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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

ذي                          مؤسسة ال ل ن ل ي ع وي السادس واألرب ر السن يسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي أن أقدم التقري

طورات          )  م٢٠٠٩( هـ ١٤٣١/١٤٣٠يستعرض أحدث التطورات التي شهدها االقتصاد السعودي خالل العام المالي  ى ت ة إل إضاف

ويشمل التقرير مختلف مجاالت االقتصاد المحلي مثل التطورات النقدية، ).  م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١الربع األول من العام المالي 

وعات،                  دف م زان ال ي ة وم ارجي خ والنشاط المصرفي، والسوق المالية، واألسعار، والمالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة ال

ذة  .  إضافة إلى القطاعات اإلنتاجية مثل النفط والصناعة والكهرباء والزراعة والمياه والنقل واالتصاالت وغيرها ويعطي التقرير نب

ويعتمد بصورة رئيسة على البيانات الرسمية  من الوزارات واإلدارات   .  مختصرة عن آخر التطورات االقتصادية والمالية العالمية

وزارات         . الحكومية والمؤسسات العامة، إضافة إلى البيانات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي ذه ال ع ه ي وأود أشكر جم

مؤسسة من         والجهات الموضحة أسماؤها في جداول التقرير السنوي على حسن تعاونها وتوفيرها معلومات وبيانات قيمة مكنت ال

 .إعداد هذا التقرير

 

مصارف            ى ال ويقدم التقرير شرحًا وافيًا لألعمال التي تقوم بها المؤسسة مثل إدارة السياسة النقدية والرقابة واإلشراف عل

ي       .  التجارية ونشاط التأمين التعاوني ة       ٣٠و يتضمن آذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي المنتهي ف ي ون ي

 .م٢٠١٠يونية  ٣٠م، وقائمة المرآز المالي للمؤسسة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٩

 . وفي الختام أشكر جميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير 
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 النمو االقتصادي 
دل            ـع ث سـجـل ـم تأثر االقتصاد العالمي باألزمة المالية حـي

اشـًا خـالل عـام                         ـم ـك ة اـن ـي ـق ـي حــق ار اـل األســع نمو االقتصاد العالمي ـب
في المئة في  ٣,٠في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ  ٠,٦م بلغ ٢٠٠٩

ي عـام       .  م٢٠٠٨عام  وسجلت دول االقتصادات المتقدمة انكماشًا ـف
ي عـام              ٠,٥في المئة مقابل نمو بلغ  ٣,٢م بلغ ٢٠٠٩ ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
م      ( م ٢٠٠٨ ات                   )  ١-١جدول رـق والـي ي اـل دل ـف ـع ـم ث سـجـل اـل حــي

غ     ي عـام                  ٢,٤المتحدة األمريكية انكماشًا بـل ة ـف ـئ ـم ي اـل م ٢٠٠٩ـف
ة   . في المئة في العام السابق ٠,٤مقابل نمو بلغ  وسجلت دول منطــق

غ      ٤,١اليورو انكماشاًَ بلغت نسبته  ـل ي     ٠,٦في المئة مقابل نمو ـب ـف
ه     ي عـام                ٥,٠المئة حيث سجلت ألمانيا انكماشًا نسبـت ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

م، وفي فرنسـا  ٢٠٠٨في المئة في عام  ١,٢م مقابل نمو بلغ ٢٠٠٩
ة    ٠,٣في المئة مقابل نمو بلغ  ٢,٢بلغ االنكماش  ـئ ـم ع   .  في اـل ـف وارـت

ى    ٢٠٠٨في المئة في عام  ١,٣معدل االنكماش في ايطاليا من  م إـل
اش   . م٢٠٠٩في المئة في عام  ٥,٠ ـم وفي اليابان ارتفع معدل االنـك
ـغت      .  في المئة ٥,٢في المئة إلى  ١,٢من  ـل وفي المملكة المتحدة، ـب

غ     ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٩نسبة االنكماش  ـل  ٠,٥م مقابل نمو ـب
ة                .  في المئة في العام السابق وـي صـادات اآلســي ـت ت دول االـق وسـجــل

 الوضع االقتصادي العالمي
ع خـالل               وـق ـت ـم ن اـل شــهد االقتصاد العالمي تحسنًا أفضل ـم

حـرب                         . م٢٠٠٩عـــام  د اـل ـع ا ـب رة ـم ـت ي ـف ق ـف وط األعــم ـب فبعد الـه
ل                                   شــم ـي صـادي ـل ـت وضـع االـق ــن اـل ــ ــسـ ــحـ ــة ت ـــي ــان ـــث ة ال ـــي الـعـالم

ن عـام                     ي ـم اـن ـث صـف اـل ـن ي اـل م ٢٠٠٩االقـتـصـادات الـمـتـقـدمة ـف
اً                    .  م٢٠١٠وبـدايـة عـام  ـئ طــي حـسـن ـب ـت ون اـل ـك ع أن ـي وـق . ومـن المـت

ن                            ر ـم ـي ـث ي ـآ ًا ـف ـي ًا نســب وـي صـادي ـق ـت ويتوقع أن يكون النشـاط االـق
ة             ـي ــاـم ـن ــة واـل ـــئ ــاشـ ل                .  االقـتـصـادات الـن ـم ـع ظـر أن ـت ـت ـن ـم ن اـل وـم

ي                ـم اـل ـع ب اـل طــل وازن اـل السياسات االقتصادية المتبناه على إعادة ـت
صـاد        ـت ا االـق حيث تواصل تقديم الدعم في الحاالت التي لم يحقق فيـه

ي     . مستوى الثبات الالزم ل ـف آما يواجه صناع السياسات تحديًا يتمـث
طـاع    استعادة توازن الطلب بتحويل الترآيز من القطاع العام إلى الـق
الــخــاص ومــن االقــتــصــادات ذات الــعــجــوزات الــخــارجــيــة إلــى                   

ة    ـي اـل ر   .  االقتصادات ذات الفوائض، مع إصالح القطاعات الـم وتشــي
ه         ـت  ٠,٦أحدث البيانات إلى أن االقتصاد العالمي سجل انكماشًا نســب

ة                        ٢٠٠٩في المئة في عام  داـي ًا ـب ـع وـق ـت ان ـم ا ـآ ـم ك أفضـل ـم م وذـل
دره        .  األزمة وًا ـق ـم ي     ٤,٢آما يتوقع أن يحقق االقتصاد العالمي ـن ـف

 .م٢٠١٠المئة في عام 

 االقتصاد العالمي               

توقعات
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

———————————————————————
٤,٢-٣,٦٤,٩٤,٥٥,١٥,٢٣,٠٠,٦العالم

٢,٣-١,٩٣,٢٢,٧٣,٠٢,٨٠,٥٣,٢االقتصادات المتقدمة
٢,٤-١,٨٢,٩٢,٤٢,٦٢,٢٠,٢٣,٤االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٣,١-٢,٥٣,٦٣,١٢,٧٢,١٠,٤٢,٤الواليات المتحدة األمريكية

١,٠-٠,٨٢,٢١,٧٣,٠٢,٨٠,٦٤,١منطقة اليورو
١,٩-٥,٢-١,٤٢,٧١,٩٢,٠٢,٤١,٢اليابان
١,٢-١,٢٠,٧٣,٢٢,٥١,٢٥,٠-٠,٢ألمانيا
١,٥-١,١٢,٣١,٩٢,٤٢,٣٠,٣٢,٢فرنسا
٠,٨-٥,٠-٠,٠١,٥٠,٧٢,٠١,٥١,٣إيطاليا

١,٣-٢,٨٣,٠٢,٢٢,٩٢,٦٠,٥٤,٩المملكة المتحدة
٣,١-١,٩٣,١٣,٠٢,٩٢,٥٠,٤٢,٦آندا

٣,٧-٢,٥٤,٠٣,٥٣,٩٤,٠١,٧١,١االقتصادات المتقدمة األخرى
١,٠-١,٥٢,٧٢,٢٣,٤٣,١٠,٩٤,١االتحاد األوروبي

٥,٢-٣,٢٥,٩٤,٨٥,٨٥,٨١,٨٠,٩االقتصاديات اآلسيوية الصناعية الجديدة
٦,٢٧,٥٧,١٧,٩٨,٣٦,١٢,٤٦,٣دول األسواق الناشئة والنامية

٥,٠٧,١٦,٣٦,٥٦,٩٥,٥٢,١٤,٧أفريقيا جنوب الصحراء
٨,٢٨,٦٩,٠٩,٨١٠,٦٧,٩٦,٦٨,٧دول آسيا النامية

١٠,٠١٠,١١٠,٤١١,٦١٣,٠٩,٦٨,٧١٠,٠الصين
٦,٩٧,٩٩,٢٩,٨٩,٤٧,٣٥,٧٨,٨الهند

٦,٩٥,٨٥,٣٥,٧٥,٦٥,١٢,٤٤,٥الشرق األوسط وشمال افريقيا
٢,٨-٤,٨٧,٣٥,٩٦,٥٥,٥٣,٠٣,٧دول وسط وشرق أوروبا

٤,٠-٢,٢٦,٠٤,٧٥,٦٥,٨٤,٣١,٨نصف الكرة الغربي
٥,٥-١,١٥,٧٣,٢٤,٠٦,١٥,١٠,٢البرازيل

٤,٠-٧,٧٨,٢٦,٧٨,٥٨,٦٥,٥٦,٦الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
٤,٠-٧,٣٧,٢٦,٤٧,٧٨,١٥,٦٧,٩روسيا

المي   جدول رقم ١-١ : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الع
(نسبة مئوية)

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي ابريل  ٢٠١٠م.
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و             ٠,٩الصناعية الجديدة انكماشًا بلغت نسبته  ـم ل ـن اـب ـق ة ـم ـئ في الـم
ق         ١,٨بلغت نسبته  ام السـاـب ـع ي دول األسـواق       .  في المئة في اـل وـف

ي عـام                ٦,١الناشئة والنامية، تراجع معدل النمو من    ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
دل        ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٤م إلى ٢٠٠٨ ـع خــفض ـم م حيث اـن

ى     ٧,٩النمو في دول آسيا النامية من  ة         ٦,٦في المئة إـل ـئ ـم ي اـل . ـف
ة         ٨,٧في المئة إلى  ٩,٦وتراجع المعدل في الصين من  ـئ ـم ي اـل . ـف
ة       ٥,٧في المئة إلى  ٧,٣آما تراجع المعدل في الهند من  ـئ ـم ي اـل . ـف

ن            ا ـم ـي ـق رـي ال أـف وتراجع معدل النمو في دول الشرق األوسط وشـم
. م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٤م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٥,١

ن        دل ـم ي     ٥,٥وفي دول افريقيا جنوب الصحراء، انخفض المـع ـف
وسجلت دول وسط وشرق أوروبا انكماشًا . في المئة ٢,١المئة إلى 

ه    ٢٠٠٩في المئة في عام  ٣,٧بلغت نسبته  ـت م مقابل نمو بلغت نســب
ي   .  في المئة في العام السابق ٣,٠ رـب وسجلت دول نصف الكرة الـغ

ي   ٤,٣في المئة مقابل نمو بلغ  ١,٨انكماشًا بلغت نسبته  في المئة ـف
ي    .  العام السابق ـت ـي وآذلك سجلت الدول المستقلة عن االتحاد السوفـي

و         ٦,٦م بلغت نسبته ٢٠٠٩انكماشًا خالل عام  ـم ل ـن اـب ـق في المئة ـم
 .م٢٠٠٨في المئة في عام  ٥,٥بلغ 

 
وضـع     ٢٠١٠وتشير التقديرات األولية لعام   م إلى تحسن اـل

في  ٤,٢االقتصادي العالمي حيث من المتوقع أن يسجل نموًا نسبته 
فمن المتوقع أن تسجل دول االقتصادات المتقدمة نموًا خـالل  .  المئة
في  ٣,٢في المئة مقارنة بانكماش مقداره  ٢,٣م مقداره ٢٠١٠عام 

ي عـام            ة ـف ـئ حـدة                      ٢٠٠٩الـم ـت ـم ات اـل والـي ع أن تسـجـل اـل وـق ـت م وـي
غ         ٣,١األمريكية نموًا مقداره  ـل اش ـب ي     ٢,٤في المئة مقابل انكـم ـف
وًا         .  المئة في العام السابق ـم وفي منطقة اليورو، يتوقع أن تسـجـل ـن

ة         ٤,١في المئة مقابل انكماش مقداره    ١,٠مقداره  ـئ ـم ي اـل ن  .  ـف وـم
دة             جـدـي ة اـل اعــي المتوقع أن تسجل دول االقتصادات اآلسيوية الصــن

داره     ٥,٢نموًا مقداره  ة         ٠,٩في المئة مقابل انكماش مـق ـئ ـم ي اـل . ـف
ة                     اشــئ ـن صـادات اـل ـت ي دول االـق و ـف ـم ـن آما يتوقع أن يرتفع معدل اـل

ي       ٦,٣م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٤والنامية من  ة ـف ـئ في الـم
م حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الصين من ٢٠١٠عام 

-١رقم ( ويوضح الرسم البياني .  في المئة ١٠.٠في المئة إلى  ٨,٧
ن        )  ١ وعـات ـم جــم معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لـم

ي      ٢٠١٠-٢٠٠٥الدول خالل الفترة  وًا ـف ـم م حيث يتوقع أن تحقق ـن
 .م٢٠١٠عام 

 
 التضخم
ي         ن ـف ـي ـك تراجعت معدالت التضخم مقاسة بأسعار المستهـل

ي دول                   ضـخـم ـف ـت دل اـل ـع جميع مجموعات الدول حيث انخــفض ـم
ى      ٢٠٠٨في المئة في عام  ٣,٤االقتصادات المتقدمة من   ٠,١م إـل

ة                .  م٢٠٠٩في المئة في عام  طــق ـن ي ـم ضـخـم ـف ـت وانخفض معدل اـل
ى            ٣,٣اليورو من  ة إـل ـئ ـم ة         ٠,٣في اـل ـئ ـم ي اـل دل       .  ـف ـع راجـع ـم وـت

ن      ٤,٥التضخم في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة ـم
ك   .  م٢٠٠٩في المئة في عام    ١,٣م إلى ٢٠٠٨في المئة عام  ذـل وـآ

ن              ة ـم ـي اـم ـن ة واـل ي     ٩,٢انخفض المعدل في دول األسواق الناشـئ ـف
ا    ٥,٢المئة إلى  في المئة حيث انخفض معدل التضخم في دول آســي

ي          ٣,١م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٧,٤النامية من  ة  ـف ـئ ـم في اـل
راجـع       .  م٢٠٠٩عام  ي، ـت ـت وفي الدول المستقلة عن االتحاد السوفيـي

جدول رقم ( في المئة  ١١,٢في المئة إلى  ١٥,٦معدل التضخم من 
٢-١.( 

  
وحسب التقديرات األولية، يتوقع ارتفاع معدالت التضـخـم    

دل              ٢٠١٠في معظم مناطق العالم في عـام       ـع اع ـم ـف ع ارـت وـق ـت م وـي
ي عـام         ٠,١التضخم في دول االقتصادات المتقدمة من  ة ـف في المـئ

ويتوقع ارتفاع المعدل .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١,٥م إلى ٢٠٠٩
ة    ١,١في المئة إلى  ٠,٣في دول منطقة اليورو من  ـئ ـم ي  .  في اـل وـف

دل      ـع دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة، يتوقع ارتفاع ـم
اع  .  في المئة ٢,٣في المئة إلى  ١,٣التضخم من  وآذلك يتوقع ارتـف

في المئة في عام  ٥,٢المعدل في دول األسواق الناشئة والنامية من 
ي عـام                  ٦,٢م إلى   ٢٠٠٩ ة ـف ـئ ـم ي اـل ا        .  م٢٠١٠ـف ي دول آســي وـف

في  ٥,٩في المئة إلى  ٣,١النامية، يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 
حـاد      .  المئة بينما يتوقع انخفاض المعدل في الدول المستقلة عـن االـت

-٦
-٤
-٢
٠
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢

ية
ئو
  م
بة
نس

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي العالمي: ١-١رسم بياني رقم  

االقتصادات المتقدمة االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة االقتصادات المتقدمة األخرى
مية دول األسواق الناشئة  والنا منطقة اليورو آسيا النامية دول 
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١٠ 

توقعات
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

——–—————————
النمو االقتصادي

٤,٢-٣,٠٠,٦    العالم

٢,٣-٠,٥٣,٢    االقتصادات المتقدمة

١,٠-٠,٦٤,١    منطقة اليورو

٣,٧-١,٧١,١    االقتصادات المتقدمة األخرى

٥,٢-١,٨٠,٩    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٦,١٢,٤٦,٣    دول األسواق الناشئة والنامية

٤,٠-٥,٥٦,٦    الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي

التضخم

٣,٤٠,١١,٥    االقتصادات المتقدمة

٣,٣٠,٣١,١    منطقة اليورو

٤,٥١,٣٢,٣    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٩,٢٥,٢٦,٢    دول األسواق الناشئة والنامية

٧,٤٣,١٥,٩    دول آسيا النامية

١٥,٦١١,٢٧,٢الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
العائد السائد بين المصارف في لندن(١)

٣,٠١,١٠,٥    ودائع الدوالر األمريكي

١,٠٠,٧٠,٦    ودائع الين الياباني

٤,٦١,٢٠,٩    ودائع اليورو

البطالة

٥,٨٨,٠٨,٤    االقتصادات المتقدمة

٧,٦٩,٤١٠,٥    منطقة اليورو

٣,٤٤,٣٤,١    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة
العجز/الفائض في الميزانيات الحكومية العامة(٢)

-٨,٣-٨,٧-٣,٦    االقتصادات المتقدمة

-٠,٧-٠,٨١,٢    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٧,٠-٢,٨١٠,٧نمو التجارة العالمية (سلع وخدمات)

الصادرات

٦,٦-١,٩١١,٧    االقتصادات المتقدمة

٨,٣-٤,٠٨,٢    دول األسواق الناشئة والنامية

٧,٣-٣,٨٥,٥    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

جدول رقم ١-٢ : التطورات الرئيسة في االقتصاد العالمي

(نسبة مئوية)

تابع الجدول
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١١ 

توقعات
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

—————————

الواردات

٥,٤-٠,٦١٢,٠االقتصادات المتقدمة

٩,٧-٨,٥٨,٤دول األسواق الناشئة والنامية

٧,٤-٣,٤٨,٢    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

الحساب الجاري(٣)

-٠,٤-٠,٤-١,٣االقتصادات المتقدمة

-٣,٣-٢,٩-٤,٩الواليات المتحدة

٠,٠-٠,٤-٠,٨منطقة اليورو

٣,٢٢,٨٢,٨اليابان

٦,٧٤,٨٥,٥ألمانيا

-١,٩-١,٥-٢,٣فرنسا

-٢,٨-٣,٤-٣,٤إيطاليا

-١,٧-١,٣-١,٥المملكة المتحدة

-٢,٦-٠,٥٢,٧آندا

٤,٩٨,٩٦,٦االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

احتياطيات النقد األجنبي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة)

---١٨٠٠٠,٥٢٧٢٨٨,٩الدول الصناعية

---٧١٠٠,٤١١٣٨٧,٢الدول النامية

صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى األسواق الناشئة 
١٧٩,٢١٨٠,٢٢٠٩,٨والنامية (مليار دوالر)

٢٩,٥-٣٦,٤٣٦,٣متوسط أسعار النفط (٤)

---٩٥,٠٥٩,٥النفط العربي الخفيف(٥) (دوالر أمريكي للبرميل)

(٤)  النسبة المئوية للتغير السنوي للمتوسط البسيط لألسعار الفورية لمزيج برنت ونفط دبي ونفط غرب تكساس الوسيط.

تابع جدول رقم ١-٢ : التطورات الرئيسة في االقتصاد العالمي

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

(٥)  المصدر : منظمة الدول المصدرة للنفط (األوبك).

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٠.

(نسبة مئوية)

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

نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.  (٢)
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١٢ 

ى      ٢٠٠٨في المئة في عام  ٥,٨االقتصادات المتقدمة من   ٨,٠م إـل
حـدة              .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ـت ـم ات اـل والـي ي اـل وارتفع المعدل ـف

وفي منطقة اليورو .  في المئة ٩,٣في المئة إلى  ٥,٨األمريكية من 
في المئة  ٩,٤م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٧,٦ارتفع المعدل من 

ن    ٢٠٠٩في عام  ي     ٧,٢م حيث ارتفع معدل البطالة في ألمانيا ـم ـف
ن    .  في المئة ٧,٤المئة إلى  ي     ٧,٩آما ارتفع المعدل في فرنسا ـم ـف
ن       .  في المئة ٩,٤المئة إلى  ا ـم  ٦,٨وآذلك ارتفع المعدل في ايطالـي

ن      .  في المئة ٧,٨في المئة إلى  ة ـم وفي اليابان، ارتفع معدل البطـاـل
. م٢٠٠٩في المئة في عام  ٥,١م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٤,٠

ى      ٥,٦آما ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة من  ة إـل في المـئ
ي عـام          ٦,٢وارتفع المعدل في آندا من . في المئة ٧,٥ ة ـف ـئ في الـم

ي عـام          ٨,٣م إلى ٢٠٠٨ دل           .  م٢٠٠٩في المئة ـف ـع ع ـم ـف ا ارـت ـم ـآ
ن        دة ـم  ٣,٤البطالة في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجدـي

 ).٣-١جدول رقم (في المئة  ٤,٣في المئة  إلى 
 

ع أن          ٢٠١٠وحسب التقديرات األولية لعام   وـق ـت ـم ن اـل م، ـم
ث   تشهد معدالت البطالة ارتفاعًا في معظم االقتصادات العالمية حـي
ن   من المتوقع ارتفاع معدل البطالة في دول االقتصادات المتقدمة ـم

. م٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٤م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٨,٠
ة     ـي ـك ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة في الواليات المتحدة األمرـي

ة       ٧,٢م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ١١,٢السوفييتي من  ـئ ـم في اـل
م                 .  م٢٠١٠في عام  ي رـق اـن ـي ـب رسـم اـل دالت   )  ٢-١( ويوضـح اـل ـع ـم

رة          ـت ـف م، ٢٠١٠-٢٠٠٥التضخم في مجموعات من الدول خـالل اـل
ا            دول ـم وعـات اـل جــم ويالحظ ارتفاع معدالت التضخم في جميع ـم

 .عدا الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
 

 البطالة
اء                     ـن ة أـث دـم ـق ـت ـم صـادات اـل ـت ن االـق ـي آان التفاوت ملحوظًا ـب

ة                طـاـل ـب ج واـل اـت ـن ى أوضـاع اـل ن    .  الرآود من حيث تأثيره عـل ـك ـم وـي
ا                                ـي اـن ي أســب حـاد ـف ة اـل طـاـل ـب اع اـل ـف ن ارـت ر ـم ـب إرجاع الجانب األـآ
ر               ـي أـث ى ـت ج، فضـال عــل والواليات المتحدة إلى أثر انخفاضات الناـت
ي               ن ـف ـي ـل اـم ـع رة اـل ـث ـك الضغط المالي وآساد أسعار المساآن نظرًا ـل

ة       .  قطاع التشييد والبناء طـاـل ـب أما في البلدان األخرى فكان ارتفاع اـل
ل            .  أقل من المتوقع ـم ـع ات اـل وـب ج ـن راـم ويرجع في جانب منه إلى ـب

وال تزال السياسات النقدية والمالية التقليدية هي األدوات   .  القصيرة
شـاط               ـن ى اـل ا عــل رـه ـي أـث األساسية لدعم توظيف العمالة عن طريق ـت

 .االقتصادي
 

ي عـام                 ة ـف طـاـل ـب ظـم         ٢٠٠٩ارتفعت معدالت اـل ـع ي ـم م ـف
االقــتــصــادات الــعــالــمــيــة حــيــث ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة فــي دول                 

٠
٣
٦
٩

١٢
١٥
١٨

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ توقعات ٢٠١٠

ية
ئو
ة م
سب
ن

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

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

توقعات
٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

————————————
٥,٤٥,٨٨,٠٨,٤االقتصادات المتقدمة

٥,٤٥,٩٨,٢٩,٤االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٤,٦٥,٨٩,٣٩,٤    الواليات المتحدة األمريكية

٧,٥٧,٦٩,٤١٠,٥    منطقة اليورو
٣,٨٤,٠٥,١٥,١    اليابان
٨,٤٧,٢٧,٤٨,٦    ألمانيا
٨,٣٧,٩٩,٤١٠,٠    فرنسا
٦,١٦,٨٧,٨٨,٧    إيطاليا

٥,٤٥,٦٧,٥٨,٣    المملكة المتحدة
٦,٠٦,٢٨,٣٧,٩    آندا

٣,٤٣,٤٤,٣٤,١االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

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

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل ٢٠١٠م.
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١٣ 

إجـراء   .  عميق الجذور وفي نفس الوقت يجب ان تلتزم الحكومات ـب
 .تخفيضات آبيرة في العجز عندما يصبح التعافي راسخًا

ي عـجـز                            اعـًا ـف ـف ة ارـت دـم ـق ـت ـم صـادات اـل ـت ت االـق فقد سجـل
ي                      ٨,٧الميزانية العامة ليبلغ  حــل ـم ج اـل اـت ـن ن اـل ة ـم ســب ـن في المئة ـآ

ة        ٣,٦م مقابل عجز بلغت نسبته ٢٠٠٩اإلجمالي في عام  ـئ ـم ي اـل ـف
ة  ٢٠٠٨في عام  م حيث ارتفع العجز في الواليات المتحدة األمريكـي

ي عـام                ١٢,٥م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٦,٦من  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ى           ٢,٠وارتفع العجز في منطقة اليورو من . م٢٠٠٩ ة إـل ـئ ـم ي اـل ـف
ي عـام                ٣,٣في المئة حيث بلغ العجز في ألمانيا  ٦,٣ ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي       .  م٢٠٠٨في المئة في عام  ٠,٠م مقابل ٢٠٠٩ جـز ـف ـع وارتفع اـل
ة       ٧,٩في المئة إلى  ٣,٤فرنسا من   ـئ ـم ي اـل ي          .  ـف ع ـف ـف ك ارـت ذـل وـآ
ي           ٥,٣م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٢,٧ايطاليا من  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن      .  م٢٠٠٩عام  ى             ٤,٢وفي اليابان، ارتفع العجز ـم ة إـل ـئ ـم ي اـل ـف
ن          .  فـي الـمئة ١٠,٣ حـدة ـم ـت ـم  ٤,٨آما ارتفع العجز في المملكة اـل

ــام            ــي ع ــة ف ى      ٢٠٠٨فـي الـمــئ ي عـام                ١٠,٩م إـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
غ        . م٢٠٠٩ اـل ـب ى             ٠,١وفـي آــنـدا تـحول الفائض اـل ة إـل ـئ ـم ي اـل ـف

ي عـام                  ٥,٠عـجــز بـلـغـت نـسـبـة    ة ـف ـئ ـــم ــي ال ا   .  م٢٠٠٩ف ـم ـآ
غ              ـل ــجـزًا ـب ــرى ع ــ سـجــلت دول االقـتـصـادات الـمــتـقــدمة األخ

ه          ٢٠٠٩فـي الـمــئـة فــي عـام  ١,٦ ـت ــض نســب ــائ  ١,٥م مـقـابـل ف
ــام                 ــ ــي ع ــ ــة ف ــ ـــئ ــصـادات           .  م٢٠٠٨فـي الــم ــ ـــت ــي دول االق وف

جـز      ي عـام                ١,٢اآلسيوية الصناعية الجديدة، بلغ الـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي     . في المئة ٩,٤في المئة إلى  ٩,٣من  دل ـف آما يتوقع ارتفاع المـع
ع         ١٠,٥في المئة إلى  ٩,٤منطقة اليورو من  وـق ـت ث ـي في المئة حــي

م ٢٠٠٩في المئة في عـام     ٧,٤ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا من 
دل          . م٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٦إلى  ـع ـم اع اـل ـف وآذلك يتوقع ارـت

ى           ٧,٨في المئة و ٩,٤في آٍل من فرنسا وايطاليا من  ة إـل ـئ ـم ي اـل ـف
اع     .  في المئة على التوالي ٨,٧في المئة و ١٠,٠ ـف ومن المتوقع ارـت

ى        ٧,٥معدل البطالة في المملكة المتحدة من  ة إـل ي     ٨,٣في المـئ ـف
 ٧,٩في المئة إلى  ٨,٣وفي آندا، يتوقع انخفاض المعدل من . المئة

دة    . في المئة جـدـي وآذلك في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية اـل
ى      ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٣من  ي عـام                ٤,١م إـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي        )  ٣-١( ويوضح الرسم البياني رقم ،  م٢٠١٠ ة ـف طـاـل ـب معدالت اـل
رة                 ـت ـف ارة خـالل اـل خــت ن    .  م٢٠١٠-٢٠٠٥مجموعات دول ـم ـي ـب وـي

وعـات          جــم ع ـم ـي الرسم البياني االرتفاع في معدالت البطالة في جـم
 .م٢٠٠٩الدول في عام 

 
 المالية العامة

استمرت االوضاع المالية بالتراجع في جميع مناطق العالم  
ام   .  م٢٠٠٩في عام  ـع وعلى الرغم من حجم العجز الكبير والدين اـل

ن الضـروري         ـم الذي يواصل االرتفاع في عدد آبير من البلدان، ـف
ي                   اـف ـع ـت ح اـل ى أن يصــب صـاد إـل االستمرار بالخطط التحفيزية لالقـت
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ـة: ٣-١رسم بياني رقم   مـعــدالت الـبـطـالــ

منطقة اليورو االقتصادات المتقدمة االقتصادات المتقدمة الرئيسة االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

توقعات
٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
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-٨,٣-٨,٧-٣,٦-١,١االقتصادات المتقدمة
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المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل ٢٠١٠م.

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

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
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١٤ 

ام                              ع من ع راب ع ال رب دوالر خالل ال ل ال اب ق م ٢٠٠٩مكاسب م
ة            سب ن كي ب دوالر             ٣,١١فتصدرها البيزو المكسي ة، وال ئ م ي ال ف

ة                    ٢,٢٠الكندي بنسبة  سب ن ي ب ق ري وب إف جن د ال ران في المئة، وال
م سجلت عملة واحدة تراجعًا أمام ٢٠٠٩وفي عام . في المئة ١,٧٥

ي     .  في المئة ٢,٥٢الدوالر وهي الين الياباني بنسبة  اق فيما حققت ب
دوالر حيث            ٢٠٠٩العمالت الرئيسة خالل عام  ام ال م مكاسب أم

ة       سب ة،          ٣٢,٨٦ارتفع الريال البرازيلي مقابل الدوالر بن ئ م ي ال ف
ة                  سب ن ي ب ق ري وب اف د جن ران دوالر          ٢٧,٥٥وال ة، وال ئ م ي ال ف

كي       .  في المئة ٢٧,٤٠االسترالي بنسبة  ري دوالر األم آما تراجع ال
ة          سب ن ام                ٢٣,٧٩مقابل الدوالر النيوزلندي ب ة خالل ع ئ م ي ال ف

 .م٢٠٠٩
 

ي      ة          ٢,٥٢وفي اليابان، خسر الين الياباني حوال ئ م ي ال ف
وقد يكون ذلك بسبب   .  م٢٠٠٩مقابل الدوالر األمريكي خالل عام 

ز      زي ع ت السياسة الرامية إلى اضعاف الين مقابل العمالت األخرى ل
وى          ى مست ة إل الصادرات اليابانية ووصول عجز الحكومة الياباني

ة             .  قياسي اي ه ي ن دوالر ف ل ال وقد سجل الين أعلى مستوى له مقاب
ي                  ٨٦,٣١م عند سعر   ٢٠٠٩شهر نوفمبر  ن ع ا ي م دوالر م ل ن ل ي

ة           اضي م ع عشر ال ووصل  .  أعلى مستوى له خالل السنوات األرب
دوالر     ٩٣,١٥سعر صرف الين في نهاية العام عند مستوى  ل . ين ل

و       ٩١,٧٤وقد بلغ سعر صرف الين  اي ين للدوالر في بداية شهر م
دوالر         .  م٢٠١٠ ل ال اب ق وفي أوروبا، ارتفع سعر صرف اليورو م

ام                   ٢٠٠٩خــالل عــام  ع ة ال اي ه د ن ـ ن غ عـ ـ دوالر    ١,٤٣م لـيـبـل
ه          ـ ت ـ ب ـ ة         ٢,٧مـسـجـًال ارتـفـاعـًا نـس ئ م ي الـ ذا         .  فـ ود ه ع د ي وق

رسمي              دة ال ائ ف ر الـ ـ االرتـفـاع إلى اسـتـمـرار الـفـارق بـيـن سـع
مرآزي                               ك ال ن ب اد السوق أن ال ق ت ى اع ن وإل ي ـ ت ـ ل عـلـى الـعـمـ
ل       ب ورو ق األوروبي سوف يقوم برفع سعر الفائدة الرسمي على الي

سه           ف اه ن ج ي االت د سعر          .  أن يأخذ بنك االحتياط الفيدرال د شه وق
ك    ٢٠٠٩صرف اليورو مقابل الدوالر تراجعًا في نهاية عام    م وذل

ك                 ذل ي وآ ة دب كي وأزم ري ألسباب منها تحسن سوق العمالة األم
و       .  بروز أزمة اليونان اي ورو         ٢٠١٠وفي بداية شهر م ي د ال م شه

ورو              ي غ سعر صرف ال ل  ١,٢٧تراجعًا آبيرًا أمام الدوالر حيث ب
 .دوالر

 
ه                              ي ن ج ذب سعر صرف ال ذب دة، ت ح ت م ة ال ك ل م وفي الم

م إذ تراجع في بداية ٢٠٠٩اإلسترليني خالل الربع األخير من عام 
الربع ليصل إلى أدنى مستوى له خالل الربع وخالل األشهر الستة 

مرآزي      . دوالر ١,٥٧الماضية ليبلغ  ويعود ذلك إلى قرار البنك ال
ة      ٠,٥٠البريطاني بإبقاء سعر الفائدة الرسمي عند  ئ م د   .  في ال ع وب

ى        ١,٦٨ذلك شهد سعر صرف الجنية االسترليني تحسنًا ليصل إل
ة   .  دوالر في منتصف شهر نوفمبر اي ثم عاد لالنخفاض ليبلغ في نه

ة                  .  دوالر ١,٦١العام  ال م ع حسن سوق ال ت راجع ل ويعزى هذا الت
ة                       اري ج ت وك ال ن ب كشاف ال رزت ان ي أب ت األمريكي وأزمة دبي ال

ام                 .  البريطانية ي خالل ع ن ي رل ه اإلست ي ن وسجل سعر صرف الج
دوالر    ١٠,٨م ارتفاعًا نسبته ٢٠٠٩ ة      .  في المئة مقابل ال داي ي ب وف

ام             ٢٠١٠شهر مايو  ي أم ن ي رل ة اإلست ي م تراجع سعر صرف الجن
 .دوالر ١,٤٨الدوالر ليبلغ 

 

جدول ( م ٢٠٠٨في المئة في عام  ٠,٨م مقابل فائض نسبته ٢٠٠٩
 ).٤-١رقم 

ام             ع ة ل ي راجع          ٢٠١٠وحسب التقديرات األول ع ت وق ت م ي
ام                ٨,٧العجز في دول االقتصادات المتقدمة من  ي ع ة ف ئ م ي ال ف

ام       ٨,٣م إلى ٢٠٠٩ ع              ٢٠١٠في المئة في ع وق ت م م حيث من ال
ة        ١٢,٥تراجع العجز في الواليات المتحدة األمريكية من  ئ م ي ال ف

ع    .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١١.٠م إلى ٢٠٠٩في عام  وق ت بينما ي
ى            ٦,٣ارتفاع العجز في منطقة اليورو من  ة إل ئ م ي     ٦,٨في ال ف

ا من           رنس  ٣,٣المئة حيث من المتوقع ارتفاع العجز في ألمانيا وف
ى           ٨,٢في المئة و ٥,٧في المئة إلى  ٧,٩في المئة و ة عل ئ م في ال
ة          ٥,٢وفـي إيـطـاليا، يتوقع تراجع العجز إلى .  الـتـوالـي ئ م ي ال ف

ان من                   .  م٢٠١٠فــي عــام  اب ي ي ال عجز ف راجع ال ويـتوقع أن يت
ي            ٩,٨م إلــى ٢٠٠٩فـي المــئـة فـي عــام  ١٠,٣ ة ف ئ ـ م ي الـ فــ
دا من           .  م٢٠١٠عــام  ن ي آ ي     ٥,٠بـيـنما يتوقع ارتفاع العجز ف ف

اع                  .  في المئة ٥,١الـمئة إلى  ف ع ارت وق ت دة، ي ح ت م ة ال ك وفي الممل
ة           ١١,٤فـي الـمـئـة إلـى  ١٠,٩العـجـز مـن  ـ ـ ئ ـ م ي الـ ـ ي  .  فـ وفـ

خفاض                  ع ان وق ت دة، ي دي ج ة ال دول االقتصادات اآلسيوية الصناعي
ي             ٠,٧م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ١,٢العجز من  ة ف ئ م ي ال ف

 . م٢٠١٠عام 
 

 التطورات النقدية والمالية
في ضوء الرآود االقتصادي والتراجع الملحوظ في حرآة  

خفاض     اإلقراض والمخاوف من احتماالت آساد عالمي، حصل ان
ة          دي ق ن طات ال هو األآثر حدة في النشاط االقتصادي، مما دفع السل
ي           رة ف ي ب ة آ في االقتصادات العالمية إلى عمل تخفيضات استثنائي
ى                   اظ عل حف ة وال ول ي أسعار الفائدة وتدابير غير تقليدية لضخ الس

 .استمرارية االئتمان
 

 أسعار الفائدة
ن                        ي د ب ائ دوالر الس ال ع ب ودائ ى ال د عل تراجع معدل العائ

دن  ام                ٣,٠من       (LIBOR)*  المصارف في لن ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ام           ١,١م إلى ٢٠٠٨ ي ع ة ف ع أن          .  م٢٠٠٩في المئ وق ت م ومن ال

ى         ام                  ٠,٥يستمر باالنخفاض إل ي ع ة ف ئ م ي ال ا   .  م٢٠١٠ف م آ
ى          ٤,٦انخفض المعدل على الودائع باليورو من  ة إل ئ م  ١,٢في ال

ام        ٠,٩ويتوقع أن ينخفض إلى . في المئة ي ع . م٢٠١٠في المئة ف
ي           ١,٠وانخفض العائد على الودائع بالين الياباني من  ة ف ئ م ي ال ف

ع أن     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,٧م إلى ٢٠٠٨عام  وق ومن المت
 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٠,٦ينخفض المعدل إلى 

 
 أسعار الصرف

ام                          ع من ع راب ع ال رب كي خالل ال ري دوالر األم سجل ال
ن             ٢٠٠٩ ي ا ال سة تصدره ي رئ م ارتفاعًا مقابل عدد من العمالت ال

ة           سب ن ي     ٣,٧١الياباني الذي انخفض مقابل الدوالر األمريكي ب ف
ة                ـ ـ ب ـ س ـ ن دي بـ ويـ ة،           ٢,٧٣الـمـئـة، والـكـرون الـسـ ئ م ي ال ـ فـ

ة         ٢,١٣والــيــورو بـنسبة  ئ م ي ال قت                .  ف ي حق ت عمالت ال ا ال أم

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

 .اليورو
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١٥ 

و       .  ديسمبر ٢٩نقطة في  ٥٤٣٨ اي غ     ٢٠١٠وفي بداية شهر م ل م ب
 .نقطة ٥١٢٣المؤشر مستوى 

 
 أسواق السندات

دات                            ات السن ئ ظم ف ع ى م د عل وائ ع راجعت ال بعد أن ت
ع                رب ا خالل ال ه وجه الحكومية في العمالت الرئيسة بدأ يختلف ت

دة   ٢٠٠٩الرابع من عام  ح م حيث ارتفعت العوائد في الواليات المت
دات           ظم السن ع األمريكية والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو على م
ى                         ان عل اب ي ي ال خفضت ف ن ان ي حي المختلفة بمختلف اآلجال ف
دات                     ى السن عت عل ف مدى وارت السندات القصيرة والمتوسطة ال

ى      .  الطويلة المدى د عل ففي الواليات المتحدة األمريكية ارتفع العائ
غ      ٢٠٠سنة بمقدار ٣٠السندات استحقاقات  ل  ٤,٦٥نقطة أساس ليب

اق                     حق دات است ى السن د عل ائ ع وات      ١٠في المئة، وارتفع ال سن
ي      ٣٦نقطة أساس و ١٦٤وسنتين بمقدار  وال ت . نقطة أساس على ال

حت                   ي أصب ت ة ال ي ضخم ت وقد تعكس هذه التطورات الضغوط ال
صاد           ت ي االق ة ف تتراآم في االقتصاد األمريكي نتيجة لضخ السيول

ن   .  المحلي ي وفي اليابان، انخفض العائد على السندات استحقاق سنت
دار      ق م دات ذات                     ٢٣ب ى السن ل د ع ائ ع ع ال ف ة أساس وارت ط ق ن

ا         ٥٤بمقدار )  سنة ٣٠( االستحقاق الطويل األجل  م نقطة أساس م
 .يدل على تخوف المستثمرين من التضخم في المدى المتوسط

 
اق    وفي منطقة اليورو، انخفض العائد على السندات استحق

د   .  سنوات وارتفع على باقي السندات ٤و ٣ ائ ويالحظ انخفاض الع
دار      ق طة أساس         ٤٢على السندات استحقاق سنتين بم ق ع   .  ن ف وارت

. نقطة أساس    ٤٤سنوات بمقدار  ١٠العائد على السندات استحقاق 
ى      ويعود انخفاض العائد على السندات استحقاق المدى المتوسط إل
رجح        ن ي مخاوف المستثمرين من انعكاسات األزمة المالية في حي
د   ارتفاع العائد على السندات طويلة األجل إلى التضخم الذي سيتول

لف أداء               .   من السياسة النقدية الحالية دة، اخت ح ت م ة ال وفي المملك
ن                    ي ت ن ة  أوس اق سن حق العوائد على السندات متوسطة األجل است
دات                   ى السن د عل وائ ع دات وتصدرت ال وارتفعت على باقي السن

دار     ١٠استحقاق  طة أساس بسبب              ١٠٠سنوات االرتفاع بمق ق ن
ى               هدف إل ي ت ت ة وال ي االستمرار في السياسة النقدية والمالية الحال
د       زي م مواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية مما أدى إلى ضخ ال
د        ن من السيولة في االقتصاد المحلي وإبقاء سعر الفائدة الرسمي ع

ذ                  ٢٠٠٩في المئة منذ مارس    ٠,٥٠ ن ه م وى ل ى مست و أدن م وه
 .م١٦٩٤تأسيس البنك المرآزي البريطاني في سنة 

 
 التجارة الدولية وموازين المدفوعات

 التجارة الدولية -أ
تسببت المخاوف من حدوث آساد عالمي بانخفاض النشاط  

م حيث   ٢٠٠٩االقتصادي العالمي والتجارة العالمية بشكل في عام 
ام          ٢,٨تراجع معدل نمو حجم التجارة الدولية من  ي ع ة ف ئ في الم

داره                ٢٠٠٨ ق ًا م ب ال وًا س م ام                ١٠,٧م ليسجل ن ي ع ة ف ئ م ي ال ف
في المئة  ٧,٠ومن المتوقع أن يسجل المعدل نموًا مقداره .  م٢٠٠٩

فقد انخفض معدل نمو حجم الصادرات من السلع .  م٢٠١٠في عام 

 األسواق المالية لألسهم والسندات 
 أسواق األسهم

ع          رب حققت أسواق األسهم العالمية مكاسب آبيرة خالل ال
ة                   ٢٠٠٩الرابع من عام  ف ل ك خفاض ت ة وان ول ي رة الس وف م نتيجة ل

ة     ي م ال ي   .  التمويل واالنتعاش النسبي الذي حققته االقتصادات الع ف ف
ز                   ؤشر داو جون ة، آسر م ي ) DJIA( الواليات المتحدة األمريك

لألسهم األمريكية في األسبوع األول من الربع الرابع أدنى مستوى  
ه   ٩٤٨٧له عند  نقطة قبل أن يعاود التحسن ليسجل أعلى مستوى ل

م وذلك بسبب  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣٠نقطة في  ١٠٥٤٨في الربع عند 
ار        اع أسع ف المبيعات العالية التي تحققت خالل األعياد وآذلك الرت

دار           .  السلع األولية ق م ًا ب اع ف  ١٦٥٢وخالل العام حقق المؤشر ارت
وى         د مست اع            ١٠٤٢٨نقطة ليبلغ في نهاية العام عن ف ارت طة ب ق ن

ام   ١٨,٨نسبته  في المئة مما شكل أفضل أداء سنوي للمؤشر منذ ع
و                    .  م٢٠٠٣ اي ة شهر م داي ي ب وى      ٢٠١٠وبلغ المؤشر ف م مست
اي              .  نقطة ١٠٣٨٠ ك ي ؤشر ن ) NIKKEI( وفي اليابان، سجل م

ؤشر            ٢٠٠٩لألسهم اليابانية ارتفاعًا خالل عام  م ع ال ف م حيث ارت
ام            ١٠٥٤٦نقطة ليبلغ مستوى  ١٦٨٦بمقدار  ع ة ال اي ه ي ن نقطة ف

ق           ١٩وبارتفاع نسبته  اب ام الس ع ال ة ب ذا      .  في المئة مقارن ود ه ع وي
وسع                  ان وت اب ي ي ال ة ف ي ل وي التحسن إلى زيادة إنتاج الصناعة التح
حة الشرآات         النشاط االقتصادي في الصين الذي يصب في مصل

ام         .  اليابانية التصديرية م سجل     ٢٠٠٩وخالل الربع الرابع من ع
وى               غ مست ل ب ي ر ل  ٩٠٨٢المؤشر أدنى مستوى له في نهاية نوفمب

ة             ة بصف وي ة، واآلسي ي نقطة وذلك بسبب انكشاف الشرآات اليابان
و        .  عامة، تجاه أزمة دبي المالية اي غ     ٢٠١٠وفي بداية شهر م ل م ب

 .نقطة ١٠٥٢٥المؤشر 
  

وفي أوروبا، شهدت سوق األسهم األوروبية حرآة مماثلة  
ع             راب ع ال رب لما شهدته سوقي األسهم األمريكية واليابانية خالل ال

م                           .  م٢٠٠٩من عام  ألسه ي ل ل ان ت ورغن س ؤشر م د سجل م ق ف
ع       )  MSCI_EURO(األوروبية  راب ع ال رب أدنى مستوى له في ال

راجع          .  نقطة ٨١٠في بداية شهر نوفمبر حيث بلغ  ت ذا ال ر ه ويعتب
سة          بمثابة تصحيٍح لزيادة حادة في أسعار السلع األولية دامت خم

طة    ٨٨٥وفي نهاية الربع تحسن أداء المؤشر ليبلغ .  عشر شهرًا نق
ع          ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٩في  رب ه خالل ال . م مما يمثل أعلى مستوى ل

ي            ة ف ل ام ع ويعود هذا االرتفاع إلى زيادة أسعار أسهم الشرآات ال
م ٢٠٠٩وخالل عام .  مجال الحديد والطاقة مع ارتفاع أسعار النفط

ي                ١٦١حقق المؤشر زيادة مقدارها  ؤشر ف م ل ال ف نقطة حيث اق
ة        ٢٢,٥نقطة مرتفعًا بنسبة  ٨٧٨نهاية العام عند مستوى  ئ م ي ال ف
وتسي           .  مقارنة بالعام السابق ؤشر ف وفي المملكة المتحدة، ارتفع م

)FTSE-ام               )  ١٠٠ ة خالل ع ي ان ط ري ب غ       ٢٠٠٩لألسهم ال ل ب ي م ل
ي      ٩٧٩نقطة بزيادة مقدارها  ٥٤١٣مستوى   ١٨,٧نقطة أو حوال
ؤشر            .  في المئة م ي أداء ال ًا ف وقد شهد الربع الرابع من العام تذبذب

د     ٢٠٠٩حيث سجل أدنى مستوى له في الربع الرابع من عام  ن م ع
نقطة في بداية شهر أآتوبر حيث تأثر بتردي أوضاع سوق  ٤٩٨٩

ع         .  العمالة في الواليات المتحدة االمريكية راب ع ال رب وشهد نهاية ال
وى          د مست ن ارتفاع المؤشر ليسجل أعلى مستوى له خالل الربع ع
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ائض من          ف  ٤,٩االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة، ارتفع ال
ام                  ٨,٩م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ي ع ة ف ئ م ي ال . م٢٠٠٩ف

جدول رقم ( م ٢٠١٠في المئة في عام  ٦,٦ويتوقع أن يبلغ الفائض 
٢-١.( 
 

حساب                      ي ال ائض ف ف خفض ال ة، ان وفي دول آسيا النامي
ي          ٥,٧الجاري آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من  ة ف ئ م في ال

ع أن     ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,١م إلى ٢٠٠٨عام  وق م، ومن المت
خفض        .  م٢٠١٠في المئة في عام    ٤,١يستقر الفائض عند  ا ان م آ

ي من               ت ي ي وف اد الس ي     ٤,٩الفائض في الدول المستقلة عن االتح ف
م ٢٠١٠في المئة، ويتوقع أن يرتفع الفائض في عام  ٢,٦المئة إلى 

ا،                    .  في المئة ٤,٠إلى  ي ق ري ال أف ي دول الشرق األوسط وشم وف
ام         ١٥,٥انخفض الفائض من  ة ع ئ ى      ٢٠٠٨في الم ي     ١,٨م إل ف

ى      ٢٠٠٩المئة في عام  ي     ٥,٢م، ومن المتوقع ارتفاع الفائض إل ف
وب الصحراء                  .  م٢٠١٠المئة في عام  ا جن ي ق ري وسجلت دول أف

غ  ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,١عجزًا بلغت نسبته  م مقابل فائض بل
ي     ١,٧ويتوقع تراجع العجز إلى .  م٢٠٠٨في المئة في عام  ٠,٩ ف

رة                   .  م٢٠١٠المئة في عام  ك ي دول نصف ال عجز ف وانخفض ال
ي          ٠,٥م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٠,٦الغربي من  ة ف ئ م في ال

ام           ١,٠ومن المتوقع أن يبلغ العجز .  م٢٠٠٩عام  ي ع ة ف ئ م في ال
 ٨,٠وفي دول وسط وشرق أوروبا، انخفض العجز من    .  م٢٠١٠

ومن .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٣م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام 
 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٥المتوقع ارتفاع العجز إلى 

 
 التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية

ى األسواق              خاصة إل ارتفع صافي التدفقات الرأسمالية ال
ل   ١٨٠,٢م إلى ٢٠٠٩الناشئة والنامية خالل عام  مليار دوالر مقاب

ام        ١٧٩,٢ ي ع ى                ٢٠٠٨مليار دوالر ف ع إل ف رت ع أن ي وق ت م، وي
دول،     .  م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٢٠٩,٨ وحسب مجموعات ال

غ          ل داخل ب ار       ١٤٥,٥سجلت دول آسيا النامية صافي تدفق لل ي ل م
. م٢٠٠٨مليار دوالر في عام  ٣٣,٨م مقابل ٢٠٠٩دوالر في عام 
ام              ٧٦,٠ويتوقع أن تبلغ  ي ع ار دوالر ف ي ي دول    .  م٢٠١٠مل وف

 ٣٢,٣نصف الكرة الغربي، بلغ صافي التدفقات الرأسمالية للداخل 
ق                   ٥٦,٩مليار دوالر مقابل  اب ام الس ع ي ال ار دوالر ف ي ل ومن  .  م

ام            ٧٩,٧المتوقع أن يرتفع إلى  ي ع ي  .  م٢٠١٠مليار دوالر ف وف
داخل       ل دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا أرتفع صافي التدفقات ل

ي       ١٦,٨م إلى ٢٠٠٨مليار دوالر في عام  ٥,٤من  مليار دوالر ف
ي     ١٢,٩ومن المتوقع أن ينخفض إلى . م٢٠٠٩عام  مليار دوالر ف
ة       . م٢٠١٠عام  ل ق ت س م آما تراجع صافي التدفقات للخارج للدول ال

ى  ٢٠٠٨مليار دوالر في عام  ٩٥,٦عن االتحاد السوفييتي من  م إل
ي       ٥٦,٥ويتوقع أن يرتفع ليبلغ .  مليار دوالر ٥٥,٦ مليار دوالر ف
ي   .  م٢٠١٠عام   وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء، انخفض صاف

ام       ٢٤,٨التدفقات إلى الداخل من  ى    ٢٠٠٨مليار دوالر في ع م إل
مليار دوالر    ٤٠,٦ومن المتوقع أن يرتفع إلى . مليار دوالر ١٨,٢

 ). ٥-١جدول رقم (م ٢٠١٠في عام 
 

ام                ١,٩والخدمات في االقتصادات المتقدمة من     ي ع ة ف ئ م ي ال ف
داره        ٢٠٠٨ ق ي م ام                ١١,٧م إلى معدل نمو سلب ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ام                       .  م٢٠٠٩ ي ع ًا ف ي اب ج وًا اي م دل ن ع م ق ال ومن المتوقع أن يحق
وفي دول األسواق الناشئة والنامية، . في المئة ٦,٦م مقداره ٢٠١٠

 ٨,٢في المئة إلى معدل نمو سلبي مقداره  ٤,٠انخفض المعدل من 
في المئة  ٨,٣ومن المتوقع أن يسجل المعدل نموًا مقداره . في المئة
ة        .  م٢٠١٠في عام  وي صادات اآلسي وتراجع المعدل في دول االقت

ام        ٣,٨الصناعية الجديدة من  ي ع دل        ٢٠٠٨في المئة ف ع ى م م إل
ع أن     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٥,٥نمو سلبي مقداره  وق ومن المت

 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٧,٣يسجل المعدل نموًا مقداره 
 

أما بالنسبة للواردات، فقد تراجع معدل نمو حجم الواردات  
ة          ٠,٦من السلع والخدمات في االقتصادات المتقدمة من    ئ م ي ال ف

ي           ١٢,٠م إلى معدل نمو سلبي مقداره ٢٠٠٨في عام  ة ف ئ م ي ال ف
ق    ٢٠١٠ومن المتوقع ارتفاع المعدل في عام .  م٢٠٠٩عام  حق م لي

ة       ٥,٤نموًا مقداره  ئ م ي ال ي دول                  .  ف دل ف ع م خفض ال ك ان ذل وآ
غ     ٨,٥األسواق الناشئة والنامية من   ٨,٤في المئة إلى نمو سلبي بل

ي          ٩,٧ويتوقع أن يحقق المعدل نموًا مقداره . في المئة ة ف ئ م في ال
دة،      .  م٢٠١٠عام  دي ج وفي دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية ال

و          ٢٠٠٨في المئة في عام  ٣,٤تراجع المعدل من  م دل ن ع ى م م إل
اع     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٨,٢سلبي مقداره  ف ومن المتوقع ارت

 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٧,٤المعدل ليسجل نموًا مقداره 
 
 موازين المدفوعات -ب

ج                   ات ن ة من ال سب ن جاري آ انخفض العجز في الحساب ال
ة    دم المحلي اإلجمالي في موازين مدفوعات دول االقتصادات المتق

ى      ٢٠٠٨في المئة في عام  ١,٣من  ام                ٠,٤م إل ي ع ة ف ئ م ي ال ف
د          ٢٠٠٩ ن عجز ع ام                ٠,٤م، ويتوقع استقرار ال ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ة من            .  م ٢٠١٠ ي ك ري دة األم ح فقد تراجع العجز في الواليات المت
. م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٩م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٤,٩

ام        ٣,٣ومن المتوقع أن يبلغ العجز  ي ع ي  .  م٢٠١٠في المئة ف وف
في المئة  ٠,٤في المئة إلى  ٠,٨منطقة اليورو، انخفض العجز من 

ام         .  م٢٠٠٩في عام  ي ع د   .  م٢٠١٠ويتوقع عدم وجود عجز ف ق ف
ى    ٢٠٠٨في المئة في عام    ٦,٧انخفض الفائض في ألمانيا من  م إل

ومن المتوقع أن يرتفع الفائض إلى .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٨
ا من              .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٥ رنس ي ف عجز ف وانخفض ال
ى         .  في المئة ١,٥في المئة إلى  ٢,٣ عجز إل  ١,٩ويتوقع ارتفاع ال

ي   ٣,٤وفي ايطاليا، استقر العجز عند .  م٢٠١٠في المئة في عام  ف
ى    .  م٢٠٠٩المئة في عام  ي     ٢,٨ومن المتوقع انخفاض العجز إل ف
ي     ٣,٢وفي اليابان، انخفض الفائض من    . م٢٠١٠المئة في عام  ف
ع    .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٨م إلى ٢٠٠٨المئة في عام  وق ت وي

ام       ٢,٨أن يستقر الفائض عند  خفض    .  م٢٠١٠في المئة في ع وان
ى     ١,٥العجز في المملكة المتحدة من  ة         ١,٣في المئة إل ئ م ي ال . ف
عجز         غ ال ل ب ام                  ١,٧ومن المتوقع أن ي ي ع ة ف ئ م ي ال . م٢٠١٠ف

ام                ٢,٧وسجلت آندا عجزًا بلغ  ي ع ة ف ئ م ي ال ل      ٢٠٠٩ف اب ق م م
خفض         .  م٢٠٠٨في المئة في عام  ٠,٥فائض نسبته  ن ويتوقع أن ي

ام          ي ع ز ف ج ع غ      ٢٠١٠ال ل ب ي ة      ٢,٦م ل ئ م ي ال ي دول   .   ف وف
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توقعات
٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

————————————
اإلجمالي

٦٨٩,٣١٧٩,٢١٨٠,٢٢٠٩,٨صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٤١٢,١٤٣٩,٩٢٧٤,٨٢٩٤,١      صافي االستثمار المباشر
-٢٣,٢٢٧,٨-٨٨,٦٨٤,٧      صافي استثمارات الحافظة
-٥٦,٥-١١٧,٩-١٨٨,٦١٧٦,٠      صافي االستثمارات األخرى

-٨٠,٢٢,٣-١١٦,٩-٩٨,٤صافي التدفقات الرسمية
-٦٣٢,٤-٥٣٨,٨-٦٦٦,٦-١٢٢٦,٠التغيرات في االحتياطيات * 
أفريقيا جنوب الصحراء

٢٦,٣٢٤,٨١٨,٢٤٠,٦صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٢٢,٩٣٢,٦٢٢,٨٢٥,٤      صافي االستثمار المباشر
٦,٩١١,٦-٩,٥٢٠,٦      صافي استثمارات الحافظة
٣,٦-١٢,٨١١,٦-٦,١      صافي االستثمارات األخرى

٦,٢٧,٩-٣,٣-٣,٨صافي التدفقات الرسمية
-٨,٢١٢,٨-١٧,١-٢٩,٢التغيرات في االحتياطيات * 

آسيا النامية
١٩٥,٩٣٣,٨١٤٥,٥٧٦,٠صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

١٥٢,٦١٣٣,٥٦٦,٨٤٨,١      صافي االستثمار المباشر
-٢٠,٣٨,٤-٦٨,٩٤,٦      صافي استثمارات الحافظة
٥٨,٣٣٦,٣-٩٥,٠-٢٥,٦      صافي االستثمارات األخرى

٨,٧٩,٨٧,٤-٠,٦صافي التدفقات الرسمية
-٤٤٨,١-٤٦٠,٨-٤٤٠,٥-٦٢٧,٩التغيرات في االحتياطيات * 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
٤٣,٩٥,٤١٦,٨١٢,٩صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٤٣,٢٦١,٢٧٠,٠٧١,٧      صافي االستثمار المباشر
-٥٦,٢-٠,٤٤٤,٨-٤٤,١      صافي استثمارات الحافظة
-٢,٥-٨,٤-٤٤,٨٥٦,٢      صافي االستثمارات األخرى

-٧٥,٨-٢٨,٣-١٢١,٥-٧٥,٥صافي التدفقات الرسمية
-٨,٠٦٠,٠-١٨٦,٠-٢٣١,٦التغيرات في االحتياطيات * 

نصف الكرة الغربي
١٠٧,٤٥٦,٩٣٢,٣٧٩,٧صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٨٧,٤٩١,٩٦٥,٠٨٧,٩      صافي االستثمار المباشر
٢٩,٧١٨,٤-٣٨,٨١٩,٠      صافي استثمارات الحافظة
-٢٦,٦-٦٢,٤-١٦,٠-١٨,٤      صافي االستثمارات األخرى

٢,٢٤٣,٤١٣,٧-٥,٨صافي التدفقات الرسمية
-٤٨,٧-٥٧,٨-٥٠,٩-١٣٣,١التغيرات في االحتياطيات * 

الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي**
-٥٦,٥-٥٥,٦-١٢٩,٨٩٥,٦صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٢٨,٣٥٣,٠١٨,٩١٩,٢      صافي االستثمار المباشر
-٢,٤٩,١-١٩,٥٣٠,٩      صافي استثمارات الحافظة
-٦٦,٦-٧٧,٠-٨٢,٠١١٧,٧      صافي االستثمارات األخرى

١٤,٥١٨,٣-٢٥,٩-٦,٦صافي التدفقات الرسمية
-٤١,٧-٣٣,١١٤,٠-١٦٨,١التغيرات في االحتياطيات * 
* تشير عالمة  (-) إلى زيادِة.

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١٠م.
** تضم جورجيا ومنغوليا.

جدول رقم ١-٥ : التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية
( مليار دوالر أمريكي )
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 التطورات االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ي دول مجلس                         صادي ف ت و االق م ن عدالت ال تراجعت م

ام     م ٢٠٠٩التعاون لدول الخليج العربية باألسعار الحقيقية خالل ع
دل   . متأثرة باألوضاع التي يمر بها االقتصاد العالمي ع فقد تراجع م

ة من        ام                ٤,٢النمو في المملكة العربية السعودي ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ي     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,٦م إلى ٢٠٠٨ دل ف وانخفض المع

ة    ٣,٥في المئة إلى  ١٢,٨سلطنة عمان من  ئ م راجع       .  في ال ا ت م آ
ى  ٢٠٠٨في المئة في عام  ١٣,٤معدل النمو في دولة قطر من  م إل

ة     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٩,٥ ك ل م وآذلك انخفض المعدل في م
ي      ٢,٩م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٦,٣البحرين من  ة ف في المئ

دل           .  م٢٠٠٩عام  ع م دة سجل ال وفي دولة اإلمارات العربية المتح
ام      ٢,٥م مقداره ٢٠٠٩انكماشًا في عام  ع في المئة مقابل نمو في ال

ة                      .  في المئة ٧,٤السابق بلغ  ي دول و ف م ن دل ال ع ك سجل م ذل وآ
ة    ٨,٥في المئة مقابل نمو بلغ  ١,٧الكويت انكماشًا مقداره  ئ في الم

 ).٦-١جدول رقم (م ٢٠٠٨في عام 
 

مجلس       وشهدت معدالت التضخم تراجعًا في جميع دول ال
ة                  ٢٠٠٩خالل عام  ك ل م م ي ال م ف تضخ دل ال م، حيث انخفض مع

ى    ٢٠٠٨في المئة في عام  ٩,٩العربية السعودية من  ي     ٥,١م إل ف
وانخفض المعدل في دولة اإلمارات العربية . م٢٠٠٩المئة في عام 
ي   ١,٦م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ١٢,٣المتحدة من  في المئة ف

ًا من         .  م٢٠٠٩عام  ع راج  ١٠,٦وفي دولة الكويت سجل المعدل ت
ا   .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٠م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  م آ

ي     ٢,٨في المئة إلى  ٣,٥انخفض المعدل في مملكة البحرين من  ف
في  ١١,٨وآذلك تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان من .  المئة

ام            ٣,٤م إلى ٢٠٠٨المئة في عام  ي ع ة ف ئ ي  .  م٢٠٠٩في الم وف
ي             ٤,٩دولة قطر سجل معدل التضخم نموًا سلبيًا بلغ  ة ف ئ م ي ال ف

داره                ٢٠٠٩عام  ق اع م ف ل ارت اب ق ام                ١٥,١م م ي ع ة ف ئ م ي ال ف
 .م٢٠٠٨

 
ي                       ال راجع إجم د ت ق وعات، ف دف م ن ال أما بالنسبة لموازي

ام   ٧٤٩,٣لدول المجلس من )  فوب( الصادرات  مليار دوالر في ع
م بانخفاض نسبته ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٤٩١,٧م إلى ٢٠٠٨
ة    ٣٤,٤ ئ م ة                        .  في ال ي رب ع ة ال ك ل م م راجعت صادرات ال حيث ت

ام       ٣١٣,٤السعودية من  ى      ٢٠٠٨مليار دوالر في ع  ١٩٢,٢م إل
ام          ي ع ة               .  م٢٠٠٩مليار دوالر ف خفضت صادرات دول ا ان م آ

دة من              ح ت م ام               ٢٣٩,٢اإلمارات العربية ال ي ع ار دوالر ف ي ل م
ي  . م٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ١٧٤,٧م إلى ٢٠٠٨ وانخفضت ف

ك        ٣٣,٢مليار دوالر إلى  ٥٤,٩دولة  قطر من  ذل مليار دوالر وآ
ام          ٨٧,٠انخفضت صادرات دولة الكويت من  ي ع مليار دوالر ف

ام     ٥٠,٢م إلى ٢٠٠٨ راجعت        .  م٢٠٠٩مليار دوالر في ع ا ت م آ
ن من        )  فوب(الصادرات  حري ب في آٍل من سلطنة عمان ومملكة ال

ار دوالر         ٢٩,٨مليار دوالر إلى  ١٧,٣مليار دوالر و  ٣٧,٧ ي ل م
ي   ١١,٩و وال د                 .  مليار دوالر على الت ق واردات، ف ل ة ل سب ن ال ا ب أم

ار   ٣٥٩,٨لدول المجلس من ) فوب(انخفض إجمالي الواردات  ملي
ه      ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٣٠٠,٤دوالر إلى  ت ب م بانخفاض نس

ات          ق دف ي ت وبالنسبة لمكونات تلك التدفقات، انخفض صاف
ار    ٤٣٩,٩االستثمار المباشر إلى األسواق الناشئة والنامية من  ي مل

م، ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٢٧٤,٨م إلى ٢٠٠٨دوالر في عام 
ام           ٢٩٤,١ويتوقع ارتفاع صافي التدفقات إلى  ي ع ار دوالر ف ملي

داخل                 .  م٢٠١٠ ى ال ظة إل اف ح ارات ال م ث وبلغ صافي تدفقات است
م مقابل صافي تدفق للخارج بلغ ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٢٣,٢
ومن المتوقع أن تسجل صافي .  مليار دوالر في العام السابق ٨٤,٧

غ       .  م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٢٧,٨تدفق للخارج بمبلغ  ل ا ب م آ
خارج        ار       ١١٧,٩صافي تدفقات االستثمارات األخرى إلى ال ي ل م

ام        ي ع ل        ٢٠٠٩دوالر ف اب ق ام               ١٧٦,٠م م ي ع ار دوالر ف ي ل م
ارات األخرى           .  م٢٠٠٨ م ث ت ق االس ويتوقع أن ينخفض صافي تدف

 .م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٥٦,٥للخارج ليبلغ 
 

 سوق النفط العالمية
مي     حسب بيانات وآالة الطاقة الدولية، تراجع الطلب العال

ون   ٨٥,٠م ليبلغ ٢٠٠٩في المئة في عام  ١,٤على النفط بنسبه  ملي
ام               ٨٦,٢برميل يوميًا مقابل  ي ع ًا ف ي وم . م٢٠٠٨مليون برميل ي

ة      ١,٩ومن المتوقع ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط بنسب
غت    .  مليون برميل يوميًا ٨٦,٦م ليبلغ ٢٠١٠في المئة في عام  ل وب

ي            ال ة من إجم ي نسبة طلب دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم
مليون برميل  ٤٥,٥في المئة أي نحو  ٥٣,٥الطلب العالمي حوالي 

 .م٢٠٠٩يوميًا خالل عام 
 

ط،  *  وفي المقابل انخفض متوسط العرض العالمي  من النف
ل            ٨٤,٩في المئة ليبلغ    ١,٧م بنسبة ٢٠٠٩في عام  ي رم ون ب ي ل م

ق                  ٨٦,٤يوميًا مقابل  اب ام الس ع ي ال ًا ف ي وم ل ي غ   .  مليون برمي ل وب
ي               ك حوال ة األوب ظم ن ون       ٣٣,٤إجمالي العرض من دول م ي ل م

ل    ٦,٢م بانخفاض نسبته ٢٠٠٩برميل يوميًا في عام  اب في المئة مق
عرض           .  مليون برميل يوميًا في العام السابق ٣٥,٦ ع ال ف ا ارت م بين

ة        ٠,٥من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسبة  ئ م ي ال ف
ي دول               .  مليون برميل يوميًا ١٩,٤ليبلغ  اق عرض من ب ع ال وارتف

غ        ٢,١م بنسبة ٢٠٠٩العالم المنتجة للنفط خالل عام  ل ب ي في المئة ل
ًا   ٢,٣مليون برميل يوميًا، ويمثل المتبقي  ٢٩,٤ مليون برميل يومي

ر         ري ك ت ة ال ي ع        .  صافي المكتسبات والخسائر من عمل وق ت م ومن ال
ى   انخفاض العرض من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إل

اع             .  م٢٠١٠مليون برميل يوميًا في عام  ١٩,٠ ف ع ارت وق ت ا ي م ن بي
غ          ل ب ي ون       ٣٠,٢العرض مـن بـاقي دول العالم المنتجة للنفط ل ي ل م

 .برميل يوميًا
 

ل   ( وتشير أحدث بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي   ري أب
وسط   )  م٢٠١٠ الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض مت

ام               ٣٦,٣بنسبة ** سعر النفط ي ع ة ف ئ م ع    .  م٢٠٠٩في ال وق ت وي
غ       ٢٠١٠في المئة في عام  ٢٩,٥ارتفاعه بنسبة  ل ب ي دوالرًا    ٨٠م ل

 .للبرميل
 

—————————— 
 .يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي*  
 .ونفط دبي ونفط غرب تكساس الوسيط) برنت(المتوسط البسيط لألسعار الفورية لنفط بحر الشمال ** 
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٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————————————————————

٢٥٤,٤٢٢٨,٣٢١,٩٢٠,٦٤٧٢,٣٣٧٢,٣٦٠,٣٥٩,٤١٠٠,٤٨٢,٣١٤٨,٢١٢٧,٠الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

-٦,٣٢,٩٤,٢٠,٦١٢,٨٣,٥١٣,٤٩,٥٨,٥١,٧-٧,٤٢,٥نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

أسعار الفائدة على الدوالر االمريكي (استحقاق ثالثة 
أشهر)

٢,٢٠,٣٢,٤٠,٣٢,٢٠,٣٢,٩٠,٧٢,٢٠,٣٢,٩٠,٧

١٠,٦٤,٠-١٢,٣١,٦٣,٥٢,٨٩,٩٥,١١١,٨٣,٤١٥,١٤,٩معدل التضخم

٢٩,١٥,٤٢٠,٨٤,٥١٧,٦١٠,٧٢٣,١٤,٧٢١,٩١٢,٧١٥,٩١٣,٢معدل نمو عرض النقود* 

١٧٦,٣١٤٤,٥١٤,٢٩,٦١٠٠,٦٨٦,٤٢٠,٧١٨,٤٢٥,١٢٠,٩٢٢,٩٢٠,٥الواردات (فوب)

٢٣٩,٢١٧٤,٧١٧,٣١١,٩٣١٣,٤١٩٢,٢٣٧,٧٢٩,٨٥٤,٩٣٣,٢٧٨,٠٥٠,٢الصادرات (فوب)

٢,٣٠,٦١٣٢,٣٢٢,٨٥,٥٠,٩١٤,٢٠,٧٦٤,٨٢٧,٦-٢٢,٣٤,٠الحساب الجاري

١٠,٣٢,٧٢٧,٩٦,٠٩,١١,٥١٤,١٠,٩٤٣,٧٢١,٧-٨,٨١,٨نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي** 

٦,٠١,٣١٠,٦٨,٥٢٨,٣١٨,٦-٣٢,٦٦,٣-٧,٥٠,٩-١٣,٦٠,٥نسبة الفائض/العجز في المالية العامة** 

٥,٦٥,٤١,١١,١٢٤,٨٢٥,٤٢,٩٣,٠١,٤١,٦٣,٤٣,٥عدد السكان (مليون نسمة)

جدول رقم ١-٦ : التطورات الرئيسة في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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

( مليار دوالر أمريكي )
 

دولة الكويتدولة قطر سلطنة عمانالمملكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية المتحدة
______________________________

 *  M٢ يمثل عرض النقود الموسع في سلطنة عمان وM٣ يمثل عرض النقود الموسع في باقي دول المجلس.

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل  ٢٠١٠م، تقرير EIU ابريل ٢٠١٠م ،  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي .

____________________________________________________________
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وعقد المجلس النقدي لدول مجلس التعاون اجتماعه األول          

م في مدينة الرياض بحضور أصحاب               ٢٠١٠مارس      ٣٠في   
المعالي محافظي البنوك المرآزية ومؤسسات النقد للدول األعضاء 
وهي مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر،                 

واستعرض أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم           .  ودولة الكويت 
األول متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في استكمال البناء                           

وناقش تنفيذ المهام    .  المؤسسي والتنظيمي ألعمال المجلس النقدي      
الرئيسة للمجلس النقدي التي حددها نظامه األساسي ومن أبرزها              
تهيئة وتنسيق السياسات النقدية، واستمرار تطوير األنظمة                          

آذلك ناقش مجلس . اإلحصائية، وتهيئة نظم المدفوعات والتسويات
اإلدارة عددًا من المواضيع الالزمة لعمل المجلس مثل استكمال                 
الجهاز التنفيذي للمجلس، وإعداد اللوائح المالية واإلدارية                            

وفي الختام أآد    .  والميزانية التشغيلية للمجلس للسنة المالية الحالية       
المجلس أهمية توطيد العمل المؤسسي للمجلس النقدي وتأآيد                      
استقالليته ومواصلة العمل الجاد إلنشاء البنك المرآزي وإصدار             

ومن ضمن ما صدر من قرارات للمواضيع التي           .  العملة الموحدة 
 :جرى مناقشتها اآلتي

اختيار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الدآتور           -
محمد بن سليمان الجاسر رئيسًا لمجلس إدارة المجلس                      

م ٢٠١٠/٣/٣٠النقدي لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ               
، واختيار محافظ        )هـ١٤٣١ربيع اآلخر            ١٤الموافق    (

رشيد محمد   /  مصرف البحرين المرآزي معالي األستاذ           
المعراج نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة لمدة سنة واحدة اعتبارًا          

 .من نفس التاريخ
تشكيل لجنة تحضيرية عليا لمتابعة انجاز الخطوات األولى             -

الختيار رئيس تنفيذي للمجلس النقدي ووضع اللوائح والبنى 
التحتية لعمل المجلس وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت           

 .ممكن
 
 السوق الخليجية المشترآة -٢

ة          ة الخليجي ى المواطن ترآز السوق الخليجية المشترآة عل
ع                   و أن يتمت دأ أساسي وه ى مب في المجال االقتصادي، وتقوم عل
دول                 ة من ال ي أي دول ة ف مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطني

وتدل اإلحصاءات على التزايد في أعداد المستفيدين من  .  األعضاء
ن                  دد المواطني د ع شترآة حيث تزاي ة الم قرارات السوق الخليجي

ام              ٤,٥الذين يتنقلون بين دول المجلس من     ي ع واطن ف ون م ملي
ا  .  م٢٠٠٨مليون مواطن في عام  ١٥م إلى ما يزيد على ١٩٩٥ آم

تراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس              بلغ العدد التراآمي لل
ي             صادية حوال شطة االقت ألف رخصة        ٢٨لممارسة مختلف األن

وفيما يتعلق بأعداد مواطني دول المجلس  .  م٢٠٠٨حتى نهاية عام 
المتملكين للعقار في دول المجلس األخرى، فإن اإلحصائيات تشير 
رارات الخاصة               ستفيدين من الق داد الم إلى زيادة متواصلة في أع

ي مجال        .  م٢٠٠٨مستفيد في عام    ٧٣٥٩بتملك العقار لتبلغ  ا ف أم
تداول األسهم، فقد بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس          

ألف  ٦٨٥في الشرآات المساهمة بالدول األعضاء األخرى حوالي 
ة، عملت دول             .  م٢٠٠٨مساهم في عام  ارة البيني وفي مجال التج

مجلس التعاون على إزالة الحواجز الجمرآية بين الدول األعضاء    

واردات          .  في المئـة ١٦,٥ خفضت ال وب ( فقد ان ة         )  ف ك ل م م ي ال ف
ام            ١٠٠,٦العربية السعودية من  ي ع ى    ٢٠٠٨مليار دوالر ف م إل

ام             ٨٦,٤ ي ع ار دوالر ف ي ل ة      .  م٢٠٠٩م ي دول ضت ف خف وان
ى            ١٧٦,٣اإلمارات العربية المتحدة من  ار دوالر  إل  ١٤٤,٥ملي

ار دوالر         ٢٥,١آما تراجعت في دولة قطر من   .  مليار دوالر ي ل م
ام     ٢٠,٩م إلى ٢٠٠٨في عام  ك   .  م٢٠٠٩مليار دوالر في ع ذل وآ

مليار دوالر  ٢٢,٩في دولة الكويت من ) فوب(تراجعت الواردات 
ان     .  مليار دوالر٢٠,٥إلى  وانخفضت آذلك في آٍل من سلطنة عم

ى        ١٤,٢مليار دوالر و ٢٠,٧ومملكة البحرين من  ار دوالر إل ملي
 .  مليار دوالر على التوالي ٩,٦مليار دوالر و ١٨,٤

 
مجلس           وتراجع فائض الحساب الجاري في جميع دول ال

ي                  ٢٠٠٩خالل عام  جاري ف حساب ال ائض ال م حيث انخفض ف
ة من              ودي ام               ١٣٢,٣المملكة العربية  السع ي ع ار دوالر ف ي ل م

ى      ٢٠٠٨ ام                 ٢٢,٨م إل ي ع ار دوالر ف ي ل خفض    .  م٢٠٠٩م وان
ار       ٢٧,٦مليار دوالر إلى  ٦٤,٨الفائض في دولة الكويت من  ي ل م

 ٢٢,٣آما انخفض في دولة اإلمــارات العربية المتحدة من .  دوالر
ي     ٤,٠م إلى عجز بلغ ٢٠٠٨مـليـار دوالر في عام  مليار دوالر ف

ار       ١٤,٢آما تراجع الفائض في دولة قطر من    .  م٢٠٠٩عام  ي ل م
 ٥,٥وانخفض في سلطنة عمان من   . مليــار دوالر ٠,٧دوالر إلى 

راجع             . مليار دوالر ٠,٩مليار دوالر إلى  ن ت حري ب ة ال ك وفي ممل
ام          ٢,٣الفائض من  ي ع ى      ٢٠٠٨مليار دوالر ف ار       ٠,٦م إل ي ل م

 .م٢٠٠٩دوالر في عام 
 

أما بالنسبة لألوضاع المالية، فقد سجلت تراجعًا خالل عام  
ة                 ٢٠٠٩ ي رب ع ة ال ك ل م م م في جميع دول المجلس حيث سجلت ال

ي                         ٦,٣السعودية عجزًا بلغ  حل م ج ال ات ن ة من ال سب ن ة آ ئ م في ال
في المئة في عام  ٣٢,٦م مقابل فائض بلغ ٢٠٠٩اإلجمالي في عام 

في المئة إلى  ٢٨,٣وتراجع الفائض في دولة الكويت من . م٢٠٠٨
ي     ١٠,٦آما تراجع الفائض في دولة قطر من      .  في المئة ١٨,٦ ف

ك   .  م٢٠٠٩في المئة في عام    ٨,٥م إلى ٢٠٠٨المئة في عام  ذل وآ
ى       ٦,٠انخفض الفائض في سلطنة عمان من  ي     ١,٣في المئة إل ف

ة           .  المئة ي زان ي م وفي  دولة اإلمارات العربية المتحدة، بلغ عجز ال
ة    ١٣,٦م مقابل فائض نسبته ٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,٥ ئ في الم

ي     ٠,٩آما سجلت مملكة البحرين عجزًا نسبته .  م٢٠٠٨في عام  ف
ام         ٧,٥م، مقابل فائض نسبته ٢٠٠٩المئة في عام  ي ع ة ف في المئ

 .م٢٠٠٨
 

 التعاون اإلقليمي والدولي
 االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -١

ة      ي رب عقد المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الع
م حيث اطلع ٢٠٠٩اجتماعه الثالثين في مدينة الكويت في ديسمبر 

ر      المجلس األعلى على تقارير التقدم في مجال االتحاد النقدي وعب
خصوص             ذا ال ه مجلس        .  عن ارتياحه لما تم إحرازه ب ارك ال وب

دي               ق ن اد ال ح ة االت ي اق ف مصادقات الدول األعضاء األطراف في ات
يف       ث ك عليها، ووجه بإنشاء المجلس النقدي وآلف مجلس إدارته بت
ك         ي ذل ا ف العمل إلنجاز ما أوآل إليه من مهام بموجب االتفاقية بم
 .تحديد البرنامج الزمني إلصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول
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طلبات جديدة للدخول في مفاوضات اتفاقيات تجارة حرة مع دول   
 المجلس ودراسات الجدوى لها

ج                  ي ل خ دول ال اون ل ع ت تلقت األمانة العامة لدول مجلس ال
ارة حرة          ج ات ت ي . العربية عدة طلبات للدخول في مفاوضات اتفاق

 .وتخضع تلك الطلبات لدراسات جدوى
  

 الهيئات المالية العربية -٤
نوي                 شكل س ا ب ة اجتماعاته ة العربي ات المالي د الهيئ تعق

ة      وتكون عادة في فصل الربيع، يتم خاللها استعراض أداء آل هيئ
 . والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها

 
 صندوق النقد العربي -أ 

ام        هد ع شاط              ٢٠٠٩ش ال الن ي مج ًا ف عًا ملحوظ م توس
ة           دة بقيم  ٤٧٠اإلقراضي للصندوق حيث قدم خمسة قروض جدي

ام             ١٣٢مليون دوالر مقابل  ي ع ون دوالر ف ك  .  م٢٠٠٨ملي وبذل
ذ               ة من دول العربي صندوق لل دمها ال ارتفع إجمالي القروض التي ق

ام    ١٩٧٨بداية نشاطه اإلقراضي في عام  م ٢٠٠٩م وحتى نهاية ع
ة             .  مليار دوالر ٥,٦لتبلغ  ي ذم ة ف وقد بلغ رصيد القروض القائم

 ٥٣مليار دوالر أي ما يعادل    ١,٥الدول األعضاء المقترضة نحو 
ل               ة للتحوي دفوع بعمالت قائم صندوق الم في المئة من رأسمال ال

ي     ٤٢مليار دوالر في العام السابق أي ما يعادل    ١,٢مقابل نحو  ف
ة       .  المئة من رأسمال الصندوق ي نهاي وبلغ صافي الدخل المحقق ف

ي            ١٦٧,٣م حوالي   ٢٠٠٩عام  ل حوال ون دوالر مقاب  ١٤٤,٠ملي
سابق    اق نحو             .  مليون دوالر في العام ال الي اإلنف غ إجم  ٢٢,٥وبل

سابق               ٢١,١مليون دوالر مقابل    ام ال ي الع ون دوالر ف غ  .  ملي وبل
ام     ٢,٨رأسمال الصندوق المدفوع حوالي  مليار دوالر في نهاية ع

ال    ٢٠٠٩ م، وتبلغ  مساهمة المملكة العربية السعودية في رأس الم
ي       ادل                 ٤٢٤,٤المدفوع حوال ا يع ون دوالر أي م ي     ١٤,٩ملي ف

 .المئة
 

 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا -ب 
ام           ٢,٨بلغ رأس مال المصرف   ة ع ي نهاي مليار دوالر ف
ادة      ٢٠٠٨مليار دوالر في نهاية عام  ٢,٢م مقابل ٢٠٠٩ م أي بزي
ي       .  مليون دوالر ٦٠٠قدرها  ة حوال  ٦٨٥,٠وتبلغ مساهمة المملك

سبته                  ا ن ون دوالر أي م ة       ٢٤,٥ملي ي المئ ي     .  ف غ إجمال وبل
ام                  ٢٠٠مخصصات التمويل  ة ع ي نهاي ون دوالر ف م ٢٠٠٩ملي

ل    سابق           ١٩٠مقاب ام ال ي الع ون دوالر ف وسجل المصرف   .  ملي
م مقابل خسارة ٢٠٠٩مليون دوالر في عام  ١٧٤,٩إيرادات بلغت 

سابق            ٧٤,٤بلغت    ام ال ي الع ون دوالر ف ي     .  ملي غ إجمال ا بل آم
ام            ١٦,٨المصروفات  ي ع ل      ٢٠٠٩مليون دوالر ف  ١٦,٢م مقاب

وبلغ صافي موجودات المصرف          .  مليون دوالر في العام السابق
ل      ٢٠٠٩مليار دوالر في نهاية عام    ٣,٣ ار دوالر       ٣,٢م مقاب ملي

داره             .  م٢٠٠٨في نهاية عام  آما سجل المصرف صافي دخل مق
ام             ١٥٨,٢ ون دوالر خالل ع ل خسارة بلغت       ٢٠٠٩ملي م مقاب
 .مليون دوالر في العام السابق ٩٠,٦

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -جـ 
م بقيمة إجمالية ٢٠٠٩قرضًا خالل عام  ١٨قدم الصندوق  
ي    .  مليار دوالر ١,٢مقدارها  وبلغ المجموع التراآمي للقروض الت

ة    . فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمرآي
م                     ١٩٨٣وفي عام    ارة حرة، ث ة تج م أقامت دول المجلس منطق

رار        .  م٢٠٠٣االتحاد الجمرآي في عام  سنوات إق ك ال وقد تخلل تل
ل               سياب تنق تي سهلت ان عدد من القوانين واألنظمة والسياسات ال

اد الجمرآي          .  السلع والخدمات بين الدول األعضاء ا أن االتح وآم
رارات                 د من ق إن العدي شترآة، ف يعزز فوائد السوق الخليجية الم
شطة        السوق المشترآة ذاتها مثل تنقل األفراد وحرية ممارسة األن
ة        ارة البيني االقتصادية وغيرها تصب مباشرة في دعم وزيادة التج

دول المجلس   م            .  ل ز حج راءات قف ذه السياسات واإلج ة له ونتيج
ي     ارات دوالر       ٦التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوال ملي

 .م٢٠٠٨مليار دوالر في عام  ٦٥م إلى حوالي ١٩٨٣في عام 
 
ج               -٣ ي ل خ دول ال اون ل ع ت اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس ال

 العربية
تتفاوض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع عدد  

حرة،                  ارة ال ج ت ل اطق ل ن ة م من الدول والمجموعات الدولية إلقام
 :وفيما يلي استعراض للوضع القائم لتلك المفاوضات 

 
 سنغافورة
ن دول                   ي حرة ب ارة ال ج ت ة ال تم التوقيع النهائي على اتفاقي

ي         دوحة ف ر         ١٥المجلس وسنغافورة في ال ب م    ٢٠٠٨ديسم م، وت
تعميمها على الدول األعضاء التخاذ اإلجراءات الالزمة للمصادقة 

 .وقد صادقت آٌل من سلطنة عمان ودولة قطر على االتفاقية. عليها
 

 دول مجموعة االفتا
ارة             ٢٠٠٩تم في شهر يونيو   ج ت ة ال ي اق ف ى ات م التوقيع عل

طة                          ي راب ع األعضاء ف دول األرب مجلس وال الحرة بين دول ال
وهي سويسرا، والنرويج، وأيسلندا، ) افتا(التجارة الحرة األوروبية 

 . وليكتنشتاين، وهي في طور المصادقة عليها
 

 نيوزيلندا
د        ع دا ب تم استكمال المفاوضات بين دول المجلس ونيوزيلن

حرة            ارة ال ج ت ل ست جوالت من المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية ل
ر      وب م ٢٠٠٩بين الجانبين، وتم التوقيع على وثائق االتفاقية في أآت

ومن المتوقع عقد اجتماع للمختصين .  في مدينة ويلنقتون بنيوزيلندا
ا              ه ت غ ا بصي داده ة وإع بالمفاوضات من الجانبين لمراجعة االتفاقي

 .النهائية تمهيدًا لمرحلة المصادقة عليها
 

 االتحاد األوروبي
ر               ب ي ديسم ي ف اد األوروب تم تعليق المفاوضات مع االتح
 .م نظرًا لعدم التوصل إلى حل للقضايا العالقة٢٠٠٨

 
 دول بدأت المفاوضات معها وال زالت مستمرة

ن    بدأت المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة بي
ان،        ت اآس ان، وب دول المجلس وعدد من الدول وهي الصين، والياب
رآسور               ي م ة دول ال وع جم والهند، وآوريا الجنوبية، وترآيا، وم

 ).األرجنتين، والبرازيل، واألروجوي، والبارجواي( 
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ق         ٢,٨مقابل  اب ام الس ع ك            .  مليار دوالر في ال ن ب ال ال غ رأسم ل وب
ة              ٢٥,١المكتتب فيه حوالي  ك ل م م ة ال م اه مليار دوالر، وتبلغ مس

 .في المئة ٢٦,٦مليار دوالر أي ما نسبته  ٦,٧حوالي 
 صندوق األوبك للتنمية الدولية -٦

ي      ي            ٢,٢٩٣بلغ رأسمال الصندوق حوال ار دوالر ف ي ل م
ام            ٢,٢٩٨م مقابل ٢٠٠٩عام  ي ع غ   .  م٢٠٠٨مليار دوالر ف ل وب

ي        ٥,٦إجمالي موجودات الصندوق نحو  ل حوال اب مليار دوالر مق
ة        .  مليار دوالر في العام السابق ٥,٣ م ي ق وقدم الصندوق قروضًا ب
ار دوالر      ١,٩م مقابل حوالي ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٢,٣ ي مل

ام           ٤٤٨,٧وبلغ إجمالي الدخل .  م٢٠٠٨في عام  ع ون دوالر ل ي ل م
ام             ٦٢٨,٤م مقابل إجمالي خسارة بلغت   ٢٠٠٩ ع ون دوالر ل ي ل م
ام    .  م٢٠٠٨ غ            ٢٠٠٩آما سجل الصندوق في ع ل ح ب ي رب م صاف
غت      ٣٩٥,٢ ون       ٦٥٧,٩مليون دوالر مقابل صافي خسارة بل ي ل م

دان األعضاء     .  م٢٠٠٨دوالر في عام  ويبلغ إجمالي مساهمات البل
غ       ٣,٤في األوبك المقدمة إلى الصندوق حوالي  ل ب مليار دوالر، وت

 .مليار دوالر ١,٠مساهمة المملكة فيها حوالي 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -٧

رك              شت م ي ال رب ع تبنت الدول العربية منذ بدايات العمل ال
ل                                ام ك ت ق ال ي حق ت يس ل دخل رئ م ا آ ه ن ي ا ب م التبادل التجاري في
ات    ي االقتصادي العربي لذلك أبرمت الدول العربية عددًا من االتفاق

ة                   ي ن ي ب ارة ال ج ت ر ال حري ل            .  استهدفت ت ام ك ت زال أدوات ال وال ت
ر       ع، غي االقتصادي العربي ترتكز على تحرير التجارة البينية للسل
د     زي م أن عملية تحرير التجارة البينية في الخدمات أصبحت تلقى ال
رى حيث        ب من االهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الك
ام                   ذ ع ن اوض م ف ت ال ة ب طق ن تقوم إحدى عشرة دولة عضو في الم

خدمات          ٢٠٠٣ ي ال ة ف م للتوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة البيني
تضمن         )  الجاتس( أسوة باتفاقية  لمنظمة التجارة العالمية على أن ت

زامات            ت التزامات بتحرير تجارة الخدمات بصورة أشمل من االل
ارة                   ج ت ة ال ظم ن ى م ة إل ي رب والتعهدات التي تعهدت بها الدول الع

ه           .  العالمية ب ع ل وتأتي أهمية تحرير تجارة الخدمات لما يمكن أن ت
ة   ي و        .  من دور رئيس لتنمية التجارة بين الدول العرب ا ه وحسب م

خدمات                           ل ة ل ي رب ع دول ال غت صادرات ال ل ات، ب ان متوفر من بي
ار دوالر         ٨٩حوالي   )  باستثناء صادرات الخدمات الحكومية(  ي ل م

خدمات     .  م٢٠٠٧في عام  ل آما بلغت قيمة واردات الدول العربية ل
 .م٢٠٠٧مليار دوالر في عام  ١٣٣حوالي 

 صندوق النقد الدولي -٨
 اللجنة النقدية والمالية الدولية

حادي                ا ال ه اع م ت ة اج ي عقدت اللجنة النقدية والمالية الدول
ي          خ ف اري ت  ٢٤والعشرين في واشنطن العاصمة األمريكية وذلك ب

جدات           .  م٢٠١٠ابريل  ست م وقد تطرق المجتمعون إلى عدد من ال
 : أهمها ما يلي

تبدو دالئل التعافي االقتصادي مشجعة في الوقت الراهن، لكن    -أ 
ي          اون ع ى أساس ت . هناك تحديات عديدة ينبغي التصدي لها عل

ًا         ي ج دري وستواصل اللجنة العمل لتنفيذ خروج آل بلد عضو ت
وازن         ت رار وال ق ت من مرحلة التنشيط االستثنائي، وتحقيق االس
ل،                         م ع اد فرص ال ج ى إي ودة إل ع ي، وال م ال ع في االقتصاد ال
كل                           ة ب ي ائ حم جنب ال ار، وت رار األسع ق ت والتوصل إلى اس

م                 .  صورها ي ي ق ت ة ال ي ل م ع دوق ل آما ترحب اللجنة بدعم الصن

ام          ه ع ام          ١٩٧٤قدمها الصندوق منذ بدء عمليات ة ع م وحتى نهاي
ي        ٢٣,٧م حوالي ٢٠٠٩ ة ف غ  .  قرضاً    ٥٥٤مليار دوالر ممثل وبل

ام     ٩,٨إجمالي موجودات الصندوق  م ٢٠٠٩مليار دوالر بنهاية ع
سابق            ٩,٤مقابل    ام ال ار دوالر للع دول           .  ملي وق ال ا بلغت حق آم

وسجل .  مليار دوالر ٩,١مليار دوالر مقابل  ٩,٥األعضاء حوالي 
غ           ًا ليبل دخل ارتفاع الي ال ام           ٤٤٨,٣إجم ة ع ون دوالر بنهاي ملي

سابق    ٢١,٩م مقابل ٢٠٠٩ غ صافي     .  مليون دوالر في العام ال وبل
ل صافي      ٤٢١,٧م حوالي ٢٠٠٩الربح في عام  مليون دوالر مقاب

ام     ي      ٢٠٠٨خسارة في ع ون دوالر      ٣,٣م بحوال غ رأس    .  ملي وبل
ي     ي                ٧,٣مال الصندوق حوال ة بحوال ساهم المملك ار دوالر ت ملي

 .في المئة ٢٤,٠مليار دوالر أي ما نسبته  ١,٧
 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات -د 

م ٢٠٠٩بلغت القيمة اإلجمالية لعمليات الضمان خالل عام  
ي     ١,٠مليون دوالر مقارنة بحوالي  ٧٠٠,٨حوالي  مليار دوالر ف

ام                   .  م٢٠٠٨عام  ة ع ي نهاي الي الموجودات ف غ إجم م ٢٠٠٩وبل
ة   ٣٣٤,٨مليون دوالر مقابل  ٣٣٩,٣حوالي  مليون دوالر في نهاي

ي       .  م٢٠٠٨عام  ساهمين حوال ون     ٣٠٢,٦آما بلغت حقوق الم ملي
ح    .  مليون دوالر ٣٠٠,٧دوالر مقابل  وسجلت المؤسسة صافي رب
ام      داره     ٢٠٠٩خالل ع ل صافي           ١٨,٢م مق ون دوالر مقاب ملي

سابق    ٤٣,٧خسارة بلغت  غ رأسمال     .  مليون دوالر في العام ال وبل
دفوع       سة الم ام                  ١٩٣,٢المؤس ة ع ي نهاي ا ف ون دوالر آم ملي

ه       ٢٠٠٩ ة في ا            ١٣,١م، وتبلغ مساهمة المملك ون دوالر أي م ملي
 .في المئة ٦,٨نسبته 

 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي -هـ 
مليون  ٦٧,٧م حوالي ٢٠٠٩بلغ إجمالي الدخل خالل عام  

ي          ١٠٣,٦دوالر مقابل إجمالي خسارة بلغت نحو  ون دوالر ف ملي
سابق  ي             .  العام ال اق حوال الي اإلنف غ إجم ون دوالر       ٢٠,٦وبل ملي

ام  .  مليون دوالر في العام السابق ٢٩,٠مقابل  وسجلت الهيئة في ع
داره       ٢٠٠٩ ح مق ل خسارة             ٤٤,٠م صافي رب ون دوالر مقاب ملي
وبلغ إجمالي الموجودات .  م٢٠٠٨مليون دوالر عام  ١٣٦,٣بلغت 

ام        ة ع ي      ٢٠٠٩في نهاي ل            ٧١٩م حوال ون دوالر مقاب  ٧٤٠ملي
 ٥٦٥آما بلغت حقوق المساهمين نحو      .  مليون دوالر للعام السابق

ل        ١٦١مليون دوالر تعادل  دفوع مقاب في المئة من رأس المال الم
سابق         ٥٣٢ ام ال دفوع           .  مليون دوالر للع ة الم غ رأسمال الهيئ وبل

ي     ام                 ٣٥١,٠حوال ة ع ي نهاي ون دوالر ف اهمت   ٢٠٠٩ملي م، س
 .في المئة ٢٢,٤مليون دوالر أي ما نسبته  ٧٨,٨المملكة بحوالي 

 البنك اإلسالمي للتنمية -٥
ام              ي ع ًا ف اع ف م ٢٠٠٩سجل إجمالي موجودات البنك ارت

ام    ١١,٣مليار دوالر مقابل  ١٣,٧ليبلغ حوالي  مليار دوالر في الع
ي            ٢,٨آما ارتفع إجمالي المطلوبات من    .  السابق ار دوالر ف ي ل م

ي          ٢٠٠٨عام  ى حوال ام                 ٤,٥م إل ي ع ار دوالر ف ي ل . م٢٠٠٩م
 ٥٨٠,٨مليون دوالر إلى  ٦٣٠,٣وانخفض إجمالي اإليرادات من 

