١٥٣٢٫٠٥٫٢اإلجمالي

(مليون لایر)

ة.  نوات المالي ك الس المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتل

تابع جدول رقم ٩-٣ : ميزانيات المؤسسات العامة

 ( --- ) غير متوفرة.

التغير  ٪
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١١٤ 

-١٠٠
١٠٠
٣٠٠
٥٠٠
٧٠٠
٩٠٠

١١٠٠
١٣٠٠

إجمالي اإليرادات اإليرادات النفطية اإليرادات األخرى إجمالي المصروفات العجز/الفائض

لایر
ر 
ليا
م

)م٢٠١٣(ھـ ١٤٣٥/ ١٤٣٤الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي  : ٢- ٩رسم بياني رقم  

أرقام فعلية  تقديرات الميزانية 

                              
تقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعلية
—————————————————————————————

١١١٧٧٩٢٥٤٠٠٠٠١٢٤٧٣٩٨٧٠٢٠٠٠١١٥٦٣٦١٨٢٩٠٠٠إجمالي اإليرادات

١٠٣٤٣٦٠٤٦٨٠٠٠١١٤٤٨١٨٦٢١٠٠٠١٠٣٥٠٤٦٧٢٧٠٠٠إيرادات النفط

٨٣٤٣٢٧٢٠٠٠١٠٢٥٨٠٨١٠٠٠١٢١٣١٥١٠٢٠٠٠اإليرادات األخرى

٨٢٦٧٠٠٥٨٠٠٠٠٨٧٣٣٠٥٦٩٠٠٠٠٩٧٦٠١٤٨٢٠٠٠٠إجمالي المصروفات

٣٧٤٠٩٣١٢٠٠٠١٨٠٣٤٧٩٠٠٠-٢٩١٠٩٢٤٠٠٠٠الفائض (العجز)

——————————— ——————————————————————
(٢٠١٣م)

١٤٣٤/١٤٣٣ھـ١٤٣٣/١٤٣٢ھـ
(٢٠١٢م)

المصدر: وزارة المالية.

(٢٠١١م)

جدول رقم ٩-٥ : األرقام الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة
(مليون لایر)

١٤٣٥/١٤٣٤ھـ

التغير ٪المبلغالتغير ٪المبلغالتغير ٪المبلغ
———————————————————————————

-١١١٧٧٩٢٥٠٫٧١٢٤٧٣٩٨١١٫٦١١٥٦٣٦١٧٫٣إجمالي اإليرادات
-١٠٣٤٣٦٠٥٤٫٣١١٤٤٨١٨١٠٫٧١٠٣٥٠٤٦٩٫٦    اإليرادات النفطية
٨٣٤٣٢١٦٫٩١٠٢٥٨٠٢٣٫٠١٢١٣١٥١٨٫٣    اإليرادات األخرى
٨٢٦٧٠٠٢٦٫٤٨٧٣٣٠٥٥٫٦٩٧٦٠١٤١١٫٨إجمالي المصروفات

٣١١٩٦٧١٩٫٢-٢٧٦٢٠٠٣٨٫٩٢٦١٦٧٩٥٫٣   المصروفات الرأسمالية
٥٥٠٥٠٠٢١٫٠٦١١٦٢٦١١٫١٦٦٤٠٤٧٨٫٦   المصروفات الجارية

-٢٩١٠٩٢٢٣١٫٨٣٧٤٠٩٣٢٨٫٥١٨٠٣٤٧٥١٫٨الفائض / العجز
المصدر: وزارة المالية.

(مليون لایر)
١٤٣٥/١٤٣٤ھـ

جدول رقم ٩-٤ : اإليرادات والمصروفات الفعلية

١٤٣٤/١٤٣٣ھـ١٤٣٣/١٤٣٢ھـ

———————————
(٢٠١٣م)(٢٠١٢م)

—–—————————
(٢٠١١م)

———————————
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 اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية
ة   ب س ن ة ب ي في  ٩,٦تراجعت اإليرادات النفطية الفعل

ام  ١٠٣٥المئة إلى نحو  ل ٢٠١٣مليار لایر، خالل ع اب ق م م
 في المئة في العام السابق. ١٠,٧ارتفاع نسبته 

 
حو   ة ن وبلغ النصيب المئوي لإليرادات الفعلية النفطي
ام  ٨٩,٥ ة خالل ع ي ل ع ف رادات ال ي اإلي ال في المئة من إجم
م  ٩١,٨م مقابل ٢٠١٣ ق (جدول رق في المئة في العام الساب

٦-٩  .( 
 

وسجلت اإليرادات  الفعلية غير النفطية ارتفاعاً نسبته  
ام  ١٢١,٣في المئة لتصل إلى نحو  ١٨,٣ مليار لایر خالل ع
ق.  ٢٣م مقابل ارتفاع نسبته ٢٠١٣ ام الساب ع في المئة في ال

في  ١٠,٥وبلغ النصيب المئوي لإليرادات غير النفطية نحو 
ل ٢٠١٣المئة من إجمالي اإليرادات في عام  اب ق في  ٨,٢م م
م ٦-٩المئة في العام السابق (جدول رقم  ي رق ان ي ، والرسم الب

٣-٩  .( 
 

٨٧.٥٠ ٨٩.٣٠ ٨٥.٢١ ٩٠.٣٨ ٩٢.٥٤ ٩١.٧٨ ٨٩.٥١

١٢.٥٠ ١٠.٧٠ ١٤.٧٩ ٩.٦٢ ٧.٤٦ ٨.٢٢ ١٠.٤٩

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

وية
 مئ
سبة

ن

اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية: ٣-٩رسم بياني رقم  

 اإليرادات النفطية اإليرادات غير النفطية

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
———————————————————— ——————    

 ٢٠٠٩
(١٤٣١/١٤٣٠ھـ)

٤٣٤٤٢٠٨٥٫٢٧٥٣٨٥١٤٫٨٥٠٩٨٠٥

 ٢٠١٠
(١٤٣٢/١٤٣١ھـ)

٦٧٠٢٦٥٩٠٫٤٧١٣٥١٩٫٦٧٤١٦١٦

 ٢٠١١
(١٤٣٣/١٤٣٢ھـ)

١٠٣٤٣٦٠٩٢٫٥٨٣٤٣٢٧٫٥١١١٧٧٩٢

 ٢٠١٢
(١٤٣٤/١٤٣٣ھـ)

١١٤٤٨١٨٩١٫٨١٠٢٥٨٠٨٫٢١٢٤٧٣٩٨

 ٢٠١٣
(١٤٣٥/١٤٣٤ھـ)* 

١٠٣٥٠٤٦٨٩٫٥١٢١٣١٥١٠٫٥١١٥٦٣٦١

جدول رقم ٩-٦ : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

المصدر: وزارة المالية.

اإليرادات النفطية
إجمالي اإليرادات —————————————— ——————————————

ة * بيانات أولي

اإليرادات غير النفطية

(مليون لایر)
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١١٦ 

 المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية
ه   ت ب ً نس ا اع ف ة ارت سجلت المصروفات الفعلية الجاري

حو  ٨,٦ ام  ٦٦٤في المئة إلى ن ار لایر في ع ي ل م ٢٠١٣م
غ  ١١,١مقابل ارتفاع نسبته  ل ق. وب ام الساب ع في المئة في ال

ة من  ٦٨النصيب المئوي للمصروفات الجارية نحو  ئ م في ال
ة في  ٧٠م مقابل ٢٠١٣اجمالي المصروفات في عام  في المئ

ه  ت ب ً نس العام السابق. وسجلت المصروفات الرأسمالية ارتفاعا
ام  ٣١٢في المئة إلى نحو  ١٩,٢ ار لایر في ع ي ل م ٢٠١٣م

غ  ٥,٣مقابل انخفاض نسبته  ل ق، وب اب ام الس ع في المئة في ال
ة  ٣٢النصيب المئوي للمصروفات الرأسمالية نحو  ئ م في ال

ام  حو ٢٠١٣من إجمالي المصروفات لع ل ن اب ق في  ٣٠م م
م  ي ٧-٩المئة في العـام السابق (جــدول رق ان ي ب رسم ال ، وال

 ).  ٤-٩رقـــم 
 

 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
بلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل  

صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية 
السعودي، والبنك السعودي للتسليف واإلدخار، وصندوق 
التنمية الزراعية، وصندوق االستثمارات العامة، وبرامج 
اإلقراض الحكومي منُذ إنشائھا وحتى نھاية العام المالي 

مليار ريـال،  ٥٣٧,٥م) حوالي ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤
ويُتََوقَّع أن يصرف للمستفيدين من ھذه القروض خالل العام 

مليار  ٨٥,٣م) أكثر من ٢٠١٤ھـ (١٤٣٦/١٤٣٥المالي 
ريـال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٧٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

   
لایر

ار 
ملي

تطور المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية: ٤- ٩رسم بياني رقم  

  المصروفات الجارية  المصروفات الرأسمالية

إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئوي ٪المبلغالعام
————————————————————————————

٢٠٠٩٤١٦٥٩٤٦٩٫٨١٧٩٨٤٠٣٠٫٢٥٩٦٤٣٤ (١٤٣١/١٤٣٠ھـ)

٢٠١٠٤٥٥٠٤٣٦٩٫٦١٩٨٨٤٢٣٠٫٤٦٥٣٨٨٥ (١٤٣٢/١٤٣١ھـ)

٢٠١١٥٥٠٥٠٠٦٦٫٦٢٧٦٢٠٠٣٣٫٤٨٢٦٧٠٠ (١٤٣٣/١٤٣٢ھـ)

٢٠١٢٦١١٦٢٦٧٠٫٠٢٦١٦٧٩٣٠٫٠٨٧٣٣٠٥ (١٤٣٤/١٤٣٣ھـ)

٢٠١٣٦٦٤٠٤٧٦٨٫٠٣١١٩٦٧٣٢٫٠٩٧٦٠١٤ (١٤٣٥/١٤٣٤ھـ)* 

——————————————

ة * بيانات أولي

المصدر: وزارة  المالية.

—————————————

(مليون لایر)
جدول رقم ٩-٧ : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الرأسماليةالمصروفات الجارية
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١١٧ 

ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ حجم عمليات تمويل 
وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منُذ تأسيس 

ھـ            ١٤٣٥/  ١٤٣٤البرنامج إلى نھايـــة العام المالي 
 مليار ريـال. ٣٤,٥م) نحو ٢٠١٣(
 

 نسبة فائض الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ي   ال م ام ال ع ل ى أن ٢٠١٣تشير األرقام األولية ل م إل

مليار لایر، مشكالً  ١٨٠,٣فائض الميزانية العامة للدولة بلغ 
ة  ٦,٤نسبة  ارن ق ي، م ال ي اإلجم محل ج ال ات ن في المئة من ال

ة  ١٣,٦مليار لایر وما نسبته  ٣٧٤,١بفائض مقداره  ئ م في ال

م  دول رق ق (جـ -٩من الناتج المحلي اإلجمالي في العام الساب
٨ .( 
 

 الدين العام
في  ٢٤,٠سجل حجم الدين العام القائم انخفاضاً نسبته  

غ ٢٠١٣ھـ (١٤٣٥/١٤٣٤المئة في نھاية العام المالي  ل ب ي م) ل
ج  ٢,٧مليار لایر ويمثل نسبة  ٧٥,١نحو  ات ن ة من ال ئ م في ال

ق  ٣,٦المحلي اإلجمالي مقارنة بنسبة  في المئة  في العام الساب
 )■٩-٩(جدول رقم 

  

حجم الدين العام القائم في المسددالمقترضالعام المالي
نھاية العام

الي التغير ٪ الناتج المحلي اإلجم
(باألسعار الجارية)

نسبة الدين العام إلى الناتج 
الي ٪ المحلي اإلجم

———————————————————————————————

(١٤٣١/١٤٣٠) ١٦٠٩١١٧١٤٫٠-٢٠٠٩٢١٧١٠١٤٣٢٢٥١٠٨٤٫٢

(١٤٣٢/١٤٣١) ١٩٧٥٥٤٣٨٫٥-٢٠١٠١٥٥٨١٢٤١٦٦٩٩٩٢٥٫٨

(١٤٣٣/١٤٣٢) ٢٥١٠٦٥٠٥٫٤-٢٠١١٥٤٢٢٣٦٩٢٢١٣٥٤٩٩١٨٫٩

(١٤٣٤/١٤٣٣) ٢٧٥٢٣٣٤٣٫٦-٢٠١٢١٥٠٠٠٥١٦٥١٩٨٨٤٨٢٧٫٠

(١٤٣٥/١٤٣٤) ٢٨٠٦٦٨٦٢٫٧-٢٣٧٣٠٧٥١١٨٢٤٫٠---٢٠١٣

     (مليون لایر)
جدول رقم ٩-٩ : الدين العام

ات - وزارة االقتصاد والتخطيط. ة والمعلوم اءات العام المصدر: وزارة المالية، مصلحة اإلحص

الي*  الناتج المحلي اإلجم

(باألسعار الجارية)السنة
—————————————————————————————

٢٠١٠١٩٧٥٥٤٣٨٧٧٣١٤٫٤ (١٤٣٢/١٤٣١ھـ)

٢٠١١٢٥١٠٦٥٠٢٩١٠٩٢١١٫٦ (١٤٣٣/١٤٣٢ھـ)

٢٠١٢٢٧٥٢٣٣٤٣٧٤٠٩٣١٣٫٦ (١٤٣٤/١٤٣٣ھـ)

٢٠١٣٢٨٠٦٦٨٦١٨٠٣٤٧٦٫٤ (١٤٣٥/١٤٣٤ھـ)** 

ة. ات – وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة المالي ة والمعلوم المصدر : مصلحة اإلحصاءات العام

ة * تشمل رسوم االستيراد.             ** بيانات أولي

نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج 
الي ٪ المحلي اإلجم فائض أو عجز الميزانية

الي جدول رقم ٩-٨ : نسبة فائض/عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجم

(مليون لایر)
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في المئة في العام السابق. كما سجل القطاع  ١١,٢بنمو نسبته 
و  ٤,٠الحكومي نمواً نسبته  م ل ن اب ق ام م ع في المئة خالل ال

 في المئة في العام السابق. ١١,٤نسبته 
 

ي   ال ي اإلجم محل وحسب األرقام األولية نما الناتج ال
ة  ت اب ث ار ال ع األس وم ١٠٠م = ١٩٩٩(   بـ ل رس م ) (يش

ام  ٤,٠االستيراد) بنسبة  ة خالل ع ئ م ل ٢٠١٣في ال اب ق م م
ل  ٥,٨نـمـو نـسـبته  جـ ق. وسـ ام الساب ع ة في ال ئ ـ م فـي الـ

ه  ت ب ً نس ل  ١,٠الـقـطـاع النفطي انخفاضا ابـ ـ ق ة مـ ئ م في ال
راجع  ٥,٧ارتـفـاع نـسـبـته  في المئة في العام السابق نتيجة ت

ه  ت ب واً نس م ي ن طـ ـ إنتاج النفط. كما سجل القطاع غـيـر الـنـف
ام  ٥,٨في المئة مقابل نمو نسبته  ٥,٤ ع ة في ال ـ ئ ـ م ي الـ فـ

 م٢٠١٣الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
ام  واصل  وه خالل ع م ي ن م  ٢٠١٣االقتصاد المحل

صاد  ت وعة في االق ن ت وحقق معدالت نمو شملت قطاعات م
الوطني. وتشير األرقام األولية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 

اً  باألسعار الجارية اع ف راد) سجل ارت ي ت (يشمل رسوم االس
ه ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٢,٠نسبته  ت ب اٍع نس ف م مقابل ارت
دل  ٩,٦ ع راجع في م ت عزى ال في المئة في العام السابق. وي

في  ٤,١النمو بشكل رئيس إلى انخفاض القطاع النفطي بنسبة 
ام  ٧,٨المئة خالل العام مقابل ارتفاع نسبته  ع ة في ال في المئ

ة  ٨,٢السابق. وسجل القطاع غير النفطي نمواً نسبته  ئ م في ال
ق. وسجل  ١١,٣مقابل نمو نسبته  ام الساب ع ة في ال في المئ

ة  ١٠,٠القطاع الخاص نمواً نسبته  في المئة خالل العام مقارن

 الحسابات القومية والتنمية القطاعية                                  

نسبة القيمة
النمو ٪

النصيب 
المئوي

نسبة القيمة
النمو ٪

النصيب 
المئوي

——————————————————
باألسعار الجارية

الي ٢٧٣٠٨٤٠٩٫٦٩٩٫٢٢٧٨٥٤٨١٢٫٠٩٩٫٢الناتج المحلي اإلجم
٤٧٫٠-١١٣٧٦٥٧٦٧٫٨٥٠٫٠١٣٢٠٢٤٨٤٫١- قطاع النفط

٢١٣٥٤٢٦٤١١٫٣٤٩٫٢١٤٦٥٢٣٣٨٫٢٥٢٫٢- القطاع غير النفطي
٩٤٠٧٩٤١١٫٢٣٤٫٢١٠٣٥٠٤٩١٠٫٠٣٦٫٩ أ-  القطاع الخاص
٤١٣٤٧٠١١٫٤١٥٫٠٤٣٠١٨٤٤٫٠١٥٫٣ب- القطاع الحكومي
٠٫٨-٣٢١٤٩٤٢٤٫٤٠٫٨٢١٢٠٥١٫٣- رسوم االستيراد

٢٧٥٢٣٣٤٩٫٦١٠٠٫٠٢٨٠٦٦٨٦٢٫٠١٠٠٫٠إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد
باألسـعار الثـابتة  (١٩٩٩=١٠٠)

الي ١٢١٤١٤١٥٫٨٩٩٫٠١٢٦٢٧٥٧٤٫٠٩٩٫١الناتج المحلي اإلجم
٢٠٫٤-١٢٦٢٠٣٨٥٫٧٢١٫٤٢٥٩٣٩٨١٫٠- قطاع النفط

٢٩٥٢١٠٢٥٫٨٧٧٫٧١٠٠٣٣٥٩٥٫٤٧٨٫٧- القطاع غير النفطي
٧٠٨٥٤١٦٫٠٥٧٫٨٧٥٠٨٣٧٦٫٠٥٨٫٩ أ-  القطاع الخاص
٢٤٣٥٦١٥٫٥١٩٫٩٢٥٢٥٢٢٣٫٧١٩٫٨ب- القطاع الحكومي
٠٫٩-٣١١٧٥٠٦٫٢١٫٠١١٥٥٧١٫٦- رسوم االستيراد

١٢٢٥٨٩١٥٫٨١٠٠٫٠١٢٧٤٣١٤٤٫٠١٠٠٫٠إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد
معامل االنكماش الضمني (١٩٩٩=١٠٠)

-٢٢٥٣٫٥٢٢٠٫٦١٫٩الناتج المحلي اإلجمالي
-١٥٢٥٢٫٠٥٠٩٫٠٣٫١- قطاع النفط

٢١٤٢٥٫٢١٤٦٫٠٢٫٧- القطاع غير النفطي

ات جدول رقم ١٠-١ : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع
(مليون لایر)

 *  بيانات أولية.
ات-  وزارة االقتصاد والتخطيط.  المصدر:   مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلوم

٢٠١٣* ٢٠١٢
——————————————————————————
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غت فقد   ل سجل نشاط التشييد والبناء أعلى معدل نمو ب
ام  ٤,٨في المئة مقابل نمو نسبته  ٨,٨نسبته  ع في المئة في ال

ي  ان ب م ات إنشاء ال ي ل ر في عم ي ب ك السابق بسبب التوسع ال
ومشاريع االسكان. وسجل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت 

ة في  ٦,٠في المئة مقابل نمو نسبته  ٧,١نسبته  نمواً  ئ م في ال
العام السابق. كما نما نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

ه  ٦,٦والفنادق بنسبة  ت ب و نس م ل ن اب ق في المئة خالل العام م
ال  ٦,٤ م في المئة  في العام السابق. وسجل نشاط خدمات ال

ه  ت ب واً نس م في  ٦,٠والتأمين والعقارات وخدمات األعمال ن
في المئة في العام السابق. وسجل  ٨,١نسبته  نموالمئة مقابل 

واً نشاط الصناعات التحويلية (تشمل تكرير النفط)  م ه  ن ت ب نس
في المئة في العام السابق.  ٤,٨في المئة مقابل نمو نسبته  ٤,٣

واً  م اء) ن م از وال وسجل نشاط المرافق العامة (الكھرباء والغ
ه  ١,٣نسبته   ت ب و نس م في  ٧,٣في المئة خالل العام مقابل ن

زراعة  ل سجل نشاط ال اب ق م المئة في العام السابق. وفي ال
ل  ٠,٧والغابات وصيد األسماك أدنى نمو نسبته  في المئة مقاب

 ).  ٢-١٠في المئة في العام السابق (جدول رقم  ١,٣نمو نسبته 
 

 مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي
ي   محل ج ال ات ن خاص في ال بلغت مساھمة القطاع ال

 ٣٧,٢اإلجمالي باألسعار الجارية (عدا رسوم االستيراد) نحو 
ام  ٣٤,٥م مقابل ٢٠١٣في المئة خالل عام  ع ة في ال في المئ

ة  ٦,٠السابق، وسجل القطاع الخاص نمواً نسبته  ئ ـ م ي الـ فـ
ل  جـ خالل العام، وھي نفس نسبة النمو في العام السابق. وسـ

و  ٣,٧القطاع الحكومي نمواً نسبته  ـ م ل نـ ابـ ـ فـي الـمـئـة مـق
م  ٥,٥نـسـبته  -١٠فـي الـمـئـة في العام الـسـابـق (جدول رق

١.( 
 

ة   ب س ة من  ٥٨,٩وساھم القطاع الخاص بن ئ م في ال
ة ( ت اب ) ١٠٠م = ١٩٩٩الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الث

ق،  ٥٧,٨م مقابل ٢٠١٣خالل عام  اب ام الس ع في المئة في ال
ة خالل  ١٩,٨بينما ساھم الـقـطـاع الـحـكـومي بنسبة  في المئ

في المئة في العام السابق. وساھم  ١٩,٩العام مقابل نمو نسبته 
ة  ام  ٢٠,٤القطاع النفطي بنسب ة خالل ع ئ م م ٢٠١٣في ال

 في المئة في العام السابق.  ٢١,٤مقابل 
 

وسجل معامل االنكماش الضمني للقطاع غير النفطي  
اع ٢٠١٣في المئة في عام  ٢,٧ارتفاعاً نسبته  ف ل ارت اب ق م م

 ).١-١٠في المئة في العام السابق (جدول رقم  ٥,٢نسبته 
 

ار   األسع ويتضح من توزيع الناتج المحلي اإلجمالي ب
ة أن ١٠٠م = ١٩٩٩الثابتـة ( صادي ت ) حسب األنشطة االق

ام  واً خالل ع م قت ن صاد حق ت ع أنشطة االق م ٢٠١٣جمي
 وبمعدالت متفاوتة. 

القيمة٢٠١٠٢٠١١
النصيب 
المئوي٪

نسبة 
القيمةالنمو ٪

النصيب 
المئوي٪

نسبة 
النمو ٪

————————————————————————
١٤٠١٥٦٤١٠٢٦٤١٥٥٠٣٫٤١٫٣٤١٨٦٠٣٫٣٠٫٧- الزراعة والغابات وصيد األسماك

٢١٤١٤٧٨١٥٧١٣١١٦٤٧٣١١٣٫٦٤٫٨١٧١٧٣٥١٣٫٦٤٫٣- الصناعات التحويلية (تشمل تكرير النفط)
٣٢٦٢١٦٢٧٥٨٣٢٩٥٩٨٢٫٤٧٫٣٢٩٩٨٥٢٫٤١٫٣- المرافق العامة (الكھرباء والغاز والماء)

٤٧٥٨١٨٨٣٣٠٠٨٧٢٧٦٧٫٢٤٫٨٩٤٩٢٩٧٫٥٨٫٨- التشييد والبناء
٥١٣٣٦٥٨١٤٣١٨٤١٥٢٣٠٧١٢٫٥٦٫٤١٦٢٤١٠١٢٫٩٦٫٦- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٦٩٦٤٦٠١٠٩٧٦٨١١٦٣٧٨٩٫٦٦٫٠١٢٤٦٢٣٩٫٩٧٫١- النقل والتخزين واالتصاالت
٧١٥٦٦٦٧١٥٩٩٢٠١٧٢٨٣٠١٤٫٢٨٫١١٨٣٢٥٢١٤٫٥٦٫٠- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

١٠٥٦٥٥٧١١٤٧٤٨٣١٢١٤١٤١١٠٠٫٠٥٫٨١٢٦٢٧٥٧١٠٠٫٠٤٫٠الناتج المحلي اإلجمالي** 

ات — وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

ة (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩) جدول رقم ١٠-٢ : الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي حسب األنشطة االقتصادية الرئيس

———————————

 * بيانات أولية.                       ** ال يشمل رسوم االستيراد.

                                                                                                                              (مليون لایر)
 *٢٠١٣ ٢٠١٢

———————————
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ة)  جاري ار ال السابق. وبلغ معدل نمو القطاع الخاص (باألسع
ام  ١٠,٠نحو  ه ٢٠١٣في المئة خالل ع ت ب و نس م ل ن اب ق م م
م  ١١,٢ ق (جدول رق ورسم  ٣-١٠في المئة في العام الساب

 ).١-١٠بياني رقم 
 

 مساھمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ج   ات ن حكومي في ال طاع ال ق ة ال بلغت نسبة مساھم

ام  ١٥,٤المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية  ة في ع ئ م في ال
ق.  ١٥,١م مقابل نمو نسبته ٢٠١٣ ام الساب ع ة في ال في المئ

ام  ٤,٠وبلغت نسبة نمو القطاع الحكومي  ة خالل ع ئ م في ال
ق  ١١,٤م مقابل نمو نسبته ٢٠١٣ ام الساب ع ة في ال ئ م في ال

 ).١-١٠ورسم بياني رقم  ٤-١٠(جدول رقم 

الي *  الناتج المحلي اإلجم

التغير ٪النصيب المئوي  ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة
—————————————————————————————————

٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٧٤٥٥٣٢٣٨٫٠١٣٫٨

٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥٨٤٥٧٨٠٣٣٫٩١٣٫٤

٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠٩٤٠٧٩٤٣٤٫٥١١٫٢

 **٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١١٠٣٥٠٤٩٣٧٫٢١٠٫٠

القطاع الخاص

 *    ال يشمل رسوم االستيراد.