ون     ٣٣٠,٤بينما ارتفع إجمالي المصروفات من . مليون دوالر ي ل م
ام          ٣٦٩,٠م إلى حوالي ٢٠٠٨دوالر في عام  ي ع مليون دوالر ف

ون دوالر         ٢٩٩,٩وسجل صافي الدخل تراجعًا من   .  م٢٠٠٩ ي ل م
قروض              .  مليون دوالر   ٢١١,٨إلى  ي ال ال غ إجم ل ار       ٣,٧وب ي ل م

ق         ٣,٦م مقابل ٢٠٠٩دوالر في عام  اب ام الس ع . مليار دوالر في ال
م ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٢,٦وبلغت القروض المسددة حوالي 
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ود          -أ ق ذ ع ن يواجه االقتصاد العالمي في خروجه من أسوأ أزمة م
ي      .  انتعاشًا غير مؤآد وغير متسق دم ف ق فقد عرقلت األزمة الت

وحيث أنه ليس  .  الحد من الفقر وسيكون تأثير ذلك طويل األمد
هناك سوى خمس سنوات لتلبية األهداف اإلنمائية لأللفية، البد 
دان     ل ب من تكثيف الجهود للوصول إلى الفقراء أينما آانوا في ال
دول      ي ال متوسطة الدخل، والبلدان منخفضة الدخل، وخاصة ف

وعة   . األفريقية جنوب الصحراء ورحبت اللجنة باستجابة مجم
ي     دة                     (WBG)البنك الدول دي يب ج ال ة من خالل أس ألزم ل

ؤسسة                     ة م اب ج ك است ي ذل ا ف م ومبتكرة لمساعدة عمالئها، ب
التمويل الدولية المبتكرة، فضًال عن الزيادة في الدعم منذ بداية 

ر من         ث  ١٠٠األزمة الذي قدمته مجموعة البنك الدولي إلى أآ
ارب        ق  ١٧٥مليار دوالر، ودعم صندوق النقد الدولي إلى ما ي

 . مليار دوالر
ام                              -ب ي دعم ق ة وت ذه األزم ه خي ل اري ت ع ال طاب ة ال تدرك اللجن

ة ووضع                     إجراء إصالحات جذري ي ب دول مجموعة البنك ال
وستكون مجموعة .  إستراتيجية اتجاهات لمرحلة ما بعد األزمة

رن      ق البنك الدولي أفضل تأهيًال للتصدي لتحديات التنمية في ال
ر    ق ف . الواحد والعشرين وهدفها العام المتمثل في التغلب على ال

ة                              ي ال ع ف اءة وال ف ك عزز ال رة ت م ت س م ذه اإلصالحات ال إن ه
ا     .  والمساءلة في مجموعة البنك الدولي ه وأآدت اللجنة على أن

ة                        ي ل م ذه اإلصالحات من خالل إصالح ع تعزز شرعية ه
ة             ي ال م ا ال ه درات اء ق ع     .  التصويت وتعمل على إعادة بن طل ت وت

ة الشرآات                        م ز حوآ زي ع ت مجلس ل اللجنة إلى مقترحات ال
ة     وي والمساءلة في مجموعة البنك الدولي في االجتماعات السن

 . م٢٠١٠لعام 
ة                        -ج ي ل م ة إصالح ع جن ل دت ال ول، أي ب وفقًا إللتزامها في اسطن

التصويت لزيادة القوة التصويتية للبلدان النامية وبلدان التحول  
دار           ق م ر ب ي  ٣,١٣االقتصادي في البنك الدولي لإلنشاء والتعم

ه       ٤٧,١٩في المئة لتصل إلى  ت ب في المئة وهذا يمثل تحوال نس
صادي     ٤,٥٩ ت في المئة نحو البلدان النامية وبلدان التحول االق

ام                 .  م٢٠٠٨منذ عام  ع ة اإلصالح ل ي ل م م ٢٠١٠وتتضمن ع
غ              ل ب ال ت م رأس ال ا              ٢٧,٨زيادة انتقائية ل ه ن ار دوالر م ي ل م

دره     ار دوالر        ١,٦رأسمال مدفوع ق ي ل ة           .  م ق طري ر ال ب ت ع وت
ًا       ٢٠١٠المستخدمة لتعديل المساهمة لعام  اس ا أس م وعناصره

ة        .  لزيادة االنتقائية لرأس المال الحالي فقط راجع م ل وبالنسبة ل
امج                ٢٠١٥التالية في عام  رن وضع ب ة ب جن ل م، فقد التزمت ال

اسي مرجعي                 ي ؤشر ق ى م عمل وخريطة طريق للتوصل إل
ي                   ا ف ه ي ل اق ع ف م االت ي ت لصيغة ديناميكية تعكس المبادئ الت
ادل                 ع صويت ال ت حو حق ال اسطنبول، واالنتقال مع الوقت ن

ة    .  وحماية حق التصويت للبلدان الفقيرة األصغر جن وأآدت الل
ى                   ة عل م ائ وحة وق ت ف ة م ي من جديد على أهمية ممارسة عمل
ي،                   دول ك ال ن ب وعة ال جم يس م الجدارة والشفافية الختيار رئ
ع        طاب وعلى تعزيز تنوع الموظفين ليعكس على نحو أفضل ال

 . العالمي لمجموعة البنك الدولي
ل      -د وي م ت آخطوة أولى في إصالح عملية التصويت في مؤسسة ال

ة    ي الدولية، أيدت اللجنة زيادة األصوات األساسية وزيادة انتقائ
وًال             ٢٠٠في رأس المال بمقدار  ح ل ت ث م ا ي م مليون دوالر، م

دول                  ٦,٠٧إجماليًا بنسبة  ل صويت ل ت وة ال د ق زي ت في المئة، ل

ظر أن                  ت ن ي ُي ت ن، وال شري ع المتبادل التي أنشأتها مجموعة ال
ى                 وازن عل ت وي وم و ق م تساعد على توجيه األعضاء نحو ن

 .أساس قابل لالستمرار
طاع             -ب ق ي ال ة ف اب ال تزال الحاجة ماسة إلى تقوية التنظيم والرق

ى           مل عل ع المالي وإآسابه قدرة أآبر على تحمل األزمات وال
ي                              اف ع ت دعم ال مكن أن ي ر ي ق مي مست ال ي ع إقامة نظام مال

وتتطلع اللجنة لمناقشة جهود الصندوق فيما يتعلق .  االقتصادي
بمجموعة من الخيارات المتاحة حول الكيفية التي تتيح للقطاع  
دعم                          اء ال ب ة أع طي غ ت ة ل ادل رة وع ي ب المالي تقديم مساهمة آ

 .الحكومي االستثنائي
ضة        -جـ خف ن ترحب اللجنة بالتعافي الجاري في آثير من البلدان م

الدخل، مما يعكس تحسن األطر االقتصادية الكلية فيها وفعالية 
ع       م جت م إجراءاتها على مستوى السياسات والدعم المقدم من ال

ي      .  الدولي ت وتوجه المجتمعون بالشكر إلى البلدان األعضاء ال
دعم                             وارد ل ة قروض وم ئ ي ي ه ة ف ي وارد إضاف م تعهدت ب
م                     دي ق ى ت ن إل ن اآلخري حي ان م القروض الميسرة، آما دعو ال

اد إطار              . المساهمات م ت رًا من اع ؤخ ورحبت اللجنة بما تم م
دخل                      ضة ال خف ن دان م ل ب راض ال ة إلق لتعبئة الموارد الالزم

 .بشروط ميسرة
ة        -د  ل اج تحث اللجنة آافة البلدان األعضاء على إصدار موافقة ع

ام        ي ع على إصالح نظام الحصص واألصوات المتفق عليه ف
ة     .  م٢٠٠٨ عضوي وتتعهد اللجنة باستكمال مراجعة حصص ال

وازى  ٢٠١١قبل يناير  م وفقًا للمحددات المتفق عليها، بشكل يت
ار        ي ت ك اخ مع استيفاء إصالحات الحوآمة األخرى، بما في ذل
م           ل وحج ي أعضاء اإلدارة العليا، والمشارآة الوزارية، وتشك
ن                          ي وع ب ن ت ة، وال ي ت صوي ت ات ال ي ب ل ذي، واألغ المجلس التنفي

آما ترحب اللجنة باالتفاق الذي تم التوصل إليه حول .  العاملين
 .االتفاقيات الجديدة لالقتراض

اجات                 -هـ ي ت ة اح ي ب ل ت ة ل أثنت اللجنة على جهود الصندوق المكثف
رة  د  .  األعضاء في تعاملهم مع تداعيات األزمة المالية األخي وق

ط                        رواب خاطر وال م ل ال ي ل ح ن ت حسي أبرزت األزمة أهمية ت
النظامية، والتحرك لمواجهة مثل تلك األزمات حسب مقتضى   
الحال استنادًا إلى أنصبة الحصص الكافية وغيرها من الموارد 

ة    ي اف ي  .  وتسهيالت دقيقة التصميم تقترن بضمانات وقائية آ وف
جاري بشأن                            م ال ه م مل ال ع ال ة ب جن ل رحب ال هذا السياق، ت
ة             اب رق جاالت ال ي م ه ف ات ي ؤول دوق ومس ات الصن ي صالح

ي        دول ي ال ال م دعو   .  واإلقراض واستقرار النظام النقدي وال وت
ع   اللجنة الصندوق إلى دراسة خيارات السياسة األخرى لتشجي
دي          ق ن ظام ال ن االستقرار العالمي طويل األجل وسالمة عمل ال

يف        .  الدولي ث ك ى ت وفي نفس الوقت، تدعو اللجنة الصندوق إل
ة          ي ال م ا ال عمله الرقابي عن طريق زيادة الترآيز على القضاي
ار     الكلية، والتدفقات الرأسمالية، والمخاطر النظامية وانتقال آث

  .األزمات
 مجموعة البنك الدولي -٩

 لجنة التنمية 
نطن العاصمة                   ي واش ا ف ة اجتماعه ة التنمي دت لجن عق

م وقد استعرض االجتماع عددًا من ٢٠١٠أبريل  ٢٥األمريكية في 
 : المواضيع أهمها التالي
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ام        ١٨وانخفض صافي الربح بنسبة .  السابق ع ال ة ب في المئة مقارن
 ٦٦٦( مليون وحدة حقوق سحب خاصة         ٤٤٦م حيث بلغ ٢٠٠٨

 ).مليون دوالر
 

 *مجلس االستقرار المالي -١١
ام           ل ع ي أبري م ٢٠٠٩أنشئ مجلس االستقرار المالي ف

ادرة من                          شئ بمب ذي أن الي وال تقرار الم دى االس ليحل محل منت
ي        برى ف وزراء مالية ومحافظي البنوك المرآزية للدول السبع الك

ي          ١٩٩٩عام  ي النظام المال م، ويهدف لمعالجة مواطن الضعف ف
ة   العالمي ولتطوير األنظمة المالية واإلشرافية في المؤسسات المالي
ضمان                     ات أخرى ل ة وسياس ن أنظم ا م ق به ا يتعل ة وم العالمي

المي  ن        .  المحافظة على االستقرار المالي الع ضم المجلس ممثلي وي
ة          ة وطني شرين         (من هيئات مالي البنوك  )  من دول مجموعة الع آ

المرآزية والسلطات النقدية ووزارات المالية والهيئات اإلشرافية،  
ة بوضع                 ات المعني ة، والهيئ ة الدولي إضافة إلى المؤسسات المالي
المعايير الدولية، ويضم أيضًا عددًا من اللجان المشكلة من الخبراء  

 . العاملين في البنوك المرآزية
 

ك              ٣٦ويبلغ عدد أعضاء المجلس          ي ذل ا ف عضوًا بم
ا،        :  المؤسسات الدولية وهم ة، وبريطاني دة األمريكي الواليات المتح

وسويسرا، وسنغافورة، وهولندا، واليابان، وإيطاليا، وهونج آونج، 
سعودية،           ة ال ة العربي وألمانيا، وفرنسا، وآندا، واستراليا، والمملك
ا                 سيا، وآوري د، واندوني صين، والهن ن، وال والبرازيل، واألرجنتي
 .  الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، واسبانيا، وترآيا

 
 :وتتلخص مهام مجلس االستقرار المالي فيما يلي

د                           - الي، وتحدي ي النظام الم ر ف تي تؤث واطن الضعف ال تقييم م
 .ومراقبة اإلجراءات الالزمة للتصدي لها

سئولة عن                - سلطات الم ن ال تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بي
 .االستقرار المالي

ى       - ا عل رصد وتقديم المشورة بشأن التطورات في السوق وآثاره
 .السياسة التنظيمية

ق                   - ي تطبي ات ف ضل الممارس شأن أف شورة ب ديم الم رصد وتق
 .المعايير التنظيمية

ل                   - ة عم ور سياس شترك لتط تراتيجي م تعراض اس راء اس إج
ت                   ي الوق ا ف ضمان عمله ايير ل ة لوضع المع ات الدولي الهيئ

 .المناسب
 .وضع مبادئ توجيهية لدعم وإنشاء الهيئات اإلشرافية -
إدارة التخطيط للطوارئ، وضمان التعاون عبر الحدود وإدارة           -

ي النظام        األزمات، السيما فيما يتعلق بالشرآات ذات األهمية ف
 .المالي

ذار                        - ارات لإلن دولي إلجراء اختب د ال اون مع صندوق النق التع
 .المبكر

 
س                        ي مجل ضاء ف دول األع ات ال سبة اللتزام ا بالن أم

تقرار                  ى االس اظ عل ي مواصلة الحف االستقرار المالي فتتلخص ف
ذ      الي، وتنفي المالي، والحفاظ على االنفتاح والشفافية في القطاع الم

ة        . المعايير الدولية، والموافقة على إجراء مراجعات نظراء دوري

ى             صادي إل ت ة،          ٣٩,٤٨النامية وبلدان التحول االق ئ م ي ال ف
ة              م اه ي مس ة ف رن والمضي قدمًا نحو عملية تعديل واسعة وم

 .البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
إلنشاء                  -هـ ي ل دول ك ال ن ب ال ال أيدت اللجنة زيادة عامة في رأسم

ة، أو           ٦مليار دوالر منها    ٥٨,٤والتعمير بمبلغ  ئ م ي ال  ٣,٥ف
وع     دف ة أيضا           .  مليار دوالر، ستكون رأسمال م جن ل دت ال وأي

ة    إصالح آجال استحقاقات القروض التي ستناقش في المراجع
د السادس            .  م٢٠١٠المالية الموحدة في يونيو    دي ج ت ك ال ذل وآ

ي      ة ف عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية من خالل المشارآ
اً  ة أيضًا            .  األعباء بصفة أآثر عدال وأوسع نطاق جن ل د ال ؤآ وت

وارد                         م ال ة ب ي دول ل ال وي م ت ؤسسة ال ع م ت التزامها بضمان تم
ر      .  الالزمة لتحقيق النمو المستمر ي داب آما وافقت على حزمة ت

خضع                    ة، ت ي دول ل ال وي م ت لتعزيز القدرات المالية لمؤسسة ال
 . لمراجعة مجالس المحافظين

طالبت اللجنة مجالس المحافظين وإدارة مجموعة البنك الدولي           -و
باإلسراع في اإلجراءات الالزمة من أجل رفع القرارات                     
المناسبة لتنفيذ إصالح عملية التصويت وحزم رأس المال                   
لمجلسي محافظي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة                 

 .م٢٠١٠التمويل الدولية بحلول نهاية يونيو 
 

 بنك التسويات الدولية -١٠
ة                 ن دي ي م وي ف ـ ه السن عقد بنك التسويات الدولية اجتماع

و        -بازل  ي ره               .  م٢٠٠٩سويسرا في يون ري ق ك ت ن ب د أصدر ال وق
ة                 خروج من األزم ل ال السنوي التاسع والسبعين الذي يناقش سب

ر           وب ت ر وأآ ب ا     ٢٠٠٨المالية التي اشتدت خالل شهري سبتم م م م
ادة            ع ت ى اس اضطر السلطات النقدية والمالية والتنظيمية للعمل عل
عرض        ت ي ي النظام المالي لوضعه الصحيح ومواجهة التهديدات الت

ة     .  لها االقتصاد الحقيقي دي ق ن وآان حجم ونطاق تدابير السياسات ال
د من             .  والمالية غير مسبوق زي اذ م خ ى ات ومع ذلك توجد حاجة إل

ًا  .  الخطوات لمعالجة هذا األمر ويعتبر وجود نظام مالي سليم شرط
ي              ق ي ق ح و ال م ن مسبقًا لمدى فعالية السياسات التوسعية واستقرار ال

خاص          .  على المدى الطويل طاع ال ق آما يجب على الحكومات وال
ات      .  العمل معًا لبناء نظام مالي أآثر مرونة اق ف وتعنى معالجة االخ

خاطر           يف م خف الكبيرة التي آشفت عنها األزمة وجوب تحديد وت
ة    رازي النظام المالي في جميع جوانبه من خالل اعتماد جانب االحت

ة     ي ل ك ك           (Macroprudential)ال ن ب ة ل ي اس رة األس ك ف و ال وه
حاجة    .  التسويات الدولية في عمله لعدة سنوات آما ناقش التقرير ال

ا             ة إذا م ي ال م إلى إصالح جميع األدوات واألسواق والمؤسسات ال
حسن                   . أريد إنشاء نظام مالي قوي ى أن ت ر إل ري ق ت طرق ال آما ت
ي أن             .  األنظمة مؤخرًا ليس آافيًا ل ك صاد ال ت ويمكن لسياسات االق

ي    ال م ة              .  تمارس دورًا في تعزيز االستقرار ال سب ن ال ي ب ن ع ذا ي وه
ار األصول                      ار بشكل أفضل أسع ب ت االع للسياسة النقدية األخذ ب
ى                            ع عل شجي ت ة ال ي ال م اسة ال ي س ل ة ل وطفرات االئتمان، وبالنسب

ة األجل       ل ن   .  االنضباط المالي متوسط األمد واالستدامة طوي وأعل
وق          ٢٥٥م حيث بلغت ٢٠٠٩البنك ميزانيته لعام  دة حق ار وح ملي

ارس       )  مليار دوالر ٣٨١(سحب خاصة  ة م م، ٢٠٠٩آما في نهاي
ام      ٥٦أي بانخفاض قدره  ع مليار وحدة حقوق سحب خاصة عن ال

 .منتدى االستقرار المالي سابقًا* 
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٢٥ 

 مجموعة العشرين -١٣
عقدت مجموعة العشرين اجتماعها الثالث على مستوى               

القادة في مدينة بيتسبرغ بالواليات المتحدة األمريكية في سبتمبر               
ونوه البيان الصادر عن االجتماع بالتقدم المحقق منذ قمة          .  م٢٠٠٩

م، وأشار إلى تعهد دول المجموعة بمواصلة       ٢٠٠٩لندن في أبريل  
العمل حتى يتحقق االنتعاش الدائم، وضمان أن تكون عودة النمو               
مصحوبة بعودة توافر الوظائف، وإعداد استراتيجيات الخروج من     
حزم التحفيز حيث سيتم سحب هذه الحزم في الوقت المناسب                       

آما .  بأسلوب قائم على التعاون والتنسيق بين دول المجموعة                    
 :تضمن البيان اتفاق القادة على ما يلي 

و               • م ن ق ال ي حق ت ًا ل ع تدشين إطار يحدد طريقة سياسات العمل م
وازن        ت م عاش          .  العالمي القوي والمستدام وال ت ى ان حاجة إل وال

ا                     ه اج ت ح ي ي ت دة ال ي ج مل ال ع مستدام يسهم في إيجاد فرص ال
ة        . األفراد ي ف ي م آ وااللتزام ضمن هذا اإلطار بالعمل سويًا لتقيي

ة بصورة                  ق س ت انت م ا إذا آ المواءمة بين السياسات، وتقييم م
حاجة        جماعية مع نمٍو أآثر استدامًة وتوازنًا، والعمل حسب ال

 . على تحقيق األهداف المشترآة
وك                  • ن ب ال ة ب ي ن ع م ة ال ي م ظي التأآد من أن األنظمة الرقابية والتن

ة            ي ال م ادات ال زي ح ال ب والشرآات المالية األخرى قادرة على آ
اح       .  المفرطة التي أدت إلى اندالع األزمة   دم السم ع وااللتزام ب

اً       ق اب ه س ي ك      .  بعودة العمل المصرفي لما آان عل ذل زام آ ت واالل
ال              م رأس ال خاصة ب ر ال بالعمل معًا من أجل االرتقاء بالمعايي
ة بشأن                ة صارم ي ر دول ي في المؤسسات المالية، وتطبيق معاي
اء      ه مكافأت المدراء والتنفيذيين في المؤسسات المالية بهدف إن
ن        حسي الممارسات التي أفضت إلى اإلفراط في المخاطرة، وت
ر              ث ق أدوات أآ ورصة، وخل ب سوق المشتقات المالية خارج ال
خاطر                  اء م ب حمل أع ت رة ب ي قوة إللزام الشرآات العالمية الكب
خاصة                            ر ال ي اي ع م اسب ال ن ت ا، وأن ت ه وم ب ق ي ت ت األنشطة ال
ى                ة عل ب رت ت م ة ال ف ل ك بالشرآات المالية العالمية الكبيرة مع الت
ذ       ي ف ن فشلها وإخفاقها، ووضع جداول زمنية صارمة ومحددة لت

 .هذه اإلصالحات
رن          • ق ي ال إصالح البنية الهيكلية العالمية بما يلبي االحتياجات ف

ن           شري ع الحادي والعشرين، والعمل على أن تكون مجموعة ال
ة،                    وع جم م ن دول ال ي صادي ب ت اون االق ع المنتدى الرئيس للت
ة                  اشئ ن صادات ال ت ة االق ز مشارآ والتأآيد على االلتزام بتعزي
ي              سة ف ل خم والدول النامية في صندوق النقد الدولي، وتحوي
ا           ه ى من وزن المئة على األقل من الدول ذات الحصص األعل
ل من                       ل األق ي ث م ت دول ذات ال ح ال في االقتصاد العالمي لصال
حساب      وزنها في االقتصاد العالمي باستخدام المعادلة الحالية ل
وة                       ي ق وسة ف م ل ادة م ل، وإحداث زي م ع ل الحصص آأساس ل
ل             ي ث م ت التصويت في البنك الدولي لصالح الدول النامية ذات ال

 .األقل من وزنها في االقتصاد العالمي
ذاء              • غ ى ال ل حصول ع درة ال ادة ق زي دة ل دي اذ خطوات ج خ ات

م     ال إذ .  والوقود والتمويل في أوساط الشرائح األشد فقرًا في الع
و        م ن ل ة ل أن تقليل فجوة التنمية يمكن أن تكون قوة محّرآة فاعل

 . االقتصادي العالمي

ن خالل أعضاءه                  المي م الي الع تقرار الم س االس سعى مجل وي
ة   الحاليين إلى إرساء دعائم لقاعدة قوية ومتنوعة من األعمال لتقوي
ة مع                     ة العالمي تقرار األسواق المالي ضمان اس ة ول األنظمة المالي
 . الحفاظ على المهام الممنوحة للسلطات المالية الوطنية ذات العالقة

 
ي                س ه ة المجل ت مظل ل تح تي تعم ان ال ة :  واللج اللجن

ة   ن       )Steering Committee(التوجيهي م مواط ة تقيي ، ولجن
الي            اع الم ي القط ضعف ف  Standing Committee on(ال

Assessment of Vulnerabilities( ولجنة التعاون في مجال ،
م          راف والتنظي  Standing Committee for(اإلش

Regulatory and Supervisory Cooperation(    ة ، ولجن
ايير      ق المع  Standing Committee on Standards(تطبي

Implementation(           بكات ة وش ان الفرعي ض اللج افًة لبع ، إض
 .الخبراء التي تعمل تحت هذه اللجان الرئيسة

 
 لجنة بازل -١٢

م ووافقت ٢٠٠٩عقدت لجنة بازل اجتماعها في ديسمبر 
على مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز أنظمة رأس المال 

وتعزيز .  والسيولة العالمية بهدف إيجاد قطاع مصرفي أآثر سالمة 
ستدام      و الم درس  .  تحقيق توازن أفضل بين االبتكار المالي والنم وت

سيولة               ال وال رأس الم افية ل راءات إض ة إلج ضًا الحاج ة أي اللجن
ة                ار العوامل الخارجي ل من آث واإلجراءات الرقابية األخرى للتقلي

 .التي تحدثها المؤسسات ذات األهمية للنظام المالي
 

راءات           ذه اإلج ال ه ى إدخ ة إل ة الحاج درك اللجن وت
ى المدى                    ة القطاع المصرفي عل ستوى مرون ع من م بطريقة ترف
د           ذي ق راض ال الطويل عالوة على تجنب اآلثار السلبية لنشاط اإلق

صادي     اش االقت ة االنتع ضعف عملي رض،    .  ي ذا الغ ق ه ولتحقي
ال                    ايير رأس الم ر مع امل ألث م ش ل تقيي ي عم ة ف رعت اللجن ش

شارية         ائق االست ي الوث ة ف سيولة المقترح ن     .  وال دد م ويوضح ع
ارات              ار الخي ن االعتب ذ بعي زال تأخ ة ال ت ات أن اللجن المقترح

ر       م األث ة تقيي وسوف تضمن    .  المختلفة التي سيتم تغطيتها في عملي
سوق               تقرار ال ع اس دة م ايير الجدي ذ المع ة تنفي ق عملي ة تواف اللجن

ستدام       ة        .  المالية وعملية النمو االقتصادي الم ي عملي دء ف يتم الب وس
ام              ي النصف األول من ع ر ف ذا      .  م٢٠١٠تقييم األث ى ه اءًا عل وبن

ال                رأس الم ى النظامي ل د األدن ٍذ الح ة حينئ تدرس اللجن م، س التقيي
ستوى               ى م ول إل ة للوص ذه الوثيق ي ه ة ف واإلصالحات المقترح

ن       . إجمالي مناسب وجودة رأس المال وستأخذ عملية التقويم في عي
ة و             ا اللجن تي تبنته االعتبار جميع عوامل مجموعة اإلصالحات ال

دريجي      شكل ت ا ب م تطبيقه ن يت ر     .  ل ة المعايي يتم وضع مجموع وس
ام           ة ع ول نهاي شكل       ٢٠١٠المحددة بالكامل في حل ا ب م تطبيقه م ليت

اش             د ضمان االنتع ة وعن روف المالي سن الظ ا تتح دريجي حالم ت
ام                 ة ع و نهاي ق ه ستهدف للتطبي . م٢٠١٢االقتصادي، والوقت الم

ق           ة التطبي بة لمرحل ات مناس راءات وترتيب ة إج ضع اللجن وست
ة                 ون آافي ة تك ترة طويل ابقًا، لف التدريجي والمعايير المعمول بها س

 .لضمان سالسة عملية االنتقال للمعايير الجديدة
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 منظمة األوبك -١٥
ط            ف ن ل ا     )  أوبك ( عقدت منظمة الدول المصدرة ل ره م ؤت م

م في العاصمة ٢٠١٠السادس والخمسين بعد المئه في شهر مارس 
ي سوق              .  النمساوية فيينا جدات ف ست م واستعرض المؤتمر آخر ال

ام                           ع عرض ل طلب وال عات ال وق ت ق ب ل ع ت النفط، وخصوصًا ما ي
رة                 ٢٠١٠ ت مي من ف ال ع صاد ال ت م، وعلى الرغم من نهوض االق

صادي      ت ا الحظ      .  الرآود ال يزال هناك تخوف من الوضع االق م آ
يف                  ط بشكل طف ف ن ى ال المؤتمر توقع ارتفاع الطلب العالمي  عل
ادة                            زي ا بسبب ال ويضه ع مكن ت ادة ي زي ذه ال خالل العام، وأن ه
خفاض                رجح ان ا ي م ك م المتوقعة في إمدادات الدول خارج األوب

ى              ٢٠١٠الطلب على نفط أوبك الخام في عام  ة عل ث ال ث ة ال سن م لل
اون                . التوالي ع ت ة ال ظم ن دول م ة ل إن مستويات المخزون المرتفع

ي       حوال طاء              ٦١-٥٩االقتصادي والتنمية المقدرة ب غ ًا من ال وم ي
ى      ر إل المستقبلي أي أآثر من متوسط المخزون لخمس سنوات تشي

ام                 ع األول من ع رب . م٢٠١٠تراآم المخزون الموسمي خالل ال
ام           ع مر خالل ال رر     .  ويتوقع أن الزيادة في المخزون ستست د ق وق

ر     .  المؤتمر إبقاء مستويات اإلنتاج الحالية بدون تغيير م ؤت م وأآد ال
دادات               ظام إم ت ان إن مجددًا التزامه بتحقيق استقرار السوق وضم
ي                     ة ف ي اف دادات آ ة وإم ادل ار ع النفط للمستهلكين بمستويات أسع

 ■المستقبل
 
 

ى           • رة إل ق ت ف م وري ال التخفيض التدريجي إلعانات الوقود األحف
وقت                  ي ال ام ف ي ق الكفاءة وترشيدها على المدى المتوسط مع ال

 .نفسه بتوفير الدعم المستهدف للطبقات السكانية األشد فقرًا
ق              • ي حق حو ت ًا ن دم الحفاظ على االنفتاح االقتصادي والمضي ق

 .النمو األآثر استدامة ومراعاًة للبيئة

 مجموعة السبع -١٤
دول              ة ل زي رآ م عقد وزراء مالية ومحافظو المصارف ال

 ٥مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى اجتماعًا في آندا يومي   
صادي          .  م٢٠١٠فبراير  ٦و ت وضع االق واستعرض المجتمعون ال

وضع                                حسن ال ت ؤشرات ل اك م ن مي حيث الحظوا أن ه ال ع ال
ز        حواف م ال االقتصادي العالمي ولكن ال زالت هناك حاجة إلى تقدي
جي                     دري ت خروج ال ار ال ب ت ي االع ذ ف التي تم االلتزام بها مع األخ

ق          .  واالنتقال إلى مسارات مالية حكومية أآثر استدامة ل ع ت ا ي م ي وف
ى    باإلصالح المالي، بحث المجتمعون آفاية رأس المال واتفقوا عل
ة عن              اجم ن ة ال ي ال االلتزام بالعمل بشكل وثيق للحد من األزمة الم
جة عن         ات ن المؤسسات المالية، وتحميل تلك المؤسسات التكاليف ال

ة                     .  ذلك ي م ن ت ال ة ب ق ل ع ت م ع ال واضي م آما تطرق المجتمعون إلى ال
ق     ” األهداف اإلنمائية لأللفية“والمسئولية تجاه  ل ع ت وخصوصًا ما ي

ال  اقشة موضوع               .  بالرعاية الصحية لألمهات واألطف ن م م ا ت م آ
ر         ث دول األآ موارد وإصالح المؤسسات المالية الدولية بما يخدم ال

ا      .  فقرًا ه وتطرق المجتمعون إلى الكارثة اإلنسانية التي تعرضت ل
ي                      ي ف ت ي اي ون ه اء دي غ إل ون ب ع م جمهورية هاييتي، وتعهد المجت

 .أعقاب الزلزال الذي ضربها
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٢٧ 

ي عـام                          ً                      اا ـف ي                           .     م ٢٠٠٩مليون برميل يومـي ن حـواـل ون                      ٩,٢ـم ـي ـل ـم
ه                                                        ٢٠٠٨برميل يومياا في عام           ً          ـت اض نســب خــف اـن ي             ١١,٣م  أي ـب ـف

 . المئة     
 
جـة                                                                    ـت ونتيجة للتراجع في آل من أسعار وآميات النفط المـن

ي                                                                                                            ٢٠٠٩في عام         اـل ي اإلجــم حــل ـم ج اـل اـت ـن و  اـل ـم راجـع ـن م، فقد  ـت
حـو                                                                     ي             ٤٦,٧باألسعار الجارية الذي شكل القطاع النفطي فيه ـن ـف

ي                                                                                      .     م   ٢٠٠٩المئة في عام               اـل ي االجــم حــل ـم ج اـل اـت ـن ث سـجـل اـل حـي
ال                                       ١,٤في المئة ليبلغ حوالي                        ٢١,٢انخفاضاا  نسبته       ً          ون رـي ـي ـل رـي ـت

ي                                     ٢٠٠٩في عام         حـواـل ة ـب ي عـام                                                            ١,٨م مقارـن ال ـف ون رـي ـي ـل رـي ـت
ة                                                                     .     م ٢٠٠٨ ـت اـب ـث ار اـل في حين سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسـع

ي                                                        ٠,٦نمواا نسبته    ً        )       م ١٩٩٩لسنة أساس           (    غ حـواـل ـل ـب ـي ة ـل ـئ في الـم
ي عـام                                                ٨٣٦,١مليار ريال مقارنة بحوالي                            ٨٤١,٢ ال ـف ار رـي ـي مـل
حـو                                              ً                            .     م ٢٠٠٨ غ ـن ـل   ٨٦,٦وسجلت الميزانية العامة للدولة عـجـزاا ـب

في المئة  من الناتج المحلي اإلجمالي  في                                          ٦,١مليار ريال أي نحو                   
ه                                       ٥٨٠,٩م مقارنة بفائــض بلغ                      ٢٠٠٩عام      ـت مليار ريال أو ما نســب
 .   في المئة من  الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق                                                    ٣٢,٥

ة                                                                   ـي ـم اـل ـع واصل  االقتصاد السعودي نموه  رغم الظروف اـل
ن                                                                          غير المواتية والمتمثلة في األزمة المالية العالمية وما نتج عنها ـم

ن                                      .     م ٢٠٠٩تراجع آبير في أسعار النفط في عـام                                          رغـم ـم ى اـل وعــل
ي                                                                                                         ة ـف دـي ـق ـن ة واـل ـي اـل ـم ن اـل ـي تبعات هذه االزمة اال أن تظافر السياسـت
صـاد                                                                                ـت ن االـق ـك المملكة وتواصل االصالحات الهيكلية والتنظيمية ـم

دالت                   .   م   ٢٠٠٩السعودي من مواصلة نموه  في عام                                 حيث حقق  مـع
 . نمو اقتصادي مقبولة مع انخفاض في المستوى العام لألسعار                                                    

 
ط،                                    ـف ـن ك                                    (   في جانب سوق اـل ر مصـادر األوـب ى أن               )     تشــي إـل

راجـع                                  ٢٠٠٩األسعار شهدت تراجعاا ملحوظاا  في عـام                     ً       ً               ث ـت م، حــي
ة                                ٣٥,٢متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف  بنسبة                                             ـئ ـم ي اـل ـف

ي                             ٩٤,٨دوالر للبرميل مقارنة بنحو                              ٦١,٤ليبلغ        ل ـف دوالر للبرمـي
 . م وهو العام الذي سجل أعلى متوسط ألسعار النفط                                           ٢٠٠٨عام     

   
جـة،                                                                                              ـت ـن ـم ط اـل ـف ـن ات اـل ـي ـم أما من حيث المتوسط اليومي  لـك

وسـط                                                                      فتشير بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية الى تراجع المـت
ي                        ٢٠٠٩اليومي النتاج المملكة من النفط في عام                                         ٨,٢م  إلى حـواـل

 االقتصاد السعودي                 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————

٢٣,١١٢٣,٦٨٢٤,٢٤٢٤,٨١٢٥,٣٧تقديرات عدد السكان (بالمليون نسمة)

١١٨٢,٥١٣٣٥,٦١٤٤٢,٦١٧٨٦,١١٤٠٩,١إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية (مليار ريال)

٧٦٢,٣٧٨٦,٣٨٠٢,٢٨٣٦,١٨٤١,٢إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة (مليار ريال) (١٩٩٩م=١٠٠)

١١٠,٣١١٤,٤١١٦,٢١١٩,٧١٢١,٣معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

٠,٧٢,٢٤,١٩,٩٥,١معدل التضخم (أسعار المستهلك)

٥٥٣,٧٦٦٠,٦٧٨٩,٨٩٢٩,١١٠٢٨,٩إجمالي عرض النقود ن٣ (مليار ريال)

٩,٤٩,٢٨,٨٩,٢٨,٢المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام (مليون برميل)

٥٠,١٥٦١,٠٥٦٨,٧٤٩٤,٧٧٦١,٣٨متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* (بالدوالر األمريكي)

٨٢,٣٨٠,٨٧٨,٥٩٧,٧١٠٥,٧متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال (٢٠٠٠م=١٠٠)

١١,٦١٠,٥٩,١٨,٩٨,٦نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

٨٨,٤٨٩,٥٩٠,٩٩١,١٩١,٤نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

٢٦,٤٧٠,٦٤٢,٥٤١,٥١١١,٢صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية (مليار ريال)

٣,٨٥,٠٤,٨٢,٩٠,٦أسعار الفائدة على ودائع العملة المحلية  % ( ٣ أشهر)

١٧,٨٢١,٩٢٠,٦١٦,٠١٦,٥معدل آفاية رأسمال المصارف (معيار بازل)** 

٥٦٤,٣٦٧٣,٧٦٤٢,٨١١٠١,٠٥٠٩,٨اإليرادات العامة الفعلية (مليار ريال)

٣٤٦,٥٣٩٣,٣٤٦٦,٢٥٢٠,١٥٩٦,٤المصروفات العامة الفعلية (مليار ريال)

-١٨,٤٢١,٠١٢,٢٣٢,٥٦,١نسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

٦٦٦,٤٧٧٦,٥٨٥٤,٤١١٥٤,٠٦٩٧,٣الصادرات السلعية *** (مليار ريال)

٢٢٣,٠٢٦١,٤٣٣٨,١٤٣١,٨٣٥٨,٤الواردات السلعية (سيف) (مليار ريال)

٣٩,٨٢٧,٨٢٤,٣٢٧,٨٦,١نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

٣٣٧,٥٣٧١,٠٣٥٠,٠٤٩٦,٢٨٥,٤الحساب الجاري (مليار ريال)

١٦٧١٢,٦٧٩٣٣,٣١١٠٣٨,٧٤٨٠٣,٠٦١٢١,٨مؤشر أسعار األسهم المحلية (١٩٨٥م=١٠٠٠)

جدول رقم ٢-١ : مؤشرات اقتصادية مختارة

ازل   (١) ا ب ام األوبك  .                       ** ابتداء من عام ٢٠٠٨م بازل (٢) والسنوات السابقة له * حسب أرق
*** تشمل (الصادرات النفطية   + الصادرات غير النفطية ومنها إعادة التصدير   + وقود السفن).
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٢٨ 

ة                                                                              ٤٥٦,٢ ســب ـن ي ـب وـم مليار ريال في حين ارتفع ناتج القطاع الحــك
 . مليار ريال            ٢٦٨,٩في المئة ليبلغ                  ٧,٧

 
ة                                                                      ـت اـب ـث آما تشير بيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار اـل

ي عـام                                            ٠,٦إلى نموه بنسبة                )     يشمل رسوم االستيراد                  (  ة  ـف ـئ في الـم
حـو                                                                       ٨٤١,٢م ليبلغ نحو             ٢٠٠٩ ـن ة  ـب ارـن ـق ال ـم ار رـي   ٨٣٦,١ملـي

ق                                                                      ام السـاـب ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ع األنشـطـة                                                              .     ـم ـي ت جــم د واصــل ـق ـف
ة                                                                         اوـت ـف ـت سـب ـم ـن ا ـب وـه ا نشـاط                                     .       االقتصادية الرئيسة  نـم ـم ث ـن حــي

ة، وسـجـل                                            ٠,٦الزراعة والغابات وصيد األسماك بنسبة                                     ـئ ـم ي اـل ـف
ه                                                               ً                             ـت واا نســب ـم ط ـن ـف ـن نشاط الصناعات التحويلية بما في ذلك تكرير اـل

ة                                                            ٢,٣ ي             ٦,٨في المئة، ونما نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسـب ـف
ا سـجـل                                            ٤,٧المئة، ونما نشاط البناء والتشييد بنسبة                                         ـم ة، ـآ في المـئ

ه                                                     ً               ـت   ٢,٥نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواا نسـب
ه                                                         ً                       ـت واا نســب ـم في المئة، وسجل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت ـن

ارات                                                                                      ٦,٩ ـق ـع ن واـل ـي أـم ـت ال واـل في المئة، وسجل نشاط خدمات الـم
ه                              ً                           ـت واا نســب ـم ال ـن ة، وسـجـل نشـاط                                                            ٣,٧وخدمات األعـم ـئ ـم ي اـل ـف

ه                                              ً               ـت ي             ٤,٠الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية نمـواا نسـب ـف
ي             ٣,٨المئة، أما نشاط منتجـي الخدمات الحكومية فقد نما بنسبة                                                        ـف

 ).  ٢-٢جدول رقم          ( المئة       

ي عـام                                                                                                    وعـات ـف دـف ـم زان اـل ـي ـم جـاري ـل وسجل الحساب اـل
غ          ً                                       ٢٠٠٩ ار                      ٨٥,٤م فائضاا للعام الحادي عشر على التوالي بـل ـي ـل ـم

ي                                                                 ٦,١ريال، أي ما يعادل                    اـل ي االجــم حــل ـم .   في المئة من  الناتج اـل
ه              ً                  )     ٣ن ( وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل                                 ـت   ١٠,٧ارتفاعاا نســب

ويوضح الجــدول رقــم                      .     مليار ريال            ١٠٢٨,٩في المئة ليصل إلى                   
 . أهم مؤشرات االقتصاد السعــودي                            )   ١-٢( 
 

 النمو االقتصادي              
ة                                                                                                             اـم ـع حـة اإلحصـاءات اـل صــل ـم ة ـل ـي ات األوـل اـن ـي ـب تشير اـل

ة                                                                                                 جـارـي ار اـل األســع ي ـب اـل والمعلومات إلى أن الناتج المحلي اإلجــم
ه                ً                )     يشمل رسوم االستيراد                  (  ـت ة                                ٢١,٢سجل انخفاضاا نســب ـئ ـم ي اـل ـف

ى                      .     م ٢٠٠٩مليار ريال في عام                     ١٤٠٩,١ليبلغ نحو            ويعزى ذلك إـل
ة                                                                                                 ســب ـن خــفض ـب ذي اـن تراجع نمو الناتج المحلي  للقطاع النفطـي اـل

ال                            ٦٧١,١في المئة ليبلغ                  ٣٧,٩ ار رـي ـي ـل ي                                                   .       ـم حــل ـم ج اـل اـت ـن ا اـل أـم
ار                             ٥,١للقطاع غير النفطي فقد سجل نمواا  نسبته                              ً          األســع في المئة ـب

ج                                                                              ٧٢٥,١الجارية ليبلغ حوالي                      اـت ـن ن اـل ن ضــم ال،  وـم ار رـي ـي مـل
طـاع                                                                                                                  ـق ج اـل اـت و ـن ـم دل ـن ـع ع ـم ـف طـي ارـت المحلي اإلجمالي غير النـف

غ                                     ٣,٦الخاص غير النفطي باألسعار الجارية بنسبة                                         ـل ـب ـي ة ـل في المـئ

نسبة التغير المئوية
٢٠٠٩٢٠٠٩* ٢٠٠٧٢٠٠٨

————————————————

١٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٣٩٩٨٦٠,٦- الزراعة والغابات وصيد األسماك
-٢٢١٠١٤٠٢١٩٠٦٥٢٠١٨٢٩٧,٩- التعدين والتحجير

-٢٠٧٢٥٧٢١٦١٠٤١٩٨٧٩٣٨,٠       أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
٢٨٨٤٢٩٦٢٣٠٣٦٢,٥      ب) نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

٣٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩١٠٥٨٦٧٢,٣- الصناعات التحويلية
٢١٥٤٩٢٢٣٥٤٢٢٣٨١٠,١         أ) تكرير الزيت

٧٦١٢٨٨١١٥٤٨٣٤٨٥٢,٩        ب) صناعات أخرى
٤١٣١٤٢١٤٠١٨١٤٩٧٦٦,٨- الكهرباء والغاز والماء

٥٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩٦٠٣٤١٤,٧- التشييد والبناء
٦٦٦٨٩٣٧١٢١٢٧٢٩٩٢٢,٥- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٧٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢٥٩٦٨٢٦,٩- النقل والتخزين واالتصاالت
٨١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١١٠٨٦٩١٣,٧- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

٥٢٨٢٢٥٣٩٥١٥٤٦٣٩١,٣         أ) ملكية المساآن
٤٩٤٩٨٥٠٨٢٩٥٤٠٥٢٦,٣        ب) أخرى

٩٣٠٢٩٧٣١٠٢٨٣٢٢٦٧٤,٠- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
١٠١٥٥٠٨١٥٥٢٨١٦٠١٩٣,٢- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

١٤١٨٢١١٤٥٢١٠١٥٠٧٤٤٣,٨ب- منتجو الخدمات الحكومية
٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٨٣١٣٥٦٠,٦المجموع ما عدا رسوم االستيراد

٩٣٩٨٩٦٥٥٩٨٢٨١,٨رسوم االستيراد
الي  ٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٨٤١١٨٤٠,٦الناتج المحلي اإلجم

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط      .

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

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية 

* بيانات أولية  .
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٢٩ 

ة                ١,٠للقطاع الحكومي بنسبة                       ـئ ي                                                       .     في الـم اـل ن سـجـل إجــم ي حــي ـف
ة                               ً                     ســب ـن راجــعت                                                      ٦,٤اإلنفاق االستثماري تراجعاا ـب ة، وـت ـئ ـم ي اـل ـف

 . في المئة          ٧,٠الصادرات غير النفطية بنسبة                            
 

 عرض النقود والنشاط المصرفي                          
ود                          اعـاا خـالل عـام                  ً                          )     ٣ن (   سجل عرض النـق ـف م   ٢٠٠٩ارـت

اع                                         ١٠٢٨,٩في المئة  ليبلغ                   ١٠,٧نسبته          ـف ل ارـت مليار ريال، مقاـب
حيث  ارتفع النقد المتداول                           .     في المئة  في العام السابق                           ١٧,٦نسبته       

حـت                                                                  ٦,٥خارج المصارف بنسبة                     ع ـت وداـئ ـعت اـل ـف في المئة، وارـت
ه                                                                                  ٢٦,٥الطلب بنسبة              ع األخـرى شــب وداـئ ـعت اـل ـف ة، وارـت في المـئ
ة                                                                 ٣٥,٣النقدية بنسبة                ـي ـن زـم ع اـل وداـئ في المئة، في حين تراجعت اـل

 . م ٢٠٠٨في المئة مقارنة بعام                        ١٢,٠واالدخارية بنسبة                 
 
ي            وسجل القطاع المصرفي العديد من التطورات الهامة                                                ـف

 : م مقارنة مع العام السابق منها                             ٢٠٠٩عام     
وجـودات                                  - ات                   (   سجل إجمالي ـم وـب طــل ة                                               )     ـم ــارـي جـ ـت صـارف اـل ـم اـل

ة                       ٥,٢م بلغت نسبته              ٢٠٠٩ارتفاعاا خالل عام       ً           ـئ ـم صـل                    في اـل ـي ـل
في المئة            ٢١,١مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته                                    ١٣٧٠,٣إلى     

 . في العام السابق               
ة خـالل عـام                                                                          - ـي صـرـف ة                         ٢٠٠٩ارتفع إجمالي الودائع الـم ســب ـن م ـب

اع                                 ٩٤٠,٥في المئة ليبلغ حوالي                        ١١,٢ مليار ريال، مقابل ارتـف
ق                                                                     ١٧,٩نسبته          ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ع           ّـ                      .     ـف وداـئ ت اـل ـل وشـكـك

 األسعار وتكاليف المعيشة                      
ــدن                                                                    ـم سجل الرقم القياسي العـام لتكاليف المعيشة لجميـع اـل

م، في       ٢٠٠٩في المئة في عام                   ٥,١ارتفاعاا نسبته       ً        )     ١٠٠= ١٩٩٩( 
ه                                                   ً                 ٣,٠حين سجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة انخفاضاا نسبـت

ي                                                                   .     فـي المئة في نفس العام                       حــل ـم ج اـل اـت ـن وسجل معامل انكماش  اـل
 .   في المئة          ١,٣االجمالي للقطاع غير النفطي ارتفاعاا نسبته                                 ً        

 
 العرض والطلب            

ار                                                                                         األســع ات ـب خـدـم ع واـل ن الســل سجل إجمالي العرض ـم
ه                  ً                   ي عـام                                                         ١,٩الجارية انخفاضاا نسبته نسبـت ة ـف ـئ ـم ي اـل م   ٢٠٠٩ـف

ي                                                ).      ٣-٢جدول رقم          (  اـل ويعزى هذا االنخفاض   إلى انخفاض إجــم
ي                                                                ٩,١الـواردات بنسبة                    اع  ـف ـف اك ارـت في المئة، في حين آان هـن

ة                                  (   الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي                                   جـارـي ار اـل ة                   )     باألســع ســب ـن ـب
طـاع                                                                                           ٥,١ ـق ـل طـي ـل ـف ـن ر اـل في المئة، حيث ارتفع الناتج المحلـي غـي

طـاع                                                                                         ٧,٧الحكومي بنسبة                ـق ـل ي ـل حــل ـم ج اـل اـت ـن ع اـل في المئة، وارتـف
 .   في المئة          ٣,٦الخاص بنسبة             

 
ات                                                                                            خـدـم ع واـل ى الســل ب عــل طــل ومن جانب آخر، سجل اـل

ه             ً              ٢٠٠٩باألسعار الجارية في عام                         ـت ة                                ٠,٩م ارتفاعاا نسـب ـئ ـم ي اـل ـف
اق                                                                                   .     م ٢٠٠٨مقارنة بعام              ـف ادة اإلـن ى زـي اع إـل ـف ذا االرـت زى ـه ـع وـي

ي                                                   ٥,٢االستهالآي  بنسبة                  اـئ ـه ـن في المئة، حيث ارتفع االستهالك اـل
ي                                                             ٨,١للقطاع الخاص بنسبة                     اـئ ـه ـن الك اـل ـه في المئة، وارتفع االســت

نسبة التغير
٢٠٠٩٢٠٠٩*٢٠٠٧٢٠٠٨

——————————————————
-١١٨٦٣٨١١٣٥٢٥٤٦١٣٢٧٤٩٢١,٩إجمالي العرض**

٦٤١٩٤٧٦٨٩٩٧٨٧٢٥٠٩٦٥,١الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي
٢٣٦٩٨٤٢٤٩٧١٥٢٦٨٨٥٩٧,٧الحكومي
٤٠٤٩٦٣٤٤٠٢٦٣٤٥٦٢٣٧٣,٦الخاص

-٥٤٤٤٣٤٦٦٢٥٦٨٦٠٢٣٩٦٩,١إجمالي  الواردات

١١٥١٧٢٤١٣٢٨١٦٤١٣٣٩٩٢٦٠,٩إجمالي الطلب
٧٤٣٣١٩٨٤٢٠٤٩٨٨٥٨٨٣٥,٢ االستهالك النهائي
٣٢٢٠٨٦٣٤٥٠٩٨٣٤٨٤٦٩١,٠الحكومي
٤٢١٢٣٣٤٩٦٩٥١٥٣٧٤١٤٨,١الخاص

اجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير 
-٢٤٤٤١٢٣٢٩٧٦٠٣٠٨٦٠٧٦,٤النفطي

٨٤٠٤٢١٠٩٨٨٢١١٩٦٦٣٨,٩الحكومي
-١٤٦٤٠٥١٧١٩٢٨١٦٨١٨٠٢,٢الخاص

-١٣٩٦٥٤٧٩٥٠٢٠٧٦٤٥٦,٧التغير في المخـزون*** 
-١٦٣٩٩٣١٥٦٣٥٥١٤٥٤٣٦٧,٠الصادرات غير النفطية
-١٠٤٠٧٧١٢١٢٠٦١٠٩٢٢٤٩,٩الصادرات السلعية
٥٩٩١٦٣٥١٤٩٣٦٢١٢٣,٠صادرات الخدمات

***    يشمل السهو والخطأ.
* بيانات أولية.      ** يعزى عدم تطابق العرض والطلب إلى أن إجمالي الواردات يحتوي على واردات القطاع النفطي.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.
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٣٠ 

ي عـام                                                                                                   ٨٥,٢النفطية نحو                  رادات ـف ي اإلـي اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة                ١٤,٨م، في حين شكلت اإليرادات األخرى نحو                                   ٢٠٠٩ ـئ .   في الـم

ي                                                          ٦٩,٨وشكلت المصروفات الجارية نحو                              اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
حـو                                                                  ة ـن   ٣٠,٢المصروفات في حين شكلت المصروفات الرأسمالـي

 .     في المئة من إجمالي المصروفات                            
 

 الحساب الجاري بميزان المدفوعات  والتجارة الخارجية                                                 
ى                                                                                            ة إـل ـك ـل ـم ـم وعـات اـل دـف تشير التقديرات األولية لميزان ـم

غ                               ٨٢,٨تراجع فائض الحساب الجاري بنسبة                                 ـل ـب   ٨٥,٤في المئة لـي
ن                                      ٦,١م أي ما يشكل نحو                  ٢٠٠٩مليار ريال في عام                    ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

اض                                                                          .     الناتج المحلي االجمالي                      خــف ى إـن اـئض إـل ـف راجـع اـل ويعزى ـت
  ١٥٥,٠في المئة ليبلغ حوالي                        ٧١,٧فائض السلع والخدمات بنسبة                           

د                                          ٥٤٨,١مليار ريال مقارنة بنحو                         مليار ريال في العام السابق، وـق
اض                                                                                       خــف جـة الـن ـي ـت ات ـن تحقق هذا التراجع في فائض السلع والخدـم

ار                  ٦١١,٥في المئة لتبلغ نحو                      ٤٢,٠الصادرات النفطية بنسبة                         ـي ـل ـم
ة                                                                ســب ي             ٩,٩ريال، وانخفاض الصادرات السلعية غير النفطية بـن ـف

وفي المقابل سجلت الواردات                           .     مليار ريال            ١٠٩,٢المئة لتبلغ نحو                 
ار               ٣٢٤,٠في المئة لتبلغ حوالي                        ١٤,١انخفاضاا نسبته       ً        )   فوب   (  ـي مـل

 . م ٢٠٠٩ريال في عام             
 

 التجارة والصناعة                
و                                                            ـم استمر قطاعا التجارة والصناعة  في تحقيق معدالت ـن

اعـة سـجـالت                                                                                                     جـارة والصــن ـت ث أصـدرت وزارة اـل ملحوظة، حــي
م، برأسمال بلغ                ٢٠٠٩شرآة جديدة في عام                     ٢٨٦٥تجارية إلنشاء              

ال               ٣٢,٩حوالي        ات                                                                               .     مليار رـي شـرـآ ـل ي ـل اـل دد اإلجــم ـع ــع اـل ـف وارـت
ة عـام                                                         اـي ـه ي                                  ٢٠٠٩القائمة بالمملكة حتى ـن ى حـواـل   ١٥٣٨٧م إـل

مليـار ريال، وآان                     ٧٨٢,٠شـرآة بإجـمالي رؤوس أمـوال قـدرها                                   
ي                                                                             اـل ـت حـو اـل ـن :   توزيع رؤوس األموال حسب نوع الشرآات على اـل

ــو                                                                      حـ ة  ـن ـــم ــاه ة،                                   ٧٢,٨رؤوس أمـوال الشـرآات المس ـئ ـم ي اـل ـف
حـو                                                                                حـدودة ـن ـم ة اـل ـي سـؤوـل ـم ة،                                 ٢٥,٦والشرآات ذات اـل ـئ ـم ي اـل ـف

طـة                                                              ٠,٥وشرآات التضامن                 ســي ـب ة اـل في المئة،  وشرآات التوصــي
 . في المئة          ١,١

 
م   ٢٠٠٩وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خـالل عـام                                                          

ي                                                                        ٧٠,١سجالت تجارية إلنشاء                    دة ـف ة جـدـي جـارـي ؤسـسـة ـت ألف ـم
ؤسـسـات                                                       .     مختلف مناطق المملكة                    ـم ـل وبذلك ارتفع العدد اإلجمالي ـل

ي                                                      ؤسـسـة                                 ٨٠٠,١التجارية المسجلة في المملكة إلى حـواـل ف ـم أـل
 . في المئة عن العام السابق                          ٩,٦تجارية بزيادة نسبتها                      

 
 المياه والكهرباء                

حـالة خـالل عـام                                                                                                              ـم اه اـل ـي ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم انخفض إنتاج اـل
  ١١٠٣,٤مليون متر مكعب مقارنة بنحـو                                     ١٠٢٢,٢م ليبلغ         ٢٠٠٩

ام                                                 ٧,٤مليون متر مكعب أي بانخفاض  نسبته                                   ـع ة عـن اـل ـئ ـم في اـل
 .   السابق      

 
اء                                                                          رـب ـه ـك الك اـل ـه وفيما يخص الكهرباء، ارتفع إجمالي اسـت

ي                                                            ٦,٨م بنسبة         ٢٠٠٩في المملكة في عام                    اـل غ إجــم ـل ـب ـي ة ـل ـئ في الـم
اعـة                                                                  ـب ـم ة اـل ـي اـئ رـب ـه ـك جـا وات                           ١٩٣٤٧١,٢الطاقة اـل .   سـاعـة          /     جــي

ــن                                           ٩١,٤نسبة       م   ٢٠٠٩المصرفية في نهـاية عام                         ة م ـئ ـم ي اـل ـف
ة                                  ٩١,١، مقارنة بنسبة                )   ٣ن ( إجمالي عــرض النقـود                       ـئ ـم ي اـل ـف

 . في نهاية العام السابق                     
خـاص                                                                              - طـاع اـل ـق انخفضت مطلوبات المصارف التجارية على اـل

ة                          ٠,٠٤بنسبة        م   ٢٠٠٩خالل عام          ـئ ـم ي اـل حـو                                             ـف ى ـن صـل إـل ـت ـل
ي                                            ٢٧,١مليار ريال، مقابل ارتفاع نسبته                                  ٧٣٤,٢ ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 .   العام السابق            
ام خـالل                                                                      - ـع انخفضت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع اـل

ال،                                   ١٨٢,٣في المئة لتبلغ                  ٢٤,٦م بنسبة         ٢٠٠٩عام      ار رـي ـي ـل ـم
 . في المئة في العام السابـق                           ٣٣,٢مقارنة بارتفاع  نسبته                       

ة خـالل                                                                             - جـارـي ـت ارتفع إجمالي الموجودات األجنبية للمصارف اـل
ى                       في المئة            ٣٧,٠م  بنسبة          ٢٠٠٩عام      ار                      ٢١٠,٩ليصل إـل ـي ـل ـم

ق                             ٤,٢ريال، مقارنة بارتفاع نسبته                             ي       .     في المئة في العام الساـب ـف
ة                                                                                 جـارـي ـت صـارف اـل ـم حين انخفضت المطلوبات األجنبية على اـل

غ                               ١١,٤بنسبة        م   ٢٠٠٩خالل عام          ار                      ٩٩,٧في المئة لتبـل ـي ـل ـم
ق                                                              ٦,٩ريال، مقارنة بارتفاع نسبته                             ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم .   في اـل

ة                                                             وبالتالي فقد سجل صافي األصول األجنبية للمصارف التجـارـي
ى                             ١٦٧,٩م ارتفاعاا نسـبته         ً         ٢٠٠٩خالل عام          في المئة ليصـل إـل
ي                     ٢,٣مليـار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته                                       ١١١,٢ في المئة  ـف

 .   العام السابق            
م لتبلغ نحـو                  ٢٠٠٩تراجعت أرباح المصارف التجارية في عام                                           -

حـو                                ٢٦,٨ ام                                                            ٢٩,٩مليار ريال مقارنة بـن ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
ة                          ١٠,٤السابق أي  بانخفاض سنوي نسبته                                ـئ ـم ي اـل ام                        ـف ـع عـن اـل

 .   السابق      
ة خـالل عـام                                                                                                       - جـارـي ـت صـارف اـل ـم ات اـل ارتفع رأسمال واحتياطــي

ال،                      ١٦٣,٦في المئة ليصل إلى                       ٢٤,١م بنسبة         ٢٠٠٩ مليار رـي
                ً ق                                                ٢٤,٣مقارنةة بارتفاع نسبته       ام السـاـب ـع غ            .     في المئة في اـل ـل وـب

ع                                                                وداـئ النصيب المئوي لرأس المال واالحتياطيات إلى إجمالي اـل
ع                                                        ١٧,٤م نحو       ٢٠٠٩المصرفية في عام                  ة ـم ارـن ـق ة، ـم ـئ ـم في اـل

 .   في المئة في العام السابق                          ١٤,٠نسبة      
 

 سوق األسهم المحلية                 
ة خـالل عـام                                                                                       ـي حــل ـم م اـل سجل المؤشر العام ألسعار األســه
غ                                                           ٢٧,٥م ارتفاعاا سنوياا نسبته         ً      ً        ٢٠٠٩ ـل ـب ـي ة  ـل ـئ ـم ي اـل   ٦١٢١,٨ـف

ة                                           ٤٨٠٣,٠م مقارنة بنحو               ٢٠٠٩نقطة بنهاية عام                  اـي ـه ي ـن طـة ـف نـق
ي عـام                                                                        .     العام السابق             صـدرة ـف ـم وارتفعت القيمة السوقية لألسهم اـل

ار            ٩٢٤,٠مليار ريال، مقارنة بحوالي                               ١١٩٥,٥م إلى       ٢٠٠٩ ملـي
 . ريال في العام السابق                    

 
 التطورات المالية                

تشير األرقام األولية لإليرادات والمصروفات الفعلية للعام                                                       
ة                                         )     م ٢٠٠٩(   هـ    ١٤٣١/١٤٣٠المالي         ـي ـل ـع إلى تراجع اإليرادات  الـف
حـو                                  ٥٠٩,٨في المئة  لتبلغ نحو                       ٥٣,٧بنسبة        مليار ريال مقارنة بـن

فــي حــيــن ارتــفــعــت                                     .     مــلــيــار ريــال فــي الــعــام الســابــق                                                                    ١١٠١,٠
ي                                                  ١٤,٧المصروفات الفعلية بنسبة                          غ حـواـل ـل ـب ـت   ٥٩٦,٤في المئة ـل

ي                                                         حـواـل ــة ـب ــ ارن ام                                                            ٥٢٠,١مليار ريــال مـق ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
اـئض                                 ٨٦,٦وبلغ العجز الفعلي نحو                       .     السابـق        مليار ريال مقارنة بـف

ي عـام                                                       ٥٨٠,٩بلغ      ال ـف ار رـي ـي ـل رادات                                .     م ٢٠٠٨ـم ت اإلـي ـل وشــك
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ون                      ٣,٥مليون رحلة  ، ثم منطقة عسير بحوالي                                          ٤,١بحوالي         ـي ـل ـم
ي                                                                                      حـواـل ورة ـب ـن ـم ة اـل ـن دـي ون                      ٢,٨رحلة سياحية، ثم منطقة الـم ـي ـل ـم

 . رحلـــة       
 

 الزراعة والثروة الحيوانية                         
ة               ٢٠٠٨انخفض اإلنتاج النباتي في المملكة في عام                                          م بنســب

غ                               ١,٠ ـل ـب سـاحـة                                                                               ٩٧٣٤في المئة لـي ـم ضـت اـل خــف ف طـن، واـن أـل
ث                                            ٩٧١,٦في المئة لتبلغ                  ٩,٦المزروعة بنسبة                 ار، حــي ـت ـك ف ـه أـل

ة                     ٤٨,٣انخفضت مساحة  إنتاج الحبوب، التي تشكل نحو                                            ـئ ـم في اـل
حـو                                ١٩,٤من المساحة المزروعة  بنسبة                                 ٤٦٩,٣في المئة لتبلغ ـن

خــفض                                               ٥٨٢,١ألف هكتار مقابل                  ألف هكتار في العام السابق،  واـن
حـو                                                      ١٧,٨اإلنتاج من الحبوب بنسبة                         غ ـن ـل ـب ـي   ٢٤٣٨,٠في المئة ـل

ويعزى انخفاض              .     ألف طن في العام السابق                        ٢٩٦٧ألف طن مقابل              
ة                                                                                                   دوـل اسـة اـل جـة  لســي ـي ـت ـن المساحة المزروعة  لمنتجات الحبوب ـآ
الك                                                                                            ـه ة ذات االســت زراعــي جـات اـل الرامية إلى ترشيد زراعة المنـت

 . العالي من المياه وخاصة الحبـوب واألعـالف                                      
 

خـضـروات                                                                                                                   ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم اج اـل ـت ع اـن ـف ل، ارـت اـب وفي المـق
زراعـة                                          .     م ٢٠٠٨والفواآه في عام                  حيث تشير إحصاءات وزارة اـل

ة                         ٢٠٠٨إلى ارتفاع إنتاج المملكة من الخضروات في عام                                              ســب ـن م ـب
اج                                              ٢٦٩٦في المئة ليبلغ حوالي                        ٣,٩ ـت اع اـن ـف ألف طن، وآذلك ارـت

ف              ١٦١٦في المئة ليبلغ حوالي                            ٢,٢المملكة  من الفواآه بنسبة                            أـل
 .     طن في نفس العام               

 
حـوم                                                                                                         ـل ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم اج اـل ـت خــفض إـن ومن جانب آخر، اـن

ة                         ٢٠٠٨الحمراء ولحوم الدواجن ولحوم األسماك في عام                                                ســب ـن م ـب
ي                ٧٧٠ألف طن مقارنة بنحو                      ٧٠٩في المئة ليبلغ                  ٧,٩ ألف طن ـف

ة                                ١٧,٧العام السابق، في حين ارتفع إنتاج األلبان بنسبة                                                    ـئ ـم ي اـل ـف
حـو                                       ١٦٩٠ليبلغ        ـن ام                                                  ١٤٣٦ألف طن مقارنة ـب ـع ي اـل ف طـن ـف أـل

 . السابق      
     

اض أعـداد                                                                   خــف آما تشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى اـن
ة                                            ـك ضـت أعـداد                                               .     الثروة الحيوانية  والدواجن في الممـل خــف ث اـن حــي

غ                   ٢٠٠٨في المئة في عام                   ٩,١الماشية بنسبة                ـل ون                      ١٦,١م لتـب ـي ـل ـم
ة                                             غ                                                      ١٢,٣رأس، وانخفضت أعداد الدواجن بنســب ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

 .   مليون طير           ٤٤٣,٨حوالي       
 

 الهيكلة والتخصيص
اءة         ع آـف استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة في سبيل رـف

األداء االقتصادي وتحقيق اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة فقد تم 
وزراء                   ٢٠٠٩خالل عـام       رارات مجـلس اـل ن ـق م صـدور عـدد ـم

م إنجـاز               ا ـت سعودي، آـم صاد اـل الهادفة لالستمرار في تطوير االقـت
سعودي        صاد اـل عدد من الخطوات التطويرية في مجال هيكلة االقـت
ذي           ار االسـتراتيجي اـل واالستمرار في اتجاه التخصيص وهو الخـي
ادة        تبنته المملكة من أجل استمرار تفعيل دور القطاع الخـاص وزـي

ا    .  مساهمته في الناتج المحلي ورفع آفاءة اإلنتاج وفيما يلي أبرز ـم
 : م بهذا الخصوص٢٠٠٩تم إنجازه خالل عام 

 

ي                                                                                   ى حـواـل اء إـل رـب ـه ـك ف              ٣٨,٧وارتفعت قدرة التوليد الفعلية لـل أـل
ق                                                                         ١٠,٦ميجاوات أي بزيادة نسبتها                           ام السـاـب ـع ة عـن اـل ـئ ـم ي اـل .   ـف

ي عـام                                                                               ة ـف ـك وارتفع عدد المشترآين في خدمات الكهرباء في الممـل
 . مليون مشترك             ٥,٧في المئة ليبلغ حوالي                        ٥,٢م بنسبة         ٢٠٠٩

 
 السكان والقوى العاملة                     

تشير التقديرات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة                                                    
ــة                     ٢٥,٤والمعلومات إلى أن إجمالي سكان المملكة بلغ                                            مليون نسـم

ا                                                              ١٨,٥م، منهم نحو             ٢٠٠٩في عام         ون ـم ـل ــودي يشــك ون ســع ملـي
ون                      ٦,٨في المئة من إجمالي عدد السكان، ونحو                                       ٧٣,١نسبته        ـي ـل ـم

ي عـدد                                                     ٢٦,٩غير سعودي يشكلون ما نسبته                            اـل ن إجــم في المئة ـم
 . السكان      

 
ام                                                                        ـع ل ـل ـم ـع ى أن                     ٢٠٠٩وتشير إحصـاءات وزارة اـل م إـل

  ٦,٩إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة بلغ حوالي                                                             
ا                                                      ٩,٩مليـون عامل يشكل السعوديون منهم نحـو                                             ـم ـن ـي ة ـب ـئ ـم ي اـل ـف

 .   فـي المئة           ٩٠,١يشـكل غيـر السعودييـن نحو                           
 

ة                                                                   ـي دـن ـم ومن جانب آخر، تشير إحصاءات وزارة الخدمة اـل
ي                                                                          ٢٠٠٨لعام       وـم حــك طـاع اـل ـق م إلى أن إجمالي القوى العاملة في اـل

م                                                     ٨٩٩,٧بالمملكة بلغ حوالي                     ـه ـن ون ـم ودـي ألف  عـامل يشكل السـع
حـو                                                                    ٩٢,٠نحو      ن ـن ـي ودـي ي             ٨,٠في المئة بينما يشـكل غير الســع ـف
ف              ٥٥٢,٧وبلغ عدد الذآور من العاملين السعوديين نحو                                               .     المئة      أـل

ف              ٢٧٥,١عامل ، في حين بلغ عدد العامالت السعوديات نحـو                                                     أـل
 . عاملة     

 
 النشاط السياحي في المملكة                         

تشير مسوحات الهيئة العامة للسياحة واآلثار إلى أن عـدد                                                                 
اعـاا                                                                  ً                   ـف ت ارـت الرحالت السياحية المحلية للمواطنين والمقيمين سـجــل

ة خـالل عـام                                                    ٣٢,٩في المئة  لتبلغ نحو                       ١٤,٢نسبته        ون رحــل ـي مـل
ي                                                         ٢٨,٨م  مقارنة  بنحو                 ٢٠٠٩ ق، ـف ام السـاـب ـع مليون رحلة في اـل

حين انخفضت الرحالت السياحية الوافدة من سكان الدول األخرى                                                        
حـو                                                      ٢٥,٩داخل المملكة بنسبة                     غ  ـن ـل ـب ـت ون                      ١٠,٩في المئة  ـل ـي ـل ـم

ام                                           ١٤,٧م مقارنة بنحو               ٢٠٠٩رحلة في عام              ـع ي اـل ة ـف مليون رحـل
م     ٢٠٠٩وارتفع  مجموع الليالي السياحية المحلية في عـام                                                      .     السابق      
مليون ليلة مقارنة بنحو                          ٢٠٥,٠في المئة  ليبلغ  حوالي                          ٣,٠بنسبة       
ق                                            ١٩٩,٠ ام السـاـب ـع ى                                                         .     مليون ليلة في اـل اق عــل ـف غ حـجـم اإلـن ـل وـب

ار                      ٣٥,٣م  حوالي              ٢٠٠٩الرحالت السياحية المحلية في عام                                 ـي ـل ـم
ن                                                                  ٦,١ريال بانخفاض نسبته                     ي حــي ق، ـف ام السـاـب في المئة عن الـع

ادرة                                                                                                                  ـغ ـم ة اـل احــي رحـالت الســي ى اـل اق عــل ـف عـدا        (   ارتفع حجـم اإلـن
حـو                                       ٢٨,٤بنسبة       )     مصاريف النقل الدولي                      ٢٥,٣في المئة  ليبلغ ـن

ي                                            ١٩,٧م مقارنة بنحو               ٢٠٠٩مليار ريال في عام                    ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
 .   العام السابق            

 
ر                                                         وتشير المسوحات إلى أن منطقة  مكة المكرمة تعد األآـث

ة                         ١٣,٧جذباا للسياحة المحلية حيث سجلت نحو    ً                                مليون رحلة سياحــي
م                                                           ٤١,٦تمثل نحو           ة، ـث في المئة من إجمالي عدد الرحالت السياحــي

اض                                                                   ٤,٣المنطقة الشرقية بحوالي                         رـي ة اـل طــق ـن م ـم ة، ـث مليون رحـل
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الجديــدة، وإيجــاد صــيغ مالئمــة لمــشارآة صــناديق اإلقــراض               
ة                سياحية الداخلـي شاريع اـل ل الـم ي تموـي ل    .  الحكومية ـف وأن تعـم

شارآة                       ادة ـم ى زـي ا عـل ار وأجهزتـه سياحة اآلـث ة لـل الهيئة العاـم
القطــاع الخــاص فــي التنميــة الــسياحية الداخليــة وفــي التمويــل                
ات                    ام الجـه داخلي، وقـي سياحي اـل ترويج اـل شطة اـل التطوعي ألـن
الحكوميــة المالكــة لألمــاآن الــسياحية بالعمــل علــى اســتثمارها              
وتأجيرهــا لمــدد طويلــة األجــل مــن أجــل تطويرهــا وتــشجيع                    

 . االستثمار فيها
اريخ              وزراء بـت ق     ١٤٣٠/٧/٦صدور قرار مجـلس اـل ــ المواـف ه

م بالموافقــة علــى الــترخيص بتأســيس شــرآة                    ٢٠٠٩/٦/٣٠
ات           (مساهمة سـعودية باسـم          ادل المعلوـم سعودية لتـب شرآة اـل اـل

 ). تبادل(إلكترونيًا 
اريخ        ق     ١٤٣٠/٧/٢٠صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

وارد             ٢٠٠٩/٧/١٣ ة الـم م بالموافقة على اسـتفادة صـندوق تنمـي
البــشرية مــن القــروض االســتثمارية المتاحــة فــي تملــك أســهم                 
شــرآات المــساهمة العامــة الــتي تــصدر تــراخيص تأسيــسها                    

 . المراسيم الملكية
اريخ        ق     ١٤٣٠/٩/٢٤صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

دي لمجـلس                 ٢٠٠٩/٩/١٤ ة االتحـاد النـق ى اتفاقـي ة عـل م بالموافـق
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المعتمــد مــن المجلــس األعلــى                  
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي دورتــه التاســعة                     

هـ ١٤٣٠/١/٢و١والعــشرين الــتي عقــدت فــي مــسقط يومــي                  
 . م٢٠٠٨/١٢/٢٠الموافق 

اريخ        ق     ١٤٣٠/٩/١٧صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
ي             ٢٠٠٩/٩/٧ ه ـف رخص ـل ك ـم م بالموافقة على السماح ألي بـن

ل        ة بالكاـم المملكة بتأسيس شرآة من شخص واحد تكون مملوـآ
ي بـعض                  ا ـف ام المـنصوص عليـه ن األحـك للبنك وذلك استثناء ـم
مواد نظام الشرآات على أن تتخذ هذه الشرآة شكل شرآة ذات   
مسؤولية محدودة أو شرآة مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في 
ر                    ن وزـي ك ـم ا وذـل ك بمزاولتـه رخص للبـن حدود النشاطات الـم
التجــارة والــصناعة بنــاًء علــى موافقــة مؤســسة النقــد العربــي                  

 . السعودي
ق    ١٤٣٠/١٠/٣٠صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ   هـ المواـف

ع    ٢٠٠٩/١٠/١٩ م بالموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينـب
بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخـدمات    
لــصناعات التعــدين والــصناعات األخــرى علــى نمــط مدينتــي                

 . الجبيل وينبع الصناعيتين
ق    ١٤٣٠/١١/٢٨صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ   هـ المواـف

ة          ٢٠٠٩/١١/١٦ سوق الخليجـي ة اـل م بالموافقة على اعتماد وثيـق
ة   المشترآة وأن يتم تطبيق ما ورد في البند سادسًا من هذه الوثيـق
ة     المتعلقة بتملك العقار بعد استكمال اإلجراءات النظامية الالزـم

 .لذلك
 

ًا    ي التخصيص            :  ثاني ة ف تثمارات العام ساهمة صندوق االس م
 بالمملكة
ك      يقوم صندوق االستثمارات العامة بالتعاون مع معهد البـن

ي        سئولين ـف الدولي بعقد ورش عمل متخصصة لكبار المدراء والـم
الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة المختلفــة وذلــك لنــشر ثقافــة                         

سعودي خالل                 :  أوًال  صاد ال ة في االقت أبرز التطورات التنظيمي
 :م ٢٠٠٩

اريخ        ق     ١٤٣٠/١/٢٩صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
ة           ٢٠٠٩/١/٢٦ ة الزراعـي م بالموافقة على نظـام صـندوق التنمـي

 . ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي
اريخ              وزراء بـت ق     ١٤٣٠/٢/٧صدور قرار مجـلس اـل ــ المواـف ه

م بالموافقــة علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة للــصناعة           ٢٠٠٩/٢/٢
 . وآليات التنفيذ الخاصة بها

اريخ        ق     ١٤٣٠/٢/٢١صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
م بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية ٢٠٠٩/٢/١٦

ـــازات الوآـــاالت المتخصـــصة                   ـــة بامتي ـــة المتعلق إلـــى االتفاقي
خ           م المتحـدة بتارـي وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة لألـم

 . م١٩٤٧نوفمبر  ٢١
اريخ        ق     ١٤٣٠/٢/٢٨صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

م بالموافقــة علــى إعــادة هيكلــة الهيئــة العربيــة                   ٢٠٠٩/٢/٢٣
ي            ا ـف ا ودورـه السعودية للمواصفات والمقاييس ودراسـة نظامـه
ة        ى الهيـئ ظل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء وتغيير اسمها إـل

 . السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
اريخ        ق     ١٤٣٠/٢/٢٨صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

ع             ٢٠٠٩/٢/٢٣ ترخيص بتأسـيس شـرآة ينـب م بالموافقة على اـل
 ). شرآة مساهمة(للمياه والكهرباء 

اريخ        ق     ١٤٣٠/٣/١٢صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
م بالموافقــة علــى الــضوابط المتعلقــة ببيــع معــدات              ٢٠٠٩/٣/٩

 . سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة
اريخ        ق     ١٤٣٠/٣/١٩صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

م بالموافقــة علــى الــترخيص بتأســيس شــرآة                    ٢٠٠٩/٣/١٦
 ). شرآة المياه والكهرباء القابضة(مساهمة سعودية قابضة بإسم 

اريخ        ق     ١٤٣٠/٣/١٩صدور قرار مجلس الوزارء بـت ــ المواـف ه
ة  ٢٠٠٩/٣/١٦ م بالموافقة على الترخيص بتأسيس مساهمة عاـم

 ). شرآة سوليدرتي السعودية للتكافل(بإسم 
اريخ        ق     ١٤٣٠/٣/٢٦صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه

م بالموافقــة علــى الــترخيص بتأســيس شــرآة                    ٢٠٠٩/٣/٢٣
 ). حصانة(مساهمة سعودية بإسم شرآة حصانة االستثمارية 

اريخ        ق     ١٤٣٠/٤/١٧صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
م بالموافقــة علــى الــترخيص بتأســيس شــرآة                    ٢٠٠٩/٤/١٣

سعودية لالسـتثمار الزراعـي           (مساهمة سعودية باسم  شرآة اـل اـل
 ). واإلنتاج الحيواني

اريخ              وزراء بـت ق     ١٤٣٠/٥/٢صدور قرار مجـلس اـل ــ المواـف ه
م بالموافقــة علــى الــترخيص بتأســيس شــرآة                    ٢٠٠٩/٥/١٨
 ). باسم شرآة طوآيو مارين السعودية(مساهمة عامة 

اريح              وزراء بـت ق     ١٤٣٠/٦/٨صدور قرار مجـلس اـل ــ المواـف ه
ساهمة     ٢٠٠٩/٦/١ م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شـرآة ـم
 ). أمانة(باسم شرآة 

اريخ        ق     ١٤٣٠/٦/٢٢صدور قرار مجلس الوزراء بـت ــ المواـف ه
م بالموافقة على تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة ٢٠٠٩/٦/١٥

واآلثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية، وتأسـيس شـرآات     
للتنميــة الــسياحية الداخليــة تــشارك الدولــة فــي رأســمالها ومــن                
سياحية      اطق اـل مهامها تطوير الوجهات السياحية خاصة في المـن
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ا     ة وغيرـه ل  .  وغير الطبي وتوريد األدوية والمستلزمات الطبـي ولـع
وزارة خـالل                    شطة اـل ي أـن أهم جوانب مساهمة القطـاع الخـاص ـف

 : سنوات خطة التنمية الثامنة يتلخص فيما يلي
 
 في مجال بناء وتجهيز المستشفيات  -١

ســاهم القطــاع الخــاص خــالل الخمــس ســنوات الماضــية               
بالمشارآة في إنشاء الكثير من المستشفيات واألبراج الطبية، حيث 
بلغ إجمالي المستشفيات واألبراج الطبية التي أرسيت على القطـاع    

رج        ٦٢الخاص خالل سنوات الخطة الخمسية الثامنة  شفى وـب مسـت
سريرية             الي سـعتها اـل ة           ١٠٨٦٥طبي إجـم ة إجمالـي سـرير، بتكلـف

 . مليار ريال ١٠,٩٤قدرها 
 
 في مجال بناء وتجهيز المراآز الصحية -٢

ي       شروع الوطـن قام القطاع الخاص بالمشارآة في تنفيذ الـم
ة                     ز القديـم دة محـل المراـآ صحية الجدـي ز اـل الكبير إلحـالل المراـآ

الي             غ عـددها اإلجـم زاً    ١٤٩٩والمستأجرة والتي بـل م     .  مرـآ د ـت وـق
ا        تغطية تكاليف إنشائها من فائض إيرادات الميزانية وبلـغت تكلفتـه

 . مليار ريال ٥,٣اإلجمالية حوالي 
 
 في مجال تطوير المرافق الصحية -٣

شــارك القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ العديــد مــن المــشاريع                  
ع                    ستوى جمـي ى ـم ة عـل صحة المختلـف ق وزارة اـل التطويرية بمراـف

 . مليار ريال ٢,٥المناطق بالمملكة بتكلفة تقدر بأآثر من 
 
 في مجال شراء األدوية والمستلزمات الطبية -٤

شفيات               أمين احتياجـات المسـت ي ـت شارك القطاع الخاص ـف
ة     والمراآز الصحية من األدوية والمستلزمات الطبية بتكلفة إجمالـي

 . مليار ريال ١٢,٦تفوق 
 
 المشارآة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني -٥

غطـى نظــام الــضمان الــصحي التعــاوني جميــع العامليــن               
بالقطـاع الخــاص غــير الــسعوديين، ويبلــغ عـدد شــرآات التأميــن                  

شرآة، وإجمالي المرافق الصحية التي تقدم خـدمات     ٢٥المشارآة 
مرفقــًا مــن القطــاع        ١١٨٦مرفقــًا منهــا        ١٢١٧التــأمين الــصحي     

 . مرفق للقطاع العام ٣١الخاص و 
 

 م٢٠٠٩تخصيص الخدمات االجتماعية لعام : رابعًا 
تم رفع إستراتيجية تخصيص الخدمات االجتماعية إلى المجلس  -١

ة           ة الكريـم االقتصادي األعلى العتمادها، وقد صـدرت الموافـق
مــن خــادم الحــرمين الــشريفين حفظــه اهللا رئيــس المجلــس                        
االقتــصادي األعلــى علــى إســتراتيجية تخــصيص الخــدمات                 
االجتماعيــة بــوزارة الــشؤون االجتماعيــة، وســتقوم الــوزارة               
بتحديــد أنــواع النــشاط والخــدمات االجتماعيــة ذات األولويــة                
للتخــصيص والرفــع ببرنــامج تنفيــذي لتخصيــصها للمجلــس                 
ذي      امٍج تنفـي االقتصادي األعلى، ويجري العمل حاليًا وضع برـن
للنــشاطات الــتي ســتبدأ الــوزارة تخصيــصها مــن الخــدمات                    
 . االجتماعية وفقًا لمتطلبات إستراتيجية التخصيص في المملكة

هـ وتم ١٤٣٠/١٤٢٩تمت إقامة ورشة عمل خالل العام المالي   -٢

التخــصيص والتعريــف بأهــداف وسياســات التخــصيص ومعاييــر            
تحديــد األولويــات فــي اختيــار المنــشآت المرشــحة للتخــصيص                    
ة،        شاريع العاـم وإيضاح ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والـم
ذا                 ات أخـرى لـه ا جـه دوات تنظمـه آما شارك الصندوق في عدة ـن

 . الغرض
 

ة في تخصيص               ومن أبرز مساهمة صندوق االستثمارات العام
 : المؤسسات والمشاريع ما يلي 

 مساهمة الصندوق في تطوير الخدمات -١
إدراآــًا مــن الــصندوق بأهميــة تطويــر بعــض القطاعــات               

ة              شرآات الخدمـي ن اـل الخدمية، فقد بادر الصندوق بتأسيس عـدد ـم
ن                 م ألـم صندوق بتأسـيس شـرآة العـل وتملكها بالكامل، حيث قام اـل
ات اإللكترونيــة،                 ادل المعلوـم سعودية لتـب شرآة اـل ات، واـل المعلوـم
ة                  ستلزمات الطبـي ة والـم شراء الموحـد لألدوـي ة لـل والشرآة الوطنـي
ة وتوصـيلها                 ستلزمات الطبـي زة والـم ة واألجـه بهدف توفير األدوـي
وخزنهــا لمــصلحة القطاعــات الحكوميــة برأســمال مقــداره ألــف                 
ر التعليــم العــام                   سمائة مليــون ريــال، وتأســيس شــرآة لتطوـي وخـم
ك           شروع المـل ذ ـم برأسمال مقداره مائة مليون ريال تهدف إلى تنفـي
ج         ر المناـه شمل تطوـي عبداهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم والذي ـي
شطة الالصـفية              ات واألـن ة المعلوـم وتدريب المعلمين وتطوير تقنـي

 . المقدرة بنحو تسعة آالف مليون ريال
 
 مساهمة الصندوق في تنمية القطاع السياحي -٢

ـــم                   ـــوزراء رق ـــاذًا لقـــرار مجلـــس ال ـــخ )  ٢٠٩(إنف وتاري
سياحية       ١٤٣٠/٦/٢٢ ة اـل هـ القاضي بأن يتم تأسيس شرآات للتنمـي

ات                 ر الوجـه ا تطوـي ن مهماتـه ون ـم تشارك الدولة في رأسمالها تـك
السياحية ومشارآة صناديق اإلقراض الحكومية في تمويلها وزيادة 

يجري حاليًا إعداد وثائق تأسيس  شـرآة      .  مشارآة القطاع الخاص
ة        ة ممثـل قابضة للتنمية السياحية بحيث تساهم في رأسمالها الحكوـم
ستثمرين        ن الـم في صندوق االستثمارات العامة بجانب مجموعة ـم
ات                       ر الواجـه ة وتطوـي دف تنمـي ن القطـاع الخـاص، بـه المهنيين ـم
الــسياحية مثــل تطويــر ســواحل العقــير فــي المنطقــة الــشرقية،                       
ة        ة العاـم والمشارآة في مشروع الفنادق التراثية والذي تنوي الهيـئ

 . للسياحة واآلثار تطويرها
 

 مساهمة القطاع الخاص في أنشطة وزارة الصحة: ثالثًا 
ي                        صحية ـف ة اـل ديم الخدـم ي تـق يشارك القطـاع الخـاص ـف

ج      المملكة بدور جيد في تشغيل بعض المستشفيات من خـالل برناـم
شغيًال                 شفيات ـت ن المسـت شغيل عـدد ـم التعاقد مع القطاع الخاص لـت

 . جزئيًا وتشغيًال آليًا في بعض المواقع
 

اء علــى تقــويم نتــائج التــشغيل التعاقــدي فقــد توجهــت                  وبـن
دي   وزارة الصحة نحو التشغيل الذاتي والتخلص من التشغيل التعاـق
اظ      نظرًا لتراجع الخدمة التي قدمتها الشرآات المتعاقدة وعـدم الحـف

 . بشكل جيد على المنشآت والمعدات الصحية المملوآة للدولة
 

وبــالرغم مــن ذلــك فقــد أتاحــت وزارة الــصحة فرصــًا                      
ي        يز الطـب استثمارية آبرى للقطاع الخاص في مجال البناء والتجـه
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ات            ادن وشراء عرب ل المع منها عقدين لشراء قاطرات الديزل لنق
د                     ع عق وع وتوقي ام المتن شحن الع ات ال نقل خام الفوسفات وعرب
د               ع عق م للمشروع، وتوقي تصميم وتنفيذ أعمال اإلشارات والتحك

 . للتصميم التصوري لقطار الرآاب
 

 المياه والصرف الصحي: سادسًا 
ة       (تم تأسيس     اه الوطني اه        )  شرآة المي ر قطاع المي لتطوي

شها                    تي تعي شاملة ال ة ال ق والتنمي ا يتواف صحي بم صرف ال وال
ى                         يز عل ة مع الترآ ايير األداء العالمي ك حسب مع المملكة، وذل
ي        د ف تأسيس بنية تحتية متينة تخدم متطلبات النمو السكاني المتزاي
ة   البالد وتوفير خدمات ذات جودة عالية للعمالء والعمل على حماي

 . البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية
 

ة                   اه الوطني رآة المي ست ش د تأس ساهمة    (وق رآة م ش
تثمارات            ي صندوق االس ة ف سعودية، مملوآة بالكامل للدولة ممثل

ة م                )العام ريم رق ي الك وم الملك خ )  ١/م(، بموجب المرس وتاري
هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شرآة     ١٤٢٩/١/١٣

ار     ٢٢المياه الوطنية وفقًا لنظامها األساسي، وبرأسمال وقدره    ملي
 . ريال سعودي

 
اه    وتعنى شرآة المياه الوطنية بتقديم خدمات استخراج المي

الجوفية وإنتاجها وتنقيتها وتوزيعها وتجميع مياه الصرف الصحي  
ب                 ي تدري هام ف سعودية واإلس ة ال ة العربي ي المملك ه ف ومعالجت
ة           ة الوطني وى العامل الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها وتشغيل الق
ة                  ل التقني ة ونق ل والبحث والتنمي ق التأهي وتهيئة إمكانيات ومراف

 . وتوطينها وتطويرها
 

ى هي         أما المدن المستهدفة بالتخصيص في المرحلة األول
ة     : (مدن بر، ومك الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والخ

ق       )المكرمة، والطائف ى لتطبي ، وتم اختيار تلك المدن آمرحلة أول
صادية     عقود الشرآة مع القطاع الخاص عليها وذلك ألهميتها االقت
سكان          دد ال وبسبب الكثافة السكانية ونموها المضطرد، حيث أن ع

سبته     دد                 ٤٨,٢٤في تلك المدن يبلغ ما ن الي ع ة من إجم ي المئ ف
ا                     دن م ك الم ى تل اه إل دادات المي سبة إم سكان المملكة، آما تبلغ ن

 . في المئة من إجمالي إمدادات المياه في المملكة ٦٣نسبته 
 

وتعمل شرآة المياه الوطنية حاليًا على تخصيص محطات   
م      معالجة مياه الصرف الصحي في مدينتي الرياض وجدة، حيث ت
ة للقطاع الخاص              طرح محطات معالجة الصرف الصحي القائم

) ٢(ومحطة الخرج ) ١(بنظام عقود اإلدارة وتشمل محطة الخرج 
ائر       ى طرح محطة الخرج                )١(ومحطة الح ) ٣(، باإلضافة إل

ك    )  ٢(ومحطة الحائر  للقطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتمل
)BOO(        يلي ذلك تخصيص محطات معالجة الصرف الصحي ،

 : في محافظة جدة وباقي المدن المستهدفة حيث تم
 

ة والمشغل العالمي                     اه الوطني ن شرآة المي توقيع عقد إدارة بي
ر  (شرآة    ا ووت شغيل          )  فيولي ي إدارة وت ساهمة ف سية للم الفرن

ك        اض، وذل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الري

ات والمؤسسات         دعوة رجال األعمال والمسؤولين من الجمعي
تراتيجية                  ف بإس ال للتعري ذا المج ي ه ن ف ة والمهتمي الخيري
ل دور     تخصيص الخدمات االجتماعية والتعرف على ُسبل تفعي
ي مجال                  ة ف ات والمؤسسات الخيري القطاع الخاص والجمعي

 . تقديم الخدمات االجتماعية
 

شامل،           ٢٠٠٩وسيتم خالل عام   ل ال شاء مراآز التأهي م إن
ة          ة، ودور رعاي ومراآز التأهيل المهني، ومراآز الرعاية النهاري
صلة تتضمن مجموعة من الخطوات                 المسنين، ووضع خطة مف
ة           ل الخدمات االجتماعي واألنشطة المبرمجة التي تهدف إلى تحوي
سؤولة              د الجهات الم من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتحدي
عند تنفيذ آل خطة، والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ، آما سيتم وضع  
صاد              اءة االقت ع آف ي رف إستراتيجية وبرنامج زمني لتحقيق ذلك ف
سة                   ة التحديات والمناف سية لمواجه ه التناف ادة قدرت الوطني، وزي
صيلية لوضع                    داد دراسة تف ى إع ذلك عل ة، وآ ة والدولي اإلقليمي
ضوابط ومعايير تضمن جودة الخدمات وآليات اإلشراف والمتابعة 
ات إشراك                  داد صياغة وأسس وآلي ذلك إع لمقدمي الخدمات، وآ

ل       اص مث اع الخ م             :  القط ايير تقيي سين، ومع وة المناف ة دع وثيق
ا               ذ، آم ة التنفي ة لمرحل ود الالزم العروض، وإعداد وصياغة العق

شاط     )  Guide Book(سيتم إعداد الدليل اإلجرائي    لتخصيص الن
ات        بهدف تعريف الجهات المعنية بعملية التخصيص حسب متطلب

 . إستراتيجية التخصيص المعتمدة من المجلس االقتصادي األعلى
 

 )سار(الشرآة السعودية للخطوط الحديدية : خامسًا 
م                         ي رق وم الملك در المرس خ )  ٢٦/م(ص وتاري

سعودية للخطوط        ١٤٢٧/٤/٢٥ شرآة ال هـ الذي يقضي بتأسيس ال
ه                )سار(الحديدية  ال، ويكتتب ب ون ري ، برأس مال قدره ألف ملي

صندوق االستثمارات العامة بالكامل، بغرض إنشاء مشروع سكة    
شغيله            -حديد الشمال  ه وت ة ب الجنوب والخدمات والمرافق المتعلق

ر        ق معايي وإدارته واإلشراف عليه مباشرة أو عن طريق الغير وف
 . التشغيل االقتصادية ومقاييس السالمة

 
شمال           د ال ى دعم          -ويهدف مشروع سكة حدي وب إل الجن

د                    ل من حزم الجالمي ي آ ة ف ثروات التعديني م (استغالل ال منج
، وآذلك تقديم خدمات نقل )منجم البوآسايت(، والزبيرة )الفوسفات

البضائع والرآاب بين الرياض والحديثة مرورًا بكل من الجوف،       
 . آيلومتر ٢,٤٠٠وحائل، والقصيم، والجبيل بطول 

 
دد             د مع ع وقد قام الصندوق خالل الفترة الماضية بالتعاق

ى                 صميم، واإلشراف عل ي مجال الت من الشرآات المتخصصة ف
سار سكة        التنفيذ، وتوقيع عقدين لتنفيذ األعمال األرضية وتمهيد م

ود        ٢٨٠الحديد في منطقة النفود بطول  ة عق آيلومتر، وتوقيع ثالث
ى           ة األول لتنفيذ األعمال المدنية والخطوط الحديدية لألجزاء الثالث

ا                 ١٧٦٦من المشروع بطول        ي مجمله شكل ف تي ت تر وال آيلوم
زور،       خطوط نقل المعادن من حزم الجالميد والزبيرة إلى رأس ال
اب        ضائع والرآ باإلضافة إلى األجزاء الشمالية من خطوط نقل الب
يرة           دءًا من الزب والجزء الجنوبي من خط نقل البضائع والرآاب ب
ود،                  ة عق ع أربع ى توقي دولي باإلضافة إل إلى مطار الملك خالد ال
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ة صاحب                  شرفت المؤسسة بموافق م، حيث ت وإجراء التعاقد معه
دفاع     السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ال
ة                   ام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العام والطيران والمفتش الع
سئولين   للخطوط الجوية العربية السعودية على توقيع العقود مع الم

 : عن الشرآات االستشارية العالمية التالية 
 

 : مجموعة المستشار المالي وبيوت الخبرة 
تثماري                ي األس ا األوروب بنك باريس الوطني وبنك باريب

ا          ( ي باريب ي إن ب شرآات   )  BNP PARIBAS  -ب شارآة ال بم
 : اإلستشارية وبيوت الخبرة التالية

 . بنك الخليج الدولي -مؤسسة الخليج لالستثمار  - 
 . SH&Eشرآة إس إتش آند إي  - 
 . KPMGشرآة آيه بي إم جي  - 

 : مجموعة المستشار القانوني  
انوني لمشروع تخصيص          تتضمن مجموعة المستشار الق

 : الخطوط الجوية العربية السعودية الشرآات التالية 
 . Clifford Chanceآليفورد تشانس  - 
 . مكتب الجدعان لإلستشارات القانونية - 

 
 : تخصيص الشرآة القابضة 

بعد اإلنتهاء من مرحلة إعداد الهيكلة الشاملة واآمال إعادة  
ة            ة بالوحدات التجاري التأسيس وتنفيذ خيارات التخصيص المتعلق
شرآة        سعودية آ االستراتيجية سيتم البدء في تخصيص الخطوط ال
سبة                    د ن ة لتحدي ات الكريم تكمال الموافق ق اس ن منطل ضة م قاب

 .اإلآتتاب والمتطلبات واإلجراءات النظامية المطلوبة لتنفيذ ذلك
 

 مصلحة الزآاة والدخل: ثامنًا 
) م٢٠٠٩(هـ    ١٤٣١/١٤٣٠واصلت المصلحة خالل عام  

القيام بتحديث وتطوير اإلجراءات واألنظمة في مختلف المجاالت    
ى تحسين              ود عل ذه الجه التنظيمية واإلدارية والفنية، وانعكست ه

 . أداء العمل وتبسيط إجراءاته وزيادة حصيلة اإليرادات المحققة
 

ي                              ام المال الل الع صلحة خ ه الم ا حققت م م ن أه وم
 : ما يلي) م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠

 
 في مجال الميكنة وتقنية المعلومات  -١

رارات    تم تطبيق النظام اآللي بفرع المصلحة بجدة على إق
روع    ٢٠٠٩المكلفين خالل عام  م، وسيتوالى التطبيق في مختلف ف

 . المصلحة خالل العامين القادمين
 

دأت                  ذي ب ي ال آما يجري حاليًا ربط مشروع النظام اآلل
ة               ق البواب شامل عن طري وى ال المصلحة بتطبيقه بمشروع المحت
ًا              راراتهم آلي ن إدخال إق اإللكترونية الخارجية الذي سيتيح للمكلفي
ذ     عوضًا عن تقديمها يدويًا، إضافة إلى تطوير البوابة الداخلية لتنفي
ا               م من خالله روع ليت ة والف اإلجراءات الداخلية بين اإلدارة العام
د     االستفسار عن المعامالت، وحفظها إلكترونيًا، والرجوع إليها عن

 . الحاجة بما فيها ملفات المكلفين والتوظيف االلكتروني
 

 Public Private(بنظام عقود الشراآة مع القطاع الخاص            
Partnership( سنوات ٦، ولمدة تنفيذ قدرها . 