 **  بيانات أولية.

ات — وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

الي (باألسعار الجارية) جدول رقم ١٠-٣ : مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجم

الي*  الناتج المحلي اإلجم

التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة
——————————————————————————————————
٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٣٣٣٥٢٢١٧٫٠١٥٫٨

٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥٣٧١١٦٩١٤٫٩١١٫٣

٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠٤١٣٤٧٠١٥٫١١١٫٤

 **٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١٤٣٠١٨٤١٥٫٤٤٫٠

 **  بيانات أولية.

ات — وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

الي (باألسعار الجارية) جدول رقم ١٠-٤ : مساھمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجم

 *    ال يشمل رسوم االستيراد.

القطاع الحكومي


٤٧,٤


٣٧,٢

١٥,٤

نسبة مساھمة القطاعات :  ١ - ١٠رسم بياني رقم 
االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي باألسعار 

م٢٠١٣لعام ) اليشمل رسوم اإلستيراد(الجارية 
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 مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي   بلغت نسبة مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحل

ة  جاري ار ال األسع ي ب ام  ٤٧,٤اإلجمال ة خالل ع ئ م في ال
ق. وسجل  ٥٠,٤م مقابل ٢٠١٣ ام الساب ع ة في ال ئ م في ال

ه  ي  ٤,١القطاع النفطي باألسعار الجارية انخفاضاً نـسـبـتـ فـ
ة في  ٧,٨م مقابل نمو نسبته ٢٠١٣المئة خالل عام  ئ م في ال

 ).١-١٠ورسم بياني  ٥-١٠العام السابق (جــدول رقــم 
 

 مساھمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 
جارة   خدمات (يشمل ت بلغت نسبة مساھمة نشاط ال

ن  خزي ت ل وال ق ن ادق، وال ن ف مطاعم وال ة وال الجملة والتجزئ
ارات وخدمات  ق ع ن وال واالتصاالت، وخدمات المال والتأمي
جي  ت ن ة، وم األعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصي

ار  األسع ي ب ال ي اإلجم محل الخدمات الحكومية) في الناتج ال
ل ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٣٧,٧الجارية  اب في  ٣٥,٦م مق

 ٨,١المئة في العام السابق. وبلغت نسبة النمو في ھذا النشاط 
ة  ١٢,٦م مقابل نمو نسبته ٢٠١٣في المئة خالل عام  ئ م في ال

 ).٢-١٠ورسم بياني رقم  ٦-١٠في العام السابق (جدول رقم 
 

 مساھمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ل   م زراعي (يش اط ال ش ن ة ال م اھ ة مس ب غت نس ل ب

ي  محل ج ال ات ن اك) في ال د األسم الزراعة، والغابات، وصي
ام  ١,٩اإلجمالي باألسعار الجارية  م ٢٠١٣في المئة خالل ع

و في  ١,٨مقابل  م ن في المئة في العام السابق. وبلغت نسبة ال
و ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٣,٧النشاط الزراعي  م م مقابل ن

م  ٣,٤نسبته  دول رقـ  ٧-١٠فـي الـمـئة في العام السابـق (جـ
 ).٢-١٠ورســم بيـاني رقــم 

الي*  الناتج المحلي اإلجم

التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة
——————————————————————————————————
٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٨٨١٨٢٠٤٥٫٠٣٥٫١
٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥١٢٧٦٤١٦٥١٫٢٤٤٫٧
٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠١٣٧٦٥٧٦٥٠٫٤٧٫٨

 **٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١١٣٢٠٢٤٨٤٧٫٤٤٫١-

القطاع النفطي

الي (باألسعار الجارية) جدول رقم ١٠-٥ : مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجم

 *   ال يشمل رسوم االستيراد.

 ** بيانات أولية.

ات — وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

الي*  الناتج المحلي اإلجم
التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

————————————————————————————
٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٧٧٦٩٤٦٣٩٫٦١٣٫٥
٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥٨٦٢٤٥٢٣٤٫٦١١٫٠
٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠٩٧١٤٧٩٣٥٫٦١٢٫٦

 **٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١١٠٥٠٢٢٦٣٧٫٧٨٫١

نشاط الخدمات

الي جدول رقم ١٠-٦ : مساھمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجم

*  ال يشمل رسوم االستيراد.                **  بيانات أولية
ات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.   المصدر:   مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلوم

(باألسعار الجارية)

دمات    نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين واالتصاالت، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال، وخ
ة. دمات الحكومي جماعية واجتماعية وشخصية، ومنتجي الخ
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 مساھمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ر   ري ك بلغت نسبة مساھمة النشاط الصناعي (يشمل ت

ة  جاري ار ال األسع  ١٠,٢النفط) في الناتج المحلي اإلجمالي ب
ام  ٩,٩م مقابل ٢٠١٣في المئة خالل عام  ع ة في ال ئ م في ال

واً  م ة ن جاري ار ال األسع اعي ب السابق . وسجل النشاط الصن
 ٧,٢م مقابل نمو نسبته ٢٠١٣في المئة خالل عام  ٤,٨نسبته 

م  ٧-١٠في المئة في العام السابق (جدول رقم  ورسم بياني رق
٢-١٠.( 

 
ي  محل ج ال ات ن سة األخرى في ال ي رئ مساھمة األنشطة ال

 اإلجمالي
زيت   بلغت مساھمة نشاط التعدين والتحجير (يشمل ال

ة أخرى)  ري حجي الخام والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وت
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (ال يشمل رسوم 

ام  ٤٥,١االستيراد) ما نسبته  ل ٢٠١٣في المئة في ع اب ق م م
ن  ٤٨,٠ دي ع ت ق. وسجل نشاط ال ام الساب ع ة في ال في المئ

ام  ٤,٢والتحجير انخفاضاً نسبته  ة خالل ع ئ م ٢٠١٣في الم
 في المئة في العام السابق. ٧,٩مقابل نمو نسبته 

 
ج   ات ن اء في ال ن ب د وال ي ي ش ت وبلغت مساھمة نشاط ال

ة  ٤,٨المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) ما نسبته  ئ م في ال
ق.  ٤,٣م مقابل ٢٠١٣خالل عام  ام الساب ع ة في ال ئ م في ال

و ٢٠١٣في المئة في عام  ١٣,٤وسجل نمواً نسبته  م مقابل نم
 في المئة في العام السابق. ١٠,٧نسبته 

 

ج   ات ن وسـاھـم نـشـاط الـكـھـرباء والغاز والماء في ال
ة  ١,١الـمـحـلي اإلجـمـالـي (باألسعار الجارية) بنحو  ئ في الم

ام ٢٠١٣خـالل عـام  ع ه في ال ت م ة مساھ ب فس نس م وھي ن

ام  ١,٨السابق. وسـجـل نمواً نسبته  ة في ع ئ م ٢٠١٣في الم
م  ٦,٣مقابل نمٍو نسبته  ق (جدول رق في المئة في العام الساب

 ).٢-١٠ورسم بياني  ٨-١٠
 
 متوسط دخل الفرد 

رد   ف تشير األرقام األولية إلى انخفاض متوسط دخل ال
م بنسبة ٢٠١٣من الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة في عام 

ه  ٩٣٥٧٤في المئة ليبلغ نحو  ٠,٧ ت ب اع نس ف ل ارت رياالً مقاب
 ).٩ - ١٠في المئة في العام السابق (جدول رقم  ٢,٧

 
 م ٢٠١٣اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

ج   ات ن ى ال اق عل ف ى أن اإلن ة إل ي تشير األرقام األول
ة) سجل  جاري ار ال األسع المحلي اإلجمالي بقيم المشترين (ب

ام  ٢,٠ارتفاعاً نسبته  حو ٢٠١٣في المئة خالل ع غ ن ل ب ي م ل
و  ٢٨٠٦,٧ م ل ن اب ق راد) م ي ت مليار لایر (يشمل رسوم االس

٪٤٥,١

٪٣٧,٧
٪١٠,٢

٪٤,٨

٪١,٩

٪١,١

األنشطة المساھمة  في :  ٢- ١٠رسم بياني رقم 
اليشمل (الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

م٢٠١٣لعام )  رسوم اإلستيراد

نشاط التعدين والتحجير       نشاط الخدمات

   نشاط التشييد والبناء   النشاط الصناعي

   نشاط الكھرباء والغاز والماء   النشاط الزراعي

التغيرالتغير
 ٪(مليون لایر) ٪(مليون لایر)(مليون لایر)السنة

———————————————————————————————
٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٤٧٠٦٣٢٫٤٢٫٥٢١٨١٧١١١٫١٢٥٫٠
٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥٤٨١٦٣١٫٩٢٫٣٢٥٢٠٠٣١٠٫١١٥٫٥
٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠٤٩٨١٦١٫٨٣٫٤٢٧٠١٨٠٩٫٩٧٫٢

(٤)٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١٥١٦٣٦١٫٩٣٫٧٢٨٣٢٦١١٠٫٢٤٫٨

النصيب 
المئوي٪

النصيب 
المئوي٪

الي(١) الناتج المحلي  اإلجم

ات - وزارة االقتصاد والتخطيط.      المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلوم

يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.                 (٣)   يشمل تكرير النفط. (١) ال يشمل رسوم االستيراد.            (٢)       

—————————————

   (٤)  بيانات أولية.

—————————————

الي جدول رقم ١٠-٧ : مساھمة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجم

النشاط الصناعي (٣) النشاط الزراعي (٢)

(باألسعار الجارية)



 ١٢٣ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  الحسابات القومية والتنمية القطاعية

اع  ٩,٦نسبته  ف في المئة في العام السابق. ويعزى ذلك إلى ارت
في المئة ليصل  ٦,١االستھالك النھائي للقطاع الخاص بنسبة 

ه ٢٠١٣مليار لایر في عام  ٨٣٣,٣إلى نحو  م مقابل نمو نسبت
ي  ١٥,٢ ائ ھ ن ھالك ال في المئة في العام السابق، وسجل االست

ام  ١٢,٧للقطاع الحكومي ارتفاعاً نسبته  ة خالل ع ئ م في ال
ا  ٦٢١,٤م ليبلغ نحو ٢٠١٣ ھ ت ب ادة نس ل زي اب ق مليار لایر م
 في المئة في العام السابق. ١٢,٩

وارتفع إجمالي االستھالك النھائي (الحكومي  
مليار لایر في  ١٣٣٦,٦في المئة من  ٨,٨والخاص) بنسبة 

م. وبلغ ٢٠١٣مليار لایر في عام  ١٤٥٤,٧م إلى ٢٠١٢عام 
في المئة من اإلنفاق  ٥١,٨نصيب إجمالي االستھالك النھائي 

على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في عام 
م (جدول ٢٠١٢في المئة خالل عام  ٤٨,٦م مقابل ٢٠١٣

 ).  ١٠-١٠رقم 
 

ة   ب س  ٤,٦وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بن
 ٧٥٨,٣م إلى ٢٠١٢مليار لایر في عام  ٧٢٥,٠في المئة من 

الناتج 
المحلي

نشاط التغيرنشاط التعدين
التشييد

التغيرنشاط الكھرباءالتغير

٪والغاز والماء ٪والبناء٪والتحجير** اإلجمالي* السنة
—————————————————————————————————
٢٠١٠١٩٦٠٨٧٤٨٢١٢٢٨٤١٫٩٣٤٫٩٩٠٧٨٠٤٫٦١٢٫٩٢٦٢٨١١٫٣٢١٫٨
٢٠١١٢٤٩٣٣٦٥١٢١٥٥١٨٤٨٫٨٤٨٫٠١٠٧٠٢١٤٫٣١٧٫٩٢٨٢٨٥١٫١٧٫٦
٢٠١٢٢٧٣٠٨٤٠١٣١١٤٤٨٤٨٫٠٧٫٩١١٨٥١٣٤٫٣١٠٫٧٣٠٠٧٦١٫١٦٫٣

 ***١٣٤٤٤٥٤٫٨١٣٫٤٣٠٦٢٣١٫١١٫٨-٢٠١٣٢٧٨٥٤٨١١٢٥٦٤٨١٤٥٫١٤٫٢
  *    ال تشمل رسوم االستيراد.          ** يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.