سية  )  سويزإنفايرومينت(توقيع عقد إدارة مع تحالف شرآة   الفرن
ة       اور (والشرآة العربية لتنمية المياه والطاق ، مع شرآة       )أآواب

شراآة        ود ال  Public Private(المياه الوطنية وذلك بنظام عق
Partnership( سنوات ٧، ولمدة تنفيذ قدرها . 

شارية لتخصيص            شرآات االست توقيع عدة عقود مع عدد من ال
دن    دمام،            (م ورة، وال ة المن ائف، والمدين ة، والط ة المكرم مك
 ). والخبر

اه          ق بقطاعات المي نقل جميع التزامات الدولة التعاقدية فيما يتعل
ع الصرف الصحي            شرب وتجمي الجوفية وقطاع توزيع مياه ال
صحي                     صرف ال ع ال بكات تجمي اه وش ع المي بكات توزي وش
ي           ة، ف اه المعالج ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمي
ارًا            ك اعتب ة وذل اه الوطني مدينتي الرياض وجدة إلى شرآة المي

ع          ٢٠٠٨/٩/١هـ الموافق ١٤٢٩/٩/١من تاريخ  ل جمي م نق م، ت
ة                   دة بقيم دينتي الرياض وج ي م ار     ١٨,٥مشاريع المياه ف ملي

 . ريال لشرآة المياه الوطنية
دينتي الرياض       تنفيذ العديد من التحسينات السريعة في آٍل من م

 . وجدة للمساهمة في تحسين ضخ المياه وتقليص االنقطاعات
م       تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير وتحسين البنية التحتية، حيث ت

اه           ود من المي وضع خطة استراتيجية للحد من التسربات والمفق
ة        ات العالمي في الشبكات وذلك باستخدام أحدث األساليب والتقني
ي                 ى التوسع ف اه، باإلضافة إل في مجال إدارة الطلب على المي
شبكات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة لمعالجة 
اه الصرف            مياه الصرف الصحي، واالستفادة القصوى من مي

 . الصحي المعالجة وحماية البيئة
دى                   شرآة ل ديونيات ال ة تحصيل م تشكيل لجنة لحصر ومتابع

 . الجهات المستفيدة
ن                          ستحقات الموردي رف م راءات ص سريع إج سين وت تح

أخرة،                  شاريع المت ذ الم سريع تنفي ي ت اهم ف ا س اولين مم والمق
ستوى                 ع من م ة، والرف وتطوير مراآز خدمات العمالء الحالي

 . أداء العاملين
وارد                           تخدام نظام إدارة م ة باس ة اآللي دد من األنظم ق ع تطبي

 ).ERP(المنشأة 
 

 الخطوط الجوية العربية السعودية: سابعًا 
ة                   ة العربي وط الجوي امج تخصيص الخط ذ برن م تنفي يت

 : السعودية على مراحل تشمل التالي
 

 : اختيار المستشارين 
ار                       ا اختي م خالله تي ت ة وال ذه المرحل اء من ه م االنته ت

الشرآات االستشارية لمشروع التخصيص، حيث قامت المؤسسة     
ع وزارة                 سيق م سعودية بالتن ة ال ة العربي ة للخطوط الجوي العام
ة من                     شكيل لجن م ت شارين، وت ة المست ى قائم المالية للحصول عل
شارين،                ات المست ة إمكاني أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لدراس
وبالتالي تم تحديد قائمة تضم المستشارين المؤهلين الذين تم إرسال 
ن                    ة م م العروض المقدم ائج تقيي رار نت م وإق دعوة له ات ال طلب
داد                    اوض وإع م قامت إدارة المؤسسة بالتف شارين، ومن ث المست
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ضمان         ة ال ق وآال منه على مستحقي الضمان االجتماعي عن طري
 . االجتماعي بوزارة الشؤون االجتماعية

 
د                   -٥ ة وعق ي المملك تثمار ف شجيع االس هام بت ال اإلس ي مج ف

 االتفاقيات
ي                     ام المال الل الع دخل خ اة وال صلحة الزآ واصلت م

إجراء                ١٤٣١/١٤٣٠ ة ب د وزارة المالي شارآتها ضمن وف هـ م
ات                       ة بعالق ا المملك رتبط معه دول ت ن ال ير م ع آث ات م محادث
اقتصادية واستثمارية هامة لعقد اتفاقيات تجنب اإلزدواج الضريبي 
ات        وتشجيع االستثمار، وقد أسفر ذلك عن إبرام العديد من االتفاقي
تي صادقت                 ضريبي ال ادي االزدواج ال ات تف حيث بلغ عدد اتفاقي

هـ ١٤٣٠عليها حكومة المملكة ودخلت حيز التنفيذ حتى نهاية عام   
سا                          ١٣نحو    ا والنم سا وبريطاني ة أبرمت مع آل من فرن اتفاقي

والصين والهند وباآستان وآوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإسبانيا 
ة     وترآيا وماليزيا وإيطاليا وروسيا، آما بلغ عدد االتفاقيات الموقع

ان            ٥والتي لم تدخل حيز التنفيذ  اتفاقيات أبرمت مع آل من اليون
وأوزبكستان وهولندا وبيالروس وسوريا، وهناك عدد سبع عشرة    
اتفاقية تم االنتهاء من التفاوض بشأنها وينتظر توقيعها والمصادقة    
نغافورا              ا وس ونس وغان سنغال وت عليها مع آل من بنجالديش وال
ان                  دا والياب ا وإيرلن ا وروماني ستان وأوآراني ا وآازاخ وآرواتي
والفلبين ومالطا وبولندا وسيريالنكا وفيتنام وإثيوبيا، إضافة إلى أنه 
ات           د اتفاقي يجري حاليًا التفاوض مع العديد من الدول األخرى لعق

 . ثنائية معها لتفادي اإلزدواج الضريبي بينها وبين المملكة
 

ات                    دد العالق ًا يح ارًا قانوني بر إط ات تعت ذه االتفاقي وه
ضريبية         ة ال الضريبية بين البلدان، آما يحدد بشكل واضح المعامل
ة                          ي الدول شاط ف دة للن ة المتعاق ستثمر من الدول عند ممارسة الم
ى الدخل           ضريبي عل المتعاقدة األخرى، وتضمن عدم اإلزدواج ال
ل      ات تقل الذي يحققه المستثمر من نشاطه، وبالتالي فإن هذه االتفاقي
شفافية                        م ال ق له ا يحق ستثمرين مم ى الم ضريبي عل بء ال الع
ى                       الي عل ره بالت ضريبية وينعكس أث ة ال ي المعامل تقرار ف واالس
ات خاصة              ذه االتفاقي ى ه تحفيز اإلستثمار بين البلدان الموقعة عل
وأن البعض منها يتضمن إمتيازات أو إعفاءات ضريبية بمجاالت     
 . معينة من النشاط لغرض التشجيع على االستثمار في تلك األنشطة

 
 الشرآة السعودية للكهرباء: تاسعًا 

ر النظام               ة لتطوي وضعت الشرآة االستراتيجيات الالزم
الكهربائي في المملكة وتحديد المشاريع التي ستنفذ بإشراك القطاع  
ام                    اء ع ى الكهرب ع أن يصل الطلب عل الخاص، حيث من المتوق

 . ألف ميجاواط ٧٠م إلى حوالي ٢٠٢٠
 

شاريع ضمن            وفي هذا التوجه نفذت الشرآة عددًا من الم
اء                      رآة الم شاريع ش ا م اص منه اع الخ شارآة القط امج م برن
سعودية                     شرآة ال ن ال ة مناصفة بي والكهرباء وهي شرآة مملوآ

 . للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
 

شعيبة        اء أول             ٣ويعتبر مشروع ال اء والكهرب اج الم إلنت
شراآة مع القطاع                  اء بال اء والم مشاريع اإلنتاج المزدوج للكهرب

 في مجال التنظيم اإلداري وتنمية الكفاءات البشرية -٢
ام             ذ ع صلحة من دت الم ي      ١٤٢٨اعتم ل تنظيم هـ هيك

واءم        ستقبلية ويت لجهازها يأخذ في االعتبار احتياجاتها الحالية والم
مع أسس اإلدارة الحديثة في اإلدارات الضريبية المتقدمة، وقد بني 
ة اإلشراف      الهيكل التنظيمي المحدث للمصلحة على أساس مرآزي
رافية                        ة إدارة إش ون اإلدارة العام ث تك ذ بحي ة التنفي المرآزي
ات              ذ التعليمات والتوجيه ة بتنفي ورقابية، بينما تكون الفروع معني
ة، وتواصل المصلحة تحديث                    ا من اإلدارة العام التي تصدر له

 . هيكلها التنظيمي آلما رأت ضرورة لذلك
 

وإدراآًا من المصلحة ألهمية العنصر البشري فقد واصلت  
شاغرة        )  م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠خالل عام  إشغال الوظائف ال

سوبي               دد من غ ع ة حيث بل لديها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدني
ان          )  ١٢٤٧(هـ   ١٤٣٠المصلحة حتى نهاية عام  د أن آ ًا بع موظف

ا حرصت        )  ١١٩٩(هـ    ١٤٢٩عددهم حتى نهاية عام  ًا، آم موظف
م   على رفع آفاءة منسوبيها بأن أولت التدريب أهمية خاصة حيث ت

ام                 )  ٨٧١(تنفيذ  ا خالل الع ة وخارجه دريبيًا داخل المملك مقعدًا ت
 . المالي المشار إليه

 
 في مجال توعية المكلفين -٣

ال                      سبة ألعم ًا بالن صرًا هام ن عن ة المكلفي ل توعي يمث
ة              راراتهم الزآوي ديم إق المصلحة لحثهم على االلتزام الطوعي لتق
م من                    ستحق عليه سديد الم ة وت دها النظامي والضريبية في مواعي

ام     م بتواصلها مع       ٢٠٠٩واقعها، وقد استمرت المصلحة خالل ع
ة                    ت، وإصدار مجل ى شبكة االنترن ا عل مكلفيها من خالل موقعه
دورية متخصصة، وصفحة أسبوعية في صحيفة االقتصادية ينشر 
ى                  الرد عل وم المصلحة ب ا تق ه، آم فيها آل ما يهم المكلف معرفت
ة     استفسارات المكلفين أوًال بأول، وإصدار آتيبات ونشرات توعوي
ن              ة مع المكلفي اءات دوري متخصصة، إضافة إلى عقد ندوات ولق
ن اإلدارات                    د م ع العدي انونيين وم بين الق ن المحاس م م وممثليه

 . المختصة بالجهات الحكومية ذات العالقة
 
 في مجال تطور أعداد المكلفين وحصيلة إيرادات المصلحة -٤

ى                م عل ن وحثه ستمرة للمكلفي نتيجة لمتابعة المصلحة الم
مراجعتها إلنهاء أوضاعهم الزآوية والضريبية أوًال بأول، فقد أدى 

هـ نحو ١٤٣٠ذلك إلى أن بلغ عدد مكلفي المصلحة حتى نهاية عام 
ام        ٤٠٨٠٥٢ ة ع هـ نحو     ١٤٢٩مكلفًا بينما آان عددهم حتى نهاي
ة     ٣٩٣٠٠٠ مكلفًا موزعين على إدارة آبار المكلفين باإلدارة العام

دد              غ ع ا بل ة، آم وعشرة فروع رئيسية وأربعة وثالثين إدارة مالي
ى        ي حت المكلفين الذين تم تحديث بياناتهم وفقًا لمتطلبات النظام اآلل

ى      ٢٢٤٦٤٤هـ نحو ١٤٣٠نهاية عام  مكلفًا بعد أن آان عددهم حت
ى              ٢٠٧١٧٥هـ نحو      ١٤٢٩نهاية عام  ًا، وجاري العمل عل مكلف

 . متابعة تحديث المعلومات المتعلقة ببقية المكلفين
 

ام      وقد بلغت إيرادات مصلحة الزآاة والدخل المحصلة للع
ا           ١٤,٣نحو    )  م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠المالي  ال منه ار ري ملي
ى         ٦,٦ شكل يومي إل مليار ريال زآاة شرعية والتي يتم تحويلها ب

سعودي للصرف            ي ال د العرب الحساب المخصص في مؤسسة النق
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ي     الكهرباء واإلنتاج المزدوج أمرًا حيويًا لتطوير هذه الصناعات ف
ام القطاع            المملكة وضمان استدامتها، وتشمل الفرص المتاحة أم

 : الخاص لالستثمار في هذه الصناعات ما يلي
 . القيام بالمشاريع المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء -
أي من         - القيام بعمليات بناء وتأجير وتشغيل خطوط النقل أو ب

 . هذه العمليات
 . إنشاء شرآات لتوليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج -
 . استئجار بعض المرافق الحالية وتشغيلها -
 . التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية -
 . إنشاء شرآات لتوليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج -
 . شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه -

 
شاريع قطاع              ٢٠٠٩وخالل العام   دد من م شغيل ع م تم ت

 . ميجاواط ٣٥١٠توليد الكهرباء تمثلت في إضافة 
 

ام               ي ع ة ف اء الموقع ومن أهم مشاريع قطاع توليد الكهرب
ة              ٢٠٠٩ ة الحالي ة الغازي د القري م هو مشروع تحويل محطة تولي

ة          ة بتكلف ال بهدف إضافة              ٦,٨٨٣لمحطة توليد مرآب ون ري ملي
ع أن تدخل              ١,٢٤١ ميجاواط لقدرة التوليد بالمحطة، ومن المتوق

 . م٢٠١٣المحطة للخدمة قبل صيف عام 
 

شغيل       ٢٣أما بالنسبة لمشاريع قطاع نقل الكهرباء فقد تم ت
ا             دة وبه ل جدي ة تحوي دد             ٥٨محط الي ع صبح إجم وًال لي مح

 ). أ.ف.م ٧,٨١٥(محوًال بإجمالي قدره ) ٨٠(المحوالت الجديدة 
 

 الخطط المستقبلية لتنظيم صناعة الكهرباء في المملكة
اج                   اء واإلنت ناعة الكهرب م ص ستقبلية لتنظي ط الم الخط

 : المزدوج تتلخص فيما يلي
ة            - ة من الطاق ات المملك إتمام إعداد خطة طويلة المدى لمتطلب

 . الكهربائية والمياه المحالة للخمس وعشرين سنة القادمة
ل                   - شبكة النق ة والتوصيل ب ل الطاق ات تحوي إتمام إعداد اتفاقي

 . واستخدامها لنقل الطاقة الكهربائية
 . القيام بإعداد القواعد المنظمة لفتح سوق آهربائية تنافسية -
اء             - ات ومعلومات صناعة الكهرب بداية العمل لنظام إدارة بيان

 .م٢٠١٠خالل الربع األول لعام 
إبرام عقود استشارية لدراسات متخصصة في مجال صناعة       -

 : م لألمور التالية٢٠٠٩الكهرباء خالل العام 
ترول          - إعداد خطة طويلة المدى للوقود بالتعاون مع وزارة الب

 . والثروة المعدنية وشرآة أرامكو السعودية
إطالق مشروع دراسة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ورصد    -

 . النفقات للشرآة السعودية للكهرباء
 

م صناعة                   ة تنظي تزم الهيئ ستقبلية تع وضمن الخطط الم
 : الكهرباء من خالل عدة مراحل

 
 : التطوير المؤسساتي من خالل: المرحلة األولى

ة                   -١ ر الطاقـــ ي لتمريــ ل المالــ ق المقابــ يس تطبيـ تأس
 ).Wheeling Charge(الكهربائيــة 

ام       م ٢٠٠٩الخاص، وقد اآتمل المشروع في شهر أغسطس من ع
اواط و       ٩٠٠حيث أضاف قدرات توليد تبلغ  ر        ٨٨٠ميج ألف مت

ام         .  مكعب من الماء شغيل       ٢٠١٠ومن المتوقع خالل ع دء بت م الب
ينتج                   ذي س اء، وال اء والم اج الكهرب شقيق إلنت شروع ال  ٨٥٠م

اء       ٢١٢ميجاواط و  ا مشروع شرآة        .  ألف متر مكعب من الم أم
ام     م وسوف    ٢٠٠٩الجبيل للماء والكهرباء فقد بدأ تشغيله خالل ع

تر مكعب من              ٨٠٠ميجاواط، و    ٢٧٥٠تصل قدرته إلى  ألف م
 . الماء

 
اج                      ي إنت اص ف اع الخ شارآة القط امج م شتمل برن وي

ى        )  مشاريع اإلنتاج المستقل(الكهرباء فقط  ى عل ه األول في مرحلت
 : ثالثة مشاريع هي

ي                         شاريع الت اآورة الم د ب ستقل ويع اج الم غ لإلنت مشروع راب
ي                       شارآة القطاع الخاص ف امج م شرآة ضمن برن حددتها ال
اء            ًا ألسلوب البن ة، وفق مشاريع الشرآة إلنتاج الطاقة الكهربائي
ام        والتملك والتشغيل، وقد تم توقيع عقوده في شهر يوليو من ع

درة       ٢٠٠٩ اء بق ول        ١٢٠٠م، وذلك إلنتاج آهرب اواط بحل ميج
 . مليارات ريال ٩م، وتبلغ تكاليف المشروع ٢٠١٣عام 

ج               ١١مشروع الرياض           اني ضمن برنام شروع الث د الم ويع
ة                    ه اإلنتاجي غ قدرت ستقل وتبل اج الم اواط    ١٨٠٠اإلنت ميج

ي      يكتمل ف ات           .  م٢٠١٣وس سة تحالف رًا خم دمت مؤخ د تق وق
ذا المشروع                  ي انجاز ه شارآة ف سعودية ودولية بعروض للم
ح                       م فت ائز، وت شرآة والتحالف الف ن ال الذي سينشأ مناصفة بي
در تكاليف                       سمبر الماضي، وتق ي شهر دي ة ف العروض المالي

 . مليار ريال ١٢استثمارات هذا المشروع بحوالي 
داد   (وهناك مشروع القرية لإلنتاج المستقل   ) وهو في طور اإلع

 . ميجاواط وسيتم انجازه في غضون خمس سنوات ٢٠٠٠بقدرة 
 

د استكملت             شرآة فق شطة ال وفيما يخص برنامج هيكلة أن
ل وحدات العمل              الشرآة إعداد خطة الهيكلة والتي تقضي بتحوي

شرآة      سة بال ع    (الرئي ل، التوزي د، النق ة     )  التولي ى شرآات تابع إل
دأ              ضة، وسوف يب شرآة قاب مملوآة للشرآة السعودية للكهرباء آ

ام        ة ع ا من مجلس اإلدارة               ٢٠١١تنفيذها مع بداي د اعتماده م بع
ال                     ي مج سية ف سوق التناف ة ال ا لمرحل ة لتهيئته ة انتقالي آمرحل
سجيل شرآة      الكهرباء، وقد تم خالل هذا العام استكمال متطلبات ت

 . نقل الطاقة لدى وزارة التجارة والصناعة
 

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج: عاشرًا 
م                    زدوج بتنظي اج الم اء واإلنت م الكهرب ة تنظي وم هيئ تق

ة،     صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة في إطار أنظمة الدول
وقرارتها، والسياسات، والمعايير والمواصفات المطبقة في المملكة 
ًا            ستخدمة عالمي اليب الم وما يتماشى مع أفضل الممارسات واألس
ة   بهدف ضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات الطاق
ة                الة الكافي اه المح زدوج والمي اج الم دمات اإلنت ة، وخ الكهربائي

 . والمأمونة وعالية الجودة والكفاءة وبأسعار مناسبة
 

 مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء
ي صناعة                   ساهمة ف ى الم يعد تشجيع القطاع الخاص عل
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 ). س.و.ك(هلله  ٢٦يتجاوز 
 . اعتماد قواعد وإجراءات تقرير الحوادث والتحقيق فيها -
 . تشكيل اللجنة اإلشرافية على آود التوزيع -

 
 

 السجل الوطني للكهرباء
ة              )  ١-٤(نصت الفقرة     ة لالئحة التنفيذي ادة الرابع من الم

لنظام الكهرباء على أن تحتفظ الهيئة بسجل وطني للكهرباء ويجب 
ع                    ى النص الكامل لجمي اء عل أن يتضمن السجل الوطني للكهرب
الرخص وسجل القرارات والكودات والمعايير والعروض الموحدة 
ي         ل المال ة والمقاب للتوصيل واالتفاقيات الموحدة المعتمدة من الهيئ
ي         اج المزدوج ف الساري للرخص، وسعات محطات التوليد واإلنت
ي                     م ف رخص له شغلها الم تي ي ع ال ات التوزي ة ومنظوم المملك

ا                  ة مناسبتهــ رى الهيئــ رى ت ا  .  المملكــة، وأي معلومات أخــ آم
ناعة                      ات ص ات ومعلوم ام إدارة بيان شروع نظ ذ م ت بتنفي قام

اء      اح         )  Data Management System(الكهرب ى أن ُيت عل
ع                    ق موق ًا عن طري ات آلي للمرخص لهم تقديم المعلومات والبيان
ا ُيمكن                       صناعة آم ذه ال ن به ا للمهتمي ي لتوفيره الهيئة اإللكترون
للهيئة الحصول على المعلومات المطلوبة آليًا بدقة وجودة عاليتين، 
حيث من المتوقع بدء العمل على البرنامج خالل النصف األول من 

 . م٢٠١٠العام الجاري 
 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه: أحد عشر 
ى                 ى عل صادي األعل س االقت ة المجل د صدور موافق بع

ادة        اه وإع البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المي
ذي لتخصيص المؤسسة                     امج التنفي ذ البرن م اطالق تنفي هيكلتها ت

سارات يعمل        ٢٠٠٩وإعادة هيكلتها في يناير  ة م م من خالل ثماني
شارية        شرآة االست بكل مسار فريق يضم أعضاء من المؤسسة وال
ال المرسومة حسب خطة                 المعنية، وقد تم تنفيذ العديد من األعم

 : م  وذلك على النحو التالي٢٠٠٩البرنامج خالل عام 
ادة                  -١ ة إع ة ووضع خط ة والتنظيمي ة اإلداري ادة الهيكل إع

 . تسكين العاملين واقتراح نموذج الحوآمة
إنجاز عملية التقييم والتطوير الوظيفي ووضع سلم المراتب   -٢

 . والرواتب
ل                      -٣ راءات العم ة إج ادة هندس ال إع ن أعم اء م م االنته ت

 . واألنظمة البشرية والمالية وأنظمة التوريد وإدارة الجودة
تم االجتماع مع الفريق المكون من قبل وزارة المالية للعمل    -٤

ذي     والتنسيق مع فريق المؤسسة بخصوص البرنامج التنفي
ة من             .  لتخصيص المؤسسة ة القادم ووضع جدول للجول

 . االجتماعات مع الجهات ذات العالقة بتخصيص المؤسسة
 . التحول إلى العمل على أسس تجارية -٥
روض                   -٦ م عــ ب تقديــ ة طلـ ة وثيق ن مراجعـ اء م االنتهــ

ار     ات           )  RFP(األسعـ رح المحط ًا لط ون نموذج لتك
ة            ى أسس تجاري المستقبلية بعد تحول المؤسسة للعمل عل

 ).تخصيص محطات التحلية(
االستمرار في تنفيذ استراتيجية وخطة االتصال والتواصل      -٧

من خالل إآمال موجة التوعية الثانية وقياس مدى استعداد 
 . العاملين للتغير من خالل تحليل نتائج االستبيان الثالث

ة                 -٢ ل الطاق سعودية لنق شرآة ال  SGC  (Saudi(تأسيس ال
Grid Company. 

 . تأسيس شرآات توليد الطاقة -٣
ا            -٤ ة وبيعه شراء الطاق ) SPPC(تأسيس الشرآة السعودية ل

Saudi Power Procurement Company. 
 ). ECAs(تطوير اتفاقيات تحويل الطاقة  -٥
 . تأسيس صندوق موازنة دخل صناعة الكهرباء -٦
 . ترآيب العدادات الرقمية لكبار المستهلكين -٧

 
ة       ة الثاني ة              :  المرحل داد الطاق وري إلم سوق الف ي ال افس ف التن

 : الكهربائية لكبار المستهلكين من خالل
سوق                -١ ي ال افس ف وازي وتأسيس التن التوسع في السوق الم

 ). Hourly Spot Market(الفورية بالساعة 
 . ممارسة آبار المستهلكين للتسعير الفوري -٢
 . تأسيس شرآة للتوزيع -٣
 . ترآيب العدادات الرقمية -٤
ة                -٥ دمات التجزئ ع من خ شطة التوزي صل أن  Service(ف

Providers.( 
ة                   -٦ ديم الخدم ة وتق ع بالتجزئ ستقلة للبي رآات م يس ش تأس

 . للمشترآين
 

ة     ة                 :  المرحلة الثالث ع بالجمل سي للبي اء التناف شاء سوق الكهرب إن
Electricity Wholesale Market من خالل : 

 . ممارسة جميع المستهلكين للتسعيرة الفورية -١
ا، ودور           -٢ ة وبيعه تقليص دور شرآة شراء الطاقة الكهربائي

 . صندوق الموازنة
ة                    -٣ ون بالتجزئ ذين يبيع ستقلين ال اتساع دور األشخاص الم

 ). مقدمو الخدمة(
 

 اللوائح والقواعد واإلجراءات ذات العالقة بصناعة الكهرباء
ة    أصدرت الهيئة عددًا من اللوائح واإلجراءات ذات العالق

 : بصناعة الكهرباء اآلتية
ي                     - ة ف ام الهيئ اء الخاصة بمه الالئحة التنفيذية لنظام الكهرب

 . هـ١٤٢٧جمادى األولى 
م                     - وزراء رق س ال رار مجل ة بق م الهيئ خ    ١٥٤تنظي بتاري

 . هـ١٤٢٨/٥/٤
 . الالئحة التنفيذية لتنظيم الكهرباء -
 . آود نقل الكهرباء -
 . آود توزيع الكهرباء -
 . آود المقايسة -
اه المحالة إضافة            - عدد من الرخص للمتاجر والمتاجرة بالمي

ع                    ل وتوزي د ونق شمل رخص تولي سابقة وت إلى الرخص ال
 . الكهرباء ورخص اإلنتاج المزدوج وتحلية المياه وغيرها

 . دليل تقديم الخدمات الكهربائية -
م         - وزراء رق اريخ       ٣٣٣قرار مجلس ال هـ ١٤٣٠/١٠/١٦وت

اج                   اء واإلنت م الكهرب ة تنظي القاضي بمنح مجلس إدارة هيئ
المزدوج صالحية مراجعة التعرفة الكهرباء لفئة االستهالك    

ا ال       )  تجاري، صناعي، حكومي   (غير السكني  ا بم وإقراره
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ا                    م من خالله م، يت ي التعلي لتعزيز مشارآة القطاع الخاص ف
ة                     طة منهجي ضلها بواس ار أف ة، واختي دائل المتاح ويم الب تق
ى أساس                 ارات عل ذه الخي ن ه مدروسة للتقويم، والمفاضلة بي
ة                    ات واالنعكاسات المالي د المتطلب التكلفة والجودة، مع تحدي
تراتيجية،                 ة لإلس ة والقانوني ة والتنظيمي ة والوظيفي والهيكلي
ات                  ذ، والمتطلب ي للتنفي ني واضح وعمل دول زم ووضع ج

 . والضوابط الضرورية إلنجاح تنفيذ اإلستراتيجية
 
داهللا    -هـ وجود برامج ومشاريع لتطوير التعليم، آمشروع الملك عب

ة     بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وقد طرحت وزارة التربي
شارآة القطاع                    ز م داد استراتيجية لتعزي سة إلع والتعليم مناف
د المكاتب                 ى أح يتها عل دًا لترس الخاص في التعليم العام، تمهي
 . االستشارية العالمية المتخصصة في تقديم مثل هذه الدراسات

 
 الهيئة العامة للطيران المدني: ثالث عشر 

ة      حصلت بعض شرآات الطيران على موافقة الهيئة العام
ي وهي                   ل دول ة أو ناق للطيران المدني آناقل محلي داخل المملك

 : الشرآات التالية
ما للطيران        -١ مالها         :  شرآة س عودية رأس  ٣٠٠وهي شرآة س

م على يد شرآة أعمال التثمير ٢٠٠٥مليون ريال تأسست عام 
صيانة،    .  المحدودة وتخضع ألعلى المقاييس الدولية المتعلقة بال

 . جهة داخلية وبلدان مجاورة آرحالت عارضة ١٦وتخدم 
ال  ):  ناس(الشرآة الوطنية للخدمات الجوية   -٢ رأسمالها مليار ري

اض             ة الري سي مدين ا الرئي عودي ومقره ى    .  س ت أول انطلق
ي     ر       ١٧رحالتها ف ة        ٢٠م وتخدم      ٢٠٠٧فبراي ة داخلي وجه

 . ودولية آرحالت عارضة
مالها       :  شرآة الوفير للطيران -٣ ون     ١٦٣شرآة سعودية رأس ملي

ال        ريال ومرآزها الرئيسي جدة أنشأها نخبة من رجال األعم
ع               شرآة لجمي شغيل ال سعودية وخطط ت في المملكة العربية ال
ز                      ك عبدالعزي ى مطار المل الم إل ي الع اطق اإلسالمية ف المن
ة                    دالعزيز بالمدين ن عب د ب ير محم دة ومطار األم دولي بج ال
وي                 سجد النب رين وزوار الم اج والمعتم ل الحج ورة لنق المن
ررة من                    ة المق د واألنظم ق القواع انهم وف وإعادتهم إلى أوط

وقد بدأت الشرآة التشغيل التجاري  .  المملكة العربية السعودية
 . هـ١٤٣٠الفعلي الدولي في موسم حج 

 
ومن أبرز نشاطات الهيئة العامة للطيران المدني مشروع     

دة خالل ثالث سنوات              توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بج
ذلك مطار                 ة، وآ ة الدول ويتم تمويل المشروع بالكامل من ميزاني

ع       .  مدينة العال شاء مجم وقد أوآلت مشاريع للقطاع الخاص مثل ان
للخدمات العامة لخدمة صاالت الحج لتوفير المياه المبردة للتكييف  
اه                   ات المي ة وخزان ة االحتياطي ة الكهربائي دات الطاق . وتوفير مول

ك                          ار المل اه لمط ة المي دة لتحلي ة جدي الل محط شروع إح وم
اريخ                 ي بت اج الفعل دأ اإلنت دولي، وب دالعزيز ال . م٢٠٠٦/٣/١عب

غ                  ة وبل ة الدولي وآذلك مشروع األسواق الحرة لمطارات المملك
ال    ١٠٠حجم األموال المستثمرة حوالي  ًا     .  مليون ري ويجري حالي

ر                  ر مطار األمي دن المطارات لتطوي اإلعداد لطرح مشروعي م
ورة بأسلوب                      ة المن دولي بالمدين دالعزيز ال ن عب ) PPP(محمد ب

ة لتأسيس                   ة المطلوب شة االحتياجات المالي يتم مناق آما س
سيق مع               ك بالتن ة وذل الشرآة القابضة وإدارتها على أسس تجاري

ة  سبة لتأسيس        .  وزارة المالية وصندوق االستثمارات العام ا بالن أم
اء                          اج الم شاريع انت ى غرار م ة عل ستقبلية تابع اج م شرآات انت
والكهرباء المستقلة جاري دراسة امكانية إشراك القطاع الخاص          
ة                   ك خالل عملي ع وذل ورة وينب بشكل مختلف في آل من رأس تن

ة             ل الملكي ير هيك ة تغي ا  .  البناء أو التشغيل وآذلك دراسة إمكاني أم
ار   موضوع الهيكل التنظيمي واإلجراءات فيجب األخذ بعين االعتب
وى                 ات الق ر متطلب تراتيجية إضافية وتطوي دات اس تأسيس وح

 . العاملة الضرورية
 

 تخصيص الخدمات التعليمية: اثنا عشر 
سامي                   ام ال ا للمق م مقترح ة والتعلي ت وزارة التربي رفع

سامي      بتشكيل لجنة لدراسة تخصيص التعليم العام وصدر األمر ال
اريخ    )  م ب  /٦٤٧٨(الكريم رقم    ة        ١٤٢٨/٧/٢٢ت شكيل لجن هـ بت

ة ووزارة                        م ووزارة المالي ة والتعلي ن وزارة التربي ة م وزاري
س                   صناعة والمجل ارة وال ط ووزارة التج صاد والتخطي االقت
ذه               سعودية، وتوصلت ه رف ال ى ومجلس الغ صادي األعل االقت

 : اللجنــة إلى اآلتي
ال    (دعم التعليم األهلي   -أ  ا يتماشى     )  بما في ذلك رياض األطف بم

 . واألهداف المحددة بخطة التنمية، وبما يكفل رفع جودته
ة                   -ب  ة، ذات الكلف دارس الحكومي شغيل الم ي إدارة وت دء ف الب

ق         دروس وف درج م التشغيلية العالية من قبل القطاع الخاص بت
ة الثالث             ة  (إدارة وتشغيل المدارس للمراحل التعليمي االبتدائي

ة  شغيل برامج             )  والمتوسطة والثانوي ات وإدارة وت ن والبن للبني
د                 شغيل معاه يرات وإدارة وت ار والكب م الكب محو األمية وتعلي

 ). ذوي االحتياجات الخاصة(ومراآز وفصول التربية الخاصة 
ساندة               -جـ ديم الخدمات الم ي تق توسيع مشارآة القطاع الخاص ف

ل القطاع        والبنية التحتية المطلوبة للتعليم العام الحكومي من قب
 : الخاص في المجاالت التالية

الب                     -١ صيفية للط ط ال ز والمناش شغيل المراآ إدارة وت
 . والطالبات

 . إدارة وتشغيل مراآز ومعاهد التدريب وإعادة التأهيل -٢
 . إنتاج وتطوير التقنيات التعليمية -٣
ي                   -٤ ل المدرس يع النق ن، وتوس ي للبني ل المدرس ير النق توف

 . للبنات
ة                   -٥ ع إدارات التربي ي جمي ن ف وت الطالب للبني شغيل بي ت

تفادة من                 ي االس ع المحل ة والمجتم والتعليم، بما يتيح للطلب
م                  ى مصادر تعل ات إل ل المكتب د وتحوي أوقاتهم بما هو مفي
شغيلها من               ا وت ات، وإداراته ن والبن ومعرفة بمدارس البني

 . قبل القطاع الخاص
تقديم الخدمات التعليمية اإللكترونية، من خالل توفير التعليم   -٦

عن ُبعد عبر بوابة تعليمية تفاعلية، تلبي احتياجات الطالب    
 . والطالبات والمعلمين والمعلمات

  
ا       -د نظرًا لتعدد الخيارات المتاحة، وتعدد ما يترتب عنها من مزاي

ة                 ة والتنظيمي ة والهيكلي ات المالي ومخاطر، واختالف المتطلب
ة،              داد إستراتيجية متكامل ة إع والوظيفية لكل منها، ترى اللجن
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دن           صناعية داخل الم ووضع الضوابط الالزمة إلدارة المناطق ال
المتها      شغيلها وس صادية وت شطة      .  االقت تراخيص لألن وإصدار ال

ة                ة والتدريبي ة والتعليمي ة والمهني صناعية والخدمي ة وال التجاري
ة                  ضعها المجلس تتضمن طريق ايير ي وائح ومع والصحية وفقًا لل

ا             شطة ومراقبته ك األن ى تل ي        .  األشراف عل ل المال د المقاب وتحدي
وق           ح حق صادية ومن للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن االقت
ا        دخول فيه االنتفاع داخل المدن االقتصادية وإنشاء الشرآات أو ال
ات                  ق المهم ا يحق ة وم ة المتبع راءات النظامي ًا لإلج ريكًا وفق ش
صميم        واالختصاصات المنوطة بالهيئة ومتابعة تطبيق ضوابط الت
راءات                    ضوابط واإلج ع ال صيانة، ووض شغيل وال اء والت والبن
سؤولياته                    صادية وم ة االقت ذي للمدين دير التنفي ة لعمل الم المنظم
شغلين               ستثمرين والم ورين والم ى المط ة عل راف والرقاب واإلش
صادية،         دن االقت ي الم والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين ف
ا أو الغرض من                    ة عمله ق مع طبيع والقيام بأي مهمة أخرى تتف

 ■إنشائها 
  

د                     ل الجدي ام والخاص ومشروع مطار حائ شراآة القطاعين الع
 . بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار والقطاع الخاص

 
 هيئة المدن االقتصادية: رابع عشر 

صادية                 دن االقت ى الم ة اإلشراف الكامل عل ى الهيئ تتول
ال                     )  إداريًا وماليًا( وطين رأس الم ي ت دافها ف ق أه من أجل تحقي

ق أهداف خطط              ة وتحقي الوطني واستقطاب االستثمارات األجنبي
ود ووضع                  ات والعق رام االتفاقي ا يخص إب التنمية في المملكة فيم
دن                    ر الم ة لتطوي ات الالزم راء الدراس برامج وإج ط وال الخط
ى                    ا والمحافظة عل سيرة نموه ة م ساندتها ومراقب صادية وم االقت

سباتها صادية              .  مكت دن االقت ة للم ات العام ة المخطط ومراجع
دد           تي تح ضوابط ال واعتمادها والتأآد من حسن تطبيقها ووضع ال
دن                       ة للم ة التحتي ة للبني اييس العالمي فات والمق ضل المواص أف
ئ                    رق والموان اني والط ة المب روط إقام د ش صادية وتحدي االقت
والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع 
ة          صحة العام ة وال . العام مع مراعاة شروط األمن والسالمة والبيئ
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ع تحت                    -١ ى الودائ اطي النظامي عل سبة االحتي ى ن اء عل اإلبق
ستوى           د م ب  عن ة                ٧,٠الطل ع الزمني ى الودائ ة و عل ي المئ ف
 .في المئة ٤,٠واالدخارية عند مستوى 

شراء                 -٢ ادة ال ات إع دل اتفاقي ن )  Repo Rate(خفض مع م
دار  ٢٠٠٨في المئة في نهاية عام  ٢,٥٠مستواه السابق البالغ  م بمق

ى          ٥٠ دل                ٢,٠٠نقطة أساس ليصل  إل ة ، وخفض مع ي المئ ف
 ) Reverse Repo Rate(اتفاقيـات إعـــادة الشــراء المعـــاآس 

ى              ١,٥٠عدة مرات من مستوى   ة ليصل إل ي المئــ ي     ٠,٢٥ف ف
 .م ٢٠٠٩المئة في منتصف عام 

د               -٣ ة عن ات الخزين ي أذون  ٣,٠أبقت المؤسسة سقف اإلصدار ف
ة   ٨٠,٠مليار ريال وتم تسعير أذونات الخزينة على أساس  في المئ

شجيع          (SIBID)من معدل فائدة اإليداع بين المصارف    بهدف  ت
 .المصارف على توجيه السيولة نحو اإلقراض

سحب       ٢٠٠٩في النصف الثاني من عام   -  ٤ م  قامت المؤسسة بال
ة              داعها مع المصارف التجاري التدريجي للودائع الثابته التي تم إي

م  بعد تحقق الغرض من إنشائها ٢٠٠٨خالل الربع الرابع من عام 
 . وتوافر فائض سيولة بالنظام المصرفي المحلي

 
ات             ٢٠٠٩وشهد عام   ي اق ف ات ات ي ل م ارتفاعًا طفيفًا في عم

غ                      ل ؤسسة حيث ب م ة  وال اري ج ت إعادة الشراء  بين المصارف ال
ومي       ي ار       ١,٤٣صافي متوسط حجم اتفاقيات إعادة الشراء ال ي ل م

ام     ١,٤١م مقابل ٢٠٠٩ريال خالل عام  مليار ريال يوميًا خالل ع
م، فيما ارتفع  متوسط حجم اتفاقيات إعادة الشراء المعاآس  ٢٠٠٨

جاوزت           رة ت ي ب اليومي بين المصارف المحلية والمؤسسة بنسبة آ
ام                 ٣٧,٣الضعف من  ي ع ال ف ار ري ي ل ى        ٢٠٠٨م   ٨٤,٥م  إل

 .م٢٠٠٩مليار ريال خالل عام 
 

 عرض النقود
ي              ل ف دل أق ع م استمرت السيولة المحلية في النمو ولكن ب

ود                 ٢٠٠٩عام  ق ن م  مقارنة بالعام السابق، حيث سجل عرض ال
، المكّون من النقد المتداول خارج المصارف ) ٣ن( بتعريفه الواسع 

ة                  ٩٩,٨والودائع المصرفية، ارتفاعًا بنحو  سب ن ال أو ب ار ري ي ل م
اع                ١,٠في المئة  ليبلغ نحو  ١٠,٧ ف ارت ة ب ارن ق ال، م تريليون ري
ة                ١٣٩,٤قدره  سب ن ال أو ب ار ري ام                ١٧,٦ملي ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ة،    .  م ٢٠٠٨ ي وقد آان النمو في عرض النقود في الودائع المصرف

في المئة من  ٩١,٤المكون الرئيس لعرض النقود والتي تمثل نسبة 
حو          ) ٣ن( إجمالي عرض النقود  ن ار       ٩٤,٤، حيث ارتفعت  ب ي ل م

ه       ١١,٢ريال أو بمعدل نمو  ي ل في المئة، وبتسارع  أقل مما آان ع
ة              ٢٠٠٨في عام  سب ن ة  ب ي مصرف م الذي شهد نمو حجم الودائع ال
ال         ١٢٨,٦في المئة  بزيادة قدرها  ١٧,٩ ار ري ي ل الحظ أن     ،  م وي

داول خارج                   ت م د ال ق ن ود، أي ال ق ارتفاع المكون اآلخر لعرض الن
ة       ٦,٥مليار ريال أو بنسبة  ٥,٤المصارف، بنحو  ارن ق في المئة م

ام              ١٥مليار ريال أو بنسبة  ١٠,٨بزيادة قدرها  ع ي ال ة ف ئ م في ال
 .السابق

 
ع                   ودائ و ال م الحظ أن ن ق، ي اب وبصورة مغايرة للعام الس

ن من           ٢٠٠٩المصرفية في عام  دي ن ي ب م جاء نتيجة للنمو الكبير ف
ه         بنودها  الرئيسة وهما الودائع تحت الطلب والودائع األخرى شب

آانت التطورات النقدية في المملكة العربية السعودية خالل  
ى                              ٢٠٠٩عام  ة عل ي ال م ة وال صادي ت طورات االق ت ل ة ل ب واآ م  م

ي         ة ف ي ل ح المستويين المحلي والخارجي، حيث واصلت السيولة الم
ى              ومي عل حك اق ال ف هذا العام  نموها المتوافق مع التوسع في اإلن
ة       ي اه آافة قطاعات االقتصاد المحلي لتحقيق األهداف التنموية ورف

واسع        . المواطن ه ال ام      )  ٣ن( وسجل عرض النقود بتعريف خالل ع
اسي                ١٠,٧م نموًا بنسبة ٢٠٠٩ ي وى ق ى  مست في المئة  ليصل إل

ام          ١,٠يقدر بنحو  ع ًا من ال تريليون ريال، وبمعدل نمو أقل تسارع
ذا                              ـ ي هـ ق ف ـ ي جزء الحـ ا ف ه طرق ل ت م ال ت السابق ألسباب سي

 .الفصــل
 

ام                         ودي خالل ع ي السع رب ع د ال ق ن واستمرت مؤسسة ال
ي         ٢٠٠٩ ال م رار ال ق ت م في نهج سياسة نقدية تسعى إلى تحقيق االس

طورات        .  والعمل على استقرار المستوى العام لألسعار وفي ظل ت
دل             ع د  م ق ن أسعار الفائدة في األسواق العالمية، خفضت مؤسسة ال
خفض       العائد الرسمي على اتفاقيات إعادة الشراء المعاآس حيث ان
ة أشهر                     الث دة ث م وك ل ن ب ن ال ي معدل الفائدة على الودائع بالريال ب

(SIBOR)  ة    ٠,٦٣م ليصل إلى مستوى ٢٠٠٩خالل عام ئ في الم
 . م٢٠٠٨في المئة خالل عام  ٢,٨٩مقارنة بمستوى  

 
 م٢٠٠٩التطورات خالل عام 

 السياسة النقدية
ي                         ة ف ة العالمي ة المالي داعيات األزم سعيًا للتعامل مع  ت
سعودي                    ي ال د العرب أواخر العام الماضي، استمرت مؤسسة النق

م في ذات النهج بإتباع  سياسة نقدية توسعية بدأت ٢٠٠٩خالل عام 
ي القطاع           ٢٠٠٨منذ الربع األخير من عام  تقرار ف ق االس م  لتحقي

ي        سيولة، وف المالي ودعم النشاط االقتصادي المحلي عبر تعزيز ال
ث                    عار حي ستوى األس ى م ضخمية عل ضغوط الت ع ال ل تراج ظ

م، مقارنة ٢٠٠٩في المئة في عام   ٥,١انخفض معدل التضخم إلى 
 .م٢٠٠٨في عام  ٩,٩بمعدل 

 
ذ                    ة من ى الطاق المي  عل ي الطلب الع وقد ساهم التحسن ف

ي          ٢٠٠٩أواخر الربع األول لعام  ط وبالتال م في ارتفاع أسعار النف
ر              ي توفي ارتفاع إيرادات المملكة  إلى مستويات قياسية ساهمت ف
ي                   ة  اإلستراتيجية الت ق الرؤي ان لتطبي المزيد من الدعم واالطمئن
ة     أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز في قم

ام        اق         ٢٠٠٨الدول العشرين في واشنطن أواخر ع ادة اإلنف م  بزي
سنوات الخمس         )  ٤٠٠(العام بالمملكة بمقدار  مليار دوالر خالل ال
ة     ٢٠٠٩القادمة ابتداء من عام  م والترآيز في اإلنفاق خالل المرحل

القادمة على االستثمار في المشاريع التنمويــة لتحسين فرص النمـو 
 .االقتصــادي المستدام

 
ومع استمرار التوسع في اإلنفاق الحكومي وما صاحبه من 
ام                       ة، اتخذت المؤسسة خالل ع سيولة النقدي ستوى ال زيادة في م

ة                ٢٠٠٩ ة التنموي ة العملي ة لمواآب م عدد من اإلجراءات التحفيزي
أداء               ستمر المصارف ب ان لكي ت وتلبية الطلب المحلي على االئتم

 :   دورها التمويلي، ومن أهم هذه اإلجراءات

 التطورات النقدية                
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٤٢ 

ام       وسط         ٢٠٠٠ليواصل بذلك  االنخفاض المستمر منذ ع ت م م  وب
ع         ،  في المئة ٧,٠انخفاض سنوي قدره  ودائ آما انخفض نصيب ال

واسع من            ه ال  ٣٩,٦الزمنية واالدخارية في عرض النقود بتعريف
في المئة، بينما شهد هذا العام ارتفاع النصيب     ٣١,٤في المئة إلى 

 ٤٢,١في المئة إلى  ٣٦,٩المئوي لكل من الودائع تحت الطلب من 
ى         ١٤,٦في المئة والودائع شبه النقدية من  ة إل ئ ي     ١٧,٩في الم ف

 ). ٣-٣الجـدول رقم (المئة 
 

م      ٢٠٠٩وتظهر بيانات عام    ٢-٣م الواردة في الجدول رق
داول    (   ١تضاعف النمو لعرض النقود  بتعريفه الضيق ن ت م النقد ال

ى    )  الودائع تحت الطلب+  خارج المصارف  ة،          ٢٢,٦إل ئ م ي ال ف
في المئة في العام السابق، ليعاود النمو بالوتيرة نفسها  ١٠,٩مقابل 
وي خالل              ٢٠٠٧لعام  ّوه السن م م، وبمعدل يفوق آثيرًا متوسط  ن

ويعزى هذا النمو بشكل  ،  ) في المئة ١٣,٠( العشرة أعوام الماضية 
د   ،  رئيس إلى االرتفاع الكبير في حجم الودائع تحت الطلب آما شه

ة    +  ١ن( ٢م  تباطؤ نمو عرض النقود ن٢٠٠٩عام  ي ن الودائع الزم
ه              ٦,٥ليبلغ  ) واالدخارية ت ب و نس م ن ي     ١٩,٠في المئة مقارنة ب ف

و            م ن وسط ال ت المئة في العام السابق، وهذا المعدل أقل بكثير من م
ويأتي هذا التباطؤ ، )في المئة ١٣,٥(السنوي خالل العقد الماضي  

في النمو نتيجة االنخفاض الملحوظ في الودائع الزمنية واالدخارية 
آما تباطأ أيضًا معدل نمو عرض النقود بتعريفه الواسع ،  لهذا العام

ة  +    ٢ن( ٣ن دي ى         )  الودائع األخرى شبه النق يصل إل ي     ١٠,٧ل ف
ق  ١٧,٦المئة مقارنة بنمو  ذه         ،  في المئة في العام الساب ه جة ل ي ت ون

ع            ودائ ة، وال ي ب ن النقدية والتي تشمل ودائع المقيمين بالعمالت األج
ة      والتحويالت ،  مقابل اعتمادات مستنديه م ائ ق ات     ،  المالية ال ي ل وعم

ن من       )  الريبو(  إعادة الشراء  ي ل الـتـي نـفذتها المصارف مع متعام
ي     ٢٦,٥وبلغ معدل  النمو للودائع تحت الطلب    . القطاع الخاص ف

ة        ١٠,٠مقارنة بارتفاع نسبته )  مليار ريال ٩٠,٧( المئة  ئ م في  ال
ع         ،  م٢٠٠٨في عام ) مليار ريال ٣١,١( ف ه،  ارت اب وعلى نحو مش

ة            ٣٥,٣حجم الودائع األخرى شبه النقدية بنسبة    ئ م ي ال  ٤٨,٠( ف
ة            ١٠,٤مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها ) مليار ريال ئ م ي ال  ١٢,٩( ف
و خالل                 )  مليار ريال م دل ن ع ى م ك أعل للعام السابق، مسجلة بذل

ة         .  العقدين الماضيين ي ن زم ع ال ودائ وعلى خالف ذلك، انخفضت ال
ار       ٤٤,٢( في المئة    ١٢,٠م بنسبة ٢٠٠٩واالدخارية في عام  ي ل م

دره    )   ريال ة            ٢٩,٩مقارنة بمعدل نمو ق ئ م ي ال ار       ٨٤,٦( ف ي ل م
ام       ٢٠٠٨في عام ) ريال ذ ع ،  م١٩٩٠م، وهو االنخفاض األول من

وجه        ت ة ال وقد يعكس هذا االنخفاض في الودائع الزمنية واالدخاري
العام نحو تخصيص مزيد من الدخل لإلنفاق  على حساب االدخار  
ال                ري ال ع ب ودائ ى ال د عل نتيجة التراجع الكبير على معدالت العـائ

 ).٢-٣و ١-٣والرسوم البيانية أرقام  ٢-٣و ١-٣الجداول أرقام (
 

ود                    ق ن ات عرض ال ون ك م ة ل ي ب وبالنظر إلى األوزان النس
نصيب                 ٢٠٠٩خالل عام )  ٣ن( خفاض ال رار ان م م، نالحظ است

ود            ق ن )٣ن( المئوي للنقد المتداول خارج المصارف في عرض ال
ام     ٨,٩حيث انخفض من  ى      ٢٠٠٨في المئة  في ع ي        ٨,٦م إل ف

ام     ه                ٢٠٠٩المئة في ع ت ب خفاض نس ان ة،          ٣,٨م، أي ب ئ م ي ال ف

(ن٣)(ن٢)(ن١)
(١+٢)(٣+٤)(٥+٦)

————————————————————————————————
( ١ )( ٢ )( ٣ )( ٤ )( ٥ )( ٦ )( ٧ )

٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦٤٤٨٨٠٥١٠٤٨٦٩٥٥٣٦٧٥
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧٥٣٨٧٦٩١٢١٨١٥٦٦٠٥٨٣
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤

*٢٠١٠٨٩٨٢٢٤٥٢١٨٨٥٤٢٠١٠٣١٣٧٠٧٨٥٥٧١٧١٥٤٧٩٣١٠١٠٥١١

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

نهاية السنة

جدول رقم ٣- ١ : عرض النقود
(مليون ريال)

  *      نهاية الربع األول.

 الودائع األخرى 
شبه النقدية**

الودائع الزمنية 
واالدخارية

الودائع تحت 
الطلب

النقد المتداول 
خارج المصارف

النقد المتداول نهاية السنة
خارج المصارف

الودائع تحت 
الطلب

الودائع الزمنية (ن١)
واالدخارية

الودائع األخرى (ن٢)
شبه النقدية

 (ن٣)

———————————————————————— ———————
٢٠٠٥٦,٩٣,٨٤,٥٢٠,٩١٠,٠١٩,٠١١,٦
٢٠٠٦٧,٨١١,٠١٠,٣٣٦,٨٢٠,٠١٦,٢١٩,٣
٢٠٠٧٤,١٢٧,٩٢٢,٦٢٥,٢٢٣,٧١,١١٩,٦
٢٠٠٨١٥,٠١٠,٠١٠,٩٢٩,٩١٩,٠١٠,٤١٧,٦
٦,٥٣٥,٣١٠,٧-٢٠٠٩٦,٥٢٦,٥٢٢,٦١٢,٠
 *٤,٨٣,٦٤,٧-٢٠١٠٨,٤٢٠,٠١٧,٩١٢,٠

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

*   نهاية الربع األول.



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التطورات النقدية

 

٤٣ 

ود ن    ى ن      ١التطورات، ارتفعت نسبة عرض النق ام        ٣إل خالل ع
ام                   ٤٥,٨في المئة مقابل  ٥٠,٧م لتبلغ ٢٠٠٩ ع ي ال ة  ف ئ م ي ال ف

لتصل    ٣إلى ن ٢السابق، في حين انخفضت نسبة عرض النقود ن
ل      ٨٢,١إلى اب ام                  ٨٥,٤في المئة مق ة خالل ع ئ م ي ال م ٢٠٠٨ف

 ). ٤-٣الجدول رقم (
 

  )٣ن(العوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع 
ه                ف ري ع ت ود ب ق ن ُيبّين تحليل العوامل المؤثرة في عرض ال
ى          )  ٣ن( الواسع  وه إل م ام                ١٠,٧تباطؤ معدل ن ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ام           ١٧,٦م من ٢٠٠٩ ي ع ة ف رغم من            ٢٠٠٨في المئ ى ال م عل

وُيعزى السبب ،  الزيادة الكبيرة في صافي اإلنفاق الحكومي المحلي
ي             )  ٣ن ( في تراجع معدل نمو عرض النقود  عجز ف ادة ال ى زي إل

٢٠١٠*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

١١,٦١٠,٥٩,١٨,٩٨,٦٨,٩ النقد المتداول خارج المصارف
٨٨,٤٨٩,٥٩٠,٩٩١,١٩١,٤٩١,١ مجموع الودائع

٣٩,٦٣٦,٨٣٩,٤٣٦,٩٤٢,١٤٤,٧ الودائع تحت الطلب
٢٩,٨٣٤,٢٣٥,٨٣٩,٦٣١,٤٣١,٠ الودائع الزمنية واالدخارية
١٨,٩١٨,٤١٥,٦١٤,٦١٧,٩١٥,٣ الودائع األخرى شبه النقدية

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

جدول رقم ٣- ٣ : مكونات عرض النقود
(األنصبة المئوية في ن٣: بنهاية الفترة)

*   نهاية الربع األول.

ن٢/ ن٣ن١/ ن٣السنة
——————————
٢٠٠٥٥١,٢٨١,١
٢٠٠٦٤٧,٣٨١,٦
٢٠٠٧٤٨,٦٨٤,٤
٢٠٠٨٤٥,٨٨٥,٤
٢٠٠٩٥٠,٧٨٢,١

*٢٠١٠٥٣,٦٨٤,٧

 (نسبة مئوية)

*   نهاية الربع األول.

جدول رقم ٣- ٤ : معـدالت نقديـة

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠
———————————–—

ي ن ٣ ١٣٩,٤٩٩,٨١٣١,٦٤٤,٩التغير ف
ببية العوامل الس

٣٣٩,٧٤٥٦,٤١٠١,٢٦٤,٣صافي اإلنفاق المحلي الحكومي* 
١٠٢,٢١٧,٦-١٥٦,٧٠,٣ التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

-١,٤-٢,٨-٣,٩-٥,٤ التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام
-٩٦,٠-١٣٤,٩-٤٨٩,١-٣٤٤,٠ العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص** 

١٣٦,٩٦٥,٩٦٠,٣-٧,٧ صافي البنود األخرى
١٣٩,٤٩٩,٨١٣١,٦٤٤,٩المجموع

  * اإلنفاق المحلي الحكومي ناقصًا اإليرادات المحلية.
** تقديرية.

ال  )  ( مليار ري
الربع األول 

ود    (ن٣) ي عرض النق العوامل السببية للتغير ف : ٥ -٣ جدول رقم

١

٥

٩

١٣

١٧

٢١

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول 
٢٠١٠

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

نسبة مئوية

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول
٢٠١٠

ال
ري

ر 
ليا
م

مكونات عرض النقود: ٢-٣رسم بياني رقم  

)١ن (عرض النقود  )٢ن (عرض النقود  )٣ن (عرض النقود 
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٤٤ 

 القاعدة النقدية ومضاعف النقود
ة      ٢٠٠٩سجلت القاعدة النقدية خالل عام   ي ال م نسبة نمو ع

ال، أي            ٦٨,٣بخالف العام السابق حيث ارتفعت بنحو    ار ري ي ل م
ى         ٣٧,٩بنسبة  ة               ٢٤٨,٥في المئة لتصل إل ارن ق ال م ار ري ي ل م

ق                 ٠,٦بانخفاض طفيف  قدره  اب ام الس ع ال خالل ال ـ ـ ، مليار ريـ
ات                      اطي ي ت م االح ي حج ر ف ي ب ك وجاء هذا النمو نتيجة االرتفاع ال

ع    ( الــمـصـرفـيـــة  الـنـقــد فــي خـزائن المصارف التجارية وودائ
ال   ٦٣,٠حيث زادت بنحو )  المصارف لدى مؤسسة النقد مليار ري

ة       ١٠,٥في المئة مقارنة بانخفاض بمعدل  ٦٤,٨أو بنسبة  ئ م في ال
د                     ،  م٢٠٠٨في عام  ق ن ة، أي ال دي ق ن دة ال اع ق ل أما المكون اآلخر ل

ال أو            ٥,٤المتداول خارج المصارف، فقد ارتفع بنحو     ار ري ي ل م
ل               ٨٨,٤في المئة ليصل إلى  ٦,٥بنسبة  اب ق ال م ار ري ي ل  ٨٣,٠م

 .م٢٠٠٨مليار ريال خالل عام 
 

دي من                    ق ن مضاعف ال ام           ٥,١٦وقد انخفض ال ي ع ف
ة             ٢٠٠٩في عام    ٤,١٤م ليصل إلى ٢٠٠٨ اع نسب ف م بسبب ارت

في  المئة  ١١,٥االحتياطيات المصرفية إلى الودائع المصرفية من 
ام         ١٧,٠م إلى ٢٠٠٨في عام  ي ع م        ٢٠٠٩في المئة  ف ي ت ت م وال

ة            خفاض نسب ان تحييد تراجع أثرها في خلق النقود بصفة جزئية ب
في  ٩,٨من ) الذي له تأثير متزايد في خلق النقود(النقد إلى الودائع 

ى           ق إل اب ام                  ٩,٤المئة في العام الس ة خالل ع ئ م ي ال م ٢٠٠٩ف
 ).٤-٣والـرسم الـبياني رقم   ٦-٣الـجـدول رقم (
 

غ         ل ذي ب ال          ٤٨٩,١ميزان مدفوعات القطاع الخاص ال ار ري ي ل م
ى     ٣٤٤,٠مقارنة مع نحو  مليار ريال في العام الماضي، إضافة إل

 ٠,٣تراجع مطلوبات المصارف من آٍل من القطاع الخاص بنحو    
ويوجد المزيد من ،  مليار ريال ٣,٩مليار ريال والقطاع العام بنحو 

ي             واسع ف ه ال ف ري ع اإليضاح للعوامل المؤثرة في عرض النقود بت
 .٣-٣والرسم البياني رقم  ٥-٣الجدول رقم 

 

مضاعفالقاعدة النقديةنهاية
النقود(مليون ريال) السنة

————————————
٢٠٠٥٩٦٩٣٤٥,٧١
٢٠٠٦١٢١٣٨٥٥,٤٤
٢٠٠٧١٨٠٨٠٦٤,٣٧
٢٠٠٨١٨٠١٧٧٥,١٦
٢٠٠٩٢٤٨٥١٣٤,١٤

*٢٠١٠٢٢١٣٩٨٤,٥٦

جدول رقم ٣- ٦ : القاعدة النقدية ومضاعف النقود

*   نهاية الربع األول.

٣,٨
٤,٢
٤,٦
٥,٠
٥,٤
٥,٨

٦٥

١١٥

١٦٥

٢١٥

٢٦٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول 
٢٠١٠

ومضاعف النقود: ٤- ٣رسم بياني رقم  القاعدة النقدية 

ة قدي ة الن القاعد لنقود مضاعف ا

مضاعف النقود
القاعدة النقدية

)مليار ريال(

رسم بياني رقم  ٣-٣
ي   ( ن٣ ) ير ف العوامل السببية للتغ

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول
٢٠١٠

مليار ريال ي صافي االنفاق الحكومي المحل

-٥٠
٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول 
٢٠١٠

مليار ريال التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

-٦٠٠
-٥٠٠
-٤٠٠
-٣٠٠
-٢٠٠
-١٠٠

٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول 
٢٠١٠

مليار ريال عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص

-٢٤٠
-١٦٠

-٨٠
٠
٨٠
١٦٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول 
٢٠١٠

مليار ريال صافي البنود األخرى

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول
٢٠١٠

مليار ريال ) ٣ن( صافي األثر على عرض النقود 
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ن                الربع األخير من آل عام هجري، أي في ي ا ب دة م ت م م رة ال الفت
د        ع دال ب ت شهر رمضان وحتى شهر ذي الحجة،  ثم يتجه إلى االع

م  داول خارج                           ،   نهاية الموس ت م د ال ق ن ات ال ان ي ده ب ؤآ ا ت ذا م وه
م       ٨-٣جدول رقم ( م ٢٠٠٩المصارف لعام  ) ٥-٣ورسم بياني رق

داول خارج                        ت م د ال ق ن ات ال وي ى مست ى وأدن من خالل رصد أعل
طلب          المصارف وفق األشهر الهجرية والميالدية، حيث وصل ال

غ          ال ب ة وال ال          ٩٣,٣على النقد  مستوى ذروته الموسمي ار ري ي ل م
حجة        ( م ٢٠٠٩بنهاية شهر نوفمبر  ا      )  هـ ١٤٣٠شهر ذو ال م ي ، ف

ارس        م ٢٠٠٩انخفض إلى أدنى مستوى موسمي له بنهاية شهر م
 .مليار ريال ٨٢,٩عند ) هـ١٤٣٠شهر ربيع الثاني (
 

 المسح النقدي 
م            جدول رق ، ٩-٣يمثل المسح النقدي، آما هو مبين في ال

ؤسسة           م دة ل وح م عرضًا موحدًا تحليليًا للمراآز المالية الختامية ال
غرض األساسي       ،  النقد العربي السعودي والمصارف التجارية وال

ات    وب من إعداد المسح النقدي ترتيب مختلف بنود موجودات ومطل
ة       ( النظام المصرفي  اري ج ت ة     )  مؤسسة النقد والمصارف ال ق طري ب

تفسر التغيرات في المطلوبات النقدية للنظام المصرفي، أي إمكانية 
تفسير عرض النقود من خالل التغيرات في بقية أصول وخصوم       

طاع    :  النظام المصرفي مقابل قطاعات االقتصاد الرئيسة وهي    ق ال
 . الخاص، والقطاع الحكومي، والقطاع األجنبي

 
ل                          ي ل ح ت ذآور أعاله ل م دي ال ق ن مسح ال وعند استخدام ال

ة              ي ل م ع ى أن ال التطورات النقدية في المملكة، من المهم اإلشارة إل
ة    ي النقدية في اقتصاٍد يعتمد على النفط تختلف بشكل آبير عن العمل

 معدل دوران النقود     
استمر االتجاه التنازلي في معدل دوران النقود للعام الثاني  

ي                  ًا ف ي ب ر نس ي ب ك و ال م عشر على التوالي، ويعود ذلك بالتحديد للن
ر      عرض النقود مقابل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غي

وهذا االتجاه التنازلي حدث بسبب ضخ سيولة آبيرة نسبيًا ،  النفطي
في االقتصاد من خالل التوسع في اإلنفاق الحكومي المحلي بهدف  
ة وأيضًا بسبب                  ي م ال ع ة وال ي مواآبة التطورات االقتصادية المحل
ع                      رب ذ ال ن ؤسسة م م ا ال ه ت ج ه السياسات النقدية التوسعية التي انت

ز   ٢٠٠٨الرابع من عام  زي م للتعامل مع األزمة المالية العالمية وتع
 .وضع السيولة في االقتصاد

 
ود             ق ن وتظهر البيانات انخفاض معدالت دوران عرض ال

غ    ) ٣ن( ، و) ٢ن( ، و) ١ن( بتعريفاته   ٠,٧٤و      ٠,٩٠و   ١,٥٤، لتبل
ام       غت                      ٢٠٠٩على التوالي خالل ع ل عدالت دوران ب ل م اب ق م م

ام                   ٠,٨١و         ٠,٩٧و        ١,٦٩ ي خالل ع وال ت ى ال م ٢٠٠٨عل
ي    ،  ) ٧-٣جدول رقم ( حل ويمثل معدل دوران النقود نسبة الناتج الم

وسط                       ت ى م طي إل ف ن ر ال طاع غي ق اإلجمالي باألسعار الجارية لل
وتستخدم النسبة آمؤشر لعدد مرات دوران ،  مستوى عرض النقود

ة   ي                ،  النقود لتمويل المعامالت االقتصادي حل م ج ال ات ن ى ال ن ث ت ويس
ة         ات واسع ب ل اإلجمالي للقطاع النفطي من الحساب ألنه يخضع لتق
رات             ي غ ت ط وال ف ن يحددها وضع العرض والطلب العالميين على ال

 .الناتجة عن ذلك في أسعـار النفط في األســواق الدوليــة
  

صارف                            م ارج ال داول خ ت م د ال ق ن ل ة ل ي م وس م ات ال اه ج االت
ر  خالل                   ي ب ة بشكل آ ك ينشط الطلب على النقد في الممل

نهاية الشهر 
الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم الهجري

                  الكمية                  
(مليون ريال)

نهاية الشهر 
الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم الهجري

                الكمية                 
(مليون ريال)

——————————————————————————————
٢٠٠٥/١٠١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤٢٠٠٥/٢١٤٢٦/١/١٩٥٨٣٨٨
٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤٢٠٠٦/٨١٤٢٧/٨/٧٦٠٥٧٣
٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢٢٠٠٧/٣١٤٢٨/٣/١٢٦٥٠٦٨
٧٠٨٠٤ ١٤٢٩/٢/٢١ ٨٤٣٢٦٢٠٠٨/٢ ١٤٢٩/٩/٣٠ ٢٠٠٨/٩
٨٢٨٦٠ ١٤٣٠/٤/٤ ٩٣٣٠٥٢٠٠٩/٣ ١٤٣٠/١٢/١٣ ٢٠٠٩/١١

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

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

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

ن٣ن٢ن١السنة
——————————
٢٠٠٥٢,٠٤١,٣٢١,٠٧
٢٠٠٦٢,٠٩١,٢٥١,٠٢
٢٠٠٧١,٩٢١,١٠٠,٩١
٢٠٠٨١,٦٩٠,٩٧٠,٨١

 **٢٠٠٩١,٥٤٠,٩٠٠,٧٥

جدول رقم ٣ - ٧ : معدل دوران النقود*
(القطاع غير النفطي)

 **  بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولية.
 *     يتم إحتساب معدل دوران النقود بإستخدام متوسط عرض النقود.

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ال
ري

ر 
ليا
م

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

أدنى مستوى خالل السنة أعلى مستوى خالل السنة
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وجودات      م وتظهر بيانات المسح النقدي انخفاض صافي ال
ة     ٥٢,٦م بنحو ٢٠٠٩األجنبية خالل عام   ٣,١مليار ريال أو بنسب
ام            ١,٦في المئة لتصل إلى  ع ي ال ا ف ه اع تريليون ريال مقابل ارتف

ة          ٥١٢,٩الماضي بنحو  سب ن ة            ٤٣,٨مليار ريال أو ب ئ م ي ال ، ف
ة    ( وانخفضت آذلك الودائع الحكومية  دي ن وتشمل االعتمادات المست

ة       )  ومستندات تحت التحصيل سب ن ام                ١٢,٦ب ة خالل ع ئ م ي ال ف
ر           ٩٢٣,١م لتصل إلى ٢٠٠٩ ي ب ك اع ال ف االرت مليار ريال مقارنة ب

حو               ١٠٤,٤في العام السابق  بمعدل  غت ن ل ن ب  ١,١في المئة حي
ات       ،  تريليون ريال وب طل وفي هذا العام لم يطرأ تغير ملحوظ في م

ات                              وب طل خفضت م ا ان م ن ي خاص، ب طاع ال ق المصارف من ال
ى     ٢٦,٥المصارف من الهيئات الحكومية بنسبة  في المئة لتصل إل

ر      ١٥٤,٢ مليار ريال وآذلك المطلوبات من المؤسسات العامة غي
ر    .  مليار ريال ٢٨,١في المئة  لتبلغ  ١٢,٣المالية بنسبة   ظه آما ت

في   ٤,٢بيانات المسح النقدي انخفاض إجمالي الموجودات بنسبة  
ي        ٣٧,٨تريليون ريال مقارنة بارتفاع  نسبته   ٢,٥المئة  لتبلغ  ف

 .        المئة في العام السابق
 

 تطورات أسعار الفائدة
ن                            ي ال ب ري ال ع ب ودائ ى ال دة عل ائ ف ار ال ع خفضت أس ان

ى          ى أدن المصارف المحلية في المملكة العربية السعودية لتصل إل
ي              ٢٠٠٩مستوياتها في عام  ت يضات ال خف ت م  نتيجة المزيد من ال

ورغم أن أسباب ذلك تم بيانها ، النقدية في االقتصادات غير النفطية
ه من               ودي، إال أن ي السع في التقارير السابقة لمؤسسة النقد العرب
م واضح              ه ى ف وصول إل المناسب إعادة ذآرها هنا ومالحظتها لل

رادات  ،  للعملية النقدية في المملكة فبالرغم مما تحدثه متحصالت إي
ة، إال             ؤسس م دى ال النفط من ارتفاع مباشر في الودائع الحكومية ل
ة                       ول ي رًا ألن الس ظ ة ن ي ل ح م ة ال ول ي أنها ال تؤثر مباشرة على الس
دى             عمالء ل ع ال المحلية حسب تعريفها تشمل النقد المتداول وودائ

رادات من              . المصارف التجارية ذه اإلي ة ه وم حك وعندما تضخ ال
ة  ، خالل إنفاقها المحلي، يتحول تدفق النقد األجنبي إلى سيولة محلي

ى      للسبب نفسه، ليس للمعامالت المالية الحكومية الخارجية أثر عل
ة دول    ،  السيولة المحلية بينما تؤثر معامالت القطاع الخاص مع بقي

ونظرًا لمحدودية قاعدة اإلنتاج المحلي .  العالم على السيولة المحلية
واردات          ل خاص ل نسبيًا وانفتاح االقتصاد، فإن مدفوعات القطاع ال
ه من             حصالت ت ر م والعمليات الخارجية األخرى تتجاوز بقدر آبي

ولذلك آان من الضروري تحديد صافي اإلنفاق الحكومي ،  الخارج
ى               وصول إل ل خاص ل المحلي  وعجز ميزان مدفوعات القطاع ال

ة         ي ل ح م ة ال ر   ،  تصور واقعي ألثر هذين العاملين على السيول وف وي
دي        ق ن األخذ بهذين البندين معًا والتغير في البنود األخرى للمسح ال
ه         ف ري ع ت األساس لتكوين العوامل السببية للتغير في عرض النقود ب

 ). ٣ن(الواسع 
 

٢٠١٠*** ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————————————

الموجودات
٥٨٩٩٤٧٨٩٩٧٨٢١١٧٠٩٦٥١٦٨٣٨٣٢١٦٣١٢٧٧١٦٥٩٧٩٥صافي الموجودات األجنبية

٥٦٣٥٥٧٨٢٩١٨٥١١٢٨٤٦٦١٦٤٢٣١٢١٥٢٠٠٤٢١٥٥٨٢٥٣مؤسسة النقد
٢٦٣٩٠٧٠٥٩٧٤٢٤٩٩٤١٥٢٠١١١٢٣٥١٠١٥٤٢المصارف التجارية

٥٩٥٤٠٤٦٣٤٢٣٧٧٥٩٤٩٥٩٧٦٥٤٣٩١٦٥٦١٩٥٨٤٣٥االئتمان المحلي
٤٣٥٩٢٦٤٧٦٠٢٠٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٤٥٧٥٨مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

١٢٧٨٠٦١٢٣٢٥٣١٤٤١٧٩٢٠٩٩٢٠١٥٤١٨٨١٨٢٧٨٧مطلوبات المصارف من الحكومة
٣١٦٧٢٣٤٩٦٥٣٧٤٣٤٣٢٠٦٥٢٨١٣٦٢٩٨٩٠مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

١١٨٥٣٥١١٥٣٤٠١٩١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٦١٨٢٣٠اإلجمــــالـي
المطلوبات

٥٥٣٦٧٥٦٦٠٥٨٣٧٨٩٧٥٥٩٢٩١٢٥١٠٢٨٩٤٤١٠١٠٥١١عرض النقود (ن٣)
٢٤٠٦٤٥٣٣٨١٧١٥١٦٧١٨١٠٥٥٩٥٨٩٢٣١١٨٩٤٩٧٨٢الودائع الحكومية** 
٣٩١٠٣١٥٣٥٢٦٥٦٢٣٩٨٧٦٧٥٢٩٢٥٩٥٧٧٦٦٥٧٩٣٧صافي البنود األخرى

١١٨٥٣٥١١٥٣٤٠١٩١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٦١٨٢٣٠اإلجمــــالــي

١,٧-٥٩,٠٥٢,٥٣٠,١٤٣,٨٣,١صافي الموجودات األجنبية
٤,٦-٢١,٦٦,٥١٩,٧٢٨,٦٦,١االئتمان المحلي

٣٨,٩٩,٢٢١,٤٢٧,١٠,٠١,٦مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
١٨,٥-١٧,٠٤٥,٦٢٦,٥-٣,٦-١٢,٩مطلوبات المصارف من الحكومة

٦,٢-١٢,٣-٨,٧١٠,٤٧,١١٤,٣مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية
-١١,٦١٩,٣١٩,٦١٧,٦١٠,٧١,٨عرض النقود (ن٣)

٢,٩-١٤٥,١٤٠,٥٥٢,٨١٠٤,٤١٢,٦الودائع الحكومية** 
١٠,٤-٤٦,٧٣٦,٩١٦,٦٨,٢١١,٨صافي البنود األخرى

( مليون ريال )

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

(نسبة التغير المئوية)

جدول رقم ٣- ٩ : المسح النقدي* 
(نهاية السنة)

ربع األول  .   ***  نهاية ال
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ادة             ات إع ي اق ف ى ات أجرتها المؤسسة على معدل العائد الرسمي عل
الشراء المعاآس وآذلك انسجامًا مع االتجاه العام لمستويات أسعار 
الفائدة في األسواق المالية الدولية، حيث انخفض معدل الفائدة على 

ام     )  SIBOR(الودائع بالريال بين البنوك لمدة ثالثة أشهر خالل ع
وى              ٢٢٦م بنحو ٢٠٠٩ ى مست يصل إل ي     ٠,٦٣نقطة أساس ل ف

ام             ٢,٨٩المئة مقارنة بمستوى   ة  خالل ع م، أي   ٢٠٠٨في المئ
ة         ٧٨,٢بمعدل انخفاض بلغ    ئ م ي ال ع            ،  ف ودائ ل ارب ل ق وبشكل م

دوالر خالل          ال ع ب بالريال، وانخفض أيضًا سعر الفائدة على الودائ
ة          ٠,٧٤نقطة أساس ليصل إلى    ٢٢٥م بنحو ٢٠٠٩عام  ئ م ي ال ف

خفاض     ٢,٩٩مقارنة بمعدل فائده قدره  في العام السابق وبمعدل ان
ن             ٧٥,٣قدره  ري وسط السع ت في المئة، ليرتفع بذلك الفارق بين م

ام                 ١٠لصالح الريال من    ي ع اط أساس ف ق ى        ٢٠٠٨ن    ١١م  إل
غت                ،  م٢٠٠٩نقطة أساس في عام  ل اع ب ف ة ارت ي     ١٠أي بنسب ف

 ).٦-٣والرسم البياني رقم  ١٠-٣الجدول رقم (، المئة 
 

 تطورات سعر الصرف
دول            اون ل ع ت انسجامًا مع قرار المجلس األعلى لمجلس ال

ن      ن    ( الخليج العربية في دورته الحادية والعشري حري ب  ٣١-٣٠/  ال
ا  )  م٢٠٠٠ديسمبر  باعتماد الدوالر األمريكي مثبتًا مشترآًا لعمالته

ة        ٢٠٠٣ابتداًء من األول من يناير  ي ائ ن ث م وتثبيت أسعار صرفها ال
دول مجلس            دة ل وح والمحافظة على ثباتها معه حتى تبني عملة م

حة                   مصل ه ال ب ل ط ت ا ت التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى م
االقتصادية المحلية، واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل  

ال         ٢٠٠٩عام  ري م المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف ال
كل دوالر       ٣,٧٥السعودي مع الدوالر األمريكي عند  م  ،  ريال ل ول

 Foreign(تقم المؤسسة بإجراء أي عمليات مقايضة للنقد األجنبي 
Exchange Swaps  (         ي دوالر ف ال ة ب نتيجة توافر السيولة الكافي

واه      ت النظام المصرفي، وبالتالي استقر سعر صرف الريال عند مس
 ).١١-٣جدول رقم (المعلن 

 
 الدين العام

ذي               ا ال ه ج ه ة ن ودي واصلت حكومة المملكة العربية السع
ام     م،  حيث       ٢٠٠٣بدأته مع بداية التحسن في المالية العامة في ع

ام          ر األرق ر، وتشي استمرت في خفض  حجم دينها العام بشكل آبي
ام        ة ع يصل      ٢٠٠٩األولية إلى أن الدين العام انخفض في نهاي م ل

ام                      ٢٣٧مليار ريال مقابل  ٢٢٥إلى   ع ة ال اي ه ي ن ال ف ار ري ي ل م
ائض                         ادة ف ي زي ال ت ال رول وب ت ب رادات ال اع إي ف السابق نتيجة ارت
داد   الميزانية العامة للدولة، حيث تم تخصيص جزء من الفائض لس

ي                       ،  الدين العام حل م ج ال ات ن ى ال ام إل ع ن ال دي فيما ارتفعت نسبة ال
في المئة   ١٦,٠م إلى ٢٠٠٨في المئة  في عام  ١٣,٣اإلجمالي من 

ي              ٢٠٠٩في عام  ال ي اإلجم حل م ج ال ات م وذلك بسبب انخفاض الن
ام      .  م٢٠٠٩باألسعار الجارية في عام  ع ن ال وفيما يخص سوق الدي

ام   فلم تطرأ عليه أي تغيرات تذآر حيث لم يتم إصدار دين خالل ع
ات        ٢٠٠٩ اطي ي ت م  لرغبة الدولة في سداد عجز الميزانية من االح

 .النقدية المتراآمة في األعوام الماضية
  

 تطورات المرآز المالي لمؤسسة النقد
يتضح من بيانات المرآز المالي لمؤسسة النقد العربي                   

مليار      ١٧١٠,٠السعودي  انخفاض إجمالي موجوداتها من نحو            
مليار ريال في نهاية عام          ١٥٧٠,٧م إلى       ٢٠٠٨ريال في عام      

وباستعراض ،  في المئة     ٨,١م، أي بنسبة انخفاض بلغت           ٢٠٠٩
تطورات أبرز بنود المرآز المالي للمؤسسة، نالحظ في جانب                   

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
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لفائدة على الودائع بالريال : ٦- ٣رسم بياني رقم  أسعار ا
ئدة لثالثة أشهر(والدوالر )متوسط أسعار الفا

الودائع بالريال السعودي الودائع بالدوالر

المتوسط أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
(لكامل الفترة)

———————————————
٢٠٠٥٣,٧٥١٩٣,٧٤٩٨٣,٧٥٠٢

٢٠٠٦٣,٧٥٠٨٣,٧٤٢١٣,٧٥٠١

٢٠٠٧٣,٧٥٤٢٣,٧٠٠٠٣,٧٤٦٤

٢٠٠٨٣,٧٦٨٥٣,٧١١٥٣,٧٥٠٣

٢٠٠٩٣,٧٥٣٢٣,٧٤٦٧٣,٧٥٠٤

 *٢٠١٠٣,٧٥٥١٣,٧٤٥٤٣,٧٤٩٧

المصدر: رويترز.
*    الربع األول.

جدول رقم ٣- ١١ : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في 
السوق الفورية

السنة
الودائع بالريال 
السعودي

 الودائع 
بالدوالر

الفارق بين أسعار 
الفائدة بالريال والدوالر

————————————————
٢٠٠٥٣,٧٥٣,٤٩٠,٢٧
٢٠٠٦٥,٠٢٥,١٣٠,١١-
٢٠٠٧٤,٧٩٥,٢٢٠,٤٣-
٢٠٠٨٢,٨٩٢,٩٩٠,١٠-
٢٠٠٩٠,٦٣٠,٧٤٠,١١-

 **٢٠١٠٠,٢٦٠,٢٤٠,٠٢

**   متوسط الربع األول.

جدول رقم ٣- ١٠ : أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر* 
(متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشهر)

*     أسعار الفائدة بين المصارف.
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٤٨ 

وزارة المالية وجهــات     (المطلوبات انخفاض ودائع القطاع العام           
 ٩٣٣,٩في المئة لتبلغ         ١١,٣بنسبـة  )  ومصالـح حكوميــة أخــرى  

فـي المئـــة في عام       ١٠٤,٧مليار ريال، مقارنة بارتفاعها  بنسبة           
بينما شهد هذا العام     ،  مليار ريال      ١٠٥٢,٣م  حين  بلغت         ٢٠٠٨

استمرار النمو في ودائع المصارف التجارية لدى المؤسســة                        
مليار ريال، ولكن     ٥٠,٧في المئة  لتصل إلى نحو             ١٣,٥بنسبــة  

في    ٢٣,٢بمعدل نمو أقل من العام الساـبق حين زادت بنسبة                        
 .  المئــة

وفي جانب الموجودات األجنبية، انخفضت ودائع المؤسسة  
مليار ريال، مقابل     ٣٣٥,٧في المئة لتبلغ       ١١,٥في الخارج بنسبة     

في المئة في العام السابق، آما انخفضت                  ٥٣,٨ارتفاع بنسبة         
مليار   ١٠٧١,٥في المئة  لتبلغ        ٧,٢استثماراتها في الخارج بنسبة      

فيما ،   في المئة في العام السابق       ٤٦,٠ريال، مقارنة بزيادة نسبتها      
في المئة  ليبلغ            ١,٧زاد الغطاء النقدي بنسبـة طفيفة قدرها                    

في المئة في عام       ١٤,٢مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها         ١٢٣,١
 ).١٢-٣جدول رقم (م ٢٠٠٨

 
 م٢٠١٠التطورات خالل الربع األول من عام  

 السياسة النقدية
ام       *  انخفض معدل التضخم ى    ٢٠١٠خالل الربع األول من ع م إل

ام     ٥,١في المئة مقارنة بمستوى  ٤,٥مستوى  في المئة في نهاية ع
فس                  .  م٢٠٠٩ اع ن ب ي إت ة ف ي ضخم ت وقد ساهم تراجع الضغوط ال

رار        ق ت ق االس السياسة النقدية التوسعية في العام السابق بهدف تحقي
طورات                      ت ة ال ب واآ ة وم ول ي ز وضع الس زي في القطاع المالي وتع
االقتصادية المحلية والعالمية والعمل على تلبية الطلب المحلي على 
ة                       ي ل م ع ل ي ل ل وي م ت ا ال االئتمان وتمكين المصارف من أداء دوره

وتمثلت أهم اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة  . التنموية في المملكة
 :خالل الفترة باآلتي

د      (Repo Rate)اإلبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء     -١ ن ع
 .في المئة ٢,٠مستوى 

 (Reverseاإلبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاآس   -٢
Repo Rate ( في المئة ٠,٢٥عند مستوى. 

اإلبقاء على نسبة االحتياطي النظامي على الودائع تحت الطلب     -٣
ة            ٧,٠عند مستواه السابق والبالغ  ي ن زم ع ال ودائ في المئة، وعلى ال

 .في المئة ٤,٠واالدخارية عند مستوى 
ادة               ات إع ي اق ف ات ات ي ل هذا وقد ارتفع المتوسط اليومي لعم

ام            ٢,٣الشراء ليبلغ  م ٢٠١٠مليار ريال خالل الربع األول من ع
م، فيما بلغ ٢٠٠٩مليار ريال خالل الربع األول من عام  ١,٦مقابل 

رة            ت ف ل اآس ل ع م المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء ال
ع              ٧٤,٢مليار ريال مقابل  ٩٤,٩نفسها نحو  رب ي ال ال ف ار ري ي مل

ولم تقم المؤسسة بأي عمليات مقايضة للنقد . م٢٠٠٩األول من عام 
 .  م٢٠١٠األجنبي مع المصارف المحلية خالل الربع األول من عام 

 
 عرض النقود

واسع             ه ال ف ري ع ع      )  ٣ن( حقق عرض النقود بت رب خالل ال
ام                     ٢٠١٠األول من عام    ع األول من ع رب ال ة ب ارن ق م ٢٠٠٩م م

 .م٢٠١٠في المئة بنهاية شهر إبريل من عام   ٤,٩بلغ معدل التضخم  * 

٢٠١٠*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

أوًال : المطلوبات
٨٩٧٥١٩٤٣١٩١٠٦٠٥٣١٢١٠٦٧١٢٣١٢٧١٢٣٦٣٧النقد المصدر

٢٤٤٤١٢٣٤٢١٤٦٥١٤١٢٣١٠٥٢٣٣٦٩٣٣٩١٢٩٥٧٩١١ودائع القطاع العام

٢١٢٧٢٢٤٤٠١٣٦٢٧٧٤٤٦٩٨٥٠٧١٥٥١٢٢٩ودائع المصارف التجارية

١٠١٢١١٤١٤٧١٤٩٣٩١٢٤٨٨١٠٣٠٠١٠٣٠٨ودائع لجهات أجنبية بالريال

٢٥٣٨٤٨٤٠٩٣١١٥٢٥٤٢٤٤٧٩٤٠٦٤٥٢٥٩٩٤٦٧٦١٥مطلوبات أخرى

٦١٩٤٠٤٨٨٤٣٢٤١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٦١٠٧٠٠االجمالي

ثانيًا: الموجودات
٨٩٧٥١٩٤٣١٩١٠٦٠٥٤١٢١٠٦٦١٢٣١٢٧١٢٣٦٣٨الغطاء النقدي

١٨٢٦٢١٢٧٧٧٢٣٨٤٢٢٧٠٥٣٢٣٨٧٦٢٢٥٥٠نقد في الصندوق

١١٣٩٥٤١٢٣٣٤٦٢٤٦٧٩٢٣٧٩٤٨٧٣٣٥٦٧٣٣١٨٧٩٦ودائع لدى البنوك بالخارج

٣٦٩٩٧٣٦٢٥٦٦٧٧٩٠٥٥٩١١٥٤٢٤٧١٠٧١٥٤٢١١٢٦١٢٧استثمارات في أوراق مالية بالخارج

٢٧٤٦٤٢٨٢١٥٢٩٥٦٩٢٨١٤٢١٦٤٣٥١٩٥٨٩موجودات أخرى

٦١٩٤٠٤٨٨٤٣٢٤١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٦١٠٧٠٠االجمالي

 ( مليون ريال )

*  نهاية الربع األول. 

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

(نهاية السنة)
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٤٩ 

ة       ٤٤,٩ارتفاعًا بنحو  سب غ                ٤,٧مليار ريال أو  بن ل ب ي ة ل ئ م ي ال ف
ار       ١٣١,٦مليار ريال، في حين آان االرتفاع بنحو    ١٠١٠,٥ ي ل م

ام                         ١٥,٨ريال أو ما نسبته  ع األول من ع رب ة خالل ال ئ م ي ال ف
ق        ٢٠٠٩ اب ام الس ع وسجل عرض      .  م مقارنة بالربع المقابل من ال
ام      )  ٢ن(و ) ١ن(النقود  ة      ٢٠١٠خالل الربع األول من ع ارن ق م م

في المئة  ٤,٨و  ١٧,٩م ارتفاعًا بنسبة ٢٠٠٩بالربع األول من عام 
 .مليار ريال على التوالي ٣٩,٥و   ٨٢,٢أو بنحو 

 
ود            ق ن ات عرض ال ويالحظ وجود ارتفاع طفيف في مكون

ام         )  ٣ن( بتعريفه الواسع  حيث   .  م٢٠١٠خالل الربع األول من ع
ه      ت ة من             ٩١,١شكلت الودائع المصرفية بمجملها ما نسب ئ م ي ال ف

 ٨,٩عرض النقود وشكل النقد المتداول خارج المصارف ما نسبته   
ام        م ٢٠١٠في المئة من عرض النقود في نهاية الربع األول من ع

ة       ٨,٦في المئة للودائع المصرفية و  ٩١,٤مقابل ما نسبته  ئ م في ال
رة         ت ف فس ال للنقد المتداول خارج المصارف من عرض النقود في ن

 .  من العام السابق
  

 أسعار الفائدة وسعر الصرف 
ة      ي ل شهدت  أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المح

اه  ٢٠١٠انخفاضًا طفيفًا في الربع األول من عام  م لتنسجم مع االتج
ة، حيث              ي دول ة ال ي ال العام لمستويات أسعار الفائدة في األسواق الم
انخفض معدل الفائدة على الودائع بالريال بين المصارف لمدة ثالثة 

ة       ٠,٢٦أشهر ليصل إلى  سب ة          ٠,٦٣في المئة  مقارنة بن ئ م ي ال ف
ع   ٢٠٠٩بنهاية عام  ودائ م، وأصبح الفارق بين أسعار الفائدة على ال

دار    ق بالريال والودائع بالدوالر لفترة ثالثة أشهر لصالح  الدوالر بم
ام                  ١١نقطتي أساس مقارنة بـ  ة ع اي ه ي ن م ٢٠٠٩نقطة أساس ف

 .لصالح الريال
 

ام            ع األول من ع أما فيما يتعلق بسعر الصرف خالل الرب
دوالر       ٢٠١٠ ل ال اب ق م، فقد استقر سعر صرف  الريال السعودي م

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

 
وفيما يتعلق بالتغييرات في سوق الدين العام المحلية خالل     

م فقد تم رفع سقف االصدار في أذونات ٢٠١٠الربع األول من عام 
م               ٩,٠مليار ريال إلى  ٣,٠الخزينة من  ًا، وت ي وع ال اسب ار ري ملي

ة          ٨٠,٠اإلبقاء على تسعيرة أذونات الخزينة على أساس     ئ م ي ال ف
ع           (SIBID)من معدل فائدة االيداع بين المصارف     هدف تشجي ب

 .المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو اإلقراض
  

 المرآز المالي لمؤسسة النقد
ام                        ع األول من ع رب ة ال اي ه ن ع       ٢٠١٠ارتفعت ب م  ودائ

ة أخرى               ( القطاع العام  ي وم ح حك ) وزارة المالية وجهات ومصال
ار    ٩٥٧,٩مليار ريال لتبلغ  ٢٤,٠في المئة أو بنحو  ٢,٦بنسبة  ي مل

ه     ة          ٤,٩ريال مقارنة بالربع السابق، مقابل انخفاض نسبت ئ م ي ال ف
ق  ٢٠٠٩بنهاية الربع األول من عام  اب مت   .   م مقارنة بالربع الس ون

ة أو            ١,٠ودائع المصارف التجارية لدى المؤسسة بنسبة  ئ م ي ال ف
غ      ٠,٥بنحو  ل ع                    ٥١,٢مليار ريال لتب رب ال ة ب ارن ق ال م ار ري ي ل م

ام      . السابق م ٢٠١٠آما زاد النقد المصدر بنهاية الربع األول من ع
ار       ١٢٣,٤مليار ريال ليبلغ    ٠,٥في المئة أو بنحو  ٠,٤بنسبة  ي ل م

ه          ت ب اع نس ة          ٢,٠ريال مقارنة بالربع السابق، مقابل ارتف ئ م ي ال ف
 .بنهاية الربع المقابل من العام السابق

 
ي                     ؤسسة ف م ع ال خفضت ودائ وفي جانب الموجودات ان

في المئة أو    ٥,٠م بنسبة ٢٠١٠الخارج بنهاية الربع األول من عام 
ه         ٣١٨,٨مليار ريال لتبلغ  ١٦,٩بنحو  ي ل انت ع مليار ريال عما آ

حو    ١٧,٠مقابل انخفاض نسبته .  بنهاية الربع السابق في المئة أو بن
ل       .  مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق ٦٤,٦ اب ق م وفي ال

ة أو            ٥,١ارتفعت استثمارات المؤسسة في الخارج بنسبة  ئ م ي ال ف
ام            ٥٤,٦بنحو  م ٢٠١٠مليار ريال لتبلغ بنهاية الربع األول من ع

ل                   ١١٢٦,١ اب ق ق، م اب ع الس رب ي ال ه ف مليار ريال عما آانت علي
ق                         ٣,٤انخفاض نسبته  اب ام الس ع ا من ال ه س ف رة ن ت ف ل ة ل . في المئ

حو                ٥,٦وانخفض النقد لدى المؤسسة بنسبة  ن ة أو ب ئ م  ١,٣في ال
مليار ريال عما آان عليه في الربع السابق،  ٢٢,٥مليار ريال ليبلغ 

رة   ٣,٠في المئة أو بنحو  ١١,١مقابل ارتفاع نسبته  مليار ريال للفت
 ).١٢-٣جدول رقم (نفسها من العام السابق 

 
 أبرز التطورات عن العملة السعودية  

دم        ي أق ان باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد ث
 هـ  ١٣٧٢/١/١٤بنــك مرآزي في العـــالم العربي عملهـــا فــي 

ا        )  م١٩٥٢/١٠/٤( ه ق ات ى ع وآان من المهام األولى التي ألقيت عل
ر من             .  استكمال نظام النقد السعودي ة شهر صف فطرحت في بداي

ه                 ١٣٧٢عام  دد سعر صرف ذي ح ودي، ال هـ الجنيه الذهبي السع
ادل            )  ٤٠(بمبلغ  ع ا ي دوالر، )  ١٠,٩٠( رياًال فضيًا سعوديًا، أي م

 وهو سعــر متوافق مع السعــر المستهدف للريــال مقابــل الدوالر
ى  .  ريال للدوالر الواحد)  ٣,٧٠( وقد رآزت المؤسسة في حينها عل

اون مع      المحافظة على هذا السعر، ومارست آافة صالحياتها بالتع
 . الجهاز المصرفي لتحقيق هذا الهدف

 
ة حيث        آما قامت المؤسسة باستكمال سك الرياالت الفضي

ة                ز سن زي ع دال ب ك ع ل م قامت بسك الريال الفضي الموسوم باسم ال
الد تصدر عن                     ) م١٩٥٣( هـ ١٣٧٣ ب ة ال ل حت عم ، وبذلك أصب

مؤسسة وطنية سعودية حافظت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم على 
 .قيمة الريال السعودي بين عمالت دول العالم

 
ة    ورغبة في تسهيل أمور حجاج بيت اهللا الذين يالقون مشق

ي      من حملهم الرياالت الفضية الثقيلة، آانت الخطوة األآثر جرأة ف
ا                 إصدار م د ب ق ن ؤسسة ال نظام النقد السعودي، التي تمثلت بقيام م
ارًا من           ب ت داول اع عرف آنذاك بإيصاالت الحجاج التي طرحت للت

ي  )  م١٩٥٣/٧/٢٥(هـ ١٣٧٢/١١/١٤ من فئة العشرة رياالت، والت
ذا                          ى ه ى، آتب عل ة أول ع ن إيصال، طب ي طبع منها خمسة مالي
ة،          زي ي ل ج ة، واإلن اإليصال عبارات متعددة باللغة العربية والفارسي
ذا                       ة ه م ي ا ق ه ل ام ح ظ ل حف ا ي واألوردية، والترآية، والماالوية، م

ة  ذه               .  اإليصال من الرياالت الفضية السعودي دو أن ه ب ا ي ى م وعل
التجربة القت االستحسان والقبول آنذاك من حجاج بيت اهللا الحرام، 

ن            ي واطن جار وم األمر  .  ونالت ثقة الناس في السوق المحلية من ت



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التطورات النقدية

 

٥٠ 

ن من          ي الذي دفع إلى إعادة إصدار تلك الفئة وفئتين جديدتين أخري
د      ) م١٩٥٤( هـ ١٣٧٣فئة الخمسة رياالت سنة  واح ال ال ، وفئة الري

دال            )  م١٩٥٦(هـ ١٣٧٥سنة  ب ت دم اس ة ع جرب وآان لنجاح هذه الت
روا       م ت المواطنين والحجاج تلك اإليصاالت بالعملة المعدنية، بل اس
ي                        رب ع د ال ق ن ؤسسة ال ي م ة ف ل ث م في تداولها واستنتجت الدولة م
عمالت            دال ال ب ت السعودي بأن المواطنين والحجاج راغبون في اس
ة                  ل م ع ال ة ب ق ث جال ال المعدنية بعملة ورقية، وهو تطور مهم  في م
الورقية، وبذلك تم طرح اإلصدار األول من العملة السعودية والذي 

 .يعد باآورة العملة السعودية
 

د              ي عه ودي ف وجرى طرح أول إصدار نقدي ورقي سع
ة      ئ الملك سعود بن عبدالعزيز بخمس فئات، هي فئة المئة ريال، وف
الخمسين ريال، وفئة العشرة ريال، وفئة الخمسة ريال، وفئة الريال 

ه    ١٩٦١/٦/١٤هـ الموافق ١٣٨١/١/١الواحد، بتاريخ  م، وتم سحب
 .م١٩٧١/٦/٢٤هـ الموافق ١٣٩١/٥/١من التداول بتاريخ 

 
ى أن         ة، إل وتتالت الطروحات من العمالت النقدية السعودي

ك     ل م تم طرح اإلصدار الخامس في عهد خادم الحرمين الشريفين ال
عبداهللا  بن عبدالعزيز آل سعود، وطرح هذا اإلصدار تدريجيًا وفق 
ن       سي خم جدول زمني محدد، حيث تم طرح فئة المئة ريال، وفئة ال

ق         ١٤٢٨/٥/٤رياًال في يوم االثنين  واف م م    ٢٠٠٧/٥/٢١هـ ال م، ث
طرح فئتي العشرة رياالت والخمسة رياالت في بداية شهر رجب     

ال        )م٢٠٠٧يوليو (هـ ١٤٢٨عام  ة ري ئ ، تالها طرح فئة الخمس م

ر     ( هـ ١٤٢٨في بداية شهر رمضان المبارك عام  ب ، ) م٢٠٠٧سبتم
ام                     ارك ع ب م د األضحى ال ي د ع هـ ١٤٢٨ثم فئة الريال الواحد بع

ة                   ).  م٢٠٠٧ديسمبر (  ل م ع ال سك ال م ك است آما قامت المؤسسة ب
ادم             ٥هلالت،    ١٠هللة،  ٢٥المعدنية من فئة ال  م خ اس الت، ب ل ه

 .الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود
 

دي        ق ن وفي مجال توفير الوسائل األمنية لحماية اإلصدار ال
ي               رب ع د ال ق ن ؤسسة ال من التزييف والعبث المستهدف، حرصت م
زات خاصة،                  ي م عمالت م ن ال ي السعودي منذ تأسيسها على تضم
د     ق ن وعالمات أمنية يصعب تزييفها، ويسهل على آل من يتعامل بال
ر                       ة غي دي ق ن األوراق ال ا ب ه ت ارن ق زات وم التعرف على هذه الممي

ة             ي ائ م ة ال عالم ان         (Water Mark)السليمة، مثل ال ط األم وخي
(Thread Security)     رة  (intaglio Printing)والطباعة الغائ

إضافة إلى العديد من العالمات األمنية األخرى الخاصة بالجمهور، 
ن       ي ل ام ع وغيرها من العالمات التي تخص الخبراء والمختصين وال

  ■ في مجال العمالت
  



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

     

 

٥١ 

 تطورات المرآز المالي الموحد للمصارف
ة      ـي اـل حافظت المصارف التجارية على سالمة مراآزها الـم
ة،         ٢٠٠٩في عام  ـي ـم اـل ـع ة اـل م في ظل تداعي تأثيرات األزمة المالـي

ة               اـن ـت ه ـم ـي دًا عـززت ـف حيث  أظهرت المصارف التجارية أداًء جـي
ي عـام             .  مراآزها المالية ا ـف ـه وجـوداـت م ٢٠٠٩فقد ارتفع إجمالي ـم

غ       )  مليار ريال ٦٨,٠(في المئـة  ٥,٢بنسبة  ـل ـب ـي ار       ١٣٧٠,٣ـل ـي ـل ـم
ال         ٢٢٧,١( في المئـة    ٢١,١ريال مقارنة بنمـو نسبته  ار رـي ـي ـل ) ـم

 ). ١-٤جدول رقم (في  العام السابق 
 

 الودائع المصرفية
ة       ٢٠٠٩ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في  عام   ســب ـن م ـب
ال  ٩٤,٤(في المئة  ١١,٢ غ       )  مليار رـي ـل ـب ـي ال          ٩٤٠,٥ـل ار رـي ـي ـل ـم

ام     )  مليار ريال ١٢٨,٦(في المئة  ١٧,٩مقارنة بنمو نسبته  ـع في اـل
-٤، ورقم  ١-٤، والرسمان البيانيان رقـم ٢-٤جدول رقم ( السابق 

ا         ،  )٢ رزـه ن أـب ل ـم ويعـزى نمو الودائع المصرفيـة إلى عدة عواـم
 .ارتفاع صافي اإلنفاق الحكومي المحلي

  
وع،            ـن ة حسـب اـل ـي وباستعراض تطورات الودائع المصرـف

ي     ٢٦,٥م بنسبة ٢٠٠٩فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب في عام  ـف
و        ٤٣٣,٢لتبلغ )  مليار ريال ٩٠,٧(المئة  ـم ـن ة ـب مليار ريال، مقارـن

ق،      )  مليار ريال ٣١,١(في المئة  ١٠,٠أدنى نسبته  ام السـاـب في الـع
ي     ٤٠,٥وارتفع نصيبها المئوي من إجمالي الودائع من  في المئة ـف

ة عـام                ٤٦,١م إلى ٢٠٠٩نهاية عام  اـي ـه ي ـن ة ـف ، م٢٠٠٩في المـئ
ة            ســب ـن  ١٢,٠وفي المقابل انخفضت الودائع الزمنية واالدخارية  ـب

ة             ٣٢٣,٤لتبلغ ) مليار ريال ٤٤,٢(في المئة  ارـن ـق ال، ـم ار رـي ـي ـل ـم
ا        ة            ٢٩,٩بزيادة في العام السابق نسبتـه ـئ ـم ي اـل ار       ٨٤,٦( ـف ـي ـل ـم

، وبذلك انخفض نصيبها المئوي من إجمالي الودائع في عام )  ريال
في المئة في العام  ٤٣,٤في المئة مقارنة بنسبة  ٣٤,٤م إلى ٢٠٠٩

ي         ٢٠٠٩واصلت المصارف التجارية في عام   جـاح ـف ـن م اـل
ة                  ات األزـم داعــي ـت صـدي ـل ـت ة واـل ـي الحفاظ على متانة مراآزها الماـل

طـاعـات                            ،  المالية العالمية ـق ظـم اـل ـع ى ـم ا عــل ـه ظـالـل ت ـب ـق ي أـل ـت واـل
ة   .  المصرفية في بلدان العالم المتقدم ويعزى هذا النجاح إلى مواصــل

حـسـن                  ـت ة واـل وـي ـم ـن ـت ع اـل شـارـي التوسع في اإلنفاق الحكومي على الـم
ن                       خـذة ـم ـت ـم ر اـل ـي داـب ـت ى اـل ة إـل اإلضـاـف الملحوظ في أسعار النفط، ـب
ن     مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز السيولة المصرفية وتحـســي
جـاريــة، وحسـن إدارة                          مــصـارف الـــت خــاطـر فــي اـل ـم ظـم إدارة اـل ـن

 . المصارف التجارية لمواردها المالية
 

ي عـام         م ٢٠٠٩ويظهر األداء الجيد للمصارف التجارية ـف
من خالل ارتفاع نشاطها العام، وتعزيز مراآزها المالية، حيث زاد   

ة        ٥,٢إجمالي موجوداتها بنسبة  ـي صـرـف ـم في المئة، ونمت الودائع اـل
صـارف                    ١١,٢بمعدل  ـم ات اـل اطــي ـي ال واحــت ة، وزاد رأســم في المـئ

ا       ٢٤,١التجارية بنسبة  احــه ي  ١٠,٤في المئة، بينما انخفضت أرـب ـف
 . المئة

 
ي عـام           ًا      ٢٠٠٩آما شهدت المصارف التجارية ـف وســع م ـت

ملحوظًا في تشغيل واستخدام التقنية المصرفية الحديثة، بما في ذلك 
صـارف       ـم خدمات الهاتف المصرفي وشبكة اإلنترنت، وأصبحت اـل
ن خـالل            ا ـم ـه الـئ التجارية قادرة على خدمة االقتصاد المحلي وعــم
ة    ـي تقديم مجموعة متكاملة وحديثة من الخدمات المصرفية ذات التقـن

 . العالية
 

ة،                   جـارـي ـت صـارف اـل ـم ال اـل ى أعــم وفي مجال التدريب عـل
ي       ودي ـف استمر المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي الســع

دورات        ٢٠٠٩أداء مهامه في عام  ن اـل ز ـم م بتقديم عدد وافر ومتمـي
 .والندوات والمؤتمرات المالية والمصرفية

 

 القطاع المصرفي              

٢٠١٠*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

الموجودات
٣٢٦٤٦٥٢٠٦١١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٣١٥٧٥االحتياطيات المصرفية
٩١٤٣٠١٢٩٧٩٦١٤٧٧١٢١٥٣٩٨٦٢١٠٩١٨٢٠٦٩٧٦الموجودات األجنبية

١٥٩٤٧٨١٥٨٢١٨١٨١٦١٣٢٤١٩٨٦١٨٢٣٢٤٢١٢٦٧٧مطلوبات على مؤسسات حكومية وشبه حكومية
٤٣٥٩٢٦٤٧٦٠٢٠٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٤٥٧٥٨مطلوبات على القطاع الخاص

٥٣٨٨٣٧١٤٢٩٩١١١٣٦٥١٤٥٢مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقدية
٣٩٠٥٨٤٤١٥٨٥٧٩٧١٧٣٦٥٩٨١٢٩٦٧٨٩٨٠موجودات أخرى

٧٥٩٠٧٥٨٦١٠٨٨١٠٧٥٢٢١١٣٠٢٢٧١١٣٧٠٢٥٨١٣٧٧٤١٨إجمالي الموجودات (المطلوبات)
المطلوبات

٤٨٩٣٨٧٥٩١٢٥٩٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٢٠٦٨٨الودائع المصرفية
٦٥٠٤٠٥٩١٩٩١٠٥٢١٣١١٢٤٦٦٩٩٦٨٣١٠٥٤٣٤المطلوبات األجنبية

٦٦٦٠٨٧٩٩٤٧١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٨٢٧٨٧رأس المال واالحتياطيات
٢٥٦١١٣٤٦٦٥٣٠٢٦٤٢٩٩٢٨٢٦٨٣٠٦٩٣٣األرباح

١١٢٤٢٩٩٦٠١٩١١٦١٥٤١٨١٩٣٧١٣٩٥٥٥١٦١٥٧٥مطلوبات أخرى
*    الربع األول.

جدول رقم ٤-١ : المرآز المالي الموحد للمصارف التجارية
(نهاية الفترة)

(مليون ريال)
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ــع         ( وبالنسبة للودائع األخـرى شبـه النقديـة ،  السابق ا ودائ ـه ظــم ـع ـم
ي عـام               ) المقيمين بالعملـة األجنبية ـمت ـف ــد ـن ة       ٢٠٠٩، فـق ســب ـن م ـب

ــغ    )  مليار ريـال ٤٨( في المئـة  ٣٥,٣ ال،           ١٨٤,٠لتبل ــار رـي ـي ـل ـم
ال       ١٢,٩( في المئـة  ١٠,٤مقارنة بنمـو أقل نسبته  ار رـي ـي ـل ي  )  ـم ـف

ع            وداـئ ــي اـل ال ن إجــم العام السابـق، ولذلك ارتفع نصيبهـا المئوي ـم
ــة           ١٩,٦م إلى ٢٠٠٩في عام  ســب ـن ي     ١٦,١في المئـة مقارنـة ـب ـف

 . المئـة للعـام السابـق
 

ـعت              ـف د ارـت ـق طـاع، ـف وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب الـق
ــة       ٨,٠م بنسبـة ٢٠٠٩ودائـع القطاع الخـاص في عـام  ــ ــ فـي المـئ

ه             ٧٢٠,٩إلى ) مليار ريال ٥٣,٥( ـت و نســب ـم ـن ة ـب مليار ريال مقارـن
ال     ٩٣,٨( فـي المئـــة  ١٦,٤ ار رـي ق         )  ملـي ام السـاـب ـع ي اـل غ   ،  ـف ـل وـب

ا              ة ـم ـي صـرـف ـم ع اـل وداـئ نصيب ودائع القطاع الخاص من إجمالي اـل
ام           ٧٨,٩في المئة مقارنة بما نسبته  ٧٦,٦نسبته  ـع ي اـل ة ـف ـئ في الـم
 ٢٢,٩م بنسبة ٢٠٠٩وارتفعت ودائع القطاع العام في عام .  السابق

و    ٢١٩,٦لتبلغ ) مليار ريال٤٠,٩(في المئة  مليار ريال مقارنة بنـم
ك  .  في العام السابق)  مليار ريال ٣٤,٧(في المئة  ٢٤,١نسبته  وبذـل

ة      ٢١,١زاد نصيب ودائع القطاع العام من إجمالي الودائع من نسـب
 ، م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢٣,٤م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام 

 
د           ـق ة، ـف ـل ـم ـع وبالنسبة لتطورات الودائع المصرفية حسب اـل

ة         ٢٠٠٩ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في عام  ســب ـن ي     ٦,٢م ـب ـف
ادة   ٧٧٩,٨لتبلغ )  مليار ريال ٤٥,٧(المئة  مليار ريال، مقارنة بزـي

ال     ١١٧,٢( في المئة  ١٩,٠نسبتها  ار رـي ق،          )  ملـي ام السـاـب ـع ي اـل ـف
ي عـام                ع ـف وداـئ ي اـل اـل م ٢٠٠٩وبذلك بلغ نصيبها المئوي من إجـم

. في المئة في العام السابق ٨٦,٨في المئة مقارنة بنسبة  ٨٢,٩نحو 
ــة     ٤٣,٥أما الودائع بالعملـة األجنبيـة، فقـد ارتفعت بنسبـة  ـئ في الـم

مليار ريال مقارنة بزيادة نسبتـه  ١٦٠,٧لتبلغ )  مليار ريال ٤٨,٨(

٢٠١٠* ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

أوًال : حسب النوع
٢١٩٢٥١٢٤٣٤١٨٣١١٣٦٥٣٤٢٤٨٨٤٣٣١٦٢٤٥٢١٨٨الودائع تحت الطلب

١٦٥٢٦٦٢٢٦٠٢٧٢٨٣٠٥٩٣٦٧٦٢٤٣٢٣٣٧٧٣١٣٧٠٧الودائع الزمنية واإلدخارية
١٠٤٨٦٩١٢١٨١٥١٢٣١٤٠١٣٦٠٠٧١٨٤٠٠٩١٥٤٧٩٣الودائع األخرى شبه النقدية: 
٧٧٧٣٥١٠٢٥٨٠١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٣٠٩٦٥الودائع بالعملة األجنبية
٨١٨٣٧٦٦٥٩٦٨٣١٥٨٢٥١٤٧٧٠١٥٤٢٥مقابل اعتمادات مستندية

١١٢٦٩٣٩٦٤٣٩١٠٦٥٨٢٢٠٣٠عمليات إعادة الشراء (ريبو)
٧٦٨٢٧٦٠٦٨٩١٥٧٥٥٣٨٢٨٩٨٣٧٤التحويالت القائمة
ثانيًا : حسب القطاع
٤٠٨٥٩٥٤٧٤٨٩٤٥٧٣٦٠٦٦٦٧٤٢٣٧٢٠٩١٩٧١٩١٩٣القطاع الخاص
٨٠٧٩٢١١٦٣٦٦١٤٣٩٥٨١٧٨٦٩٥٢١٩٦٣٠٢٠١٤٩٥القطاع العام

ثالثًا : حسب العملة
٤١١٦٥١٤٨٨٦٨٠٦١٦٩٣٢٧٣٤١٤٨٧٧٩٨١٩٧٨٩٧٢٣الودائع بالعملة المحلية
٧٧٧٣٥١٠٢٥٨٠١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٣٠٩٦٥الودائع بالعملة األجنبية
٤٨٩٣٨٧٥٩١٢٥٩٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٢٠٦٨٨إجمالي الودائع المصرفية 

*    الربع األول.

(نهاية الفترة)
(مليون ريال)

جدول رقم ٤-٢ : الودائـع المصرفيــة

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ية
ئو
 م
بة
نس
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مكونات الودائع المصرفية: ٣-٤رسم بياني رقم  

تحت الطلب زمنية وإدخارية أخرى شبه نقدية
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الودائع حسب العملة:  ١-٤رسم بياني رقم 
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٥٣ 

ال  ١١,٣(في المئـة  ١١,٣ ك               )  مليار رـي ذـل ق، وـب ــام السـاـب ـع ي اـل ـف
ن       ي عـام                ١٣,٢ارتفع نصيبها من إجمالي الودائع ـم ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 ..م٢٠٠٩في المئة في نهاية عام  ١٧,١م إلى ٢٠٠٨
 

 مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام
ن                    طـاعــي ـق ى اـل صـارف عــل ـم ات اـل انخفض إجمالي مطلوـب

قــروض وســلــف، وآــمــبــيــاالت مــحــســومــة،             ( الــخــاص والــعــام       
ار       ٥٩,٥( في المئة  ٦,١م بنسبة ٢٠٠٩في عام )  واستثمارات ـي ـل ـم

ي     ٢٨,٥مليار ريـال، مقارنة بزيـادة نسبتها  ٩١٧,٩ليبلغ )  ريال ـف
ي      .  في العام السابق)  مليار ريال ٢١٦,٥( المئة  اـل وبذلك شكل إجــم

ة عـام            اـي ـه م ٢٠٠٩المطلوبات على القطاعين العام والخاص في ـن
ة        ٩٧,٦نسبة  ســب ـن في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة ـب

 . في المئة في العام السابق ١١٥,٥
 

طـاع                      ـق ن اـل صـارف  ـم ـم ات اـل وـب طــل وانخفض  إجمالي ـم
ال    ٠,٣( في المئة  ٠,٠٤م بنسبة ٢٠٠٩الخاص في عام  ) مليار رـي

ــة     ٢٧,١مليار ريال، مقارنة بارتفـاع نسبتـه  ٧٣٤,٢ليبلغ  ـئ في الـم
ال         ١٥٦,٧(  ار رـي ـي ـل ق        )  ـم ام السـاـب ـع وبــات        .  فــي اـل طــل ت ـم ـل وشـــك

 ٧٨,١م نسبة ٢٠٠٩المصارف على القطاع الخاص في نهاية عام 
ي               ٨٦,٨في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة    ة  ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 . العام السابق
 

ام                         ـع طـاع اـل ـق ن اـل صـارف ـم ـم ات اـل وـب روض  ( أما مطــل ـق
ة            ـي وـم ة حــك ـي اـل د     ) للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق ـم ـق ، ـف

ة          ٢٤,٧م بنسبة ٢٠٠٩انخفضت في عام  ـئ ـم ي اـل ار       ٥٩,٧( ـف ـي ـل ـم
ا                  ١٨٢,٣لتبلغ حوالي )  ريال ـه ـت ادة نســب زـي ة ـب ارـن ـق ال، ـم مليار رـي
ال  ٦٠,٤( في المئة  ٣٣,٢ ق         )  مليار رـي ام السـاـب ـع ي اـل ت    .  ـف ـل وشــك

————————————————————————
٥٧٧٨٨٢٧٥,٩٧٣٤٥٥٧٧٥,٢٧٣٤٢٣٧٨٠,٠٧٤٥٧٥٨٧٧,٧المطلوبات على القطاع الخاص

٥٥٧٤٠٥٧٣,٣٧١٢٧٣٧٧٢,٩٧٠٨٧٦٩٧٧,٢٧١٦٩٨٧٧٤,٧االئتمان المصرفي
٥٤٩٨٨٤٧٢,٣٧٠٣٦١٧٧٢,٠٧٠١٧٠٦٧٦,٤٧٠٩٨٠٢٧٣,٩قروض وسلف

٧٥٢١١,٠٩١١٩٠,٩٧٠٦٣٠,٨٧١٨٤٠,٧آمبياالت مخصومة
٢٠٤٧٦٢,٧٢١٨٢٠٢,٢٢٥٤٦٨٢,٨٢٨٧٧٢٣,٠استثمارات في أوراق مالية خاصة

١٨١٦١٣٢٣,٩٢٤١٩٨٦٢٤,٨١٨٢٣٢٤١٩,٩٢١٢٦٧٧٢٢,٢المطلوبات على القطاع العام
٣٧٤٣٤٤,٩٣٢٠٦٥٣,٣٢٨١٣٦٣,١٢٩٨٩٠٣,١االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة
١٤٤١٧٩١٨,٩٢٠٩٩٢٠٢١,٥١٥٤١٨٨١٦,٨١٨٢٧٨٧١٩,٠استثمارات في أوراق مالية حكومية

١٦٧٤٨٢,٢١١٩٢٢٤١٢,٢٧٨٤٩٧٨,٦١١٢٨٨٣١١,٨أذونات خزينة
١٢٧٤٣١١٦,٧٩٠٦٩٦٩,٣٧٥٦٩١٨,٢٦٩٩٠٥٧,٣سندات حكومية

١٤٢٩٠,٢٩١١٠,١١٣٦٥٠,١١٤٥٢٠,٢مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية
٧٦٠٩٢٤١٠٠,٠٩٧٧٤٥٤١٠٠,٠٩١٧٩٢٦١٠٠,٠٩٥٩٨٨٧١٠٠,٠المجمــوع

*    الربع األول.

٢٠٠٩ ٢٠١٠*٢٠٠٨
——————— ———————

المبلغ

(مليون ريال)
٢٠٠٧

——————————————

المبلغ
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جدول رقم ٤-٣ : مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام
(نهاية الفترة)
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 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

     

 

٥٤ 

ــه            ١١٧,٢ليبلغ  ـت ــاع نســب ــ ــي     ٢٥,٧مليــار ريـال مقارنـة بارتف ف
ق        )   مليار ريال ٢١,٤( المئــة  ام السـاـب ـع ان        .  في اـل ـم ـت ع االـئ ـف وارـت

مليار  ٦,٥(في المئة  ٤,٠بنسبة ) سنوات ٣أآثر من (طويل األجل 
ه          ١٧٠,١ليبلغ )  ريال ـت راجـع نســب ي     ٠,٣مليار ريـال، مقارنة بـت ـف
 . في العام السابق) مليار ريال ٠,٥(المئة 

 
 االئتمان حسب النشاط االقتصادي 

ود األنشـطـة                    ـن ي حسـب ـب صـرـف ـم تباين  توزيع االئتمان اـل
وشــهــد قــطــاع        ما بين توسع و انكماش،  ٢٠٠٩االقتصادية لعام 

ة               ســب ـن اش  ـب ـم ـك ي     ٢٠,٥الزراعة وصيد االسماك أعلى نسبة اـن ـف
اع                 ٨,٧ليبلغ )  مليار ريال ٢,٢( المئه  ـف ارـت ة ـب ارـن ـق ال ـم ار رـي ـي مـل
ه         ٢٧,١نسبته  ـئ ـم ق         )  في اـل ام السـاـب ـع ي اـل ان         .  ـف ـم ـت ـمش االـئ ـك واـن

ة    ١٩,٤م نسبة ٢٠٠٩المطلوبات من القطاع العام في عام  ـئ في الـم
ي             ٢٨,٦من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة    ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

م         ٣-٤جدول رقم ( نهاية العام السابق  ان رـق ـي  ٤-٤والرسمان البياـن
 ). ٥-٤ورقم 

 
 االئتمان المصرفي حسب اآلجال

ة        ( انخفض االئتمان المصرفي قصير األجل   ن ســن ل ـم ) أـق
م ٢٠٠٩الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عـام      

ال       ٢٧,٠( في المئة  ٥,٧بنسبة  ار رـي ـي ـل غ       )  ـم ـل ـب ـي ار       ٤٤٩,٦ـل ـي ـل ـم
في )  مليار ريال ١٢٩,٠(في المئة  ٣٧,١ريال، مقارنة بنمو نسبته 

ق  ــام                      .  العام الساـب ي ع وسـط األجـل ـف ـت ان ـم ـم ـت م  ٢٠٠٩وزاد االـئ
) مليار ريــال١٢,٦(في المئة  ١٢,٠بنسبــة ) سنوات ٣سنــة إلى (

النصيبالنصيبالنصيب
المئويالمئويالمئوي

————————————————————————
٨٦٣٦١,٥١٠٩٨٠١,٥٨٧٣١١,٢٨٧٤٥١,٢الزراعة وصيد األسماك

٥٤٣٣٩٩,٧٧٩٣٣٣١١,١٧٥٠٤٤١٠,٦٧٦٦٦٦١٠,٧الصناعة واإلنتاج
٣٨٩٧٠,٧٤٢٦٥٠,٦٥٣٣٧٠,٨٤٦٨٥٠,٧التعدين والمناجم

٥٨٧٨١,١١٠٦٢٩١,٥١٣٣٦٥١,٩١٥٤٥٠٢,٢الكهرباء والمياه وخدمات أخرى
٤٣٤٢١٧,٨٥٤٣٧١٧,٦٤٤٧٤١٦,٣٤٨٢٤٨٦,٧البناء والتشييد

١٢٧٤٧٣٢٢,٩١٧٦٨٥٨٢٤,٨١٦٩٢٢٠٢٣,٩١٨٢١٠١٢٥,٤التجارة
٢٠٩٨٩٣,٨٣٧٨١٤٥,٣٣٨٤١٥٥,٤٣٧٣٣٦٥,٢النقل واالتصاالت

٦٢٦٣٢١١,٢١٦٨١٢٢,٤٢١٢٥٨٣,٠٢٠٩١٤٢,٩التمويل
٢٨٢٨٦٥,١٣٢٣٢٤٤,٥٤٦١٢٣٦,٥٣٢٠٩٢٤,٥الخدمات

٢٠١٨٥٤٣٦,٢٢٨٩٣٥١٤٠,٦٢٨٦٥٣٦٤٠,٤٢٩٠٧٤٩٤٠,٦نشاطات أخرى متنوعة

٥٥٧٤٠٥١٠٠,٠٧١٢٧٣٧١٠٠,٠٧٠٨٧٦٩١٠٠,٠٧١٦٩٨٧١٠٠,٠المجمــوع

جدول رقم ٤-٤ : االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
(نهاية الفترة)

(مليون ريال)
٢٠١٠*٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

————————————————————————————
المبلغ النصيب المبلغ

المئوي

*    الربع األول.

المبلغالمبلغ

رسم بياني رقم ٤-٦: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 
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الزراعة وصيد األسماك الصناعة واإلنتاج التعدين والمناجم الماء، والكهرباء والمرافق األخرى
البناء والتشييد التجارة النقل واإلتصاالت التمويل
الخدمات أخرى
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٥٥ 

اض                خــف اـن ة ـب ارـن ـق ة، ـم ـي الـآ في المئة من إجمـالي القروض االستـه
ال       ٤,٩(في المئة  ٣,٨نسبته  ار رـي ـي ـل ق         )  ـم ام السـاـب ـع ي اـل ي  .  ـف وـف

اري           ـق ـع ل اـل وـي ـم ـت المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة ألغراض اـل
مليار ريال، أي    ١٧,٩لتبلغ )  مليار ريال ٣(في المئة  ١٩,٨بنسبة 

ة         ٩,٩ما نسبته  ارـن ـق ة ـم ـي في المئة من إجمالي القروض االستهالـآ
ق        )  مليار ريال ٠,٨(في المئة  ٥,٤بارتفاع نسبته  ام السـاـب ـع . في اـل

دات       ـع ـم آما ارتفع االئتمان  الممنوح ألغراض شراء السيارات واـل
ة      ٢,٣م بنسبة ٢٠٠٩في عام  ـئ ال         ٠,٩( في الـم ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـي ـل
ه         ٣٨,١ ـت ي                  ٢١,٢مليار ريال، أي ما نســب اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ه       ـت ة            ٠,٩القروض االستهالآية، مقارنة بنمو نســب ـئ ـم ي اـل  ٠,٣( ـف
د               .  في العام السابق)  مليار ريال ـق ان ـف ـم ـت ات االـئ طـاـق أما قروض ـب

ال    ٠,٨( في المئة  ٨,٨م بنسبة ٢٠٠٩انخفضت في عام  ) مليار رـي
ــة     ٢,٢مليار ريال، مقـارنة بارتفـاع  نسـبتـه  ٨,٦لتبـلغ  ــ فــي المـئ

 ، ٥-٤جــدول رقــم       ( فــي الــعــام الســابــق            )  مــلــيــار ريــال        ٠,٢( 
 ). ٧-٤والرسم البياني رقم 

 
 القروض المشترآة 

ة      رـآ تشير البيانات األولية إلى ارتفاع عدد القروض المشــت
من المصارف المحلية  بالتحالف مع المصارف الخارجية للمقيمين 

غ     ٢٠٠٩في المئة عن العام   ٦,٢م بما نسبته ٢٠٠٩في عام  ـل ـب ـت م ـل

ه      ٥,٤المصرفي الممنوح لقطاع الصناعة واالنتاج بنسبة  ـئ ـم في اـل
ه          ٧٥,٠ليبلغ ) مليار ريال ٤,٣( ـت اع نســب ـف ارـت مليار ريال مقارنة ـب

ي              .  في المئه في العام السابق ٤٦,٠ صـرـف ـم ان اـل ـم ـت وانخــفض االـئ
ار       ٩,٦( في المئة  ١٧,٧الممنوح لقطاع البناء و التشييد بنسبة  ـي ـل ـم

د     .  في المئة العام السابق ٢٥,٢مقارنة بتوسع نسبته ) ريال آما شــه
ة        ســب ـن قطاع التجارة انخفاض في االئتمان المصرفي  الممنوح له ـب

ي     ٣٨,٧، مقارنة بزيادة نسبتها   ) مليار ريال ٧,٦( في المئه  ٤,٣ ـف
ي             .   المئة في العام السابق صـرـف ـم ان اـل ـم ـت وفي المقابل، توسـع االـئ

ة       ســب ة              ٢٥,١الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بـن ـئ ـم ي اـل ـف
ا              ٥,٣، ليبلغ )مليار ريال ١,١( ـه ـت ادة نســب زـي ة ـب ارـن مليار ريال مـق

اه و                         ٩,٤ ـي ـم اء و اـل رـب ـه ـك طـاع اـل ق، و ـق في المئة في العام السـاـب
ة  )  مليار ريال ٢,٧( في المئة  ٢٥,٧الخدمات االخرى بنسبة  مقارـن

ل و                        ٨٠,٨بارتفاع نسبته  ـق ـن طـاع اـل ق، و ـق ام السـاـب ـع ة اـل في المـئ
ال      ٠,٦( في المئة  ١,٦االتصاالت بنسبة  ار رـي ـي غ       )  مـل ـل ـب ـي  ٣٨,٤ـل

ق، و             ٨٠,٢مليار ريال مقارنة بزيادة نسبتها ام السـاـب ـع ة اـل في المـئ
ة      ٢٦,٤قطاع التمويل بنسبة  ـئ ال         ٤,٤( في الـم ار رـي ـي ـل غ     )   ـم ـل ـب ـي ـل

ام           ٧٣,٢مليار ريال مقارنة بانكماش نسبته  ٢١,٣٠ ـع ة اـل ـئ ـم في اـل
ان              ،  السابق ـم ـت ي اإلـئ وسـع ـف ة ـت آما شهد قطاع الخدمات أعلى نسـب

غ    )   مليار ريال ١٣,٨(في المئة  ٤٢,٧المصرفي بنسبة   ٤٦,١ليبـل
ا      ـه ق،                  ٤,٥مليار ريال مقارنة بزيادة نسبـت ام السـاـب ـع ة اـل ـئ ـم ي اـل ـف

 )٦-٤والرسم البياني رقم  ٤-٤جدول رقم (
 

 القروض االستهالآية وقروض البطاقات االئتمانية
وسـع      ١٩٩٩اتجهت المصارف التجارية منذ عام   ـت م إلى اـل

 ٣٨,٤نسبيًا في منح القروض االستهالآية لألفراد  لترتفع من نحو 
ال       ١٧٩,٩م إلى حوالي ٢٠٠١مليار ريال في نهاية عام  ار رـي ـي مـل

ظـام            .  م٢٠٠٩في نهاية عام  ره ـن ا وـف ى ـم ويعود السبب في ذلك إـل
الء    ـم المدفوعات من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الـع

روض   ـق ع      .  بالمصارف مما يوفر ضمانًا لهذا النوع من اـل ـف د ارـت وـق
 ٥,٩( في المئــة    ٣,٤م بنسبة ٢٠٠٩إجمالي هذه القروض في عام 

ار     ٤,٤(في المئــة  ٢,٥، مقارنة بانخفاض نسبته  )مليار ريال ـي ـل ـم
روض،                 ،  في العام السابق)  ريال ـق ذه اـل ات ـه وـن ـك راض ـم ـع اســت وـب

ــة     ١,٧يالحـظ ارتفـاع القـروض ألغراض أخـرى بنسبـة  ـئ في الـم
 ٦٨,٩مليار ريال، ممثلة ما نسبته  ١٢٣,٩لتبلغ ) مليار ريال ٢,١(

السنـة
اإلجماليأخـرىسيارات ومعداتعقـار(نهاية الفترة)

———————————————————————
٢٠٠٥١٣٦٥٦,٣٢٩٠٢٥,٥١٣٨١٧٣,٩١٨٠٨٥٥,٧٤٢٥٩,٢

٢٠٠٦١٣٦٩٠,٠٣٤٢٦١,٨١٣٢٧٢٦,٤١٨٠٦٧٨,٢٧٣٤٩,٣

٢٠٠٧١٤١٣٦,٩٣٧٥٨٨,٢١٢٦٦٨٢,٨١٧٨٤٠٧,٨٩٢٥١,١

٢٠٠٨١٤٩٠٦,٠٣٧٢٦١,٣١٢١٨١٧,٣١٧٣٩٨٤,٦٩٤٥١,٦

٢٠٠٩١٧٨٦٠,١٣٨١٣٤,٥١٢٣٩٠٧,٣١٧٩٩٠١,٩٨٦٢١,٢
 *     تشمل فيزا وماسترآارد وأمريكان إآسبريس وأخرى.

جدول رقم ٤-٥ : القروض االستهالآية لألفراد وقروض بطاقات االئتمان
(مليون ريال)

القروض االستهالآية
بطاقات االئتمان*————————————————————————————————
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اجمالي القروض االستهالآية: ٧-٤رسم بياني رقم  
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م، مع دخول     ٢٠٠٧أغلب القطاعات المالية في المملكة في عام              
المصارف األجنبية، وآبرى شرآات القطاع العقاري، ودخول                

في ”  سمة“م، شرعت     ٢٠٠٨وفي عام     .  عضوًا      ١٨أآثر من     
عضوًا، بما فيها بعض      ١٥تغطية قطاع التأمين، ودخول أآثر من        

ومن المتوقع أن    .  الهيئات الحكومية، مثل الهيئة العامة لالستثمار         
 ١٠٠م أآثر من       ٢٠٠٩في نهاية عام       ”  سمة“يبلغ عدد أعضاء       
طلب  لاللتحاق           ٣٠حاليًا أآثر من          ”  سمة“عضو، وتدرس       

بعضويتها ، منها ما تم اعتماده رسميًا وتم توقيع اتفاقية العضوية                
 . ومنها ما يزال في مرحلة التقييم

 
مشروع المعلومات  ”  سمة“م،  أطلقت     ٢٠٠٩وفي فبراير   
تمشيًا       (Commercial Credit Bureau)االئتمانية التجارية     

مع السياسة المالية والنقدية لتطوير ودعم االقتصاد الوطني بدعم              
القطاع المصرفي وصناعة التمويل التجاري في المملكة العربية              

وسيساعد هذا النظام القطاع      .  السعودية على أسس علمية ومهنية       
المصرفي لبناء قرارات مهنية وذات مخاطر محسوبة على                          
مستوى اإلقراض للشرآات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة                

ويهدف  . وتطوير سياسات وإجراءات التمويل االئتماني في المملكة
هذا المشروع إلى توفير معلومات دقيقة وصحيحة للشرآات                       

ويهدف المشروع إلى تبادل المعلومات             .  والمؤسسات واألفراد   
االئتمانية بين المصارف، من خالل الوقوف على نسب الشرآاء،             

واألمور المالية المترتبة عليهم، وحجم التسهيالت واإلقراض،                   
آما يهدف المشروع إلى توضيح      .  والربط بين الشرآات وفروعها    

 .أي تعثر ائتماني للعميل، وتوضيح آافة التسهيالت الممنوحة له
 

ة،               و م ي ل ة س اري م ث ت ة اس في إطار سعيها نحو توفير بيئ
ة           ٢٠٠٩السابع من أآتوبر عام  أطلقت سمة في  ي ة إعالم ل م، حم
د          ...   ٢٠١٠(واسعة بعنوان  رصي ا ب ن ات ك ي و مشروع     ).  آل ش وه

ل                 ظام تسجي يهدف إلى الحد من الشيكات بال رصيد من خالل ن
ة    .  الشيكات بال رصيد  لمواجهة هذه الظاهرة اري ج والشيك ورقة ت

ذا              ان ل م ت يس أداة ائ حالة األداء  حسب نظام األوراق التجارية ول
ا                    م ة، ل ان كل أم ره ب حري د ت يجب تأدية االلتزام المترتب عليه عن

ره دون     .  للشيك من أهمية قصوى في التعامالت المالية ويعد تحري
وق                   ى  حق عدي عل ت رصيد مخالفة صريحة لألنظمة، تتضمن ال

ن ري ام                    .  اآلخ ن ع ر  م اي ن ن ي ي األول م دأت      ٢٠١٠وف م ، ب
المصارف السعودية تطبيق تسجيل الشيكات المرتجعة ، من خالل  

ة من        اعتماد آلية تضمن من خاللها سمة معرفة الشيكات المرتجع
ا               اره ة وإظه ي ال ؤسسات م العمالء، سواء أفرادًا أو شرآات أو م

 . ضمن التقارير االئتمانية ألولئك األفراد أو تلك  الشرآات
 

ي           ة ف وفيما يخص نظام التقارير التجارية ، دشنت سم
ة عشر       ٢٠١٠عام  ) ١٩( م بتضافر الجهود مع ما ال يقل عن تسع

ر        اري ق ت مصرفا عامًال في السوق السعودي للبدء باالستعالم عن ال
سهيالت                         ت طلب ال ة ل دم ق ت م ؤسسات ال م التجارية للشرآات وال
ًا       اس ي االئتمانية باعتبارها متطلبًا أساسيًا لتقييم الجدارة االئتمانية وق
م                  ة ومن ث وح ن م م للمخاطر المترتبة على العالقة والتسهيالت ال

 . الموافقة على التمويل من عدمه
 

ة     ٣٩٢ ة          ١,٦قرضًا، بينما انخفضت لغير المقيمين بنسب ئ م ي ال ف
قرضًا، وارتفع إجمالي مبالغ هذه القروض للمقيمين في  ١٢٧لتبلغ 
ة     ٢٠٠٩عام  غ                           ٢١,٤م بنسب ل ب ت ق ل اب ام الس ع ة عن ال ئ م ي ال ف

ة    ١١٨,٦  ١,٦مليار ريال، فيما ارتفع اإلجمالي لغير المقيمين بنسب
 . مليار ريال ٣٥,٧في المئة لتبلغ 

 
 الجدارة االئتمانية في القطاع المصرفي

تعد مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي ينبغي على                   
وزادت أهمية   .  المصارف إدارتها بشكل سليم في جميع األوقات           

. إدارة هذه المخاطر بزيادة حجم االئتمان المصرفي الممنوح                      
. وإلدارة مخاطر االئتمان تأثيراتها الكبيرة في الصناعة المصرفية         

م بدأت  مؤسسة النقد العربي السعودي                           ١٩٩٨وفي عام         
والمصارف المحلية بدراسة إنشاء مرآز أو شرآة تقوم بتوفير                  

م أنشئت الشرآة السعودية      ٢٠٠٢المعلومات االئتمانية، وفي عام       
م، ٢٠٠٤، وبدأت فعليًا العمل في عام       )  سمة(للمعلومات االئتمانية   

باعتبارها أول شرآة معلومات ائتمانية في المملكة العربية                           
 .السعودية، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

 
م قرار مجلس الوزراء القاضي           ٢٠٠٨وصدر في عام        

ويهدف النظام الذي أعد          .  بإقرار  نظام المعلومات االئتمانية            
بمرسوم ملكي إلى وضع األسس العامة والضوابط الالزمة لجمع             
المعلومات االئتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري             
النظام على الشرآات والجهات الحكومية والخاصة التي لديها                    
معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها                      
معلومات ائتمانية بتوفيرها للشرآات المرخص لها وفقًا لضوابط             
. تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات                        

وتلتزم الشرآات بجمع المعلومات االئتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما     
بينها وحمايتها وإعداد السجالت االئتمانية عن المستهلكين وتبادلها         

 . مع األعضاء عند طلبها
 

) سمة(وُتعنى الشرآة السعودية للمعلومات االئتمانية                    
بتطوير التقارير والسجالت االئتمانية لكافة القطاعات االقتصادية          
والمالية في المملكة العربية السعودية  من خالل  توفير المعلومات           
االئتمانية  لمساعدة تلك القطاعات  في اتخاذ قرارات سريعة                         
وموضوعية تتمكن من خاللها تزويد عمالئها بتسهيالت مصرفية           
وخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة                       

إلى  ”  سمة“آما تهدف شرآة      .  وحسب المالءة المالية لكل عميل       
مساعدة مانحي االئتمان في اتخاذ قرارات أآثر موضوعية تتناسب   

 .مع حاجة األفراد والشرآات وفق ضوابط ومعايير عالمية
 

بتغطية أغلب  ”  سمة“وفيما يخص األعضاء، بدأت شرآة       
القطاعات المالية في المملكة العربية السعودية ابتداًء من عام                       

ففي ذلك العام ، شكل القطاع المصرفي والمصارف               .  م   ٢٠٠٤
من خالل   ”  سمة“العاملة في المملكة الشريحة األآبر لعضوية                

م، بدأت  ٢٠٠٥وفي عام   .  مصارف سعودية   ١٠مشارآة أآثر من    
بتغطية القطاع المالي والصناديق الحكومية من خالل ست         ”  سمة“

م، تم تغطية     ٢٠٠٦وفي عام     .  من الشرآات الكبرى في المملكة        
في تغطية  ”  سمة“واستمرت  .  قطاع السيارات وقطاع االتصاالت    
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  NDPP)(وفيما يخص مشروع قاعدة البيانات الوطنية          
متطلبات الحد األدنى لمعيار آفاية رأس المال              الخاص باستيفاء     

بازل (م  ٢٠٠٤الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في يونيو     
II  (                قامت سمة بتمثيل المصارف والتفاوض مع الشريك الفني ،

.  بشأن  المتطلبات الرئيسة البشرية والفنية لضمان نجاح المشروع          
وخالل الفترة الماضية، تم إنجاز تسعة متطلبات رئيسة في هذا                   
المشروع ، حيث تم تسليم الخطة اإلدارية للمشروع، ونظام جمع              
المعلومات واألدوات المطلوبة، والتقرير الخاص بتقييم جودة                    
البيانات األولية الواردة والخاصة بالمرحلة األولى، والثانية                        

،    LGD )(والثالثة، ونظام البيانات بالخسائر الناجمة عن التعثر          
وتدشين نظام تحليل         PD)(وتقرير إحصائيات احتمالية التعثر           

 . البيانات وإحصائيات التحليل السنوي الخاص باحتمالية التعثر
 

 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
ام      ارتفعت الموجودات األجنبية للمصارف التجارية في ع
ي          )  مليار ريال ٥٦,٩(في المئة  ٣٧,٠م بنسبة ٢٠٠٩ غ حوال ل ب ت ل
ة            ٤,٢مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته    ٢١٠,٩ ئ م ي ال  ٦,٣( ف

 ، في العام السابق) مليار ريال
 

ى                              ة عل ي ب ن ات األج وب طل م خفضت ال ل، ان اب ق م وفي ال
 ١٢,٨(في المئة  ١١,٤م بنسبة ٢٠٠٩المصارف التجارية في عام 

ه           ٩٩,٧لتبلغ ) مليار ريال ت ب اع نس ف  ٦,٩مليار ريال، مقارنة بارت
ق        )  مليار ريال ٧,٣( في المئة  اب ام الس م       ( في الع ، ٦-٤جدول رق

 ). ٩-٤، ورقم  ٨-٤والرسمان البيانيان رقم 
 

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
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نسبة الموجودات والمطلوبات  : ٩-٤رسم بياني رقم  
األجنبية إلى إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف

الموجودات األجنبية المطلوبات األجنبية

النسبة المبلغ
المئوية

النسبة المبلغ
المئوية

النسبة المبلغ
المئوية

———————————————————————————
الموجودات األجنبية

-٢٨,٤-١٣٩٦٩٥١,٣٩٤٢٨-٥,٦-٢٧٢٣١٤١٢٠١٣٣١٧٤١٦٢٨مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية
٨٣٥٠٢٢,٦-٥,٦-٤١٧٨٠٣٩٤٣٤٣٦٩٢١١٩٢٣٣٨٥,٣٢٣٤٦مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

-٢,٦-٤٧٨-١٠,٧-٢٠٠٨٩١٧٩٤٧١٨٥٦٣٥٢٦٨٣٥,٥٢١٤٢مبالغ مستحقة على جهات أخرى
٤٧٤٥١٧٣,١٤٦٧٧٢٣٩,٥-٢٠,٤-٦٤٨٨٦١١٢٣٣٧١١٨٣١٩١٦٥٩٩االستثمارات في الخارج

١٥٣٩٨٦٢١٠٩١٨٢٠٦٩٧٦٦٢٧٤٤,٢٥٦٩٣٢٣٧,٠٤٥٢١٦٢١,٨اإلجمالي
المطلوبات األجنبية

١٧٧٦٢٣٣,٤-٧,٩-٣٥٩٣-٢٩,٤-٤٥٣٥٥٤١٧٦١٥٣١٧٢١٨٨٨٥مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية
١٥٧٥٧,٥-١٤,٠-٢٩٤٤٧٢٥٣١١٢٠٩٥٤١٥٠٢٩١٠٤,٢٤١٣٥مبالغ مستحقة للفروع في الخارج
٤٤١١,٤-١٣,٤-٣٧٦٦٥٣٢٦١٠٣١٣٠٨١١١٠٩٤١,٨٥٠٥٥مبالغ مستحقة على جهات أخرى

١٩٧٧٨١٨,٨-١١,٤-١١٢٤٦٦٩٩٦٨٣١٠٥٤٣٤٧٢٥٣٦,٩١٢٧٨٣اإلجمالي
٦٩٧١٥١٦٧,٩٢٥٤٣٩٢٥,١-٢,٣-٤١٥٢٠١١١٢٣٥١٠١٥٤٢٩٧٩صافي الموجودات األجنبية

(مليون ريال)
(بنهاية الفترة)

جدول رقم ٤-٦ : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية

التغيــرالمبلــغ

*٢٠١٠ ٢٠٠٩

*    الربع األول.

٢٠٠٩

٢٠٠٨
———————————————————————— ———————————

٢٠٠٨————————————————————— *٢٠١٠

٣٠

٨٠

١٣٠

١٨٠

٢٣٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ال
ري

ر 
ليا
م

الموجودات والمطلوبات األجنبية  : ٨-٤رسم بياني رقم  
للمصارف

الموجودات األجنبية المطلوبات األجنبية
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 رأس المال واالحتياطيات
ام                  ي ع مصارف ف ات ال م ٢٠٠٩زاد رأسمال واحتياطي
 ١٦٣,٦في المئة ليبلغ  ٢٤,١مليار ريال، أي بنسبة  ٣١,٨بحوالي 

ة             ٢٥,٨مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره  سب ن ال، أي ب مليار ري
ق                  ٢٤,٣ اب ام الس ع ال ة ب ئ م ي ال ال              .  ف م ة رأس ال عت نسب ف وارت

ام                ١٥,٦واالحتياطيات إلى إجمالي الودائع من    ي ع ة ف ئ م ي ال ف
ا         ٢٠٠٩في المئة في عام  ١٧,٤م إلى ٢٠٠٨ ه ت ب م، آما زادت نس

حو           ١١,٩إلى إجمالي الموجودات إلى  ن ة ب ارن  ١٠,١في المئة مق
وبلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات .  في المئة في العام السابق

ام             ة ع اي ه ي ن م ٢٠٠٩مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل ف
ه        ١٦,٥نحو  موصى ب في المئة  وهو معدل يفوق بكثير المعدل ال

 ). ٨-٤جدول رقم (في المئة  ٨,٠من لجنة بازل والبالغ 
 

ة خالل           اري ج ت مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف ال
 م٢٠٠٩عام 

ة آل                اري ج ت مصارف ال ل تمثل الموارد المالية المضافة ل
ن         ي حي زيادة في جانب الخصوم وانخفاض في جانب األصول، ف
ي جانب                       ادة ف خصوم أو آل زي يعبر آل انخفاض في جانب ال

وارد         م ك ال ل ام       ،  األصول عن استخدام ت غ     ٢٠٠٩وخالل ع ل م، ب
مليار ريال مقارنة  ١٨٦,١إجمالي الموارد المالية المضافة حوالي 

ة     ي ونتيجة لهذه التطورات ارتفع صافي الموجودات األجنب
ات                   ( للمصارف التجارية  وب طل م اقصًا ال ة ن ي ب ن الموجودات األج

ار       ٦٩,٧( في المئـة    ١٦٧,٩م بنسبة ٢٠٠٩في عام ) األجنبية ي ل م
ي     ٢,٣مليار ريال، مقارنة بانخفاض  نسبته  ١١١,٢ليبلغ ) ريال ف

 . في العام السابق) مليار ريال ١,٠(المئـة 
 

 احتياطيات المصارف التجارية
مصارف               ات ال اطي ي ت دوق           ( ارتفعت اح ي الصن د ف ق ن ال

ار     ٦٢,٩م بحوالي ٢٠٠٩في عام ) والودائع لدى مؤسسة النقد ي ل م
ة          ١٦٠,١في المئة لتبلغ  ٦٤,٨ريال، أو بنسبة  ارن ق ال م مليار ري

ة          ١٠,٥مليار ريال، أو ما نسبته  ١١,٤بانخفاض مقداره  ئ م ي ال ف
وجاء معظم هذا االرتفاع من نمو الودائع األخرى . في العام السابق

ام                ٤١,١لدى مؤسسة النقد التي ارتفعت من       ي ع ال ف ار ري ي ل م
 ١٣٩,١م أي بنسبة   ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٩٨,٣م إلى ٢٠٠٨

دى        ) مليار ريال ٥٧,٢(في المئة  ة ل ي ظام ، وآذلك نمت الودائع الن
ة             ٥٠,٣مليار ريال لتبلغ  ٦المؤسسة بنحو  سب ن ال، أي ب مليار ري

ة    ١٣,٦ ئ م ق                          .   في ال ادي ي صن د ف ق ن خفض ال ل، ان اب ق م ي ال وف
غ                  ٠,٢المصارف  بنحو    ل ب ي ال ل ار ري ي ل ال،          ١٠,٩م ار ري ي ل م

ة          ١٤,٠وانخفضت الودائع  الجارية لدى المؤسسة بنسبة  ئ م ي ال ف
 ).٧-٤جدول رقم . (مليار ريال ٠,٦لتبلغ ) مليار ريال ٠,١(
 

٢٠١٠*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

٧٢٠١١٢٢١٨١٠٠١٩١١٠٠٧١٠٨٥٦١١٢٦٥النقد في الصندوق
ودائع لدى مؤسسة النقد : 

٢٢٣٨١٠١٢٣١٤٣٧٥١٦٤٦٦٠٨ودائع جارية
٢١٠٣٩٢٣٧٥٩٣٦١٤٢٤٤٢٩٧٥٠٣٢٢٥٠٧٤٤ودائع نظامية
٢١٦٧١٥٠٧٢٥٩٣١٠٤١١١٦٩٨٢٩٣٦٨٩٥٩ودائع أخرى

٣٢٦٤٦٥٢٠٦١١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٣١٥٧٥احتياطيات المصارف
النسب (٪ ) إلى الودائع المصرفية

١,٢١,٧١,٢١,٢١,٢١,٢النقد في الصندوق
ودائع لدى مؤسسة النقد : 

٠,٤٠,١٠,٤٠,١٠,١٠,١ودائع جارية
٣,٦٣,٣٤,٣٤,٧٥,٤٥,٥ودائع نظامية
٠,٤٢,١٧,٠٤,٤١٠,٥٧,٥ودائع أخرى

٥,٥٧,٣١٢,٨١٠,٣١٧,٠١٤,٢٩احتياطيات المصارف

جدول رقم ٤-٧ : احتياطيات المصارف التجارية
(بنهاية الفترة)

(مليون ريال)

*    الربع األول.

٢٠١٠*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

٦٦٦٠٨٧٩٩٤٧١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٨٢٧٨٧رأس المال واالحتياطيات
رأس المال واالحتياطيات آنسبة مئوية من: 

١١,٣١١,١١٢,٥١٤,٠١٧,٤١٩,٩الودائع المصرفية
٨,٨٩,٣٩,٩١٠,١١١,٩١٣,٣إجمالي الموجودات

نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة
١٧,٨٢١,٩٢٠,٦١٦,٠١٦,٥١٦,٧المخاطر (معيار بازل)

(بنهاية الفترة)
(مليون ريال)

جدول رقم ٤-٨ : رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية

*    الربع األول.
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 أرباح المصارف التجارية 
ام        م ٢٠٠٩بلغ صافي أرباح المصارف التجارية بنهاية ع
ال،       ٣,١مليار ريال، أي بانخفاض مقداره  ٢٦,٨حوالي  ار ري ي مل
ة                   ١٠,٤وبنسبة  غ ال ب ة ال ق اب ة الس  ٢٩,٩في المئة عن أرباح السن

ي       ٢٠٠٨وقد سجلت المصارف في عام ، مليار ريال اضًا ف ف م انخ
في المئة عن أرباح  ١,١مليار ريال، أي بنسبـة  ٠,٣أرباحها بنحو 

 . م٢٠٠٧عام 
 

 عدد المصارف وفروعها
بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية عام     
بنك الكويت  :  م عشرون مصرفًا بما في ذلك فروع آٍل من           ٢٠٠٩

الوطني، ودويتشه بنك، وبنك مسقط، وبنك البحرين الوطني، وبنك   
وارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنحو            .  جي بي مورغان    

ووفقًا لتوزيع  .  فرعًا مقارنة بالعام السابق      ١٥١٩فرعًا لتبلغ     ١٠٩
الفروع حسب المناطق اإلدارية، تحظى منطقة الرياض بحوالي               

في المئة من اإلجمالي، ومنطقة         ٢٩,٧فرعًا، أي ما نسبته         ٤٥١
في المئة من      ٢٢,٧فرعًا، أي ما نسبته         ٣٤٥مكة المكرمة بنحو     

 ١٨,٦فرعًا، أي ما نسبته        ٢٨٣اإلجمالي، والمنطقة الشرقية بعدد      
فرعًا أي ما      ٩٦في المئة من اإلجمالي، ومنطقة القصيم بحوالي            

في المئة من اإلجمالي، ومنطقة المدينة المنورة بنحو               ٦,٣نسبته  
جـدول رقـم  (في المئة من اإلجمالي        ٤,٥فرعًا، أي ما نسبته        ٦٩
١٠ – ٤.( 
 

ه                 ٢٤٣,٩بنحو  ت ب خفاض نس ان ق أي ب اب مليار ريال في العام الس
ي            .  في المئة ٢٣,٧ سة ف ي رئ ة ال وترآزت الموارد المالية المضاف

ل جزء       ٩٤,٤زيادة الودائع المصرفية بحوالي  ي مليار ريال، وتسي
دره         ال،          ٥٥,٧من األوراق المالية الحكومية بمبلغ و ق ار ري ي ل م

ُسدد جزء من     .  مليار ريال ٣١,٨وارتفاع القاعدة الرأسمالية بنحو 
ا سدد      ٣,٩المطلوبات من المؤسسات العامة بنحو  مليار ريال، آم

 .مليار ريال ٠,٣القطاع الخاص جزًء من مطلوبا ته بنحو 
 

ة                   اري ج ت مصارف ال ات، زادت ال دام خ وفي جانب االست
د        ( احتياطياتها النقدية  ق ن ؤسسة ال ) نقد في الصندوق وودائع لدى م

ي               ٣٥,٩مليار ريال، أي ما نسبته  ٦٣بنحو  ال ة من إجم ئ م في ال
ة       .  الموارد المضافة  ي ال م وحظيت األصول األجنبية من الموارد ال

ة          ٣٠,٦مليار ريال، أي ما نسبته     ٥٦,٩اإلضافية بنحو  ئ م ي ال ف
ة         مضاف وارد ال م ام           .   من إجمالي ال د ع د شه د     ٢٠٠٩وق دي م تس

من المطلوبات األجنبية )  مليار ريال ١٢,٨(المصارف  لما يقارب 
وارد           ٦,٩على المصارف، أي ما نسبته  م ي ال ال في المئة من إجم

ات األخرى           . المضافة وب طل م هذا باإلضافة إلى تسديد جزء من ال
ي            ٢٤,٦مليار ريال، أي ما نسبته  ٤٥,٠بلغ  ال ة من إجم ئ في الم

ة جزءًا من                       .  الموارد المضافة  اري ج ت مصارف ال قت ال ف آما أن
ام                ة خالل ع مضاف ادة األصول        ٢٠٠٩مواردها المالية ال زي م ل

 ). ٩-٤جدول رقم (مليار ريال   ٧,٦األخرى المتنوعة بحوالي 
 

الرياض
مكة 
المكرمة

المدينة 
حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمنورة

الحدود 
المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

—————————————————————————————————
٢٠٠٩

٤٣٠٣٢١٦٦٢٦٤٩٣٨٩٣٥٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٣٠الربع األول
٤٣٣٣٢٧٦٨٢٦٨٩٤٩١٣٧٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٥٠الربع الثاني
٤٤٢٣٣٥٦٩٢٧٥٩٤٩٣٣٧٢٨١٢٢٠٣٣١٩٢٤١٤٨١الربع الثالث
٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩الربع الرابع

٢٠١٠
٤٥٩٣٥٢٦٩٢٨٧٩٧٩٦٤٠٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٤٠الربع األول

جدول رقم ٤-١٠ : فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية

(نهاية الفترة)

النصيب المئويالمبلغاالستخداماتالنصيب المئويالمبلغالمصادر
—————————————————————————

٦٣,٠٣٣,٩االحتياطات النقدية٩٤,٤٥٠,٧الودائع المصرفية
١٢,٨٦,٩المطلوبات االجنبية٣١,٨١٧,١القاعدة الرأسمالية

٥٦,٩٣٠,٦األصول األجنبية٠,٣٠,٢المطلوبات على القطاع الخاص
٧,٦٤,١أصول أخرى متنوعة٥٥,٧٢٩,٩تسييل أوراق مالية

٤٥,٨٢٤,٦مطلوبات أخرى٣,٩٢,١المطلوبات على المؤسسات العامة

١٨٦,١١٠٠,٠اإلجمالي١٨٦,١١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ٤-٩ : الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام ٢٠٠٩م
(مليار ريال)
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 م٢٠٠٩تطورات التقنية المصرفية في عام 
 عمليات غرف المقاصة : أوًال

اصة                   ق م ة ال ة والشخصي اري ج ت انخفض عدد الشيكات ال
ة    ٢٠٠٩بواسطة غرف المقاصة بالمملكة في عام  ي     ٢,٤م بنسب ف

ة     ٦١٩٨المئة، إلى  ي     ٢,٢ألف شيك، آما انخفضت قيمتها بنسب ف
ار     ٥١٤,٥م إلى ٢٠٠٨مليار ريال في عام  ٥٢٦,١المئة، من  ي ل م

ام     ام                       .  م٢٠٠٩ريال في ع ي ع ة الشيك ف م ي وسط ق ت ع م ف وارت
ام          ٨٢٨١٥في المئة، من  ٠,٢م بنسبة ٢٠٠٩ ي ع  ٢٠٠٨ريال ف

 .م٢٠٠٩ريال في عام  ٨٣٠٠٤إلى 
 

مت              ي ت ت ة ال وانخفض عدد الشيكات التجارية والشخصي
ة، حيث                        ك ل م م ي ال سة ف ي رئ اصة ال مقاصتها آليًا في غرف المق

ة        سب ن ي     ١,٧انخفض عدد شيكات المقاصة في غرفة الرياض ب ف
ة          ٢,٣المئة لتبلغ  سب ن  ٤,٦مليون شيك، وانخفض في غرفة جدة ب

كات                     ١,٤في المئة لتبلغ  دد شي خفض ع ك ان ذل ك، وآ مليون شي
غ          ١,٢المقاصة في غرفة الدمام بنسبة  ل ب ت ون       ١,٧في المئة ل ي ل م

آما انخفض عدد شيكات المقاصة اآللية  في غرف المقاصة  .  شيك

حيث انخفض . األخرى في المملكة، باستثناء غرفة مقاصة الطائف
غ             ١,٤عدد شيكات المقاصة في غرفة بريدة بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م في ال

ة        ٧,٠ألف شيك، وفي غرفة مكة المكرمة بنسبة  ٢٤٨,١ ئ م ي ال ف
ة          ٦,٠ألف شيك، وفي غرفة جازان بنسبة    ١٢٧,٤ليبلغ  ئ م ي ال ف
غ         ٤,٦ألف شيك، وفي غرفة أبها بنسبة  ٢٤,٤ليبلغ  ل ب ي ة ل في المئ

غ                ٣,٥ألف شيك، وفي غرفة تبوك بنسبة  ١٥٣,٤ ل ب ي ة ل ئ م ي ال ف
ة       ١,٦ألف شيك، وفي غرفة المدينة المنورة بنسبة  ٥٣,٩ ئ م في ال
ة     ،  ألف شيك ١٦٤ليبلغ  اري ج ت وفي المقابل، ارتفع عدد الشيكات ال

ة          سب ن  ١,٤والشخصية التي تمت مقاصتها آليًا في غرفة الطائف ب
 ).١٠-٤رسم بياني رقم (ألف شيك  ٤٦في المئة ليبلغ 

 
 ) SPAN(الشبكة السعودية للمدفوعات : ثانيًا 

ام               وعات خالل ع دف م م ٢٠٠٩حققت الشبكة السعودية لل
ة               ي ات اآلل ي ل م ع م ال عددًا من اإلنجازات، فقد استمر النمو في حج
ألجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع والبطاقات المصرفية، وما زال 
ة       ي العمل مستمرًا لتسخير أفضل التقنيات في سبيل تقديم خدمات آل

وحققت الشبكة السعودية خالل عام . تمتاز بالسرعة والدقة واألمان
زة                ٢٠٠٩ ـ دد أجه ع عـ ف ا، و ارت م نموًا إيجابيًا في جميع عملياته

ة      ) ATMs(الصـرف اآللـي  سب ي     ١١,٩العاملة في المملكة  بن ف
ي      ١٧,٩جهازًا مقارنة بزيادة نسبتها  ٩٩٥٠المئة ليبلغ  ة ف في المئ
ة     .  العام السابق ي     ١٠,٩آما ارتفع عدد البطاقات المصدرة بنسب ف

اع    ١٣,٧المئة ليبلغ حوالي  ف مليون بطاقة صرف آلي، مقارنة بارت
 . في المئة في العام السابق ١١,٤نسبته 

 
ة                     ودي ة السع ك ب ا الش ه ذت ف ي ن ت ات ال ي ل م ع دد ال وزاد ع

في المئة ليبلغ  ١٠,٢م بنسبة ٢٠٠٩في عام ) SPAN(للمدفوعات 
ا      ٣٧٣ ه ي              ٢١,٣مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبت ة ف ـ ئ م ي ال ف

ة   .  العـام السابق ـ وارتفعـت بذلك قيمـة السحوبـات التي نفذتهـا شبك
)SPAN ( ة       ١٩٧,٨في المئة لتبلغ  ٧,٢بنسبة ارن ق مليار ريال، م

ق       ٢٤,٦بزيادة نسبتها  اب ام الس ع دد          .  في المئة في ال ع ع ف ا ارت م آ
في المئة ليبلغ  ٦,٧العمليات التي تمت عبر شبكة المصارف بنسبة 

ا     ٥٦٨,٧ ي             ٤١,٢مليون عملية مقارنة بزيادة نسبته ة ف ئ م ي ال ف
ة      .  العام السابق ك وزادت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر شب

ة           ٢١٣,٥في المئة إلى  ٩,٧المصارف بنسبة  ارن ق ال، م ار ري ملي
ع  .  في المئة في العام السابق ٢١,١بارتفاع نسبته  ونتيجة لذلك ارتف

 ٨,١إجمالي عدد العمليات التي نفذتها أجهزة الصرف اآللي بنسبة   
ة               ٩٤١,٧في المئة ليبلغ  دي ق ن ا ال ه ات مليون عملية، وزادت سحوب

م    ( مليار ريال  ٤١١,٣في المئة لتبلغ  ٨,٥بنسبة  ، ١١-٤جدول رق
دد               ).  ١١-٤والرسم البياني رقم  ره أن نصيب ع ر ذآ ومن الجدي

ي                 غ حوال ل ي ب زة الصرف اآلل عمليات الشبكة السعودية من أجه
ل              ٣٩,٦ اب ق ة م ئ م ة                       ٦٠,٤في ال ي ل داخ كات ال شب ل ة ل ئ م ي ال ف

 . للمصارف
 

ام                        ًا خالل ع حوظ ل طورًا م ع ت ي ب حققت عمليات نقاط ال
ام                  ٢٠٠٩ ي ع ع  ف ي ب اط ال ق م ٢٠٠٩م، حيث ارتفع عدد أجهزة ن
ا     ٨٢٦٢٠في المئة ليبلغ  ١٤,٢بنسبة  ه ت جهازًا، مقارنة بزيادة نسب
وارتفع عدد العمليات المنفذة عبر .  في المئة في العام السابق ١٧,٥

الرياض

الدمام

جدة

بريدة

أبهـا

المدينة المنورة

مكـة المكرمة

جازان

تبـوك

الطائف

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠٠٨

الرياض

الدمام

جدة

بريدة

أبهـا

المدينة المنورة

مكـة المكرمة

جازان

تبـوك

الطائف

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠٠٩

رسم بياني رقم ٤-١٠: النصيب المئوي لشيكات المقاصة
التجارية والشخصية حسب المدن
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المجموعالمصارفالشبكة السعودية
الشبكة 
المجموعالمصارفالسعودية

—————————————————————————————————————
٢٠٠٥٤٥٨٨٨٠٤١٨٨٦٢٠٥٤٤٥٣٢٧٧٥٨٥٣٣٢٠٣١٠٨٢٢٥١٣٧٦٧٧٢٤٥٩٠٢
٢٠٠٦٦٠٧٩٩٩٧١٥٢١٢٤٨٥٦٧٣٧٨١٤٥٦٢٦٧١٢١٢٨٧٦١١٥٠٣٤١٢٧٩١٠١
٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤
٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩
٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥

 *٢٠١٠١٠٢١٦١١٤٨٠٨٤٠٩٨٨٨٨١٥٦٧١٩٢٥٥٦٠٨٥٢٣٨٤٥٩٤٧٩١١١٨٦٣

——————————————
السحوبات النقدية (مليون ريال) عدد العمليـــــــــات (مليون عملية)

عدد أجهزة 
الصرف اآللي السنوات

———————————————

*    الربع األول.

جدول رقم ٤-١١ : إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

عدد البطاقات 
المصدرة

عدد العملياتمبيعات
(ألف عملية)(مليون ريال)

————————————————————
٢٠٠٥٢٨٠٧٦٦٦١٢٧٤٤٢٥٣
٢٠٠٦٣٠٩٦٦٨٣١٣٢٥٢٧٨٤
٢٠٠٧٣٩٤٣١٩٩٤٣٥٦١٥٥٧
٢٠٠٨٥١٤٠٣١٢٠٦٨٤٧٢٣٥١
٢٠٠٩٥٦٢٥٦١٢٤٨٣٠٨٢٦٢٠

*٢٠١٠١٦١٣١٣٤٥١٧٨٢٠٨٦
*    خالل الربع األول.

جدول رقم ٤-١٢ : إحصاءات نقاط البيع

عدد األجهزةالسنــوات

ة،     ١٢٤,٨في المئة لتبلغ  ٣,٤أجهزة نقاط البيع بنسبة  ي ل مليون عم
ق                    ٢١,٤مقارنة بزيادة نسبتها  اب ام الس ع ي ال ة ف ئ م ي ال ك   .  ف ذل آ

في  ٩,٤ارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 
ة   ٣٠,٤مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته  ٥٦,٣المئة لتبلغ  في المئ

م      ١٢-٤جدول رقم ( في العام السابق  ، ) ١٢-٤، والرسم البياني رق
ة                            ك ى خدمات الشب عمالء عل اد ال م ت ى اع وهذه النسب تشير إل

 .السعودية وزيادة الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة
  

و                            م ن عدالت ال ة من م ودي ة السع ك ه الشب ت ق ولعل ما حق
واإلقبال المتزايد للمستخدمين في أداء عملياتهم المصرفية آليًا  آان 
ة    ي الدافع والحافـز وراء بذل الجهـود إليجاد المزيد من القنوات اآلل
ة          ي وإجراء العديد من عمليات التطوير والتحديث لتقديم خدمات آل

ًا     .  مصرفية عصريـة ث دي ح وسوف تشهد المرحلة القادمة تطورًا وت
ة من                   ي ت ح ت ه ال ت ي ن ي وب شامًال ألنظمة مدفوعات القطاع المصرف
ة       ظم برامج وأجهزة، وتقديم مفاهيم وتقنيات جديدة على مستوى أن

 . المدفوعات والخدمات المقدمة من خاللها
 

 )SARIE(النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة : ثالثًا 
ة                          ع ة السري ي ال م حويالت ال ت ل ودي ل أحدث النظام السع

صارًا بـ            ع  “ والمعروف اخت ال               ”   سري جال األعم ي م ًا ف دم ق ت
ة، حيث يشكل             ك ل المصرفية اآللية والمعامالت التجارية في المم
وعات                         دف م ة ال ظم دد من أن ا ع ه ي ل البنية األساسية التي يعتمد ع

ي      . والتسويات المالية المتقدمة مل ف ومنذ أن بدأ نظام سريع في الع
وهو خاضع لتطوير مستمر في مجاالت  )  م١٩٩٧(هـ  ١٤١٨عام 
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رسم بياني رقم ٤-١١: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي
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ويشارك  .  تقنية النظام الفنية و التشغيلية في المؤسسة والمصارف  
ظام         ٢٠حاليًا  ع  “ مصرفًا في ن ل من               ” سري ضم آ ن ، وسوف ي

National Bank of Pakistan    وState bank of India    و
T.C. Ziraat Bank  وJ.B. Morgan  م٢٠١٠خالل عام .    

 
دد           ي ع ال وفيما يتعلق بإحصاءات نظام سريع، ارتفع إجم

غ        ٣,٨م بنسبة ٢٠٠٩العمليات المنفذة عبره في عام  ل ب ت في المئة ل
ام             ٢٧,٤ألف عملية مقارنة بزيادة نسبتها  ٣٢٨٢٩ ع ل ة ل ئ م ي ال ف
غ     ٧٠,٥وزادت قيمة إجمالي العمليات بنسبة .  السابق ل ب في المئة لت

في المئة في العام  ٦,٥مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٦١٢٣٤
ات                          .  السابق ي ل م ع ًا ل ق ع وف ظام سري ات ن ي ل وبالنسبة لتوزيع عم

ات                  ي ل م ع دد ال ع ع ف د ارت ق مدفوعات العمالء الفردية والمجمعة، ف
غ     ١٢,٤الفردية بنسبة  ة          ٢٦٢٢في المئة ليبل ي ل م وزادت .  ألف ع

ال         ٢١٧٦في المئة لتبلغ  ٤,٠قيمة هذه العمليات بنسبة  ار ري ي ل . م
غ      ٢,٨وارتفع عدد العمليات المجمعة بنسبة  ل  ٢٧٩٨٢في المئة ليب
غ                  ٠,٣ألف عملية، وانخفضت قيمتها بنسبة  ل ب ت ة ل ئ م ي ال  ٧١٧ف

ة     ة          ٧,١مليار ريال، وارتفع عدد العمليات األخرى بنسب ئ م ي ال ف
ي       ٦٩,١مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها  ١,٩ليبلغ  ة ف ئ في الم

ة         . العام السابق سب ن  ٥١,٥وانخفضت قيمة بند العمليات األخرى ب

ه    ١٧في المئة لتبلغ حوالي   ٢٥,٢مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبت
ًا   .  في المئة في العام السابق ق أما بالنسبة لتصنيف عمليات سريع وف

للمدفوعات ما بين المصارف، فقد ارتفع عدد العمليات الفردية لبند 
في المئة  ١,٣م بنسبة ٢٠٠٩ما بين المصارف التجارية خالل عام 

ة           ٢٦٦ليبلغ حوالي  سب ن ات ب ي ل ألف عملية، وزادت قيمة هذه العم
دد        .  مليار ريال ٥٨٢٨١في المئة لتبلغ حوالي  ٧٦,٧ ك زاد ع ذل آ

ة           سب ن مصارف ب العمليات المجمعة المنفذة عبر نظام سريع بين ال
خفضت                  ٧٧في المئة  ليبلغ حوالي  ٢٢,٣ ا ان م ن ي ة، ب ي ل م ألف ع

-٤جـدول رقـم ( مليار ريال  ٤٢في المئة لتبلغ  ٤٦,٤قيمتها بنسبة 
 ). ١٣-٤ب، والرسم البياني رقم ١٣-٤أ، وجدول رقم ١٣

 
 نظام سداد للمدفوعات : رابعًا

ي    نظام سداد للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العرب
ظام      ٢٠٠٤السعودي، وبدأ العمل بنظام سداد في أآتوبر  و ن م، وه

ر    مرآزي لسداد ودفع الفواتير والمدفوعات األخرى إلكترونيًا  عب
ة            ك ل م م ي ال زة           ( جميع القنوات المصرفية ف وك وأجه ن ب روع ال ف

ة     ي غ     ) الصرف اآللي والهاتف المصرفي واإلنترنت المصرف ل ، وب
ام                 ة ع اي ه ى ن داد حت  م ٢٠٠٩عدد المفوترين المرتبطين بنظام س

ا    ٨٠ مفوترًا، وبلغ عدد المصارف المرتبطة مع النظام للفترة نفسه
ذه               ١٣ ف ن م ات ال ـ ـ ي ل م ع مصرفًا، في حين بلــغ إجمـــالي عـــدد ال

ة     ٦٧,٧م حوالي ٢٠٠٩خالل عام  م ي مليون عملية، وبلغ إجمالي ق
 . مليار ريال ٤٣,٧هذه العمليات نحو 

 
 “آيبان”النظام الرقمي ألرقام حسابات العمالء : خامسًا

ام             ة ع داي ي                   ٢٠٠٦في ب رب ع د ال ق ن ؤسسة ال دأت م م ب
ًا              ق ب وك ط ن ب السعودي بالعمل على تنظيم أرقام حسابات عمالء ال
ك      ذل للتنظيم الدولي المتعارف عليه والمواصفات الدولية الخاصة ب

ة      ي  ISO( آما وردت في وثيقة هيئة المواصفات و المقاييس الدول
١٣٦١٦  IBAN  .(        ات اب حس ومن أهم ما يحققه التنظيم الرقمي ل
م              “  آيبان” العمالء  ات رق ان دد خ التوحيد الدولي لترميز وطول ع

حواالت               ي إجراء ال وك ف ن ب الحساب البنكي مما يزيد من آفاءة ال
 .المالية الدولية الصادرة والواردة
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٦٣ 

م              ظي ن ت ذا ال ح ه وتم اإلنتهاء من المشروع بنجاح، و أصب
ملزمًا لكافة البنوك بالمملكة و عمالئها ابتداًء من األول من سبتمبر 

ق                    ٢٠٠٩ ي طب ت خاصة ب ة و ال ام ع م، والتزمت آافة القطاعات ال
ل   ( على أنظمتها المالية ذات العالقة بحسابات العمالء     “  آيبان”  ث م

 ). الرواتب و المستحقات الدورية
 

 المعهد المصرفي
ي                 د العرب ابع لمؤسسة النق د المصرفي الت واصل المعه

السعودي مسيرته في تقديم الحلول المعرفية لقطاع الخدمات المالية 
 .من مصارف، وشرآات تأمين، واستثمار

 
ام       يز ع ة           ٢٠٠٩وتم سات مالي ول مؤس تمرار دخ م بإس

ا            ة، مم ة القائم جديدة إلى السوق، وتوسع أعمال المؤسسات المالي
ذه                     ي ه ل ف اق بالعم رج لاللتح ديثي التخ ل ح ة لتأهي زاد الحاج
ة                   ا لمواجهـ ر موظفيهــ ى تطويــ ة إل سات، باإلضافــ المؤس

 .التحديـات
 

ام         ن              ٢٠٠٩وشهد ع داد الملتحقي ي أع وًا واضحًا ف م نم
ي سد جزء من                     اهم ف ا س بالبرامج التأهيلية لحديثي التخرج، مم

(١+٢+٣)(٣)المجموع (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١)مفردةمجمعة
—————————————————————————————
٢٠٠٥١٦٧٩٩١١٤٧١٧٩٤٦٣٣١٦٤١٩٧٢٨٥١٨٤٢٨
٢٠٠٦١٨٥١٧١٤٩٥٢٠٠١١٥٣١٩٦٢٤٨٥٢٧٢٠٧٨٧
٢٠٠٧٢١٧٦٧١٧٢٢٢٣٤٨٨٦١٢٤٥٣٠٦١٠٣٩٢٤٨٣٣
٢٠٠٨٢٧٢٢١٢٣٣٢٢٩٥٥٣٦٣٢٦٣٣٢٦١٧٥٧٣١٦٣٦
٢٠٠٩٢٧٩٨٢٢٦٢٢٣٠٦٠٤٧٧٢٦٦٣٤٣١٨٨٢٣٢٨٢٩
 *٢٠١٠٦٧١٨٦٩٨٧٤١٦١٩٥٨٧٧٤٠٤٧٨٩٨

جدول رقم ٤-١٣أ : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

(ألف عملية)

————————————————————————————
المجموعأخرى

*    خالل الربع األول.

(١+٢+٣)(٣)المجموع (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١)مفردةمجمعة
—————————————————————————————
٢٠٠٥٣٨٠١٠١٢١٣٩١١١٧٨٦٣٠٨٧٤٧٨١٠١٤٦
٢٠٠٦٤٤١١٢٠٤١٦٤٦١٠٨١٢٠٧٧١٢١٨٥١٠١٣٨٤٠
٢٠٠٧٥٥٠١٣٢١١٨٧١٧٣٣١٧٣٠٣١٨٠٣٢٩٣٣٧٠٣
٢٠٠٨٧١٩٢٠٩٢٢٨١٢٧٩٣٢٩٧٩٣٣٠٥٨٣٦٣٥٩٠٦
٢٠٠٩٧١٧٢١٧٦٢٨٩٣٤٢٥٨٢٨١٥٨٣٢٣١٧٦١٢٣٤
 *٢٠١٠١٩٩٥١٠٧٠٩١٢١٦٦٢٢١٦٦٣٤٦٩١٧٤١٢

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

جدول رقم ٤-١٣ب : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)
(مليار ريال)

المجموعأخرى**
————————————————————————————

*    خالل الربع األول.
** تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.

ي تدريب                .  احتياجات القطاع المالي ير ف د دور آب ان للمعه آما آ
ذه            م إستراتيجية وأهداف ه موظفي المؤسسات المالية الجديدة لفه

م       ا فيه ن          .  المؤسسات وزرع ثقافته د م د العدي دم المعه ضًا ق وأي
ات              ذلك االمتحان دبلوم، وآ رامج ال البرامج التعليمية المتمثلة في ب
ى                 ة للحصول عل ايير التعليمي المعيارية، التي تعد جزءًا من المع

ام            .شهادات مهنية هد ع اًال ش ي           ٢٠٠٩واجم ة ف ة نوعي م نقل
د المصرفي من حيث توسيع قاعدة                    الخدمات التي يقدمها المعه
ى                     ستفيدين سواء عل دة من الم خدمات المعهد وضم شرائح جدي

ات  .  مستوى االفراد أو المؤسسات آما وقع المعهد عددا من االتفاقي
 . مع مؤسسات حكومية وخاصة لتنفيذ برامجها التعليمية والتدريبية

 
ل                         ة العم ى طبيع رأ عل ذي ط ور ال ع التط يًا م وتماش

سائي حيث         دريب الن المصرفي وتغير متطلباته تم افتتاح مرآز الت
ي المصارف،      برزت الحاجة إلى تقديم خدمات تدريب العامالت ف

ام                 ة ع ي بداي سائي ف دريب الن م، ٢٠٠٨وعليه تم افتتاح مرآز الت
الي من                        ي القطاع المصرفي والم امالت ف ا تحتاجه الع لتقديم م
ادة واإلدارة                  صرفية والقي االت الم ي المج ارات ف ارف ومه مع

 . واألنظمة المالية والشهادات االحترافية
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٦٤ 

ي                        ل المخطط المال ا من قب م متابعته ة مدروسة يت المالـي بطريق
 .الشخصي
وم               امج دبل ى برن ة عل آما تشتمل برامج الدبلوم االحترافي

ة            .  إدارة الثروات ع دورات تعليمي ى أرب ويحتوي هذا البرنامج عل
. متقدمة في مجال االستثمار الخاص بالعمالء ذوي الثروات العالية

آما يحتوي البرنامج على ورشة عمل تنتهي بامتحان نهائي شامل    
ي     .  لكل الدورات ويحصل المتخرج من هذا البرنامج على شهادة ف

 .إدارة الثروات بمسمى مدير ثروات معتمد
 

وم أساسيات                  و دبل ة فه دبلوم االحترافي أما ثالث برامج ال
ي                 .  التأمين دبلوم ف ذا ال ى ه زداد الطلب عل حيث من المتوقع أن ي

ن              شرآات التأمي تراخيص ل دد ال المدى المنظور في ظل ازدياد ع
ة                       ة لخدم شرية مؤهل وادر ب ا لك ذا المجال واحتياجه للعمل في ه

ة           .  عمالئها رامج تعليمي دة وب ة جدي آما أن طرح امتحانات معياري
ة                 ة الرقابي دها الجه تي سوف تعتم تحضيرية لهذه االمتحانات، ال
دورات                    دد ال ي ع ة ف ادة ملموس ى زي يؤدي إل أمين، س سوق الت ل
ن     التعليمية والبرامج التأهيلية المتخصصة في تكوين وسطاء التأمي

 . واالستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر
 

 الدبلومات المتخصصة: ثالثًا
ام              د خالل ع ة        ٢٠٠٩نظم المعه ال المالي وم األعم م دبل

ك                 أمين، وذل وم الت ذلك دبل ع وآ والمصرفية ودبلوم التسويق والبي
ام                ي ع د ف دأه المعه ا ب تمرارًا لم ج        ٢٠٠٣اس ديم برام ن تق م م

سعودي         شباب ال الدبلومات المسائية لخريجي الثانوية العامة من ال
 .لتأهيلهم بشكل مناسب لاللتحاق بالقطاعين المالي والمصرفي

 
 االمتحانات المعيارية: رابًعا

ة من                  ه لتوجهات الجهات الرقابي استمر المعهد في دعم
ام                      هد ع ث ش ة، حي ات المعياري ده لالمتحان الل عق م ٢٠٠٩خ

استمرار اإلقبال من المتقدمين المتحاني تداول واالمتحان األساسي 
 .لالستثمار

 

ة،                   ة المفتوح دورات التدريبي د ال رامج المعه ملت ب وش
دبلوم،   والبرامج التأهيلية، والدورات التي تشكل جزءًا من برامج ال
. واللغة اإلنجليزية، وندوات واختبارات معيارية، واختبارات دولية

تفاد        ١٠١٣م ما مجموعه ٢٠٠٩وقدم المعهد خالل عام  شاطًا اس ن
ا    شارآًا   ١٥٢١٨منه صيب         .  م ة بالن دورات المفتوح ت ال وحظي

ا نحو        شارآًا،     ٦٦٣٩األآبر من عدد المشارآين حيث التحق به م
ة لبرامج              ٥٠٢٤آما التحق نحو          ات المعياري شارآًا باالمتحان م

 ٣٩٨تداول ومبادئ االستثمار و معايني الحوادث، وشارك نحو          
ة   (متدربًا في البرامج اإلعدادية والتطويرية  ا    )البرامج التأهيلي ، آم

و                      ل نح ن دورات وورش عم دبلوم م برامج ال ق ب  ١٨١٣التح
 .مشارآًا

 
 )البرامج التأهيلية(البرامج اإلعدادية والتطويرية : أوًال 

دد من            وظفين الج يهدف البرنامج اإلعدادي إلى إعداد الم
ن         ي حي روع، ف خريجي الجامعات للعمل في المصارف آمدراء ف
يهدف البرنامج التأهيلي الشامل إلى استقطاب الخريجين الجامعيين 

ان     .  وتأهيلهم حسب متطلبات المصرف امج االئتم آما يتم تقديم برن
امعيين بجوانب العمل                    ة لتعريف الخريجين الج باللغة االنجليزي
ل           ان وتموي ق باالئتم المصرفي الخاص بقطاع الشرآات فيما يتعل

ويقدم المعهد آذلك في هذا اإلطار مجموعة من البرامج  .  الشرآات
دريب اإلداري،             امج الت تثمار، وبرن التطويرية تشمل برنامج االس
ستقبل، وبرنامج           دراء الم وبرنامج الوسطاء األساسي، وبرنامج م

م       (التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة ويعطي     -٤جدول رق
 . تفصيًال ألبرز هذه األنشطة) ١٤

 
 برامج الدبلوم االحترافية: ثانيا

ط                وم التخطي امج دبل ة برن دبلوم االحترافي تشمل برامج ال
ة                 ى ست دورات تعليمي وي عل المالي الشخصي الذي صمم ليحت

دورات              ل ال شمل آ ائي ي ار نه ويهدف  .  وورشة عمل تنتهي باختب
البرنامج إلى تطوير آوادر سعودية مؤهلة تأهيًال احترافيًا إلعطاء  
ى العمالء         ة إل المشورة المالية الصحيحة والمبنية على أسس علمي
ستقبلهم                  ط لم ى التخطي م عل ط، لمساعدتهـ ل المتوسـ ذوي الدخـ

عدد المشارآينعدد الدورات (البرامج)اسم النشاط

—————————————————
٥٢٧٦٦٣٩الدورات المفتوحة

٢١٣٩٨البرامج اإلعدادية والتطويرية (البرامج التأهيلية)

١٨١٨١٣برامج الدبلوم (تشمل ورش العمل)

٣٥٣٥٠٢٤االمتحانات المعيارية

٨٩١٠٣٠برامج اللغة اإلنجليزية

١٨برنامج تدريب االقتصاديين السعوديين

١٣٠٦مؤتمرات

---٣أبحاث

١٠١٣١٥٢١٨المجموع

جدول رقم ٤-١٤ : أنشطة المعهد المصرفي خالل عام ٢٠٠٩م
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ال       ٣٤,٤(في المئة    ١٠,٠بزيادتها بنسبة  ار ري ع     )  ملي خالل الرب
ام       ة           ،  م٢٠٠٩األول من ع ة واالدخاري ع الزمني وتراجعت الودائ

ال       ٩,٧(في المئة    ٣,٠بنسبة  ار ري سبته        )  ملي ة بانخفاض ن مقارن
ال    ١١,٢(في المئة  ٣,١ ام             )  مليار ري ع األول من الع خالل الرب

سبة         . السابق ة بن ي     ١٥,٩وانخفضت الودائع األخرى شبه النقدي ف
ع األول من            )  مليار ريال ٢٩,٢(المئة  مقارنة بارتفاع خالل الرب
 ). مليار ريال ١٣,٤(في المئة  ٩,٨م نسبته ٢٠٠٩عام 

 
د انخفضت            وبالنسبة لتطورات الودائع حسب القطاع، فق

سبة        ة          ٠,٢ودائع القطاع الخاص بن ي المئ ال       ١,٧(ف ار ري ) ملي
في المئة  ٠,٧مقارنة بنمو خالل نفس الفترة من العام السابق نسبته 

 ٨,٣أما ودائع القطاع العام فقد تراجعت بنسبة   ).  مليار ريال ٤,٥(
ع األول            )  مليار ريال ١٨,١(في المئة  اع خالل الرب مقارنة بارتف
 ).مليار ريــال ٣٢,١(في المئــة  ١٨م نسبته ٢٠٠٩من عــام 

  
ع                      ى أن الودائ ة إل ع حسب العمل شير تطورات الودائ وت

ى             يرة وصلت إل ي     ١٨,٥بالعملة األجنبية قد تراجعت بنسبة آب ف
مقارنة بزيادة خالل نفس الفترة من العام )  مليار ريال ٢٩,٨(المئة 

ا ارتفعت     ). مليار ريال ١٣,٧(في المئـة  ١٢,٢السابق نسبتها  بينم
ة        ١,٣الودائع بالعملة المحلية بنسبـة  ي المئـ ال       ٩,٩(ف ار ري ) ملي

ام        سبته      ٢٠٠٩مقارنة بنمو خالل الربع األول من ع ي     ٣,١م ن ف
 ). مليار ريـال ٢٣(المئة 

 
تثماري للمصارف               اني واالس شاط االئتم وعلى صعيد الن

ات المصارف                الي مطلوب في القطاعين العام والخاص، زاد إجم
ة        ٤,٦م بنسبة ٢٠١٠عليهما خالل الربع األول من عام  ي المئــ فـ

ال    ٤٢( غ    )  مليار ري ة بانخفاض              ٩٥٩,٩ليبل ال، مقارن ار ري ملي
ل من          )  مليار ريال ٣٥,٥(في المئة  ٣,٦نسبته  ع المقاب خالل الرب

 ١٠٤,٣م نسبة ٢٠١٠وبذلك شكل خالل الربع األول .  العام السابق
ة خالل      ١٠٦,٧في المئة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة  في المئ

اع  ،  م٢٠٠٩الربع األول   وتشير التطورات حسب القطاع إلى ارتف
قروض لمؤسسات (إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام 
ة             ة حكومي ي أوراق مالي سبة    )  عامة واستثمارات ف ي     ١٦,٧بن ف

ة        ١٢,٠مقارنة بانخفاض نسبته )  مليار ريال ٣٠,٤(المئة  ي المئ ف
سابق          )  مليار ريال ٢٩( ام ال ترة من الع ذلك شكل     .  في نفس الف وب

ع األول         سبة      ٢٠١٠خالل الرب ي              ٢٣,١م ن ة من إجمال ي المئ ف
ع األول       ٢٤,١الودائع مقارنة بنسبة  ، م٢٠٠٩في المئة خالل الرب

ى القطاع الخاص                  ات المصارف عل الي مطلوب آذلك ارتفع إجم
ال  ١١,٥(في المئة  ١,٦بنسبة  سبته        )  مليار ري ة بانخفاض ن مقارن
ة       ٠,٩ ال       ٦,٤(في المئ ار ري ام              )  ملي ترة من الع خالل نفس الف

ة   ٨١م نسبة ٢٠١٠وبذلك شكل خالل الربع األول .  السابق في المئ
سبة           ة بن ع مقارن ع              ٨٢,٥من إجمالي الودائ ة خالل الرب ي المئ ف

 ). ٣-٤جدول رقم (، م٢٠٠٩األول 
 

ال،      وباستعراض تطورات االئتمان المصرفي حسب اآلج
في المئة  ٠,٤بنسبة )  أقل من سنة(فقد ارتفع االئتمان قصير األجل 

ال      ١,٩( ار ري ه         )  ملي اع نسبتــ ة بارتف ة       ٠,٩مقارن ي المئــ  فــ
ال  ٤,٣( سابق                )  مليار ري ام ال ترة من الع ع   .  خالل نفس الف وارتف

 برنامج مصرفي للجامعيين وحملة الدبلوم: خامسًا
ي            د العرب برنامج مصرفي هو برنامج ترعاه مؤسسة النق

ة          صارف المحلي سعودي والم ل         .  ال ى تأهي امج إل دف البرن ويه
ة                        د حاج صرفي وس اع الم ي القط ل ف سعودي للعم شباب ال ال
المصارف من الكفاءات المؤهلة ودعم نمو االقتصاد الوطني عن       

امج مصرفي       .  طريق توفير الكفاءات الالزمة الجدير ذآره أن برن
ت المصارف                    ث تكفل ه حي ن ب ى الملتحقي وم عل دون رس دم ب يق

ة        امج البالغ ال        ١٨التجارية المشارآة بدفع رسوم البرن ون ري ملي
 .سنويًا

 
 برنامج تدريب االقتصاديين السعوديين: سادسًا

ة  ٢٠٠٩واصل المعهد خالل عام   م العمل مع اإلدارة العام
سعودي   لألبحاث االقتصادية واإلحصاء في مؤسسة النقد العربي ال
ن                 سعوديين المؤهلي شباب ال ن ال يزة م ة متم تقطاب مجموع الس
سعودي من        وتدريبهم على رأس العمل في مؤسسة النقد العربي ال

سعوديين           صاديين ال ل االقت امج تأهي ذا     .  خالل إلحاقهم ببرن م ه ويت
ستير                    تي الماج ى درج صول عل اثهم للح دًا البتع امج تمهي البرن
د      والدآتوراه في تخصص االقتصاد ومن ثم العمل في مؤسسة النق

 . العربي السعودي
 

 دورات اللغة اإلنجليزية: سابعًا
ديمها لمختلف          ة تق واصلت وحدة دراسات اللغة االنجليزي

 ٨٩م، وعقدت ٢٠٠٩أنواع الدورات المفتوحة والمغلقة خالل عام 
 .مشارآًا ١٠٣٠دورة حضرها 

 
 المؤتمرات والندوات واألبحاث التطبيقية: ثامنًا

ل من          ٢٠٠٩نظم المعهد خالل عام   م ثالث ندوات عن آ
سنوية                        دوة ال ل، و الن ه بالتموي صادرات و عالقت ان ال تأمين ائتم
ي                 وال ، و إدارة المخاطر ف األولى لاللتزام و مكافحة غسل األم

 .بيئة متغيرة
  

 م٢٠١٠التطورات المصرفية للربع األول من عام 
ة               د للمصارف التجاري الي الموح وفقًا لبيانات المرآز الم

ة          ٢٠١٠للربع األول من عام  ودات بنسبـ الي الموجـ م، ارتفع إجم
ة       ٠,٥ ال       ٧,٢(فـي المئـ ار ري غ    )  ملي ال        ١٣٧٧,٤ليبل ار ري ملي

خالل ) مليار ريال ٢١,٧(في المئة  ١,٧مقارنة بزيادة أآبر نسبتها 
 ). ١-٤جدول رقم (نفس الفترة من العام السابق 

 
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية خالل الربع األول من  

 ٩٢٠,٧ليبلغ   )  مليار ريال ١٩,٩(في المئة  ٢,١بنسبة  ٢٠١٠عام 
سبتها              ادة ن ة بزي ال مقارن ة          ٤,٣مليار ري ي المئ ار     ٣٦,٦(ف ملي

ام    )  ريال ي        ،  م٢٠٠٩خالل الربع األول من ع سبة إجمال وبلغت ن
ع األول             ات خالل الرب م نحو    ٢٠١٠الودائع إلى إجمالي المطلوب

في المئة خالل نفس الفترة من  ٦٦,٧في المئة مقارنة بنسبة  ٦٦,٨
 ). ٢-٤جدول رقم (العام السابق 

 
ع          اع الودائ ى ارتف وتشير تطورات الودائع حسب النوع إل

سبة        ة          ٤,٤تحت الطلب بن ي المئ ال       ١٩,٠(ف ار ري ة  )  ملي مقارن
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ة           ك ل م م ي ال وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة ف
ة         ١٥٤٠م نحو ٢٠١٠في نهاية الربع األول من عام  ارن ق ًا م رع ف

ق                 ١٤٣٠بنحو  اب ام الس ع رة من ال ت ف د  .  فرعًا في نهاية نفس ال وق
روع،                      ة ف ي ان م ث رياض ب ة ال طق ن جاءت الزيادة في الفروع في م
ة                  ع أرب ة  ب ي ة الشرق طق ن ومنطقة مكة المكرمة بسبعة فروع والم
م         صي ق ة ال فروع، باإلضافة إلى زيادة فرع واحد في آل من منطق

 ). ١٠-٤جدول رقم (ومنطقة تبوك 
 

زة                       دد أجه ع ع صرفية، ارتف ة الم عيد التقني ى ص وعل
ازًا   ٢٦٦م بنحو ٢٠١٠الصرف اآللي في الربع األول من عام  جه

ازًا     ٢٦٥جهازًا مقارنة بزيادة مقدارها    ١٠٢١٦ليبلغ إجماليها  جه
ات الصرف          . في نفس الفترة من العام السابق دد بطاق وانخفض ع

ى                   ٢٢٣٢,١اآللي بنحو       الي إل ة، ليصل اإلجم  ١١,٥ألف بطاق
ع              ٧٠,٩مليون بطاقة مقارنة بارتفاع مقداره  ي الرب ة ف ألف بطاق

ر           .  األول من العام السابق تي تمت عب ة ال وبلغت السحوبات النقدي
مليار ريال في الربع األول من  ١١١,٩أجهزة الصرف اآللي نحو 

ام     ل     ٢٠١٠ع ام               ٩٥,٥م مقاب سها من الع ترة نف ال للف ار ري ملي
ي  .  السابق وقد آان نصيب شبكة المصارف من هذه العمليات حوال
ر              ٥٩,٥ تي تمت عب ة ال مليار ريال، بينما بلغت السحوبات النقدي

ال     ٥٢,٤الشبكة السعودية نحو  ار ري دد        .  ملي الي ع وانخفض إجم
غ        ١٢,٩العمليات  بنحو  ة ليبل ة،        ٢٢٦,٠مليون عملي ون عملي ملي

ع األول من          ٢١,٧مقارنة بارتفاع  مقداره  مليون عمليـة في الربـ
 ). ١١-٤جـدول رقـم (م ٢٠٠٩عـام 

 
ام           وانخفض عدد أجهزة نقاط البيع في الربع األول من ع
زة     ٥٣٤م بنحو ٢٠١٠ ألف     ٨٢,١جهازًا ليبلغ إجمالي عدد األجه

ترة من                 ١٩٤٠جهاز مقارنة بارتفاع مقداره  ي نفس الف ازًا ف جه
ذه                    . العام السابق ا عبر ه سدد قيمته تي ت ة المبيعات ال وبلغت قيم

ال      ١٣,٢مليار ريال مقارنة بحوالي  ١٦,١األجهزة نحو  ار ري ملي
 ). ١٢-٤جدول رقم (في الربع نفسه من العام السابق 

 
ع    وبلغت قيمة العمليات التي تمت عبر نظام سريع في الرب

ي           ١٧٤١٢م نحو ٢٠١٠األول من عام  ة بحوال ال مقارن مليار ري
ام             ١٤٢٣٢ ع من الع غ     ،  م٢٠٠٩مليار ريال في نفس الرب ا بل آم