الي جدول رقم ١٠-٨ : مساھمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجم
(باألسعار الجارية)

 (مليون لایر)

النصيب 
المئوي٪

النصيب 
المئوي٪

النصيب 
المئوي٪

  ***  بيانات أولية.
ات - وزارة االقتصاد والتخطيط. المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠
١٠٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠
١٦٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

   
 

لایر
ر 
ليا
م

االنفاق على الناتج المحلي : ٣- ١٠رسم بياني رقم  
اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

إجمالي االستھالك النھائي إجمالي تكوين رأس المال الثابت

صافي الصادرات

ام  ي ع ار لایر ف ي ل ي ٢٠١٣م خفض صاف ن ان ي حي م. ف
 ٦٩٠,٨في المئة من  ١٤,١صادرات السلع والخدمات بنسبة 

ام  ٥٩٣,٧م إلى ٢٠١٢مليار لایر في عام  ار لایر في ع ي ل م
ط٢٠١٣ ـ ـ ف ن م  م نتيجة لتراجــع اإلنتاج من ال ـ دول رقـ ـ (جـ
١٠-١٠■( 

التغير٪٢٠١٣* التغير٪٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢
———————————————————

١٦٠٩١١٧١٩٧٥٥٤٣٢٥١٠٦٥٠٢٧٥٢٣٣٤٩٫٦٢٨٠٦٦٨٦٢٫٠الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) (مليون لایر)
٢٦٫٦٦٢٧٫٥٦٢٨٫٣٧٢٩٫٢٠٢٫٩٢٩٫٩٩٢٫٧عدد السكان (مليون نسمة)

-٦٠٣٥٧٧١٦٧٤٨٨٤٩٧٩٤٢٧٤٦٫٥٩٣٥٧٤٠٫٧متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  (لایر)

جدول رقم ١٠-٩ : متوسط  دخل الفرد

   * بيانات أولية.

ات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.  المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم
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التغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيب

 ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة٪المئوي ٪القيمة

————————————————————————————————————

١٠٣٩٥٩٠٥٢٫٦٩٫٦١١٦٩٨٢٣٤٦٫٦١٢٫٥١٣٣٦٥٨٣٤٨٫٦١٤٫٣١٤٥٤٦٦٥٥١٫٨٨٫٨إجمالي االستھالك  النھائي

٤٠٠١٧٣٢٠٫٣١٢٫١٤٨٨٠٦٢١٩٫٤٢٢٫٠٥٥١١٧٩٢٠٫٠١٢٫٩٦٢١٣٧٨٢٢٫١١٢٫٧    االستھالك الحكومي

٦٣٩٤١٧٣٢٫٤٨٫٠٦٨١٧٦١٢٧٫٢٦٫٦٧٨٥٤٠٤٢٨٫٥١٥٫٢٨٣٣٢٨٧٢٩٫٧٦٫١     االستھالك الخاص

٦٠٧٣٤٧٣٠٫٧١٩٫٠٦٧٢٤٠٠٢٦٫٨١٠٫٧٧٢٤٩٥٠٢٦٫٣٧٫٨٧٥٨٣٠٥٫٦٢٧٫٠٤٫٦إجمالي تكوين رأس المال الثابت(٢)

-٣٢٨٦٠٦١٦٫٦١١٩٫١٦٦٨٤٢٧٢٦٫٦١٠٣٫٤٦٩٠٨٠١٢٥٫١٣٫٣٥٩٣٧١٥٫٦٢١٫٢١٤٫١صافي صادرات السلع والخدمات(٣)

الي ١٩٧٥٥٤٣١٠٠٫٠٢٢٫٨٢٥١٠٦٥٠١٠٠٫٠٢٧٫١٢٧٥٢٣٣٤١٠٠٫٠٩٫٦٢٨٠٦٦٨٦١٠٠٫٠٢٫٠اإلنفاق  على الناتج المحلي اإلجم

(١)٢٠١٣

 ———————–————

٢٠١٢

ترين جدول رقم ١٠-١٠ : اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المش

(باألسعار الجارية)

                                                                                                                                                                                                                                       (ماليين الرياالت)
 

٢٠١٠

 ———————–——— ———————–————

٢٠١١

 ———————–————

 (١)  بيانات أولية.

 (٢)  يشمل التغير في المخزون.

 (٣) صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات  -   إجمالي واردات السلع والخدمات.

ات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.  المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلوم
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ة  ك ل م التعاون االقتصادي والتنمية. وانخفض متوسط إنتاج الم
ام  ١,٢من النفط الخام بنسبة  ة في ع غ ٢٠١٣في المئ ل ب ي م ل

 مليون برميل يومياً. ٩,٦٤
 

 الطلب العالمي على النفط
وسط     ت حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ارتفع م

ه ٢٠١٣الطلب العالمي على النفط خالل عام  ت ب  ١,٤م بما نس
حو  ٩١,٣٤في المئة ليبلغ  ن ة ب ارن ق ً م ا ي وم ل ي ي رم ون ب ملي

ام  ٩٠,٠٥ ً في ع ا ي وم م ٢٠١٢مليون برميل ي م (جدول رق
م  ١-١١ ى ١-١١ورسم بياني رق اع إل ف ذا االرت ود ھ ع ). وي

ة  زيادة متوسط طلب دول أمريكا الشمالية األعضاء في منظم
 ٢٤في المئة ليبلغ  ١,٦بما نسبته  التعاون االقتصادي والتنمية

اً  ٢٣,٦٢مليون برميل يومياً مقارنة بنحو  ي وم مليون برميل ي
ٍل ٢٠١٢في عام  م، وفي المقابل تراجع متوسط الطلب  في ك

ادي  ھ ط ال حي م ة ال طق ن ة ودول م ي رب غ ا ال من دول أوروب
ة و  ٠,٩األعضاء بما نسبته  ئ م غ  ٢,١في ال ل ب ي ة ل ئ م في ال

ى  ٨,٤٠مليون برميل يومياً و  ١٣,٦٥ مليون برميل يومياً عل
 التوالي. 

ام   ً خالل ع ا ي ب راراً نس ق ت ة اس شھدت السوق النفطي
وسط ٢٠١٣ ت ع م ف م. فحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، ارت

غ  ١,٤الطلب العالمي على النفط بنسبة  ل ب ي  ٩١,٣٤في المئة ل
ة  ب س ن مي ب مليون برميل يومياً، وارتفع متوسط العرض العال

مليون برميل يومياً. ووفقاً لبيانات  ٩١,٥٢في المئة ليبلغ  ٠,٦
ام  ً خالل ع اضا ف م، ٢٠١٣األوبك، سجلت  أسعار النفط انخ

دوالر  ١٠٦,٥٣حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف 
ام  ٣,٣للبرميل بانخفاض نسبته  في المئة عن متوسط سعره ع

 دوالر للبرميل. ١١٠,٢٢م البالغ ٢٠١٢
 

ا ضمن   ودھ وواصلت المملكة العربية السعودية جھ
رار  ق ت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للمحافظة على اس
فط  ن ل السوق النفطية بما يخدم مصالح المنتجين والمستھلكين ل
ات  ان ي ب ً ل ا ق على حد سواء ويعزز نمو االقتصاد العالمي. ووف
ك بخفض  ة األوب ظم ن امت دول م وكالة الطاقة الدولية ، ق

غ  ١,٩م بنسبة ٢٠١٣متوسط إنتاجھا  خالل عام  ل في المئة ليب
ر  ٣٦,٨٥ مليون برميل يومياً وذلك لتعزيز استقرار السوق إث

ة  ظم ن ارتفاع اإلنتاج من خارج دول أوبك  السيما من دول م

 البترول والثروة المعدنية                        

الربع ٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

٢٠١٢٢٠١٣
——————————————————

١٫٦-٢٣٫٩٦٢٣٫٦٢٢٤٫٠٠٢٣٫٧٣٢٣٫٧٨٢٤٫١٩٢٤٫٢٧١٫٤دول أمريكا الشمالية
-٠٫٩-١٤٫٢٨١٣٫٧٧١٣٫٦٥١٣٫٢٢١٣٫٨٤١٣٫٩٨١٣٫٥٦٣٫٦دول أوروبا الغربية

-٨٫٢٣٨٫٥٨٨٫٤٠٨٫٩٤٧٫٩٠٨٫٠٩٨٫٦٨٤٫٣٢٫١دول منطقة المحيط الھادي
٠٫٢-٤٦٫٤٧٤٥٫٩٧٤٦٫٠٥٤٥٫٨٩٤٥٫٥٢٤٦٫٢٦٤٦٫٥١١٫١دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :
( ً ٤٫٣٩٤٫٤٩٤٫٦٣٤٫٣١٤٫٥١٤٫٨٥٤٫٨٤٢٫٣٣٫١دول االتحاد السوفيتي (سابقا

٩٫٣٢٩٫٨٢١٠٫١٠١٠٫٠٣١٠٫٠٤١٠٫١٣١٠٫١٩٥٫٤٢٫٩الصين
٠٫٦١٠٫٦٧٠٫٦٨٠٫٦٤٠٫٦٨٠٫٦٨٠٫٧٠٩٫٨١٫٥دول أوروبا الشرقية
٦٫١٧٦٫٤٠٦٫٦٢٦٫٣٩٦٫٦٠٦٫٧٤٦٫٧٥٣٫٧٣٫٤دول أمريكا الجنوبية
١١٫٠٣١١٫٣٢١١٫٥٨١١٫٦٦١١٫٦٨١١٫٢٦١١٫٧٣٢٫٦٢٫٣دول آسيا األخرى

٧٫٤٦٧٫٧٢٧٫٨٩٧٫٥٤٧٫٩٣٨٫٤١٧٫٦٦٣٫٥٢٫٢دول الشرق األوسط
٣٫٤٩٣٫٦٦٣٫٧٩٣٫٧٩٣٫٨٣٣٫٧٢٣٫٨١٤٫٩٣٫٦دول أفريقيا

اون  إجمالي الطلب خارج منظمة التع
٤٢٫٤٧٤٤٫٠٨٤٥٫٢٩٤٤٫٣٦٤٥٫٢٧٤٥٫٧٩٤٥٫٦٨٣٫٨٢٫٧االقتصادي والتنمية

المي ٨٨٫٩٤٩٠٫٠٥٩١٫٣٤٩٠٫٢٥٩٠٫٧٩٩٢٫٠٥٩٢٫١٩١٫٢١٫٤إجمالي الطلب الع
* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.

ارس ٢٠١٤م. المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية م

جدول رقم ١١- ١ : متوسط الطلب العالمي على النفط* 
( ً   (مليون برميل يوميا

التغير ٪٢٠١٣
———————————–———————
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ة من  ١,٩إنتاج دول األوبك بنسبة  ئ م ون  ٣٧,٥٨في ال ي ل م
ل  ٣٦,٨٥م إلى نحو ٢٠١٢برميل يومياً في عام  ي رم مليون ب

ة من  ٤٠,٢٦م ممثالً ما نسبته ٢٠١٣يومياً في عام  ئ م في ال
 ).٢- ١١إجمالي اإلنتاج العالمي (رسم بياني رقـم 

 
اج   ت وسط إن ت ع م ف ك، ارت ة األوب ظم ومن خارج من

ة ٢٠١٣الواليات المتحدة األمريكية خالل عام  ب س ن  ١٢,٢م ب
 ٥,٦مليون برميل يومياً، وكندا  بنسبة  ١٠,٣٠في المئة ليبلغ 
اد  ٣,٩٦في المئة ليبلغ  ح اً، و دول االت ي وم ل ي ي رم مليون ب

غ  ١,٧السوفيتي (سابقاً) بنسبة  ل ب ي ون  ١٣,٨٥في المئة ل ي ل م
ة  ب س ن برميل يومياً، في حين انخفض إنتاج كٍل من المكسيك ب

ة  ٢,٨٩في المئة ليبلغ  ١,٠ ب س ن ل ب رازي ب ل، وال مليون برمي
ج  ٢,١٢في المئة ليبلغ  ١,٩ روي ن اً، وال ي وم ل ي ي رم ون ب ملي

غ  ٣,٧بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م اً،  ١,٨٤في ال ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م
غ  ٨,٥والمملكة المتحدة بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م ون  ٠,٨٦في ال ي ل م

 برميل يومياً.
  