ألف   ٧٢٣٤ألف عملية، مقارنة بحوالي  ٧٨٩٨عدد العمليات نحو 
سابق                   ام ال ترة من الع ي نفس الف ة، ف م       (عملي أ  ١٣-٤جدول رق

 ■ )ب١٣-٤وجدول رقم 
 
 
 
 

ة    )  سنوات ٣من سنة إلى (االئتمان متوسط األجل  ي     ٠,٧بنسبــ فـ
ترة من        )  مليار ريال ٠,٨(المئــة  مقارنة بانخفاض خالل نفس الف

وآذلك ارتفع ).  مليار ريال ٦,٨(في المئة  ٦,٥العام السابق نسبتها 
ة         ٤,٣بنسبة )  سنوات ٣أآثر من (االئتمان طويل األجل  ي المئــ ف

ة          ١,٩مقارنـة بانخفاض نسبته )  مليار ريال ٧,٣( ي المئــ  ٣,١(ف
 .  خالل نفس الفترة من العام السابق) مليار ريال

 
ة          الي الموجودات األجنبي وعلى صعيد آخر، انخفض إجم

ام       سبة      ٢٠١٠للمصارف التجارية في الربع األول من ع  ١,٩م بن
اع     ٢٠٧ليبلغ )  مليار ريال ٣,٩(في المئة  مليار ريال مقارنة بارتف

ام             )  مليار ريال ٧,٨(في المئة  ٥,٠نسبته  ع األول من ع ي الرب ف
ي     ٥,٨أما إجمالي المطلوبات األجنبية فقد ارتفع بنسبة ،  م٢٠٠٩ ف
مليار ريال مقارنة بانخفاض  ١٠٥,٤ليبلغ )  مليار ريال ٥,٨(المئة 
في الربع األول من عام )  مليار ريال ٢٦,٨(في المئة  ٢٣,٨نسبته 
ة للمصارف                ، م٢٠٠٩ وبذلك تراجع صافي الموجودات األجنبي
غ    )  مليار ريال ٩,٧(في المئة  ٨,٧بنسبة  ال        ١٠١,٥ليبل ار ري ملي

ة          ٨٣,٣مقارنة بارتفاع نسبته    ي المئـ ال       ٣٤,٦(ف ار ري ي  )  ملي ف
 ). ٦-٤جدول رقم (م ٢٠٠٩الربع األول من عام 

 
ي                     د ف الي النق ات،  انخفض إجم ار االحتياطي ي إط وف

الصندوق والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الربع 
ال    ٢٨,٥(في المئة  ١٧,٨م بنسبة ٢٠١٠األول من عام  ) مليار ري

سبته           ١٣١,٦ليبلغ  اع ن ة بارتف ة           ٤١,٩مليار ريال مقارن ي المئ ف
ام    )  مليار ريال ٤٠,٧( د بلغت     ،  م٢٠٠٩في الربع األول من ع وق

ع المصرفية خالل               الي الودائ ى إجم نسبة إجمالي االحتياطيات إل
ي     ١٥,٦في المئة مقارنة بنسبة    ١٤,٣م نحو ٢٠١٠الربع األول  ف

ع       ،  م٢٠٠٩المئة خالل الربع األول  د الودائ وقد طرأ تراجع في بن
ل              ٢٩لدى المؤسسة حيث انخفض بنحو  ي المقاب ال، وف ار ري ملي

 ). ٧-٤جدول رقم (مليار ريال  ٠,٤ارتفع النقد في الصندوق بنحو 
 

ام             م ٢٠١٠آذلك قامت المصارف في الربع األول من ع
سبة        ١٩,١بتعزيز رأسمالها واحتياطياتها بنحو  ال، أي بن مليار ري

ا         ١٨٢,٨في المئة لتبلغ  ١١,٧ ادة مقداره ة بزي مليار ريال، مقارن
في المئة خالل نفس الفترة من   ٢٦,٨مليار ريال، أي بنسبة  ٣٥,٣

ة       .  العام السابق وقد بلغ معدل آفاية رأس المال للمصارف التجاري
ع األول                ١٦,٥وفقًا لمعيار لجنة بازل نحو     ة خالل الرب ي المئ ف

ترة من                 ١٥,٩م مقارنة بنسبة ٢٠١٠ ة نفس الف ي نهاي في المئة ف
آذلك حققت المصارف أرباحًا في ،  )٨-٤جدول رقم (العام السابق 

ة بنحو            ٦,٩م لتبلغ ٢٠١٠الربع األول من عام  ال مقارن ار ري ملي
 .مليار ريال خالل نفس الفترة من العام السابق ٨,٢
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مرسوم              ٢٠٠٩ديسمبر  ١٤هـ الموافق ١٤٣٠ ى ال ي عل ن ب م م وال
تضمن         ١٤٣٠رمضان  ١٨وتاريخ )  ٤٩/م(الملكي رقم  م ، وال هـ

السماح ألي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شرآة من شخص 
 . واحد مملوآة بالكامل للبنك

خ        B.C.S  ١٠٥٤تعميم المؤسسة رقم     -ك اري دة         ٢٦وت ع ق ذو ال
رًا حول            ٢٠٠٩نوفمبر  ١٤هـ الموافق ١٤٣٠ ري ق م والمتضمن ت

 . المؤسسات ذات األغراض الخاصة
خ     / ٥٨٢٠٩تعميم المؤسسة رقم  -ل  اري حجة         ١٩م أ ش وت ذو ال

ق           ١٤٣٠ واف م ر         ٦هـ  ال ب ر          ٢٠٠٩ديسم اري ق ت ال خاص ب م وال
 . االئتمانية التجارية

خ       / ٥٨٢١٠تعميم المؤسسة رقم   -م  اري حجة         ١٩م أ ش وت ذو ال
ر     ٦هـ الموافق ١٤٣٠ ل               ٢٠٠٩ديسمب ظام تسجي ن خاص ب م وال

 . الشيكات بال رصيد في شرآة سمة
هـ ١٤٣١محرم     ٩وتاريخ  B.C.S ٥٦٠تعميم المؤسسة رقم  -ن 

ازل           ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٦الموافق  ة ب جن هات ل : م والمتضمن توجي
ة           اب رق ارات الضغوط وال و     -مبادئ الممارسات السليمة الختب اي م

 . م٢٠٠٩
هـ ١٤٣١محرم  ٩وتاريخ  B.C.S ٥٦١تعميم المؤسسة رقم  -س 

ازل       ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٦الموافق  ة ب جن م والمتضمن أوراق بحث ل
 . ذات الصلة بالمصارف السعودية

هـ ١٤٣١محرم    ٩وتاريخ  B.C.S  ٥٥٩تعميما المؤسسة رقم  -ع
ق    واف م ر      ٢٦ال ب م م     ٢٠٠٩ديس خ    B.C.S  ٨٤٩م، ورق اري وت

م والمتضمنة أوراق ٢٠٠٩ديسمبر ٢٨هـ الموافق١٤٣١محرم ١١
 .٢بحث لجنة بازل حول إطار عمل معيار بازل

ق       ١٤٣٠ذي القعدة    ٥تعميم المؤسسة المؤرخ في   -ف  واف م هـ ال
ول وصرف اإلصدار         ٢٠٠٩أآتوبر  ٢٤ ب م والخاص بااللتزام بق

 . الجديد للشيكات بالريال السعودي
 

 الرقابة على أساس المخاطر والزيارات اإلشرافية : ثانيًا
ز     ٢٠٠٩استمرت المؤسسة خالل عام   ق وتعزي م في تطبي

دأت                   تي ب اطر ال اس المخ ى أس ة عل ا للرقاب ا ومنهجيته طريقته
ام          ل            .م٢٠٠٥تطبيقها ألول مرة في ع ذا الغرض، اعد دلي وله

ر                        ه تطوي م في ى المخاطر ت ة يرآز عل ة البنكي استرشادي للرقاب
إدراج                 .  إجراءات مفصلة دليل ب ذا ال ح ه ز وتنقي ًا تعزي و يتم حالي

ال         ة رأس الم عناصر ذات صلة تتعلق بالخطة الداخلية لتقييم آفاي
)ICAAP  (           دليل ال        .  باعتباره جزءًا ال يتجزأ من ال م إآم د ت وق

ام            ة ع ة بنهاي راءات الخط صارف        ٢٠٠٨إج دم الم ث تق م، حي
ا الخاصة     ة الخطة        .  للمؤسسة، بمقتضى ذلك، وثائقه شمل وثيق وت

ى                ة األول صلة بالدعام ) ١ Pillar(تحليًال لكافة المخاطر ذات ال
ة      ة الثاني ذه المخاطر         )  ٢ Pillar(والدعام د ه ق بتحدي ا يتعل فيم

 . وتقييماتها
وم          وُصمم اإلطار الرقابي على أساس المخاطر حول مفه

داني،           بي أو المي واًء المكت وجوب توجيه العمل الرقابي بكامله، س
ا، حيث                 ا لبنك م نحو إعداد تقرير عن مجموعة مخاطر بمفرده
يوثق المراقبون تقييمهم لكافة المخاطر وعوامل تخفيف المخاطر     

ا    .  في آافة أنواع نشاطاته الرئيسة وتشمل المخاطر التي يتم تقييمه
مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر األخرى     

مثل ،  (٢ Pillar)المتعلقة بالدعامة الثانية لمعيار آفاية رأس المال

ا                             ه ام ه ودي أداء م ي السع رب ع د ال ق ن ؤسسة ال واصلت م
ام                     ن خالل ع ي أم ت وك وشرآات ال ن ب اإلشرافية والرقابية على ال

وم         ٢٠١٠والربع األول من عام )  م٢٠٠٩( هـ ١٤٣٠ ق م، حيث ت
المؤسسة بعملية اإلشراف والرقابة على البنوك التجارية وشرآات 
ارات        زي ال ام ب التأمين من خالل إصدار التعليمات والضوابط والقي
ك                           ل ة أداء ت ي ل اع ادة ف ى زي ي تساعد عل ت اإلشرافية والفحص ال
ز                       زي ع خاطر وت م ل ال ي ل ق ودي وت المؤسسات في االقتصاد السع

ن        ي أم ت ا        .  مستوى المالءة المالية للبنوك وشرآات ال رز م ومن أب
 :م ما يلي٢٠٠٩تحقق في عام 

 
 التطورات التنظيمية واإلرشادات :أوًال

ود             جه ز ال ائ د رآ تمثل الجهود التنظيمية لمؤسسة النقد أح
اإلشرافية على القطاع البنكي، وفي هذا المجال أصدرت المؤسسة   

 :تعليماتها اإلشرافية في المجاالت التالية
حرم        ٢٩وتاريخ   B.C.S ٩٩تعميم المؤسسة رقم  -أ  هـ ١٤٣٠م

شاري    ٢٠٠٩يناير  ٢٦الموافق  م والمتعلق بمشروع بازل االست
ال لسجل       ٢حول تعديالت بازل  والتوجيهات المتعلقة برأس الم

 ).  التداول(المتاجرة 
هـ ١٤٣٠محرم     ٢٨وتاريخ  B.C.S ٩٤تعميم المؤسسة رقم  -ب 

ازل                 ٢٠٠٩يناير  ٢٥الموافق  ة ب جن هات ل وجي ت ق ب ل : م والمتع
 .مبادئ الممارسات السليمة الختبارات الضغوط والرقابة

م م أ ش           -ج  خ        ٢٧٧/ تعميم المؤسسة رق اري ع األول         ٢٥وت ي رب
دم                 ٢٠٠٩مارس  ٢٢هـ الموافق ١٤٣٠ ع زام ب ت االل ق ب ل ع ت م م وال

ا            ( تطبيق رسوم أو عموالت  ه ات ي انت مسم ًا آ ات       )  أي اب ى حس عل
 . رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطالب

م م أ ش                  -د  ؤسسة رق م م ال خ        ٢٠٧/ تعمي اري ع األول         ٥وت ي رب
ق      ١٤٣٠ واف م ارس      ٢هـ ال ة         ٢٠٠٩م ري وضوع س ول م م ح

 . المعلومات المالية
خ      B.C.S  ٤٢٢تعميم المؤسسة رقم   -هـ  اري ع اآلخر         ٢٥وت ي رب

ؤسسة     ٢٠٠٩إبريل  ٢١هـ الموافق ١٤٣٠ م م والمتضمن موافقة ال
ة                    ع اب اصة ت آت ذات أغراض خ ش ن ات وم س ؤس ح م ت ى ف ل ع

 . للمصارف 
م          -و    ة رق ؤسس م م ال ي م ع خ      ٤٣٩٣٦/ B.C.S  ٨٤٢ت اري  ٥وت

ق      ١٤٣٠رمضان  واف م تضمن        ٢٠٠٩أغسطس        ٢٦هـ ال م م وال
 . متابعة ممارسة منح المكافآت المالية لكبار مدراء البنوك

م          -ز    ة رق ؤسس م م ال ي م ع خ      ٤٤٣٩٢/ B.C.S  ٨٥٤ت اري  ٩وت
ق         ١٤٣٠رمضان  واف م م بخصوص      ٢٠٠٩أغسطس        ٣٠هـ ال

و                            اي ي م ة ف ي مصرف ة ال اب رق ل ازل ل ة ب جن الورقة الصادرة من ل
ة من خالل               ٢٠٠٩ ي ال م م، والمتضمنة طلب متابعة التحويالت ال

 . FATFتطبيق توصيات 
م                  -ح  ؤسسة رق م م ال ي م ع خ        ٨٦٣/ م أ ش    / ٤٤٩٧٨ت اري  ١٢وت

د          ٢٠٠٩سبتمبر  ٢هـ الموافق ١٤٣٠رمضان  أآ ت تضمن ال م والم
ة أو                    ارف صي ل ات ل اب ح حس ت د ف من استيفاء المتطلبات الالزمة عن

 . التحديث والتأآد من سريان مفعول الترخيص
م م أ ش           -ط  خ        ١٠٤٦/ تعميم المؤسسة رق اري دة         ٢٣وت ع ق ذو ال

وذج           ٢٠٠٩نوفمبر  ١١هـ الموافق ١٤٣٠ م ل ن دي ع م والمتضمن ت
 . خطاب الضمان االبتدائي ونموذج تمديد مدة سريانه

خ     / ٥٩٥٤٧تعميم المؤسسة رقم   -ي  اري حجة         ٢٧م أ ش وت ذو ال
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دة،                     سيولة، ومخاطر سعر الفائ ل مخاطر ال ومخاطر أخرى مث
ا        سمعة وغيره ة بال اطر المرتبط ضًا      .  والمخ ة أي ت الوثيق وأدخل

داعم،                     ستهدف وال ال الم ال، ورأس الم ة رأس الم اهيم آفاي مف
 . ومتطلبات رأس المال في أوقات الضغوط

 
ال    وطبقت المملكة العربية السعودية اتفاقية آفاية رأس الم

ام ام               ١٩٨٨   لع ي ع سة ف ات أصدرتها المؤس  م بموجب تعليم
ة        .م١٩٩٢ ة آفاي وأتاح تطبيق هذا المعيار الدولي للمؤسسة مراقب

اس                       ذا المقي ى أساس ه سعودية عل ي المصارف ال رأس المال ف
ترة   .العالمي ومكنها من مقارنة ذلك بأداء البنوك الدولية وخالل الف

ستويات              ٢٠٠٩  -م ١٩٩٥ ى م ة عل وك السعوديـــ م، حافظت البن
ًا   ١٩.٢٥عالية من آفاية رأس المال بمتوسط نسبته  في المئة، علم

ى       .  في المئة ٨أن الحد األدنى هو  سبة إل  ١٦.٥وانخفضت تلك الن
 . ٢م بسبب تطبيق معيار بازل ٢٠٠٩في المئة في عام 

 
ة        وبصفة المؤسسة عضوًا نشطًا في مجموعة االتصال الدولي

ازل                       ار ب ة إطار عمل معي ي تنمي . ٢للجنة بازل، فقد ساهمت ف
شأن            شاورة ب ة الم ي عملي وأتاح لها ذلك أيضًا المشارآة الكاملة ف
ذه   التطورات وضمان المشارآة الكاملة للمصارف السعودية في ه

ة        ٢٠٠٩وأصبحت المؤسسة منذ يونيه .  العملية ي لجن م، عضوًا ف
التي ينبثق منها عدد من اللجان )  BCBS(بازل للرقابة المصرفية 

ل،            سارات عم ل، وم الرئيسة، واللجان الفرعية، ومجموعات عم
شاط المصرفي         ايير الن تشارك باستمرار في تطوير أو تحسين مع

ي مجموعات             .  والرقابة العالمية ال ف شكل فع وتشارك المؤسسة ب
ار               ز معي ى تحسين وتعزي العمل المتنوعة واللجان التي ترآز عل

 . وآذلك المعايير الدولية األخرى ٢بازل 
 

ازل                   ار ب ل معي ون إطار عم ة عناصر،        ٢ويتك من ثالث
ة                ة والثالث ى والثاني الث، األول ائم ث ق  .  وبمعنى آخر من دع وتتعل

سوق والمخاطر               اطر ال ان ومخ اطر االئتم ى بمخ ة األول الدعام
ي             .  التشغيلية ة الت ة الرقابي ة المراجع وتتناول الدعامة الثانية عملي

ع المخاطر                    سجل جمي دد وتقيس وت تطلب من المصارف أن تح
سيولة،         ى، ومخاطر ال األخرى آالمخاطر اإلضافية للدعامة األول
ر                 دة، والمخاط عر الفائ اطر س ي، ومخ صاد الكل اطر االقت ومخ

ا    ي              .  المرتبطة بالسمعة وغيره م الداخل ضًا خطة التقيي شمل أي وت
التي تطلب من المصرف وضع             )  ICAAP(لكفاية رأس المال 

مالية         مستويات رأسماله المستهدف وتحديد مخصصات دعم رأس
ستمر        ستقبلي م شفافية،           .  على أساس م ة ال ة الثالث اول الدعام وتتن

صاح                      ى لإلف د األدن ستويات الح شمل م سوق، وت ضباط ال وان
ع   بخصوص رأس المال، والبيانات المالية والتقارير السنوية وموق

 . المصرف على االنترنت
 

وطلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع المصارف        
اير        ٢السعودية تطبيق معيار بازل  م  .  م٢٠٠٨في األول من ين ول

في النظام المصرفي   ٢يكن السبب الرئيس من تطبيق معيار بازل 
ال، ولكن من             السعودي وجود أي مخاوف تتعلق بكفاية رأس الم
أجل تعزيز ودعم أنظمة إدارة المخاطر والعمليات وضمان شفافية 

سوق             ضباط ال ي           .  أآثر تعزز من ان د العرب ع مؤسسة النق وتتوق

دة ومخاطر        المخاطر اإلستراتيجية ومخاطر السيولة وأسعار الفائ
ا        سمعة وغيره ة بال ة         .الترّآز والمخاطر المتعلق درج تحت فئ وين

ة     عوامل تخفيف المخاطر عناصر مثل فعالية مجلس اإلدارة ولجن
المراجعة واإلدارة العليا والتحليل المالي واإلدارة التشغيلية وإدارة 

ة                 تزام باألنظم ة االل داخلي ومراقب دقيق ال .  المخاطر ووحدات الت
م وضع           ى تقيي ويؤدي تقييم المخاطر وعوامل تخفيف المخاطر إل

ذ          . صافي مخاطر البنك تي تؤخ إضافة إلى ذلك، تشمل العوامل ال
باالعتبار القوة الرأسمالية للبنك وأرباحه ليخضع لتصنيف مرآب    

ويعزز تصنيف المخاطر المرآب بدوره العملية الرقابية  .للمخاطر
ة      ة والميداني ويساهم في التخطيط الشامل ألعمال اإلشراف المكتبي

 . على حٍد سواء
 

ام           ي ع ق          ٢٠٠٩وف ا المتعل سة برنامجه م، واصلت المؤس
ة   بالزيارات الرقابية لكافة البنوك وشرآات التأجير التمويلي العامل

وُتجرى هذه الزيارات على أساس دوري وتشمل آافة .  في المملكة
ى جانب        البنوك المحلية وفروع المصارف األجنبية في المملكة إل
دانها األم          ي بل ة ف . مراآزها الرئيسة والسلطات التنظيمية والرقابي

ي     وتشمل هذه الزيارات اجتماعات ثنائية رسمية بين الفريق الرقاب
ة      ة المراجع وبين رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ورئيس لجن
روع                        وك األم للف ز البن ة ومراآ وك المحلي ا للبن واإلدارة العلي

 . األجنبية
 

ة                   ات الثنائي ذه االجتماع ية له ب األساس شمل الجوان وت
م مخاطره،           ه، وحج مناقشات تتعلق باستراتيجيات البنك، وعمليات

ك                   دى البن ة ل ة الداخلي اليب الرقاب . وطريقة إدارة المخاطر، وأس
ي المؤسسة               ي اإلشراف ف ة لموظف وتتيح هذه االجتماعات الثنائي

 .تحديث تقييمهم لحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك
  

سة للمصارف                  ة للمراآز الرئي ارات الرقابي وتشمل الزي
ة            سلطات التنظيمي ذلك لل ة وآ األجنبية التي لديها فروع في المملك
سلطتين           ن ال ة بي الرقابية في بلدانها األم العالقة الرقابية والتنظيمي
ي                 ق المؤسسة الرقاب م فري ستوى فه المحلية واألجنبية، وتعزز م
ى   لطبيعة الوظائف الرقابية لهذه المراآز الرئيسة التي تمارسها عل
ا      ا فروعه أعمال ونشاطات الحوآمة وإدارة المخاطر التي تقوم به

ة           .  في المملكة ة الميداني ويشمل الفريق الرقابي أعضاًء من الرقاب
 . والمكتبية لضمان اندماج األعمال 

 
ًا ازل            :ثالث ار ب ق معي ورات تطبي ة         ٢ تط ة العربي ي المملك ف

 السعودية
 

م، ٢٠٠٤ أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية  في يونيه 
ال               "وثيقة بعنوان ار رأس الم اس ومعي دولي حول قي  "التقارب ال

ار               م معي ل، المعروف باس وتضع هذه الوثيقة تفاصيل إطار العم
، لقياس آفاية رأس المال ومعايير الحد األدنى لرأس المال ٢بازل 

ة                 .الموصى بتحقيقها ازل لكفاي ار ب ى معي ديًال عل وتعد الوثيقة تع
م وذلك من خالل إدخال المزيد ١٩٨٨رأس المال الصادر في عام 

اه مختلف المخاطر،           من متطلبات رأس المال األآثر حساسية تج
سوق،               ان ومخاطر ال شغيلية ومخاطر االئتم وتشمل المخاطر الت
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 ).LGD(الخسارة عند التعثر 
آما أصدرت المؤسسة تعليمات محددة خاصة بالدعامة                

الثانية المتعلقة بالمخاطر وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال              
)ICAAP  .(             تدقيق    ٢وتتضمن الدعامة الثانية من معيار بازل

ومراقبة آفاية رأسمال المصارف نسبة إلى نشاطاتها التي تنطوي           
وتشجع  أيضًا تقوية عمليات وأنظمة إدارة                      .  على المخاطر   

. المخاطر لتبني ممارسات تخطيط استباقية لرأس المال واإلدارة             
م من خالل   ٢٠٠٨وتم االنتقال الكامل للدعامة الثانية في نهاية عام         

تطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال حيث تقدم                                 
المصارف وثيقة لخطط التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشكل                 

إن وثيقة التقييم الداخلي مهمة من منظور آل من اإلدارة               .  سنوي
والجهة التنظيمية؛ ألنها تجمع في مكان واحد متطلبات رأس المال           
لالستراتجيات، وخطط العمل، والحيازات، وسياسة  توزيع                        
. األرباح، والمخاطر اإلضافية لكل من الدعامتين األولى والثانية             

وتضع أيضًا إطار عمل لألغراض االقتصادية والتنظيمية                           
والمحاسبة ورأس المال، وتساعد على التعرف على مصادر رأس          

وتتضمن أيضًا تقييمًا    .  المال المخططة لتلبية احتياجات المصرف      
فيما إذا آان لدى المصرف رأس المال الكافي أو أن هناك حاجة                  

وقامت .  لدعم رأسمالي وإضافي للمخاطر غير المغطاة بشكل آافٍ  
المصارف بعمل مكثف بالنسبة للمخاطر المختلفة للدعامة الثانية،           
. من حيث تحديدها وتعدادها وفي تخصيص رأسمال المخاطر                   

وتشمل هذه المخاطر، مخاطر السيولة، ومخاطر سعر  الفائدة،                  
والمخاطر المرتبطة بالسمعة، ومخاطر االقتصاد الكلي، ومخاطر         

وقامت المؤسسة باإلشراف  على الفترة التجريبية لتطبيق          .  الترآز
خطط التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعقدت حلقات نقاش ثنائية           

م من أجل إتمام عملية تطبيق التقييم الداخلي                 ٢٠٠٨خالل عام     
 .م٢٠٠٩لكفاية رأس المال التي طبقت بالكامل في عام 

 
ي                   م الداخل مية للتقيي ة رس صارف أول خط دمت الم وق

ر     ٢٨لرؤوس أموالها بتاريخ  نتين          ٢٠٠٩فبراي ترة س م، تغطي ف
اير            ى     ٢٠٠٩من  شهر ين سمبر      ٣١م إل وأحرزت .  م٢٠١٠دي

ي الوقت                          ة ف ة الثاني ق الدعام ي تطبي ًا ف دمًا ملحوظ المؤسسة تق
م                 ة التقيي شمل عملي تي ت سعودية ال المناسب في المملكة العربية ال

ة          .  المال  الداخلي لكفاية رأس د الدعام رًا لتعق وهذا يعتبر جيدًا نظ
 ).عملية المراجعة الرقابية(الثانية 

صرف                   ة الم سة خط ستخدم المؤس دمًا، ست ضي ق وللم
ا      سة لمراجعاته السنوية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال آأداة رئي

اطر              ى أساس المخ ة عل ا الرقابي ًا لطريقته ة وفق رًا .  الرقابي ونظ
ة           داخلي لكفاي م ال للتغطية الشاملة للمخاطر الواردة في خطة التقيي
ة                         سخة محدث اظ بن ن االحتف سة م تتمكن المؤس ال س رأس الم

 .لمجموعة مخاطر آل مصرف
ازل                  ار ب ة سمة أساسية من معي ، ٢وتعتبر الدعامة الثالث

ق األمن                    شفافية لتحقي سوق وال ضباط ال ز ان وهي مصممة لتعزي
ة من        .  والسالمة للنظام المصرفي ة الثالث وطبقت المؤسسة الدعام

ي شهر                  ى المصارف ف تي عممت عل خالل وثيقتها اإلرشادية ال
شكل آامل عن           ٢٠٠٧مايو  م، وتطلب من المصارف اإلفصاح ب

ال والمخاطر                  ة بخصوص رأس الم ة والنوعي . المعلومات الكمي
ة للمصرف               ات المالي شر البيان ويتحقق هذا اإلفصاح من خالل ن

د        ا الرائ السعودي من المصارف السعودية المحافظة على مرآزه
 . بشكل آامل ٢بين المؤسسات المالية التي تطبق معيار بازل 

 
د اإلعالن               دة بع واتخذت المؤسسة خطوات وإجراءات عدي

ي     ٢٠٠٤في يونيه  ٢عن معيار بازل  ه ف م لضمان التنفيذ المبكر ل
ي           سعودية ف ة ال ة العربي اير      ١المملك تي سبق       ٢٠٠٨ين م،  وال

د               سابق لمؤسسة النق سنوي ال ر ال ي التقري تمرت .  شرحها ف واس
م           ازل حيث ت المؤسسة في اتخاذ الخطوات لتعزيز فعالية معيار ب

المتعلقة بمعيار  ٢م إصدار عدد من وثائق لجنة بازل ٢٠٠٩خالل 
وتشمل إطار عمل إدارة المخاطر، وتعليمات حول حساب  ٢بازل 

ل سجل              داول، وتحلي رأس المال للمخاطر اإلضافية في سجل الت
اس      دولي لقي التداول، وتقوية مرونة القطاع المصرفي، واإلطار ال
ضغوط           ارات ال مخاطر السيولة، والمبادئ السليمة لممارسة اختب
ال                     ل رأس الم ار عم ول إط ضايا ح ات وق ة، وممارس والرقاب

 .االقتصادي وغيرها
  

وبالنسبة لتطبيق الدعامة األولى، ولضمان االنتقال الكامل         
م لرأس المال، أصدرت المؤسسة عددًا من         ١٩٨٨من اتفاقية عام     

الوثائق اإلرشادية التي تشمل البيانات االحترازية، وقدمت أيضًا              
توجيهات محددة في مجاالت التقدير الوطني لمساعدة المصارف            

وقامت .  ٢في اختيار الخيارات المتوفرة الواردة في معيار بازل              
 –يناير  (تجريبية لمدة ستة أشهر        المؤسسة أيضًا بإجراء تطبيقات   

 ).م٢٠٠٧ديسمبر 
 

م انتقلت جميع المصارف           ٢٠٠٨وفي يناير من عام               
، وطبقت بالكامل الدعامة           ٢السعودية المرخصة لمعيار بازل          

األولى المتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر                     
م ٢٠٠٨  وبناءًا على ذلك، تقوم المصارف منذ مارس           .  التشغيلية

متطلبات مخاطر االئتمان      بتقديم بيانات احترازية تفصيلية تشمل       
ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر رأس المال                           
والموجودات مرجحة المخاطر على أساس ربعي باستخدام الطرق      

واختارت المصارف أيضًا الطريقة الموحدة لمخاطر              .  الموحدة
السوق وطريقة المؤشر األساسي والطرق الموحدة للمخاطر                     

وأعدت المصارف أيضًا خططًا للمضي قدمًا نحو طرق         .  التشغيلية
أآثر تقدمًا، مثل الطريقة المعتمدة على التصنيف الداخلي والمتقدم            

وتلقت المؤسسة من المصارف خططًا              .  م٢٠١٢بحلول عام       
 .تفصيلية تتضمن جداول زمنية لعملية االنتقال

وقامت المصارف السعودية بناًء على توجيه من المؤسسة         
تحت رعاية  )  NDP(بإيجاد ترتيبات قاعدة بيانات وطنية مجمعة         

وبدأ العمل بهذا      ).  سمة(الشرآة السعودية للمعلومات االئتمانية          
م حيث قامت المصارف بتقديم معلوماتها       ٢٠٠٤المشروع في عام    

المالية واالئتمانية ذات الصلة المتعلقة بانكشافاتها بمحافظها                        
وبهذا الشأن، بدأت عملية تحليل         .  المتنوعة الخاصة بالمؤسسات    

البيانات والتحقق منها، ويتوقع صدور أول  مجموعة من التقارير             
وستستفيد ).  PD(قريبًا حول احتماالت التعثر عن السداد                          

المصارف من البيانات التي تقدمها قاعدة البيانات الوطنية في                     
وضع المعايير والتحقق من صحة تقديرات مخاطرها االئتمانية                

أو حساب حجم      )  PD(الداخلية مثل احتمال التعثر عن السداد                
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سبة    ٢٠٠٩إجمالي موجودات القطاع البنكي في عام  ي     ٥,٢م بن ف
ال     ١٣٠٢مليار ريال مقارنة بمبلغ  ١٣٧٠المئة إلى نحو  مليار ري

ى  القروض          في العام السابق، في حين لم يطرأ أي تغير يذآر عل
ال، من جانب         ٧٣٤,٢والتسهيالت االئتمانية التي بلغت  مليار ري

ى   ٩٤,٤آخر سجلت ودائع العمالء نموًا بنحو  مليار ريال لتصل إل
ار     ٨٤٦,١م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٩٤٠,٥ مليــ

 .ريــال في العـام السابق
 

ام                ي   ٢٠٠٩وبلغت نسبة السيولة في ع ي   ٣٦,٥ م، حوال ف
سبة       في المئة في العام السابق، ٣٣,٨المئة مقابل  في حين بلغت ن

 ١٦,٥م  نحو        ٢٠٠٩في عام     ٢)معيار بازل  (آفاية رأس المال
ام                   ١٦,٠في المئة مقارنة بنسبة    ي ع ة ف ي المئ ا     .م٢٠٠٨ف آم

ى            ام والقطاع الخاص إل بلغت نسبة  االئتمان الممنوح للقطاع الع
ام     ة        ٧٨,٣م نحو      ٢٠٠٩إجمالي الودائع آما في نهاية ع ي المئ ف

 . في المئة في العام السابق ٨٨,٠مقارنة بنحو 
 

 نشاط سوق المشتقات المالية: خامسًا
 انخفضت عمليات المشتقات المالية في المملكة في نهاية عام      
غ      ١٦,٩مليار ريال أي بنسبة  ١٣٧,٨م بنحو ٢٠٠٩ ة لتبل في المئ
ة              ٨١٥,٨مليار ريال مقارنة بنحو     ٦٧٨,٠ ي نهاي ال ف ار ري ملي

بي              ود صرف أجن دة وعق  .العام السابق معظمها عقود أسعار فائ
ة               ٦١,١وشكلت المشتقات نسبة  ة من الحسابات النظامي ي المئ ف

ة        ٦٥,٣م مقابل نحو   ٢٠٠٩خالل عام )  خارج الميزانية( ي المئ ف
 .للعام الماضي

 
 االجتماعات والمشارآات اإلقليمية والدولية :سادسًا

شارك المختصون في المؤسسة في عدد من االجتماعات        
 :اإلقليمية والدولية ذات العالقة بنشاط الرقابة على البنوك ومنها

ج                      - دول الخلي اون ل دول مجلس التع ة ب ة اإلشراف والرقاب لجن
ة         العربية والتي من أهم أدوارها تعزيز تجانس وتقريب األنظم

 .اإلشرافية والرقابية بدول المجلس 
ادل الخبرات                         - ى تب تي تهدف إل ة ال ة العربي لجنة الرقابة البنكي

  .في مجال اإلشراف والرقابة بين الدول العربية
ي                   - ة والت صال الدولي ازل لمجموعة االت ة ب لجان بازل مثل لجن

تهدف إلى مناقشة المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال 
ر               ة تطوي ي عملي شارآة ف ى الم اإلشراف والرقابة باإلضافة إل

 .٢معيار بازل 
 فــرق العمـل المنبثقـة عن مجلـس الخدمـات الماليــة اإلسالميـة  -

(IFSB)                        ي ايير تؤطر العمل ف ى وضع مع والتي تهدف إل
 .المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 
فروع البنوك المحلية في الداخل / فروع البنوك األجنبية : سابعًا

 والخارج
وك                  ٢٠٠٩لم يتم خالل عام  ن ب دة ل دي راخيص ج م إصدار أي ت

ي                ٥٦بينما  تم الترخيص لعدد . أجنبية ة ف ي ل ح وك م ن ب فرعًا ل
لف               ٧٥مختلف مناطق المملكة،  وتم تشغيل    خت ي م ًا ف رع ف

 . هـ١٤٣٠مناطق المملكة خالل العام 
 

على أساس ربعي ونصف سنوي، ونشر التقارير السنوية، ومواقع 
 .االنترنت

 
، رآزت المؤسسة خالل        ٢وفي سياق تطبيق معيار بازل 

ام            سعودية للقي شجيع المصارف ال السنوات القليلة الماضية على ت
ا       ي  .  باختبار الضغط آأداة مكملة في ممارسات إدارة مخاطره وف

هذا الصدد، سبق أن أصدرت المؤسسة أول مسودة تعليمات حول  
ام          ٢٠٠٥في شهر مايو  ٢معيار بازل م تطلب من المصارف القي

سيناريوهات                     سلبية لل ار ال د اآلث ضغط من خالل تحدي باختبار ال
ة                 ة وآفاي االقتصادية المتنوعة حول تعرضها للمخاطر االئتماني

ة              .  رأس المال الكلي ة التعليمات الثاني ثم أصدرت المؤسسة وثيق
ازل          ار ب ول معي صيًال ح ثر تف اير           ٢األآ هر ين ي ش م، ٢٠٠٦ف

ًا                    ضغط وفق ار ال ات اختب وتتضمن تعليمات إضافية حول متطلب
ة   للدعامة األولى والدعامة الثانية وأغراض إدارة المخاطر الداخلي
ال،     ذات الصلة بهيكل القيود، ومخاطر السوق، وتخطيط رأس الم

ان أصدرتهما المؤسسة              . وغير ذلك ا التعليمات اللت وتعطي وثيقت
بخصوص إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال توجيهات    
ًا                     ال وفقـ ات رأس الم ط لمتطلب ارات الضغـ ق باختب ثر تتعل أآ
سيولة،              سوق، ومخاطر ال للـدعامة الثانية ذات الصلة بمخاطر ال
ي                     صاد الكل ال واالقت اطر األعم دة، ومخ عر الفائ اطر س ومخ

اير                  .  وغيرها ي شهر ين رًا ف م، ٢٠٠٩وأصدرت المؤسسة مؤخ
صارف                      ضغط للم ار ال ايير اختب ول مع ازل ح ة ب ترح لجن مق

ا          ز أنظمته ادة تعزي ق المؤسسة        .  الستخدامها في زي ويراقب فري
ازل     ار ب ات وفرضيات            ٢الخاص بمعي ب طرق منهجي عن آث

ارات   اختبارات الضغط المحددة التي تنطوي عليها ممارسات اختب
ي      م الداخل الضغط للمصارف في عمليات المراجعة لخططها للتقيي
ديم دعم رأسمالي                  لكفاية رأس المال، ويطلب من المصارف تق

 .آافيًا ألوقات األزمات
 

ة،              ة بالمملك ة العامل روع المصارف األجنبي سبة لف وبالن
لطاتها                 ع س ع المصارف األم وم شاورات م سة م تجري المؤس

ار        .  الرقابية ق خطط معي والهدف من ذلك هو التأآد التام من تطبي
ادل المعلومات           ٢بازل صال لتب في المصارف األم وإقامة نقاط ات

صلة   ات              .  ذات ال ضًا منهجي م المؤسسة أي صدد، تقي ذا ال ي ه وف
في بلدانها، والتعليمات  ٢السلطات الرقابية األم لتطبيق معيار بازل

دة     ة المعتم . ذات الصلة الموجودة والخيارات والصالحيات الوطني
وتجري المؤسسة أيضًا مشاورات مع السلطات المستضيفة لفروع 

دان األخرى         ي البل سعودية ف ك،     .  المصارف ال ى ذل وعالوة عل
ن         سين رقابيي ي مجل بصفتها سلطة مضيفة، فإن المؤسسة عضو ف
ر         در أآب سير بق لمجموعات دولية مصرفية رئيسة تعمل أيضًا للتي

ة   ٢في تطبيق معيار بازل في فروع المصارف األجنبية في المملك
صلة              م المعلومات ذات ال ادل وتقيي العربية السعودية من خالل تب

 . والبيانات المتعلقة برأس المال والمخاطر
   
 سيولة وربحية البنوك ومالءتها المالية :رابعًا

ام        م، رغم    ٢٠٠٩حقق القطاع البنكي نتائج جيدة خالل ع
ى       ال من             ٢٦,٨تراجع صافي أرباحه  إل ار ري ار     ٢٩,٩ملي ملي

ام     دره         ٢٠٠٨ريال في ع تراجع ق ال       ٣,١م ب ار ري ع  .   ملي وارتف
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د أوآل لمؤسسة                 شاط، وق ذا الن الترخيص للشرآات التي تقوم به
ة                      ام الرقابي ى أداء المه ساعدها عل تي ت د وضع التعليمات ال النق
ل خاص                       داد دلي ا إع ي، ومنه أجير التمويل شاط الت واإلشرافية لن
بتعليمات مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشرآات 
خ                            شرآات بتاري ذه ال ى ه ه عل ي وتعميم أجير التمويل الت

ة    ٢٠٠٩/٢/١هـ الموافق ١٤٣٠/٢/٦ م، ودراسة المنتجات التمويلي
ك              ي وذل أجير التمويل شرآات الت للبنوك، ومتابعة الوضع المالي ل
ة، حيث        عن طريق تزويدها بتقارير ربع سنوية عن قوائمها المالي
شرآات               ك ال ات والتواصل مع تل تقوم المؤسسة بتحليل هذه البيان
ك                          ذلك التواصل مع تل ذلك، وآ ة الحاجة ل ي حال بخصوصها ف
ي               ا مع الجهات األخرى وف الشرآات لحل المشاآل التي تواجهه

شاطها  شرآات                  .  ن ذه ال ارات إشرافية له ام بزي ى القي باإلضافة إل
 . ومتابعة نتائج هذه الزيارات معها

 
وال                 -د        سل األم ات غ ة عملي ال مكافح ي مج ورات ف التط

 وتمويل اإلرهاب
ل            -١ وال وتموي انجازات المؤسسة في مجال مكافحة غسل األم

 اإلرهاب
ة                اتخذت المؤسسة عددًا  من اإلجراءات اإلشرافية والرقابي

ل اإلرهاب               وال وتموي ذات العالقة بموضوع مكافحة غسل األم
 :ومنها

صيارفة                   - وك ومحالت ال ا البن تي قامت به متابعة اإلجراءات ال
وال                     د مكافحة غسل األم ي تحديث قواع اء ف بشأن تنفيذ ما ج
ة              ح الحسابات البنكي د فت وتمويل اإلرهاب وآذلك تحديث قواع
ة      ة والدولي والقواعد العامة لتشغيلها لتتالئم مع المتطلبات المحلي

 . ولتواآب المتغيرات البنكية الحديثة
ة                   - ة وهيئ وزارة الداخلي ة ب ات المالي دة التحري ع وح سيق م التن

ة ذات                 زة المعني صفة خاصة واألجه ام ب التحقيق واالدعاء الع
شترك            ر العمل الم العالقة بقضايا غسل األموال من أجل تطوي

 .وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها
ة من          - ة المكون استمرار المشارآة في أعمال اللجنة البنكية الدائم

صفة            د اجتماعات ب تي تعق ممثلين عن جميع البنوك المحلية وال
 . دورية لمناقشة مواضيع الجرائم المالية وقضايا غسل األموال

ة باستمرار تحديث                - وك المحلي اإلشراف على برنامج عمل البن
بيانات جميع العمالء سواء الطبيعيين أو االعتباريين من خالل       

) طبيعية واعتبارية(التحقق من وثائق الهوية الشخصية المعتمدة 
 .وأن تكون سارية المفعول

ة               - شاملة لكاف ة الفحص ال متابعة النتائج التي ظهرت خالل عملي
د من           البنوك العاملة بالمملكة والتي تضمنت برامج تهدف للتأآ
ي مجال         التزام البنوك بتطبيق التعليمات والمتطلبات الخاصة ف
ح الحسابات        مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقواعد فت
 .البنكية والقواعد العامة لتشغيلها وإعداد تقارير مستقلة لها بذلك

ق من                  - ة للتحق م ذاتي ة تقيي إجراء عملي استمرار البنوك المحلية ب
الخاصة والصادرة من فريق )  ٩+٤٠(مدى التزامها بالتوصيات 

اذ   ( FATF )العمل المالي  والوقوف على جوانب الضعف التخ
 .اإلجراءات الالزمة والسريعة لتقويتها

ن                  - د م صرافة للتأآ صارف ومحالت ال ستمرة للم ة الم المتابع
ضايا     التزامها بتعليمات اإلبالغ عن العمليات المشتبه بعالقتها بق

 االنجازات والمستجدات في التفتيش على البنوك: ثامنًا
 برامج الفحص الميداني للبنوك العاملة بالمملكة -أ 

سة                           سعودي الرئي ي ال د العرب ام مؤسسة النق انطالقا من مه
ة               ة بالمملك ة العامل وك األجنبي روع البن بمراقبة البنوك المحلية وف
دى                  ة آإح ة الميداني سة بالرقاب وم المؤس صرافة، تق ومحالت ال
ي      ه ف الوسائل التي تمارسها للتأآد من سالمة النظام البنكي وفاعليت
ل     القيام بواجباته وإجراء وتنفيذ برامــج الفحـص الميــداني الشامــ

)On Site Examination   Full Scope) (        ة شمل آاف ي
ات والمنتجات       صر   (والفحص المتخصص       )  العملي دد ويقت المح

ة                       ة ومحفظ ل فحص الخزين ات مث شطة والعملي ى بعض األن عل
ي             )  الخ..القروض ًا ف ة دولي وذلك وفقًا ألفضل الممارسات المطبق

ادئ                      ه المبـ صت علي ا ن سب م ة، وح راف والرقاب ال اإلش مج
ال                          ي الفع راف البنك ازل لإلش ة بـ اسية للجن  Coreاألسـ

Principles for Effective Banking Supervision .
ك وأداء مجلس             م أداء البن وتهدف عملية الفحص الخاص إلى تقيي
ق                   ى التحـقـ ة إل ام باإلضافــــ شكل ع از اإلداري ب اإلدارة والجه
ن                 ادرة م ات الصـــ ة والتعـليمــ زام باألنظـمـ دى االلتـ ن مـ مـــ
ة وإدارة                   ة الداخليــــ مة الرقـابـــ اءة أنظـ المؤسســـة ومدى آفـــ

 .المخاطر
 

وقد قامت المؤسسة بإجراء عملية فحص شامل لكافة البنوك         
ة                   ة الدولي ب المراجع ع مكات اون م ك بالتع ة وذل ة بالمملك العامل
وك توضح            باإلضافة إلى طلب إرسال تقارير ربع سنوية من البن
ي                     ازه ف يتم انج ا س ات تصحيح المالحظات وم التطور في عملي
د               ارير وعق ذه التق ة ه الفترات القادمة، آما قامت المؤسسة بمتابع
م   اجتماعات مع ممثلي البنوك لمناقشة تفاصيل هذه  التقارير، وقد ت
ة   االنتهاء من تصحيح آامل المالحظات الواردة في التقارير النهائي

آما قامت المؤسسة باالنتهاء من إعداد الخطط والبرامج     .  للفحص
ة       ي المملك الخاصة بعلميات فحص فروع البنوك األجنبية العاملة ف
ة        وك تغطي حيث سيتم من خالل عمليات الفحص الميداني لتلك البن
شرآات      ة ال العديد من المواضيع من بينها مدى آفاءة أنظمة حوآم
م محفظة القروض              ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتقيي
اءة      وتقييم محفظة االستثمار الخاصة بالفرع باإلضافة إلى مدى آف

 .  إجراءات االلتزام ومكافحة غسل األموال ومبدأ اعرف عميلك
 
 برامج الفحص المتخصصة  -ب

شطة        قامت المؤسسة بإجراء فحص متخصص على بعض األن
ي                أجير التمويل ات الت ا فحص منتج صرفية ومنه ات الم والعملي

صية            روض الشخ ة           ...  وفحص الق وك العامل خ لبعض البن ال
ة شطة                 .  بالمملك ذه األن ة الفحص المتخصص له دف عملي وته

ة                  وك باألنظم تزام البن دى ال ن م د م صرفية التأآ ات الم والعملي
 . والتعليمات الصادرة من المؤسسة

 
 التطورات التنظيمية التي تمت على نشاط التأجير التمويلي  -ج

ان                ات االئتم ي إحدى عملي أجير التمويل ات الت د عملي ُتع
م        وزاري رق وتخضع لرقابة وإشراف المؤسسة، بموجب القرار ال

اريخ        ١/١٥٦٦ ق       ١٤٢٠/٧/٢١وت م  ١٩٩٩/١٠/٣٠هـ المواف
ات         ي ومتطلب أجير التمويل المتضمن وضع تنظيم لمزاولة نشاط الت
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ات غسل           التدريبية المحلية والدولية ذات العالقة بمكافحة عملي
 .األموال

استكمال متطلبات التقييم المشترك والذي تم إجراؤه  للمملكة من     -
الي          ل الم ة العم ل   )    FATF(  خالل مجموع ة العم ومجموع

ع     )  المينا فاتف (  المالي للشرق األوسط وشمال أفريقيا  ي الرب ف
وال       ٢٠٠٩األول من عام  م لتنظيم إجراءات مكافحة غسل األم

 .وتمويل اإلرهاب
الي           -  (FATF)مشارآة المملكة في عضوية مجموعة العمل الم

ل اإلرهاب من خالل عضوية                  وال وتموي لمكافحة غسل األم
شارآة         ة والم ج العربي األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلي

  .الدائمة في اجتماعات المجموعة
التزام المملكة العربية السعودية بالقرارات الصادرة من مجلس         -

األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب وتمويله، ورفع تقاريرها للجنة 
مكافحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن عن الجهود واإلجراءات  
م      ن رقــ المتخذة من قبـل المملكــة تنفيــذًا لقرارات مجلس األمــ

م    )   ١٢٦٧( م    )  ١٣٧٣(ورق رارات ذات    )  ١٣٩٠(ورقـــ والق
 .الصلة بمكافحة اإلرهاب وتمويله

 
 التدريب حول موضوع غسل األموال والجرائم االقتصادية  -٤

اليب               ى فحص أس استمرت المؤسسة  في تدريب موظفيها عل
ة                       راءات الالزم وال واإلج سل األم ات غ ذ عملي رق تنفي وطـ

ا صرافة               .  لمكافحتهــ الت ال وك ومح سة البن ت المؤس ا ألزم آم
ل      وال وتموي بتكثيف برامج التدريب للتعريف بموضوع غسل األم

اب ن                 .  اإلره دد م سوبي ع ة لمن رامج تدريبي سة ب د المؤس وتعق
الجهات الحكومية حول موضوع مكافحة غسل األموال والتعريف  
ات        بمخاطره وذلك آجزء من التواصل الدائم بين المؤسسة والجه
ة،              وال بالمملك األخرى ذات العالقة في عملية مكافحة غسل األم
ة                   دورات التدريبي برامج وال د من ال دمت المؤسسة العدي حيث ق
وان                  دل ودي سوبي وزارة الع ن من ضاة م ضيلة الق ألصحاب الف
ام   المظالم، وآذلك للمحققين من منسوبي هيئة التحقيق واالدعاء الع
ي                 شارآة ف ى الم ة، باإلضافة إل ومنسوبي األجهزة األمنية المعني
ة            د األمني ك فه ة المل الدورات المقدمة من المعهد العالي التابع لكلي

شارك  ، من جانب آخر. وآذلك جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ت
ي اللجان                 ذلك ف وال وآ المؤسسة في اللجنة الدائمة لتوظيف األم
ة                 صة بدراس ة المخت اطق المملك ع من ي جمي شكلة ف ة الم الفرعي

 .ومعالجة قضايا توظيف األموال
 
 مجـال الســالمة األمـنية  -٥

ملت بعض اإلدارات                        شية ش والت تفتي سة بج ت المؤس قام
اإلقليمية ومراآز النقد وعددًا من فروع البنوك المحلية في مختلف  
سالمة                 ات ال ا لمتطلب ق من تطبيقه دف التحق ة به اطق المملك من

ة             .  األمنية وك المحلي ي البن سالمة ف وعقدت لجنة مدراء األمن وال
سالمة         ل ال عدة اجتماعات ترآزت حول تبني مشروع تحديث دلي
األمنية وتضمينه آافة المستجدات والتطورات التي واآبت العمل       
سالمة                        ي مجال األمن وال وك ف ن البن ود بي سيق الجه البنكي وتن
رة الماضية                  الل الفتــ د قامت المؤسسة خــ وتبادل الخبرات، وق
بإصدار عـدد من التعليمــات المتعلقــة  بنواحـي األمـــن والسالمة 

من جانب آخر،  تتابع المؤسسة تطبيق البنوك المحلية . فــي البنوك

ي                  ة ف ات المالي دة التحري ل اإلرهاب لوح غسل األموال وتموي
اذ        اإلبالغ واتخ وزارة الداخلية، وتحليل نتائج البيانات المتعلقة ب

 .الالزم بشأنها
ق بمكافحة                - د وإرشادات تتعل ة وقواع متابعة ما صدر من أنظم

 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب
مراجعة المؤسسة لإلجراءات والخطوات التي قامت بها محالت   -

صادرة    )  أ(الصرافة المرخصة فئة  للتأآد من تنفيذها للتعليمات ال
رح                   اب وش ل اإلره وال وتموي سل األم ة غ ال مكافح ي مج ف
 .مفاهيمها والتأآيد على ضرورة التقيد بها وااللتزام بما جاء بها

شاء             - شأن إن التحقق من قيام  البنوك بتطبيق تعليمات المؤسسة ب
ل اإلرهاب                     وال وتموي الوحدات الخاصة بمكافحة غسل األم

 . وتعيين مسئولي االلتزام
 
 حملة التوعية المصرفية -٢ 

ام               ة المصرفية خالل ع م ببث    ٢٠٠٩قامت لجنة التوعي
م                    ى سرية بياناته اظ عل ى الحف ا عل رسائل توعوية لحث عمالئه
ات   المصرفية وتحذيرهم من التفريط بها لكي ال يقعوا ضحية عملي
ة المصرفية              د قامت اللجن االحتيال واالختالس من حساباتهم، وق
ائل            ل رس ددة مث ة المتع بحملة التوعية من خالل القنوات اإلعالمي

ك       )  sms(الجوال القصيرة  ة، وآذل والصحافة والتلفزيون واإلذاع
ات               ة والمطوي ة وآشوف الحسابات البنكي أجهزة الصرافات اآللي
ة                       وات اإلعالمي ا من القن وك وغيره روع البن ي ف صقات ف والمل

 . األخرى
                                                                     

شأن            -٣ ة ب ل المملك ملخص الجهود واإلجراءات المتخذة من قب
 مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

وال                         ات غسل األم ة لمكافحة عملي استمرت الجهود الرامي
ة بالموضوع                       ة المعني ة الدائم وتمويل اإلرهاب من خالل اللجن
اط                    ة، وتوجز النق ة باللجن ة الجهات الممثل وبجهود مشترآة لكاف

 :التالية أهم الجهود التي تم تبنيها في هذا المجال
ة                - ة واإلقليمي ات الدولي دد من االتفاقي التوقيع والمصادقة على ع

ل                   وال وتموي سل األم ات غ ة عملي ة بمكافح ة المتعلق والثنائي
 .اإلرهاب

ات    - العمل على تطبيق التوصيات األربعين المتعلقة بمكافحة عملي
اب                ل اإلره سع الخاصة بتموي وال والتوصيات الت غسل األم

 .)(FATFالصادرة من مجموعة العمل المالي 
استمرار اجتماعات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال المكونة  -

ا                 د ومهمته ا مؤسسة النق ة ومقره من ممثلي عدة جهات حكومي
د                      وال وتعق سل األم ة بغ يع المتعلق ة المواض ع آاف ل م التعام

 .اجتماعاتها بشكل شهري
ي                  - ة للقطاعين المال ادات العام ة واإلرش إصدار العديد من األدل

 .والتجاري لمكافحة عمليات غسل األموال
ة                     - ة النقدي الغ المالي تطبيق قواعد وإجراءات اإلفصاح عن المب

د     والمعادن الثمينة عند المغادرة والقدوم من وإلى المملكة وتحدي
ة عشر من الالئحة                     ادة الرابع اذ مضمون الم آلية وطريقة إنف
ديالت                       وال مع إجراء التع ة لنظام مكافحة غسل األم التنفيذي

 .الجوهرية عليها
دورات                   - دوات وال د من المؤتمرات والن ة للعدي استضافة المملك
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 لجان المراجعة بالبنوك  -٩
ة لعمل           يتم متابعة التزام البنوك بالضوابط والتعليمات المنظم

ات ذات                     د والتعليم ق القواع ن تطبي د م ة والتأآ ان المراجع لج
ارات                    ن خالل الزي ا م وك له ق البن ة تطبي م متابع ة، وتت العالقـ

 .  التفتيشية الميدانية واالجتماعات التنسيقية الدورية
 

 مجـال تـقـنية المعلومات البنكية  -١٠
 : تم في هذا المجال ما يلي 

ة               - ي اب رق ة ال ظم ر األن فحص جميع البنوك المحلية للتأآد من توف
كي                               ن ب اتف ال ه الل ال ـ ن خـ ـ ة مـ ـ ـ ي ك ن ب ات ال واألمان للعمليــ

 .واالنترنت
ق                 - ة عن طري ي ك ن ب دراسة الشكاوى التقنية المتعلقة بالخدمات ال

 .االنترنت
اتف               - ه ة من خالل ال تطوير ضوابط تعزيز أمن العمليات البنكي

 .البنكي
ة من                    - اي وق ة ال ي ل م ي ع تزويد البنوك بالمقترحات التي تساعد ف

ل                 وي م وال وت م غسل األم التعرض واالستغالل في تنفيذ جرائ
 .اإلرهاب

دراسة بعض جوانب اإلجراءات األمنية ألنظمة الخدمات البنكية   -
م                  ك ت ى ذل اًء عل ن ا، وب ه اإللكترونية التي تقدمها البنوك لعمالئ
واآب مع أحدث              ت ت توجيه البنوك بإضافة وتعديل بعضًا منها ل
د من األمن          زي وسائل الحماية األمنية في هذا الشأن لضمان الم

 . لحسابات عمالء البنوك
 

 نشاط التأمين: تاسعًا
ة       :  أوًال تطورات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملك

 م٢٠١٠حتى الربع األول من عام 
 
 :التعاميم واللوائح المتعلقة بالنشاط اإلشرافي -أ
 . الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش -
ن         - شرآات التأمي قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ل

ة                    ة العربي ي المملك رة ف ن الح رآات المه أمين وش ادة الت وإع
 . السعودية

ة  - أمين             الئح رآات الت ي ش اطر ف ن       إدارة المخ ادة التأمي وإع
 .وشرآات المهن الحرة

أمين وشرآات المهن                  الئحة مكافحة   - ي شرآات الت ال ف االحتي
   .الحرة في المملكة العربية السعودية

  .التنظيمية ألعمال إعادة التأمين الالئحة -
 .لسلوآيات سوق التأمين الالئحة التنظيمية -
ات                     - ى المرآب ي عل أمين اإللزام دة للت ة الموح شروع الوثيق م
 ). المعدلة(
 
 :التعليمات والبيانات المتعلقة بالنشاط اإلشرافي -ب
أمين وشرآات المهن الحرة                        - ة أسماء شرآات الت تحديث قائم

 .بشكل دوري ونشرها على موقع المؤسسة اإللكتروني
ن                - إعالنات توضيحية من المؤسسة حول وضع شرآات التأمي

 .القائمة والعاملة في المملكة سابقًا
ام                     - ة لع أمين بالمملك وق الت سح س ر م ر تقريـــ إصدار ونشـــ

لمتطلبات السالمة األمنية بصفة عامة وتطبيق التعليمات الخاصة     
زة تحسس               ق، وأجه شاف الحري ة اآت بالحراسات األمنية، وأنظم
ر                 تخدام الدوائ ة باس ام المراقب سرقة، ونظ شاف ال دخان، واآت ال
التلفزيونية، ومخارج الطوارئ، وتأمين وتشغيل وصيانة آاميرات 
ا،                  وك وفروعه ي إدارات البن ستخدمة ف ي الم التصوير التلفزيون
د             اطق النق ة بمن وتلك المستخدمة في المواقع الحساسة ذات العالق
زة                  د والغرف المحصنة وأجه صرافين وخزائن النق آصناديق ال

ق              .  الصرف اآللي ة تطبي ر آلي وتسعى المؤسسة باستمرار لتطوي
ي      أحدث المواصفات والمعايير المتبعة دوليًا إلمكانية استخدامها ف
تخدام أو استغالل           البنوك المحلية وذلك من أجل تقليل مخاطر اس
وك           ون البن د يستهدفــ العابثين بتلك األجهزة، أو المجرمين الذين ق

ة       د من              .  المحلية ألغراض إجرامي د أصدرت المؤسسة العدي وق
ة         تخدام أنظم ات اس التعليمات التي من شأنها متابعــة وتطوير تقني
د         ا عن ة به التصوير ومدة االحتفاظ بها وتزويــد األجهــزة األمنيــ

 .الحاجة
 
 السـعـودة   -٦

ة                 سعودة والعمال ة موضوع ال سة متابع واصلت المؤس
ك من خالل            السعودية في البنوك  وتطورها الكمي والنوعي وذل
ق           وك عن طري دراسة أوضاع العمالة األجنبية التي تعمل في البن
ي        ة ف مؤسسات وشرآات التوظيف األهلية ودراسة شكاوى العمال

سعودة  . البنوك من حيث بيئة العمل واستمرار رفع معدالت نسبة ال
ي         الجدير بالذآر أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع البنكي ف

 . في المئة ٨٦.٠٤م بلغت ٢٠٠٩عام 
 
 البطاقـات االئـتمانيـة  -٧

ات                       ع الجه ستمر م سيق الم ة والتن سة بالمتابع وم المؤس تق
ات      ق بعملي والسلطات المختصة ذات الصلة محليًا ودوليًا فيما يتعل
ات                 شاط بطاق ة ن ر ومتابع ى تطوي البطاقات االئتمانية والعمل عل
ق           ذا القطاع وتطبي االئتمان بالمملكة من خالل تأهيل المنتسبين له
ا اشتراط الحصول               ًا ومنه ا عالمي أفضل الممارسات المعمول به

د دورات    .  على الشهادة المهنية المتخصصة بهذا المجال آما تم عق
ان                       ات االئتمــ ي مجال بطاق ل متخصصة ف ة وورش عم تدريبي
ة                    شرآات الدوليــ ع ال اون م ة بالتع ات األمني سوبي القطاع لمن

 . ألنظمــة الدفــع فيــزا، وماستر آــارد، وأمريكــان اآسبرس
 
 برنامج آفالة    -٨

م بمبادرة من صندوق ٢٠٠٦تم تأسيس برنامج آفالة في عام        
ل               ات تموي ى معوق ى التغلب عل التنمية الصناعية والذي يهدف إل
ك                تي ال تمل صاديًا وال ة اقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدي

ة  .  القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل ويتم متابع
ل            ديم تموي وك بتق وم البن برنامج آفالة مع البنوك المحلية  حيث تق

ة         ٧٥للمشاريع المؤهلة وذلك بضمان يصل إلى  ة من قيم في المئ
ل                  سعودي وبتموي صناعية ال ة ال القرض مقدم من صندوق التنمي

ام             . مليون ريال ١,٥يصل إلى  م خالل الع ا ت اد       ٢٠٠٩آم م اعتم
ة     ،  مليون ريال)  ١٨١(آفالة وبمبلغ إجمالي )  ٥٠٤( آما بلغت قيم

ام             وك خالل ع ون  )  ٤٦٤(م   ٢٠٠٩القروض التي مولتها البن ملي
 . ريال
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ق       ١٤٢٤/٦/٢وتاريخ  ٣٢/الملكي رقم م م ٢٠٠٣/٧/٣١هـ المواف
وقد قامت المؤسسة بالزيارات اإلشرافية حسب     .  والئحته التنفيذية

الخطة الموضوعة للتأآد من أن شرآات التأمين التعاوني على قدر 
ك            ة لتل ة والفني ات النظامي عاٍل من الكفاءة والجاهزية وأن المتطلب
ا المؤسسة                  تي وافقت عليه الشرآات متطابقة مع خطط العمل ال

 .مسبقًا آشرط أساسي لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط
 

اٍن وعشرين شرآة                      ارة ثم ارات بزي ق الزي ام فري وقد ق
أو إعادة التأمين وتسع عشر شرآة من شرآات المهن                /تأمين و

م، حيث قام ٢٠١٠م والربع األول من عام ٢٠٠٩الحرة خالل عام 
ى                  الترآيز عل ارات اإلشرافية ب ذ الزي اء تنفي الفريق اإلشرافي أثن
ن                      شرآات التأمي ة ل ة واإلداري ة والنظامي ي الفني ع النواح جمي
ن                 ل شرآات التأمي ة لك تراتيجية العام م اإلس م تقيي اوني، وت التع
وأهدافها وخططها التوسعية والتأآد من أنها متوافقة مع المعلومات 
د من أن الهيكل              ترخيص، والتأآ المقدمة للمؤسسة ضمن طلب ال
س اإلدارة                      ائف اإلدارات ومجل أمين ووظ شرآة الت اإلداري ل
ة وأهداف               واللجان تقوم بوظائفها حسب النظام والالئحة التنفيذي

در             .  وخطط الشرآة د من وجود ق وتم أيضًا خالل الزيارات التأآ
عاٍل من االتصال والتعاون والتنسيق بين إدارات الشرآة المختلفة، 
ة                 تزام ولجن ة االل ة وإدارة رقاب ة الداخلي خصوصًا إدارة المراجع

ى                    .  المراجعة اإلطالع عل ي المؤسسة ب ق اإلشرافي ف ام الفري وق
ة من خالل                       ة الفني ا من الناحي خطط العمل الموضوعة وتقييمه
ات                     م المنتج سعير وتقيي ات ت أمين وأساس ات الت ة عملي مراجع
ديرات                  شرآة والتق ة بال تثمار الخاص ات وأدوات االس وعملي

اء              .  والتوقعات المالية المستقبلية لها ق أثن د الفري ام يتأآ شكل ع وب
ة فاعل                 ة داخلي القيام بالزيارات اإلشرافية من وجود نظام مراقب
يحتوي على تعليمات للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر وتعليمات     

ق     .  رقابة االلتزام وإجراءات معالجة شكاوى العمالء     وم الفري ويق
ق                          ة وثائ ة حمل ى حماي ًا من حرص المؤسسة عل أيضًا وانطالق
ام                    د من قي أمين بالتأآ ي سوق الت صداقية ف ز الم أمين وتعزي الت
م                    م وتقدي ة مع عمالئه ة وعدال شرآات التأمين بالتعامل باحترافي

ة    .  خدمات على قدر عاٍل من الجودة وباستمرار يتم التأآد من فعالي
ا                 أمين ووظائف إدارة موارده شرآات الت ة ل ة اإللكتروني األنظم
ان        البشرية مثل التدريب ونظام الحوافز حيث أنهما عنصران هام

 .يشيران إلى قدرة الشرآة على تحقيق افضل درجات األداء
 

 السعودة في قطاع التأمين: ثالثًا
 :القرارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة -أ

ة شرآات                       ة لنظام مراقب ة من الالئحة التنفيذي تنص المادة الثاني
ر            و تطوي التأمين التعاوني على أن أحد أهداف النظام والالئحة ه
ن                      دريب وتوطي ك الت ي ذل ا ف ة بمــ ي المملكـــ أمين ف اع الت قط

 .الوظائف
 

آما تنص المادة الرابعة من الالئحة على أن خطة العمل          
لشرآات التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين يجب أن      
ل                         ف وتأهيـ ة توظي وظفين وخط ع للم دد المتوق ضمن الع تت

 .السعوديين
  

ر             ٢٠٠٩م خالل الربع األول من عام ٢٠٠٨ شر تقري م ن ا ت م، آم
اني من             ٢٠٠٩مسح سوق التأمين بالمملكة لعام  ع الث م خالل الرب

 . م٢٠١٠عام 
 
 :التعاون مع المنظمات الدولية -ج

ة                  راف والرقاب ز اإلش سة لتعزي ود المؤس ار جه ي إط ف
شارك            أمين، ت ي قطاع الت وتطبيق المعايير والممارسات الدولية ف

في )   IAIS(المؤسسة في عضوية الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، 
آما تشارك المؤسسة في عضوية  .  جميع لجانها الرئيسية والفرعية

ال                      ى أعمــ ة عل راف والرقابــ ة لإلش ات العربي دى الهيئــ منت
 .التأميـــن

 
شاط                  -د ى ن ة عل ال اإلشراف والرقاب التطورات األخرى في مج

 :التأمين
استمرت المؤسسة في العمل على مشروع الربط مع                      

شرآات التأمين عبر نظام آلي يساعد المؤسسة على رقابة المالءة            
المالية لشرآات التأمين وحجم األقساط المكتتبة ونوعية األصول             

 . وااللتزامات وغيرها من البيانات المالية وغير المالية
 

ن      وتم االنتهاء من عملية تقييم معظم محافظ شرآات التأمي
شرآات                  ى ال ا إل ة بغرض نقله سوق المحلي األجنبية العاملة في ال
ى        افظ إل المرخصة في المملكة، وقد تم فعليًا نقل عدد من تلك المح
ظ                  اقي المحاف ل ب تكمال نق ع اس الشرآات المرخصة، ومن المتوق

 . م٢٠١٠خالل عام 
 

ل                     ن وتأهي ي تعيي من ناحية أخرى استمرت المؤسسة ف
رًا              أمين بالمؤسسة نظ ة الت الكوادر البشرية للعمل في إدارة مراقب
ة              ام بعملي ة للقي ة ومؤهل الستمرار الحاجة إلى آوادر بشرية مدرب

ى أآمل وجه           أمين عل وتعمل المؤسسة     .  الرقابة على شرآات الت
على تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في مجال اإلشراف       
ة للحصول               على نشاط التأمين من خالل االبتعاث لخارج المملك
شاط                  ى ن ة واإلشراف عل ي مجاالت الرقاب على التأهيل المالئم ف

ة  .  التأمين وأيضًا تم عقد عدة دورات تدريبية داخلية لموظفي مراقب
رات                 ة ومؤتم وظفين لحضور دورات تدريبي اد الم أمين وإيف الت

 .وندوات خارجية
 

 الزيارات اإلشرافية لشرآات التأمين التعاوني: ثانيًا
ن                ى شرآات التأمي ة واإلشرافية عل تشمل العملية الرقابي

د من              داني والتأآ التعاوني القيام باإلشراف المكتبي والفحص المي
ة                 ا المالي وة مالءته شرآات وسالمة وق اإلجراءات االحترازية لل
ك              ا بتل ة اإلدارة العلي باإلضافة إلى القيام بزيارات إشرافية ومقابل

وتحقيقًا لهذا الغرض استمرت المؤسسة بالقيام بزيارات .  الشرآات
ة     إشرافية لشرآات التأمين المتوقع حصولها على تراخيص لمزاول
نشاط التأمين التعاوني في المملكة، وآذلك الشرآات الحاصلة على 

 . الترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة
ى    وتهدف الزيارات اإلشرافية لشرآات التأمين التعاوني إل

ق مع               أمين تتواف شرآات الت ك ال التأآد من أن األنظمة الداخلية لتل
صادر بالمرسوم                 اوني ال أمين التع أحكام نظام مراقبة شرآات الت
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 م ٢٠٠٩أداء سوق التأمين في المملكة في عام : سادسًا
 :أداء السوق بشكل عام -أ
ي   ٣٣,٨م نموًا آبيرًا بنسبة ٢٠٠٩شهد سوق التأمين في عام     - ف

ال     ١٤,٦المئة وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها  مليار ري
ام                 ١٠,٩سعودي مقارنة بإجمالي    ي ع ال سعودي ف ار ري ملي

الزيادة بشكل رئيس لزيادة الوعي بأهمية    وتعزى هذه.  م٢٠٠٨
ى           أمين اإللزامي عل التأمين خالل العام باإلضافة إلى إدخال الت

 . المرآبات والتأمين الصحي التعاوني
ل                      - تي تمث ا، وال ام المكتتب به أمين الع ساط الت ارتفع إجمالي أق

غ         ١٤,٤في المئة من نشاط التـأمين، بنسبة  ٤٣.٢ ة لتبل ي المئ ف
ار   ٥,٥م مقارنة مع ٢٠٠٩مليار ريال سعودي في عام  ٦,٣ ملي

 . م٢٠٠٨ريال سعودي في عام 
ل              - تي تمث ا، وال ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب به

سبة       ٥٠حوالي  ة        ٥١,٨في المئة من نشاط التأمين، بن ي المئ ف
 ٤,٨م مقارنة مع      ٢٠٠٩مليار ريال سعودي في عام  ٧,٣ليبلغ 

 .م٢٠٠٨مليار ريال سعودي في عام 
سبة                     - أمين الصحي بن ام والت أمين الع ى الت أدت زيادة الطلب عل

شاط               ٥١,٨في المئة و ١٤,٤ و ن ى نم ي إل ى التوال في المئة عل
ويعود النمو الكبير في أقساط التأمين الصحي إلى .  قطاع التأمين

صادرة             أمين الصحي اإللزامي ال حد آبير إلى تطبيق لوائح الت
  .من مجلس الضمان الصحي التعاوني

سجل إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار المكتتب بها ارتفاعًا   -
ام            ١,٠في المئة لتبلغ   ٦٨,٩بنسبة  ي ع ال سعودي ف مليار ري
 .م٢٠٠٨مليار ريال سعودي في عام  ٠,٥٩مقارنة مع  م٢٠٠٩

ة                   - ة قوي ع بدعام ة يتمت ي المملك اوني ف اليزال نشاط التأمين التع
ن            ق بالتأمي ا يتعل بفضل التوسع في التأمين اإللزامي خاصة فيم

ًا             ل حالي ذي يمث شاط                 ٥٠الصحي وال الي ن ة من إجم ي المئ ف
 ).١-٥جدول (.م٢٠٠٨في المئة في عام  ٤٤التأمين مقارنة بحجم 

 
 :عمق وآثافة سوق التأمين -ب
ب                 يعرف عمق      - أمين المكتت ساط الت الي أق أمين بإجم سوق الت

الي         بها ي اإلجم ستوى عمق           .  نسبة إلى الناتج المحل غ م د بل وق
ام                      ي ع سعودية ف ة ال ة العربي ي المملك م ٢٠٠٩نشاط التأمين ف

ة مع                ١,٠٦حوالي  ة مقارن ي المئ ام              ٠,٦٢ف ي ع ة ف ي المئ ف
دا                .  م٢٠٠٨ ضا ج ار منخف ة واالدخ أمين الحماي ق ت د عم ويع

ة ويعزى                 ي المملك أمين الصحي ف مقارنة مع التأمين العام والت
ن        ال التأمي سبب الزيادة في عمق سوق التأمين إلى النمو في أعم

 . م٢٠٠٩وانخفاض حجم إجمالي الناتج المحلي خالل عام 
ن                       - ى التأمي رد عل اق الف دل إنف أمين بمع ة سوق الت تعرف آثاف

دد          ( ى ع سومة عل إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لألفراد مق
ال سعودي         ٤٤٠وارتفعت آثافة سوق التأمين من ).  السكان ري

ي        ٥٧٦م إلى ٢٠٠٨لكل فرد في عام  رد ف ريال سعودي لكل ف
 .في المئة ٣٠,٨م، أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٩عام 

 
 :إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها -ج

ات                 ى المرآب أمين عل ي     ٧١شكل التأمين الصحي والت ف
ام                    ي ع ا ف أمين المكتتب به ساط الت . م٢٠٠٩المئة من إجمالي أق

وأآدت المادة الخمسون من الالئحة في إحدى فقراتها على  
ة           أنه يتوجب على شرآات التأمين وأصحاب المهن الحرة المتعلق
ل            ة آ ًا من نهاي بالتأمين تزويد المؤسسة، قبل خمسة وأربعين يوم
ى                          سعوديين عل وظفين ال سب الم دد ون شمل ع ان ي الي ببي عام م
ستويات                     رع أو إدارة، وم ل ف ستوى آ ل، وم مستوى الشرآة آك

سبعين  .  اإلدارات التي يشغلها السعوديون وحسب المادة التاسعة وال
ه               اوني فإن أمين التع ة شرآات الت من الالئحة التنفيذية لنظام مراقب

شرآة وأصحاب          " دى ال يجب أال تقل نسبة الموظفين السعوديين ل
ى أن                      ى عل سنة األول ة ال ي نهاي ة ف المهن الحرة عن ثالثين بالمئ

 ".تزداد سنويًا حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة
 
 :العاملون في قطاع التأمين -ب

ي                     اوني ف أمين التع ي شرآات الت دد موظف بلغ إجمالي ع
ام             ٥٨٠٠المملكة العربية السعودية  ة ع ي نهاي م    ٢٠٠٩موظفًا ف

يشكل الموظفون .  م٢٠٠٨موظف في نهاية عام  ٥٤٤٧مقارنة مع 
وى    ٤٧,٥السعوديون في شرآات التأمين  في المئة من إجمالي الق

ي     ٢٦,٣العاملة، ويشغلون  في المئة من المناصب اإلدارية العليا ف
 .الشرآات

 
 التدريب: رابعًا

د                  ع المعه اون م ة، بالتع رامج تدريبي د ب صميم وعق م ت ت
ان   المصرفي التابع  لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتشمل األرآ
الرئيسة لممارسة نشاط التأمين بما يتوافق مع نظام مراقبة شرآات 

 . التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
 

أمين وحث         وفي إطار جهود المؤسسة في تنظيم قطاع الت
ن   الشرآات وموظفيها على االلتزام بالمهنية وممارسة نشاط  التأمي
ح                      ة واللوائ ع األنظم ق م ا يتف ة وبم ة ومنهجي ى أسس علمي عل
داد امتحان      والتعليمات الصادرة من المؤسسة، قامت المؤسسة بإع

أمين               يات الت ي أساس ة ف شهادة العام ة   )  IFCE(ال شهادة إلزامي آ
ذه                     أمين وشرآات المهن الحرة، وتغطي ه لموظفي شرآات الت
شاط                    ة بن وائح الخاص ة والل ية لألنظم ادئ األساس شهادة المب ال
ي            ًا لجدول زمن التأمين، ويتم تطبيقها خالل مدة ثالث سنوات وفق
ل شريحة من                    ا تجاوز االمتحان لك يحدد المدة التي يجب خالله

 .شرائح الموظفين
 

 موقع المؤسسة على االنترنت: خامسًا
ي                   أمين ف شاط الت ًا لن ًا خاص سة رابط خصصت المؤس

ع           www.sama.gov.saموقعها اإللكتروني  ى جمي وي عل يحت
أمين                ة بقطاع الت اميم والدراسات المتعلق ، األنظمة واللوائح والتع

ترخيص              ب ال ة بطل اذج الخاص ذلك النم الءة    ،  وآ ايير الم ومع
أمين وشرآات المهن الحرة               للمؤسسين والمدراء في شرآات الت
ى                     ع المؤسسة عل أمين، ويمكن الرجوع لموق شاط الت المتعلقة بن
ن                 شرآات التأمي ى آخر تحديث ل االنترنت من أجل الحصول عل
ن                  شاط التأمي ة بن المرخصة وآذلك شرآات المهن الحرة المتعلق

 .والتي يتم تحديثها بصفة دورية
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نوع التأمين

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*
—————————————————————————————————————————————————————

التأمين من الحوادث والمسئولية 
٥٧٧,٣٦,٧٢١٩,٢٣٨,٠٥٣١,٣٤,٩٢١٧,٣٤٠,٩٥٤٣,٧٣,٧٢٤٤,٣٤٤,٩واألنواع األخرى

٢٤٤٠,٢٢٨,٤٢٢٩٧,٣٩٤,١٢٥٤٢,١٢٣,٣٢٤٥٨,٧٩٦,٧٣٠٥٥,٤٢٠,٩٢٩٤٤,١٩٦,٤التأمين على المرآبات

الحريق  ٧٤٢,٢٨,٦٨٤,١١١,٣٧٩٨,٤٧,٣٩٥,٤١١,٩٩٠٤,٩٦,٢١٠٥,١١١,٦التأمين على الممتلكات / 

٥٣١,٦٦,٢١٦٩,٨٣١,٩٦١٩,٦٥,٧٢٠١,٥٣٢,٥٥٢٥,٠٣,٦١٨٣,٢٣٤,٩التأمين البحري

١١٤,٥١,٣٣,٦٣,١١٣٨,٥١,٣٥,٥٤,٠١٧٤,١١,٢١,١٠,٦التأمين الجوي

٣٠٥,٣٣,٦٢,٤٠,٨٢٠٨,٢١,٩٠,٩٠,٨٣٠١,٧٢,١٥,٢١,٧تأمين الطاقة 

٤٧٩,٧٥,٦٩٧,٦٢٠,٣٦٨٢,١٦,٢١٢٢,٢١٧,٩٨١٠,٣٥,٥١٢٥,٣١٥,٥تأمين هندسي

٥١٩٠,٨٦٠,٥٢٨٧٣,٩٥٥,٤٥٥٢٠,١٥٠,٦٣١٠١,٦٥٦,٢٦٣١٥,٣٤٣,٢٣٦٠٨,٤٥٧,١إجمالي التأمين العام

٣٠٦٥,٠٣٥,٧٢٤٠٣,١٧٨,٤٤٨٠٥,٢٤٤,٠٣٧٥٠,٩٧٨,١٧٢٩٢,٠٤٩,٩٥٥٥٦,٩٧٦,٢إجمالي التأمين الصحي

--١٠٠٢,٨٦,٩٩٠٨,٠--٥٩٣,٧٥,٤٤٦٨,٢--٣٢٧,٠٣,٨٢٦٦,٨إجمالي تأمين الحماية واالدخار

٨٥٨٢,٨١٠٠,٠٥٥٤٣,٨٦٣,٩١٠٩١٨,٩١٠٠,٠٧٣٢٠,٧٦٦,٤١٤٦١٠,١١٠٠,٠١٠٠٧٣,٣٦٧,٣اإلجمالي 

٢٠٠٩

جدول رقم ٥-١ : مؤشرات التأمين خالل الفترة ٢٠٠٧م -٢٠٠٩م

٢٠٠٨
——————————————————————————————————————

اظ اإلجمالية       -- : غير متوفر      *: ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتف

———————————————————
٢٠٠٧
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أمين               ادة الت ن     .  أقساط التأمين بعد خصم  حصة إع شكل التأمي وي
في المئة من صافي   ٨٤الصحي والتأمين على المرآبات ما نسبته 

ة         .  م٢٠٠٩أقساط التأمين المكتتب بها في عام  أمين الطاق وسجل ت
د سجل         ا، فق أسرع نمو من حيث صافي أقساط التأمين المكتتب به

والي       ام              ٤٦٣,٩نسبـــة نمــو تقدر بحـــ ي عـــــ ة فــ ي المئـــ فــ
 ).١-٥جـــدول رقــم (م ٢٠٠٩

 
 :نسبة االحتفاظ -هـ

ي                        ا الت ًا للمخاطر المكتتب به اظ مقياس سبة االحتف تعد ن
سبة                   تحتفظ بها ن ن ة بي ة  طردي د عالق شرآة التأمين، حيث توج

سيم                   .  االحتفاظ والمخاطر ق تق سبة عن طري ذه الن ويتم حساب ه
ن                       ساط التأمي الي أق ى إجم ا عل أمين المكتتب به صافي أقساط الت

 ٥٠وأصبح التأمين الصحي أآثر أنواع التأمين طلبًا حيث شكل         
م، ٢٠٠٩في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام   

ن     .  م٢٠٠٨في المئة في عام    ٤٤مقارنة مع حوالي  ل التأمي ويحت
سبته            ا ن شكًال م على المرآبات المرتبة الثانية من حيث الطلب م

ام                      ٢١ ا ع ب به أمين المكتت ساط الت الي أق ن إجم ة م ي المائ ف
ة واالدخار           ٢٠٠٩ ى الحماي أمين عل م، في حين شكلت أقساط الت

سبته                 ا ن أمين البحري م ة،         ٦.٩والتأمين الهندسي والت ي المئ ف
م       (في المائة على التوالي    ٣.٦في المائة، و  ٥.٥و -٥جدول رق
١.( 
 
 :  صافي أقساط التأمين المكتتب بها -د

ي                  ه إجمال ا بأن أمين المكتتب به يعّرف صافي أقساط الت

رأس المال
تاريخ الحصول على التصريح( مليون ريال)اسم الشرآة

—————————————————————
٥٠٠٢٠٠٤/١٢/٠٢الشرآة التعاونية للتأمين

٨٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
٣٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

٢٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١ شرآة الدرع العربي للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة إياك السعودية للتأمين التعاوني (سالمة)

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة ساب تكافل
١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١الشرآة العربية السعودية للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة األهلي للتكافل
٢٢٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨شرآة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨الشرآة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

٢٥٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شرآة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شرآة الصقر للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٠الشرآة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٨شرآة التأمين العربية التعاونية

٢٠٠٢٠٠٨/٠٧/٠٢الشرآة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء)
١٠٠٠٢٠٠٨/٠٧/٢١الشرآة السعودية إلعادة التأمين التعاوني (إعادة)

٤٠٠٢٠٠٨/٠٨/١٠شرآة بوبا العربية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/١٢/٣٠الشرآة المتحدة للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٩/٠٣/٠٩الشرآة األهلية للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/٠٥/١٠شرآة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(اسيج)
٢٠٠٢٠٠٩/١١/١٧شرآة الراجحي للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/١٢/٠٨شرآة ايس العربية للتأمين
٢٠٠٢٠١٠/٠١/٢٦شرآة أآسا للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠١٠/٠٢/١٣الشرآة العالمية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٠٦الشرآة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٢٤شرآة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

جدول ٥-٢ : الشرآات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى الربع األول من عام ٢٠١٠م
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ي       .  المكتتب بها أمين ف وبلغت نسبة االحتفاظ اإلجمالية لشرآات الت
ام                ٦٧,٣السوق السعودية  ي ع ة ف ي المئ ذه     .  م٢٠٠٩ف أثر ه وتت

ات        ى المرآب النسبة إلى حد آبير بنسبة االحتفاظ العالية للتأمين عل
ي           ا حوال شكالن مع ة من           ٧١والتأمين الصحي، اللذان ي ي المئ ف

ل من     .  إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها وبلغت نسبة االحتفاظ لك
ة و         ٩٦التأمين على المرآبات والتأمين الصحي    ي المئ ي     ٧٦ف ف

ي          ى التوال ة عل ام            المئ ي ع ط         .  م٢٠٠٩ف غ المتوس ا بل بينم

ن        (لنسبة االحتفاظ ألنواع التأمين األخرى       المرجح دا التأمي ا ع م
صحي          أمين ال ات والت ى المرآب ام             ٢٠,٣)  عل ي ع ة ف ي المئ ف

 .م٢٠٠٩
 

اظ         سبة احتف آما سجل تأمين الطاقة والتأمين الجوي أقل ن
ة        ١,٧تقدر بنحو  ي المئ ام                    ٠,٦ف ي ع ي ف ى التوال ة عل ي المئ ف

 ).١-٥جدول رقم (م ٢٠٠٩
 

رأس المالاسم الشرآة

تاريخ اإلدراج( مليون ريال)
————————————————

١٣٠٢٠١٠/٢/١٥شرآة بروج للتأمين التعاوني

جدول رقم ٥-٣: الشرآات المدرجة في سوق األسهم ولم تحصل على التصريح النهائي حتى الربع األول من عام ٢٠١٠م

رأس المال
تاريخ صدور المرسوم الملكي ( مليون ريال)

————————————————
٥٥٥٢٠٠٩/٠٣/١٦شرآة سوليدرتي السعودية للتكافل

٢٠٠٢٠٠٩/٠٤/٢٨شرآة طوآيو مارين السعودية
٣٢٠٢٠٠٩/٠٦/٠٣شرآة أمانة لتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/١٠/١٠الشرآة الوطنية للتأمين
١٧٥٢٠١٠/٠٣/٣١شرآة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني

جدول رقم ٥-٤ : الشرآات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها حتى نهاية الربع األول من عام  ٢٠١٠م

المنطقة / نوع 
صيدلياتمستوصفاتمستشفياتالمنشأة

مجمع 
عيادات

عيادة 
طبيب واحد

مرآز 
عمليات 
اليوم 
الواحد

محل 
نظارات 
طبية

مختبر 
تحليل

مرآز 
تشخيص

مرآز 
عالج 
اإلجماليطبيعي

————————————————————————————————————
٣٠٢٣٢٨٦١٨٢٨٥١٧٦٥٣٥٧٣٢الرياض 
٢٨٨٧٦٨٦٤٥٢٥١١١١٣٠٨الشرقية 

٤٥١٢١٧٨١٥٧٢٥٥٦١٦١٢٥٠١مكة المكرمة 
٣١١٥٤٠٠٤٠٠٠٢٧حائل 

٦٢٢١٠٩٠٠١٥٠٠٠٦٢القصيم 
١٩٥٢٠٠٠٠٠٠١٧الحدود الشمالية 

٣١٢٤٧٠٠٣٠٠٠٢٩جازان 
١١٤٠١٥٢٣٠٠١٠٠٠٠٩٩عسير 

٢١٠٤٤٠٠٠٠٠٠٢٠الجوف 
٣١٤٣٩٠٠٥٠٠٠٣٤نجران 
٤١٥٢٤١٠٧٠٠٠٣٣تبوك

٢١٠٢١٠٠٥٠٠١٢١الباحة 
١٢١٤١١١٩١١٢٩٠٠٠٨٧المدينة المنورة 

١٥٠٥٩٧٢٩٣٤٨٥٤٠١٣٣٦٦١٢٥٩١٩٧٠اإلجمالي 

جدول رقم ٥ - ٥ : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون حتى نهاية الربع األول من عام ٢٠١٠م 
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 :العموالت المدفوعة للوسطاء ووآالء التأمين -و
ن                         رآات التأمي ا ش تي دفعته والت ال الي العم غ إجم بل

أمين        الء الت ام            ٨٥٠للوسطاء ووآ ي ع ال ف ون ري م ٢٠٠٩ملي
 ١٠,٤م مرتفعًا بنسبة   ٢٠٠٨مليون ريال في عام  ٧٧٠مقارنة مع 

ي     ٥٧,٥في المئة  و ٦٤,٨وشكلت عموالت التأمين العام .  بالمئة ف
م ٢٠٠٩م و٢٠٠٨المائة من إجمالي العموالت المدفوعة في عامي 

آما شهدت عموالت التأمين الصحي  أآبر معدل نمو .  على التوالي
 .م٢٠٠٩م و٢٠٠٨في المئة  بين عامي  ٣٤,٣بلغ 

 
 :إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط -ز

شاط                     وع الن ة حسب ن ات المدفوع الي المطالب ارتفع إجم
سبة     ة من             ٣٨,٩بن ي المئ ام                ٥,٢ف ي ع ال سعودي ف ار ري ملي
ام            ٧,٣م  إلى ٢٠٠٨ ي ع ال ف ن     .  م٢٠٠٩مليار ري وشكل التأمي

ة     ٧٧,٦في المئة و ٨٢,٩الصحي والتأمين على المرآبات  في المئ
ام          ي ع ام      ٢٠٠٨من إجمالي المطالبات المدفوعة ف م ٢٠٠٩م وع

سبيًا           .  على التوالي الي ن ة النصيب الع وتعكس هذه النسب المرتفع
سوق       ي ال ي  .  ألنواع أنشطة التأمين من إجمالي أقساط التأمين ف وف

دل  ٢٠٠٩عام  م، سجلت أنواع أنشطة التأمين على الطاقة أعلى مع
أآثر من                          ات المدفوعة حيث ارتفعت ب الي المطالب ي إجم نمو ف

دره                   ٥٧٠ظعف لتصل إلى   ٢١ غ ق ة بمبل ال مقارن ون ري  ٢٧ملي
 . مليون ريال في العام السابق

 
 وضع شرآات التأمين في المملكة: سابعًا

ام              ع األول من ع ق    ٢٠١٠حسب بيانات نهاية الرب م واف
ة           أمين لمزاول مجلس الوزراء على تأسيس ثالث وثالثين شرآة ت
بع                       ا س اوني منه أمين التع ادة الت اوني أو إع أمين التع شاط الت ن
بعًا   وعشرين شرآة تأمين لمزاولة نشاط التأمين أو إعادة التأمين س
دة                            أمين واح اك شرآة ت ا أن هن ائي آم ا التصريح النه تم منحه
ي               ى التصريح النهائ د عل مدرجة في سوق األسهم ولم تحصل بع

شاط   ة الن س              ،  لمزاول ق مجل رى واف أمين أخ رآات ت وخمس ش
أمين أخرى أوصت المؤسسة                    سها وشرآتا ت الوزراء على تأسي
ى مراحل              صها إل بالموافقة عليها مبدئيًا ووصلت إجراءات ترخي

 ).٤-٥،  ٣-٥،  ٢-٥جدول رقم (متقدمة 
 

 مجلس الضمان الصحي التعاوني: ثامنًا
ة                     ٢٠٠٩في نهاية عام   طي غ ت ال ن ب ي ول شم م دد ال غ ع م بل

دة              واف ة ال ال م ع رد          ( الصحية  من ال ن ف ي ة مالي دد        ) ست غ ع ل ، وب
ة   ٢٥الشرآات المؤهلة لبيع وثائق الضمان الصحي التعاوني  شرآ

 . مؤهلة
 

ر             ي وف ت امت ب آما بلغ عدد الشرآات أو المؤسسات التي ق
ام       حو          ٢٠٠٩التغطية الصحية لعامليها حتى نهاية ع  ٣٠٠,٨م ن

ل   .  ألف شرآة ومؤسسة ب وبلغ عدد المرافق الصحية المعتمدة من ق
 . مرفقًا صحيًا حول المملكة ١٩٧٠المجلس لتقديم الرعاية الصحية 

 
ة                  ب رت م ات ال وصف ست م ل ال أما بالنسبة لنوع المنشأة فتحت

ة     ك ل األولى بين المناطق المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في المم
ام                   ـ ع األول من عـ رب ة ال اي عات               ٢٠١٠حتى نه جم ا م ه ي ل م  ي

العيادات، ثم محالت النظارات الطبية فيما تحتل مراآز التشخيص  
ى من                 . المرتبة األخيرة ة األول ب رت م ي ال وتأتي منطقة الرياض ف

ع        رب ة ال اي حيث تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة حتى نه
ة               ٢٠١٠األول من عام  طق ن م م ال ة، ث رم ك م م  يليها منطقة مكة ال

رة                ة األخي ب رت م ي ال ة ف ي . الشرقية فيما تأتي منطقة الحدود الشمال
 ■)٥-٥جدول رقم (
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ام                ٢٧,٥السابق، أي بارتفاع نسبته  ـع ة اـل اـي ـه ي ـن غ ـف ـل في المئة ليـب
دار    . نقطة ٦١٢١,٨ ـق ـم وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار ـب
ة عـام           ١٩,٧مليار ريال أو ما نسبته  ١٤,٧ اـي ـه ـن في المئة ليصل ـب
 .مليار ريال ٨٩,٥م إلى نحو ٢٠٠٩

 
وفــي ســوق األوراق الــمــالــيــة انــخــفــضــت اســتــثــمــارات                 

ة عـام                    اـي ـه ـن ة ـب ـي وـم حــك ة اـل ـي المصارف التجارية في األوراق الماـل
ار       ٥٥,٧مليار ريال، بانخفاض بلغ نحو  ١٥٤,٢م إلى ٢٠٠٩ ـي ـل ـم

ا   .  م٢٠٠٨في المئة مقارنة بنهاية عام    ٢٦,٥ريال أو ما نسبته  ـم ـآ
صـل        ـي ة ـل انخفض إجمالي االئتمان الممنوح من المصارف التجارـي

غ           ٢٠٠٩مليار ريال بنهاية عام  ٧٣٦,٩إلى نحو  ـل اض ـب خــف اـن م، ـب
ام                 ١,١مليار ريال أو ما نسبته  ٧,٩ ـع ة اـل اـي ـه ـن ة ـب ارـن ـق في المئة ـم

روض                .  السابق ن ـق ي ـم ـل ـع ـف صـرف اـل ـن وفي الجانب اآلخر بلغ الـم
ال     ٢٤,٩مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة نحو  مليار رـي

ه     ٢٠٠٩خـالل الثالثة أرباع األول من عام  ـت  ٢٤,٢م بارتفاع نســب
ق،      )  مليار ريال ٤,٩( في المئة  ام السـاـب مقارنة بنفس الفترة من الـع

م    ( ويوضح الجـدول     ال               )  ١-٦رـق ـم ؤشـرات سـوق رأس اـل م ـم أـه
 . السعودية

 
 م٢٠٠٩تطورات سوق األسهم السعودية خالل عام 

أغلق المؤشر العام ألسعار األسهم السعودية في نهاية عـام   
حـو                 ٦١٢١,٨م  عند مستوى ٢٠٠٩ ـن ة ـب ــارـن ـق طـة ـم  ٤٨٠٣,٠نـق

ه     ٢٠٠٨نقطة في نهاية عام  ـت ة،          ٢٧,٥م أي بارتفاع نسـب ـئ ـم ي اـل ـف
م  ٢٠٠٩وحقق مؤشر أسعار األسهم أعلى نقطة إغالق خالل عـام    

ــة       ٦٥٦٨,٥أآتوبر عند مستوى  ٢٤في  طـ ـق ة          .  ـن ـم ـي ـق ـعت اـل ـف وارـت
ي     ٢٩,٣م بنسبة   ٢٠٠٩السـوقية لألسهم المصدرة في نهاية عام  ـف

ال       ٩٢٤,٥مليار ريال مقارنة بنحو  ١١٩٥,٥المئة لتبلغ  ار رـي ـي مـل
 .في نهاية العام السابق

  
ي عـام         ة       ٢٠٠٩وانخفض عدد األسهم المتداولة ـف ســب ـن م ـب

 ٥٨,٧مليار سهم مقارنة بنحو  ٥٦,٧في المئة ليصل إلى نحو  ٣,٥
ات         ( مليار سهم في العام السابق  ة إلجـراءات الشـرـآ دـل ، ١) غير مـع

حـو                          غ ـن ـل ـب ـت ة ـل ــداوـل ـت ـم م اـل ـــه ألـسـ آما انخفضت القيمة اإلجمالية ـل

ر                    طـوـي ـت ة ـل ذوـل ـب ـم ا اـل ودـه واصلت هيئة السوق المالية جــه
ة                 اـم ـع ة اـل ـي ـع جــم رار اـل السوق المالية السعودية، وأسفر عن ذلك إـق
ة               ـن دـي ـم د ـب ـق ـع ـن ـم التحاد البورصات العالمية في اجتماعها السنوي اـل

ة       ٢٠٠٩/١٠/٦فانكوفر يوم الثالثاء  ـي اـل ـم م انضمام شرآة السوق اـل
ة              )  تداول( السعودية  اـف داول ـآ ة ـت اء شـرـآ ـف لالتحاد، وذلك بعد استـي

 .إجراءات ومعايير االنضمام للعضوية
 

ة     ودـي وانطالقًا من الدور المنوط بشرآة السوق المالية السـع
داول                   )  تداول(  اـمت ـت دة، ـق ة جـدـي ـي اـل ات ـم في تقديم منتجات وخـدـم

ة                 ـك ـل ـم ـم ي اـل دات ـف وك والســن بتطوير سوق آلي جديد لتداول الصـك
وتم إصدار صكوك . م٢٠٠٩/٦/١٣اعتبارًا من يوم السبت الموافق 

 . م٢٠٠٩مليار ريال خالل عام  ٢٨,٠وسندات بقيمة إجمالية بلغت 
 

ة إعـداد                         ـي اـل ـم ة السـوق اـل ـئ ـي ت ـه من ناحية أخـرى، واصــل
م السـوق        ظــي وإصدار منظومة القواعد واللوائح التنفيذية الالزمة لتـن

ـــ الــمــوافــق    ١٤٣٠/١/٨الــمــالــيــة الــمــحــلــيــة وتــطــويــرهــا، فــفــي              ه
ن  )  هـ( م قامت الهيئة بتعديل الفقرة ٢٠٠٩/١/٥ من المادة التاسعة ـم

الئحة حوآمة الشرآات، وفرضت إلزامية هذه المادة ابتداًء من أول 
ك      ذـل تقرير لمجلس اإلدارة يصدر عن الشرآة من تاريخ التعديل، ـآ

) هــ ( من المادة الثانية عشرة، و)  ج( فرضت الهيئة إلزامية الفقرتين 
 . م٢٠٠٩من المادة الرابعة عشر ابتداًء من عام 

 
وانضمت ست شرآات وساطة مالية بصفة أعضاء عاملين  

في السوق المالية السعودية على نظام تداول لتقديم خدمات الوساطة 
وسـاطـة                 .  م٢٠٠٩المالية خالل عام  ات اـل ك يصـل عـدد شـرـآ وبذـل

. شرآة ٣٥العاملة في السوق المالية السعودية على نظام تداول إلى 
ا      ـه ة عـام                 ٧٣وبلغ عدد مكاتب المشورة المرخص ـل اـي ـه ـن ًا ـب ـب ـت ـك ـم

شـورة             ٢٠٠٩ ـم ب اـل اـت ـك م، ليبلغ إجمالي عدد شرآات الوسـاطـة وـم
 . م٢٠٠٩شرآة ومكتب حتى نهاية عام  ١٠٨المرخص لها 

 
ؤشـرات السـوق                   ٢٠٠٩وشهد عام   رز ـم ي أـب اعـًا ـف ـف م ارـت

ة           اـي ـه ـن ة ـب ودـي المالية السعودية، فقد ارتفع مؤشر سوق األسهم الســع
ام              ١٣١٨,٨م بنحو ٢٠٠٩عام  ـع ة اـل اـي ـه ي ـن نقطة عّما آان عليه ـف

 سوق رأس المال             

تقوم بتعديل مستمر لعدد األسهم المتداولة "  تداول"، والسبب هو أن "تداول"عن البيانات التي تنشرها السوق المالية السعودية ) الفعلية(تختلف بيانات عدد األسهم المتداولة ) ١(
 .امل السالسل الزمنيةى آبحسب إجراءات الشرآات آمنح أسهم مجانية أو تعديل رأس المال، بحيث أن أي إجراء لشرآة سيؤثر على عدد األسهم المتداولة للسوق آكل وعل

التغير السنوي (٪)٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————

٤٨٠٣,٠٦١٢١,٨٢٧,٥المؤشر العام ألسعار األسهم (١٩٨٥=١٠٠٠)
٧٤,٨٨٩,٥١٩,٧أصول صناديق االستثمار (مليار ريال)

-٢٠٩,٩١٥٤,٢٢٦,٥استثمارات المصارف التجارية في األوراق المالية الحكومية (مليار ريال)
-٧٤٤,٨٧٣٦,٩١,١إجمالي االئتمان المصرفي (مليار ريال)

٢٠,١٢٤,٩٢٤,٢المنصرف الفعلي من قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة (مليار ريال)* 
*   خالل الثالثة أرباع األولى من آل عام.

المصدر: مؤسسات اإلقراض المتخصصة، والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠٠٩م.

جدول رقم ٦-١ : أهم مؤشرات سوق رأس المال السعودية
(نهاية الفترة)
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ق،   ١٩٦٢,٩مليار ريال مقابل  ١٢٦٤,٠ مليار ريال في العام الساـب
وانخفض عدد الصفقات خـالل  .  في المئة ٣٥,٦أي بانخفاض نسبته 

حـو              ٣٦,٥م ليصل إلى ٢٠٠٩عام  ـن ة ـب ارـن ـق  ٥٢,١مليون صفقة ـم
ة     ٣٠,١مليون صفقة في العام السابق، أي بانخفاض نسبته  ـئ ـم في اـل

 ).١-٦ورسم بياني رقم  ٢-٦جدول رقم (
 

م                      ٢٠٠٩وفي عام   ة األســه ـم ـي ـق ي ـل وـم ـي وسـط اـل ـت ـم م بلغ اـل
ل       ٥,٠٦المتداولة  اـب ـق ام                 ٧,٨٢مليار ريال ـم ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم

وسـط             ٣٥,٣السابق بانخفاض بلغت نسبته  ـت ـم غ اـل ـل ا ـب في المئة، آـم
حـو         ة ـن ل                ٢٢٦,٧اليومي لعدد األسهم المتداوـل اـب ـق م ـم ون ســه ـي ـل ـم

 ٣,١مليون سهم خالل العام السابق وبنسبة انخفاض بلـغت     ٢٣٤,٠
وسـط            ) غير معدلة إلجراءات الشرآات(في المئة  ـت ـم خــفض اـل ، واـن

ل        ١٤٥,٨اليومي لعدد الصفقات المنفذة ليبلغ نحو  اـب ـق ة ـم ألف صفـق
ه             ٢٠٧,٧ ـت اض نســب خــف اـن ي     ٢٩,٨ألف صفقة في العام السابق ـب ـف
 .المئة

 
وبلغت قيمة األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت  
ل        ٢٠٠٩تريليون ريال خالل عام  ١,٥٩ اـب ـق ــون         ٢,١٨م ـم ـي ـل رـي ـت

ه     ة            ٢٦,٩ريال في العـام السـابق بانخفاض نسبـت ـئ ـم ي اـل  ٠,٥٩( ـف
ق        ) تريليون ريال ، وتمثل قيمة األسهم المباعة والمشتراة عـن طـرـي

اعـة    ٦٣,٠اإلنترنت ما نسبته  في المئة من إجمالي قيمة األسهم المـب
ل      ٢٠٠٩والمشتراة خالل عام  اـب ـق ام                 ٥٥,٥م ـم ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

آما بلغ عدد األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت .  السابق
ي           ٦٧,٧م مقابل ٢٠٠٩مليار سهم خالل عام  ٧٠,٤ م ـف ار ســه ـي مـل

م     ٢,٧( في المئة  ٣,٩العام السابق بارتفاع بلغت نسبته  ، ) مليار ســه
ويمثل عدد األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت ما نسبته 

راة خـالل           ٦٢,١ شــت ـم في المئة من إجمالي عدد األسهم المباعة واـل
ق   ٥٧,٧م مقابل ٢٠٠٩عام  ووصـل عـدد     .  في المئة في العام السـاـب

ى         ت إـل رـن ة            ٥١,٤الصفقات المنفذة عن طريق اإلنـت ـق ون صــف ـي ـل ـم
ق             ٦٧,٦م مقابل ٢٠٠٩خالل عام  ــاـب ــام السـ ـع ي اـل مليون صفقـة ـف

ة           ١٦,١( في المئـة    ٢٣,٩بانخفاض بلغـت نسـبته  ـق ون صــف ـي ـل ، ) ـم

ه          ـت ا نســب  ٧٠,٦وتمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت ـم
ذة خـالل عـام                   ـف ـن ـم ات اـل ـق م ٢٠٠٩في المئة من إجمالي عدد الصــف

 ).٣-٦جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٦٤,٨مقابل 
 

داول     ٢٠٠٩وفي نهاية عام   م بلغ عدد المسجلين في نظـام ـت
ام   ٣٩٥٤,١ألف مشترك مقابل  ٣٩٩٧,٦ ألف مشترك في نهاية الـع

ة      ١,١السابق بزيادة بلغت نسبتها  ـئ رك        ٤٣,٤( في الـم ف مشــت ). أـل
غ              ـل ـب ـي ت ـل رـن ـت ر اإلـن وانخفض عدد المشترآين في خدمة التداول عـب

 ١٩٠,٨م مقارنة بحوالي ٢٠٠٩ألف مشترك في نهاية عام  ١٠٦,١
ي     ٤٤,٤م، أي بانخفاض نسبته ٢٠٠٨ألف مشترك في نهاية عام  ـف

 ).٤-٦جدول رقم (المئة 
 

ًا خـالل عـام                  طـاعــي ة ـق ـي وبتحليل نشاط سوق األسهم المحــل
ن     ٢٠٠٩ م، آان قطاع الصناعات البتروآيماوية أنشط القطاعـات ـم

طـاع       ـق حيث عدد األسهم المتداولة، حيث بلغ عدد األسهم المتداولة ـل
ه               ١٠,٩الصناعات البتروآيماوية نحو  ـت ا نســب ل ـم م تشــك مليار سـه

طـاع                      ١٩,٣ ه ـق ـي ـل ة، ـي داوـل ـت ـم م اـل في المئة من إجمالي عـدد األســه
ه          ٨,٩المصارف والخدمات المالية بنحو  ـت ا نســب مليار سهم تمثل ـم

ة   ١٥,٧ في المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولة، وحل في المرتـب
في المئة  ٩,٦مليار سهم أو ما نسبته  ٥,٤الثالثة قطاع التأمين بنحو 

حـو    ،  من إجمالي عدد األسهم المتداولة ـن ثم قطاع التطوير العقاري ـب
ي عـدد                     ٨,٩مليار سهم تمثل ما نسبته    ٥,٠ اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة           ،  األسهم المتداولة ـي ـن ـق وفي المرتبة الخامسة قطـاع االتصـاالت وـت
ن           ٨,٤مليار سهم تمثل ما نسبته  ٤,٧المعلومات بعدد  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

رة              .  إجمالي عدد األسهم المتداولة ة األخــي ـب رـت ـم ي اـل في حين جاء ـف
م                         ٠,٥قطاع األسمنت بنسبة    ي عـدد األســه اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

 .مليون سهم ٢٥٩,٥المتداولة وبنحو 
 

اعـات         ومن حيث قيمة األسهم المتداولة، احتل قطـاع الصــن
ال       ٢٩٩,٩البتروآيماوية المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  ار رـي ـي مـل

ة،         ٢٣,٧تمثل ما نسبته  داوـل ـت ـم م اـل في المئة من إجمالي قيمة األسـه

عدد األسهم 
المتداولة*

التغير 
السنوي

قيمة األسهم 
المتداولة

التغير 
السنوي

القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة

التغير 
السنوي

عدد الصفقات 
المنفذة

التغير 
السنوي

مؤشرأسعار 
األسهم

التغير 
السنوي

(٪)(نقطة)(٪)(ألف صفقة)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليون سهم)العام
————————————————————————————————————
٢٠٠٥٦١٤٠٦,٧١٩,٣٤١٣٨,٧١٣٣,٣٢٤٣٨,٢١١٢,٣٤٦٦٠٨,٠٢٤٩,٩١٦٧١٢,٦١٠٣,٧

٩٦٠٩٥,٩١٠٦,٢٧٩٣٣,٣٥٢,٥-٢٠٠٦٦٨٥١٥,٣١١,٦٥٢٦١,٩٢٧,١١٢٢٥,٩٤٩,٧-

١١٠٣٨,٧٣٩,١-١٩٤٦,٤٥٨,٨٦٥٦٦٥,٥٣١,٧-٢٥٥٧,٧٥١,٤-٢٠٠٧٥٧٨٢٩,٠١٥,٦

٤٨٠٣,٠٥٦,٥-٥٢١٣٥,٩٢٠,٦-٩٢٤,٥٥٢,٥-٢٠٠٨٥٨٧٢٦,٠١,٦١٩٦٢,٩٢٣,٣-

٦١٢١,٨٢٧,٥-١١٩٥,٥٢٩,٣٣٦٤٥٨,٣٣٠,١-١٢٦٤,٠٣٥,٦-٢٠٠٩٥٦٦٨٥,٠٣,٥

٢٠١٠
٦٨٠١,٠٤٤,٦-١٣٤٤,٩٥٢,١٥٣٤٨,٥٤٦,٧-١٩٠,٠٣٧,٦-٨٥٢٣,٠٤٨,٧الربع األول

جدول رقم ٦-٢ : مؤشرات سوق األسهم السعودية

* بيانات معدلة الستبعاد أثر تجزئة القيمة االسمية ألسهم الشرآات المدرجة لتصبح ١٠ رياالت للسهم الواحد بدًال من ٥٠ رياًال خالل شهر أبريل ٢٠٠٦م.
المصدر: السوق المالية السعودية (تداول).
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٨٢ 

ة رسم بياني رقم  ٦-١: مؤشرات سوق األسهم المحلي
(بيانات يومية)

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيةيوليةأغسطسسبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

ألف نقطة المؤشر العام ألسعار األسهم
)١٩٨٥=  ١٠٠٠(

٢٠٠٩والربع األول من عام  ٢٠٠٨عام ٢٠١٠والربع األول من عام٢٠٠٩عام

٠

٤

٨

١٢

١٦

٢٠

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيةيوليةأغسطسسبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

مليار ريال
قيمة األسهم المتداولة

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيةيوليةأغسطسسبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

مليون سهم

)معدلة لجميع إجراءات الشرآات(عدد األسهم المتداولة 

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

ينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيةيوليةأغسطسسبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

ألف صفقة
عدد الصفقات المنفذة
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٨٣ 

م        ٣,٠في المئة وبعدد  ٨,١المرتبة الرابعة بنسبة  ة، ـث ـق مليون صــف
ه            ٢,٨قطاع التشييد والبناء بعدد  ـت ا نســب  ٧,٧مليون صفقة تمثل ـم

ق  .  في المئة في حين جاء في المرتبة األخيرة قطاع الطاقة والمراـف
ن     ٠,٥ألف صفقة تمثل ما نسبته  ١٩٧,٢الخدمية بنحو  في المئة ـم

 .إجمالي عدد الصفقات المنفذة
 

ة عـام               اـي ـه ي ـن وبالنظر للقيمة السوقية لألسهم المصـدرة ـف
ز األول               ٢٠٠٩ رـآ ـم ة اـل اوـي ـم ـي روـآ ـت ـب م، احتل قطاع الصناعات اـل

ن      ٣٤,١مليار ريال تمثل ما نسبته  ٤٠٧,٢بقيمة بلغت  ة ـم في المـئ
طـاع                    ًا ـق ـي اـن صـدرة، وحـل ـث ـم م اـل إجمالي القيمـة الســوقيـة لألســه

ــل   ٣٣١,٣المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  مليار ريال تمث
في المئة من القيمة السوقية لألسهم  المصدرة، تاله  ٢٧,٧ما نسبته 

حـو           ـن ت ـل  ١٣٤,٤قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بقيمة وصــل
ة                      ١١,٢مليار ريال تمثل ما نسبته  ـي ة السـوـق ـم ـي ـق ن اـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

لألسهم المصدرة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الطاقة والمرافق 
ه         ٤٨,٦الخدمية بقيمة سوقية بلغت  ـت  ٤,١مليار ريال تمثل ما نســب

طـاع    في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة، وجاء ـق
ن             ٤,٠التطوير العقاري  في المرتبة الخامسة بنسبة    ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ال  ٤٧,٢إجمالي قيمة األسهم المصدرة وبقيمة بلغت  ي  .  مليار رـي ـف
ة                        ـم ـي ـق احـة ـب ــادق والســي ـن ـف طـاع اـل رة ـق حين حل في المرتبة األخـي

ال     ٢٠١,١وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بحوالي  مليار رـي
ة،        ١٥,٩تمثل ما نسبته  داوـل ـت ـم في المئة من إجمالي قيمة األسهم اـل

حـو         ـن ة ـب ـي وحل في المرتبة الثالثة قطاع المصارف والخدمات الماـل
في المئة من إجمالي قيمة  ١١,٨مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٤٩,٤

وحقق قطاع االستثمار الصناعي المرتبة الرابعة ،  األسهم المتداولة
ي          ٧,٩مليار ريال تمثل ما نسبته  ٩٩,٩بقيمة  اـل ن إجــم في المئة ـم

زراعـة          طـاع اـل قيمة األسهم المتداولة، وحل في المرتبة الخامسة ـق
ه          ٩٤,٢والصناعات الغذائية بنحو  ـت ا نســب  ٧,٥مليار ريال تمثل ـم

ة         داوـل ـت ـم م اـل ي            .  في المئة من إجمالي قيمة األســه ن جـاء ـف ي حــي ـف
ي     ٠,٧المرتبة األخيرة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بما نسبته  ـف

حـو                ـغت ـن ـل ة ـب ـم ـي  ٨,٢المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبـق
 .مليار ريال

 
ذة،              ـف ـن ـم ات اـل ـق وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصــف

ه             ٨,٦آان قطاع التأمين األآبر بعدد  ـت ا نســب ل ـم ـث ـم مليون صفقة ـت
طـاع                   ٢٣,٥ ه ـق ـي ـل ذة، ـي ـف ـن ـم ات اـل ـق في المئة من إجمالي عدد الصـف

ي عـدد           ١٦,٣الصناعات البتروآيماوية بنسبة  اـل ن إجــم في المئة ـم
ة   ٥,٩الصفقات المنفذة وبعدد  مليون صفقة، وحل في المرتبة الثالـث

ل        ٣,٥قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بعدد  ـث ـم ة ـت مليون صفـق
ي                     ٩,٥ما نسبته  اعـي ـف ار الصــن ـم ـث طـاع االســت في المئة، وجـاء ـق

التغير السنوي (٪)٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————

-٢١٧٧,٦١٥٩١,٧٢٦,٩عن طريق اإلنترنت
-٣٩٢٥,٩٢٥٢٨,٠٣٥,٦اإلجمالي*
٥٥,٥٦٣,٠١٣,٥النسبة

٦٧٧٤٧,٨٧٠٤٢١,٤٣,٩عن طريق اإلنترنت
-١١٧٤٥٢,٠١١٣٣٧٠,٠٣,٥اإلجمالي*
٥٧,٧٦٢,١٧,٧النسبة

-٦٧,٦٥١,٤٢٣,٩عن طريق اإلنترنت
-١٠٤,٣٧٢,٩٣٠,١اإلجمالي*
٦٤,٨٧٠,٦٨,٩النسبة

**   بيانات غير معدلة إلجراءات الشرآات.
المصدر: هيئة السوق المالية.

عدد األسهم المباعة والمشتراة (مليون سهم)**

عدد الصفقات المنفذة (مليون صفقة)

*  اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر آافة قنوات السوق (صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي).

جدول رقم ٦-٣ : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسهم المباعة والمشتراة (مليار ريال)

عدد العمالء
المشترآين في خدمةعدد العمالء المسجلين

التغير السنوي (٪)التداول عبر اإلنترنتالتغير السنوي (٪)في نظام تداولالعام
—————————–—————–——————–——————–—
٢٠٠٦٣٥٧٧٦١٨٣٩,٠٥٤٣٠٤٦١٢١,٢

٢٠٠٧٣٦٦٩٥٣٨٢,٦٤٠٧٠٤١٢٥,٠-

٢٠٠٨٣٩٥٤١٣٢٧,٨١٩٠٧٦٤٥٣,١-

٢٠٠٩٣٩٩٧٥٥٦١,١١٠٦١١٧٤٤,٤-

٢٠١٠

-٤٠٠٩٦٩٤١,١٩٠٦١٥٤٢,٤الربع األول
المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم ٦-٤ : عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشترآين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت
(نهاية الفترة)
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٨٤ 

ا مصـرف             ١٤٣,٢قيمة األسهم المتداولة بنحو  الـه ال، ـت ار رـي ملـي
مليار  ٣٨,٧مليار ريال، ثم شرآة معادن بنحو  ٩٥,٨اإلنماء بنحو 

 ).٦-٦جدول رقم (ريال 
 

 م٢٠٠٩الطروحات الجديدة خالل عام 
دة             ٢٠٠٩تم خالل عام   ة جـدـي م طرح إحـدى عشـرة شـرـآ

 ٧٧٩,٠مليار ريال وعدد أسهم مقدارها  ٧,٨بإجمالي رأسمال بلغ 
ام                ٣٣٨,٧مليون سهم، حيث تم طرح  ـع اب اـل ـت ـت الـآ م ـل مليون ســه

م             .  مليار ريال ٣,٩بقيمة إجمالية بلغت  ة األســه ـم ـي ي ـق اـل وبلغ إجــم
ة                 ٥٧,٧المكتتب بها   طــي ـغ ـت رات اـل غ عـدد ـم ـل مليار ريال، حيث ـب

مرة للشرآات المكتتب بها على مستوى السـوق خـالل عـام         ١٤,٩
 ).٧-٦جدول رقم (م ٢٠٠٩

ه            ٢,٥ســوقية لألسـهم المصدرة بلغت  ـت ا نســب ل ـم ـث مليار ريال تـم
جـدول  ( في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة    ٠,٢
 ).٥-٦رقم 

 
ر نشـاطـًا خـالل           وبالنسبة للشرآات المساهمة الثالث األآـث

ث عـدد               ٢٠٠٩عام  ن حــي ز األول ـم رـآ م، احتلت شرآة سابك الـم
ا    ١,٦٤الصفقات المنفذة التي بلغت خالل العام  الـه مليون صفقة، ـت

حـو       ١,٣٩مصرف اإلنماء بنحو  ـن مليون صفقة، ثم شرآة معادن ـب
ن               .  مليون صفقة ٠,٨٩ ز األول ـم رـآ ـم اء اـل ـم واحتل مصرف اإلـن

ة   ٧,٦٣حيث عدد األسهم المتداولة حيث بلغ  مليار سهم، تلته شرـآ
حـو                    ٣,١٩إعمار بنحو  ـن ة ـب ودـي ن الســع ة زـي م شـرـآ مليار سهم، ـث

ث            .  مليار سهم ٣,٠٠ ن حــي ز األول ـم رـآ واحتلت شرآة سابك الـم

معادناإلنماءسابك(الشرآة)عدد الصفقات المنفذة

١,٦٤١,٣٩٠,٨٩(مليون صفقة)

زين السعوديةإعماراإلنماء(الشرآة)عدد األسهم المتداولة

٧,٦٣٣,١٩٣,٠٠(مليار سهم)

معادناإلنماءسابك(الشرآة)قيمة األسهم المتداولة

١٤٣,٢٩٥,٨٣٨,٧(مليار ريال)

جدول رقم ٦-٦ : الشرآات المساهمة الثالث األآثر نشاطًا خالل عام ٢٠٠٩م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠٠٩م.

النسبة (مليون سهم)
لإلجمالي (٪)

النسبة (مليار ريال)
لإلجمالي (٪)

النسبة (ألف صفقة)
لإلجمالي (٪)

النسبة (مليار ريال)
لإلجمالي (٪)

———————————————————————————

٨٨٩٧,٠١٥,٧١٤٩,٤١١,٨٢٣٩٠,٦٦,٦٣٣١,٣٢٧,٧المصارف والخدمات المالية

١٠٩٤٩,١١٩,٣٢٩٩,٩٢٣,٧٥٩٣٤,٤١٦,٣٤٠٧,٢٣٤,١الصناعات البتروآيماوية

٢٥٩,٥٠,٥١٢,٥١,٠٣٤٨,٦١,٠٤٢,٥٣,٦األسمنت

٢١٥٤,٤٣,٨٥٥,٣٤,٤٢٢٢٥,٢٦,١١٣,٩١,٢التجزئة

٦٨٠,١١,٢٨,٢٠,٧١٩٧,٢٠,٥٤٨,٦٤,١الطاقة والمرافق الخدمية

٣٧٦١,١٦,٦٩٤,٢٧,٥٣٤٦٨,٦٩,٥٤٣,٦٣,٦الزراعة والصناعات الغذائية

٤٧٣٦,٠٨,٤٧٤,٩٥,٩١٨٥٢,٤٥,١١٣٤,٤١١,٢االتصاالت وتقنية المعلومات

٥٤٢٤,٢٩,٦٢٠١,١١٥,٩٨٥٨٤,٥٢٣,٥٢٣,٨٢,٠التأمين

٤٢٨٦,٤٧,٦٥٦,٦٤,٥٢١٢٩,٨٥,٨٣٤,٧٢,٩شرآات االستثمار المتعدد

٤٥٩٧,٤٨,١٩٩,٩٧,٩٢٩٦٣,٠٨,١٣١,٧٢,٧االستثمار الصناعي

٢٩٣٦,٢٥,٢٨٦,٣٦,٨٢٧٩٦,٢٧,٧٢٢,٤١,٩التشييد والبناء

٥٠٣٤,٧٨,٩٦٦,١٥,٢١٦٥٦,٠٤,٥٤٧,٢٤,٠التطوير العقاري

١٩٣٠,٢٣,٤٣٠,٣٢,٤٩٠٠,٧٢,٥٨,١٠,٧النقل

٤٥٤,٨٠,٨١١,٤٠,٩٣٨١,٩١,٠٣,٦٠,٣اإلعالم والنشر

٥٨٤,٥١,٠١٨,٠١,٤٦٢٩,٢١,٧٢,٥٠,٢الفنادق والسياحة

٥٦٦٨٥,٦١٠٠,٠١٢٦٤,٠١٠٠,٠٣٦٤٥٨,٣١٠٠,٠١١٩٥,٥١٠٠,٠اإلجمالي

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠٠٩م.

—————————

القطاع

جدول رقم ٦-٥ : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام ٢٠٠٩م

عدد األسهم المتداولة
—————————

قيمة األسهم المتداولة
——————————————————
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اإلجمالي

ي ألداء السوق المالية السعودية  (تداول) لعام ٢٠٠٩م.
صدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنو

الم

ت الجديدة التي تم طرحها  في  سوق األسهم السعودية خالل عام ٢٠٠٩م
جدول رقم ٦-٧ : الشرآا

القطاع
تاريخ الطرح

 سعر 
الطرح

الشرآة
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خ                   )  تداول( السعودية  ارـي ـت ة ـب ـي اـل ـم وسـاطـة اـل ات اـل لتقديم خـدـم
 .م٢٠٠٩/٢/٧

ي السـوق         • ل ـف انضّمت مجموعة بي ام جي المالية آعضو عاـم
ة                    )  تداول( المالية السعودية  ـي اـل ـم وسـاطـة اـل ات اـل م خـدـم دـي ـق ـت ـل

 .م٢٠٠٩/٢/١٧بتاريخ 
ة        • ـي اـل ـم انضّمت شرآة أرباح المالية آعضو عامل في السوق اـل

خ                   )  تداول( السعودية  ارـي ـت ة ـب ـي اـل ـم وسـاطـة اـل ات اـل لتقديم خـدـم
 .م٢٠٠٩/٣/٢٢

ي           • ل ـف ضـو عـاـم انضّمت شرآة مورغان ستانلي السعودية آـع
لتقديم خدمات الوساطة المالية ) تداول(السوق المالية السعودية 

 .م٢٠٠٩/٤/٧بتاريخ 
ي السـوق      • انضّمت مجموعة النفيعي لالستثمار آعضو عامل ـف

ة                    )  تداول( المالية السعودية  ـي اـل ـم وسـاطـة اـل ات اـل م خـدـم دـي ـق ـت ـل
 .م٢٠٠٩/٧/٢٥بتاريخ 

 
ي السـوق               ة ـف ـل اـم ـع وبذلك يصبح عدد شرآات الوساطة اـل

داول        ة عـام                  ٣٥المالية السعودية على نظـام ـت اـي ـه ى ـن ة حــت شـرـآ
 . م٢٠٠٩

 
 م٢٠٠٩الشرآات الجديدة المضافة لمؤشر تداول خالل عام 

ؤشـر                   • ى ـم التصـاالت إـل ب ـل حـاد عـذـي تم إضافة سهم شرآة إـت
ق  )  تداول(السوق  حسب سعر إقفال السهم ليوم األربعاء المواـف

 .م٢٠٠٩/٧/١
ؤشـر السـوق              • ى ـم داول ( تم إضافة أسهم الشرآات التالية إـل ) ـت

حســب ســعــر إقــفــال األســهــم لــيــوم األربــعــاء الــمــوافــق                            
 :م٢٠٠٩/٩/٣٠

 .الشرآة السعودية ألنابيب الصلب -١
 .الشرآة الوطنية للبتروآيماويات -٢
 .شرآة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي -٣
 .شرآة الراجحي للتأمين التعاوني -٤
 .شرآة أيس العربية للتأمين التعاوني -٥
 .شرآة إآسا للتأمين التعاوني -٦

ؤشـر                • ى ـم ة إـل ـي طــب ات اـل تم إضافة سهم شرآة المواساة للخدـم
ق  )  تداول(السوق  حسب سعر إقفال السهم ليوم األربعاء المواـف

 .م٢٠٠٩/١٢/٣٠
 

ر خـالل عـام                         ـم ـث ســت ـم ة اـل وعــي ي ـت ة ـف جهود هيئة السوق المالـي
 م٢٠٠٩
رارات                              ـق ار واـل شـر األخــب ـن ة ـب ـي اـل ـم ة السـوق اـل ـئ ـي تقوم ـه

ان                      ي لضــم روـن ـت ـك ا اإلـل ـه ـع وـق ى ـم الصادرة عن مجلس الهيئة عــل
ي آٍن واحـد، وخـالل عـام                  ن ـف رـي وصول المعلومة لجميع المستثـم

ر        ٢٢٥م قدمت الهيئة أآثر من ٢٠٠٩ ســي ـف مادة إعالمية لشرح وـت
ذه          .  األخبار والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة ت ـه اوـل ـن د ـت وـق

وى               ســت ـم ة اـل ـي ة عـاـل ـي المواد قضايا رئيسة مثل بيان المعايير العالـم
رصـد        ة ـل ـع المطبقة في السوق المالية السعودية، واإلجراءات المتـب

سـارات             .  مخالفات السوق المالية وضبطها ـف ة اســت ـئ ـي ـه آما تتلقى اـل
ن                    ا ـم ـه ـي ة عــل ى اإلجـاـب وـل ـت اإلعالميين والمواطنين وشكاويهم، وـت

 .خالل الهاتف، والفاآس، والبريد اإللكتروني

وبلغ إجمالي عدد المكتتبين في الشرآات المطروحة خالل  
ه           ١٢,٩٠م نحو ٢٠٠٩عام  ـت اض نســب  ٧٧,٩مليون مكتتب بانخــف

ـمت     في المئة عن إجمالي عدد المكتتبين في العام السابق، وقد أســه
ي              ي والصـراف اآلـل صـرـف ـم قنوات االآتتاب البديلة مثل الهاتف اـل
واإلنترنت في التقليل من األخطاء واختصار مدة االآتتاب والتقليل 
غ عـدد                     ـل ث ـب وعـة، حــي طــب ـم اب اـل من االعتماد على طلبات االآتـت

وا     ٣,٠٧المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي  ـل ـث مليون مكتتب ـم
في المئة من إجمالي عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتتبين عن  ٢٣,٨

ة       ٤٧,٦مليون مكتتب مثلوا  ٦,١٤طريق الصراف اآللي  ـئ ـم في اـل
ق                            ن عـن طـرـي ـي ـب ـت ـت ـك ـم غ عـدد اـل ـل ن، وـب ـي ـب من إجمالي عدد المكتـت

ي           ٢٠,٥مليون مكتتب مثلوا  ٢,٦٥اإلنترنت  اـل ن إجــم ة ـم في المـئ
روع                      ق ـف ن عـن طـرـي ـي ـب ـت ـت ـك ـم عدد المكتتبين، في حين بلغ عـدد اـل

ي           ٨,١مليون مكتتب مثلوا  ١,٠٤المصارف  اـل ن إجــم ة ـم في المـئ
 ).٨-٦جدول رقم (عدد المكتتبين 

 
 م٢٠٠٩التطورات التنظيمية خالل عام 

ة                 • زراعــي ة اـل ـي ـم ـن ـت ـل و  ( تم حذف سهم شرآة حائل ـل ادـآ ن  )  ـه ـم
ى                 )  تداول( مؤشر السوق  راعـي عــل ـم ة اـل حـواذ شـرـآ بعد اســت

. م٢٠٠٩/١٠/١٧أسهمها، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 
 ٦وفي نفس التاريخ تم زيادة رأسمال شرآة المراعي بإصدار 

ل         ( ماليين سهم جديد لصالح مساهمي شرآة حائل  ـك م ـل  ٥ســه
راعـي        )أسهم ـم ة اـل ، وبذلك يصبح عدد األسهم المصدرة لشـرـآ
 .مليون سهم ١١٥

خ               • ارـي ـت ة ـب ـي اـل ـم م إعـادة    ٢٠٠٩/١٠/٢٥قررت هيئة السوق اـل
ظـام              ى ـن ابضـة إـل ـق تداول سهم شرآة مجموعة أنعام الدولية اـل
حـه                   واـئ ة وـل ـي اـل ـم ظـام السـوق اـل ـن التداول اآللي المستمر وفقًا ـل

 .م٢٠٠٩/١٠/٢٨التنفيذية اعتبارًا من يوم األربعاء الموافق 
ي       • ـم اـل ضـو           -انضّمت شرآة بيت االستثمار الـع ـع ة ـآ ودـي الســع

ة         ودـي داول ( عامل في السوق المالية الســع ات         )  ـت م خـدـم دـي ـق ـت ـل
 .م٢٠٠٩/١/٢٧الوساطة المالية بتاريخ 

انضّمت شرآة وساطة آابيتال آعضو عامل في السوق المالية  •

النسبة ٪العددالنسبة ٪العدد
——————————————————

-١٢,١٢٠,٨٣,١٢٣,٨٧٤,٧الهاتف المصرفي

-١١,٠١٨,٨٦,١٤٧,٦٤٤,٠الصراف اآللي

-٦,٧١١,٥٢,٧٢٠,٥٦٠,٥اإلنترنت

-٢٨,٦٤٩,٠١,٠٨,١٩٦,٤الفروع

-٥٨,٤١٠٠,٠١٢,٩١٠٠,٠٧٧,٩اإلجمالي

قناة االآتتاب

التغير٢٠٠٨٢٠٠٩
السنوي 

(٪)

جدول رقم ٦-٨ : عدد المكتتبين حسب قنوات االآتتاب في عمليات الطرح 
العام

(مليون مكتتب)

المصدر: هيئة السوق المالية.

————–—————–——
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٨٧ 

ة         طـوـي ة ـم وضمن برنامج توعية المستثمر، أصدرت الهيـئ
ة     ” توعوية باسم  ـف بّـه       ...  سلوآيات مخاـل ـن ا وـت ة      “ احـذرـه طـوـي ، وـم
آما قامت الهيئة بتوزيع أآثر من .  “ إعالن تحذيري”تحذيرية باسم 

ات    .  مليون نسخة من آتيب توعية المستثمر ـب ـي ونشرت تلخيصًا لكـت
التوعية المعنية بالشكاوى وأدلة االستثمار الخاصة بفئة المتقاعدين 
ات                     ـن ـي أـم ـت ة اـل جــل اعـد وـم ـق ـت ة اـل والشباب في معظم الصحف ومجـل
االجتماعية ومجلة تداول بهدف الوصول إلى الشرائح المعنية بهذه 

 .المادة
 

وعــقــدت الــهــيــئــة أربــع دورات تــدريــبــيــة لــإلعــالمــيــيــن                 
ي                           اـل ـم ل اـل ـي حــل ـت ة واـل ـي اـل ـم ر اـل ارـي ـق ـت ة اـل واإلعالميات تتعلق بكتاـب

ي  ”آما أصدرت الهيئة مجلة . واالقتصادي ذـآ دف   “  المستثمر اـل ـه ـب
ة      ادـم ـق اـمت   .  نشر وتيسير مفاهيم االدخار واالستثمار لألجيال اـل وـق

 :بثالث حمالت إعالنية، هي
 
 .“التحذير من توظيف األموال”حملة  •
 .“منح الزمالة”حملة  •
 .“التعريف بإصدارات توعية المستثمر”حملة  •
 

ي                     ٢٣وأقامت الهيئة   ر ـف ـم ـث ســت ـم ة اـل وعــي ـت  ١٩معرضًا ـل
حـو         ٧١مدينة، حضرها نحو  ا ـن ف     ٤٧٧ألف زائر، ووزع فيـه أـل

إعـداد دراسـة        ٢٠٠٩وبدأت الهيئة خـالل عـام         . آتيب ومطوية م ـب
ي                ا ـف ة ودورـه ـئ ـي ـه حـو اـل ميدانية للتعرف على رؤية المستثمرين ـن
ن        رـي ـم ـث ســت توعية المستثمر، ومن خالل تحليل آراء ومقترحات الـم
خـطـط                    ى وضـع اـل ة عــل ـئ ـي ـه في السوق المالية السعودية ستعمل اـل

 .الالزمة لتطوير الجهود التي تبذلها في مجال توعية المستثمر
 

 م٢٠١٠نشاط سوق األسهم السعودية خالل الربع األول من عام 
اعـًا خـالل            ـف ة ارـت سجل المؤشر العام لسوق األسهم المحلـي

ام                    ٢٠١٠الربع األول من عـام       ـع ن اـل ع األول ـم رـب اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
وى                        د مســت م عــن ار األســه ام ألســع ـع ؤشـر اـل السابق، فقد أغلق الـم

حـو       ٢٠١٠نقطة بنهاية الربع األول من عام  ٦٨٠١,٠ ـن ة ـب م مقارـن
ًا                    ٤٧٠٣,٨ ـع ـف رـت ق، ـم ام السـاـب ـع ن اـل ل ـم نقطة بنهاية الربع المقاـب

ع األول          .  في المئة ٤٤,٦بنسبة  رـب ة اـل اـي ـه ومنذ بداية العام وحتى ـن
ؤشـر    ).  في المئة ١١,١( نقطة  ٦٧٩,٣آسب المؤشر  ـم وقد حقق اـل

ن عـام                             ع األول ـم رـب طـة إغـالق خـالل اـل ـق ى ـن م فــي   ٢٠١٠أعــل
وارتفـعت  .  نقطة ٦٨١٥,٠م حيث أغلق عند مستوى ٢٠١٠/٣/٣٠

ن عـام                          ع األول ـم رـب ة اـل اـي ـه ـن صـدرة ـب ـم م اـل القيمة السوقية لألسـه
حـو         ٥٢,١م بنسبة ٢٠١٠ ى ـن ار       ١٣٤٤,٩في المئة لتصل إـل ـي ـل ـم

ن       ٨٨٤,٢ريال مقارنة بنحو  مليار ريال في نـهاية الـربع األول ـم
ى     .  العـام السابـق ة إـل وتراجـعـت القــيمة اإلجمالية لألسهم المتداوـل

في المئة  ٣٧,٦مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت  ١٩٠,٠نحو 
ق              ام السـاـب ـع ن اـل رة ـم ـت م               .  عن نفس الـف خــفض عـدد األســه ا اـن ـم ـآ

م           ٨٥٢٣,٠في المئة ليبلغ نحو    ٤٨,٧المتداولة بنسبة  ون ســه ـي ـل ـم
ام            ١٦٥٩٨,٧مقارنة بنحو  ـع ن اـل رة ـم ـت ـف مليون سهم خالل نفس اـل

ى      .  السابق ة            ٥,٣وانخفض عدد الصفقات ليصل إـل ـق ون صــف ـي ـل ـم
ن                ٤٦,٧وبنسبة انخفاض بلغت  رة ـم ـت ـف ـفس اـل ـن ًة ـب في المئة مقارـن

 .العام السابق

م          ٢٠١٠وخالل الربع األول من عام   ة األســه ـم ـي م بلغت ـق
ل     ٢١٢,٣المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت  اـب ـق مليار ريال ـم

اض      ٣٨٧,٨ خــف اـن مليار ريال خالل الربع األول من العام السابق ـب
ال  ١٧٥,٥(في المئة  ٤٥,٣بلغت نسبته  ة           ) مليار رـي ـم ـي ل ـق ـث ـم ، وـت

ي   ٥٥,٩األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت ما نسبته  ـف
المئة من إجمالي قيمة األسهم المباعة والمشتراة خالل الربع األول 

في المئة خالل الربع األول من العام  ٦٣,٦م مقابل ٢٠١٠من عام 
ق                            .  السابق راة عـن طـرـي شــت ـم اعـة واـل ـب ـم م اـل غ عـدد األســه آما بـل

ن عـام                     ٩,٥اإلنترنت  ع األول ـم رـب م خـالل اـل م ٢٠١٠مليار ســه
ــق                        ٢١,٢مقابل  ــام السـاب ـع ن اـل ع األول ـم رـب م خـالل اـل مليار سـه

ل    ) مليار سهم ١١,٧(في المئة  ٥٥,٢بانخفاض بلغت نسبته  ـث ـم ، وـي
ه                      ـت ا نســب ت ـم رـن ـت ق اإلـن عدد األسهم المباعة والمشتراة عـن طـرـي

راة خـالل         ٥٥,٨ شــت ـم في المئة من إجمالي عدد األسهم المباعة واـل
ع            ٦٤,٠م مقابل ٢٠١٠الربع األول من عام  رـب ة خـالل اـل ـئ ـم في اـل

ووصل عدد الصفقات المباعة والمشتراة .  األول من العـام السـابـق
ن       ٧,٠عن طريق اإلنترنت إلى  مليون صفقة خالل الربع األول ـم

ن                   ١٤,٤م مقابل ٢٠١٠عام  ع األول ـم رـب ة خـالل اـل ـق مليون صــف
ون     ٧,٤( في المئة  ٥١,٦العـام السـابـق بانخفاض بلغت نسبته  ـي ـل ـم

، وتمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت ما نسبته ) صفقة
ع                  ٦٥,١ رـب ذة خـالل اـل ـف ـن ـم ات اـل ـق في المئة من إجمالي عدد الصــف

ع األول            ٧١,٧م مقابل ٢٠١٠األول من عام  رـب ة خـالل اـل في المـئ
 ).٩-٦جدول رقم (من العـام السابق 

 
م بلغ عدد المسجلين ٢٠١٠وفي نهاية الربع األول من عام  

داول        ل                ٤٠٠٩,٧في نظـام ـت اـب ـق رك ـم ف مشــت ف     ٣٩٦٤,٢أـل أـل
ا    ـه مشترك في نهاية الربع األول من العام السابق بزيادة بلغت نسبـت

ي  ).  ألف مشترك ٤٥,٥(في المئة  ١,١ وانخفض عدد المشترآين ـف
ة               ٩٠,٦خدمة التداول عبر اإلنترنت ليبلغ  اـي ـه ي ـن رك ـف ف مشــت أـل

رك    ١٥٧,٢م مقارنة بحوالي ٢٠١٠الربع األول من عام  ألف مشــت
ه      ٤٢,٤في نهاية الربع األول من العام السابق، أي بانخفاض نسبـت

 ).٤-٦جدول رقم (في المئة 
 

ع          رـب وباستعراض تطورات سوق األسهم المحلية خـالل اـل
صـارف           ٢٠١٠األول من عام  ـم طـاع اـل ان ـق م حسب القطاعات، ـآ

ة،   والخدمات المالية أنشط القطاعات من حيث عدد األسهم المتداوـل
حيث بلغ عدد األسهم المتداولة لقطاع المصارف والخدمات المالية 

ه       ٢١٥٢,٦نحو  ـت ن             ٢٥,٣مليون سهم تشكل ما نســب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
اعـات                           طـاع الصــن طـاع ـق ه ـق ـي ـل ة، ـي داوـل ـت ـم م اـل إجمالي عدد األسـه

ي   ١٨,٩مليون سهم تمثل ما نسبته  ١٦١٢,٥البتروآيماوية بنحو  ـف
ة           ـث اـل ـث ة اـل ـب رـت المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولة، وحل في الـم

ا     ١٢٤٢,٢قطاع شرآات االستثمار المتعدد بنحو  مليون سهم أو ـم
ة                ١٤,٦نسبته  داوـل ـت ـم م اـل ي عـدد األســه اـل ي  ،  في المئة من إجـم وـف

ل       ٦٩٠,٤المرتبة الرابعة جاء قطاع التأمين بنحو  ـث ـم مليون سهم ـت
في المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولة، ثم قطـاع   ٨,١ما نسبته 

ي     ٧,٥مليون سهم تمثل ما نسبته  ٦٣٨,٨التطوير العقاري بعدد  ـف
ة        .  المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولة ـب رـت ـم ي اـل في حين جاء ـف
في المئة من إجمالي عدد  ٠,٢األخيرة قطاع اإلعالم والنشر بنسبة 

 .مليون سهم ١٩,٣األسهم المتداولة وبنحو 
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٨٨ 

ه                     ٤٦٩,٢المرآز األول بقيمة بلغت  ـت ا نســب ل ـم ـث ـم ال ـت ار رـي ـي ـل ـم
في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة، وحـل   ٣٤,٩

ار    ٣٧٨,٠ثانيًا قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  ـي مـل
ة               ٢٨,١ريال تمثل ما نسبته  ـي ة السـوـق ـم ـي ـق ي اـل اـل في المئة من إجـم

ة        ـم ـي ـق لألسهم المصدرة، تاله قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ـب
ة          ١٠,٨مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٤٥,٦وصلت لنحو  ـئ ـم ي اـل ـف

ة               ـب رـت ـم ي اـل من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصـدرة، وجـاء ـف
ـغت       ٥٤,٠الرابعة قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بقيمة سوقـية بـل

ه      ـت ة                        ٤,٠مليار ريال تمثل ما نسـب ـم ـي ـق ي اـل اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
اعـات                  زراعـة والصــن طـاع اـل السـوقية لألسهم المصدرة، وجـاء ـق

في المئة من إجمالي القيمة  ٣,٨الغذائية في المرتبة الخامسة بنسبة 
ال    ٥١,١السوقية لألسهم  المصدرة وبقيمة بلغت  ا     .  مليار رـي ـم ـن ـي ـب

ة                 ـي ــوـق ة سـ ـم ـي ـق احـة ـب حل في المرتبة األخيرة قطاع الفنادق والســي
ه          ٢,٥لألسهم المصدرة بلغت  ـت ا نســب ي     ٠,٢مليار ريال تمثل ـم ـف

صـدرة       ـم م     ( المئة من إجمالي القيمـة السوقـية لألسـهم اـل جـدول رـق
١٠-٦.( 
 

 م٢٠١٠الطروحات الجديدة خالل الربع األول من عام 
ع األول مــن عــام                 م خــالل الــرـب م طـرح خـمــس       ٢٠١٠ـت

وال                           ي رؤوس أـم اـل غ إجــم ـل ام، وـب ـع اب اـل ـت ـت الـآ دة ـل شرآات جدـي
ى      ١,٥الشرآات المطروحة  ون       ١٥٥مليار ريال موزعة عــل ـي ـل ـم
ة    ٥٥سهم، حيث تم طرح  ـم مليون سهم لالآتتاب العام، وبلغت القـي

ي     ٣٥,٧مليون ريال، تمثل  ١٠٣٦اإلجمالية لألسهم المطروحة  ـف
جـدول  ( المئة من إجمالي حجم رؤوس أموال الشرآات المطروحة 

 ).١١-٦رقم 
 

 م٢٠١٠التطورات التنظيمية خالل الربع األول من عام 
ال      • ون       ٢٧٠إدراج شرآة هرفي للخدمات الغذائية برأســم ـي ـل ـم

 .م٢٠١٠/٢/٢مليون سهم وذلك بتاريخ  ٢٧ريال مقسم إلى 
 ٢٠٠إدراج الشرآة الخليجية العامة للتأمين التعاوني برأسمال  •

ال مــقــسـم إلــى             لــيــون رـي ك بــتــاريــخ           ٢٠ـم مــلــيــون ســهــم وذـل

اعـات        ومن حيث قيمة األسهم المتداولة، احتل قطاع الصــن
ال          ٤٧,٧البتروآيماوية المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  ار رـي ـي ـل ـم

ة،      ٢٥,١تمثل ما نسبته  داوـل ـت ـم في المئة من إجمالي قيمة األسهم اـل
ة                       ـي اـن ـث ة اـل ـب رـت ـم ي اـل ة ـف ـي اـل ـم وجاء قطاع المصارف والخدمات اـل

ه          ٣٦,٢بحوالي  ـت ا نســب ن             ١٩,٠مليار ريال تمثل ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
طـاع                     ة ـق ـث اـل ـث ة اـل ـب رـت ـم ي اـل إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وحل ـف

ن      ١٣,٧مليار ريال تمثل ما نسبته  ٢٦,٠التأمين بنحو  ة ـم في المـئ
اعـات    ،  إجمالي قيمة األسهم المتداولة وحقق قطاع الزراعة والصــن
ه                ١٢,٥الغذائية المرتبة الرابعة بقيمة  ـت ا نســب ل ـم ـث ـم ال ـت مليار رـي

ة    ٦,٦ ـب في المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وحل في المرـت
ل        ١٢,٣الخامسة قطاع االستثمار الصناعي بنحو  ـث ـم ال ـت مليار رـي

ن   ٦,٤ما نسبته  في المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، في حـي
ه      ـت ي     ٠,٢حل في المرتبة األخيرة قطاع اإلعالم والنشر بما نسـب ـف

حـو                ـغت ـن ـل ة ـب ـم ـي  ٠,٤المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبـق
 .مليار ريال

 
ذة،              ـف ـن ـم ات اـل ـق وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصــف

ه   ١٤٩٥,٥آان قطاع التأمين األآبر بعدد  ألف صفقة تمثل ما نسبـت
طـاع                   ٢٨,٠ ه ـق ـي ـل ذة، ـي ـف ـن ـم ات اـل ـق في المئة من إجمالي عدد الصـف

ي عـدد          ١٣,٤الصناعات البتروآيماوية بنسبة  اـل في المئة من إجــم
ة                 ٧١٦,٧الصفقات المنفذة وبعدد  ـب رـت ـم ي اـل ة، وحـل ـف ـق ألف صــف

ا     ٥٦٩,٣الثالثة قطاع االستثمار الصناعي بعدد  ألف صفقة تمثل ـم
ة       ١٠,٦نسبته  ـي ذاـئ ـغ في المئة، وجاء قطاع الزراعة والصناعات اـل

ألف صفقة،  ٥٠١,٧في المئة وبعدد  ٩,٤في المرتبة الرابعة بنسبة 
دد      ـع ة          ٤٩٠,٤ثم قطاع المصارف والخدمات المالية ـب ـق ف صــف أـل

رة               .  في المئة ٩,٢تمثل ما نسبته  ة األخــي ـب رـت ـم ي اـل في حين حـل ـف
ه       ٢٣,١قطاع اإلعالم والنشر بنحو  ـت  ٠,٤ألف صفقة تمثل ما نســب

 .في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة
 

ع         رـب ة اـل اـي وبالنظر للقيمة السوقية لألسهم المصدرة في نـه
ة             ٢٠١٠األول من عام  اوـي ـم ـي روـآ ـت ـب اعـات اـل م، احتل قطاع الصــن

التغير السنويالربع األول من عامالربع األول من عام
٢٠٠٩٢٠١٠(٪)

———————————————
-٣٨٧,٨٢١٢,٣٤٥,٣عن طريق اإلنترنت

-٦٠٩,٤٣٨٠,١٣٧,٦اإلجمالي*

-٦٣,٦٥٥,٩١٢,٢النسبة

-٢١٢٤٣,٨٩٥١٤,٧٥٥,٢عن طريق اإلنترنت

-٣٣١٩٨,٠١٧٠٤٦,٠٤٨,٧اإلجمالي*

-٦٤,٠٥٥,٨١٢,٨النسبة

-١٤٣٩٤,٨٦٩٦٠,٢٥١,٦عن طريق اإلنترنت

-٢٠٠٧٠,٣١٠٦٩٦,٩٤٦,٧اإلجمالي*

-٧١,٧٦٥,١٩,٣النسبة

قيمة األسهم المباعة والمشتراة (مليار ريال)

جدول رقم ٦-٩ : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

* اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر آافة قنوات السوق (صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي).
المصدر: هيئة السوق المالية.

عدد األسهم المباعة والمشتراة (مليون سهم)

عدد الصفقات المباعة والمشتراة (ألف صفقة)
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٨٩ 

ة         سـوـي ـت ات، واـل إدراج الصكوك والسندات، وتنفيذ األوامر والصفـق
اشـر      ـب داول      .  بين المتعاملين، ونشر بيانات األسعار بشكل ـم م ـت ـت وـي

ي                      ة ـف ـل اـم ـع وسـاطـة اـل ات اـل ق شـرـآ الصكوك والسندات عن طـرـي
داول                     ي ـت ة ـف خـدـم ســت ـم ة اـل ارـي ـم ـث السوق من خالل المحافظ االســت

 .األسهم
 

وات                          ـن ق ـق ي خــل دات ـف وك والســن وساهـمت سـوق الصــك
هــذه األدوات                            ل ـب عــاـم ل الـــت ن خـالل تسـهـــي ة جـديــدة ـم مــارـي اسـتـــث
االستثمارية، مما يتيح للمتعاملين في السوق المالية السعودية تنويع 

اشـرة         .  استثماراتهم ـب ات ـم وـم ـل وتوفر سوق الصكوك والسندات مـع
ع          وـق ر ـم داول ( عن اإلصدارات المدرجة للتداول وأسعارها عــب ) ـت

ة      ـي اـف اإللكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين لرفع مستوى الشــف
ونسبة التغير في سعر الصك .  وزيادة عدد المتعاملين بهذه األدوات

ى             ( والسند مفتوحة    ى أو أدـن دون حـد أعــل ر             ) ـب ـي ـغ ـت ا وحـدة اـل ، أـم
د             ٠,٠٠١السعري فتبلغ  ة الصـك أو الســن ـم ـي م   .  في المئة من ـق ـت وـي

ن      رة ـم تداول الصكوك والسندات من السبت إلى األربعاء خالل فـت
 .ظهرًا ٣:٠٠صباحًا إلى الساعة  ١١:٣٠الساعة 

 
صـدرة              ـم دات اـل  ٢٨,٠وبلغ إجمالي حجم الصكوك والســن

ة عـام                   اـي ـه ى ـن غ   .  م٢٠٠٩مليار ريال منذ إنشاء السـوق وحــت ـل وـب
ة                    ودـي ة الســع شـرـآ ـل ا ـل ـه ـن ة ـم الـث عددها خمسة صكوك وسندات، ـث

ال،   ١٦,٠بحجم إصدار بلغ )  سابك( للصناعات األساسية  مليار رـي

 .م٢٠١٠/٢/٨
ال         • رأســم ون       ١٣٠إدراج شرآة بروج للتأمين التعاوني ـب ـي ـل ـم

 .م٢٠١٠/٢/١٥مليون سهم وذلك بتاريخ  ١٣ريال مقسم إلى 
ال          • رأســم ة ـب اعــي إدراج شرآة مجموعة السريع التجارية الصـن

خ                 ٣٠مليون ريال مقسم إلى  ٣٠٠ ارـي ـت ك ـب م وذـل ون ســه ـي ـل ـم
 .م٢٠١٠/٢/٢٢

م                 ” إدراج  وبدء التداول في  • ألـســه داول ـل ـت ـم م اـل ـك اـل صندوق ـف
داول   “ السعودية ـت الذي يسمح لألجانب غير المقيمين بالمملكة ـب

 .م٢٠١٠/٣/٢٨وحدات صندوق المؤشر بتاريخ 
ي السـوق                 • ل ـف ضـو عـاـم ـع انضّمت شرآة اإلنماء لالستثمار ـآ

خ                         ارـي ـت ة ـب ـي اـل ـم وسـاطـة اـل ات اـل م خـدـم دـي ـق المالية السعودية لـت
 .م٢٠١٠/٢/١٣

ي         • ل ـف انضّمت شرآة بيت مسقط لألوراق المالية آعضو عـاـم
خ    ارـي السوق المالية السعودية لتقديم خدمات الوساطة المالية بـت

 .م٢٠١٠/٢/٢٤
ى      وبذلك يصل عدد شرآات الوساطة العاملة في السوق إـل

 .شرآة ٣٧
 

 م٢٠٠٩سوق الصكوك والسندات خالل عام 
ة           ودـي ة الســع داول ( قامت شرآة السوق المالـي ر     )  ـت طـوـي ـت ـب

ن     سوق آلي جديد لتداول الصكوك والسندات في المملكة اعتبارًا ـم
ات             .  م٢٠٠٩/٦/١٣يوم السبت الموافق  ذه السـوق خـدـم ر ـه وـف وـت

(مليون سهم)
النسبة 

(مليار ريال)لإلجمالي (٪)
النسبة 

(ألف صفقة)لإلجمالي (٪)
النسبة 

(مليار ريال)لإلجمالي (٪)
النسبة 

لإلجمالي (٪)
———————————————————————————————————

٢١٥٢,٦٢٥,٣٣٦,٢١٩,٠٤٩٠,٤٩,٢٣٧٨,٠٢٨,١المصارف والخدمات المالية

١٦١٢,٥١٨,٩٤٧,٧٢٥,١٧١٦,٧١٣,٤٤٦٩,٢٣٤,٩الصناعات البتروآيماوية

٦٥,٨٠,٨٣,٥١,٨٧٣,٢١,٤٤٥,٢٣,٤األسمنت

١٤٧,٧١,٧٤,٩٢,٦١٩٧,٣٣,٧١٤,٩١,١التجزئة

١٤٠,٦١,٦١,٧٠,٩٢٦,٦٠,٥٥٤,٠٤,٠الطاقة والمرافق الخدمية

٣١٣,٢٣,٧١٢,٥٦,٦٥٠١,٧٩,٤٥١,١٣,٨الزراعة والصناعات الغذائية

٤٤٣,٤٥,٢٩,٩٥,٢٢١٤,٥٤,٠١٤٥,٦١٠,٨االتصاالت وتقنية المعلومات

٦٩٠,٤٨,١٢٦,٠١٣,٧١٤٩٥,٥٢٨,٠٢٤,٢١,٨التأمين

١٢٤٢,٢١٤,٦١١,٩٦,٣٣٥٥,٥٦,٦٣٩,٩٣,٠شرآات االستثمار المتعدد

٤٩٦,١٥,٨١٢,٣٦,٤٥٦٩,٣١٠,٦٣٥,٢٢,٦االستثمار الصناعي

٣٣٠,٧٣,٩٩,٨٥,٢٣١٩,٤٦,٠٢٣,٦١,٨التشييد والبناء

٦٣٨,٨٧,٥٩,٠٤,٧٢٣٢,٤٤,٣٤٩,١٣,٦التطوير العقاري

١٨٨,٣٢,٢٢,٨١,٥٧٩,٣١,٥٩,٠٠,٧النقل

١٩,٣٠,٢٠,٤٠,٢٢٣,١٠,٤٣,٤٠,٣اإلعالم والنشر

٤١,٥٠,٥١,٣٠,٧٥٣,٣١,٠٢,٥٠,٢الفنادق والسياحة

٨٥٢٣,١١٠٠,٠١٩٠,٠١٠٠,٠٥٣٤٨,٥١٠٠,٠١٣٤٤,٩١٠٠,٠اإلجمالي

—————————

المصدر: تقرير الربع األول ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠١٠م.

جدول رقم ٦-١٠ : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل الربع األول من عام ٢٠١٠م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة
———————————————————————————
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٩٠ 

ق            ١٩,٢وصلت إلى  ام السـاـب ـع ن اـل . في المئة خالل نفس الفترة ـم
ًا خـالل عـام          وأظهر المؤشر المرآب لصندوق النقد العربي تحســن

ار                 ٢٠٠٩ ن آـث ة ـم ـي رـب ـع ال اـل ـم م يعكس التعافي النسبي ألسواق اـل
ه          ـت ـغت نســب ـل األزمة المالية العالمية، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا ـب

ة عـام             ١٩٦,٣في المئة ليصل إلى  ١٨,١ اـي ـه ي ـن م ٢٠٠٩نقطة ـف
 .نقطة في نهاية العام السابق ١٦٦,٢مقابل 

 
ة    وارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية لألسواق المالية العربـي

مليار دوالر في نهاية عام  ٩٠٣,٤في المئة لتبلغ نحو  ١٧,٤بنسبة 
ام                     ٧٦٩,٦م مقارنة بحوالي   ٢٠٠٩ ـع ة اـل اـي ـه ي ـن ار دوالر ـف ـي ـل ـم
ر   .  السابق ـب وسجلت القيمة السوقية لسوق مسقط لألوراق المالية أـآ

ة      ٥٦,٠نسبة ارتفاع بلغت  ـي اـل ـم في المئة، تلتها بورصة األوراق اـل
روت                     ٤٦,٥بتونس بنسبة ارتفاع بلغت  ـي يَّ ـب م سـوـق ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف

ا سـوق                    ٣٣,٧والكويت لألوراق المالية بنسبة  ـم ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم ي اـل ـف
 .في المئة ٢٩,٣األسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 

ار     ١٢,٠والباقي للشرآة السعودية للكهرباء بحجم إصدار بلغ  ـي ـل ـم
ال      ٢٧,٤وقد بلغ حجم تداول الصكوك والسندات .  ريال ون رـي ملـي

وك         ٢٠٠٩خالل عام  ذه الصــك ـه م، في حين بلغت القيمة االسمية ـل
ف     ٢٨٦,٥مليون ريال، أي أن السوق خسرت  ٢٧,٧والسندات  أـل

ة                           ١,٠ريال أو ما نسبته  ـي ة االســم ـم ـي ـق ي اـل اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 ).١٢-٦جدول رقم (للصكوك والسندات المتداولة 

 
 

ة عـام                   ـي رـب ـع م اـل أسـواق األســه مقارنة سوق األسهم السعودية ـب
 م٢٠٠٩
ي      تباين أداء مؤشرات األسواق المالية العربية المشارآة ـف

م، حيث سجل ٢٠٠٩قاعدة بيانات صندوق النقد العربي خالل عام 
اع        ـف ة ارـت المؤشر العام لبورصة األوراق المالية بتونس أعلى نســب

ن    ١١٧,٧وصلت إلى  في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، في حــي
اض         خــف ة اـن سجل مؤشر سوق البحرين لألوراق المالية أعلى نســب

القيمة المتداولةالصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار
القيمة االسمية 
المتداولة

(ألف ريال)(ألف ريال)المنفذة(٪)(ألف ريال)(مليون ريال)
————————————————————————————————

١٠٤٤٧٤,١٤٥٥٠سايبور + ١٥٠,٤٠ يوليو، ٣٠٠٠٥٠٢٠٢٦سابك ١

٨١٥٠٣,٠١٥١٠سايبور + ١٥٠,٣٨ يوليو، ٨٠٠٠١٠٢٠٢٧سابك ٢

٣١٦٠٦,٨١٦٥٠سايبور + ١٥٠,٤٨ مايو، ٥٠٠٠١٠٢٠٢٨سابك ٣

٢٨١٥٧٩٨,٤١٦٠٠٠سايبور + ١٥٠,٤٥ يوليو، ٥٠٠٠٥٠٠٢٠٢٧آهرباء السعودية ١

٦٤٠٤١,٣٤٠٠٠سايبور + ٠٦١,٦٠ يوليو، ٧٠٠٠١٠٠٢٠٢٩آهرباء السعودية ٢

٥٥٢٧٤٢٣,٥٢٧٧١٠———٢٨٠٠٠اإلجمالي

جدول رقم ٦-١٢ : نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام ٢٠٠٩م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية (تداول) لعام ٢٠٠٩م.

تاريخ االنتهاء السند / الصك

تاريخ الطرح

حجم رأسمال 
الشرآة 

(مليون ريال)

األسهم 
المصدرة 

(مليون سهم)

األسهم 
المطروحة 

لالآتتاب العام 
(مليون سهم)

نسبة 
االآتتاب من 

أسهم 
الشرآة

القيمة 
االسمية 
للسهم

حجم الطرح 
(مليون ريال)

 ———— ———— ———— ———— ——————— ————

١١٢٧٠٢٧٨٣٠٥١٤١٣ ينايرشرآة هرفي للخدمات الغذائية١

٠١٣٠٠٣٠٩٣٠٢٧٢٤٣ فبرايرشرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية٢

٢٢٥٥٥٥٦٢٢٤٠١٠٢٢٢ مارسشرآة سوليدرتي السعودية للتكافل٣

٢٢٣٢٠٣٢١٣٤٠١٠١٢٨ مارسشرآة أمانة للتأمين التعاوني٤

٢٢١٠٠١٠٣٣٠١٠٣٠ مارسالشرآة الوطنية للتأمين٥

—١٠٣٦——١٥٤٥١٥٥٥٥

جدول رقم ٦-١١ : الشرآات الجديدة التي تم طرحها  في  سوق األسهم السعودية خالل الربع األول من عام ٢٠١٠م

الشرآة
————

اإلجمالي

المصدر: تقرير الربع األول من عام ٢٠١٠م ألداء السوق المالية السعودية (تداول).
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٩١ 

ة                  ـي اـل ـم ي األسـواق اـل درجـة ـف ـم وانخفض عدد الشرآات اـل
ى       ٢٠٠٩العربية في نهاية عام  ل           ١٤٩٥م ليصـل إـل اـب ـق ة ـم شـرـآ

ن      ١٥٤٢ شرآة في نهاية العام السابق، وذلك بسبب شطب عـدد ـم
ألوراق             ة ـل درـي ـن رة واإلســك اـه الشرآات المدرجة في بورصتي الـق
المالية، واالنخفاض الملحوظ في عدد الشرآات الجديدة خالل عـام  

 .م مقارنة باألعوام السابقة٢٠٠٩
 

ي                      ضـت ـف خــف د اـن ـق ة، ـف داوـل ـت ـم أما بالنسبة لقيمة األسهم اـل
ة         ٢٠٠٨أسواق المال العربية مقارنة مع عـام       ســب ـن ي     ٣٤,٥م ـب ـف

ي  .  مليار دوالر ٦٥٣,٥م حوالي ٢٠٠٩المئة لتبلغ في نهاية عام  ـف
ع عـام        حين ارتفع عدد األسهم المتداولة في هذه األسواق مقارنة ـم

ي   ٢٠٠٩في المئة ليبلغ في نهاية عام  ١٩,٦م بنسبة ٢٠٠٨ م حـواـل
ق                   ٣٠٤,٦مليار سهم مقابل  ٣٦٤,٤ ام السـاـب ـع ي اـل م ـف ار ســه ـي مـل

 ).١٣-٦جدول رقم (
 

وبمقارنة مؤشرات أسواق األسهم العربية المختارة خـالل     
ن   ٢٠٠٩عام  ـي م، سجلت سوق األسهم السعودية أعلى المؤشرات ـب

ة لسـوق            ـي ة السـوـق ـم أسواق األسهم العربية األخرى، فقد بلغت القـي
حـو      ة                   ٣١٨,٨األسهم السعودية ـن ارـن ـق ي، ـم ـك رـي ار دوالر أـم ـي ـل ـم

ة                      ٦٤,٥بمتوسط بلغ نحـو  ـي رـب ـع دول اـل ـل ي ـل ـك رـي ار دوالر أـم ـي ـل ـم
ة         .  المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي ـي ة السـوـق ـم ـي وقد شكلت الـق

في المئة من إجمالي القيمة  ٣٥,٣لسوق األسهم السعودية ما نسبته 
ة عـام          اـي ـه م، ٢٠٠٩السوقية ألسواق األوراق المالية العربية في ـن

ة خـالل عـام           ودـي وبلغت قيمة األسهم المتداولة لسوق األسهم الســع
ي     ٥١,٦مليار دوالر أمريكي، أي ما نسبته  ٣٣٧,١نحو  ٢٠٠٩ ـف

ة                 ـي رـب ـع دول اـل ة ألسـواق اـل داوـل ـت المئة من إجمالي قيمة األسهم الـم
 .المشـارآة في قاعـدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية

 
ي سـوق                ا ـف ـه ـم داول أســه ووصل عدد الشرآات التي تم ـت

وسـط      ١٣٥م إلى ٢٠٠٩األسهم السعودية في نهاية عام  ـت ـم شرآة ـب
حـو      ي،              ٢٣٦١,٥قيمة سوقية للشرآة بلغ ـن ـك رـي ون دوالر أـم ـي ـل ـم

ــط              ١٠٠مقـارنـة بمتـوسط عـدد شـرآات بـلـغ    وسـ ـت ـم ة وـب ــرـآ شـ
دول       ٦٩٠,٠قيمة سوقية للشرآة بلغ نحو  ـل ي ـل مليون دوالر أمريـك

 . العربية المشترآة في قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية
 

ة    ومن المؤشرات التي توّضح نشاط سوق األسهم السعودـي
ات أسـواق       اـن مقارنةًً بأسواق األسهم العربية المشترآة في قاعدة بـي

دل دوران           ٢٠٠٩األوراق المالية العربية خالل عام  ـع ؤشـر ـم م ـم
ة    ١٠٥,٧األسهم المتداولة حيث بلغ نحو  ودـي في المئة للسوق السـع

م           ٥٤,٣مقـابل متوسط معدل دوران بلغ  ة ألسـواق األســه ـئ في الـم
 ).٢-٦ورسم بياني رقم  ١٤-٦جدول رقم (العربية 

 
 م٢٠٠٩تطورات صناديق االستثمار خالل عام 

ات        ل شـرـآ انخفض عدد صناديق االستثمار المدارة من قـب
ي عـام          ة       ٢٠٠٩االستثمار في المملكة العربية السعودية ـف ســب ـن م ـب

ي                      ٢٤٤في المئة ليصل إلى  ٦,٩ اـل ع إجــم ـف ا ارـت ـم ـن ـي ًا، ـب دوـق صــن
ة         ١٩,٧( مليار ريال  ١٤,٧أصول الصناديق بنحو  ـئ ـم ي اـل ن  )  ـف ـم

ار    ٨٩,٥م إلى نحو ٢٠٠٨مليار ريال نهاية عام  ٧٤,٨حوالي  ـي مـل
ار     .  م٢٠٠٩ريال نهاية عـام  ـم ـث وقد ارتفعت أصول صناديق االســت

ة عـام        ٦١,٣المحلية من  ى      ٢٠٠٨مليار ريال في نهاـي  ٧٤,١م إـل

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولةالسوق
———————————————————
٢٩,٣٢٧,٥-٣٥,٦-٣,٥السعودية
-٣٣,٧١٠,٠-٣١,٥٢٢,٤الكويت
-٦,٠١٠,٨-٦٥,٥٧,٧مصر
-٢٨,٠١٥,٣١٢,٨٤,٢المغرب
-١٩,٢-١٨,٥-٧٧,٣-٤٩,٢البحرين
-٨,٢-١١,٠-١٠,٧٥٢,٤األردن
٥٦,٠١٧,٠-٤٥,١٣٢,٠ُعمان
٤٦,٥١١٧,٧-٩,٧١٩,٥تونس
٣٣,٧٣٦,٣-٣٩,٣-٢,٨لبنان
١٦,٦١٤,٨-٧٠,٣-٢٦,٧أبوظبي
---١,١-٤٠,١-٣٠,٢الجزائر
١٠,٢-٧,٩-٤٤,٧٤٣,٢دبي

-١٣,١-٨٥,٣٢٠,٣-٥٢,١السودان
١٤,٨١,١-٤٧,٥-١١,٤قطر
١١,٩١١,٦-٥٩,٥-٣٣,٩فلسطين

جدول رقم ٦-١٣ : معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسهم العربية (٢٠٠٩م)
(نسب مئوية)

--: غير متوفر.
المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية - الربع الرابع ٢٠٠٩م.
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٢-٦رسم بياني رقم   
)حسب القيمة السوقية(م ٢٠٠٩النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي نهاية عام  

التغير السنوي 
القيمة السوقيةفي المؤشر

قيمة األسهم 
المتداولة

   عدد   
الشرآات

متوسط حجم 
الشرآة

إجمالي الناتج المحلي 
باألسعار الجارية

درجة عمق 
السوق

معدل دوران 
األسهم***

 (٪)(٪)**(مليار دوالر)*(مليون دوالر)المدرجة(مليون دوالر)(مليون دوالر)(٪)
—————————————————————————————————

٢٧,٥٣١٨٨٠٢,٧٣٣٧٠٦٩,٩١٣٥٢٣٦١,٥٣٦٩,٥٨٦,٣١٠٥,٧السعودية

٩٣٨٢٤,٠١٠٣٧٧٢,٠٢٠٥٤٥٧,٧١٢٧,٧٧٣,٥١١٠,٦-١٠,٠الكويت

٩١٠٩٢,٠٨١١٧٣,٠٣٠٦٢٩٧,٧١٨٩,٢٤٨,١٨٩,١-١٠,٨مصر

٧٤١٨٦,٠١٦٢٢٦,٠٧٣١٠١٦,٢٩٢,٧٨٠,٠٢١,٩-٤,٢المغرب

٤٩٣٣١,٩٢١,٦٧٥,٢٢,٩ ١٦٢٦٣,٠٤٧٣-١٩,٢البحرين

٣١٨٨٩,٠١٣٦٤١,٠٢٧٢١١٧,٢٢١,١١٥٠,٨٤٢,٨-٨,٢األردن

١٧,٠٢٣٦١٦,٠٥٩٠٥,٠١٢٠١٩٦,٨٥٣,١٤٤,٥٢٥,٠ُعمان

١١٧,٧٩٢٣٧,٠١٣٦٠,٠٥٢١٧٧,٦٣٧,٧٢٤,٥١٤,٧تونس

٣٦,٣١٢٨٤٣,٠١٠٣٨,٠١١١١٦٧,٥٣٢,٢٣٩,٩٨,١لبنان

١٤,٨٨٠٢٠١,٠١٨٧٦٦,٠٦٧١١٩٧,٠٢٢٤,٩٣٥,٧٢٣,٤أبوظبي

١٨٧,٥٢٤٥,٥١٦٢,١٠,١٢٠٦,١ ٩١--الجزائر

١٠,٢٥٨٠٩٥,٠٤٧٢٣٩,٠٦٧٨٦٧,١٢٢٤,٩٢٥,٨٨١,٣دبي

٣٠٣٣,٠١٠٠٦,٠٥٣٥٧,٢٥٤,٩٥,٥٣٣,٢-١٣,١السودان

١,١٨٧٩٣٠,٠٢٥٣١٧,٠٤٤١٩٩٨,٤٨٢,٤١٠٦,٨٢٨,٨قطر

٢١,٠----٣٩٦٠,٩ ١١,٦٢٣٧٧,٠٥٠٠فلسطين

١٢,٢٦٤٥٢٧,٨٥٠٢٠٧,٧١٠٠٦٩٠,٠١٢١,٠٥٦,٩٥٤,٣المتوسط

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية (الربع الرابع ٢٠٠٩م) .

جدول رقم ٦-١٤ : أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خالل عام ٢٠٠٩م

*        تقديرات Economist Intelligence Unit  (فبراير ٢٠١٠م) عدا السعودية.               **   القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.
***           قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة إلى القيمة السوقية لألسهم في نهاية الفترة.                                   --: غير متوفر.
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٩٣ 

حـو       ٢,٩في المئة من إجمالي أصول صناديق االستثمار مقارنةًً بـن
ي     .  في المائة في نهاية العام السابق ق ـف ومثلت استثمارات الصنادـي

ي     ٥٩,٧أسواق النقد المحلية والدولية ما نسبته  اـل في المئة من إجــم
ل        ٢٠٠٩أصول صناديق االستثمار بنهاية عـام     اـب ـق ي     ٥٤,٢م ـم ـف

ي أسـواق              ار ـف ـم ـث المئة في نهاية العام السابق، وارتفع حجم االســت
ة عـام                ٣٨,٣النقد المحلية من  اـي ـه ي ـن ال ـف ى    ٢٠٠٨مليار رـي م إـل

ـغت                ٢٠٠٩مليار ريال في نهاية عام  ٤٩,٤ ـل اع ـب ـف ة ارـت ســب ـن م وـب
في المئة، ويمثل االستثمار في أسواق النقد المحلية في نهاية  ٢٩,٠
في المئة من إجمالي االستثمارات في  ٩٢,٣م ما نسبته ٢٠٠٩عام 

ام      ٩٤,٤أسواق النقد المحلية والدولية مقابل  ـع في المئة في نهاية اـل
ة          .  السابق ســب ـن ة ـب ـي دوـل آما ارتفعت االستثمارات في أسواق النقد اـل
م ٢٠٠٨مليار ريال في نهاية عام    ٢,٣في المئة من حوالي  ٨٢,٠
م، وتــمــثــل تــلــك     ٢٠٠٩مــلــيــار ريــال فــي نــهــايــة عــام               ٤,١إلــى   

ي            ٧,٧االستثمارات حوالي  ارات ـف ـم ـث ي االســت في المئة من إجماـل
ام           ٥,٦أسواق النقد المحلية والدولية مقابل  ـع ة اـل اـي ـه في المئة في ـن

وانخفض االستثمار في األصول المحلية األخرى في نهاية . السابق
حـو         ٤٥,٦م بنسبة ٢٠٠٩عام  غ ـن ال          ١,٢في المئة ليبـل ار رـي ـي ـل ـم

ي                         ٥٤,٥تمثل ما نسبته  ارات ـف ـم ـث ي االســت اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة          ٦٨,٣األصول المحلية والدولية األخرى مقارنةًً بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف

ق      ام السـاـب ي األصـول                    .  في نهاية الـع ار ـف ـم ـث خــفض االســت ا اـن ـم ـآ
غ     ٢,١م بنسبة ٢٠٠٩األجنبية األخرى في نهاية عام  ـل ـب في المئة لـي

ي            ٤٥,٥مليار ريال تمثل ما نسبته  ١,٠نحو  اـل ن إجــم ة ـم ـئ في الـم
ة      ســب ـن االستثمارات في األصول المحلية والدولية األخرى مقارنًة ـب

ق         ٣١,٧ ام السـاـب ـع ي            .  في المئة في نهاية اـل ار ـف ـم ـث ع االســت ـف وارـت
غ    ٨,٥م بنسبة ٢٠٠٩األصول العقارية في نهاية عام  ـل في المئة ليـب

ي                  ٢,٦مليار ريال تمثل ما نسبته  ٢,٣نحو  اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة           ٢,٩أصول صناديق االستثمار مقارنةًً بنحو  اـي ـه ي ـن ة ـف في الماـئ

 ).١٦-٦جدول رقم (العام السابق 
 

ًا ألصـول وعـدد             ـق وبتحليل تصنيف شرآات االستثمار وـف
ع            وـق ال ـم ـت ـي اـب الصناديق وعدد المشترآين، احتلت شرآة األهلي ـآ

ـغت        ٢٠٠٩مليار ريال في نهاية عام  ـل ي     ٢١,٠م بنسبة ارتفاع ـب ـف
ة عـام                   .  المئة اـي ـه ي ـن ة ـف ـي حــل ـم وبلغ نصيب االستثمار باألصول اـل

ق                   ٨٢,٨م حوالي ٢٠٠٩ ادـي ي أصـول الصــن اـل ن إجــم ة ـم في المـئ
آما ارتفعت . في المئة في نهاية العام السابق ٨١,٩مقارنة مع نحو 

ة       ٢٠٠٩أصول صناديق االستثمار األجنبية في نهاية عام    ســب ـن م ـب
ب           ١٥,٤في المئة لتصل إلى نحو  ١٣,٧ غ نصــي ـل ال، وـب مليار رـي

ة عـام                     اـي ـه ي ـن ق ـف ادـي تلك االستثمارات من إجمالي أصـول الصــن
ي       ١٨,١في المئة مقارنًة مع  ١٧,٢م ما يقارب ٢٠٠٩ ة ـف ـئ في الـم

ن              ٢٠٠٩وبنهاية عام .  م٢٠٠٨نهاية عام  ـي ــرـآ شــت ـم ــغ عـدد اـل م بل
ام            ٥,٠ألف مشـترك بانخـفاض نسـبته  ٣٥٦,٣ ـع ة عـن اـل ـئ ـم في اـل
 ).٣-٦، ورسم بياني رقم ١٥-٦جدول رقم (السابق 

 
ار داخـل       وباستعراض توزيع استثمارات صناديق االستثـم

ة عـام                 اـي ـه ي ـن ة ـف ـك ي              ٢٠٠٩وخارج الممـل اـل ع إجــم ـف د ارـت ـق م، ـف
غ              ٢,٧االستثمار في أسواق األسهم العالمية بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

ة   ٣٤,٢وتمثل األسهم العالمية ما نسبته . مليار ريال ١٠,٠ في المـئ
 ٣٦,٤من إجمالي استثمارات صناديق االستثمار في األسهم مقابل   

م     .  في المئة نهاية العام السابق آما ارتفع حجم االستثمار في األســه
غ       ١٣,٠المحلية بنسبة  ـل ـب ال         ١٩,٣في المئة لـي ار رـي ـي ـل ل    .  ـم ـث ـم وـت

ارات           ٦٥,٨األسهم المحلية ما نسبته  ـم ـث ي اســت اـل في المئة من إجــم
ام            ٦٣,٦صناديق االستثمار في األسهم مقابل  ـع ة اـل اـي ـه ة ـن في المـئ

ي       .  السابق ة ـف ـي ـم ويمثل االستثمار في أسواق األسهم المحلية والعاـل
حـو       ٢٠٠٩نهاية عام  ي أصـول                     ٣٢,٧م ـن اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة عـام           اـي ـه ي ـن صناديق االستثمار، وفي المقابل آانت هذه النسبة ـف
ة    ٣٥,٨م حوالي ٢٠٠٨ ـئ ـم ارات                 .  في اـل ـم ـث ضـت اســت خــف ا اـن ـم ـن ـي ـب

ة    ٢٠٠٩الصناديق في السندات الدولية في نهاية عام   ٤٢,٠م بنسـب
ارات        ٣٢٤,٠في المئة لتبلغ  ـم ـث مليون ريال، في حين ارتفعت اســت

ة   ١٦١٨,٠الصناديق في السندات المحلية من  مليون ريال في نهاـي
ة عـام                ١٩٦٠,٠م إلى ٢٠٠٨عام  اـي ـه ي ـن ال ـف م ٢٠٠٩مليون رـي

ي            ٢١,١بنسبة ارتفاع بلغت حوالي  ار ـف ـم ـث في المئة، ومثّـل االســت
 ٢,٦م نحو   ٢٠٠٩أسواق السندات المحلية واألجنبية في نهاية عام 

عدد 
الصناديق

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
المحلية

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
األجنبية

التغير 
السنوي

إجمالي 
أصول 
الصناديق

التغير 
السنوي

عدد 
المشترآين

التغير 
السنوي

(٪)(ألف مشترك)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)العاملةالعام
—————————————————————————————————————————

٢٠٠٥١٩٩٥,٩١١٥,٧١٦٠,٠٢١,٣٣٤,٨١٣٧,٠١٢٧,٢٥٦٨,٣١٨٦,٤

٥٠٠,٠١٢,٠-٢٢,٨٦,٩٨٤,١٣٨,٦-٢٠٠٦٢١٤٧,٥٦١,٣٤٧,٠-

٢٠٠٧٢٥٢١٧,٨٧٩,٩٣٠,٢٢٥,٢١٠,٧١٠٥,١٢٥,٠٤٢٦,١١٤,٨-

٣٧٥,٠١٢,٠-٧٤,٨٢٨,٨-١٣,٦٤٦,٢-٢٠٠٨٢٦٢٤,٠٦١,٣٢٣,٣-

٧٤,١٢١,٠١٥,٤١٣,٧٨٩,٥١٩,٧٣٥٦,٣٥,٠-٢٠٠٩٢٤٤٦,٩-

٢٠١٠

-٧٧,٥٢٠,١١٥,٧٢٣,٣٩٣,١٢٠,٦٣٤٩,٥٥,٨-٢٤١٤,٧الربع األول

جدول رقم ٦-١٥ : أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شرآات االستثمار المحلية
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٩٤ 

ة                              ٨١,٦ ـي رـب ـع ي سـي اـل ة اـتش اس ـب ا شـرـآ ـه ـت ـل رك، ـت ألف مشـت
ة         ٦١,٧السعودية المحدودة بعدد  ـب رـت ـم ي اـل ألف مشترك، وحلت ـف

م     ( ألف مشترك  ٥٥,٣الثالثة شرآة األهلي آابيتال بعدد  جـدول رـق
١٧-٦.( 
 

 م٢٠١٠تطورات صناديق االستثمار خالل الربع األول لعام 
ن              ع األول ـم رـب ة اـل اـي انخفض عدد صناديق االستثمار بنـه

ن عـام      ١,٢م بنسبة ٢٠١٠عام  في المئة مقارنًة مع الربع الرابع ـم
 ١,٩وانخفض عدد المشترآين بنسبة .  صندوقًا ٢٤١م ليبلغ ٢٠٠٩

ى            صـل إـل ـي  ٣٤٩,٥في المئة عن الربع الرابع من العام الماضي ـل
ار          .  ألف مشترك ـم ـث ق االســت ادـي في حين ارتفع إجمالي أصول صــن

غ     )  مليار ريال ٣,٦( في المئة  ٤,٠بنسبة  ـل ال          ٩٣,١ليـب ار رـي ـي ـل ـم
ة       ٤,٥نتيجًة الرتفاع استثمارات الصناديق باألصول المحلية بنســب

ال         ٣,٣( في المئة  ار رـي ـي ـل ق              ).  ـم ادـي ارات الصــن ـم ـث اع اســت ـف وارـت
ال       ٠,٢( في المئة  ١,٦باألصول األجنبية بنسبة بلغت  ار رـي ـي ـل ). ـم

ي أصـول                      اـل ن إجــم ة ـم ـي حــل ـم األصـول اـل وبلغ نصيب االستثمار ـب
ام     ي       ٢٠١٠الصناديق في نهاية الربع األول لـع ي     ٨٣,٢م حـواـل ـف

ن عـام           ٨٣,٦المئة مقارنةًً بنحو  ع األول ـم في المئة في نهاية الرـب
ي            ٢٠٠٩ اـل ن إجــم ة ـم ـي ـب م، وارتفع نصيب االستثمار بالعملة األجـن

ة        ١٦,٤في المئة مقارنةًً مع  ١٦,٨أصول الصناديق إلى  ـئ ـم ي اـل ـف
 . في نهاية الربع األول من العام السابق

 
وباستعراض تصنيف استثمارات صناديق االستثمار داخل  

ن عـام                    ع األول ـم رـب ة اـل اـي ـه ـن ــالحـظ     ٢٠١٠وخارج المملكة ـب م ي
ة   ١٤,٦ارتفاع استثماراتها في سوق األسهم المحلية بنسبة  في المـئ

ع           ٢٢,١لتصل إلى نحو )  مليار ريال ٢,٨( ةًً ـم ارـن ـق ال ـم مليار رـي
ي أسـواق             ٢٠٠٩الربع الرابع من عام  ا ـف ـه اراـت ـم ـث م، وارتفاع اســت
ة          ١,٨مليار ريال أو ما نسبته  ٠,٢األسهم األجنبية بنحو  ـئ ـم ي اـل ـف

مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق االستثمار  ١٠,٢لتبلغ نحو 
في أسواق األسهم المحلية والعالمية في نهاية الربع األول من عـام    

ا                     ـه ة ـل ـع اـب ـت ار اـل ـم ـث ق االســت ادـي الصدارة بالنسبة لحجم أصول صــن
ه          ٢٨,٦بحوالي  ـت ا نســب ن             ٣٢,٠مليار ريال تمثل ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة            .  إجمالي أصول صناديق االستثمار ـي اـل ـم اض اـل رـي ة اـل تلتها شرـآ
في المئة،  ١٦,٩مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٥,١بحجم أصول بلغ 

وحلت ثالثًا شرآة سامبا لألصول وإدارة االستثمار بحـجـم أصـول      
ي                  ١٤,٦مليار ريال أو ما نسبته  ١٣,١بلغ  اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

 .أصول صناديق االستثمار
 

اض                    رـي ة اـل ت شـرـآ ـل د احــت ـق ومن ناحية عدد الصناديق ـف
ي     ٣١المالية المرتبة األولى بعدد  صندوقًا آلـها مفتـوحة، وحلت ـف

صندوقًا  ٢٩المرتبة الثانية الشرآة السعودية الهولندية المالية بعدد 
ة      ٣وبلغ عدد الصناديق المغلقة منها  ـب رـت ـم صناديق، وجاءت في اـل
ــوحـة عـدا        ٢٦الثالثة شرآة األهلي آابيتال بعدد  صندوقًا آلـها مفـت

 .صندوق واحد
 

عــدد                        قــًا ـل ار وـف ثـــم يــب شـرآــات االســت رـت عــراض ـت اســت وـب
ي     حـواـل المشترآين، احتلت شرآة الرياض المالية المرتبة األولى ـب

إجمالياستثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسهمأسهمنهاية
األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة
———————————————————————————————

١٣٦٩٧٤ ---٢٠٠٥٨٩٤٤٤١٤٦٦٧٢٠٧٩٦٥٠١١٦٠٧١٩٦٩٦٤٩٦٠

٨٤١٠٨ ---٢٠٠٦٣١٩٦٠١٥٥٨٣١٦٨٣١٦٨٢٣٩٥١٣٥١٢٣٧٤٩٣٥٠١

١٠٥٠٩٩ ---٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩

٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤

٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨

٢٠١٠

٢٢١٠٤١٠١٩١٦٠٨٠٤١٠٤٦١٤١٤١٣٩١١١٩٩١٣٢٠٣٥٩٣١٣٢الربع األول
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ي    ٥٤,٠م ما نسبته ٢٠١٠الربع األول من عام  اـل في المئة من إجـم
ن عـام              .  استثمارات صناديق االستثمار ع األول ـم رـب ة اـل وفي نهاـي

ي األصـول            ٢٠١٠ ار ـف ـم ـث ـــت م انخفضت استثمارات صناديق االسـ
ــة           ٤,١المحـلية األخـرى بنسـبة  ـئ ـم ي اـل ال         ٤٨,٠( ـف ون رـي ـي ـل ) ـم

ق                    ١,١لتصل إلى  ادـي ارات صــن ـم ـث ضـت اســت خــف ال، واـن مليار رـي
غ    ٦,٣االستثمار في األصول األجنبية األخرى بنسبة  ـل في المئة لتـب

ي           .  مليار ريال ٠,٩نحو  ار ـف ـم ـث ق االســت وتمثل استثمارات صنادـي
األصول المحلية واألجنبية األخرى في نهاية الربع األول من عـام    

فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي أصــول صــنــاديــق               ٢,٢م نســبــة     ٢٠١٠
ن عـام             .  االستثمار ع األول ـم رـب ضـت       ٢٠١٠وفي نهاية اـل خــف م اـن

 ١٢,٧استثمارات صناديق االسـتثمار في األصول العقارية بنسـبة 
ع       )  مليار ريال ٠,٣(في المئة  راـب ع اـل رـب مقارنة بقيمتها في نهاية اـل

ارات           ٢,٠من العام السابق لتصل إلى  ـم ـث ل اســت ـث ـم مليار ريال، وـت
ن   صناديق االستثمار في األصول العقارية في نهاية الربع األول ـم

ق                    ٢,٢م نسبة ٢٠١٠عام  ادـي ي أصـول صــن اـل ن إجــم ة ـم ـئ في الـم
 ).١٦-٦جدول رقم (االستثمار 

ق    ٣٤,٧م ما نسبته ٢٠١٠ ادـي في المئة من إجمالي استثمارات صـن
ي أسـواق               .  االستثمار ار ـف ـم ـث ق االســت ادـي أما بالنسبة الستثمار صـن

دات                       الســن ارات ـب ـم ـث ـغت االســت ـل د ـب ـق ة ـف السندات المحلية واألجنبـي
حـو       ٢٠١٠المحلية في نهاية الربع األول من عـام     ار       ٦,١م ـن ـي ـل ـم

ي              ٢١٠,٢ريال بارتفاع بلغت نسبته  ه ـف ـي ت عــل اـن في المئة عما ـآ
ارات                         ـم ـث ـعت االســت ـف ق، وارـت ام السـاـب ـع ن اـل ع ـم نهاية الربع الراـب

حـو                       ٢٦,٥بالسندات األجنبية بنسبة  ـن ت ـل ث وصــل ة حــي ـئ ـم ي اـل ـف
ي             ٤١٠,٠ ار ـف ـم ـث ق االســت ادـي مليون ريال، وتمثل استثمارات صـن

ن عـام           ع األول ـم أسواق السندات المحلية واألجنبية في نهاية الرـب
ق         ٧,٠م ما نسبته ٢٠١٠ ادـي ارات صــن ـم في المئة من إجمالي استـث

ي                  .  االستثمار ار ـف ـم ـث ق االســت ادـي ارات صــن ـم ـث أما فيما يتعلق باسـت
ي                   ارات ـف ـم ـث ضـت االســت خــف د اـن ـق أدوات النقد المحلية واألجنبية ـف

ي      ٦,٦أدوات النقد المحلية بنسبة   ٤٦,١في المئة لتصل إلى حـواـل
ة          ـي ـب د األجــن ـق مليار ريال، بينما ارتفعت االستثمارات في أدوات الـن

ارات                 ٤,١في المئة لتبلغ  ١,٠بنسبة  ـم ـث ل اســت ـث ـم ال، وـت ار رـي ملـي
ة                اـي ـه ي ـن ة ـف ـي ـب صناديق االستثمار في أدوات النقد المحلية واألجــن

اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشرآة االستثمار
—————————————————————————

٠١١٣,٤٠,٠٣,٤٩شرآة رنا لالستثمار
١٢١٢٢٨٨٧٥,٦٨١٧,١٩٦٩٢,٧٦١٧٣٦اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

٠٢٥٢٥١٢٠٣٥,٧١٠٤٣,٨١٣٠٧٩,٥٤٨١٥١شرآة سامبا لألصول و إدارة االستثمار
٠٥٥٢٢٣,٢٣٠٣,٦٥٢٦,٨١٤٣٤بنك الجزيرة

٠٢٢١٩٩,٥٠,٠١٩٩,٥٧٢٦مجموعة بخيت لالستثمار
٠٦٦٤١٥,٧١٣,٥٤٢٩,٢٥٧٠شرآة فالكم للخدمات المالية

٣٢٦٢٩١٨٨٠,٣٤٠٤,٦٢٢٨٤,٩٤٩٢٩الشرآة السعودية الهولندية المالية
٠٣١٣١٩٨٢٦,٣٥٢٧٥,٥١٥١٠١,٨٨١٦٣٦الرياض المالية

٠٣٣١١٦,١٨٧,٥٢٠٣,٦٣٣شرآة عوده السعودية العربية
١١٠١١١٥٢٠,٣٦٢٣,٨٢١٤٤,١١٣٩٧صائب إلدارة األصول

٠٥٥٩٧٣,٤٤٩,٢١٠٢٢,٦٤١٨٢٦بنك البالد
٠١٨١٨٢٥٠١,٨١٤١,١٢٦٤٢,٩١٠٩٠١البنك العربي الوطني
١٢٥٢٦٢٥٢١٦,٨٣٤١٥,٢٢٨٦٣٢,٠٥٥٢٦١البنك األهلي التجاري

١١١١٢٣٩٤٣,٢١٥٢٣,٥٥٤٦٦,٧٢٤٠٨٧البنك السعودي الفرنسي
١١٤١٥٥٢١٣,٤٨٨٠,٤٦٠٩٣,٨٢٢٠٢٠شرآة الراجحي للخدمات المالية

٠١٤١٤٣١٦,٢٧٧٤,٣١٠٩٠,٥٢١٥شرآة جدوى لالستثمار
١٤٥٤٨٠,٣٠,٠٤٨٠,٣١٠٣٤مجموعة آسب المالية

٠٣٣٦٣,٧٣,٧٦٧,٤١٦٩مجموعة التوفيق المالية
٠١١٩٥,٧٠٩٥,٧١٥مجموعة هرمس السعودية المالية
٠١١٥٢,٨٨٤٦٠٥٢,٨٨٤٦٤شرآة مورجان ستانلي السعودية
٠٢٢١٢,٨١٢٠١٢,٨١٢٢٣بيت االستثمار العالمي السعودية
٠٢٢٢٤,١٩٥٦,٩٨١٨١,١٧١٤شرآة المستثمر لألوراق المالية
٠٢٢٥٨,٠٤٤٠٥٨,٠٤٤١٣شرآة رسملة لالستثمار السعودية

٠٢٢٧٦,١٨٠٧٦,١٨٨١شرآة األول للخدمات المالية
٠١١٩,٧٧٠٩,٧٧٥٧شرآة وطن لالستثمار وأعمال األوراق المالية

٩٢٣٥٢٤٤٧٤١٣٤,٧١٥٤١٣,٦٨٩٥٤٨,٢٣٥٦٣٣١اإلجمالي
المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم ٦-١٧ : تصنيف شرآات االستثمار وفقًا ألصول وعدد الصناديق
وعدد المشترآين في عام ٢٠٠٩م

أصول الصناديق (مليون ريال)عدد الصناديق

عدد المشترآين
——————————————————————————
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 م٢٠٠٩األوراق المالية الحكومية خالل عام 
ام                          ودي خالل ع ي السع رب ع د ال ق ن ؤسسة ال استمرت م
م في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار األسعار، ٢٠٠٩

ة     صادي ودعم النشاط االقتصادي المحلي، ومواآبة التطورات االقت
ى        . المحلية والعالمية م إل تضخ ونتيجةًً الستمرار انخفاض معدل ال

ام                 ٩,٩في المئة مقارنة بمستوى  ٥,١مستوى  ع ي ال ة ف ئ م ي ال ف
ددًا من                       .  السابق ودي ع ي السع رب ع د ال ق ن فقد اتخذت مؤسسة ال

ان                  م ت ى االئ ي عل حل م اإلجراءات التي تهدف إلى تلبية الطلب ال
دعم         ي ل ل وي بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التم

 .العملية التنموية في المملكة
 

م خفضت المؤسسة معدل عائد اتفاقيات ٢٠٠٩فخالل عام  
ة          ٢,٠ليصل إلى مستوى   )  Repo Rate(إعادة الشراء  ئ م ي ال ف

في المئة في نهاية العام السابق، آما خفضت   ٢,٥مقارنة بمستوى 
اآس        ع م  Reverse Repo( معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء ال

Rate  ( ى         ٢٠٠٩عدة مرات ليصل في نهاية عام ي     ٠,٢٥م إل ف
ق     ١,٥المئة من مستوى  اب ِر      .  في المئة في نهاية العام الس ج م ت ول

ي                          ب د األجن ق ن ايضة ال ق ات م ي ل ؤسسة أي عم م  Foreign( ال
Exchange Swaps  (                     ر واف جة ت ي ت ة ن ي ل ح م مصارف ال مع ال

ي             مصرف ظام ال ن ي ال غ   .  السيولة الكافية بالدوالر األمريكي ف ل وب
ون       ١٤٢٧صافي متوسط حجم اتفاقيات إعادة الشراء اليومي  ي ل م

ات         ٢٠٠٩ريال خالل عام  ي اق ف م ات م، فيما بلغ صافي متوسط حج
رة       ت ف ال،          ٨٤,٥إعادة الشراء المعاآس اليومي لنفس ال ار ري ي ل م

 . وهو ما يعني وفرة السيولة اليومية في النظام المصرفي
  

ي األوراق           ة ف اري ج وانخفضت استثمارات المصارف الت
 ٥٥,٧( في المئة    ٢٦,٥م بنسبة ٢٠٠٩المالية الحكومية خالل عام 

ى               )  مليار ريال تصل إل ق ل اب ام الس ع مقارنة بما آانت عليه في ال
ي       ١٥٤,٢ مليار ريال، فقد انخفض حجم استثمارات المصارف ف

تصل    )  مليار ريال ٤٠,٧(في المئة  ٣٤,٢أذونات الخزينة بنسبة  ل
مصارف         ٧٨,٥إلى  ارات ال م مليار ريال، آما انخفض حجم استث