 األسعار العالمية للنفط
ة   ي م ال ع وفقاً لبيانات األوبك، انخفضت أسعار النفط ال

غ ٢٠١٣خالل عام  ل كساس. حيث ب م باستثناء نفط غرب ت
حو  يف ن خف ي ال عرب دوالر  ١٠٦,٥٣متوسط سعر النفط ال

ه  ٣,٧للبرميل بانخفاض مقداره  ت ب ا نس ل أو م ي دوالراً للبرم
غ  ٣,٣ ال ب دوالر  ١١٠,٢٢في المئة مقارنة بمتوسط سعره ال

وسط ٣-١١م (جدول رقم ٢٠١٢للبرميل في عــام  ت ). وبلغ م
ام  ي خالل ع فط دب حو ٢٠١٣سعر ن دوالر  ١٠٥,٤٥م ن

 ١٠٩,٠٧في المئة مقارنة بنحو  ٣,٣للبرميل بانخفاض نسبته 
وسط سعر ٢٠١٢دوالر للبرميل خالل عام  ت م. وانخفض م

فط    ن كذلك يعزى  االرتفاع في الطلب العالمي على ال
اون  ع ت ة ال ظم ن ارج م ن خ ب م طل وسط ال ت ادة م ى زي إل

ه ٢٠١٣االقتصادي والتنمية خالل عام  ت ب ا نس م في  ٢,٧م ب
حو  ٤٥,٢٩المئة ليبلغ  ن  ٤٤,٠٨مليون برميل يومياً مقارنة ب

م. جاءت ھذه الزيادة نتيجة ٢٠١٢مليون برميل يومياً في عام 
غ  ٢,٩ارتفاع الطلب في كل من الصين بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م في ال

ة  ١٠,١٠ ب س ن ة ب ي وب ن ج مليون برميل يومياً، ودول أمريكا ال
غ  ٣,٤ ل ب دول  ٦,٦٢في المئة لي اً، وال ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م

ا وري ان وك اب ي ة اآلسيوية األخرى (عدا الصين وال ي وب ن ج ) ال
اً، ودول  ١١,٥٨في المئة ليبلغ  ٢,٣بنسبة  مليون برميل يومي

اً،  ٣,٧٩في المئة ليبلغ  ٣,٦أفريقيا بنسبة  ي وم ل ي مليون برمي
غ  ٣,١ودول االتحاد السوفيتي (سابقاً) بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م في ال

ة  ٤,٦٣ ب  ٢,٢مليون برميل يومياً، ودول الشرق األوسط بنس
ا  ٧,٨٩في المئة ليبلغ  اً، ودول أوروب ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م
 مليون برميل يومياً. ٠,٦٨في المئة ليبلغ  ١,٥الشرقية بنسبة 

  
 اإلنتاج العالمي من النفط

وسط   ت و م تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نم
ة ٢٠١٣اإلنتاج العالمي من النفط خالل عام  ب س ن في  ٠,٦م ب

حو  ٩١,٥٢المئة ليبلغ  ن  ٩٠,٩٤مليون برميل يومياً مقارنة ب
ام  م ٢٠١٢مليون برميل يومياً في ع ).              ٢-١١م ( جدول رق

ة  ظم ن اج دول م ت وسط إن ت ويعزى ھذا االرتفاع إلى زيادة م
ة  ب س ن ة ب ي م غ  ٥,٣التعاون االقتصادي والتن ل ب ي ة ل ئ م في ال

ام  ٢٠,٩٣ حو ٢٠١٣مليون برميل يومياً في ع ن ة ب ارن ق م م
ا ٢٠١٢مليون برميل يومياً في عام  ١٩,٨٨ ك م ذل م، ليمثل ب
ة  ٢٢,٨نسبته  ارن ق مي م ال ع اج ال ت ي اإلن في المئة من إجمال
وسط  ٢١,٨بنسبة  ت ق. وانخفض م ام الساب في المئة في الع
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إنتاج العالم من النفط : ٢- ١١رسم بياني رقم   
الخام

اجمالي انتاج االوبك   
اجمالي انتاج دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   
اجمالي االنتاج العالمي   
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الطلب العالمي على النفط: ١- ١١رسم بياني رقم 

   الطلب في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
   الطلب خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
   الطلب العالمي
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نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال (برنت)نفط دبيالنفط العربي الخفيفالعام
—————————————————————————————
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
٢٠٠٥٥٠٫٢١٤٩٫٣٦٥٤٫٣٧٥٦٫٥١
٢٠٠٦٦١٫١٠٦١٫٥٤٦٥٫١٤٦٦٫٠٤
٢٠٠٧٦٨٫٧٥٦٨٫٣٨٧٢٫٥٥٧٢٫٢٩
٢٠٠٨٩٥٫١٦٩٣٫٨٥٩٧٫٣٧١٠٠٫٠٠
٢٠٠٩٦١٫٣٨٦١٫٨٣٦١٫٦٨٦١٫٨٨
٢٠١٠٧٧٫٨٢٧٨٫١٠٧٩٫٦٠٧٩٫٤٢
٢٠١١١٠٧٫٨٢١٠٦٫٢١١١١٫٣٦٩٤٫٩٩
٢٠١٢١١٠٫٢٢١٠٩٫٠٧١١١٫٦٢٩٤٫١٠
٢٠١٣١٠٦٫٥٣١٠٥٫٤٥١٠٨٫٦٢٩٧٫٩٦

جدول رقم ١١-٣ : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط (متوسط الفترة)
(دوالر أمريكي/ برميل)

 المصدر: منظمة أوبك.

  الربع   
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
٢٠١٢٢٠١٣الرابع

——————————————————
-٣٥٫٦٥٣٧٫٥٨٣٦٫٨٥٣٦٫٧٩٣٧٫٢٢٣٧٫٠٦٣٦٫٢٢٥٫٤١٫٩دول منظمة األوبك

١٨٫٩٤١٩٫٨٨٢٠٫٩٣٢٠٫٥٩٢٠٫٤٥٢١٫٠٩٢١٫٥٢٥٫٠٥٫٣دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنتجون من خارج األوبك
( ً ١٣٫٥٧١٣٫٦٢١٣٫٨٥١٣٫٨٤١٣٫٧٩١٣٫٧٨١٤٫٠٢٠٫٤١٫٧دول االتحاد السوفيتي (سابقا
٨٫١٤٩٫١٨١٠٫٣٠٩٫٨١١٠٫٠٥١٠٫٥٤١٠٫٧٨١٢٫٨١٢٫٢الواليات المتحدة األمريكية

٤٫١٠٤٫١٨٤٫١٨٤٫٢٠٤٫٢٤٤٫٠٥٤٫٢٢٢٫٠٠٫٠الصين
٣٫٥١٣٫٧٥٣٫٩٦٤٫٠٧٣٫٧٤٣٫٩٨٤٫٠٧٦٫٨٥٫٦كندا

-١٫٠-٢٫٩٤٢٫٩٢٢٫٨٩٢٫٩١٢٫٨٨٢٫٨٨٢٫٨٩٠٫٧المكسيك
-٨٫٥-١٫١١٠٫٩٤٠٫٨٦٠٫٨٩٠٫٨٨٠٫٧٨٠٫٨٥١٥٫٣المملكة المتحدة

-٣٫٧-٢٫٠٤١٫٩١١٫٨٤١٫٨٣١٫٨٢١٫٨٠١٫٨٧٦٫٤النرويج
-١٫٩-٢٫١٩٢٫١٦٢٫١٢٢٫٠٧٢٫١٠٢٫١٢٢٫١٧١٫٤البرازيل

المي ٨٨٫٤٤٩٠٫٩٤٩١٫٥٢٩٠٫٦٩٩١٫٣٣٩٢٫٠٤٩١٫٩١٢٫٨٠٫٦مجموع اإلنتاج الع

ارس ٢٠١٤م. المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية م

——————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

التغير ٪

جدول رقم ١١- ٢ : متوسط إنتاج العالم من النفط* 
( ً (مليون برميل يوميا

٢٠١٣
————————————–—
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ة من  ٢,٧نفط بحر الشمال (برنت) بنسبة  ئ  ١١١,٦٢في الم
ل  ١٠٨,٦٢م إلى ٢٠١٢دوالر للبرميل في عام  ي دوالر للبرم

كساس ٢٠١٣في عام  فط غرب ت م. وسجل متوسط سعر ن
ل في  ٩٧,٩٦في المئة ليبلغ  ٤,١ارتفاعاً نسبته  دوالر للبرمي

ام  ٩٤,١٠م مقارنة بنحو ٢٠١٣عام  ل في ع ي رم ب ل دوالر ل
 م.٢٠١٢

 
 األسعار الحقيقية للنفط

ة ٢٠١٣شھد عام  ي ق ي ق ح ار ال م انخفاضاً في األسع
وسط السعر ٢٠٠٥للنفط ( سنة األساس  ت غ م ل م) ، حيث ب

يف  خف ي ال عرب فط ال ل  ٨٨,٩٥الحقيقي للن ي رم ب ل دوالراً ل
حو  ٤,٤بانخفاض نسبته  ن ة ب ارن دوالر  ٩٣,٠٦في المئة مق

). كما انخفض ٤-١١م (جدول رقم ٢٠١٢للبرميل خالل عام 
ة  ب س  ٣,٧متوسط السعر الحقيقي لنفط بحر الشمال (برنت) بن

ام  ٩٠,٧٠في المئة ليبلغ  ل خالل ع م ٢٠١٣دوالراً للبرمي
ق.  ٩٤,٢٤مقارنة بنحو  ام الساب ع ل في ال ي رم ب ل دوالر ل

 ٤,٣وانخفض متوسط السعر الحقيقي لنفط سلة أوبك بنسبة  
حو  ٨٨,٤٠في المئة ليبلغ   ٩٢,٤٠دوالر للبرميل مقارنة بن

 دوالر للبرميل في العام السابق.
 

وات   فط خالل السن ن ار ال وبالرغم من ارتفاع أسع
ة  ب ري انت ق فط ك القليلة الماضية إال أن األسعار الحقيقية للن
نسبياً لألسعار الحقيقية خالل بداية الثمانينات الميالدية. فعلى 
ال  حر الشم سبيل المثال، بلغ متوسط السعر الحقيقي  لنفط ب

ارق ٢٠١٣دوالر للبرميل خالل عام  ٩٠,٧٠  ٧,٦٣م أي بف
ام  م ١٩٨٠دوالر للبرميل عن متوسط سعره الحقيقي في ع

 دوالر للبرميل. ٨٣,٠٧والبالغ حوالي 
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متوسط األسعار الفورية للنفط: ٣-١١رسم بياني رقم  

النفط العربي الخفيف  نفط دبي   )  برنت(نفط بحر الشمال  نفط غرب تكساس 

سلة أوبكبحر الشمال (برنت)العربي الخفيفسلة أوبكبحر الشمال (برنت)العربي الخفيفالعام
 –—————–———–——––————––—————–————––—————–—
١٩٨٠٢٨٫٦٧٣٧٫٨٩٢٨٫٦٤٦٢٫٨٥٨٣٫٠٧٦٢٫٧٩
١٩٩٠٢٠٫٨٢٢٣٫٩٩٢٢٫٢٦٢٨٫٤٠٣٢٫٧٣٣٠٫٣٦
٢٠٠٠٢٦٫٨١٢٨٫٤٤٢٧٫٦٠٣٥٫٦٤٣٧٫٨١٣٦٫٦٩
٢٠١٠٧٧٫٨٢٧٩٫٦٠٧٧٫٤٥٦٨٫٦٠٧٠٫١٧٦٨٫٢٧
٢٠١١١٠٧٫٨٢١١١٫٣٦١٠٧٫٤٦٨٨٫٧٩٩١٫٧٠٨٨٫٥٠
٢٠١٢١١٠٫٢٢١١١٫٦٢١٠٩٫٤٥٩٣٫٠٦٩٤٫٢٤٩٢٫٤٠
٢٠١٣١٠٦٫٥٣١٠٨٫٦٢١٠٥٫٨٧٨٨٫٩٥٩٠٫٧٠٨٨٫٤٠

(سنة األساس عام ٢٠٠٥)

األسعار الحقيقية للنفط* 

ام ٢٠٠٥م.  * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس ع
المصدر: منظمة األوبك.

األسعار االسمية للنفط
(دوالر أمريكي/ برميل)

————————–————————–————————————————————–—

جدول رقم ١١- ٤ : األسعار االسمية والحقيقية للنفط
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  احتياطي المملكة من النفط الخام والغاز الطبيعي 
ام   بلغ  خ فط ال ن احتياطي المملكة الثابت وجوده من ال

خفاض  ٢٦٥,٧٩م نحو ٢٠١٣في نھاية عام  ان مليار برميل ب
ع  ٠,٦١طفيف عن العام السابق بلغ نحو  ف ل. وارت مليار برمي

ة   ١,٠احتياطي المملكة الثابت وجوده من الغاز الطبيعي بنسب
ون  ٢٩٣,٦٨م نحو ٢٠١٣في المئة ليبلغ في نھاية عام  ي ل ري ت

تريليون قدم مكعب  ٢٩٠,٧٧قدم مكعب قياسي، مقارنة بنحو 
 م.٢٠١٢قياسي في نھاية عام 

 
 إنتاج المملكة من النفط الخام

ام   ام خالل ع خ فط ال ن ة من ال انخفض إنتاج المملك
حو  ١,٦م بنسبة ٢٠١٣ غ ن ل ب ي ة ل ون  ٣٥١٧,٦في المئ ي ل م

ام  ٣٥٧٣,٤برميل مقارنة بنحو  ل ع ي رم ون ب ي ل م ٢٠١٢م
ة ٥  –  ١١(جدول رقم  ك ل م م اج ال ت وسط إن ). وبذلك يكون مت
 مليون برميل. ٩,٦٤م نحو ٢٠١٣اليومي لعام 

 

 اإلنتاج واالستھالك المحلي من المنتجات المكررة
ام   ع ررة ل ك م جات ال ت ن انخفض إنتاج المملكة من الم
غ  ٤,٧م بنسبة ٢٠١٣ ل ب ي ل  ٦٧٢,٢في المئة ل ي رم ون ب ي ل م

م (جدول ٢٠١٢مليـون برميـل في عام  ٧٠٥,٣مقارنة بنحو 
 ). ٦ –١١رقـم 

 
جات   ت ن م ي من ال محل وارتفع إجمالي االسـتھالك ال

ام  عي في ع ي طب از ال غ م ٢٠١٣المكررة والزيـت الخام وال
ى  ١,١بنـسبة  يصل إل ل  ١٤٢٣,٨فـي المئة ل ي رم ون ب ي ل م

م (جدول ٢٠١٢مليون برميل في عام  ١٤٠٨,٥مقارنة بنحو 
 ).٧ – ١١رقم 

 
ام   وجاءت ھذه الزيادة في االستھالك المحلي خالل ع
ة ٢٠١٣ ة  ٢,١م نتيجة ارتفاع االستھالك العام بنسب ئ م في ال
طاع  ١٢٨٤,٧ليبلغ  ھالك ق مليون برميل، بينما انخفض است
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األسعار الحقيقية للنفط: ٤-١١رسم بياني رقم  
م٢٠٠٥= سنة األساس 

النفط العربي الخفيف   )   برنت(نفط بحر الشمال  سلة أوبك  

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣ ——————————————————

اج -٢٩٨٠٫٤٣٣٩٨٫٥٣٥٧٣٫٤٣٥١٧٫٦٥٫١١٫٦إجمالي اإلنت

-٨٫١٧٩٫٣١٩٫٧٦٩٫٦٤٤٫٨١٫٢المتوسط اليومي

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ٥ : إنتاج المملكة من النفط الخام
(مليون برميل)

التغير ٪
————————–—
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٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣المنتج
—–——————————————————————

٢٣٫٢-١٢٫٦٩١٢٫٢٣١١٫٩٧١١٫٢٥١٣٫٨٦٦٫٠غاز البترول المسال
-١٢٩٫٦٢١٣٧٫٠٨١٤٢٫٥٨١٤٥٫٨٩١٣٤٫٦٩٢٫٣٧٫٧البنزين الممتاز

-٦٥٫٣٦٧١٫٦٩٦٢٫١٢٦٤٫١٨٥٨٫٦٥٣٫٣٨٫٦نافثا
-٦٣٫٥٠٥٨٫١١٦٠٫٧٤٦٣٫٨٠٥٩٫٤٦٥٫٠٦٫٨وقود طائرات (كيروسين)

-٢٢٧٫٦٩٢٣١٫٢١٢٢٩٫٤٠٢٣٤٫١٢٢١٩٫٧٧٢٫١٦٫١ديزل
-١٨١٫٦١١٦٢٫٥٨١٥٢٫١٧١٦٨٫٣٨١٦٦٫٢٠١٠٫٧١٫٣زيت وقود
١٠٫٨-١٧٫٠٤١٨٫٢١١٨٫٧٢١٧٫٦٩١٩٫٦٠٥٫٥اإلسفلت
-٦٩٧٫٥١٦٩١٫١١٦٧٧٫٧٠٧٠٥٫٣١٦٧٢٫٢٣٤٫١٤٫٧المجموع

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ٦ : إنتاج المملكة من المنتجات المكررة * 
(مليون برميل)

التغير ٪
————————–—

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣المنتج
 ——————————————————

أ) االستھالك العام
١٣٫٢١١٣٫١٥١٥٫٨٤١٣٫٧٤١٢٫٢٧غاز البترول المسال

١٤٥٫١٢١٥١٫٣٥١٦٢٫٤٦١٧٥٫٩٢١٨٤٫١٤البنزين الممتاز
٢٢٫٢٤٢٣٫٢٥٢٣٫٩٠٢٤٫٧٦٢٥٫٥٦وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

٢١٤٫٨٠٢٢٠٫٣٨٢٣٤٫٠١٢٥٣٫٠٦٢٥٩٫٤٠الديزل
٧٦٫٠٩٧٧٫٥٠٨٨٫٢٦٩١٫٥٠١٠٧٫٤٧زيت الوقود
١٥٩٫٦٣١٩٢٫٧٥١٩٠٫٧٣١٩٣٫٥٠١٧٦٫٩٤الزيت الخام

٢١٫٦٨٢٢٫٧٧٢٠٫٥٤١٩٫٩٦٢٠٫٩٤اإلسفلت
١٫٨٣١٫٨٩١٫٧٦١٫٦٠١٫٥٩زيوت التشحيم
٣٨٠٫٧٩٤٠٥٫١٩٤٣٧٫٢١٤٨٤٫٦٢٤٩٦٫٤٤الغاز الطبيعي

١٠٣٥٫٣٨١١٠٨٫٢٢١١٧٤٫٧٢١٢٥٨٫٦٥١٢٨٤٫٧٢المجموع الفرعي
ب) استھالك صناعة النفط

٢٫٦٤٠٫٢٨٢٫٤٥٢٫٦٢٢٫٩٩غاز البترول المسال
٧٫١٨٤٫٢٧٦٫١٠٤٫٩٠٤٫٨٤زيت الوقود

٦٫٠١٥٫٥١٣٫٦٢٧٫١٠٦٫٩٢الديزل
١٢٫١٠٢٠٫٢٣٢٠٫١٦١٨٫٨١٢٠٫٢٩غاز الوقود
٠٫٣٤٠٫١٤٠٫١٠٠٫٠٩٠٫٠٧الزيت الخام

٨٥٫٤٦١١٦٫٥٩١١٣٫٤٩١١٣٫٣٦١٠٠٫٨٠الغاز الطبيعي
٢٫١٤٣٫٦٨٠٫٧٧٣٫٠٦٣٫١٥أخرى

١١٥٫٨٦١٥٠٫٧١١٤٦٫٧٠١٤٩٫٩٤١٣٩٫٠٧المجموع الفرعي
١١٥١٫٢٥١٢٥٨٫٩٣١٣٢١٫٤١١٤٠٨٫٥٩١٤٢٣٫٨٠المجموع الكلي

(مليون برميل)

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم ١١- ٧ : االستھالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي



 ١٣١ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  البترول والثروة المعدنية

غ  ٧,٢صناعة النفط بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م ون  ١٣٩,٠٧في ال ي ل م
د  ق ام، ف ع ھالك ال برميل. وبالنسبة للنصيب النسبي  من االست

عي  ي طب از ال غ ي  ٣٨,٦بلغ نصيب ال ال ة من إجم ئ م في ال
ن  ٢٠,٢االستھالك العام، والديزل  زي ن ب ة، وال  ١٤,٣في المئ

ام  ٨,٤في المئة، وزيت الوقود  خ  ١٣,٨في المئة، والزيت ال
از  غ غ نصيب ال ل د ب ق في المئة. أما استھالك صناعة النفط ف

حو  ٧٢,٥الطبيعي  ود ن وق ي، وغاز ال ال في المئة من اإلجم
ود  ٥,٠في المئة، والديزل نحو  ١٤,٦ وق ة وزيت ال ئ م في ال
 في المئة. ٣,٥

 
 صادرات المملكة من النفط

انخفضت صادرات المملكة من النفط الخام خالل عام  
ون  ٢٧٦٣,٣في المئة،  لتبلغ حوالي  ٠,٧م بنسبة ٢٠١٣ ي ل م

ام  ٢٧٨٣,٧برميل مقارنة بنحو  م. ٢٠١٢مليون برميل في ع
ة  ب س ن ررة ب ك م وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات ال

غ  ٨,١ حو  ٢٨٩,٨في المئة لتبل ن ة ب ارن ق ل م ي رم ون ب ي ل م
ام  ٣١٥,٥ م ٢٠١٢مليون برميل في ع  –  ١١م (جدول رق

٨.( 
 

واستحوذت منطقة آسيا والشرق األقصى على أغلب  
ررة خالل  ك م صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات ال

ا ٥  –  ١١م (رسم بياني رقم ٢٠١٣عام  ھ ب غ نصي ل )، حيث ب
في المئة،  ٦٠,٥من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات  ٦٣,٠و 
ي  ت ة ال المكررة، يليھا  من حيث الترتيب  دول أمريكا الشمالي
ام  خ فط ال ن ة من ال ك بلغ نصيبھا من  إجمالي صادرات الممل

ى  ١٩,٣ في المئة، ثم دول أوروبـا الـغـربـيـة التي حصلت عل
ة  ١٢,٦ما نسبته   فـي الـمـئـة مـن إجـمـالـي صـادرات المملك

كررة،  ٩,٦من النفط الخام، ونحو  م في المئة من المنتجات ال
ا  ھ ة من  ٣,٦أما دول الشرق األوسط فقد بلغ نصيب ئ م في ال

حو  ام، ون خ في  ١٤,٨إجمالي صادرات المملكة من النفط ال
كررة،  م جات ال ت ن المئة من إجمالي صادرات المملكة من الم

في المئة من النفط الخام، ونحو  ٢,٩وبلغ نصيب دول أفريقيا 
 في المئة من المنتجات المكررة. ١١,٥

 
 صناعة البتروكيماويات في المملكة

اعات   صن ل ة ل ودي انخفض حجم إنتاج  الشركة السع
غ  ٢,٨م بنسبة ٢٠١٣األساسية (سابك) في عام   ل ب في المئة لي

منتجات نفط خاممنتجات نفط خاممنتجات نفط خاممنتجات نفط خامالصادرات إلى
——–——————————————————————————————————

٤٧٩٫٣٤١٫٦٥٥٢٠٫٩٦٠٫٥٦٥٣٢٫٥٢٠٫٠٠١٩٫٣٠٫٠أمريكا الشمالية

٢٧٫٢٥٩٫٤٢٢٥٫٠٤٤٫٥٣٢٩٫٠٦٣٫٠٤١٫١١٫٠أمريكا الجنوبية

٣٢٤٫٧٨٤٢٫٧١٣٦٢٫٦٣٤٠٫٥٦٣٤٧٫٤٣٢٧٫٨٩١٢٫٦٩٫٦أوروبا الغربية

١٠٣٫٧٧٥٨٫٥٤١٠٢٫٧٠٥٥٫٤٠٩٩٫٣٦٤٣٫٠١٣٫٦١٤٫٨الشرق األوسط

٦١٫٨٢٣٥٫٧٤٩٧٫١١٣٤٫٨٩٨٠٫٩٨٣٣٫٤٠٢٫٩١١٫٥أفريقيا

١٦٣٣٫٢٣١٨٠٫٢٩١٦٦٩٫٥٩١٧٨٫٥١١٦٧٠٫٧٩١٨٢٫٤٧٦٠٫٥٦٣٫٠آسيا والشرق األقصى

٤٫٤٠٠٫٩٥٥٫٧٥١٫٠٧٣٫١٨٠٫٠٠٠٫١٠٫٠اوقيانوسيا

٢٦٣٤٫٥٩٣٢٩٫٣٠٢٧٨٣٫٧٨٣١٥٫٥٢٢٧٦٣٫٣١٢٨٩٫٨٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠المجموع

النصيب المئوي لعام ٢٠١٢٢٠١٣
٢٠١٣

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(مليون برميل)

——————–———————–———————–———————–—

جدول رقم ١١- ٨ : صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة * (حسب المناطق)

٢٠١١
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مليون طن في  ٧٠,٥مليون طن مقارنة بحوالي  ٦٨,٥حوالي 
ة   ب س ن ة ب شرك ل اعة ل ب العام السابق،  وانخفضت الكميات الم

ي  ٠,٣٧ غ حوال ل ب ت ة  ٥٣,٩في المئة  ل ارن ق ون طن م ي ل م
 مليون طن في العام السابق.  ٥٤,١بحوالي 

 
ة   ي اعات األساس صن ل ة ل ودي وواصلت الشركة السع

ا  ھ ت (سابك) تنفيذ خططھا ومشاريعھا التوسعية في إطار رؤي
ة ٢٠٢٥(سابك  وسع ع، مشروع ت شاري م ك ال )، ومن أھم تل

في المئة من الشركة)  ٥٠أعمال شركة ابن سينا (تمتلك سابك 
غ  ل ب ألف طن  ٥٠إلنتاج بالستيكيات ھندسية بطاقة إنتاجية ت

 ٤٧,٦سنوياً، ومشروع توسعة شركة ابن رشد (تمتلك سابك 
جات  ت ن م ة ل ي في المئة من الشركة) بھدف رفع الطاقة اإلنتاج

ي   ب جري ت ل ال ي شغ ت ال ال دء أعم مخطط ب الشركة، ومن ال
ام  نصف األول من ع م. ومشروع ٢٠١٤للمشروع في ال

تضمن  اك) وي الشركة السعودية العربية للميثا اكريالت (سم
ا  درھ ة ق ي ألف طن  ٢٦٠مصنع للميثا اكريالت بطاقة إنتاج

ا  درھ  ٤٠ومصنع للبولي ميثيل ميثا اكريالت بطاقة إنتاجية ق
ع  رب ي في ال ب ألف طن، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجري

اف ٢٠١٧األول من عام  ي ة ألل ودي م. ومشروع الشركة السع
ة  طاق ل ب ري ت ي ون ألف طن  ٢٧الكربون إلنتاج البولي اكريل