ة        سب ن ة            ١٦,٥التجارية في السندات الحكومية ب ئ م ي ال  ١٥,٠( ف
ه       ٧٥,٧ليبلغ نحو )  مليار ريال ت ب ي     ٤٩,١مليار ريال أو ما نس ف

ة                        ي ال م ي األوراق ال مصارف ف ارات ال م ث ت المئة من إجمالي اس
 ).٤-٦، والرسم البياني رقم ١٨-٦جدول رقم (الحكومية 

 م٢٠١٠تطورات الربع األول من عام 
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الربع األول   
ق                             ٢٠١٠من عام  ي حق ى ت هدف إل ة ت دي ـ ق اسة ن ي اع س ب م في إت

االستقرار المالي واالستقرار في األسعار ودعم النشاط االقتصادي 
ررت  .  المحلي ومواآبة التطورات االقتصادية المحلية والعالمية وق

ادة                   ات إع ي اق ف دل ات ع ى م المؤسسة خالل الربع األول اإلبقاء عل
ق       )   (Repo Rateالشراء اب ر      ( عند مستواه الس ب ) م٢٠٠٩ديسم
ادة            ،  في المئة ٢,٠والبالغ  ات إع ي اق ف دل ات ع وآذلك اإلبقاء على م

وى        )   (Reverse Repo Rateالشراء المعاآس د مست  ٠,٢٥عن
مليار  ٢,٣وقد بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي .  في المئة

ام        وسط                ٢٠١٠ريال خالل الربع األول من عـ ت غ م ـ ل ا ب م ي م، ف
ار   ٩٤,٩اتفـاقيات إعادة الشـراء المعاآـس اليومي لنفس الفترة  ملي

ي     .  ريال ب (ولم تقم المؤسسة بإجراء أي عملية مقايضة للنقد األجن
Foreign Exchange Swaps (                ام ع األول من ع رب خالل ال

 .م٢٠١٠
 

ة     ي وارتفع إجمالي استثمارات المصارف في األوراق المال
ه  ٢٠١٠الحكومية بنهاية الربع األول من عام  م مقارنة بما آان علي

ال      ٢٨,٦( في المئة  ١٨,٥م بنسبة ٢٠٠٩في نهاية عام  ار ري ي ) مل
ه       ١٨٢,٨ليبلغ نحو  ت ب ي     ١٣,٤مليار ريال مقارنة بانخفاض نس ف

ق        )  مليار ريال ٢٨,٢(المئة  اب ام الس ع د  ،  في الفترة نفسها من ال وق
فس    انخفضت استثمارات المصارف في السندات الحكومية نهاية ن

ال    ٥,٨( في المئة  ٧,٦الفترة بنسبة  حو           )  مليار ري غ ن ل ب ت  ٦٩,٩ل
ات                    ي أذون مصارف ف ارات ال م ث ت ـ مليار ريال، بينما ارتفعت اس

ال  ٣٤,٤( في المئة  ٤٣,٨الخزينة بنسبة  ة           )  مليار ري اي ه ن غ ب ل ب ت ل
 . مليار ريال ١١٢,٩م نحو ٢٠١٠الربع األول من عام 

 
 م٢٠٠٩االئتمان المصرفي حسب اآلجال خالل عام 

ي                  ة ف ي ل ح م مصارف ال بلغ حجم القروض التي قدمتها ال
ه   ٧٣٦,٩م نحـو ٢٠٠٩نهاية عام  مليار ريال بانخفاض بلغت نسبت

ام                 ٧٤٤,٨في المئة مقارنةًً بنحـو  ١,١ ع ة ال اي ه ي ن ال ف مليار ري
ام         .  السابق ي ع م ٢٠٠٩وانخفض حجم القروض قصيرة األجل ف
ه        ٤٤٩,٦في المئة ليبلغ نحو  ٥,٧بنسبة  ت ب ا نس مليار ريال تمثل م
اع            ٦١,٠ ف ارت ة ب ارن ق في المئة من إجمالي القروض الممنوحة، م
قروض           ٣٧,١نسبته  م ال غ حج في المئة في العام السابق، حيث بل

التغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمة
(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)
—————————————————————————

١١٢,٩٤٣,٨-٩,١١١٧٧,٥١٦,٧٨٣,٤١١٩,٢٦١١,٩٧٨,٥٣٤,٢أذونات الخزينة

-٦٩,٩٧,٦-٧٥,٧١٦,٥-١٢٧,٤١١,٧٩٠,٧٢٨,٨-١١٤,١١٠,٢سندات حكومية

١٨٢,٨١٨,٥-١٤٤,٢١٧,٠٢٠٩,٩٤٥,٦١٥٤,٢٢٦,٥-١٢٣,٣٣,٦اإلجمالي

————————

جدول رقم ٦-١٨ : استثمارات المصارف التجارية في األوراق المالية الحكومية

————————————————

٢٠٠٧ ٢٠٠٦

———————— ————————

الربع األول ٢٠٠٩ ٢٠٠٨
٢٠١٠
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م بنسبة ٢٠٠٩آما ارتفعت القروض طويلة األجل في عام  
ه       ١٧٠,١في المئة لتبلغ  ٤,٠ ت ب ي     ٢٣,١مليار ريال تمثل ما نس ف

ام   المئة من إجمالي القـروض الممنوحة، مقابل انخفاض بنهـاية الع
ة          ٢٢,٠في المئة تمثل ما نسبته    ٠,٣السابق بلغت نسبته  ئ م ي ال ف

، والرسم البياني ١٩-٦جدول رقم ( من إجمالي القروض الممنوحة 
 ).٥-٦رقم 

 
 م٢٠١٠تطورات الربع األول لعام 

ع األول من          رب ارتفع حجم االئتمان المصرفي في نهاية ال
ة    ٢٠٠٩م مقارنة مع نهاية الربع الرابع من عام ٢٠١٠عام  سب م بن
ى             ١,٤ يصل إل ة ل ال         ٧٤٦,٩في المئ ار ري ي ل عت        .  م ف د ارت ق ف

ة        سب ن ة            ٠,٤القروض المصرفية قصيرة األجل ب ئ م ي ال  ١,٩( ف
ة        ٦٠,٥مليار ريال تمثَّل  ٤٥١,٥لتصل إلى ) مليار ريال ئ م ي ال ف

ة    ي من إجمالي القروض المصرفية، آما ارتفعت القروض المصرف
ة         ٠,٧متوسطة األجل بنسبة  ئ م ال         ٠,٨( في ال ار ري ي ل غ     )  م ل ب ت ل

ي                  ١٥,٨مليار ريال تمثَّل ما نسبته  ١١٧,٩ ال ة من إجم ئ م ي ال ف
ة األجل         . القروض المصرفية ل وارتفعت القروض المصرفية طوي

ة       ٤,٣م بنسبة ٢٠١٠في نهاية الربع األول من عام  ئ م  ٧,٣( في ال
ة        ٢٣,٨مليار ريال تمثَّل  ١٧٧,٤لتصل إلى ) مليار ريال ئ م ي ال ف

 ).١٩-٦جدول رقم (من إجمالي القروض المصرفية، 
 

 مؤسسات اإلقراض المتخصصة
م                        دي ق ي ت خصصة ف مت راض ال استمرت مؤسسات اإلق

غ      .  القروض التي تسهم في تحقيق األهداف التنموية للمملكة ل د ب وق
ذ   إجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات اإلقراض المتخصصة من

غ             ٣٦٩,٠م نحو ٢٠٠٩إنشائها حتى نهاية عام  ل ال، وب ار ري ي ل م
ام               ة ع اي ه ي ن حو     ٢٠٠٩إجمالي موجودات تلك المؤسسات ف م ن

ه      ٣٥٨,٢ ت ة            ٣,٤مليار ريال بارتفاع بلغت نسب ئ م ي ال  ١١,٩( ف
ال  ق            )  مليار ري اب ام الس ع ال ةًً ب ارن ق ام       .  م غ     ٢٠٠٩وخالل ع ل م ب

حو        ار       ٣٢,٧المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات ن ي ل م
م   ٦,٨ريال بارتفاع نسبته  في المئة مقارنةًً بالعام السابق، وبلغ حج

حو       ٢٠٠٩تسديدات القروض خالل عام  ال          ١٠,٢م  ن ار ري ي ل م
ع                  ٤,٨بانخفاض بلغت نسبته  ف ق، وارت اب ام الس ع ة عن ال في المئ

ه         ٤٧٦,٦قصيرة األجل نحو  ت ب ي     ٦٤,٠مليار ريال وهو ما نس ف
 .المئة من إجمالي القروض الممنوحة

 
ام                           ي ع وسطة األجل ف ت قروض م عت ال ف في حين ارت
ال   ١١٧,٢في المئة لتصل إلى نحو  ١٢,٠م بنسبة ٢٠٠٩ مليار ري

ة،                      ١٥,٩أو ما نسبته  وح ن م م قروض ال ي ال ال ة من إجم في المئ
غ   ٢٥,٧مقارنةًً بارتفاع نسبته  في المئة نهاية العام السابق، حيث بل

ا   ١٠٤,٦حجم القروض متوسطة األجل حوالي  مليار ريال تمثل م
 .في المئة من إجمالي القروض الممنوحة ١٤,٠نسبته 

(مليار ريال)
الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالربع الرابع
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠

——————————————————
٤٧٦,٦٤٨٠,٩٤٧٥,٢٤٦١,٨٤٤٩,٦٤٥١,٥قروض قصيرة األجل

(أقل من سنة)

١٠٤,٦٩٧,٩١٠٤,٠١١٥,٧١١٧,٢١١٧,٩قروض متوسطة األجل

(سنة إلى ثالث سنوات)

١٦٣,٦١٦٠,٥١٦٢,٣١٧٢,٩١٧٠,١١٧٧,٤قروض طويلة األجل

(أآثر من ثالث سنوات)

٧٤٤,٨٧٣٩,٢٧٤١,٥٧٥٠,٤٧٣٦,٩٧٤٦,٩اإلجمالي

جدول رقم ٦-١٩ : تصنيف اإلئتمان المصرفي حسب اآلجال
               (نهاية الفترة)
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ام         ة ع اي حو       ٢٠٠٩رصيد القروض القائمة بنه ار       ٢٠,٩م ن ي ل م
 .في المئة ٢١,٦ريال، بارتفاع عن العام السابق نسبته 

 
 صندوق التنمية العقارية

ه                  ائ ذ إنش ن دوق م ا الصن ه دم بلغ إجمالي القروض التي ق
ام       ي       ٢٠٠٩وحتى نهاية ع غ              ١٤٦,٩م حوال ل ال، وبـ ار ري ي ل م

ار       ٧٦,٨م نحو ٢٠٠٩إجمالي القـروض القـائـمة بنـهايـة عام  ي ل م
 .في المئة عن العام السابق ١,٨ريال، بارتفـاع نسبته حوالي 

 
م قروضَا بلغت قيمتها ٢٠٠٩وقد قدم الصندوق خالل عام  
فس               ٥,٨مليار ريال، بارتفاع نسبته  ٥,٣حوالي  ة عن ن ئ م ي ال ف

ساآن                       م ل ال وي م ت قروض ل رآزت ال ق، وت الفترة من العام الساب
ي       ٢٠٠٩وبلغت تسديدات القروض في عام .  الخاصة  ٣,٩م حوال

ام   ٣٠,٥مليار ريال بارتفاع نسبته  في المئة عن نفس الفترة من الع
 .السابق

 
 صندوق التنمية الزراعية

ة            ي م ن ت دوق ال انخفض إجمالي القروض التي صرفها صن
اً            ( الزراعية  ق اب ودي س ي السع رب ع ام     )  البنك الزراعي ال خالل ع
ًة               ٦٠٣,٠في المئة لتبلغ  ٢,١م بنسبة ٢٠٠٩ ارن ق ال م ون ري ي ل م
عت                 ٦١٦,٠بنحو  ف ا ارت م ق، آ اب ام الس ع مليون ريال في نهاية ال

ق                  ٢١,٨تسديدات القروض بما نسبته  اب ام الس ع ة عن ال ئ م في ال
ي        ٢٠٠٩لتصل في نهاية عام  ى حوال ال         ٦٤٤,٥م إل ون ري ي ل . م

ي        ٢٠٠٩ووصل إجمـالي القروض القائمة بنهاية عام    ى حوال م إل
ام              ٠,٤مليار ريال وبنسبة انخفاض بلغت  ٩,٥ ع ة عن ال ئ م في ال

ة                     .  المنصرم ي م ن ت دوق ال ا صن ه دم ي ق ت وبلغ إجمالي القروض ال
ام       حو       ٢٠٠٩الزراعية منذ بداية نشاطه وحتى نهاية ع  ٤١,٧م ن

 .مليار ريال

حو        ٢٠٠٩رصيد القروض القائمة في نهاية عام  غ ن  ١٧٨,٠م ليبل
ق        ١٤,٧مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته  اب ام الس ع في المئة عن ال

 ).٦-٦، ورسم بياني ٢٠-٦جدول رقم (
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي
دوق             ا صن ه دم ي ق بلغ المنصرف الفعلي من القروض الت

ام     حو       ٢٠٠٩التنمية الصناعية السعودي خالل ع ار       ٤,٧م ن ي ل م
م        ٧,٩ريال بانخفاض نسبته  غ حج ل في المئة عن العام السابق، وب

في  ١١,٣مليار ريال بانخفاض نسبته  ١,٥تسديدات القروض نحو 
 .المئة عن العام السابق

 
ذ                  ن دوق م ا الصن ه دم ي ق ت وبذلك ارتفع حجم القروض ال

غ          ٥٢,٩م إلى نحو ٢٠٠٩إنشائه حتى نهاية عام  ل ال، وب ار ري ملي

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

الربع الرابع   
٢٠٠٨

الربع األول   
٢٠٠٩

اني    الربع الث
٢٠٠٩

الث    الربع الث
٢٠٠٩

الربع الرابع   
٢٠٠٩

الربع األول   
٢٠١٠

مليار ريال    

االئتمان المصرفي: ٥- ٦رسم بياني رقم  قيمة 
حسب اآلجال

قروض متوسطة األجل قروض قصيرة األجل

قروض طويلة األجل

التغير (٪)٢٠٠٨٢٠٠٩التغير (٪)٢٠٠٨٢٠٠٩التغير (٪)٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————————

١٧١٧٢,٣٢٠٨٨٩,٥٢١,٦-١٧٤١,٢١٥٤٤,٨١١,٣-٥٠٥٦,٥٤٦٥٨,٩٧,٩صندوق التنمية الصناعية السعودي

٤٩٨٨,٠٥٢٧٨,٩٥,٨٢٩٥٤,٤٣٨٥٤,٦٣٠,٥٧٥٣٩٤,٣٧٦٧٨٨,١١,٨صندوق التنمية العقارية

-٥٢٩,٢٦٤٤,٥٢١,٨٩٥١٨,٤٩٤٧٧,١٠,٤-٦١٦,٠٦٠٣,٠٢,١صندوق التنمية الزراعية

٢٨٧١٥,٦٤٢١٤٥,٩٤٦,٨-١٠٧٤٩,٩١٥٥٠١,٩٤٤,٢٤٦٠١,٠٢٠٧١,٧٥٥,٠صندوق االستثمارات العامة

٨٧٧,٩٢٠٧٨,٠١٣٦,٧٩٨٦٤,٠١٤١٧٥,٥٤٣,٧-٩١٨٩,٥٦٦٢٦,٠٢٧,٩البنك السعودي للتسليف واالدخار

١٥٥١٦٤,٦١٧٧٩٧٦,١١٤,٧-٣٠٥٩٩,٨٣٢٦٦٨,٧٦,٨١٠٧٠٣,٧١٠١٩٣,٥٤,٨اإلجمالي

جدول رقم ٦-٢٠: نشاط مؤسسات اإلقراض المتخصصة
(مليون ريال)

القروض القائمة*التسديداتالمنصرف الفعلي

* يشمل قروض برنامج قطاع الكهرباء البالغة قيمتها ١٤.٥ مليار ريال التي يشرف على إدارتها صندوق االستثمارات العامة.

——————————

المصدر: مؤسسات اإلقراض المتخصصة.

————————————————————
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٩٩ 

حو     ٢٠٠٩ريال، وبـلغ إجمالي القـروض القـائـمة بنـهايـة عام    م ن
في المئة عن العام  ٤٣,٧مليار ريال، بارتفـاع نسبته حوالي  ١٤,٢
 .السابق

 
ا              ٢٠٠٩وقد قدم البنك خالل عام   ه ت م ي غت ق ل م قروضَا ب
ام   ٢٧,٩مليار ريال، بانخفاض نسبته  ٦,٦حوالي  في المئة عن الع
 ٢,١م حوالي   ٢٠٠٩وبلغت تسديدات القروض خالل عام .  السابق

 .في المئة عن العام السابق ١٣٦,٧مليار ريال بارتفاع نسبته 
 

 برنامج القروض المحلية
رًا                    اش ب ًا م ج ام رن ة ب ي ال م تبنت الدولة من خالل وزارة ال

اء                      ة وإنش ام ى إق خاص عل طاع ال ق للقروض المحلية لمساعدة ال
امج          ،  المشاريع االقتصادية التنموية بقروض ميسرة رن ب دأ ال وقد ب

، ويشمل تقديم قروض  ) م١٩٧١( هـ ١٣٩٢/١٣٩١نشاطه في عام 
ات                   ي ف ش ت س م ة وال ي اح ي ـ ات الس ع ج ت ن م ادق وال ن ف ة ال ام إلقـ
م             ي ل ع ت ع ال والمسـتوصفات والمراآز العالجية والصحفية ومشاري

 .والتدريب األهلية
 

ة                     داي ذ ب ن ذه األنشطة م ه وحة ل وبلغ عدد القروض الممن
ي       ال م ا  )  م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠البرنامج حتى نهاية العام ال م

ال،          ٧٠٨٧قرضًا بقيمة إجمالية قدرها    ٥٢٩مجموعه  ون ري ي ل م
ا       ٦١٨٧أما المنصرف الفعلي منها فقد بلغ  م ًا ب مليون ريال مرتفع

ق           ٥,٢نسبته  اب ام الس ع ة ال اي غ   .  في المئة عما آان عليه في نه ل وب
ام           ٤١٤٩إجمالي المسدد من القروض  ة ع اي ه ى ن مليون ريال حت

ام      ٣,٨م مرتفعًا بنسبة ٢٠٠٩ ع في المئة عما آان عليه في نهاية ال
ة                  .  السابق م ائ ق امج ال رن ب  ٢٠٣٨وبذلك يصل إجمالي قروض ال

ة           ٨,١مليون ريال مرتفعًا بنسبة  اي ه ي ن ه ف في المئة عما آان علي
م  )  م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وخالل العام المالي   .  العام السابق ت

ع          اري ش م جال ال اعتماد ستة  عشر قرضًا منها ثالثة قروض في م
جال                  ٨٤الصحية بمبلغ  ي م رضًا ف ة عشر ق الث مليون ريال، وث

غ              ٣٩٦مشاريع التعليم والتدريب األهلية بمبلغ  ل ال، وب ون ري ي ل م
ع مجاالت                              ي ى جم ام عل ع ي خالل ال ل ع ف إجمالي المنصرف ال

 ■)٢١-٦جدول رقم (مليون ريال  ٣٠٥اإلقراض ما يقارب 

 صندوق االستثمارات العامة
ارات               م ث ت دوق االس ا صن ه بلغ إجمالي القروض التي قدم

ام          ة ع اي ه حو       ٢٠٠٩العامة منذ بداية نشاطه وحتى ن  ١٠١,٣م ن
حو                   رة ن ت ف فس ال مليار ريال، وبلغت تسديدات القروض خالل ن

مليار ريال، وبذلك يصبح إجمالي القروض القائمة في نهاية  ٥٩,٢
ه                    ٤٢,١م نحو ٢٠٠٩عام  ت ب غت نس ل اع ب ف ارت ال، أي ب مليار ري
ق      ٤٦,٨ اب ام الس منصرف              .  في المئة عن الع ي ال ال ع إجم ف وارت

ة         ٢٠٠٩الفعلي من القروض خالل عام  سب ن ة          ٣٥,٦م ب ئ م ي ال ف
غت                   ١٤,٦مقارنًة بالعام السابق ليصل إلى  ل ا ب م ال، آ ار ري ي ل م

مليار ريال بانخفاض  ١,١تسديدات القروض خالل نفس العام نحو 
ق      ٧٥,١بلغت نسبته  اب ام الس ي        .  في المئة مقارنةًً بالع ال غ إجم ل وب

ام       ي الشرآات        ٢٠٠٩مساهمات الصندوق المدفوعة خالل ع م ف
ي        ٢,٩المحلية والعربية والثنائية  ال مليار ريال، وبذلك وصل إجم
ام                ٦٢,٢مساهمات الصندوق إلى  ة ع اي ه ن ال ب م ٢٠٠٩مليار ري

 .في المئة عما آان عليه في نهاية العام السابق ٤,٨مرتفعًا بنسبة 
 

 البنك السعودي للتسليف واالدخار 
يف       سل بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك السعودي للت

ار    ٢٦,٤م حوالي ٢٠٠٩واالدخار منذ إنشائه وحتى نهاية عام  ي مل

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

مليارريال    

المنصرف الفعلي وتسديدات  : ٦- ٦رسم بياني رقم   
اإلقراض المتخصصة قروض مؤسسات 

المنصرف الفعلي من القروض التسديدات
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١٠٠ 

التغير السنوي (٪)القيمة (مليون ريال)العددالقيمة (مليون ريال)العددنوع القرض
————————————————————————————
١٠٣٢٣٥٨١٠٣٢٣٥٨٠,٠الفنادق والمنتجعات السياحية

١١٨٢١٩٥١٢١٢٢٧٩٣,٨المشاريع الصحية

٤٥١٩٧٤٥١٩٧٠,٠الصحفية والمتنوعة

٤٦٨٦٢٥٩١٢٥٨٤٥,٩المشاريع التعليمة والتدريبة األهلية

٢٠١٩٩٥٢٠١٩٩٥٠,٠مشاريع وبرامج أخرى* 

٣١٢٥٦١٢٣٢٨٦٠٩٢٨,٦إجمالي القروض المعتمدة

٥,٢إجمالي المنصرف الفعلي من القروض

٣,٨إجمالي المسدد من القروض

٨,١القروض القائمة

حتى نهاية عام ٢٠٠٩

٥٨٨٢٦١٨٧

٣٩٩٦٤١٤٩

٢٠٣٨

٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————

حتى نهاية عام ٢٠٠٨

١٨٨٦

جدول رقم ٦-٢١: نشاط برنامج القروض المحلية

* مشاريع وبرامج تم نقلها إلى صندوق التنمية الزراعية وتشمل مشاريع زراعية، ومخابز آلية، ومستودعات تبريد، ومصانع تمور، وبرامج دعم المقاولين.
المصدر: وزارة المالية.
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١٠١ 

ام                         ٤,٥نسبته  ـع ن اـل رة ـم ـت ـف ـفس اـل ـن اسـي ـل ـي ـق م اـل رـق في المئة عن اـل
 .  السابق

   
ان خـالل عـام             ع الســك الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجمـي

 م٢٠٠٩
شـة              ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ع     ( سجل الرقم القياسي العام لتـك ـي جــم ـل

ا      ٢٠٠٩خالل عام ) السكان ـه ـت غ                ٥,١م زيادة نسـب ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ق      ٩,٩نقطة مقابل ارتفاع نسبته  ١٢٢,٤ ام السـاـب .  في المئة في الـع

م               ٢-٧جدول رقم ( ي رـق اـن ـي م       ١-٧ورسـم ـب زى   ).  ٢-٧ورـق ـع وـي
وعـات                جــم ظـم ـم ـع ي ـم االرتفاع في معدل التضخم إلى االرتفاع ـف
ود          وـق جـار واـل اإلنفاق الرئيسة، فقد ارتفعت مجموعة الترميم واإلـي

 ١٤,٢م بنسبة ٢٠٠٩خالل عام )  مجموعة السكن وتوابعه( والمياه 
ق                     ١٧,٥في المئة مقابل ارتفاع نسبته  ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

محققًة أآبر نسبة ارتفاع في مجموعات اإلنفاق الرئيسة، وارتفـعت  
ة     ٨,٤م بنسبة ٢٠٠٩مجموعة التأثيث المنزلي خالل عام  ـئ في الـم

ـعت            ٧,٦مقابل ارتفاع نسبته  ـف ق، وارـت ام السـاـب في المئة خالل الـع
ة     ل               ٤,٣مجموعة السلع والخدمات األخرى بنسـب اـب ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ـعت                          ١٠,٦ارتفاعها بنسبة    ـف ق، وارـت ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
في المئة في حين بلغت  ٢,٠مجموعة األطعمة والمشروبات بنسبة 

حـو         ق ـن ـعت               ١٤,١نسبة الزيادة في العام الساـب ـف ة، وارـت ـئ ـم ي اـل ـف
ا                ١,٣مجموعة التعليم والترويح بنسبة  اعــه ـف ل ارـت اـب ـق ة ـم ـئ ـم في اـل

ل            .   في المئة في العام السابق ٢,١بنسبة  ـق ـن وعـة اـل جــم وارتفعت ـم
ه               ١,٠واالتصاالت بنسبة  ـت اع نســب ـف ل ارـت اـب ي     ٠,٢في المئة مـق ـف

ة    المئة في العام السابق، آما ارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنســب

ضخمية                ضغوط الـت ي اـل ًا ـف سعودي تراجـع صاد اـل شهد االقـت
ي       ٢٠٠٩خالل عام  ة الـت ة العالمـي م نتيجة لألزمة االقتصادية والمالـي

سلع      أثرت على تراجع الطلب العالمي مما أدى إلى تراجع أسـعار اـل
شير       ث ـت األولية بما في ذلك أسعار األغذية في األسواق العالمية حـي
د                 صادرة عـن صـندوق النـق ة اـل األرقام القياسية ألسعار السلع األولـي

ي عـام               ة ـف سلع األولـي اض أسـعار اـل سبة   ٢٠٠٩الدولي إلى انخـف م بـن
 . في المئة مقارنة بالعام السابق ٣١,٠

 
واصلت المملكة سياسة اإلنفاق التوسعية وتمويل العديد من  

م ٢٠٠٩مشاريع البنية التحتية حيث سجل اإلنفاق الحكومي في عام  
ام            ١٤,٧زيادة نسبتها    ة بـع ة مقارـن ي المـئ اق     ٢٠٠٨ـف صل اإلنـف م لـي

ي عـام           ٥٩٦,٤الحكومي الفعلي إلى  ال ـف ار رـي ة   ٢٠٠٩ملـي م مقارـن
ن اسـتمرار        .  م٢٠٠٨مليار ريال في عـام        ٥٢٠مع  رغم ـم ى اـل وعـل

ى     زيادة اإلنفاق الحكومي، والذي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة عـل
م إال أنه لم يؤثر على المستوى العام ٢٠٠٩جانب الطلب خالل عام 
 .  لألسعار بشكل ملحوظ

م       رـق وسـط اـل ونتيجة للتطورات المذآورة أعاله، سجل مـت
ة خـالل          ٥,١القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعًا نسبته    ـئ ـم ي اـل ـف

غ              ٢٠٠٩عام  ـل ـب ـي ق ـل ام السـاـب طـة     ١٢٢,٤م مقارنة بالـع ـق وسـجـل   .  ـن
ه            ـت ي    ٢,٤معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعـًا نســب ـف

غ              ٢٠٠٩المئة في عام  ـل ـب ـي ق ـل ام السـاـب طـة      ١٢١,٧م مقارنة بالـع ـق ـن
شـة   ).  ١-٧جدول رقم ( وبلغ متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعـي

اعـًا        ٢٠١٠نقطة خالل الربع األول من عام  ١٢٦,١ ـف م مسـجـًال ارـت

 األسعار وتكاليف المعيشة                      

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————

٢,٤*٣,٧١,٦٣,٠معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي (١٩٩٩ = ١٠٠)
٢,٢٤,١٩,٩٥,١الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان (١٩٩٩ = ١٠٠)

٣,٠*٥,١٤,٧٤,٤الناتج المحلي غير النفطي (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩)
١٣,٥١٨,٥١١,٥١٤,٧اإلنفاق الحكومي

١٩,٣١٩,٦١٧,٦١٠,٧عرض النقود (ن٣)

جدول رقم ٧-١ : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة
(نسب مئوية)

* بيانات أولية.
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط ، ووزارة المالية.

الناتج المحلي الحقيقي نسبة التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 
غير النفطي (جميع السكان)

—————————————————————————————
٢٠٠٥٠,٧٥,٢
٢٠٠٦٢,٢٥,١
٢٠٠٧٤,١٤,٧
٤,٣* ٢٠٠٨٩,٩
٣,٠* ٢٠٠٩٥,١

٤,٤٥,٠متوسط الخمس سنوات (٢٠٠٥ - ٢٠٠٩)

السنة

* بيانات أولية  .
ات     – وزارة االقتصاد والتخطيط . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

التغير في مؤشرات مختارة  : ٧-٢ جدول رقم
(١٩٩٩م=١٠٠)
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١٠٢ 

ق،       ٥,٠في المئة مقابل ارتفاع نسبته  ٠,٧ ام السـاـب في المئة في الـع
ة            ســب ـن ة ـب ي     ٠,٥وارتفعت مجموعة األقمشة والمالبس واألحـذـي ـف

 .في المئة في العام السابق ٠,٣المئة مقابل ارتفاع نسبته 
 

ام خـالل عـام             ـع تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسـي اـل
 م ٢٠٠٩

شـة              ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ع     ( سجل الرقم القياسي العام لتـك ـي جــم ـل
ا    ٥,١م زيادة نسبتها ٢٠٠٩خالل عام ) السكان ـم في المئة مقارنًة ـب

ـيف    آان عليه في العام السابق، وقد تجاوز الرقم القياسي العام لتكاـل
ى    ٢٠٠٤( م المتوسط للفترة ٢٠٠٩المعيشة في عام  ، ) م٢٠٠٨م إـل

ده عـام            ذي شــه ل           ٢٠٠٩ويعزى هذا االرتفاع اـل اع ـآ ـف ى ارـت م إـل
ة          اوـت ـف ـت م       ( المجموعات الرئيسة وبنسب ـم ورسـم     ٣–٧جـدول رـق

سـب         ).    ٣-٧بياني رقم  ـن سـة ـب ـي حيث ساهمت آل المجموعات الرـئ
جـار        .  متفاوتة في هذا االرتفاع م واإلـي ـي رـم فقد ساهمت مجموعة الـت

دار         )  مجموعة السكن وتوابعه( والوقود والمياه  ـق ـم ؤشـر ـب ـم برفع اـل
م      ٥٢,٨نقطة أو ما نسبته  ٢,٦ رـق في المئة من حجم التأثير على اـل

ؤشـر           .  القياسي العام ـم ع اـل رـف ي ـب وساهمت مجموعة التأثيث المنزـل
في المئة من حجم التأثير على  ١٩,٢نقطة أو ما نسبته  ٠,٩بمقدار 

ات األخـرى      .  الرقم القياسي العام وساهمت مجموعة السلع والخـدـم
ن             ١١,٥نقطة أو ما نسبته  ٠,٦برفع المؤشر بمقدار  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ام        ـع اسـي اـل ـي وعـة              .  حجم التأثير على الرقم الـق جــم ـمت ـم ا سـاـه ـم ـآ
ه    ٠,٥األطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار  ـت نقطة أو ما نسـب

السنة
الرقم 

القياسي  
العام

األطعمة 
والمشروبات

األقمشة 
والمالبس 
واألحذية

الترميم 
واإليجار 
والوقود 
والمياه

التأثيث 
المنزلي 

الرعاية 
الطبية

النقل 
واالتصاالت

التعليم 
والترويح

السلع 
والخدمات 
األخرى

——————————————————————————————
٢٠٠٠٩٨,٩٩٧,٧١٠٠,٠٩٤,٦٩٨,٨١٠١,٦١٠٠,٨٩٩,٨٩٩,٥
٢٠٠١٩٧,٨٩٦,٩٩٩,٩٩١,٦٩٧,٣١٠١,٧٩٨,٥٩٩,٩٩٨,٤
٢٠٠٢٩٨,٠٩٨,١٩٢,٣١٠٠,٠٩٦,٨١٠٠,٨٩٦,٤٩٩,٣١٠٠,٨
٢٠٠٣٩٨,٦١٠٠,٦٩١,٨١٠٠,٠٩٦,٢١٠١,٠٩٤,٨٩٨,٧١٠٣,٢
٢٠٠٤٩٨,٩١٠٣,٤٨٩,٦١٠٠,٣٩٤,٥١٠١,٤٩٤,٢٩٨,١١٠٣,٩
٢٠٠٥٩٩,٦١٠٦,٥٨٨,٣١٠٠,٠٩٤,٩١٠١,٤٩١,٨٩٨,٤١٠٦,٤
٢٠٠٦١٠١,٨١١٢,٢٨٧,٧١٠١,٠٩٥,٢١٠٢,٧٨٨,٩٩٨,٧١١٤,٦
٢٠٠٧١٠٦,٠١٢٠,١٨٥,٦١٠٩,٢٩٦,٤١٠٧,٠٨٨,١٩٨,٩١٢٠,٧
٢٠٠٨١١٦,٥١٣٧,٠٨٥,٩١٢٨,٣١٠٣,٨١١٢,٤٨٨,٣١٠١,٠١٣٣,٦
٢٠٠٩١٢٢,٤١٣٩,٧٨٦,٣١٤٦,٤١١٢,٦١١٣,٢٨٩,٢١٠٢,٣١٣٩,٣
٢٠١٠

١٢٦,١١٤٤,٤٨٦,٢١٥٤,٩١١٥,٧١١٣,١٨٩,٦١٠٣,٢١٤٣,٥الربع األول
٥,١٢,٠٠,٥١٤,٢٨,٤٠,٧١,٠١,٣٤,٣التغير السنوي (٢٠٠٩)

١,١٥,٥-١٠,٧٣,٤٠,١٠,١-٤,٥٣,٧٠,٣التغير السنوي (الربع األول ٢٠١٠)
١٠٠,٠٢٦,٠٨,٠١٨,٠١١,٠٢,٠١٦,٠٦,٠١٣,٠األوزان النسبية ٪

١٠٤,٦١١٥,٨٨٧,٤١٠٧,٧٩٧,٠١٠٥,٠٩٠,٢٩٩,٠١١٥,٨متوسط الرقم القياسي للفترة (٢٠٠٤-٢٠٠٨)
٠,٥٥,٣-٥,٣١,٦٢,٢١,٤-٣,٥٦,٤١,٣متوسط التغير السنوي للفترة (٢٠٠٤-٢٠٠٨)

جدول رقم ٧-٣ : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة  (جميع السكان)
(١٩٩٩م = ١٠٠)

ات     – وزارة االقتصاد والتخطيط . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

٩٠
٩٥
١٠٠
١٠٥
١١٠
١١٥
١٢٠
١٢٥
١٣٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

نقطة
الحرآة الشهرية لمؤشرتكلفة المعيشة: ١-٧رسم بياني رقم  

) ١٠٠= م ١٩٩٩(

٠
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

نسبة مئوية
معدل التغير السنوي لتكلفة المعيشة: ٢-٧رسم بياني رقم  

)١٠٠= م ١٩٩٩(
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١٠٣ 

األرقام القياسية للمجموعات الرئيسة والفرعية )  ٥-٧رقم ( الجدول 
رز                    ي عـرض ألـب ـل ا ـي ـم ـي ا، وـف ـه ـي ونسبة التغير السنوية والربعية ـف
ا           دورـه رت ـب ة وأـث التغيرات التي طرأت على المجموعات الفرعــي

 :في المجموعات الرئيسة
 

 مجموعة األطعمة والمشروبات: أوًال
ات                  شـروـب ـم ة واـل ـم وعـة األطــع جــم سجل الرقم القياسي لـم

م مقارنًة بالعام ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٢,٠ارتفاعًا بلغت نسبته 
ة،         رعــي السابق، وتتكون هذه المجموعة من سبع عشرة مجموعـة ـف
اع          ـف ة ارـت حيث سجلت مجموعة المواد الغذائية األخرى أعلى نســب

ة         ٥,٥بلغت  ســب ـن ات ـب في المئة، تلتها مجموعة المكسرات والمسلـي
ة      ٤,٨في المئة، ثم مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة  ٤,٩ ـئ ـم . في اـل

حـوم                           ـل ا اـل وعــت جــم اع ـم ـف ي االرـت ة تسـاوت ـف ـع راـب وفي المرتبة اـل
ا                ٤,٠والدواجن، والبقول والدرنيات عند نسبة     ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم ي اـل ـف

ة      ة         ٣,٦مجموعة الخضروات المحفوظة والمعلبة بنســب ـئ ـم ي اـل . ـف

ام،                              ١٠,٥ ـع اسـي اـل ـي ـق م اـل رـق ى اـل ر عــل ـي أـث ـت في المئة من حـجـم اـل
دار           ـق ـم ؤشـر ـب  ٠,٢وساهمت مجموعة النقل واالتصاالت برفع الـم

في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي  ٣,٣نقطة أو ما نسبته 
دار            ـق ـم ؤشـر ـب ـم العام، وساهمت مجموعة التعليم والترويح برفع اـل

م           ١,٧نقطة أو ما نسبته  ٠,١ رـق ى اـل ر عــل في المئة من حجم التأثـي
ة               .  القياسي العام الـبس واألحـذـي ـم شـة واـل ـم وساهمت مجموعة األـق

م        ٠,٩برفع المؤشر بما نسبته  رـق ى اـل في المئة من حجم التأثير عــل
ا  .  القياسي العام وساهمت مجموعة الرعاية الطبية برفع المؤشر بـم

ام                    ٠,٣نسبته  ـع اسـي اـل ـي ـق م اـل رـق ى اـل في المئة من حجم التأثير عــل
 ). ٤-٧ورسم بياني رقم  ٤-٧جدول رقم (

 
رقم القياسي لتكاليف           المجموعات الرئيسة والفرعية في سلة ال

 م٢٠٠٩المعيشة خالل عام 
ان                        ـم ن ـث شـة ـم ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ـك ـت تتكون سلة الرقم القياسي ـل

ى        رع إـل وضـح                 ٤٧مجموعات رئيسة تتـف ة، وـي رعــي وعـة ـف جــم ـم

األوزان

الربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالنسبية
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠(٪)المجموعات الرئيسة

————————————————————————————————————————
٢٦,٠١٣٧,٠١٣٩,٧١٣٩,٢١٤٤,٤٢,٠٣,٧٠,٥١,٠١٠,٥٢٣,٦األطعمة والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

٠,٠٠,٠٠,٩٠,٦-٨,٠٨٥,٩٨٦,٣٨٦,٥٨٦,٢٠,٥٠,٣

الترميم واإليجار والوقود 
والمياه

١٨,٠١٢٨,٣١٤٦,٤١٣٩,٩١٥٤,٩١٤,٢١٠,٧٢,٦١,٩٥٢,٨٤٧,٢

١١,٠١٠٣,٨١١٢,٦١١١,٨١١٥,٧٨,٤٣,٤٠,٩٠,٤١٩,٢٩,٢التأثيث المنزلي
٢,٠١١٢,٤١١٣,٢١١٣,٠١١٣,١٠,٧٠,١٠,٠٠,٠٠,٣٠,٠الرعاية الطبية

٠,٢٠,٠٣,٣٠,٣-١٦,٠٨٨,٣٨٩,٢٨٩,٧٨٩,٦١,٠٠,١النقل واالتصاالت
٦,٠١٠١,٠١٠٢,٣١٠٢,٢١٠٣,٢١,٣١,١٠,١٠,١١,٧١,٥التعليم والترويح

١٣,٠١٣٣,٦١٣٩,٣١٣٦,٠١٤٣,٥٤,٣٥,٥٠,٦٠,٧١١,٥١٧,٦السلع والخدمات األخرى
١٠٠,٠١١٦,٥١٢٢,٤١٢٠,٧١٢٦,١٥,١٤,٥٥,١٤,٥١٠٠,٠١٠٠,٠الرقم القياسي العام

مقدار التأثير على 
الرقم القياسي*

——————

جدول رقم ٧-٤ : تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (جميع السكان)
(١٩٩٩م = ١٠٠)

نسبة التأثير في الرقم 
القياسي العام**

———————————————————————————
(نسبة مطلقة)

نسبة التغير السنوي متوسط الرقم القياسي

*    مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة * الوزن النسبي / ١٠٠
**  نسبة التأثير في الرقم القياسي العام = مقدار التأثير على الرقم القياسي لكل مجموعة / إجمالي التأثير على الرقم القياسي العام *١٠٠

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط. 

٥٠

٧٥

١٠٠

١٢٥

١٥٠

الرقم القياسي العام األطعمة 
والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

الترميم واإليجار 
والوقود والمياه

التأثيث المنزلي الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات 
األخرى

طة
نق

م بمتوسط الرقم القياسي خالل فترة  ٢٠٠٩مقارنة الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في عام : ٣- ٧رسم بياني رقم 
السابقة  )  م ٢٠٠٨ - م ٢٠٠٤( الخمس سنوات 

٢٠٠٩عام   ترة  )٢٠٠٨ -  ٢٠٠٤(متوسط الف
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ـغت              ـل اض ـب خــف ة اـن وفي المقابل سجلت مجموعة البيض أآبر نســب
ي     ١,٧في المئة تلتها مجموعة الخضروات الطازجة بنسبة  ٩,٤ ـف

 .في المئة ١,٣المئة ثم تلتها مجموعة الحليب ومنتجاته بنسبة 
 

 مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية: ثانيًا
سجل الرقم القياسي لمجموعة األقمشة والمالبس واألحذية  

م مقارنًة بالعام ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٠,٥ارتفاعًا بلغت نسبته 
ت   السابق، وتتكون هذه المجموعة من ست مجموعات فرعية سجـل

شـة          ٢٠٠٩في معظمها ارتفاعًا خالل عام  ـم ي األـق وعــت م عدا مجــم
والمالبس النسائية، والمالبس الجاهزة للنساء حيث سجلتا انخفاضًا 

ن      .  في المئة على التوالي ٠,١في المئة و  ٢,٩بلغت نسبته  ي حــي ـف
اع              ـف ة ارـت ى نســب سجلت مجموعة األقمشة والمالبس الرجالية أعــل

 . في المئة ٣,١بلغت 
 

 مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه: ثالثًا
ود           وـق جـار واـل سجل الرقم القياسي لمجموعة الترميم واإلـي
ه    )  مجموعة السكن وتوابعه( والمياه  ي     ١٤,٢ارتفاعًا بلغت نسبـت ـف

ق              ٢٠٠٩المئة خالل عـام     ام السـاـب ـع اـل ًة ـب ارـن ـق ذه       .  م ـم ون ـه ـك ـت وـت
وعـة         جــم ا ـم المجموعة من أربع مجموعات فرعية، استحوذت فيـه

وعـة        ١٦,٩اإليجار بأعلى نسبة ارتفاع بلغت  جــم في المئة، تلتها ـم
ة       ســب ة         ١,٨ترميم وإصالحات وصيانة المساآن بـن ـئ ـم ي اـل ا   .  ـف ـم ـآ

ة                           ســب ـن اه ـب ـي ـم وعـة مصـارـيف اـل جــم ـعت ـم ة،           ٠,٧ارتـف ـئ ـم ي اـل ـف
ن       ( في المئة  ٠,٢ومجموعة الطاقة والوقود بنسبة  زـي ـن ـب ال تشمل اـل

 ). الذي يعد أحد بنود مجموعة تشغيل وسائل النقل
 

 مجموعة التأثيث المنزلي: رابعًا
اعـًا               ـف ي ارـت زـل ـن ـم ث اـل سجل الرقم القياسي لمجموعة التأثـي

ة خـالل عـام                ٨,٤بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠٠٩ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
ث      . السابق ة، حــي وتتكون هذه المجموعة من سبع مجموعات فرعـي

ق             ( سجلت مجموعة الخدمات المنزلية  خـدم والسـاـئ وعـات اـل دـف ـم ـآ
وعـة       ٢٧,٢أعلى نسبة ارتفاع بلغت ) الخاص جــم في المئة، تلتها ـم

 . في المئة ٤,٧المفروشات المنزلية بنسبة 
 

 مجموعة الرعاية الطبية: خامسًا
اعـًا                 ـف ة ارـت ـي طــب ة اـل رعـاـي سجل الرقم القياسي لمجموعة اـل

ة خـالل عـام                ٠,٧بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠٠٩ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
ة،                    .  السابق رعــي وعـات ـف جــم الث ـم ن ـث وتتكون هذه المجموعـة ـم

ه    ـت حيث سجلت مجموعة النفقات الطبية األخرى ارتفاعًا بلغت نسـب
ة                ١,٢ رعـاـي ات اـل ـق ـف ا ـن وعــت في المئة، وتساوت في االرتفاع مجــم

 . في المئة ٠,٦الطبية واألدوية عند نسبة 
 

 مجموعة النقل واالتصاالت: سادسًا
اعـًا        ـف سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل واالتصاالت ارـت

ة خـالل عـام                ١,٠بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠٠٩ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
ث   .  السابق وتتكون هذه المجموعة من أربع مجموعات فرعية، حــي

ـعت            ٧,٢ارتفعت مجموعة أجور االنتقال بنسبة  ـف ة، وارـت ـئ ـم في اـل
ا           ١,٦مجموعة تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة  ـه ـت ـل ة ـت ـئ ـم في اـل

ضـت   .  في المئة ٠,١مجموعة االتصاالت ونفقاتها بنسبة  بينما انخـف
 . في المئة ٣,١مجموعة النقل والمواصالت بنسبة 

 
 مجموعة التعليم والترويح: سابعًا

اعـًا              ـف ح ارـت روـي ـت م واـل سجل الرقم القياسي لمجموعة التعلـي
ة خـالل عـام                ١,٣بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠٠٩ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم

ة،                    .  السابق رعــي وعـات ـف جــم الث ـم ن ـث وتتكون هذه المجموعـة ـم
ح       روـي ـت ة           ( حيث ارتفعت مجموعة نفقات اـل ـي روـن ـت ـك اب اإلـل ـع األـل ـآ

وعـة    ٢,٥بنسبة )  ورسوم عضوية األندية في المئة، وارتفعت مجـم
ة   ١,٤نفقات التعليم والقراءة بنسبة  ـئ ضـت            .  في الـم خــف ن اـن ي حــي ـف

 .في المئة ٠,٩مجموعة أجهزة الترفيه والترويح بنسبة 
 

 مجموعة السلع والخدمات األخرى: ثامنًا
ات األخـرى           خـدـم سجل الرقم القياسي لمجموعة السلع واـل

م مقارنًة بالعام ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٤,٣ارتفاعًا بلغت نسبته 
ث  .  السابق وتتكون هذه المجموعة من ثالث مجموعات فرعية، حـي

ة     ر، والسـاعـات،            ( ارتفعت مجموعة سلع شخصـي صـوـي ـت آالت اـل ـآ
وعـة        ٥,٦بنسبة ) والنظارات، وحقائب السفر جــم في المئة، تلتها ـم

ة   اليف المعيش ام لتك رسم بياني رقم  ٧-٤: تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي الع
ام  ٢٠١٠م (نسبة مئوية) خالل عام ٢٠٠٩م والربع األول من ع

١٠,٥

٠,٩

٥٢,٨

١٩,٢٠,٣
١١,٥

١,٧

م ٢٠٠٩عام 

٢٣,٦

٠,٦

٤٧,٢

٩,٢ ٠,٠ ١٧,٦

١,٥

م ٢٠١٠الربع األول لعام  

األطعمة والمشروبات األقمشة والمالبس واألحذية الترميم واإليجار والوقود والمياه التأثيث المنزلي
الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات األخرى



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  األسعار وتكاليف المعيشة

     

 

١٠٥ 

الربعيالسنوي٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————————————
١٠٦,٠١١٦,٥١٢٢,٤١٢٠,٧١٢٦,١٥,١٤,٥
١٢٠,١١٣٧,٠١٣٩,٧١٣٩,٢١٤٤,٤٢,٠٣,٧

-١٠٦,٠١٢٨,١١٣٠,٦١٣٥,٢١٢٦,٤٢,٠٦,٥الحبوب ومنتجاتها
١١٩,٥١٣١,٣١٣٦,٥١٣٤,٢١٤٦,٨٤,٠٩,٤اللحوم والدواجن

١٥٩,٣١٨٦,٩١٩٢,٩١٩٢,٩٢٠٦,٥٣,٢٧,١األسماك والقشريات
-١,٨-١٠٠,٨١٢٦,١١٢٤,٥١٢٦,٣١٢٤,٠١,٣الحليب ومنتجاته

-٤,٠-١٢٥,٩١٥٦,٠١٤١,٤١٥٣,٩١٤٧,٨٩,٤البيض
-١٠٥,٣١٣٣,٩١٣٤,١١٤٠,٢١٢٨,٦٠,١٨,٣الزيوت والدهون

-٠,٨-١٦٠,٦١٨٣,١١٧٩,٩١٧٩,٢١٧٧,٧١,٧الخضروات الطازجة
-١١١,١١٢٠,٨١٢٥,٢١٢٥,٦١٢٥,١٣,٦٠,٤الخضروات المحفوظة والمعلبة

١٩٣,٢٢١١,٩٢٢٠,٣٢٠٩,٣٢١١,٨٤,٠١,٢البقول والدرنيات
١٥٠,٠١٧٩,٦١٨٢,٦١٧٨,٦١٨٣,٩١,٧٣,٠الفواآه الطازجة

١٠٤,١١٠٦,٦١٠٧,١١٠٧,٠١٠٧,٢٠,٥٠,٢الفواآه المحفوظة والمعلبة
١٠٤,٣١١٣,٣١١٨,٩١١٨,٢١١٩,٣٤,٩٠,٩المكسرات والمسليات

١١٢,٥١١٨,٨١٢٤,٥١٢٢,٣١٣٧,١٤,٨١٢,١السكر ومنتجاته
٩٩,٧١٠٧,٥١١٠,٧١٠٩,٠١٢٦,٦٣,٠١٦,١المشروبات

١١١,٧١٢٢,٩١٢٩,٦١٢٩,٠١٣١,٣٥,٥١,٨مواد غذائية أخرى
١٠٤,١١٠٩,٢١١١,٥١٠٩,١١٢٣,٦٢,١١٣,٣التبغ

١٠٤,٤١١٣,٠١١٥,٧١١٥,٢١١٩,٧٢,٤٣,٩أطعمة خارج المنزل
٨٥,٦٨٥,٩٨٦,٣٨٦,٥٨٦,٢٠,٥٠,٣-

-٨٧,٠٨٨,٤٩١,١٩١,٣٩٠,٦٣,١٠,٨األقمشة والمالبس الرجالية
-١,٩-٩٢,٢٩٢,٥٨٩,٨٩٠,٢٨٨,٥٢,٩األقمشة والمالبس النسائية
٨٧,٥٨٧,٩٨٨,٩٨٩,١٨٩,٢١,١٠,١المالبس الجاهزة للرجال
-١,٤-٧٦,٩٧٦,٧٧٦,٦٧٧,١٧٦,٠٠,١المالبس الجاهزة للنساء

١١٩,١١٢٣,١١٢٤,٢١٢٤,١١٢٤,٥٠,٩٠,٣خياطة المالبس
٨٤,٩٨٣,٩٨٤,٧٨٣,٩٨٥,١١,٠١,٤األحذية

١٠٩,٢١٢٨,٣١٤٦,٤١٣٩,٩١٥٤,٩١٤,٢١٠,٧
-١٠٢,٨١١١,٥١١٣,٥١١٤,٦١١٢,٦١,٨١,٧ترميم وإصالحات وصيانة المسكن

١١٠,٩١٣٤,١١٥٦,٧١٤٨,٣١٦٧,٣١٦,٩١٢,٨اإليجار
١٠٥,٥١٠٨,٩١٠٩,٧١٠٩,٧١٠٩,٧٠,٧٠,٠مصاريف المياه
-١٠١,٣١٠٢,٢١٠٢,٤١٠٢,٧١٠٢,٤٠,٢٠,٣الطاقة والوقود

٩٦,٤١٠٣,٨١١٢,٦١١١,٨١١٥,٧٨,٤٣,٥
-٨٨,٣٩٢,٤٩٢,٧٩٣,٦٩٢,٦٠,٣١,١األثاث والسجاد

٩١,٩١٠٥,٣١١٠,٣١٠٨,٤١١١,٧٤,٧٣,٠المفروشات المنزلية
٩٣,٢٩٧,٩١٠٠,٩١٠٠,٧١٠٠,٨٣,١٠,١أجهزة منزلية صغيرة

٩٢,٨٩٥,٢٩٦,٥٩٦,٤٩٧,٠١,٤٠,٦أدوات منزلية وأدوات المائدة
-٩٤,٤٩٧,٧١٠١,٨١٠٣,١١٠٢,٠٤,٢١,١سلع منزلية صغيرة
١١٨,٤١٣٥,٥١٧٢,٣١٦٧,٠١٨٧,٦٢٧,٢١٢,٣الخدمات المنزلية

٩٦,٧١٠٢,٦١٠٥,٧١٠٥,٠١٠٥,٦٣,٠٠,٦األثاث وتجهيز المنزل
١٠٧,٠١١٢,٤١١٣,٢١١٣,٠١١٣,١٠,٧٠,١

-١١٤,٠١٢٢,٨١٢٣,٥١٢٣,٦١٢٣,٣٠,٦٠,٢نفقات الرعاية الطبية
١٠١,٧١٠٧,١١٠٨,٤١٠٨,٣١٠٨,٦١,٢٠,٣النفقات الطبية األخرى

١٠١,٢١٠٢,٠١٠٢,٦١٠٢,٢١٠٢,٥٠,٦٠,٣األدوية
٨٨,١٨٨,٣٨٩,٢٨٩,٧٨٩,٦١,٠٠,١-

-٣,٠-٨٥,٧٨٣,٥٨٠,٩٨٢,١٧٩,٦٣,١النقل والمواصالت
-٩١,٠٩٥,٣٩٦,٨٩٧,٢٩٧,١١,٦٠,١تشغيل وسائل النقل الخاصة

١٢٦,٦١١٩,٦١٢٨,٢١٢٧,٦١٣٤,٤٧,٢٥,٣أجور االنتقال
-٧٢,٦٧١,٨٧١,٩٧٢,٠٧١,٧٠,١٠,٤االتصاالت ونفقاتها

٩٨,٩١٠١,٠١٠٢,٣١٠٢,٢١٠٣,٢١,٣١,٠
-٨٩,٥٩١,٢٩٣,٥٩٣,٩٩٢,٨٢,٥١,٢نفقات الترويح

١٠٥,٠١٠٧,٩١٠٩,٤١٠٩,٠١١٠,٦١,٤١,٥نفقات التعليم والقراءة
-١,٩-٦٢,٨٥٨,٦٥٨,١٥٨,٥٥٧,٤٠,٩أجهزة الترفية والترويح

١٢٠,٧١٣٣,٥١٣٩,٣١٣٦,٠١٤٣,٥٤,٣٥,٥
-٩٨,٨١٠٤,٧١٠٦,٥١٠٧,٠١٠٦,٧١,٧٠,٣مواد النظافة والعناية الشخصية

١٧٠,٧٢٠٣,٥٢١٤,٨٢٠٢,٤٢٤٦,٦٥,٦٢١,٨سلع شخصية
-١١٠,٢١١٨,٤١٢٤,٠١٢٢,٦١١٩,٤٤,٧٢,٦نفقات وخدمات أخرى

جدول رقم ٧-٥ : متوسط األرقام القياسية للمجموعات الرئيسة والفرعية
(١٠٠ = (١٩٩٩م

——————————————————
نسبة التغيرالربع األول

النقل واالتصاالت

األقمشة والمالبس واألحذية

الترميم واإليجار والوقود والمياه

التأثيث المنزلي

الرعاية الطبية

األرقام القياسية

األطعمة والمشروبات
الرقم القياس العام

———————

التعليم والترويح

سلع وخدمات أخرى

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.
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١٠٦ 

ق        ٢٠٠٩المئة خالل عام  ام السـاـب ـع . م مقارنًة بما آانت عليه في اـل
ي     ٥,٦واحتلت المرتبة الثانية مدينة الرياض بنسبة ارتفاع بلغت  ـف

وجاءت .  في المئة ٥,٢المئة، ثم مدينة الطائف بنسبة ارتفاع بلغت 
في المئة،  ٤,٦مدينة جازان في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 

ـغت         ـل ة         ٤,٤تلتها مدينة سكاآا بنسبة ارتفاع ـب ـئ ـم ي اـل ت    .  ـف ـل واحــت
ة،     ٣,٧المرتبة السادسة مدينة الهفوف بنسبة ارتفاع بلغت  ـئ ـم في اـل
ـغت           ـل اع ـب ـف ة،          ٣,٦تلتها مدينة المدينة المنورة بنسبة ارـت ـئ ـم ي اـل ـف

ا                 ـه ة وأـب رـم ـك ـم ة اـل ـك دن ـم وجاءت في  المرتبة الثامنة  آل من الـم
م   ٣,٤وحائل عند نسبة ارتفاع بلغت  ـه ة       .  في المئة لكل مـن ـن دـي م ـم ـث

ة               . في المئة ٣,٢بريده بنسبة ارتفاع بلغت  ســب ـن احـة ـب ـب ة اـل ـن دـي ثم ـم
اع                  ٢,٨ارتفاع  بلغت  ـف ة ارـت ســب ـن ة عـرعـر ـب ـن في المئة، تلتها مدـي

جـران           .  في المئة ٢,٦بلغت  ا ـن ـت ـن دـي واحتلت المرتبتين األخيرتين ـم
ى              ٢,١في المئة و      ٢,٥وتبوك بنسبة ارتفاع بلغت  ة عــل ـئ ـم ي اـل ـف

 ).٥-٧والرسم البياني رقم  ٦-٧الجدول رقم (التوالي 
 

ع األول             دن خالل الرب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب الم
 م٢٠١٠من عام 
ي     ٤,٥ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة     ـف

ن عـام                        ١٢٦,١المئة ليبلغ  ع األول ـم رـب طـة خـالل اـل ـق م ٢٠١٠ـن
دن       ع ـم ـي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وشمل االرتفاع جـم

ه          .  المملكة ـت اضـًا نســب ي     ٠,٢ما عدا مدينة تبوك فقد سجلت انخـف ـف
م  .  المئة بينما سجلت مدينة جدة أعلى نسبة ارتفاع، حيث ارتفع الرـق

ع                 ٦,٤القياسي لتكاليف المعيشة فيها بنسبة  رـب ة خـالل اـل ـئ ـم ي اـل ـف
ق                   ٢٠١٠األول من عام  ام السـاـب ـع ن اـل رة ـم ـت ـف ـفس اـل ـن . م مقارنًة ـب

ي     ٥,٧واحتلت مدينة الرياض المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت  ـف
وجاءت .  في المئة ٥,٦المئة، تلتها مدينة الدمام بنسبة ارتفاع بلغت 

ة،    ٥,٠مدينة بريده في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت  ـئ في الـم
في المئة، تلتها مدينة الباحة  ٣,٦ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع بلغت 

ا                ٣,٢بنسبة ارتفاع بلغت  اـآ ورة، وســك ـن ـم ة اـل ـن دـي ـم في المئة، ثم اـل
ة             .  في المئة ٣,١بنسبة ارتفاع بلغت  رـم ـك ـم ة اـل ـك ا ـم ـت وجاءت مديـن

م          ٢,٧وجازان في المرتبة الثامنة بنسبة ارتفاع بلغت  ة، ـث ـئ ـم في اـل
ة         ٢,٦مدينة نجران بنسبة ارتفاع بلغت  ـب رـت ـم ي اـل في المئة، تلتها ـف

ت   .  في المئة ١,٩العاشرة مدينة الطائف بنسبة ارتفاع بلغت  وسجــل
في المئة، وسجلت مدينة عرعـر   ١,٦مدينة أبها نسبة ارتفاع بلغت 

ة   ٠,٥نسبة ارتفاع بلغت  في المئة، وسجلت مدينة الهفوف أقل نسـب
ة                       ـغت نســب ـل ث ـب شـة، حــي ـي ـع ـم ارتفاع في الرقم القياسي لتكالـيف اـل

م       ٦-٧الجدول رقم ( في المئة  ٠,١االرتفاع  -٧والرسم البياني رـق
٥.( 
 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة 
ع                     ار الســل ي أســع رات ـف ـي ـغ ـت يقيس هذا المؤشر متوسـط اـل

ؤشـر    .  والخدمات المباعة في أسواق الجملة  المحلية ـم ويضم هذا اـل
وز          ١٦٠عينة تضم  ن رـم سـة ـم بندًا موزعة على عشرة أقسام رئـي

ود ذات               ـن ـب ـعض اـل اد ـب ـع التصنيف الدولي النمطي للتجارة مع استـب
ود      ـن ـب غ      .  الصلة باألسلحة وقيمتها من المجموع الكلي لقيم اـل ـل د ـب وـق

حـو     ٢٠٠٩مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة خالل عام  م ـن
ل         ١٤٠,٣ اـب ـق ق مسـجـًال                      ١٤٤,٧نقطة ـم ام السـاـب ـع ي اـل طـة ـف ـق ـن

ة           ٣,٠نقطة بنسبة  ٤,٤انخفاضًا مقدراه  ع نســب ة ـم ارـن في المئة مـق

واد     ٤,٧النفقات والخدمات األخرى بنسبة  في المئة، ثم مجموعة ـم
 . في المئة ١,٧النظافة والعناية الشخصية بنسبة 

 
ام          الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خالل الربع األول من ع

 م٢٠١٠
ة          ســب ـن  ٤,٥ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ـب

ن عـام            ١٢٦,١في المئة ليبلغ  م ٢٠١٠نقطة خالل الربع األول ـم
ة          .  مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ـي ـل صــي ـف ـت وتظهر األرقام اـل

م               ـي رـم ـت جـار واـل وعـة اإلـي وفق مجموعات اإلنفاق الرئيسة أن مجــم
ة،       ١٠,٧سجلت ارتفاعًا نسبته )  مجموعة السكن وتوابعه(  ـئ ـم ي اـل ـف

ة،   ٥,٥وارتفعت مجموعة السلع والخدمات األخرى بنسبة  في المـئ
ة     ة،          ٣,٧وارتفعت مجموعة األطعمة والمشروبات بنسـب ـئ ـم ي اـل ـف

في المئة، وارتفـعت   ٣,٤وارتفعت مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 
ة               ســب ـن ح  ـب روـي ـت ـعت               ١,١مجموعة التعليم واـل ـف ة، وارـت ـئ ـم ي اـل ـف

ة         ٠,١مجموعة الرعاية الطبية بنسبة    ـئ ـم ي اـل ضـت          .  ـف خــف ا اـن ـم ـي ـف
ل    ٠,٣مجموعة األقمشة والمالبس بنسبة  ـق في المئة، ومجموعة الـن

 ). ٣-٧جدول رقم (في المئة  ٠,١واالتصاالت بنسبة 
 

ع        تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام خالل الرب
 م٢٠١٠األول من عام 

) لجميع السكان(سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة  
ا      ٢٠١٠خالل الربع األول من عام  ـه ـت ة          ٤,٥م زيادة نسـب ـئ ـم ي اـل ـف

ـمت         ق، وسـاـه مقارنًة بما آان عليه في الربع األول من العام السـاـب
اع           ـف ذا االرـت ي ـه د   .  معظم المجموعات الرئيسة بنسب متفاوتة ـف ـق ـف

ؤشـر        ـم ع اـل ساهمت مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه برـف
في المئة من حجم التأثير على  ٤٧,٢نقطة أو ما نسبته  ١,٩بمقدار 

ات              .  الرقم القياسي العام شـروـب ـم ة واـل ـم وعـة األطــع وساهمت مجـم
ن             ٢٣,٦نقطة أو ما نسبته  ١,٠برفع المؤشر بمقدار  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ع                            وعـة الســل جــم ـمت ـم اسـي، وسـاـه ـي ـق م اـل رـق ى اـل حجم التأثير عـل
ه              ٠,٧والخدمات األخرى برفع المؤشر بمقدار  ـت ا نســب طـة أو ـم نـق

ام               ١٧,٦ ـع اسـي اـل ـي ـق م اـل رـق ا   .  في المئة من حجم التأثير على اـل ـم ـآ
نقطـة   ٠,٤ساهمت مجموعة التأثيث المنزلي  برفع المؤشر بمقدار 

اسـي                  ٩,٢أو ما نسبته  ـي ـق م اـل رـق ى اـل ر عــل ـي في المئة من حجم التأـث
دار         ـق ـم ؤشـر ـب العام،  وساهمت مجموعة التعليم والترويح برفع الـم

م           ١,٥نقطة أو ما نسبته  ٠,١ رـق ى اـل ر عــل في المئة من حجم التأثـي
ة               .  القياسي العام الـبس واألحـذـي ـم شـة واـل ـم وساهمت مجموعة األـق

م        ٠,٦برفع المؤشر بما نسبته  رـق ى اـل في المئة من حجم التأثير عــل
ع                       رـف ل واالتصـاالت ـب ـق ـن وعـة اـل جــم ـمت ـم القياسي العام،  و سـاـه

م                         ٠,٣المؤشر بما نسبته  رـق ى اـل ر عــل ـي أـث ـت ن حـجـم اـل ة ـم ـئ في الـم
في حين لم يكن هناك تأثير لمجموعة الرعاية الطبية .  القياسي العام

ورسـم     ٤-٧جدول رقم   ( على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 
 ). ٤-٧بياني رقم 

 
 م٢٠٠٩الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب المدن خالل عام 

) لجميع السكان(سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة  
ان                ٥,١م زيادة نسبتها ٢٠٠٩خالل عام  ا ـآ ـم ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ في الـم

ة،                .  عليه في العام السابق ـك ـل ـم ـم دن اـل ع ـم ـي وآان  االرتفاع في جــم
ـغت      ي     ٦,٤حيث سجلت مدينتا جدة والدمام أعلى نسبة ارتفاع بـل ـف
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ـغت         ـل ق                    ٩,٠نمو ـب ام السـاـب ـع ة خـالل اـل ـئ ـم ي اـل ك      .  ـف زى ذـل ـع وـي
ة                     وـن ـك ـم سـة اـل ـي رـئ وعـات اـل جــم ـم االنخفاض إلى انخفاض بعض اـل

واد ذات        .  للمؤشر ـم ة واـل فقد سجلت مجموعة المحروقات الكيميائـي
ـغت        ٢٠٠٩الصلة أعلى نسبة انخفاض خالل عـام     ـل ي     ٢٠,٥م ـب ـف

ة           ســب ـن ات ـب  ٦,١المئة، تلتها مجموعة المواد  األولية عدا المحروـق
ة    في المئة، ثم مجموعة السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنســب

في المئة، وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة اآلالت ومعدات  ٥,٤
ت  .  في المئة ٠,٦النقل  بنسبة انخفاض بلغت   ومن جانب آخر حقـق

ة،   ١٣,٧مجموعة السلع األخرى  أعلى نسبة إرتفاع بلغت  في المـئ
ة            ســب ـن م             ٢,٨تلتها مجموعة المشروبات والدخان  ـب ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف

ة                  ســب ـن ة ـب ـي اـت ـب ـن ة واـل ي     ٢,٣مجموعة الزيوت والدهون الحيوانـي ـف
في  ٢,٠المئـة، تليهـا مجمـوعة أصناف مصنعة متنوعة بنسبة نمو 

ة  ة                               .  المـئ ـي ذاـئ ـغ واد اـل ـم وعـة اـل جــم خـامسـة ـم ة اـل ـب رـت ـم ت اـل ـل واحــت
ة  ٠,٩والحيوانات الحية بنسبة إرتفاع بلغت  م         .  في المـئ ن ـل ي حــي ـف

واد ذات                     ـم ة واـل ـي دـن ـع ـم ات اـل حـروـق ـم يكن هناك تأثير لمجـموعة اـل
 ). ٧–٧جدول رقم (الصلة على الرقم القياسي ألسعار الجملة 

 

الربعيالسنوي٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠الرقم القياسي العام
———————————————————————————————————

١٠٦,٠١١٦,٥١٢٢,٤١٢٠,٧١٢٦,١٥,١٤,٥          المملكة (جميع المدن)
١٠٦,٨١١٩,٠١٢٥,٧١٢٣,٥١٣٠,٦٥,٦٥,٧          الرياض

١٠٥,٣١١٣,٤١١٧,٢١١٦,٠١١٩,١٣,٤٢,٧          مكة المكرمة
١٠٥,٣١١٤,٧١٢٢,١١١٩,٥١٢٧,١٦,٤٦,٤          جدة

١٠٨,٣١١٩,٤١٢٥,٦١٢٤,١١٢٦,٥٥,٢١,٩          الطائف
١٠٢,٧١١٠,٠١١٤,٠١١٢,٨١١٦,٣٣,٦٣,١          المدينة المنورة

١٠٧,١١١٩,٤١٢٣,٢١٢١,٦١٢٧,٧٣,٢٥,٠          بريدة
١٠٨,٢١١٩,٦١٢٧,٢١٢٥,٣١٣٢,٣٦,٤٥,٦          الدمام

١٠٥,٥١١٧,٢١٢١,٦١٢٢,٠١٢٢,١٣,٧٠,١          الهفوف
١٠٣,٣١١٢,٨١١٦,٦١١٦,٠١١٧,٨٣,٤١,٦          أبها
-١٠٦,١١١٥,١١١٧,٥١١٧,٩١١٧,٧٢,١٠,٢          تبوك
١٠٧,٢١٢٠,٧١٢٤,٧١٢٣,٧١٢٨,٢٣,٤٣,٦          حائل
١٠٥,٠١١٥,٠١٢٠,٣١١٩,٥١٢٢,٧٤,٦٢,٧          جازان
١٠٧,٩١١٨,٧١٢١,٧١٢٠,٨١٢٤,٠٢,٥٢,٦          نجران
١٠٨,٠١١٧,٧١٢١,٠١٢٠,٥١٢٤,٣٢,٨٣,٢          الباحة
٩٩,٦١٠٦,٩١١١,٦١١٠,٦١١٤,٠٤,٤٣,١          سكاآا
٩٨,٤١٠٥,٧١٠٨,٤١٠٨,٩١٠٩,٤٢,٦٠,٥          عرعر

جدول رقم ٧-٦ : المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن
(١٩٩٩م = ١٠٠)

الربع األول
————————— —————————

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.
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 تطورات األسعار العالمية وآثارها
ى              ة عل م ائ ق صادات ال يعد االقتصاد السعودي من االقت

واردات           ام الصادرات وال . نظام السوق المفتوح الذي تعكسه أحج
ام       ي      ٢٠٠٩حيث يقدر حجـم الصادرات السلعية خالل ع حوال م ب

ي              ٧٢١,١ حوال ة ب ي ع ل واردات الس مليار ريال، بينما يقدر حجم ال
ا        .  مليار ريال ٣٥٨,٤ ت ق ق د ح وبهذا تكون الصادرات والواردات ق

ة و           ٣٨,٧تراجعًا سنويًا مقداره  ئ م ى              ١٧,٠في ال ة عل ئ م ي ال ف
 .التوالي

 
ستوردها      تي ت تؤثر األسعار العالمية للمنتجات والسلع ال
السوق السعودية من الشرآاء التجاريين للمملكة على الرقم القياسي 
ة،      لتكاليف المعيشة المحلي، حيث يدخل التغير في األسعار العالمي
آأحد العوامل الرئيسة، في احتساب مؤشر الرقم القياسي لتكاليف       

م    ).  ٨-٧جدول رقم (المعيشة  أسعار  )  ٩–٧(ويعرض الجـدول رق
 .م٢٠٠٩المستهلك لدى أآبر الشرآاء التجاريين للمملكة خالل عام 

د       ٢٠٠٩حيث ارتفع متوسط أسعار المستهلك خالل عام  ي الهن م ف

ة،        ٢,٨في المئة، وفي آوريا الجنوبية بنسبة  ١٠,٩بنسبة  ي المئ ف
 ١,٨في المئة، وفي استراليا بنسبة  ٢,٢وفي المملكة المتحدة بنسبة 

سا               ٠,٨في المئة، وفي إيطاليا بنسبة  ي آل من فرن ة، وف في المئ
ستهلك           .  في المئة ٠,١وألمانيا بنسبة  وانخفض متوسط أسعار الم

صين            ١,٤م في اليابان بنسبة ٢٠٠٩خالل عام  ي ال ة، وف ي المئ ف
سبة        ٠,٧بنسبة  ة بن  ٠,٣في المئة، وفي الواليات المتحدة األمريكي

 .في المئة
 

ة ارتفعت        وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
سبة          ٢٠٠٩أسعار المستهلك خالل عام  ة الكويت بن  ٤,٧م في دول

سبة        ان بن ة              ٣,٥في المئة، وفي سلطنة عم ي مملك ة، وف ي المئ ف
دة        ٢,٨البحرين بنسبة  ة المتح في المئة وفي دولة اإلمارات العربي

في المئة  ٤,٩في المئة، وانخفضت في دولة قطر بنسبة  ١,٠بنسبة 
م        (في حين بلغ التضخم   )  ١٠  –٧جدول رقم ( المحسوب من الرق

سعودية      ) القياسي لتكاليف المعيشة  ي     ٥,١في المملكة العربية ال ف
  ■م ٢٠٠٩المئة خالل عام 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩األوزان النسبية ٪ ——————————————————————————
-١٠٠,٠١٣٢,٨١٤٤,٧١٤٠,٣٩,٠٣,٠الرقم القياسي العام

٣١,٩١٤٧,١١٦٠,٥١٦٢,٠٩,١٠,٩المواد الغذائية والحيوانات الحية
١,٢١٢٩,٧١٣١,٦١٣٥,٣١,٤٢,٨المشروبات والدخان

-٠,٣١٩٣,٧١٩٣,٦١٨١,٧٠,٠٦,١المواد األولية عدا المحروقات
١٠,١١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨٠,٠٠,٠المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

٠,٤١١٨,٤١٣٣,٢١٣٦,٣١٢,٥٢,٣الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية
-٩,٨١٥٦,٥١٧٨,٣١٤١,٧١٣,٩٢٠,٥المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة

-٢٦,٢١٢٦,٣١٤٢,٠١٣٤,٣١٢,٥٥,٤السلع المصنعة المصنفة حسب المادة
-١٣,٤١١٩,٤١٢٦,٨١٢٦,٠٦,٢٠,٦اآلالت ومعدات النقل

٦,٤١٠٦,٥١٢٠,٦١٢٣,٠١٣,٢٢,٠أصناف مصنعة متنوعة
٠,٣١٤٥,٧١٧٢,٦١٩٦,٣١٨,٥١٣,٧سلع أخرى

(١٩٨٨م = ١٠٠)
التغير السنوي ٪

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٧-٧ : المتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة

—————————

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩ ————————————————————————
١٠٢,٣١٠٤,٧١٠٨,٢١١٠,٧٣,٣٢,٣أسعار المستهلك في الدول الصناعية

-١٠٣,٣١١١,٨١٢١,٨١١٠,٧٣٨,٦٩,١قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية
٩٠,٣٨٦,٦٩٢,٦٩٥,٨٧,٠٣,٤سعر صرف الريال الفعلي االسمي(٢)
٨٠,٨٨٠,٠٩٧,٧١٠٥,٧٢٢,١٨,١سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي(٣)

نسب التغير ٪

(١) باستثناء  قيـم  وحدة الصادرات إلى المملكة من الشرآاء التجاريين (١٩٩٥م = ١٠٠).

———————————

ـترة لسعـر صرف الـريال السعودي منسوبًا إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمالت الشرآاء التجاريين الرئيسين للمملكة. ـف (٢) يمثـل متوسط ال
(٣) يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقًا للتغير في المستوى العام لألسعار.

جدول رقم ٧-٨ : أرقـام قيـاسية مختـارة
(١)(١٠٠ (٢٠٠٥م=

المصدر: نشرة اإلحصاءات المالية الدولية (IFS) مايو ٢٠١٠م.
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١٠٩ 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————

-٣,٤٣,٢٢,٩٣,٨٠,٣الواليات المتحدة األمريكية

-٠,٣٠,٠١,٤١,٤-٠,٣اليابان

٢,٠٢,٣٢,٣٣,٦٢,٢المملكة المتحدة

١,٩١,٨٢,٣٢,٨٠,١ألمانيا

١,٩١,٩١,٦٣,٢٠,١فرنسا

٢,٢٢,٢٢,٠٣,٥٠,٨إيطاليا

-١,٨١,٥٤,٨٥,٩٠,٧الصين

٢,٧٣,٥٢,٣٤,٤١,٨أستراليا

٢,٨٢,٢٢,٥٤,٧٢,٨آوريا الجنوبية

٤,٢٦,٢٦,٤٨,٣١٠,٩الهند
* بإستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

دولي - إبريل ٢٠١٠م. المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد ال

جدول رقم ٧-٩ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أآبر الشرآاء التجاريين الرئيسين* 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————

٦,٢٩,٣١١,٧١١,٥١,٠اإلمارات العربية المتحدة

٢,٦٢,٠٣,٤٣,٥٢,٨مملكة البحرين

-٨,٨١١,٨١٣,٨١٥,٠٤,٩قطر

٤,١٣,١٥,٥١٠,٥٤,٧الكويت

١,٩٣,٤٥,٩١٢,٦٣,٥سلطنة عمان

جدول رقم ٧-١٠ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- إبريل ٢٠١٠م.
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١١٠ 

الجديدة والقواعد واإلجراءات، وتشمل نظام صندوق التنمية                      
الزراعية ونظام مكافحة جرائم اإلتجار باألشخاص، ونظام أندية             
السيارات والدراجات، وتنظيم المرآز الوطني للطب البديل                        

والتكميلي، وتنظيم وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات،                 
وتشكيل اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية                      
لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والخطة الوطنية لإلستجابة               
للطوارئ اإلشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق              
المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء                        
وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني،             
والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من          
العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية               

 .عمل لجنة المساهمات العقارية
 

  )م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١ميزانية العام المالي 
ي                       اـل ـم ام اـل ـع ـل ة ـل دوـل ـل ة ـل رـي دـي ـق ـت ُأعلنت الميزانية العامة اـل

ن            )  م٢٠١٠( هـ ١٤٣٢/١٤٣١ ـي ـن وم االـث ي ـي حـرم     ٤ـف هـ ١٤٣١ـم
ة                      ٢٠٠٩/١٢/٢٢الموافق    ـي اـل ـم ان صـادر عـن وزارة اـل ـي ي ـب م ـف

ي              اـل ـم ج اـل اـم رـن ـب ي واـل استعرض المالمح الرئيسة لالقتصاد الوطـن
 . م٢٠١٠للحكومة خالل عام 

 
وقــد قــدرت الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام الــمــالــي                   

مليار  ٤٧٠إجمالي اإليرادات بحوالي )  م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١
ذه             ٥٤٠ريال، وإجمالي المصروفات بنحو  ل ـه ـث ـم ال وـت مليار رـي

ي   ١٣,٧في المئة في اإليرادات و ١٤,٦التقديرات ارتفاعًا نسبته  ـف
ق           ي السـاـب اـل ـم المئة في المصروفات عن التقديرات األولية العام اـل

مليار ريال والمصروفات بنحو  ٤١٠والتي قدرت اإليرادات بنحو 
حـو     .  مليار ريال ٤٧٥ ال          ٧٠آما قدر العجز المتوقع بـن ار رـي ـي ـل ـم

ام             ٦٥م مقابل عجز مقداره ٢٠١٠خالل عام  ـع ي اـل ال ـف ار رـي ملـي
 ).١-٨جدول رقم (السابق 

 
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل                      

إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها في مناطق المملكة                 
مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت       ٢٦٠تزيد تكاليفها اإلجمالية عن     

م وبزيادة نسبتها     ٢٠٠٩مليار ريال بميزانية العام المالي                ٢٢٥
م الذي آان األعلى          ٢٠٠٩في المئة عن العام المالي                     ١٥,٦
آما تمثل نحو ثالثة أضعاف ما أعتمد للمشاريع بالعام                  .  تاريخيًا

رآزت الميزانية العامة للدولة على تحقيق  التنمية البشرية           
من خالل اإلنفاق على المشاريع المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة          
والخدمات االجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق          

وتشير أرقام الميزانية   .  والتعامالت االلكترونية ودعم البحث العلمي 
إلى قوة   )  م٢٠١٠(هـ   ١٤٣٢/١٤٣١العامة للدولة للعام المالي            

ومتانة االقتصاد السعودي واستمرار تزايد مساهمة القطاع الخاص         
 .آرافد رئيس لدفع عجلة التنمية والنمو

 
م أن   ٢٠٠٩وقد أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام                

المملكة واجهت األزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية           
قوية وعملت على تعزيز مرآزها االقتصادي الكلي وتقوية القطاع           
المالي باتباع سياسة مالية توسعية تحقيقًا ألهدافها االقتصادية،                     
وقامت بتنفيذ إصالحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع                      
الخاص، وقد أثنى أعضاء مجلس إدارة الصندوق على اإلجراءات           
التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق االستقرار            
في سوق المعامالت بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة                
على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الرآود االقتصادي العالمي،         
وتمشيًا مع قرارات مجموعة العشرين لمواجهة األزمة المالية                     

 . العالمية
  
وعلى الرغم مما يمر به االقتصاد العالمي من ظروف                     

صعبة، فقد أبقت وآالة ستاندرد أندبورز التصنيف االئتماني                         
وأآد التقرير على متانة الوضع           .  (-AA)للمملكة عند مستوى         

المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط                  
وستعزز هذه النتائج بإذن اهللا              .  اإلصالحية واإلنفاقية للحكومة      

المكانة االقتصادية للمملكة آبيئة جاذبة لالستثمارات ويسهل على             
 .الشرآات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل

 
من ناحية أخرى صنف تقرير البنك الدولي عن مناخ                        

دولة،   ١٨٣من بين     ١٣م المملكة في المرتبة    ٢٠١٠االستثمار لعام 
الذي حققته في تقرير مناخ االستثمار لعام            ١٦متقدمة من المرآز     

م حيث تم تقييم األنظمة والقوانين التي تحكم مناخ االستثمار           ٢٠٠٩
 .فيها

 
واستمرار لجهود الحكومية في إعادة هيكلة االقتصاد                      

وتطوير األنظمة، تمت الموافقة على بعض األنظمة والتنظيمات               

 المالية العامة              

نسبة التغيرالعام الماليالعام المالي

(٢٠٠٩) ١٤٣٢/١٤٣١ (٢٠١٠)١٤٣١/١٤٣٠٪

——————————————————————————
٤١٠٤٧٠١٤,٦إجمالي اإليرادات

٤٧٥٥٤٠١٣,٧إجمالي المصروفات

٧,٧-٧٠-٦٥الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية .

جدول رقم ٨-١ : تقديرات الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين ( ٢٠٠٩م  - ٢٠١٠م )

(مليار ريال)
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ا      ات         ٨المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عـددـه ـي شــف مســت
ة   ١٩ومشاريع إلحالل وتطوير البنية التحتية لعدد  مستشفًى، إضاـف

ة       ق الصـحــي جـري   .  إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عددًا من المراـف وـي
ة                ٩٢حاليًا تنفيذ  طـاـق ة ـب ـف ـل خــت ـم ة اـل مستشفًى جديدًا بمناطق المملـك

 .سريرًا ١٧١٥٠سريرية تبلغ 
 

ة         وفي مجال   اعــي ـم ات اإلجــت ة              الخـدـم ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن تضــم
لــرعـايــة                       ديــة ومــدن ريــاضـيــة ودور ـل دة إلنشـاء أـن مشـاريــع جــدـي
ل، ودعـم                 ـم ـع ب اـل اـت ـك ـم اٍن ـل والمالحظة اإلجتماعية والتأهيل، ومـب
داف      ق أـه إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون اإلجتماعية لتحقـي
ج            راـم دعـم ـب ة ـل الزـم التنمية اإلجتماعية، إضافة إلى اإلعتمادات اـل
صـار اإلطـار        معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف إخــت
ى                          اًء عــل ـن ي رصـده ـب رار ـف ـم ر واإلســت ـق ـف الزمني للقضاء على اـل
ة                    ـق ـل ـع ـت ـم ة اـل وـي خـصـصـات الســن ـم التوجيهات الملكية الكريمة، واـل
خـصـصــات الضـمــان                        اجـات الــخـاصـة وـم ام وذوي اإلحـتـــي ـت األـي ـب

ر   .  اإلجتماعي ـق ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الـف
اجـات                        ـي ــام وذوي اإلحــت ـت األـي ة ـب ـق ـل ـع ـت ـم والمخصصات السنوية اـل

هـ ١٤٣١/١٤٣٠الخاصة والضمان اإلجتماعي خالل العام المالي   
 .مليار ريال ١٨إلى حوالي ) م٢٠٠٩(
 

ة  ويبلغ المخصص لقطاع   دـي ل وزارة        الخدمات البـل ويشــم
ار       ١٨,٧الشؤون البلدية والقروية واألمانات والبلديات حوالي  ـي ـل ـم

ة                ١٣,٦ريال بزيادة نسبتها  ـي زاـن ـي ـم صـه ـب خـصــي بالمئة عن ما تم ـت
د عـن           ) م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠العام المالي  زـي ا ـي  ٢,٩، منها ـم

 . مليار ريال ممولة من اإليرادات المباشرة لألمانات والبلديات
 

ة                         ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن طـاع، تضــم ـق ذا اـل ـه ام ـب وفي إطار اإلهتـم
ة                ـم اـئ ـق ة اـل دـي ـل ـب ع اـل مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشـارـي
طـرق                            ـعض اـل ـب دة ـل اق وجسـور جـدـي ـف ات وأـن اطــع ـق تشمل تنفيذ ـت
ك                دف ـف ـه م ـب اـئ و ـق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما ـه
ة                   ـت ـل ع الســف ذ مشـارـي ـي ـف ـن ال ـت اإلختناقات المرورية، إضافة إلستكـم
ول            واإلنارة للشوارع وتصريف مياه األمطار ودرء أخـطـار الســي
ات وردم           اـي ـف ـن ن اـل وتوفير المعدات واآلليات، ومشاريع للتخلص ـم
ة           اٍن إدارـي ـب ة، وـم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحـرـي

 .وحدائق ومتنزهات
 

ل واإلتصـاالت      آما بلغت مخصصات قطـاع      ـق ـن ي      اـل حـواـل
صـه          ١٢,٣مليار ريال بزيادة نسـبتها  ١٦,٤ خـصــي م ـت بالمئة عما ـت

 ).م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠بميزانية العام المالي 
 

ع              شـارـي ـم ـل ات ـل وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضـاـف
طـارات        ـم ة واـل المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدـي

 ٣١والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 
ة                 ـي ـن ـب ث اـل حـدـي ة ـت ـي زاـن ـي مليار ريال، ففي مجال الموانئ شملت الـم

زور       اء رأس اـل ي  .  التحتية لبعض الموانىء وإنشاء أرصفة بميـن وـف
زدوجـة      مجال الطرق أعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة وـم

ة       ٦٤٠٠ومفردة مجموع أطوالها  رـي دـي ـق ـت آيلو متر تبلغ التكاليف اـل
ال      ١٠,٨لتنفيذها ما يقارب  ار رـي ـي ق جـدة          ،  مـل ا طـرـي ـه ـن جـازان  / ـم

هـ الذي يمثل السنة األولى من خطة التنمية            ١٤٢٦/١٤٢٥المالي  
 .الثامنة

 
وقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي  

ن     ١٣٧,٤وتدريب القوى العاملة حوالي  مليار ريال ويمثل أآثر ـم
ي               ٢٥ اـل ـم ام اـل ـع ـل دة ـل ادة     ٢٠١٠بالمئة من النفقات المعتـم زـي م، وـب

ي                       ١٢,٧نسبتها  اـل ـم ام اـل ـع ة اـل ـي زاـن ـي ـم صـه ـب خـصــي بالمئة عما تم ـت
م    ).  ٢-٨جدول رقم ) ( م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠ ـي ـل ففي مجال التـع

ز     زـي ـع العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبداهللا بن عبداـل
ن خـالل              ٩البالغة تكاليفه "  تطوير" لتطوير التعليم  ال ـم ار رـي ـي ـل ـم

ابضـة      " شرآة  ـق م اـل دوق                "  تطوير التعلـي ل لصــن اـم ـك اـل ة ـب وـآ ـل ـم ـم اـل
ادة      .  اإلستثمارات العامة م وزـي ـي ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعـل
خـصـصـة               الطاقة اإلستيعابية  ـت ـم ات اـل ـي ـل ـك للمدارس والجامعات واـل

ن          ١٢٠٠تضمنت الميزانية اعتمادات إلنشاء  ـي ـن ـب ـل دة ـل مدرسة جدـي
ا           ذـه ـي ـف ـن جـاري ـت والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس اـل

ا               ٣١١٢حاليًا البالغ عددها  ـه الـم م اســت ي ـت ـت مدرسة، والمدارس اـل
درسـة   ٧٧٠خالل هذا العام وعددها أآثر من  ر         ،  ـم ـي وـف ل وـت ـي أـه وـت

ة  ،  مبنى مدرسي للبنين والبنات ٢٠٠٠وسائل السالمة لعدد  وإضاـف
ة  ا               ،  فصول دراسية للمدارس القائـم زـه ـي جــه دارس وـت ـم ث اـل ـي أـث وـت

ي  ك إنشـاء      ،  بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب اآلـل ذـل وـآ
 . مباني إدارية لقطاع التعليم العام

 
ادات               التعليم العاليوفي مجال   ـم ة إعــت ـي زاـن ـي ـم ت اـل تضمـن

الــدمــام، والــخــرج، وشــقــراء،     ( لــلــجــامــعــات األربــع الــجــديــدة فــي          
دن        ،  مليار ريال ٣تزيد عن )  والمجمعة ـم وآذلك إستكمال إنشـاء اـل

ا       ـه ـف  ٢٨,٧والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكالـي
ال    ت                               .  مليار رـي ـن ورة ـب رة ـن ـي ة األـم ـع ذ جـاـم ـي ـف ـن ي ـت دء ـف ـب م اـل وـت

 . عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها
 

درـيس                       ـت ة اـل ـئ ـي ن أعضـاء ـه ذ مسـاـآ ـي ـف آما يجري حاليًا تـن
ج        .  مليار ريال ٦,٥بالجامعات بتكاليف تبلغ  اـم رـن ر ـب ـم وسوف يسـت

ج     اـم رـن خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث الخارجي، وقد ألحق به ـب
جـي                      ٢٠٠٠إلبتعاث  ن خـرـي ن ـم ـي ـي ـن ـق ـت ن اـل ـي درـب ـم طالب إلعداد اـل

ي               ـن ـه ـم ي واـل ـن ـق ـت ب اـل الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدرـي
م                       ا ـت ي ـم اـل ــرى، ويصـل إجــم ــ اث األخ ـع ـت باإلضافــة لبرامج االـب

ي     هـ ١٤٣١/١٤٣٠صرفــه على برامج اإلبتعاث خالل العام الماـل
 . مليار ريال ٩إلى نحو ) م٢٠٠٩(
 

ي        وتم في مجال   ـن ـه ـم ي واـل ـن غ            التدريب التـق اـل ـب اد ـم ـم اعــت
د                 اـه ـع ـم ن اـل ل عـدٍد ـم ـي إلنشاء آليات ومعاهد جديدة وإفتتاح وتشــغ
ات             ـي ـل ـك ـل ة ـل ـي اـب ـع المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة اإلستـي

 . والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
 

ة     آما بلغ ما خصص لقطاعات   ـي ـم ـن الخدمات الصحية والـت
ة        ١٥,٣مليار ريال بزيادة نسبتها    ٤٦,٦حوالي  اإلجتماعية ـئ ـم اـل ـب

ــي             ــ ال ـم ــام اـل ــ هـ     ١٤٣١/١٤٣٠عـما تـم تخصيصـه بميزانيــة الـع
ال         ).  م٢٠٠٩(  ـم ـك دة الســت وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جـدـي

اطـق                    ـن ع ـم ـي جــم ة ـب ـي ة األوـل إنشاء وتجهيز مراآز الرعاية الصـحــي
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ق             "  المرحلة الثالثة" الساحلي السريع  ن طـرـي ى ـم ة األوـل والمرحــل
/عــفــيــف( وإزدواج طــريــق     )  الــمــديــنــة الــمــنــورة الســريــع     / تــبــوك( 

ة     " رفحاء / حائل ( وإزدواج طريق ")  المرحلة األولى"ظلم رحــل ـم اـل
ة جـدة                   ") األولى ـن دـي ـم ري ـب داـئ ق اـل طـرـي ن اـل ، ، والمرحلة الثالثة ـم

دراسـات                            ع إعـداد اـل ة ـم ـم اـئ طـرق ـق االت وإصـالحـات ـل ـم ـك واسـت
ا عـن         ٣٢٦٣والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالـه

ا      ٣٥٠٠٠إضافة إلى ما يقارب ،  آيلو متر ذـه ـي ـف آيلو متر يجري تـن
ا طـرق         رزـه حاليًا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أـب

) بطحـاء / حرض/ الخرج( و) جازان/الشقيق(و) أبها/الباحة/الطائف(
إآمال الطريق المؤدي ( و،  )المدينة المنورة المباشر/حائل(وطريق 

ان               ة عــم طــن ع ســل ق    ،  ) إلى منفذ الربع الخالي الحـدودي ـم طـرـي واـل
 .الدائري الثاني بمكة المكرمة

 
المياه والصناعة والزراعة      وبلغ المخصص لقطاعات          

 والتجهيزات األساسية وبعض القطاعات االقتصادية األخرى                 
بالمئة عما تم تخصيصه       ٣٠مليار ريال بزيادة نسبتها        ٤٦حوالي  

وتضمنت ).  م٢٠٠٩(هـ     ١٤٣١/١٤٣٠بميزانية العام المالي             
الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه                    
الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي،          
والسدود وحفر اآلبار وآشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال              

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ
——————————————————————————

١٢١٩٤٢٢٥,٧١٣٧٤٤٠٢٥,٥تنمية الموارد البشرية
١٤٦٤٢٣,١١٦٤٤٢٣,٠النقل واالتصاالت

٢١٦٩٢٤,٦٢٩٢٨٨٥,٤تنمية الموارد االقتصادية
٤٠٤٢٦٨,٥٤٦٦٠٠٨,٦الصحة والتنمية االجتماعية

٧٧٦٢١,٦٨٤٣٨١,٦تنمية تجهيزات البنية األساسية
١٦٥٠٩٣,٥١٨٧٤٨٣,٥الخدمات البلدية

١٥٤٧٥٢٣٢,٦١٦٩٦٦٧٣١,٤الدفاع واألمن القومي
٧٩١٤٨١٦,٧٩٢٠١٧١٧,٠اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

٥٢٤٠,١٥٩٦٠,١مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة
١٧٦٠٢٣,٧٢٠٧٦٤٣,٨اإلعانات
٤٧٥٠٠٠١٠٠,٠٥٤٠٠٠٠١٠٠,٠المجموع

(مليون ريال)

المصدر: وزارة المالية 

————————————————————————————————

جدول رقم ٨-٢ : توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة للعامين الماليين ( ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م )
(حسب القطاعات الرئيسة)

١٤٣١/٣٠
(٢٠٠٩)

١٤٣٢/٣١
(٢٠١٠)

٢٥,٥

٣,٠

٥,٤

٨,٦

١,٦ ٣,٥
٣١,٤

١٧,٠

٠,١٣,٨

حسب القطاعات )  م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/  ١٤٣١توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي : ١-٨رسم بياني رقم  
)نسبة مئوية(الرئيسة 

تنمية الموارد البشرية النقل واالتصاالت تنمية الموارد االقتصادية
الجتماعية الصحة والتنمية ا تنمية تجهيزات البنية األساسية الخدمات البلدية
الدفاع واألمن القومي اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة لحكومية المتخصصة مؤسسات اإلقراض ا
اإلعانات
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ة           "اإلستمرار في تنفيذ  -ب  ـي ـن ـق ـت وم واـل ـل ـع ـل ي   "  الخطة الوطنية ـل ـت اـل
ؤدي              ٨,٣تصل تكاليفها إلى أآثر من  ال، وسـوف ـي ار رـي ـي ـل ـم

حـث                     -بإذن اهللا   -تنفيذها  ـب ي دعـم اـل رة ـف ـي ـب ة ـآ ـل إلى تحقيق نـق
 .العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية

ة  " اإلستمرار في اإلنفاق على  -ج  الخطة الوطنية لإلتصاالت وتقنـي
د         "  المعلومات م رواـف ي         " التي تمثل أحد أـه وطــن شـروع اـل ـم اـل

ام               "  للتعامالت اإللكترونية الحكومية ـع ي اـل ه ـف م إطـالـق الذي ـت
ـغت         )  م٢٠٠٧( هـ ١٤٢٨/١٤٢٧المالي  ـل ار       ٣بتكالـيف ـب ـي ـل ـم

إلتصـاالت                " ريال، وصدور  ة ـل ـل ة الشـاـم خـدـم اسـة اـل ع  "  سـي ـم
تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف اإلسراع في تغطية خدمات 

ة  .  اإلتصاالت في جميع المناطق وقد بلغ عدد الجهات الحكومـي
ة         ـي وـم حــك  ٦٨التي بدأت فعًال بتطبيق التعامالت اإللكترونية اـل

ن              ًا ـم ـي رة حـاـل وـف ـت ـم جهة، آما بلغ عدد الخدمات اإللكترونية اـل
ات        جــه ع اـل خالل البوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية ومواـق

اً       ٦٦خدمة الكترونية تقدم من  ٢٧٠الحكومية  ـي وـم . جهازًا حــك
ا   "  سداد" وفيما يتعلق بنظام  فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطــه

ــ    ١٤٣١/١٤٣٠بالنظام خالل العام المالي  حـو     ) م٢٠٠٩( ه ، ـن
ى     ٢٩ ة      ٧٩جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إـل جــه

 .جهة حكومية ٣٩منها 
 

 ميزانيات المؤسسات العامة
سب         ة ـن حققت أغلب اعتمادات ميزانيات المؤسسات العاـم

ـــ   ١٤٣٢/١٤٣١زيــادة متفاوتــة خــالل العــام المــالي              ) م٢٠١٠(ه
ى                .  مقارنة بالعام السابق ئ أعـل ة للمواـن ت المؤسـسة العاـم فقد حقـق

ادة      ١٦٩,٢زيادة في االعتمادات بنحو  سبة الزـي في المئة، وبلغت ـن
فــي االعتمــادات لكــل مــن هيئــة االتــصاالت الــسعودية وتقنيــة                       

ة و      ٧٥,٩المعلومات والمؤسسة العامة لتحلية المياه   ٧٥,٣في المـئ
في المئة على التوالي، والمؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحـن  