ة  ٣وألياف الكربون بطاقة   ل اب ى ق ة أول ل مرح آالف طن ك
 آالف طن. ١٠للتوسعة بمقدار 

 

 الثروة المعدنية 
ى   تـشرف وكـالة وزارة البتـرول للـثروة المـعدنية عل

ار في  م ث ت ع االس األنشطة التعدينية في المملكة ، ومنھا تشجي
ذا  دعم ھ شارات ل خدمات واالست م ال دي ق ن وت دي مجال التع
ح  وائ ل ً ل ا ق ة وف ي ن النشاط، وإصدار الرخص والصكوك التعدي
ة  ة ساري ي ن دي ع ت واألنظمة المعمول بھا. وبلغ عدد الرخص ال

حو ٢٠١٣المفعول بنھاية عام  ا  ١٨٢٨م ن ھ ن  ١٤رخصة م
طالع، و  رخصة  ٧٦رخصة كشف، و  ٤٣٢رخصة است

لف  ١٩منجم صغير، وبلغ عدد رخص التعدين  رخصة لمخت
ك،  زن حاس، وال ن ذھب، وال ل ال ث الخامات المعدنية الفلزية م
ة، واألحجار  ب مصاح ادن ال ع م ات، وال وسف ف د، وال والحدي

اعة  ٣٠الكريمة، و  خامات صن ام ل واد خ رخصة محجر م
ام  ٢٦اإلسمنت والخامات األخرى، و  واد خ رخصة محجر م

ت،  اي وم دول ل ال ث ة األخرى م ي اع ادن الصن ع م ات ال خام ل
رھيوالش د وغي ديـ ح صال،  وال ـست، والبوزالن، والصل ا،     ـ

ة  ١٢٣١و  ال رادات وك رخصة محاجر مواد البناء. وبلغت إي
ي  ال ھـ ١٤٣٥/١٤٣٤الوزارة للثروة المعدنية خـالل العام الم

 مليون ريـال.  ٥٥٦م) نحو ٢٠١٣(
 

ادن  ع م ضة وال ف ذھب وال اج ال ت ة إلن ب س ن ال وب
د  ھ اجم م ن ة في م ي ن المصاحبة لھا من مواقع الرخص التعدي
د  ق ار، ف ة، واألم غ ل حجار، وب رات، وال ب ي الذھب، والصخ

في  ٣,١م بنسبة ٢٠١٣إنتاجھا من الذھب خالل عام  انخفض

رسم بياني رقم ١١-٥: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام ٢٠١٣م






 
منتجات مكررة  









نفط خام  

امريكا الشمالية     امريكا الجنوبية     اوروبا الغربية     الشرق االوسط     افريقيا     اسيا والشرق االقصى     اوقيانوسيا    
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ام  ٤١٥٨المئة ليبلغ  ا ع غ ٢٠١٢كجم مقارنة بإنتاجھ ال ب م ال
ام  ٤٢٩٢ م ٢٠١٣كجم. كما انخفض إنتاجھا من الفضة في ع
ا في  ٤٦٥٥في المئة ليبلغ  ١٠,٧بنسبة  اجھ ت إن كجم مقارنة ب

حاس  ٥٢١٢م البالغ ٢٠١٢عام  ن كجم. وارتفع إنتاجھا من ال
ام  ١٧٦٣٩فـي الـمـئة من  ١٥,٥بنسبة  ى ٢٠١٢طن ع م إل

زنك ٢٠١٣طن عـام  ٢٠٣٨٠ ا من ال ـ ھ اجـ ـ ت ع إنـ م. وارتف
ة  ة من  ٢٤بنسب ئ م ام  ٢١٢١٣في ال ى ٢٠١٢طن ع م إل
اج ٢٠١٣طن عام  ٢٦٢٩٣ ت م.  ويعود ھذا النمو الكبير في إن

ن  ي ام ع ى ٢٠١٣م و  ٢٠١٢النحاس والزنك خالل ال م  إل
خامات  جاري ل ت اج ال دخول منجم المصانع  في مرحلة اإلنت

ة وزارة ٩-١١النحاس والزنك (جدول رقم  ال درت وك ).  وق
خرجة من  مست البترول والثروة المعدنية مجموع الكميات ال

ام  د عن ٢٠١٣الخامات المعدنية االخرى خالل ع زي ا ي م م
حجر  ٤٢٠ ل ال ث ة م ي مليون طن من مختلف الخامات المعدن

ار،  ب دس ل ف ن، وال طي ح، وال ل م ا، وال ك ي ل الجيري، ورمل السي
ن،  ي اول ك والرخام لألغراض الصناعية، والرمل الحديدي، وال

واد  والجبس، وكتل الرخام، والجرانيت، والحجر الجيري، وم
الكسارات، والرمل العادي المستخدم في أعمال التشييد والبناء

اج ١٠-١١( جدول رقم  ت ة إن ك ل م م دء ال ). ويتضح من ذلك ب
حو ٢٠١٢الفوسفات في عام  ع  ١٥٣٤م بن ف ألف طن، وارت

ام  ٥,١إنتاج المملكة منه بنسبة  ة خالل ع ئ م م ٢٠١٣في ال
 ألف طن.  ١٦١١ليبلغ 

 
ادن)  ع ة (م ودي وتعمل شركة التعدين العربية السع
ال، حيث  على مشروع الملك عبدهللا لتطوير مدينة وعد الشم

 ٧تعمل الشركة على إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية يشمل 
غ  ل ب ة ت ي ال ون طن  ١٧مصانع كبيرة بطاقة إنتاجية إجم ي ل م

ي  جاب اعي اي م سنوياً. وسيكون للمشروع أثر اقتصادي واجت
اعات  ر صن طوي ي،  وت حل على المملكة من حيث الناتج الم
ع  مصان ذه ال جديدة. وقد ارست الشركة عقود إنشاء معظم ھ

مشروع ٢٠١٣خالل عام  ال ال م، علماً بأنه من المخطط اكتم
 ■م ٢٠١٦وبدء اإلنتاج التجريبي بنھاية عام 

رصاصزنكنحاسفضةذھب

(طن)(طن)(طن)(كجم)(كجم)
———————————————————————
٢٠٠٩٤٨٥٧٫٥٧٥٢٧٫٠١٧١٩٥٥٠٧٦٨٥

٢٠١٠٤٤٧٧٫١٧٦٧٠٫٠١٦٠٣٤٢١٨٥٤٣

٢٠١١٤٦١٢٫٠٥٨٣٩٫٠١٩٥٤٤٩٣٤٣٩٦

٢٠١٢٤٢٩٢٫٠٥٢١٢٫٠١٧٦٣٩٢١٢١٣---

٢٦٢٩٣* ٢٠٣٨٠* ٢٠١٣٤١٥٨٫٠٤٦٥٥٫٠---

*  تقديري.             (---)  غير متوفر

ة. المصدر : وكالة وزارة البترول والثروة المعدني

السنة

ة جدول رقم ١١– ٩ : إنتاج بعض المعادن في المملك



 ١٣٤ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  البترول والثروة المعدنية

٢٠١٣* ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢أنواع الخامات المستغلة
———————————————————————

٣٧٠٠٠٤٥٧٥٠٤٦٣٠٠٤٨٦١٥٥١٠٥٠الحجر الجيري
٥٢٥٠٥٨٠٠٦٥٤٧٦٨٧٥٧٢١٨الطين
١٦٨٠١٨٠٠١٨٦٤١٩٥٧١٦٩١الملح

٨٤٠٨٢٠١٣٠٣١٣٦٨١٩٠٥رمل السيليكا
٢٦٠٠٠٠٢٧٧٠٠٠٢٧٢٧٠٠٢٨٦٣٣٥٣٠٠٧٠٠مواد كسارات (بحص)

٢٣١٠٠٢٦٠٠٠٢٥٤٠٠٢٦٦٧٠٢٨٤٠٠رمل
٦٠٠٥٥٠٦٥٢٦٨٥٧١٩رمل حديدي

٢٤١٥٢١٠٠٢٢٣٩٢٣٥١١٧٨٥جبس
١٠٥٠١٥٠٠١٣٥٢١٤٢٠١٤٩١رخام لألغراض الصناعية

٩٠٤٨٢٤٢٥٢٦كتل رخام
١١٦١١٠٠٩٩٣١٠٤٣١٠٥٩كتل جرانيت

٢٥٤٢٥٦٧٧٠٨٠٩٨٤٩كتل حجر جيري
٦٢٫٠٧٠٫٠٧٤٧٨---كاولين
٣٠٣٠٣٢٣٤---بارايت
٥٨٤٢١٦٠١٦٨١٧٦فلدسبار
---------------بازلت
٨٥٠٩١٥١٠١٠١٠٦١١١١٤بوزالن
٤٨٠٥٨٣٦١٦٦٤٧٦٧٩دلومايت
٦٤٠٦٠٣٧٣٨٧٧٥٨١٤شيست

٤٠٢٤٨٨١٠بيروفليت
٢٤٦٢٨٤٦٣٤٦٦٨٦٩٩بوكسايت
١٥٣٤١٦١١---------فوسفات

ة. المصدر : وكالة وزارة البترول والثروة المعدني

جدول رقم ١١- ١٠ :  الخامات المعدنية المستغلة (ألف طن)

*  تقديري.              (---)  غير متوفر
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م الصفحةالـــجدول رق

ابات ١- بي الحس ١٣٦ تقرير مراق

ي ٣٠ / ٦ /٢٠١٢م ٢- الي  ف ١٣٧ قائمة المركز الم

روفات ٣- رادات والمص ة اإلي ١٣٩ قائم

ة٤- وائم المالي ول الق ١٤٠إيضاحات ح

ابات٥- بي الحس ١٤٢ تقرير مراق

ي ٣٠ / ٦ /٢٠١٣م ٦- الي  ف ١٤٣ قائمة المركز الم

روفات ٧- رادات والمص ة اإلي ١٤٥ قائم

ة٨- وائم المالي ول الق ١٤٦إيضاحات ح

عودي ربي الس د الع ة لمؤسسة النق وائم المالي الق



 ١٣٦ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي                                           

 
 
 

  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، ٢٠١٢ يونيه ٣٠في كما  (المؤسسة) لمؤسسة النقد العربي السعودي قوائم المركز الماليلقد راجعنا 

) المعتبرة جزًءا من ھذه ٥ ( رقم) إلى١(رقم اإليضاحات من اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتھية في ذلك التاريخ، و

 وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من قبل 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  لألساس المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً  الماليةلسنةوإيراداتھا ومصروفاتھا عن ا ،م٢٠١٢ يونيه ٣٠

 . )٢من قبل مجلس 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 (
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م االصدار  قســـــــــــ
درة:  لة المص  غطـــاء العمــ
اح  ٢/ھــ) ب ( إيــضــ ١٦٢٣١٦٢٣ ذھــ

ارج ة في الخ ١٧١٨٠٩١٥٤٨٦٦ استثمارات في أوراق مالي
١٧٣٤٣٢١٥٦٤٨٩

رفية ال المص  قسم األعمـــــــــ
دوق :   نقـــد في الصــنــ

د ٢٧٦٩٢٢٣٢٩٧ أوراق نقـــــــــــــ
ة الت مــعــدنـيــ ٩٩ عـمـ

٢٧٧٠١٢٣٣٠٦

ارج وك في الخـ دى الـبــنـ ٥٢٢٥٩٧٣٧٢٤٩٧ ودائـع ل
ارج ة في الـخـ ١٥٢٥٦٩٧١٣٢٧٩٨٩ اسـتـثمارات في أوراق مالي
ية الية مـحـلـ ثمارات في أوراق مـ ٨٧٤٣٨٧٤٣ اسـتــ

رى وعة أخـ ودات مـتــنـ ٥٧٨٥٦٦٥٣ مـوجــ
٢٠٩٠٥٢٣١٧٣٩١٨٨

ة   ات نظامي  حسـابـــ
ه دية وخالفـ مادات مسـتنــ ل اعتـ دات مقاب ٢٠٦٤٨١٣٥٧٧ تعھـ

تقلة ات المس ئات والمؤسس م الھيـــ  قس
خارج وك في الـ دى الـبــنـ ١٨٣٧٣٦٥٠١ ودائع ل

ة ة أجـنبــيـ ي أوراق ماليـ ثمارات ف ٣١٨٤٤٥٣٠٢٠٥٧ اسـتــ
ة الية مـحـليـ ثمارات في أوراق مـ ٢٥٦٤٦٧٢٧٦٣٣١ اسـتــ
ة ال المصـرفيـ م األعمـ دى قســ ٧٩٧٦٥٧٨٩ ودائع لـ

٦٠١٢٦١٥٩٠٦٧٨
ة. وائم المالي ذه الق ن ھ زأ م زًءا ال يتج ى ٤  ج ن ١ إل ة م   تشكل اإليضاحات المرفق

ه ٢٠١٢م ي ٣٠ يوني ا ف كم
ودات الموج

ون لایر ) (ملي

 ٢٠١١/٦/٣٠م ٢٠١٢/٦/٣٠م
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م االصدار قســـــــــــ
درة  أوراق نقد مص

داول ١٤٥٤٦٣١٣٢٩٢٨ في الـتـ
صرفية مال الــمـ م األعـ ٢٧٦٩٢٢٣٢٩٧ في قسـ

١٧٣١٥٥١٥٦٢٢٥

درة ة مص  عمالت معدني
داول ٢٦٧٢٥٥ في الـتـ

صرفية مال الــمـ م األعـ ١٠٩ في قسـ
٢٧٧٢٦٤

١٧٣٤٣٢١٥٦٤٨٩

رفية ال المص قسم األعمـــــــــ
ومة ع الـحـكـ ١٢٥٤٥٠٢٩١٩٠٢٢ ودائ

ية ھات أجـنـبــ ع لـجـ ٣٧٧٤٦٠٣٠ ودائ
ة  ئات حكومي صالح وھــيـ ع مــ ١٦٨٦٢٤١٤٥٦٨٧ ودائ
ن ركات الـتـأمـيـ وك وش ع الــبــنـ ٦٨٢٥٨٦١٤٧١ ودائ

رى ة أخـ لوبات متــنـوعـ ٥٩٥٣٦٥٦٠٦٩٧٨ مطـ
٢٠٩٠٥٢٣١٧٣٩١٨٨

ة   ابات نظامي حس

الفه دية وخـ مادات مســتنــ ل اعتـ ٢٠٦٤٨١٣٥٧٧ التزامات مقاب

تقلة ات المس ئات والمؤسس م الھيـ قس
د ة للتـقـاعـ ٣١٦٥١٥٣١٠٦٨٨ الـمـؤسـسـة الـعـامـ

ماعية ات االجتــ امة للتأمين سة العـ ١٣٢٩٠٥١٢٧٥٩٥ المؤســـ
ة ناديق التــنمـيـ ١٠٦٥٥٧١١١٥٢٥ صـ

رى ٤٥٢٨٤٤٠٨٧٠ مــؤســــسـات أخـ

٦٠١٢٦١٥٩٠٦٧٨

عودي ربي الس د الع ة النقــــــــ مؤسســ
الي  ركز الم ة الم قائم

ه ٢٠١٢م  ي ٣٠ يوني ا ف كم
ات المطلوب

ون لایر) (ملي

 ٢٠١١/٦/٣٠م ٢٠١٢/٦/٣٠م
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ضاح ٤ )  رادات (  إيــ ٥٧٤٥٣٥٧٩ اإليــــــــ

ات  المـــــــــصروفــــــ

ة ة وإداريـــــــــــــــ روفات عــــــموميــــــــــ ١١٨١١١٨١  مصـــــــ

ضاح ٥ ) د ( إيــ ة للتــقـاعــــ ٣١٢٧ اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـ

١٢١٢١٢٠٨

ھا سة وفروعـ ديدة للمؤســ اني جـ ة مب اطي أراضي وإقام ل إلحتي ائض مرّح ٤٥٣٣٢٣٧١ ف

٥٧٤٥٣٥٧٩

ة. وائم المالي ذه الق ن ھ زأ م زًءا ال يتج ى ٥ ج ن ١ إل ة م  تشكل اإليضاحات المرفق

ون لایر) ( ملي

 ٢٠١١/٦/٣٠م ٢٠١٢/٦/٣٠م

عودي ربي الس د الع مؤسسة النق

روفات  رادات والمص ة اإلي قائم

ه ٢٠١٢م  ي  ٣٠ يوني ة ف نة المنتھي  للس
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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م)٢٠١٢ يونيه ٣٠ھـ الموافق (١٤٣٣ شعبان ١٠للسنة المنتھية في 

) طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية ١(

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي ( المؤسسة ) بعمل كمصرف لحكومة المملكة العربية السعودية 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 -

 المبينة أدناه والتي اتبعت  المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفقاً للسياساتالمالية القوائمأعدت 

 مجلس إدارة المؤسسة.  قبل منالقوائم المالية في السنة السابقة، وتعتمد 

  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  ٠,٢٠٧٥١ 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 ٦٧,٣٩٠,٨٧٨اإلصدار 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  (٣) 

 يوليه  ١ھـ الموافق ١٤٣٣ سعبان ١٠ھـ إلى ١٤٣٢  رجب ٢٩ عن الفترة من القوائم الماليةأُعدت 

 م.٢٠١٢ يونيه ٣٠م إلى ٢٠١١

إيرادات غير متكررة   (٤) 

 على أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع ٢٠١٢ يونية ٣٠تشتمل إيرادات المؤسسة للسنة المنتھية في 

  بلغت قيمة ھذه األرباح حوالي مليار وثالثمائة مليون لایر سعودي. .مساھمة المؤسسة في بنك الرياض

     

 

  المؤسسة العامة للتقاعداالكتتاب في   (٥)

 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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  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، ٢٠١٣ يونيه ٣٠في كما  (المؤسسة) لمؤسسة النقد العربي السعودي قوائم المركز الماليلقد راجعنا 

) المعتبرة جزًءا من ھذه ٥ ( رقم) إلى١(رقم اإليضاحات من اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتھية في ذلك التاريخ، و

 وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من قبل 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  لألساس المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً  الماليةلسنةوإيراداتھا ومصروفاتھا عن ا ،م٢٠١٣ يونيه ٣٠

 . )٢من قبل مجلس 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 (
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م االصدار  قســـــــــــ
درة:  لة المص  غطـــاء العمــ
اح  ٢/ھــ) ب ( إيــضــ ١٦٢٣١٦٢٣ ذھــ

ارج ة في الخ ١٩٥١٣٤١٧١٨٠٩ استثمارات في أوراق مالي
١٩٦٧٥٧١٧٣٤٣٢

رفية ال المص  قسم األعمـــــــــ
دوق :   نقـــد في الصــنــ

د ٣٥٣٧٨٢٧٦٩٢ أوراق نقـــــــــــــ
ة الت مــعــدنـيــ ١٣٩ عـمـ

٣٥٣٩١٢٧٧٠١

ارج وك في الخـ دى الـبــنـ ٤٦٦٢٦٥٥٢٢٥٩٧ ودائـع ل
ارج ة في الـخـ ١٩٠٠٩٢٨١٥٢٥٦٩٧ اسـتـثمارات في أوراق مالي
ية الية مـحـلـ ثمارات في أوراق مـ ٨٧٤٣٨٧٤٣ اسـتــ

رى وعة أخـ ودات مـتــنـ ٥٨٠٥٥٧٨٥ مـوجــ
٢٤١٧١٣٢٢٠٩٠٥٢٣

ة   ات نظامي  حسـابـــ
ه دية وخالفـ مادات مسـتنــ ل اعتـ دات مقاب ١٧٤٥٦٢٠٦٤٨ تعھـ

تقلة ات المس ئات والمؤسس م الھيـــ  قس
خارج وك في الـ دى الـبــنـ ١٩٤٥٧١٨٣٧٣ ودائع ل

ة ة أجـنبــيـ ي أوراق ماليـ ثمارات ف ٣٣٨١٤١٣١٨٤٤٥ اسـتــ
ة الية مـحـليـ ثمارات في أوراق مـ ٢٥١٩٣٠٢٥٦٤٦٧ اسـتــ
ة ال المصـرفيـ م األعمـ دى قســ ٤٧٨٧٧٩٧٦ ودائع لـ

٦١٤٣١٥٦٠١٢٦١
ة. وائم المالي ذه الق ن ھ زأ م زًءا ال يتج ى ٤  ج ن ١ إل ة م   تشكل اإليضاحات المرفق

ون لایر ) (ملي

 ٢٠١٢/٦/٣٠م ٢٠١٣/٦/٣٠م

عودي ربي الس د الع ة النقـــــــــ مؤسســ
الي  ركز الم ة الم قائم

ه ٢٠١٣م ي ٣٠ يوني ا ف كم
ودات الموج
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م االصدار قســـــــــــ
درة  أوراق نقد مص

داول ١٦١٠٨٥١٤٥٤٦٤ في الـتـ
صرفية مال الــمـ م األعـ ٣٥٣٧٨٢٧٦٩٢ في قسـ

١٩٦٤٦٣١٧٣١٥٦

درة ة مص  عمالت معدني
داول ٢٨١٢٦٧ في الـتـ

صرفية مال الــمـ م األعـ ١٣٩ في قسـ
٢٩٤٢٧٦

١٩٦٧٥٧١٧٣٤٣٢

رفية ال المص قسم األعمـــــــــ
ومة ع الـحـكـ ١٤١٠٨٤٢١٢٥٤٥٠٢ ودائ

ية ھات أجـنـبــ ع لـجـ ٥٣٢١٣٧٧٤ ودائ
ة  ئات حكومي صالح وھــيـ ع مــ ١٧٥٣٨٩١٦٨٦٢٤ ودائ
ن ركات الـتـأمـيـ وك وش ع الــبــنـ ٧٩٦١٤٦٨٢٥٨ ودائ

رى ة أخـ لوبات متــنـوعـ ٧٤٥٩٦٦٥٩٥٣٦٥ مطـ
٢٤١٧١٣٢٢٠٩٠٥٢٣

ة   ابات نظامي حس
الفه دية وخـ مادات مســتنــ ل اعتـ ١٧٤٥٦٢٠٦٤٨ التزامات مقاب

تقلة ات المس ئات والمؤسس م الھيـ قس
د ة للتـقـاعـ ٣١٦٥١٥--  الـمـؤسـسـة الـعـامـ

ماعية ات االجتــ امة للتأمين سة العـ ١٣٢٩٠٥--  المؤســـ
ة ناديق التــنمـيـ ١٠٦٥٥٧--  صـ

رى ٦١٤٣١٥٤٥٢٨٤ مــؤســــسـات أخـ

٦١٤٣١٥٦٠١٢٦١

ون لایر) (ملي

 ٢٠١٢/٦/٣٠م ٢٠١٣/٦/٣٠م

عودي ربي الس د الع ة النقــــــــ مؤسســ
الي  ركز الم ة الم قائم

ه ٢٠١٣م  ي ٣٠ يوني ا ف كم
ات المطلوب
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ضاح ٤ )  رادات (  إيــ ٤٣٦٢٥٧٤٥ اإليــــــــ

ات  المـــــــــصروفــــــ

ة ة وإداريـــــــــــــــ روفات عــــــموميــــــــــ ١٤٧٠١١٨١  مصـــــــ

د  ة للتــقـاعــــ  اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـ
ضاح ٥) (إيــ

٣٢٣١

١٥٠٢١٢١٢

ديدة  اني جـ ة مب اطي أراضي وإقام ل إلحتي ائض مرّح  ف
ھا للمؤســسة وفروعـ

٢٨٦٠٤٥٣٣

٤٣٦٢٥٧٤٥

ة. وائم المالي ذه الق ن ھ زأ م زًءا ال يتج ى ٥ ج ن ١ إل ة م  تشكل اإليضاحات المرفق

ون لایر) ( ملي

 ٢٠١٢/٦/٣٠م ٢٠١٣/٦/٣٠م

عودي ربي الس د الع مؤسسة النق

روفات  رادات والمص ة اإلي قائم

ه ٢٠١٣م  ي  ٣٠ يوني ة ف نة المنتھي  للس



 ١٤٦ ٥٠التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي                                           

 مؤسسة النقد العربي السعودي
 القوائم الماليةإيضاحات حول 

 م)٢٠١٣ يونيه ٣٠ھـ الموافق (١٤٣٤ شعبان ٢١للسنة المنتھية في 

) طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية ١(

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي ( المؤسسة ) بعمل كمصرف لحكومة المملكة العربية السعودية بحكم 

نظامھا وتحتفظ بحسابات الحكومة.  

 

 :إلصدارقسم ا

ان النشاط الرئيسي لقسم اإلصدار ھو سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي)، ودعم النقد السعودي 

 .وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية

 

 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 -

 المبينة أدناه والتي اتبعت  المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وفقاً للسياساتالمالية القوائمأعدت 

 مجلس إدارة المؤسسة.  قبل منالقوائم المالية  السابقة، تعتمد واتفي السن

  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  ٠,٢٠٧٥١ 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 ٦٧,٣٩٠,٨٧٨اإلصدار 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  (٣) 

 يوليه  ١ھـ الموافق ١٤٣٤ شعبان ٢١ھـ إلى ١٤٣٣ شعبان ١١ عن الفترة من القوائم الماليةأُعدت 

 م.٢٠١٣ يونيه ٣٠م إلى ٢٠١٢

إيرادات غير متكررة   (٤) 

 على أرباح غير متكررة ناتجة عن بيع ٢٠١٢ يونية ٣٠تشتمل إيرادات المؤسسة للسنة المنتھية في 

  بلغت قيمة ھذه األرباح حوالي مليار وثالثمائة مليون لایر سعودي. .مساھمة المؤسسة في بنك الرياض

     

 

  المؤسسة العامة للتقاعداالكتتاب في   (٥)

 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 /

 





ملحق الجداول اإلحصائية موجود على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي في شبكة 
 اإلنترنت على الرابط التالي:

 
 
 

http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/statistics/Pages/Home.aspx 
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