دني       ١٢,٩الدقيق  ي     ٤٥,٩في المئة، والهيئة العامة للطيران الـم ـف
 ٣٩في المئة، وجامعة جازان  ٤٣,٩المئة، والهيئة العامة للمساحة 

ك سـعود                 ٣٧,١في المئة، وجامعة تبوك  ة المـل ة، وجامـع ي المـئ ـف
د اإلدارة           ٣٤,٧في المئة، وجامعة نجران  ٣٥,٣ ة، ومعـه ي المـئ ـف
د                   ٣١,٩العامة  ك خاـل ة المـل ة، وجامـع ي المـئ ة،        ٢٩,٨ـف ي المـئ ـف

دواء             ذاء واـل ة للـغ ة              ٢٧,٩والهيئة العاـم ة العاـم ة، والهيـئ ي المـئ ـف
ة اإلسـالمية                ٢٦لالسـكان     ة، والجامـع ي المـئ فــي المئــة،      ٢١,٩ـف

ة الباحـة          ٢٠,٢وجامعة الملك عبدالعزيز   ١٨,٩في المئة، وجامـع
ني              ني والمـه دريب التـق ة للـت ي     ١٨,٢في المئة، والمؤسسة العاـم ـف

ة     ١٧,٥المئة، وجامعة الحدود الشمالية  في المئة، والمؤسسة العاـم
 ١٥,٥في المئة، والهيئة العامة لالستثمار    ١٥,٦للخطوط الحديدية 

د        ١٥,١في المئة، وجامعة الطائف  ام محـم في المئة، وجامعة اإلـم
سان        ١٤,٨بن سعود اإلسالمية  وق اإلـن  ١٤,٢في المئة، وهيئة حـق

ي     ١٣,١في المئة، وجامعة طيبة  ١٣,٤في المئة، وجامعة حائل  ـف
ة           وم والتقنـي دالعزيز للعـل ة،        ١٢,٥المئة، ومدينة الملك عـب ي المـئ ـف

ادن                ترول والمـع د للـب ك فـه ة           ١٢,٧وجامعة المـل ة، وهيـئ ي المـئ ـف
ة أم             ١١المساحة الجيولوجية السعودية  ن جامـع ل ـم في المئة، وـآ

شفى                 ١٠,٧القرى وجامعة الجـوف       ا، ومسـت ل منهـم ة لـك ي المـئ ـف
فــي المئــة،       ٩,٧الملــك فيــصل التخصــصي ومرآــز األبحــاث                 

ة          صناعات الحربـي ة، ومؤسـسة           ٩,٣والمؤسسة العامة لـل ي المـئ ـف

شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهالك المياه، وإنشاء          
محطتي تحليه في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة               
محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة              

وتضمنت .  القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة باألحساء                
الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة إلنشاء البنية                
التحتية والتجهيزات والمرافق الالزمة في مدينتي الجبيل وينبع                 

ولغرض زيادة اإلستثمارات المحلية وجذب                       ،  الصناعيتين
اإلستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت                   
الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع                        

مليار ريال لتجهيز البنية التحتية       ٤,٧الجديدة تبلغ تكاليفها أآثر من 
للصناعات البتروآيماوية وإنشاء المرافق          )  وينبع،  الجبيل(في    

آما تضمنت    .  التعليمية والسكنية والطرق والخدمات األخرى             
الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس           

وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة        ،  الزور
 ١,٥وبلغت تكاليف هذه المشاريع أآثر من       ،  التعدينية برأس الزور  

 .مليار ريال
 

 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
ة            ة المتخصـصة الحكومـي ستواصل صناديق وبنوك التنمـي

ذه      ساهم ـه تقديم القروض في المجاالت الصناعية والزراعية، وسـت
ة    القروض ـ بإذن اهللا ـ في توفير فرص  وظيفية إضافية ودفع عجـل

 . النمو
 

ل               ن قـب تي ُتقَـدَّم ـم ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض اـل
صناعية، والبنــك                    ة اـل ة، وصـندوق التنمـي ة العقارـي صـندوق التنمـي
الــسعودي للتــسليف واإلدخــار، وصــندوق التنميــة الزراعيـــة،                     
ُذ              ي مـن راض الحكوـم رامج اإلـق وصندوق اإلستثمارات العامة، وـب

ــ    ١٤٣١/١٤٣٠إنشائها وحتى نهاية العام المالي  ر  )  م٢٠٠٩(ه أآـث
ذه              ٣٨٨,٤من  ن ـه ستفيدين ـم مليار ريال، وُيَتَوقَّع أن يُـصرف للـم

الي          ام الـم ن     )  م٢٠١٠(  ١٤٣٢/١٤٣١القروض خالل الـع ثر ـم أـآ
 . مليار ريال ٤٨,٣

 
ومــع تزايــد اإلهتمــام والــدعم الحكومــي لقطــاعي التعليــم                

األهلــي والخــدمات الــصحية األهليــة، بلغــت القــروض الحكوميــة              
الي        ام الـم ــ    ١٤٣١/١٤٣٠المقدمة لهما حتى نهاية الـع ) م٢٠٠٩(ه

 . مليار ريال ٧,٢نحو 
 

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي                  
ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص                          

مليار ريال، وبلغ     ١٥)  غير البترولية (لبرنامج الصادرات الوطنية    
حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات                     
الوطنية منُذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أآثر                  

 .مليار ريال ١٣,٦من 
 

 قطاعات أخرى
ا         -أ   ادـه ـم إستمرار اإلنفاق على تطوير أجهزة القضاء التي تم اعــت

ات          ١٤٢٩/١٤٢٨بميزانية العام المالي  ـه وجــي ـت ى اـل هـ بناًء عــل
 .مليار ريال ٧السامية الكريمة ومقدارها 
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١١٤ 

العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي
١٤٢٨/٢٧١٤٢٩/٢٨١٤٣١/٣٠١٤٣٢/٣١
(٢٠٠٧)(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)(٢٠١٠)

———————————————————————
٦٨٣,٤٨٢٧,٠١٠٦٧,٣١٤٩٦,٠٤٠,٢المؤسسة العامة للموانئ

١٥٦٣٢,٠١٧٤٠٠,٠١٩٥٠٣,٠١٩٦٢٢,٠٠,٦الخطوط الجوية العربية السعودية
٦٨١,٨٩١٤,٦٩٣٥,٤١٠٥٦,٣١٢,٩المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

٣٩٢٦,٥٥٠٥٣,٢٧٦٤٥,٥١٣٤٠٦,٠٧٥,٣المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
٧٩٥,٤٨٢٣,٦١١٤٧,١١٣٢٦,١١٥,٦المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

٤٥٧٩,١٥٥٨٣,٦٦٧١٧,٦٧٢٣٨,٣٧,٨الهيئة الملكية للجبيل وينبع
-١٤١,٣١٥٥,٨١٦١,٦١٥١,٠٦,٦الهيئة  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١٤٢,١١٠٣,٦١٣٦,٣١٥٧,٤١٥,٥الهيئة العامة لالستثمار
٣١٨٨,٩٣٦٩٨,٢٥٤٢٣,٨٧٣٣٨,٦٣٥,٣جامعة الملك سعود

١٨٩٤,٧٢٤٦٧,٧٢٩٠٦,٦٣٤٩٣,٨٢٠,٢جامعة الملك عبدا لعزيز
٧٨٤,٩٨٢٢,٠٩٢١,١١٠٣٨,٥١٢,٧جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

١٦٢٩,٣١٨٦٦,٠٢١٩٢,٧٢٥١٦,٦١٤,٨جامعة اإلمام محمد بن سعود
٤٠٧,١٤٣١,١٤٩٣,٩٦٠٢,٢٢١,٩الجامعة اإلسالمية
-١٢٧٣,٩٢١٦٥,٠٢٧٤١,١١٥٣٤,٩٤٤,٠جامعة الملك فيصل

٩٩٨,٥١٤٩٣,٠١٦٩٣,٥١٨٧٣,٩١٠,٧جامعة أم القرى
٧٦٣,٣١٣٩٨,٨١٩٧٤,٥٢٥٦٢,٩٢٩,٨جامعة الملك خالد

٤٠٤,١٨٩٠,١١١٥٠,٦١٣٠١,٧١٣,١جامعة طيبة
٧٠٩,٥١٠٩٦,١١٢٩٦,٩١٣٩٠,٧٧,٢جامعة القصيم
٣٦٦,٥٧٧٥,٠٩٣٥,٥١٠٧٦,٩١٥,١جامعة الطائف
٢١٩,٥٥٤١,٣٧٢٠,٧١٠٠١,٨٣٩,٠جامعة  جازان
١٨٩,٨٤٥٩,٤٦٩٤,٥٧٦٨,٩١٠,٧جامعة الجوف
١٥٥,٥٤٨٠,٨٥٨٨,١٦٦٦,٨١٣,٤جامعة حائل
١٠٣,٧٣٦٤,٢٥٠٠,٣٦٨٥,٩٣٧,١جامعة تبوك
١٠١,١٣٢٣,٧٤٤٥,٩٥٣٠,٢١٨,٩جامعة الباحة
١١٣,١٣٢٠,٠٣٩٨,٦٥٣٧,٠٣٤,٧جامعة نجران

-١١٢٢,٦١٣٥٧,٨١٤٢٥,٦٨٩٥,٧٣٧,٢جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
٣١٦,٠٤٤٤,٣٥٢٢,٢١٧,٥--جامعة الحدود الشمالية

--١٧٧٣,٠------جامعة الدمام* 
--٤٦٥,٤------جامعة الخرج* 

--٣٠١,٠------جامعة المجمعة* 
--٤٧٨,٧------جامعة شقراء* 

٣٤١٢,٥٣٤٣٣,٦٣٧٣٥,٠٤٤١٥,٨١٨,٢المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
٧٠٤,٨٨٥٧,٧١١١٥,٤١٢٥٤,٦١٢,٥مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٢٦٨,٥٢٨٨,٣٣٣٩,٦٤٤٨,٠٣١,٩معهد اإلدارة العامة
٢٦٩٠,٥٣٣٦٤,٠٣٨٧٩,٢٤٢٥٥,٨٩,٧مستشفى الملك فيصل التخصصي ومرآز األبحاث

٥٨٦,٥٦٣٠,٤١٣٩٩,٤١٤٨٩,٤٦,٤هيئة الهالل األحمر السعودي
٩٢٤,٦١٠٣٦,٣١٢٠٦,١١٣١٨,٨٩,٣المؤسسة العامة للصناعات الحربية
١٤٨,٣١٤٦,٤١٦٤,٧١٨٢,٨١١,٠هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

٢٢٢,٥٣٤٧,٠٣٨٤,٩٤١٣,٧٧,٥الهيئة العليا للسياحة
٢٨٠,٠٣٠٠,٠٣٩٦,٠٦٩٦,٦٧٥,٩هيئة االتصاالت السعودية وتقنية المعلومات

١٢٩,٠٢٢٠,٠٣٩٣,٥٥٠٣,٢٢٧,٩الهيئة العامة للغذاء والدواء
١٤٦٩,٨١٥١٦,١١٧٩٦,٣١٩٥٠,٠٨,٦مؤسسة البريد السعودي

٣٠٦٢,٦٤٧٦٣,٧٥١٤٩,٩٧٥١٤,٤٤٥,٩الهيئة العامة للطيران المدني
٦٩,٠٧٤,١٩٣,٤٢٦,٠--الهيئة العامة لإلسكان
٥٢,١٥٥,٧٦٣,٦١٤,٢--هيئة حقوق اإلنسان

١٧٥,٩٢٥٣,٢٤٣,٩----الهيئة العامة للمساحة

المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتلك السنوات المالية      . 
ام  . ام المالي  ٢٠١٠م.       -- : لم يخصص لهذه المنشآت مبالغ مالية خالل الع * منشأة جديدة تم اعتماد مبالغ مالية لها في ميزانية الع

نسبة التغير 
السنوي ٪

جدول رقم ٨-٣ : ميزانيات المؤسسات العامة المعتمدة لألعوام المالية  (٢٠٠٧م - ٢٠١٠م)
(مليون ريال)
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١١٥ 

ع          ٨,٦البريد السعودي  ل وينـب  ٧,٨في المئة، والهيئة الملكية للجبـي
ة، وسـجلت      ٦,٤في المئة، وهيئة الهالل األحمر السعودي  في المـئ

ادات   الخطوط الجوية العربية السعودية أدنى نسبة زيادة في االعتـم
ة       .  في المئة ٠,٦بلغت نحو  الغ لجامـع وقد تم وألول مرة اعتماد مـب

ة شـقراء          ١٧٧٣الدمام بنحو  ون     ٤٧٨,٧مليون ريال، وجامـع ملـي
ة     ٤٦٥,٤ريال وجامعة الخرج   ٣٠١مليون ريال وجامعة المجمـع

في حين سجلت آل من جامعة الملك فيصل انخفاضـًا    .  مليون ريال
غ نحـو              ادات بـل ي االعتـم ام الــسابق،                ٤٤ـف ة بالـع ة مقارـن ي المـئ ـف

ادات              ي االعتـم دالرحمن انخفاضـًا ـف وجامعة األميرة نورة بنت عـب
سعودية للمواصـفات والمقايـيس                    ٣٧,٢بلغ    ة اـل ة، والهيـئ ي المـئ ـف

ام         ٦,٦والجودة انخفاضًا في االعتمادات بلغ  ة بالـع ة مقارـن في المـئ
 ). ٣-٨جدول رقم . (السابق

 
 )م٢٠٠٩(اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 

ام          ة للـع ة األولـي تشير أرقام اإليرادات والمصروفات الفعلـي
ــ    ١٤٣١/١٤٣٠المالي  ن           )  م٢٠٠٩(ه رادات ـم اض اإلـي ى انخـف إـل
ال        ٥٠٩,٨م إلى نحو   ٢٠٠٨مليار ريال في عام  ١١٠١ ار رـي ملـي

فــي المئــة، ويعــزى ذلــك إلــى              ٥٣,٧م وبنــسبة     ٢٠٠٩فــي عــام      
سبة             ة بـن رادات النفطـي رادات           ٥٥,٨انخفاض اإلـي ة واإلـي ي المـئ ـف

م مقابل ارتفاع في ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٣٥,٩األخرى بنسبة 

في المئة واإليرادات األخرى بنسبة  ٧٤,٩اإليرادات النفطية بنسبة 
، في حين بلغت )٤-٨جدول رقم (م ٢٠٠٨في المئة في عام  ٤٥,٩

ال خـالل عـام           ٥٩٦,٤المصروفات الفعلية نحو  م ٢٠٠٩مليار رـي
سابق            ١٤,٧وبارتفاع نسبته  ام اـل ي الـع ه ـف في المئة عما آانت علـي

ع مناطـق                    ي جمـي دة ـف ة جدـي شاريع تنموـي وذلك نتيجة اعتمادات ـم
صحية              ل الخـدمات اـل المملكة التي تمس المواطن بشكل مباشـر مـث
والتعليمية واالجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق 
والتعامالت االلكترونية ودعم البحث العلمي من خالل خطة العلوم 
شاريع            ى ـم ث اشـتملت عـل والتقنية ومشروعات البنية األساسية حـي
صروفات                    د سـجلت الـم ة، وـق اطق المملـك ع مـن تنموية جديدة بجمـي

م ٢٠٠٩في المئة خالل عـام       ٣٧,٠الفعلية الرأسمالية نموًا مقداره 
ن                     ١٠,٠مقابل ارتفاٍع نسبته  ي حـي سابق، ـف ام اـل ي الـع ة ـف ي المـئ ـف

سبته     ة        ٧,١سجلت المصروفات الفعلية الجارية ارتفاعًا ـن ي المـئ ـف
سبته          ٢٠٠٩خالل عام  ٍو ـن ل نـم ام              ١٢,٠م مقاـب ي الـع ة ـف ي المـئ ـف

 ).٤-٨جدول رقم (السابق 
 

)م٢٠٠٩(هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وسجلت ميزانية العام المالي  
داره              ٨٦,٦عجزًا فعليًا مقداره  ائض مـق ل ـف ال مقاـب  ٥٨١مليار رـي

 ). ٥-٨جدول رقم (مليار ريال في العام السابق 
 

تقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعلية
—————————————————————————

٦٤٢٨٠٠٤٠٠٠٠٠١١٠٠٩٩٣٤٥٠٠٠٠٥٠٩٨٠٥٤١٠٠٠٠إجمالي اإليرادات
٥٦٢١٨٦٣٣٠٠٠٠٩٨٣٣٦٩٣٧٠٠٠٠٤٣٤٤٢٠٣٢٠٠٠٠   إيرادات النفط

٨٠٦١٤٧٠٠٠٠١١٧٦٢٤٨٠٠٠٠٧٥٣٨٥٩٠٠٠٠       اإليرادات األخرى
٤٦٦٢٤٨٣٨٠٠٠٠٥٢٠٠٦٩٤١٠٠٠٠٥٩٦٤٣٤٤٧٥٠٠٠إجمالي المصروفات

-٦٥٠٠٠-١٧٦٥٥٢٢٠٠٠٠٥٨٠٩٢٤٤٠٠٠٠٨٦٦٢٩الفائض (العجز)

(٢٠٠٧)

جدول رقم ٨-٥ : األرقام الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة
(مليون ريال)

١٤٣١/١٤٣٠

المصدر: وزارة المالية.

————————— ———————————————————

١٤٢٩/١٤٢٨
(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)

١٤٢٨/١٤٢٧

نسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغ
———————————————————————————————

-٦٤٢٨٠٠١٣,٩١١٠٠٩٩٣٧١,٣٥٠٩٨٠٥٥٣,٧إجمالي اإليرادات
-٥٦٢١٨٦١١,٤٩٨٣٣٦٩٧٤,٩٤٣٤٤٢٠٥٥,٨    اإليرادات النفطية
-٨٠٦١٤٣٤,٨١١٧٦٢٤٤٥,٩٧٥٣٨٥٣٥,٩    اإليرادات األخرى
٤٦٦٢٤٨٣٤,٦٥٢٠٠٦٩١١,٥٥٩٦٤٣٤١٤,٧إجمالي المصروفات

١١٩٠٤٩٩١,١١٣١٢٣٠١٠,٢١٧٩٨٤٠٣٧,٠   المصروفات الرأسمالية
٣٤٧١٩٩٢٢,٢٣٨٨٨٣٩١٢,٠٤١٦٥٩٤٧,١   المصروفات الجارية

-١١٤,٩-٥٨٠٩٢٤٢٢٩,٠٨٦٦٢٩-١٧٦٥٥٢١٩,٠الفائض / العجز

(مليون ريال)
١٤٣١/١٤٣٠

———–—————————
(٢٠٠٩)

———————————

المصدر: وزارة المالية.

(٢٠٠٨)
———————————

جدول رقم ٨-٤ : اإليرادات والمصروفات الفعلية لألعوام المالية (٢٠٠٧م - ٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م)

١٤٢٨/١٤٢٧
(٢٠٠٧)

١٤٢٩/١٤٢٨
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١١٦ 

د سـجلت ارتفاعـًا                      ة فـق صروفات الفعلـي ب الـم ي جاـن أما ـف
ال خـالل عـام              ١٢١,٤مقداره  ار رـي سبتها       ٢٠٠٩ملـي ادة ـن م وبزـي
في المئة مقارنة باعتمادات المصروفات في الميزانية العامة  ٢٥,٦

دره       ك نتيجـة              ٤١٠للدولة خالل نفس العام والمـق ال وذـل ار رـي ملـي
م ٢٠٠٩الزيادة في تنفيذ عدد من المشاريع المطروحه خـالل عـام       

وتــشمل دفعــات تنفيــذ     )  ٢-٨، والرســم البيــاني       ٥-٨جــدول رقــم     (
شاريع عـسكرية      مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وـم
ي بـعض                       ديل ـف ت نتيجـة التـع تي ترتـب الغ اـل وأمنية وأخرى، والمـب
ت              صحية وتثبـي دريس والالئحـة اـل اللوائح آالئحة أعضاء هيئة الـت

د سـجلت       وبالمقارنة مع تقديرات الموازنة العامة للدولة فـق
ار     ٩٩,٨م زيادة بلغت نحو ٢٠٠٩اإليرادات الفعلية خالل عام  ملـي

ام      ريال عن اإليرادات المقدرة في الميزانية العامة للدولة لنـفس الـع
سبته             ٤١٠والبالغة نحو  اع ـن ال وبارتـف ة        ٢٤,٣مليار رـي ي المـئ ـف

ى نحـو         صل إـل ويعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات النفطية الفعلية لـت
داره           ٤٣٤,٤ سجلة ارتفاعـًا مـق ال        ١١٤,٤مليار ريال ـم ار رـي ملـي
م ٢٠٠٩في المئة عن تقديرات الموازنة للعام المالي  ٣٥,٧وبنسبة 

ة   ١٦,٢في حين سجلت اإليرادات األخرى انخفاضًا نسبته  في المـئ
 . عن تقديرات الموازنة العامة للدولة

-٢٠٠
-١٠٠

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

إجمالي اإليرادات اإليرادات النفطية اإليرادات األخرى إجمالي المصروفات العجز/الفائض

ال
ري

ر 
ليا
م

)م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/  ١٤٣٠الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي  : ٢-٨رسم بياني رقم  

أرقام فعلية تقديرات الميزانية

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

١٠٠٠
١١٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

مليار ريال   اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية: ٣-٨رسم بياني رقم  

اإليرادات النفطية اإليرادات غير النفطية

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
——————————————————————————
٢٠٠٥٥٠٤٥٤٠٨٩,٤٥٩٧٩٥١٠,٦٥٦٤٣٣٥

٢٠٠٦٦٠٤٤٧٠٨٩,٧٦٩٢١٢١٠,٣٦٧٣٦٨٢

٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٧,٥٨٠٦١٤١٢,٥٦٤٢٨٠٠

٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩٨٩,٣١١٧٦٢٤١٠,٧١١٠٠٩٩٣

٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٨٥,٢٧٥٣٨٥١٤,٨٥٠٩٨٠٥

جدول رقم ٨-٦ : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

(مليون ريال)

المصدر: وزارة المالية.

اإليرادات النفطية
——————————————

اإليرادات غير النفطية
إجمالي اإليرادات——————————————
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١١٧ 

بعــض فئــات المــوظفين وتعــديل مــستويات المعلميــن والمعلمــات               
وزيــادة القبــول فــي الجامعــات واإلبتعــاث، وإعانــات الــضمان                     

رز        ال واـل ب األطـف غ     .  االجتماعي والشعير واألعالف وحلـي د بـل وـق
ــي       هـ ١٤٣١/١٤٣٠عــدد العقــود التي طرحت خــالل العام المال

غ   ٢٣٥٠وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو )  م٢٠٠٩( عقدًا تبـل
غ           ١٤٥,٤قيمتها اإلجمالية أآثر من  ة بمبـل ال مقارـن  ١٢٠مليار رـي

ة        ٢١م بزيادة نسبتها ٢٠٠٨مليار ريال في العام الماضي  ي المـئ ـف
الث         ات الـث وائض الميزانـي وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من ـف

 . الماضية
 

 اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية
في  ٥٥,٨سجلت اإليرادات النفطية الفعلية انخفاضًا نسبته  

ى نحـو                   ٢٠٠٩المئة خالل عام    صل إـل سابق لـت ام اـل ة بالـع م مقارـن
في المئة خالل عـام     ٧٤,٩مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته  ٤٣٤,٤
 . م٢٠٠٨

 
ة نحـو           ي     ٨٥,٢وبلغ النصيب المئوي لإليرادات النفطـي ـف

سابق               ٨٩,٣م مقابل ٢٠٠٩المئة خالل عام  ام اـل ي الـع ة ـف ي المـئ ـف
 ). ٦-٨جدول رقم (
 

سبته          ٣٥,٩وقد سجلت اإليرادات غير النفطية انخفاضـًا ـن
ال خـالل عـام                ٧٥,٤في المئة لتصل إلى نحـو     ار رـي م ٢٠٠٩ملـي

سبته     سابق                ٤٥,٩مقابل ارتفاع ـن ام اـل ي الـع ة ـف ي المـئ غ     .  ـف ا بـل آـم

النصيب المئوي لإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات نحو 
ام     ١٠,٧م مقابل ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ١٤,٨ في المئة في الـع

 ). ٣-٨، والرسم البياني رقم ٦-٨جدول رقم (السابق 
 

 المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية
في  ٧,١سجلت المصروفات الفعلية الجارية ارتفاعًا نسبته  

ى نحـو                   ٢٠٠٩المئة خالل عام    صل إـل سابق لـت ام اـل ة بالـع م مقارـن
ام           ١٢,٠مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته  ٤١٦,٦ ي الـع ة ـف في المـئ
في  ٦٩,٨وبلغ النصيب المئوي للمصروفات الجارية نحو .  السابق

سابق                ٧٤,٨م مقابل ٢٠٠٩المئة لعام  ام اـل ي الـع ة ـف ي المـئ ا  .  ـف آـم
سبته                صروفات الرأسـمالية ارتفاعـًا ـن ة        ٣٧,٠سجلت الـم ي المـئ ـف

ى نحـو          ٢٠٠٩خالل عام  صل إـل  ١٧٩,٨م مقارنة بالعام السابق لـت
سابق،           ١٠,٢مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته  ام اـل ي الـع في المئة ـف

ي     ٣٠,٢وقد بلغ النصيب المئوي للمصروفات الرأسـمالية نحـو          ـف
ي     ٢٥,٢م مقابل نحـو    ٢٠٠٩المئة من إجمالي المصروفات لعام  ـف

م            ٧-٨جدول رقم   (المئة في العام السابق  اني رـق -٨، والرسـم البـي
٤ .( 
 

 نسبة عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ام         ة لـع ي             ٢٠٠٩تشير األرقام األولـي ي ـف ى عجـز فعـل م إـل

ار     ٨٦,٦م بلغ نحـو      ٢٠٠٩الميزانية العامة للدولة للعام المالي  ملـي
ي        ٦,٢ريال ويشكل هذا العجز ما نسبته  اتج المحـل في المئة من الـن
سبته             ٥٨٠,٩اإلجمالي مقارنة بفائض مقداره  ا ـن ال أو ـم مليار رـي

إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
————————————————————————————
٢٠٠٥٢٨٤١٧٣٨٢,٠٦٢٣٠١١٨,٠٣٤٦٤٧٤

٢٠٠٦٣٢٢٤١١٨٢,٠٧٠٩١١١٨,٠٣٩٣٣٢٢

٢٠٠٧٣٤٧١٩٩٧٤,٥١١٩٠٤٩٢٥,٥٤٦٦٢٤٨

٢٠٠٨٣٨٨٨٣٩٧٤,٨١٣١٢٣٠٢٥,٢٥٢٠٠٦٩

٢٠٠٩٤١٦٥٩٤٦٩,٨١٧٩٨٤٠٣٠,٢٥٩٦٤٣٤

(مليون ريال)
جدول رقم ٨-٧ : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الجارية
—————————————

المصروفات الرأسمالية

المصدر: وزارة  المالية.

——————————————

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

   
يال
 ر
ار
ملي

تطور المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية: ٤-٨رسم بياني رقم  

المصروفات الرأسمالية المصروفات الجارية
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١١٨ 

سابق                           ٣٢,٦ ام اـل ي الـع الي ـف ي اإلجـم اتج المحـل ن الـن ة ـم ي المـئ ـف
 ). ٨-٨جدول رقم (
 

 الدين العام
ة     ٤,٢سجل حجم الدين العام القائم انخفاضًا نسبته   في المـئ

ـــ   ١٤٣١/١٤٣٠فــي نهايــة العــام المــالي            ليبلــغ نحــو   )  م٢٠٠٩(ه
ي           ١١,٩مليون ريال مقابل انخفاض نسبته  ٢٢٥١٠٨ ة ـف ي المـئ ـف

ي   ١٦,٣العام السابق وما نسبته  في المئة من الناتج المحلي اإلجماـل
في المئة في العام السابق،   ١٣,٣م مقارنة بنحو ٢٠٠٩للعام المالي 

ترض خـالل عـام              ٢١٧م نحـو      ٢٠٠٩وقد بلغ إجمالي المبلغ المـق
غ   ٢٩٨مليون ريال مقابل  مليون ريال في العام السابق، في حين بـل

ل             ١٠١٤٣إجمالي المبلغ المسدد نحو    ال مقاـب ون رـي  ٣٢٠٢٦ملـي
 ).  ٩-٨جدول رقم (مليون ريال في العام السابق 

 
 مخصصات برنامج فائض الميزانية

تــم تخــصيص جــزء مــن فــائض الميزانيــة المتحقــق فــي                  
ي          ة ـف األعوام المالية السابقة إلنشاء عدد آبير من المشاريع التنموـي

ة                   ائض الميزاني امج ف ك من خالل برن ة وذل مختلف مناطق المملك
شاء            ٧١الذي بلغت مخصصاته نحو  شمل إن ال لت ار ري  ٥٩٥٤ملي

 . مشروعًا تنمويًا
 

م        (فقد استحوذ قطاع التعليم في المملكة      ك التعلي ي ذل ا ف بم
ني    ني والمه غ نحو         )  التق ى تخصيص بل ى أعل ال     ٢٣عل ار ري ملي

مشروعًا، تاله قطاع المياه والصرف الصحي         ٢١٩٧إلنشاء نحو 
ه        صص ل ذي خ ال      ١٤,٧ال ار ري شروعًا  ٣٣٨(ملي م )  م ث

و           ت نح تي بلغ رق ال ال       ١١,٧مخصصات الط ار ري  ٢٤٠(ملي
ال     ٩,٢، والخدمات البلدية )مشروعًا ، )مشروعاً   ١٥٢٤(مليار ري

، والهيئة )مليار ريال ٥,٩مشروعًا وبنحو  ١٤٩٩(وقطاع الصحة 
ع       ل وينب ة للجبي غ      ٢٥(الملكي شروعًا بمبل ال    ٥,٩٥م ار ري ، )ملي

ئ          ١,٩مشروعًا بمبلغ  ٢٢وتحلية المياه  م الموان  ١٠مليار ريال، ث
غ     شاريع بمبل صناعة       ١,٣م ال، وال ار ري غ    ١٥ملي شروعًا بمبل م

شروعًا    ١٤مليار ريال، ثم مخصصات الشؤون االجتماعية  ١,٢ م
 ■)١٠-٨جدول رقم (مليار ريال  ٠,٦وبنحو 

  

المسددالمقترضالعام المالي
الدين العام القائم في 

نسبة التغير ٪نهاية العام
الناتج المحلي اإلجمالي 

(باألسعار الجارية)
نسبة الدين العام إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي ٪

————————————————————————————————
١١٨٢٥١٤٣٨,٩-٢٠٠٥٤١٤٤٥١٩٤٤٠٦٤٥٩٦٤٧٢٤,٧

١٣٣٥٥٨١٢٧,٣-٢٠٠٦٣٥٩٩٧١٣١٠٢٢٣٦٤٦٢٢٢٠,٧

١٤٤٢٥٧٢١٨,٥-٢٠٠٧١١١٨٠١٠٩٠٤٠٢٦٦٧٦٢٢٦,٨

١٧٨٦١٤٣١٣,٢-٢٠٠٨٢٩٨٣٢٠٢٦٢٣٥٠٣٤١١,٩

١٤٠٩١٢٤١٦,٠*-٢٠٠٩٢١٧١٠١٤٣٢٢٥١٠٨٤,٢

     (مليون ريال)

* بيانات أولية.

المصدر: وزارة المالية، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٨-٩ : الدين العام

الي *  الناتج المحلي اإلجم
(باألسعار الجارية)السنة

——————————————————————————————
٢٠٠٦١٣٣٥٥٨١٢٨٠٣٦٠٢٠,٩٩

٢٠٠٧١٤٤٢٥٧٢١٧٦٥٥٢١٢,٢٤

٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٥٨٠٩٢٤٣٢,٥٢

 **٦,١٥-٢٠٠٩١٤٠٩١٢٤٨٦٦٢٩-
* تشمل رسوم االستيراد .

نسبة الفائض /العجز إلى الناتج 
الي ٪  المحلي اإلجم فائض/عجز الميزانية

الي جدول رقم ٨-٨ : نسبة فائض /عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجم
(مليون ريال)

** بيانات أولية  

ات     – وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية  . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم
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——————————————————————————————————————————————————
٣٤٨٥٦٣٧١٧٣٩٤١٣٠١١٠٤٥٢٩١٠٩١٢٤٠١٤١١١٩٢٩٣١٦٥٩٣٥٩٩١٢٣١٥١٠٢٦١٣٠٠٨الرياض

٣٢٩١٣٨٧١٢٠٢٠٦٧١٨٣٥٧٣٢٧٢٣١٢٠١٤٣٢١٥٩١٣٢٠٣٢٩٤٤٣١١٧٧٨٧٠٢٤مكة المكرمة

١٥٢٧٦٤٠٠١١٣٣٩٢٥٤١١٧٢٠٠١٦٩٨١٩٩٧٢٥١١١٥١٣١٠٠٤٤٥٦٥٥٤١المدينة المنورة

١٥٥٧٦٢٠٠١٠٧٣٧١١٦٩٠٢٥٧٦٧٢١٧٢٨١٢٠٥٢٦٠٠١٤٠٤٣٣٤٥٠٨القصيم

١٨٠١٤٧٤٢٤٣٤١٥٥٥٤٠٣٠٨٤٥٢٣١١١٤٥٩١١٥٩٧٥٢٠١٢٢٤٦٨٥٢١٧٥٠٣المنطقة الشرقية

٢٠٠٧٥٣٠٠٢١٠٧٢٩٢٦٩٩٧٤٣٢١١٧٢٦٢٠٥١١٠٧٠٠٠٠٦٦٦٤٨٩١عسير

٧٨٤٠١٠٠٤٧١٦٣٩٥٦٧٠٠١٢٨٣٢٦٦٣٠٩١٠٢٥٦٢٢٢٢٧٤٢تبوك

١٢١٧٩٨٢٢٤٣٧٢٢٥٠١٩١٢٦٦٠٠١٥١٢٣٨٩٥٣٩٣٠٠٠٠٣٢٥٤٠٧١حائل

٧٨٨٠١٣٥٢٠٣٣١١٥٢٠٨٥٦٠٠٢٢٦٠٨٦٢٣٥٤١٠١٣٠٢١٨٢٨٤٢الحدود الشمالية

٢١٥١٢٧٤٣٤٨٧١٠١٣٥٢٣١١٧٦٠٠٠٣٢١٠٥٩١٢٢٤٥٧٢١٦٢١٢٩٥١١٥٦٢٠جازان

١٠١٣٨٨٠٠٤٤١٥٣١٨٧٥٦٠٠١٩٧٤٨٦١٥٠١٠٠٠٠٢٤٥٢٦٦٦٢نجران

٦٦٦١٥١٣٤٥٦٧٢٣٢٢٠١١٤٧١٤٣٢٣٨٠٦٥٥١٩٥١٠٠٠٢٣٥٣٤٧٧الباحة

١٢٨٦٨٠١١٤٣٤٣١٥٠٢٠٨٥٠٠٠٢٤٩٦٦٦٨٤٠١٠٠٠٠٢٨٧٣٢٥٤الجوف

٨٦٩٠٨٦٩٠٠٦٩٠١١١٧٨٤١٤١٨٠٠٤١٢٥١٣٠٣٤٨٣١٣٩٠٢أخرى ** 

٢١٥٩١٦٤٢٣٣٨٦٨٢٣١٤٩٩٥٩٠٠٣٣٨١٤٧٢٥٢٢١٩٤٩٢٤٠١١٧٠٠١٥٢٤٩٠٤٧١٥١٢٠٠٤٩٤٣٠٠٥٩٥٤٧١٠٤٤المجموع

٣٦,٣٢٣,١٠,٦٩,٦٢٥,٢٨,٣٥,٧٢٠,٧٠,٤٢,٧٤,٠١٦,٥٢٥,٦١٢,٧٠,٣١,٧٠,٨٦,١١٠٠١٠٠النصيب النسبي ٪

*  : أخرى تشمل مشاريع على مستوى المملكة، منها مشاريع دراسات وتصاميم وإشراف.

——————

**  :  تشمل بيانات وزارة التربية والتعليم للنصف األول من العام المالي  ٢٠٠٩م.

أخرىالصناعة  التقني والمهني

يوضح البيان المشاريع الممولة من فوائض الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي ١٤٣١/٣٠هـ (٢٠٠٩م) حسب توزيعها على مناطق المملكة. وتتعلق هذه الفوائض باألعوام  ١٤٢٥/٢٤هـ (٢٠٠٤م)، ١٤٢٦/٢٥هـ (٢٠٠٥م)، ١٤٢٧/٢٦هـ (٢٠٠٦م).

——————

المصدر  :  وزارة االقتصاد والتخطيط .

——————
العام والعالي * 

المياه والصرف 
الصحي* 

للعام المالي ١٤٣١/١٤٣٠هـ ( ٢٠٠٩ م)

اإلجمالي

التعلـيم

—————— ———————————— ——————
الطرقتحلية المياه

——————

جدول رقم ٨-١٠ : توزيع مخصصات برنامج فائض الميزانية على مناطق المملكة

الصحة
————————————

—————— ——————
الخدمات البلدية
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١٢٠ 

طـاع    .  في المئة في العام السابق ٤,٣مقابل نمو نسبته  ـق آما سجل اـل
ة          ٤,٦في المئة مقابل نمو نسبته  ٣,٥الخاص نموًا نسبته  ـئ ـم ي اـل ـف

ه              ـت وًا نســب ـم ي ـن ي     ٤,٤في العام السابق، وسجل القطاع الحكوـم ـف
ق          ٣,٧المئة خالل العام مقابل نمٍو نسبته  ام السـاـب ـع في المئة في اـل

ه     ة          ٦,٧وفي المقابل سجل القطاع النفطي انخفاضًا نسبـت ـئ ـم ي اـل ـف
جـدول  ( في المئة في العام السابق  ٤,٢خالل العام مقابل نمو نسبته 

 ).١-٩رقم 
 

ة            ســب ـن ن             ٤٨,٥وقد ساهم القطاع الخـاص ـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
عـدا  ( م ١٩٩٩إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

ي             ٤٧,٢م مقابل   ٢٠٠٩خالل عام )  رسوم االستيراد ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ة          ٢٣,٤بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة   . العام السابق ـئ ـم ي اـل ـف

طـي        .  في المئة في العام السابق ٢٢,٥مقابل  ـف ـن آما ساهم القطـاع اـل
في المئة في  ٣٠,٣م مقابل ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٢٨,١بنسبة 

 .العام السابق
 

اش                           ـم ـك ل االـن اـم ـع اع ـم ـف ى ارـت ة إـل ـي ام األوـل وتشير األرـق
م ٢٠٠٩في المئة في عام    ١,٣الضمني للقطاع غير النفطي بنسبة 

ــق      ٣,١مقابل ارتفاع نسبته  ــم     ( في المئة في العام السـاب ــدول رق ج
١-٩( 

 م٢٠٠٩الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
ي                      اـل ي اإلجــم حــل ـم ج اـل اـت ـن ات اـل اـن ـي تشير األرقام األولية لـب

 ٢١,٢إلى انخفاضه بنسبة ) عدا رسوم االستيراد(باألسعار الجارية 
ل      ١٣٩٦,٢م ليبلغ نحو ٢٠٠٩في المئة خالل عام  اـب ـق مليار ريال ـم

داره                      ٢٣,٨نمو نسبته  ـق راجـع ـم ـت ق أي ـب ام السـاـب ـع في المئة في اـل
ة    .  مليار ريال  ٣٧٥ ســب ويعزى ذلك إلى انخفاض القطاع النفطي بـن
ي             ٣٧,١في المئة خالل العام مقابل نمو نسبته    ٣٧,٩ ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي   ٥,١العام السابق في حين سجل القطاع غير النفطي نموًا نسبته  ـف
ق         ٧,٥المئة خالل العام مقابل نمٍو نسبته  ام السـاـب ـع . في المئة في اـل
ل     ٣,٦وسجل القطاع الخاص نموًا نسبته  اـب ـق في المئة خالل العام ـم

ق      ٨,٧نموٍا نسبته  ام السـاـب طـاع              .  في المئة في الـع ـق ا سـجـل اـل ـم ـن ـي ـب
ة        ٥,٤في المئة مقابل نمٍو نسبته  ٧,٧الحكومي نمٍو نسبته  ـئ ـم ي اـل ـف

 .في العام السابق
 

ي                              حــل ـم ج اـل اـت ـن اع اـل ـف ى ارـت ة إـل ـي ام األوـل ر األرـق آما تشــي
ام        ـع راد         ( م   ١٩٩٩اإلجمالي باألسعار الثابتة ـل ـي ) عـدا رسـوم االســت

ار       ٨٣١,٤م ليبلغ نحـو    ٢٠٠٩في  المئة خالل عام  ٠,٦بنسبة  ـي ـل ـم
ك      ٤,٢ريال مقابل نمو نسبته  زى ذـل في المئة في العام السابق، ويـع

ام                 ٣,٨إلى ارتفاع القطاع غيرالنفطي بنسبة    ـع ة خـالل اـل ـئ ـم ي اـل ـف

 الحسابات القومية والتنمية القطاعية                                  

نسبة النمو ٪القيمةنسبة النمو ٪القيمة٢٠٠٦٢٠٠٧
——————————————————————

باألسعار الجارية
-١٣٢٤٥٥٦١٤٣٠٧٧١١٧٧١٢٠٣٢٣,٨١٣٩٦٢٢٧٢١,٢الناتج المحلي اإلجمالي

-١٧٢٠٦٦٤٧٨٨٨٢٣١٠٨١٢٢٦٣٧,١٦٧١١٣١٣٧,٩- قطاع النفط
٢٦٠٣٨٩٢٦٤١٩٤٨٦٨٩٩٧٧٧,٥٧٢٥٠٩٦٥,١- القطاع غير النفطي
٣٧٣٩٩١٤٠٤٩٦٣٤٤٠٢٦٣٨,٧٤٥٦٢٣٧٣,٦ أ-  القطاع الخاص
٢٢٩٩٠١٢٣٦٩٨٤٢٤٩٧١٥٥,٤٢٦٨٨٥٩٧,٧ب- القطاع الحكومي

-٣١١٠٢٥١١٨٠١١٤٩٤٠٢٦,٦١٢٨٩٧١٣,٧- رسوم اإلستيراد
-١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣٢٣,٨١٤٠٩١٢٤٢١,١إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

باألسـعار الثـابتة  (١٩٩٩=١٠٠)
٧٧٧٢٤٩٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٤,٢٨٣١٣٥٦٠,٦الناتج المحلي اإلجمالي

-١٢٤٩٢٨١٢٤٠٢٢٤٢٥٠٢٢٧٤,٢٢٣٣٤٦٢٦,٧- قطاع النفط
٢٥٢٧٩٦٨٥٥٢٥٨٩٥٧٦٢٥٠٤,٣٥٩٧٨٩٤٣,٨- القطاع غير النفطي
٣٥٣٦٩٦٣٧٣٠٧٥٣٩٠٠٨١٤,٦٤٠٣٥٩٢٣,٥ أ-  القطاع الخاص
١٧٤٢٧٢١٧٩٥١٣١٨٦١٦٩٣,٧١٩٤٣٠٢٤,٤ب- القطاع الحكومي

٣٩١٠٠٩٣٩٨٩٦٥٥٢,٧٩٨٢٨١,٨- رسوم اإلستيراد
٧٨٦٣٤٩٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٤,٢٨٤١١٨٤٠,٦إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

معامل االنكماش الضمني (١٩٩٩=١٠٠)
-١٧٠,٤١٨٠,٥٢١٤,٣١٨,٨١٦٧,٩٢١,٦الناتج المحلي اإلجمالي

-١٢٨٩,١٣٢٨,٤٤٣٢,١٣١,٦٢٨٧,٥٣٣,٥- قطاع النفط
٢١١٤,٤١١٦,٢١١٩,٧٣,١١٢١,٣١,٣- القطاع غير النفطي

جدول رقم ٩-١ : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات
(مليون ريال)

 * بيانات معدلة                    ** بيانات أولية.

————————————————————
*٢٠٠٩**٢٠٠٨

المصدر:  مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات-  وزارة االقتصاد والتخطيط.
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١٢١ 

في المئة في العام السابق  ٢,٤م مقابل نموًا نسبته ٢٠٠٩خالل عام 
 ).٢-٩جدول رقم (
 

 مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي
ي     اـل بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجـم

راد   ( باألسعار الجارية  ـي حـو     )  عدا رسوم االســت ة          ٣٢,٧ـن ـئ ـم ي اـل ـف
ق       ٢٤,٩م مقابل ٢٠٠٩خالل عام  ام السـاـب ـع غ   .  في المئة في اـل ـل وـب

ة       ٣,٦نحو )  باألسعار الجارية(معدل نمو القطاع الخاص  ـئ ـم في اـل
ق   ٨,٧م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩خالل عام  في المئة في العام الساـب

 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٣-٩جدول رقم (
 

 مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي                             حــل ـم ج اـل اـت ـن ي اـل ي ـف وـم حــك طـاع اـل ـق ة اـل بلغت مساهـم

ة خـالل عـام               ١٩,٣اإلجمالي باألسعار الجارية  ـئ ـم م ٢٠٠٩في اـل
ي   ٧,٧وبلغت نسبة النمو .  في المئة في العام السابق ١٣,٩مقابل  ـف

ام         ٥,٤م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩المئة خالل عام  ـع ي اـل في المئة ـف
 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٤-٩جدول رقم (السابق 

 

ي    آما تشير األرقام األولية لمكونات الناتج المحلي اإلجماـل
ام                ( غير النفطي  ـع ة ـل ـت اـب ـث ار اـل األســع حسـب األنشـطـة      )  م١٩٩٩ـب

وًا خـالل عـام               ـم ت ـن ـق االقتصادية أن آافة األنشطة االقتصادية حــق
ن                        ٢٠٠٩ خـزـي ـت ل واـل ـق ـن طـاع اـل د سـجـل ـق ـق م وبمعدالت متفاوتة ـف

في المئة خالل عـام   ٦,٩واالتصاالت أعلى معدل نمو بلغت نسبته 
في حين  . في المئة في العام السابق ١٢,٢م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩

و                   ـم ة ـن ى نســب اك أدـن د األســم سجل نشاط الزراعة والغابات وصــي
ة          ٠,٧في المئة خالل العام مقابل نمو  نسبته   ٠,٦بلغت  ـئ ـم ي اـل ـف

از         ( وسجل نشاط المرافق العامة   .  في العام السابق ـغ اء واـل رـب ـه ـك اـل
 ٦,٧في المئة خالل العام مقابل نمو نسبته  ٦,٨نموًا نسبته )  والماء

ة                      ـل جــم جـارة اـل ن نشـاط ـت ل ـم ق ـآ في المئة في العام السابق، وحـق
ل   ( والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط الصناعات التحويلية  تشــم

ة و         ٢,٥نموًا نسبته )  تكرير النفط ـئ ـم ى              ٢,٣في اـل ة عــل ـئ ـم ي اـل ـف
 ٦,٠في المئة  و  ٦,٥م  مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩التوالي خالل عام 

د                    ـي شــي ـت ق ، وسـجـل نشـاط اـل في المئة على التوالي في العام السـاـب
وًا          ٢٠٠٩في المئة خالل عـام     ٤,٧والبناء نموًا نسبته  ـم ل ـن اـب ـق م ـم

ال       .  في المئة في العام السابق ١,٥نسبته  ـم ات اـل وسجل نشاط خـدـم
ة          ٣,٧والتأمين والعقارات وخدمات األعمال نمواً  نسبته  ـئ ـم ي اـل ـف

القطاع الخاصالناتج المحلي اإلجمالي *السنة
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)

—————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٣٤٦٤٨٧٢٩,٦٧,٨
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٣٧٣٩٩١٢٨,٢٧,٩
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٠٤٩٦٣٢٨,٣٨,٣

 **٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٤٠٢٦٣٢٤,٩٨,٧
 ***٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٤٥٦٢٣٧٣٢,٧٣,٦

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٣ : مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *   ال تشمل رسوم االستيراد.

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

نسبة النمو ٪القيمةنسبة النمو ٪القيمة٢٠٠٦٢٠٠٧
——————————————————————

١٣٨٧٤٨٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٠,٧٣٩٩٨٦٠,٦- الزراعة والغابات وصيد األسماك
٢٩٢٣٨٢٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩٦,٠١٠٥٨٦٧٢,٣- الصناعات التحويلية (تشمل تكرير النفط)
٣١٢٦٢٩١٣١٤٢١٤٠١٨٦,٧١٤٩٧٦٦,٨- المرافق العامة (الكهرباء والغاز والماء)

٤٥٤٥٥٩٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩١,٥٦٠٣٤١٤,٧- التشييد والبناء
٥٦٢٩٨٩٦٦٨٩٣٧١٢١٢٦,٥٧٢٩٩٢٢,٥- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٦٤٥١٦٠٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢١٢,٢٥٩٦٨٢٦,٩- النقل والتخزين واالتصاالت
٧٩٨٥٣٩١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١٢,٤١٠٨٦٩١٣,٧- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

                                                                                                                              (مليون ريال)
**٢٠٠٩

جدول رقم ٩-٢ : الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩م)

——————————

*  بيانات معدلة.                          **  بيانات أولية.

——————————
*٢٠٠٨
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القطاع النفطي 
٤٨,١

القطاع الخاص 
القطاع ٣٢,٧

الحكومي 
١٩,٣

نسبة مساهمة القطاعات  : ١-٩رسم بياني رقم  
اإلجمالي باألسعار الجارية   االقتصادية في الناتج المحلي 

)نسبة مئوية(م ٢٠٠٩لعام 

 مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي        اـل بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجــم

ل    ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٤٨,١باألسعار الجارية   ٦١,٠م مقاـب
ار                 .  في المئة في العام السابق األســع طـي ـب ـف ـن طـاع اـل ـق وقد سجل اـل
ل      ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٣٧,٩الجارية انخفاضًا نسبته  اـب ـق م ـم

ورسم  ٥-٩جدول رقم ( في المئة في العام السابق  ٣٧,١نمٍو نسبته 
 ).١-٩بياني 

 
 مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

ة           جـارـي ار اـل ل   ( بلغت مساهمة نشاط الخدمات باألسـع يشــم
ن               خـزـي ـت ل واـل ـق ـن ادق، واـل ـن تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والـف
ات                         ارات وخـدـم ـق ـع ن واـل ـي أـم ـت ال واـل ـم ات اـل واالتصاالت، وخـدـم
جـي                       ـت ـن ة، وـم ة وشـخـصــي اعــي ـم ة واجــت األعمال، وخدمات جماعــي

ة    )  الخدمات الحكومية جـارـي في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار اـل
ام    ٢٧,٩م مقابل ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٣٧,٩ ـع في المئة في اـل
في المئة خالل عـام   ٦,٩وبلغت نسبة النمو في هذا النشاط .  السابق
ق          ٧,٠م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩ ام السـاـب ـع جـدول  ( في المئة في اـل

 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٦-٩رقم 
 

 مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ي            حــل ـم ج اـل اـت ـن بلغت نسبة مساهمة النشاط الصناعي في اـل

ة          ١٠,٥) يشمل تكرير النفط(اإلجمالي باألسعار الجارية  ـئ ـم ي اـل ـف
ق      ٨,٣م مقابل ٢٠٠٩خالل عام  ام السـاـب وسـجـل   .  في المئة في الـع

ة     ٠,٨النشاط الصناعي باألسعار الجارية انخفاضًا نسبته   ـئ ـم في اـل

ق   ٨,٣م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩خالل عام  في المئة في العام الساـب
 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٧-٩جدول رقم (
 

 مساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ي              حــل ـم ج اـل اـت ـن بلغت نسبة مساهمة النشاط الزراعي في اـل

م مقابل ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٣,٠اإلجمالي باألسعار الجارية 
شـاط                   .  في المئة في العام السابق ٢,٣ ـن ي اـل و ـف ـم ـن ة اـل وبلـغت نســب

ه      ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٠,٧الزراعي  ـت  ٢,٤م مقابل نمو نســب
ــم    ٧-٩جـدول رقـم ( في المئـة في العام السابـق  ــ ورســم بيـاني رق

٢-٩.( 

القطاع الحكوميالناتج المحلي اإلجمالي*
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

——————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٢٠٧٦٢١١٧,٧١٢,٥
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٢٢٩٩٠١١٧,٤١٠,٧
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٢٣٦٩٨٤١٦,٦٣,١

 **٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٢٤٩٧١٥١٤,١٥,٤
 ***٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٢٦٨٨٥٩١٩,٣٧,٧

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٤ : مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *  ال تشمل رسوم االستيراد.

القطاع النفطيالناتج المحلي اإلجمالي*
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

——————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٦١٨٢٩١٥٢,٧٤٥,٨
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٧٢٠٦٦٤٥٤,٤١٦,٦
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٨٨٨٢٣٥٥,١٩,٥

 **٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦١,٠٣٧,١
 ***٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٦٧١١٣١٤٨,١٣٧,٩-

 *   ال تشمل رسوم االستيراد.
**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٥ : مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)
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في المئة في العام السابق آما سجل نموًا نسبته  ٠,٧م مقابل ٢٠٠٩
ي      ٥,٤م مقابل نمٍو نسبته ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٨ ة ـف في المـئ

 ).٢-٩ورسم بياني  ٨-٩جدول رقم (العام السابق 
 

 مساهمة األنشطة الرئيسة األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي
يشمل الزيت الخام (بلغت مساهمة نشاط التعدين والتحجير  

ة أخـرى      رـي ج       )  والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وتحجـي اـت ـن ي اـل ـف
ه      )  باألسعار الجارية( المحلي اإلجمالي  ـت ة          ٤٤,٠ما نســب ـئ ـم ي اـل ـف

وسجـل  .  في المئة في العام السابق ٥٧,٩م مقابل ٢٠٠٩خـالل عام 
في المئة خالل عـام     ٤٠,١نشاط التعدين والتحجير انخفاضًا نسبته 

 .في المئة في العام السابق ٣٩,٩م مقابل نمٍو نسبته ٢٠٠٩
 

ي       حــل ـم آما بلغت مساهمة نشاط التشييد والبناء في الناتج اـل
ة خـالل عـام             ٥,١ما نسبته )  باألسعار الجارية( اإلجمالي  ـئ ـم في اـل
ه       .  في المئة في العام السابق ٣,٩م مقابل ٢٠٠٩ ـت وًا نســب وسجل نـم
ي     ٤,٧م مقابل نموًا نسبته ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٤ في المئة ـف

 .العام السابق
 

ج             اـت ـن ي اـل اء ـف ـم وبلغت مساهمة نشاط الكهرباء والغاز واـل
ة خـالل عـام                ١,٠)  باألسعار الجارية( المحلي اإلجمالي  ـئ ـم ي اـل ـف

٤٤,٠

٣٧,٩

١٠,٥٥,١
٣,٠

١,٠

األنشطة المساهمة  في الناتج المحلي  : ٢-٩رسم بياني رقم  
)نسبة مئوية(م ٢٠٠٩اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 

نشاط التعدين والتحجير نشاط الخدمات
النشاط الصناعي نشاط التشييد والبناء
النشاط الزراعي ء نشاط الكهرباء والغاز والما

نشاط الخدماتالناتج المحلي اإلجمالي*
التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

———————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٤٠٣١٧٧٣٤,٤٩,٩
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٤٣٩٦٢٢٣٣,٢٩,٠
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٦٢٢٩٩٣٢,٣٥,٢

 **٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٧,٠
 ***٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٥٢٨٨٤٠٣٧,٩٦,٩

*  ال تشمل رسوم االستيراد.          **  بيانات معدلة.            ***  بيانات أولية
  المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

(باألسعار الجارية)

  نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين واالتصاالت، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال، وخدمات جماعية 
واجتماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية.

جدول رقم ٩-٦ : مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي

التغيرالنصيب النسبيالتغيرالنصيب النسبيالناتج المحلي  اإلجمالي(١)
 ٪ ٪(مليون ريال) ٪ ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

————————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٣٨٢٨٠٣,٣٢,٩١١٠٧٠٦٩,٤١٥,٥
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٣٩٣٧٣٣,٠٢,٩١٢٣٩١٢٩,٤١١,٩
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٠١٥٤٢,٨٢,٠١٣٦٥٠٩٩,٥١٠,٢

(٤)٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤١١٣٦٢,٣٢,٤١٤٧٨٧٣٨,٣٨,٣
(٥)٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٤١٤١٩٣,٠٠,٧١٤٦٦٧٣١٠,٥٠,٨-

النشاط الصناعي (٣)النشاط الزراعي (٢)

     المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

يشمل تكرير النفط. (٣) ال يشمل رسوم االستيراد. (٢)   يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.      (١)     

————————————————

جدول رقم ٩-٧ : مساهمة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)

————————————————

بيانات أولية. بيانات معدلة.                          (٥)   (٤)    
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 متوسط دخل الفرد 
ج      اـت ـن تشير األرقام األولية إلى انخفاض نصيب الفرد في اـل

ة         ٢٠٠٩المحلي اإلجمالي في المملكة في عـام     ســب ـن ي     ٢٢,٩م ـب ـف
ة    ٢١,٠ريال مقابل ارتفاع نسبته  ٥٥٥٣٥المئة ليبلغ نحو  ـئ في الـم

 ).٩ - ٩جدول رقم (في العام السابق 
 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 
ي                     حــل ـم ج اـل اـت ـن ى اـل اق عــل ار    ( سجل إجمالي اإلنـف األســع ـب
غ     ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٢١,١انخفاضًا نسبته ) الجارية ـل ـب ـي م ـل

ال            ١٤٠٩,١نحـو     ار رـي ـي ـل راد          ( ـم ـي ل رسـوم االســت ل    )  يشــم اـب ـق ـم
ى    .  مليار ريال في العام السابق ١٧٨٦,١ ويعزى هذا االنخفاض إـل

ي     ٧١,٧تراجع إجمالي صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة    ـف
ي عـام        ٥٤٨,١المئة من  ى      ٢٠٠٨مليار ريال ـف ار       ١٥٥م إـل ـي ـل ـم

ال         ٢٠٠٩ريال في عام  ـم ن رأس اـل وـي م، وآذلك تراجع إجمالي تـك
م ٢٠٠٨مليار ريال في عـام       ٣٩٦في المئة من  ٧,٠الثابت بنسبة 

ي عـام              ٣٦٨,٣إلى  ال ـف ار رـي الك          ٢٠٠٩ملـي ـه م، وسـجـل االســت
ن               ١,٠النهائي للقطاع الحكومي نموًا نسبته  ة ـم ـئ ـم ي اـل  ٣٤٥,١ـف

ى      ٢٠٠٨مليار ريال في عام    ي عـام                ٣٤٨,٥م إـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
 .م٢٠٠٩

 
آما سجل االستهالك النهائي للقطاع الخاص ارتفاعًا نسبته  

ي عـام              ٤٩٧في المئة من  ٨,١ ال ـف ار رـي حـو        ٢٠٠٨ملـي ى ـن م إـل
الك            .  م٢٠٠٩مليار ريال في عام       ٥٣٧,٤ ـه ب االســت غ نصــي ـل وـب

ج                ٣٨,١النهائي للقطاع الخاص  اـت ـن ى اـل اق عــل ـف ن اإلـن في المئة ـم
 .في المئة في العام السابق ٢٧,٨المحلي اإلجمالي مقابل 

ت            اـب ـث ال اـل ـم  ٢٦,١وقد بلغ نصيب إجمالي تكوين رأس اـل
ي خـالل            اـل ي اإلجــم في المئة من إجمالي اإلنفاق على الناتج المحــل

 .في المئة في العام السابق ٢٢,٢م مقابل ٢٠٠٩عام 
 

خـاص       ( وارتفع إجمالي االستهالك النهائي   ي واـل وـم ) الحــك
ال        ٨٨٥,٩م إلى ٢٠٠٨مليار ريال في عام  ٨٤٢,٠من  ار رـي ـي ـل ـم

ـغت          ٢٠٠٩في عام  ـل و ـب ـم ة خـالل عـام                ٥,٢م وبنسبة ـن ـئ ـم ي اـل ـف
ق         ١٣,٣م مقابل نمو نسبته ٢٠٠٩ ام السـاـب ـع غ   .  في المئة في اـل ـل وـب

ج        ٦٢,٩نصيب االستهالك النهائي  اـت ـن ى اـل في المئة من اإلنفاق عـل
ل    ٢٠٠٩المحلي اإلجمالي خالل عام  ي             ٤٧,١م مقاـب ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 ■)٣-٩ورسم بياني رقم   ١٠-٩جدول رقم (العام السابق 
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االنفاق على الناتج المحلي : ٣-٩رسم بياني رقم  
اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

ي إجمالي االستهالك النهائ إجمالي تكوين رأس المال الثابت

ت صافي الصادرا

التغير  ٪٢٠٠٩**التغير  ٪٢٠٠٨*٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
——————————————————————————

-١١٨٢٥١٤١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣٢٣,٨١٤٠٩١٢٤٢١,١الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) (مليون ريال)
٢٣,١١٢٣,٦٨٢٤,٢٤٢٤,٨١٢,٤٢٥,٣٧٢,٣عدد السكان (مليون نسمة)

-٥١١٦٩٥٦٤٠١٥٩٥١٢٧١٩٩٣٢١,٠٥٥٥٣٥٢٢,٩نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  (ريال)

جدول رقم ٩-٩ : متوسط  دخل الفرد

*  بيانات معدلة.                          **  بيانات أولية.
 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

الناتج 
المحلي

نشاط 
التعدين

النصيب 
المئوي

نشاط التغير
التشييد

النصيب 
المئوي

النصيب نشاط الكهرباءالتغير
المئوي

التغير

٪٪والغاز والماء ٪٪والبناء٪٪والتحجيراإلجمالي*السنة
—————————————————————————————————
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٥٧١٠٠٨٤٨,٧٤٨,٥٥٤٩٤٦٤,٧٧,٤١١٠٢٠٠,٩٥,٩
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٦٦٨٤٢١٥٠,٥١٧,١٥٩١٣٩٤,٥٧,٦١١٦٦٤٠,٩٥,٨
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٣٢٦٥٤٥١,٢٩,٦٦٥٠١٧٤,٥٩,٩١٢٤١٩٠,٩٦,٥

 **٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٢٥١٦٩٥٧,٩٣٩,٩٦٨٠٩٩٣,٨٤,٧١٣٠٩٥٠,٧٥,٤
 ***٧١٠٩٢٥,١٤,٤١٣٧٢٢١,٠٤,٨-٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٦١٣٦٩٠٤٤,٠٤٠,١

 *  ال تشمل رسوم االستيراد.

جدول رقم ٩-٨ : مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

**  بيانات معدلة.                          ***  بيانات أولية.
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

(باألسعار الجارية)
 (مليون ريال)
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التغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيب

 ٪النسبي ٪القيمة ٪النسبي ٪القيمة ٪النسبي ٪القيمة٪النسبي ٪القيمة

———————————————————————————————————————

٦٦٥٩٩٥٤٩,٩١٥,٧٧٤٣٣١٩٥١,٥١١,٦٨٤٢٠٤٩٤٧,١١٣,٣٨٨٥٨٨٣٦٢,٩٥,٢إجمالي االستهالك  النهائي

٣١١٠٨٢٢٣,٣١٨,٤٣٢٢٠٨٦٢٢,٣٣,٥٣٤٥٠٩٨١٩,٣٧,١٣٤٨٤٦٩٢٤,٧١,٠    االستهالك الحكومي

٣٥٤٩١٣٢٦,٦١٣,٤٤٢١٢٣٣٢٩,٢١٨,٧٤٩٦٩٥١٢٧,٨١٨,٠٥٣٧٤١٤٣٨,١٨,١     االستهالك الخاص

-٢٥٠١٠٢١٨,٧١٦,٠٣٠٩٣٦٦٢١,٤٢٣,٧٣٩٥٩٦١٢٢,٢٢٨,٠٣٦٨٢٧٤٢٦,١٧,٠إجمالي تكوين رأس المال الثابت(٣)

-٥٤٨١٣٣٣٠,٧٤٠,٦١٥٤٩٦٧١١,٠٧١,٧-٤١٩٤٨٤٣١,٤٧,٢٣٨٩٨٨٧٢٧,٠٧,١صافي صادرات السلع والخدمات(٤)

-١٣٣٥٥٨١١٠٠,٠١٢,٩١٤٤٢٥٧٢١٠٠,٠٨,٠١٧٨٦١٤٣١٠٠,٠٢٣,٨١٤٠٩١٢٤١٠٠,٠٢١,١اإلنفاق  على الناتج المحلي اإلجمالي

 —————————–————

(١)  بيانات معدلة.                          (٢)  بيانات أولية.

(٣)  يشمل التغير في المخزون.

(٤) صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات  -   إجمالي واردات السلع والخدمات.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

٢٠٠٦

 ———————–——— —————————–————

٢٠٠٩(٢)٢٠٠٧

 —————————–————

(١)٢٠٠٨

جدول رقم ٩-١٠ : اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين

(باألسعار الجارية)

                                                                                                                                                                                                                                       (ماليين الرياالت)



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع الخارجي 

     

 

١٢٦ 

ــام                ٧٨,٠المحلي اإلجمالي للمملكة حــوالي  ــ ــي ع ــ ة ف ـئ ـم ــي اـل فـ
 .في المئــة فــي العــام الســابق ٩٠,٢م مقـارنة بنسبــة ٢٠٠٩

 الصادرات
ي صـادرات                       اـل ة إجــم ـم ـي ـغت ـق ـل ة، ـب ـي حسب األرقام األوـل

ي       ٢٠٠٩المملكة السلعية خالل عام  ال          ٧٢١,١م حـواـل ار رـي ـي ـل ـم
ــه  ٢٠٠٨تريليون ريال في عام  ١,٢مقابل  م مسجـلة انخفاضًا نسبت
ة         ).  ١-١٠جدول رقم ( فـي المئة  ٣٨,٧ طــي ـف ـن وتمثل الصـادرات اـل

 .في المئة من إجمالي صادرات المملكة ٨٥حوالي 
 

 الصادرات النفطية
م ٢٠٠٩بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط خالل عام    

ة               ٤٢مليار ريال بانخفاض نسبته  ٦١١,٥بنحو  ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ال          ١,١بالعام السابق والبالغة  ون رـي ـي ـل م       ( ترـي ). ١-١٠جـدول رـق

اض                      خــف ى اـن ة إـل طــي ـف ـن ة الصـادرات اـل ـم ويعزى االنخفاض في قـي
وسـط          ـت خــفض ـم األسعار وتقليص إنتاج المملكة من النفط، حيث اـن

ن           ٣٧,٤أسعار النفط الخام العربي الخفيف بما نسبته  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ل         ٥٩,٥م إلى ٢٠٠٨دوالر للبرميل في عام  ٩٥,٠ ـي رـم ـب ـل دوالر ـل

ة             ٢٠٠٩في عام  ســب ـن خـام ـب ط اـل ـف م، وانخفض إنتاج المملكة من الـن
 . في المئة خالل نفس الفترة ١,٢

 
ة حسـب              طــي ـف ـن وتشير البيانات األولية لقيمة الصـادرات اـل

ه           ـت ا نســب ـم  ٤٢,٥النوع، إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام ـب
ي عـام             ٩٢٦,٧في المئة من  ال ـف ى      ٢٠٠٨مليار رـي  ٥٣٣,٢م إـل

ي عـام           ال ـف ة صـادرات                 .  م٢٠٠٩مليار رـي ـم ـي ضـت ـق خــف ا اـن ـم ـآ
ن       ٣٨,٥المنتجات المكررة بما نسبته  ار       ١٢٧,٢في المئة، ـم ـي ـل ـم

) ١-١٠( ويوضح الرسم البياني رقم      .  مليار ريال ٧٨,٣ريال إلى 
ــرة      ــ ــ ــ تطور صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر خالل الفتـ

، بينما ٢٠٠١وقد سجلت أقل مستوى لها في عام .  م٢٠٠٩-٢٠٠١
 .م٢٠٠٨آان أعلى مستوى لها في عام 

 
 الصادرات غير النفطية

ود             ـن ـب م اـل ع وأـه يعتبر النفط أهم صادرات المملكة من الســل
ذا                       ة، ـل ودـي ة الســع ـي رـب ـع ة اـل ـك ـل ـم ـم المؤثرة على ميزان مدفوعات اـل
فالتغير في أسعار النفط  وآميات اإلنتاج يؤثر على وضع الحـسـاب   

حـة    .  الجاري لميزان مدفوعات المملكة ووفقًا للبيانات األولية لمصــل
ي        ة حـواـل اإلحصاءات العامة والمعلومات  مثلت الصادرات النفطــي

ام         ٨٥ ـع ة ـل . م٢٠٠٩في المئة من إجمالي صادرات المملكة السلعـي
ث  ٢٠٠٩وقد شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خالل عام  م حـي

ط             ـف ـن ر اـل وسـط ســع بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها عندما بلغ مـت
ل      ٣٧,٢العربي الخفيف، خالل شهر مارس، حوالي  ـي رـم ـب دوالر لـل

ر             ه خـالل شــه وى ـل ثم بدأ باالرتفاع التدريجي  حتى بلغ أعلى مسـت
ر     .  دوالرًا للبرميل  ٧٣,٥نوفمبر، بمتوسط بلغ  ن أـث وعلى الرغم ـم

ـيف           خــف ي اـل رـب ـع األزمة المالية العالمية إال أن متوسط سعر النفط اـل
 ٩٤,٧٧دوالرًا للبرميل مقابل  ٥٩,٥م بلغ حوالي ٢٠٠٩لكامل عام 

خـام،   .  دوالر في العام السابق وفيما يخص انتاج المملكة من النفط اـل
ام                ـع خـام ـل ط اـل ـف ـن ن اـل تشير البيانات إلى أن متوسط إنتاج المملكة ـم

ل               ٨,١م بلغ حولي ٢٠٠٩ اـب ـق ًا ـم ـي وـم ل ـي ون       ٩,٢مليون برمـي ـي ـل ـم
 . ٢٠٠٨برميل يوميًا في عام 

 
وانعكس االنخفاض في أسعار وآميات النفط المنتجة بشكل  

ضـت صـادرات            خــف ث اـن واضح على صادرات المملكة النفطية حـي
ة     ٤٢,٠م بنسبة ٢٠٠٩المملكة من النفط خالل عام  ارـن ـق في المئة ـم

ي صـادرات                        اـل غ إجــم ـل ة ـب ـي ات األوـل اـن ـي ـب بالعام السابق، وحسب اـل
ال خـالل عـام                  ٦١١,٥المملكة النفطية حوالي  ار رـي ـي ـل م ٢٠٠٩ـم

 .  تريليون ريال خالل العام السابق ١,١مقارنة  بحوالي 
 

 التجارة الخارجية
ام                      ـع ة ـل خـارجــي جـارة اـل ـت ـل ة ـل م، ٢٠٠٩وفقًا لألرقام األولـي

ن          ١,١انخفض حجم التجارة السلعية للمملكة إلى  ال ـم ون رـي ـي تريـل
ي   ١,٦ تريليون ريال في العام السابق، بانخفاض قيمة آل من إجماـل

صـاد            .  الصادرات والواردات ـت ى االـق اح عــل ـت وآمقياس لدرجة االنـف
ج                    اـت ـن ى اـل ة إـل ـي ـع ة الســل خـارجــي العالمي بلغت نسبة حجم التجارة اـل

 القطاع الخارجي              

نسبة التغير السنوي٢٠٠٩**٢٠٠٨*٢٠٠٦٢٠٠٧
———————————————————

-٧٠٥٨١١٧٦٩٩٣٥١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠٤٢,٠الصادرات النفطية
-٦٠٧٥٠٩٦٦٨٥٦٤٩٢٦٦١٣٥٣٣١٧٧٤٢,٥     النفط الخام

-٩٨٣٠٢١٠١٣٧١١٢٧٢٤٧٧٨٣١٣٣٨,٥     المنتجات المكررة
-٨٥٥٢٨١٠٤٤٦٨١٢١٦٢٢١٠٩٦١٩٩,٩الصادرات غير النفطية

-٤٥٩٣٦٥٣٨٤٧٦٢٤٦٤٥٢٩٦٧١٥,٢    بتروآيماويات
-٧٩٠٨١٠٧٧٨١٢٦٧٩٨٧٣٨٣١,١    مواد البناء

٥٢٢٨٧٤٤٢٨٨٧٥١٠١٥٩١٤,٥    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية
٢٦٤٥٦٣٢٤٠١٣٧٦٠٤٤٢٨٢٠١٣,٩    سلع أخرى*** 

-٧٩١٣٣٩٨٧٤٤٠٣١١٧٥٤٨٢٧٢١١٠٩٣٨,٧المجموع

*** تشمل إعادة التصدير.
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٠-١ : صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة
(بماليين الرياالت)

* أرقام معدلة.                             ** بيانات أولية.
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ع الصـادرات ذات               .  السداد ـي ان الصـادرات جــم وتشمل وثيقة ضـم
اب          ة عـن أســب المنشأ السعودي، وتغطي مخاطر عدم السداد الناشـئ

 .في المئة ٩٠تجارية أو سياسية بنسبة تصل إلى 
 

ل                  وـي ـم ات ـت ـي ـل ن عــم وقد نفذ البرنامج مجموعة متنوعـة ـم
مليار ريال خالل عام  ٣,٢وضمان ائتمان الصادرات بلغت قيمتها 

ق     ٢٦,١م بانخفاض نسبته ٢٠٠٩ جـدول  ( في المئة عن العام الساـب
ج خـالل عـام             ).  ٢-١٠رقم  اـم رـن ـب م ٢٠٠٩وقد توزعت عمليات اـل

غ                   ٢,٣بنحو  ـل ـب ة وـم طــي ـف ـن ر اـل مليار ريال لضمان الصـادرات غــي
ـغت    .  مليون ريال لتمويل الصادرات غير النفطية  ٩٦٤,٩ ـل حيث ـب

ة                اوـي ـم ـي ـك اعـات اـل عمليات تمويل وضمان صادرات قطاع  الصــن
ى                   ٢,٥والمنتجات البالستيكية نحو  وزعـة إـل ال ـم ار رـي ـي ـل  ٢,١ـم

ات       ٤٥١,٠مليار ريال لعمليات الضمان ومبلغ  ـي ـل ـم ـع مليون ريال ـل
وبلغت عمليات تمويل وضمان صادرات قطــاع صناعــة . التمويل

حـو                               دات ـن ـع ـم ات واـل ـن ـي اـآ ـم ة واـل ـع صــن ـم ــة اـل ـي دـن ـع ـم المنتجـات اـل

حـة اإلحصـاءات              ن مصــل وفقًا للبيانات األولية الصادرة ـم
العامة والمعلومات، سجلت صادرات المملكة غير النفطية في عـام  

حـو                      ٩,٩م انخفاضًا بلغت نسبته   ٢٠٠٩ ى ـن صـل إـل ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
اض           ).  ١-١٠جدول رقم ( مليار ريال  ١٠٩,٦ خــف ذا االـن ود ـه ـع وـي

ن        :  إلى عدة عوامل من أهمها  ة ـم ـك ـل ـم انخفاض قيمة صادرات الـم
ة     ٣١,١مواد البناء والبتروآيماويات والسلع األخرى بنسبة  ســب وبـن

غ                   ،  على التوالي ١٣,٩وبنسبة  ١٥,٢ ـل ـب ـت ق ـل ام السـاـب ـع اـل ة ـب ارـن مـق
ي               ٤٢,٨و  ٥٣,٠مليار و   ٨,٧حوالي  واـل ـت ى اـل ال عــل ار رـي ـي . مـل

ة       ـي ذاـئ ـغ وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية واـل
ة   ٢٠٠٩مليار ريال عام  ١٠,٢في المئة لتبلغ  ١٤,٥بنسبة  ارـن م مـق
ي    .  مليار ريال في العام السابق ٨,٩بنحو  اـن ـي ويالحظ من الرسم الـب

ا خـالل           )  ١-١٠رقم ( طـورـه ة وـت لمكونات الصادرات غير النفطــي
ى        ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة  ت أعــل م، أن الصادرات غير النفطية سـجــل

في المئة مقارنة  ٧٠,٥م، مرتفعة بنسبة ٢٠٠٨مستوى لها في عام 
 .م٢٠٠٥بعام 

 
 تنمية  الصادرات السعودية غير النفطية

تواصل المملكة جهودها لتنويع القاعدة االقتصادية  وتقليل  
ا      ـه ن  .  االعتماد على الصادرات النفطية آمصدر دخل أساسـي ـل وـم

ر           ا الصـادرات غــي رـه تلك المجاالت التي تهدف المملكة إلى تطوـي
ة      .  النفطية ـي ـل ـك ـي حيث قامت المملكة باتخاذ عدد من اإلصالحات الـه

ة            ـي ـم ـن ى ـت دف إـل والمؤسساتية منها إنشاء  عدد من الجهات التي تـه
 : الصادرات السعودية غير النفطية، وهي آالتالي

 
 برنامج الصادرات السعودية -١

دوق                        صــن ـل ع ـل اـب ـت ة اـل ودـي ج الصـادرات الســع اـم أنشئ برـن
ــ    ١٤٢٠السعودي للتنمية في عـام     الت          )  م١٩٩٩( ه ـي م تســه دـي ـق ـت ـل

ة   التمويل والضمان الالزمين لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطـي
وقد حصل برنامج الصادرات . بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني
حـاد       ٢٠٠٣السعودية في شهر أآتوبر من عام  ة االـت م على عضـوـي

رن     ( الدولي لضامني االئتمان واالستثمار  ـي د أن ظـل        )   اتحـاد ـب ـع ـب
ج          .  م٢٠٠٠مراقبًا لمدة ثالث سنوات منذ عام  اـم رـن ـب دأ اـل هذا وقد ـب

ر            ي شــه ة ـف طــي في تنفيذ نشاط ضمان الصادرات الوطنية غير النـف
ن            .  م٢٠٠٣يونيه من عام  صـدرـي ـم ى مسـاعـدة اـل ويهدف النشاط إـل

اب             ا ألســب ر إـم صـدـي ـت للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد اـل
ه، أو      ـت تجارية منشأؤها ظروف المستورد وإخفاقه في سداد ما بذـم
ن                       ه ـم ـن ـك ـم حـول دون ـت ورد ـت ســت ـم ألسباب سياسية تتعلق بدولة اـل
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ة ـيـ لنفط مجموع الصادرات غـيـر ا ت روآيماويا البت

لتصدير( سلع أخرى  دة ا )تشمل اعا مواد بناء

ة انية وغذائي منتجات زراعية وحيو

رسم بياني رقم  ١٠-١

ات  ل السلع والمنتج ل ضمانتموي ل ضمانتموي ضمانتموي
————————————————————————

٣,١٥٥,٦٦٢٣١,٢٥١,٩٠٣١١,٣٨٢٢,٨٠صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماآينات والمعدات
١١٠,٤٧٩٣٦,٥٥٤٨٣,٧٥٣٢٢٢,١٢٤٥١,٠٠٢١٠٢,٤٠الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

٤٠,٨٨١٥,٧٣٠,٠٠٢٣,١٩٣٧,٥٠٠,٠٠مشاريع رأسمالية
٢٧٧,٥٠٠,٠٠١٢٣,٧٥٠,٠٠١٤٥,٠٠٠,٠٠خطوط تمويل

٠,٠٠١٧٨,٠٥٠,٠٠٢٧٨,٢٤٢٠,٠٠١٣٦,٧٨أخرى
٤٣٢,٠٠١١٣٥,٩٩٨٣٨,٧٥٣٥٢٥,٤٥٩٦٤,٨٨٢٢٦١,٩٨المجموع

٢٠٠٨٢٠٠٩
————————

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية .

————————

عودية جدول رقم ١٠-٢ : تمويل وضمان الصادرات الس
ال ) (مليون ري

————————
٢٠٠٧
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شـرات                     -ج ـن ات واـل دورـي جـالت واـل ـم اإلعالن في الصـحـف واـل
 .المحلية والخارجية

ن               –د  ـي جـارـي ـت ن اـل ـي حــق ـل تنظيم دعوات لبعثات المستوردين والـم
اج                   ـت ع اإلـن واـق ارة ـم زـي ة ـل ـك ـل ـم ـم بسفارات الدول المختلفة باـل

 .والتسويق
ي                 –هـ  ة ـف رـي صـدـي ـت ة واـل ـي ـق تنظيم الندوات والمؤتمرات التسـوـي

 .الداخل والخارج
ـعض            -٧ ة وـب ـك ـل ـم ـم المشارآة في عضوية اللجان المشترآة بين اـل

ة                   ـي ـن ـف شـورة اـل ـم م اـل دـي ـق ـت الدول العربية واإلسالمية والصديقة ـل
 .بالنسبة لقوائم السلع والمنتجات الوطنية القابلة للتصدير

 
ن                      ــة عـددًا ـم ودي ــادرات الســع ــة الصـ ـي ـم ويقــدم مرآز تـن

ى                  ة إـل ــارجــي خـ ــارة اـل جـ ـت الخــدمات والمزايـا القّيمـة في مجـال اـل
ــا،        ــ ـه اـت ـئ الشرآات والمصانع المنتسبـة إلى عضويته في مخـتلف ـف
ة         ــودـي ع الســع والتـي تعتـبر الداعـم األسـاسي للشـرآـات والمصـاـن

ــا  ات                       .  في مجـال تصديره ــدـم خـ ــم اـل دي ـق ــات ـت ــ خـدم ك اـل ـل ن ـت وـم
ر            ــارـي ــ ـق ـت ــات واـل ــ االستشارية التصديـرية والمعــلومات والدراسـ
ــدر             صـ ـم ودي اـل ــال الســع . االقتـصادية التي يحتـاجها رجـل األعـم

ــر          صـدي ـت راد واـل ـي وتمتـد تلك الخدمـات لتشـمل توفيـر أنظمة االسـت
ل               ــوـي ـم ــادر ـت صـ ـم ــف ـب في األسواق الخارجية والتدريـب والتعري
ر                ـــي ظـ ــرى ـن ــ ــة األخ ــ وائتمـان الصـادرات وغيرهــا من األنشـطـ

ز       .  مبـلغ مـادي سنـوي ــرـآ ـم ويمنـح المصنـع المنتسب لعضويـة اـل
شهـادة تخولـه االستفادة من خدمـات المرآز حسـب الفئـة المنتسب 

 .إليها
 
 هيئة تنمية الصادرات السعودية -٣

رار              وجـب ـق ـم ة ـب ودـي تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات الســع
م            وزراء رـق خ     )  ٥٩( مجــلس اـل ارـي ق       ١٤٢٨/٢/١٥وـت واـف ـم ــ اـل ه

م          ٢٠٠٧/٣/٥ ـت ة ـي طــي ـف م بهدف تنمية الصادرات السعودية غير الـن
وزراء                 جــلس اـل ن ـم رار ـم ـق ة ـب ل     .  تعيين مجلس إدارة الهيـئ ـث ـم ـت وـت

 :اختصاصات الهيئة بالتالي
المشارآة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصـادرات     .١

 .غير النفطية وتطويرها
ا                       .٢ ـه درـت ادة ـق ة الصـادرات وزـي ـي ـم ـن ـت ج ـل راـم ـب إعداد الخطط واـل

 .التنافسية
ق            .٣ ـي حــق ن ـت التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضــم

 .أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها
م                    .٤ دـي ـق ج وـت راـم ـب ق وضـع اـل تحسين البيئة التصديرية عـن طـرـي

 .الحوافز للمصدرين وحماية االستثمارات
ع غـرف         .٥ التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخـارج وـم

جـات               ـت ـن ـم ر اـل صـدـي ـت التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل ـل
 .وإيجاد فرص جديدة للمصدرين وتحسين البيئة التصديرية

ز                      .٦ حـواـف ة واـل شـارـي ة واالســت ـي ـن ـف ة واـل تقديم المساعدات اإلدارـي
 .للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين األجانب

ة                    .٧ خـارجــي ر واألسـواق اـل صـدـي ـت إعداد الدراسات عن ـفرص اـل
 .المحتملة

 .إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات .٨
تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير الالزمة للتسويق  .٩

ة                         ـي حــل ـم ب اـل درـي ـت زة اـل ع أجــه اون ـم ـع ـت اـل الدولي والتصدير، ـب
ات                 ن الشـرـآ ة ـم ـئ ـي ـه ا اـل والدولية، وذلك مقابل رسوم تتقاضـاـه

 .والمؤسسات األهلية
ة                       .١٠ جـارـي ـت ارض اـل ـع ـم ة اـل اـم رات وإـق ـم ؤـت ـم تنظيم الندوات واـل

الداخلية والخارجية والمشارآة في المعارض التجارية الدولية 
ا                   ـه درـت ادة ـق ة وزـي ودـي الصـادرات الســع واإلقليمية للتعريف ـب

 .التنافسية

ات                 ٣١١,٤مليون ريال موزعة إلى ٣٣٤,٢ ـي ـل ـم ـع ال ـل ون رـي ـي ـل ـم
ان            ٢٢,٨التمويل ومبلغ  ات الضــم ـي ـل ـم ـع ة      .  مليون ريال ـل ســب ـن اـل وـب

ا                          ذـه ـف ي ـن ـت ل اـل وـي ـم ـت ات اـل ـي ـل ـغت عــم ـل للمشاريع الرأسمالية، فقد ـب
ج  خـالل عـام             حـو       ٢٠٠٩البرناـم ال         ٣٧,٥م ـن ون رـي ـي ـل ام  .  ـم وـق

غ       ٢٠٠٩البرنامج بتوفير خطوط تمويل خالل عام  ـل ـب ـم  ١٤٥,٨م ـب
جـات    .  مليون ريال ـت آما بلغت عمليات تمويل وضمان صادرات مـن

حـو                  ١٥٦,٨القطاعات األخرى نحو  ى ـن وزعـه إـل ال ـم ون رـي ـي مـل
غ           ١٣٦,٨ ـل ـب ان وـم ال          ٢٠مليون ريال لعمليات الضــم ون رـي ـي ـل ـم

 . لعمليات التمويل
 
 مرآز تنمية الصادرات السعودية -٢

سعودية  نتيجـة لتوصـية                صادرات اـل ة اـل أنشئ  مرآز تنمـي
المؤتمــر الثــاني لرجــال األعمــال الــسعوديين بإنــشاء جهــاز لتنميــة             

ي     .  الصادرات السعودية سعودية ـف  ٢٨حيث وافق مجلس الغرف اـل
ـــ  ١٤٠٦صــفر    ـــدورة    )  م  ١٩٨٥نوفمــبر     ١١(هـ فـــي اجتماعـــه بال

رف                      ة مجـلس الـغ ز تحـت مظـل ل المرـآ ى أن يعـم ة عـشر عـل الرابـع
صناعية     ة اـل السعودية مع توفير الدعم المالي له من الغرف التجارـي

شرقية           ة اـل ة      .  في آل من الرياض وجـدة والمنطـق ز هيـئ د المرـآ ويـع
خدميــة غــير ربحيــة تهــدف إلــى تنميــة الــصادرات الــسعودية غيــر             

صادرات           .  النفطية ة اـل ز تنمـي شاء مرـآ ويكمن الهدف الرئيس من إـن
ة          السعودية إلى تنشيط وتنمية الصادرات من المنتجات غـير النفطـي

 :والخدمات، وتتمثل اختصاصاته باآلتي
اسـة                  -١ ى رسـم الســي ة عــل وـم وضع المقترحات التي تساعد الحــك

دراسـات                      ي إعـداد اـل ة ـف شـارـآ ـم ة واـل ـك ـل ـم العامة للتصدير بالـم
ة     ـي الخاصة بنظم وحوافز التصدير والتعاون مع األجهزة الخـدـم
ة                  اســب ـن ـم ات اـل خـدـم ر اـل ـي وـف ـت ذات العالقة بالعملية التصديرية ـل

 .لقطاع المصدرين
ر           -٢ صـدـي ـت ات اـل اـن إجراء البحوث والتحليالت الالزمة لتقدير إمـك

ألـسـواق           ة ـل ـي ـل ـع في المملكة وإعداد الدراسات عن األوضاع الـف
جـات                     ـت ـن ـم ـل افسـة ـل ـن ـم ع اـل ة والســل الخارجية وقدرتها االستيعابـي

 .السعودية، وتعريف قطاع المصدرين بها
ي األسـواق         -٣ إعداد الخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة ـف

ة       ـي العالمية للسلع والخدمات التي تملك المملكة فيها ميزات نســب
ة                 ـي وطــن جـات اـل ـت ـن ـم م اـل ـي والمساهمة في تحسين وتطوير تصاـم
ـيف    لتالئم احتياجات األسواق الموجهة إليها، وآذلك طرق التغـل

 .والعرض المناسبة لألذواق في تلك األسواق
ع               -٤ صـاـن ـم ات واـل وضع الخطط التصديرية للمؤسـسـات والشـرـآ

ات       خـدـم المصدرة بناء على طلبها بمبادرة من المرآز وتقديم اـل
ن          ـي ـي حــل ـم االستشارية في مجال التجارة الخارجية للمصدرين اـل
وآذا إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لقطاع المصدرين في عدد من 

 .المجاالت المتعلقة بالتصدير
التعرف على مشاآل وصعوبات ومعوقات التصدير في الداخل   -٥

ع                                 اون ـم ـع ـت ا واـل ـه ل حــل راح ســب ـت ى اـق ل عــل ـم ـع والخـارج واـل
ع               طــي ي تســت ـت خـاصـة اـل المؤسسات الوطنية والدولية العامة واـل

 .اإلسهام في حلها
ة    -٦ ـق إصدار الدوريات والكتب والنشرات في الموضوعات المتعـل

ة    ودـي بالتصدير والقيام بأنشطة الدعاية والترويج للمنتجات السـع
 :ومنها على سبيل المثال

ديــم                        –أ    ة وتـــق خـارجـــي ة إلــى األسـواق اـل جــارـي ل وفــود ـت تشـكـــي
ال خـالل                          رجـال األعــم ة ـل الزـم ات اـل ـب ـي رـت ـت الت واـل ـي التسـه

 .المناقشات والمفاوضات التجارية
ج                        -ب روـي ـت ـل ة ـل خـارجــي ة واـل ـي داخــل ارض اـل ـع ـم تنظيم وإقامة اـل

ي                              ة ـف شـارـآ ـم ك اـل ذـل ة، وـآ ـي وطــن ات اـل خـدـم جـات واـل ـت ـن للـم
 .المعارض الدولية وتشجيع وتنظيم مشارآة المصدرين فيها
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ا             .  السابق ـه وعـاـت  ٣٩,٥( وجاءت واردات المعادن العادية ومصــن
ة،    ١١في المرتبة الخامسة بنصيب مئوي بلغ )  مليار ريال ـئ في الـم

ة السـادسـة جـاءت            .  في المئة ٤٠,١وبانخفاض نسبته  ـب رـت ـم وفي اـل
غ      )  مليار ريـال ٣٣,٥(واردات السلع األخرى  ـل وي ـب وبـنصيب مـئ

ة           .  فـي المئة ٠,٧في المئة، وبارتـفاع نسبته  ٩,٤ ـب ــرـت ــ ـم ــي اـل ــ وف
وسـات        ـب ـل ار       ١٢,٧( السـابعة جاءت واردات المنسوجات والـم ـي ـل ـم

ه     ٣,٥بنصيب مئوي قدره ) ريال  ٨,٨في المئة، وبانخفاض نســبـت
ال  ٥,٩( أما واردات األخـشاب والمجوهـرات .  في المئة ) مليار رـي

غ        ـل ي     ١,٧فجاءت في المرتبة الثامـنة واألخيرة بنصيب مئوي ـب ـف
 . في المئة عن العام السابق ٢٨,٨المئة ومنخفضة بنسبة 

 
 الواردات حسب المنشأ

ع                  ى أرـب شـأ إـل ـن ـم تنقسم مصادر واردات المملكة حسـب اـل
ة            ر سـت عشـرة دوـل مجموعات، حيث تضم المجموعة األولى أآـب
ج                       ـي خــل دول اـل اون ـل ـع ـت جــلس اـل مصدرة للمملكة من خارج دول ـم

جــلس              .  العربية والبلدان العربية ة دول ـم ـي اـن ـث وتشكل المجموعة اـل
اء           ـن ـث اســت التعاون لدول الخليج العربية، بينما تمثل الدول العربية  ـب
ي    أـت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجموعة الثالثة، وـت

 ).٤-١٠جدول رقم (بقية دول العالم في المجموعة الرابعة 
  

مساعدة الشرآات المحلية للدخول في استثمارات مشترآة مع  .١١
 .الشرآات األجنبية وربط االستثمار بالتصدير

 
 الواردات
ة             ـي ـع ة الســل ـك ـل ـم أظهرت البيانات األولية لقيمة واردات الـم

حـو                    ١٧م انخفاضًا نسبته   ٢٠٠٩لعام )  سيف(  غ ـن ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ق                ٤٣١,٨مليار ريال مقابل  ٣٥٨,٤ ام السـاـب ـع ي اـل ال ـف مليار رـي

 )٣-١٠جدول رقم (
 

ام                  ـع ة ـل ـك ـل ـم ـم ة واردات اـل ـم وحسب البيانات التفصيلية لقـي
، احــتــلــت واردات اآلالت         ) ٢-١٠رســم بــيــانــي رقــم          ( م   ٢٠٠٩

ة          ـي اـئ ال         ١٠٣( واألجـهزة والمعدات الكهرـب ار رـي ـي ـل ة     )  ـم ـب رـت ـم اـل
ه          ٢٨,٨األولى بنصيب مئوي مقداره  ـت اض نســب خــف في المئة، وباـن

ل        .  في المئة عن العام السابق  ١٢,١ ـق ـن دات اـل وجاءت واردات مـع
ن     ١٧,٤في المرتبة الثانية مشكلة ) مليار ريال ٦٢,٣( في المئة  ـم

ام              ١٩,٨إجمالي الواردات،  وبانخفاض نسبته  ـع ة عـن اـل ـئ ـم في اـل
ال         ٥٣,٣(أما المواد الغذائية  .  السابق ــار رـي ـــي ـــل ت        )  م ـل د احــت ـق ـف

اض        ١٤,٩المرتبة الثالثة بنصيب مئوي قـدره  خــف اـن فـي الـمئة، وـب
ة                   .  فـي المئة ١٤,٣نسبته  اوـي ـم ـي ـك جـات اـل ـت ـن ـم ت واردات اـل ـل واحـت

غ               )  مليار ريال ٤٨( والمعدنية  ـل وي ـب ـئ ب ـم صــي ـن المرتبة الرابعة ـب
ام      ٩,٥في المئة، وبانخفاض نسبته  ١٣,٤مقداره  ـع في المئة عن اـل

٢٠٠٩٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩** ٢٠٠٨* ٢٠٠٧
—————————————————————

-٩٩٧٤٠١١٧٣١٨١٠٣٠٩٣٢٩,٥٢٧,٢٢٨,٨١٢,١آالت وأجهزة ومعدات آهربائية
-٤٤٨١٥٦٢١٩٩٥٣٢٨٠١٣,٣١٤,٤١٤,٩١٤,٣المواد الغذائية

-٣٩٩٧٥٥٣٠٣٩٤٨٠٢٤١١,٨١٢,٣١٣,٤٩,٥منتجات آيماوية ومعدنية
-١١٦٤٠١٣٨٧٥١٢٦٥٦٣,٤٣,٢٣,٥٨,٨منسوجات وملبوسات

-٥٠٨٢٩٦٦٠١٢٣٩٥٣٨١٥,٠١٥,٣١١,٠٤٠,١معادن عادية ومصنوعاتها
-٦٠١٩٨٣٥٥٥٩٤٦١,٨١,٩١,٧٢٨,٨أخشاب ومجوهرات

-٥٩٤٤٠٧٧٦٢٠٦٢٢٨٧١٧,٦١٨,٠١٧,٤١٩,٨معدات نقل
٢٥٦٣٠٣٣٣٣٥٣٣٥٥٤٧,٦٧,٧٩,٤٠,٧سلع أخرى
-٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٣٧٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٧,٠المجموع

————————————————

جدول رقم ١٠-٣ : واردات الــمــملكـــة (سيف)
حسب مكوناتها الرئيسة

نسبة التغير النصيب المئويبمال يين الرياالت
السنوي ————————————————

* أرقام معدلة .                         ** بيانات أولية  .
المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط    .

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

نسبة مئوية حسب مكوناتها الرئيسة من اإلجمالي) سيف(نصيب واردات المملكة : ٢-١٠رسم بياني رقم  

آالت وأجهزة ومعدات آهربائية مواد غذائية منتجات آيماوية ومعدنية منسوجات وملبوسات
معادن عادية ومصنوعاتها أخشاب ومجوهرات معدات نقل سلع أخرى
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غ       )  مليار ريال ١٣,٢(ايطاليا المرتبة السابعة  ـل ي     ٣,٧بنصيب ـب ـف
ة   .  في المئة ٢٣,٤المئة وبانخفاض نسبته  ـن وفـــــــــي المرتبة الثاـم

ال      ١٣,١(جاءت الهند  ار رـي ـي غ           )  مـل ـل ب ـب صــي ـن ة          ٣,٧ـب ـئ ـم ي اـل ـف
ة   .  في المئة عن العام السابق ٢٧,٢وانخفاض نسبته  ـك ثم تلتها الممـل

غ    )  مليار ريال ١٢,٨(المتحدة  في المرتبة التاسعة   ٣,٦بنصيب بـل
ة         ١٥,٧في المئة وبانخفاض بلغ  ـئ ـم ي اـل ة           .  ـف ـب رـت ـم ي اـل وجـاءت ـف

غ     )  مليار ريال ٨,٩( العاشرة البرازيل  ـل ة          ٢,٥بنصيب ـب ـئ ـم ي اـل ـف
ق   ١٧,٤وبانخفاض بلغ نسبته  م جـاءت     .  في المئة عن العام السـاـب ـث

ن      ب ـم تايالند وترآيا وسويسرا واستراليا والسويد وآندا في المراـت
غ         ـل ب ـب  ١,٨و   ١,٨و   ٢,٢الحادية عشرة إلى السادسة عشر بنصـي

ي واردات     ١,٤و ١,٥و ١,٧و اـل فــي المئــة على التـــوالي من إجـم
 .المملكة

 
ج          ـي خــل دول اـل وسجلت الواردات من دول مجلس التعاون ـل

ال      ٤٨,٩في المئة لتبلغ  ٣,٧العربية ارتفاعًا بلغت نسبته  ار رـي ملـي
غ     ٢٠٠٩خالل عام  ـل ي                  ١٣,٦م وبنصيب ـب اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة   .  واردات المملكة ـي أما بالنسبة للواردات من مجموعة الدول العرـب
حـو            ٨,٥فقد سجلت انخفاضًا بلغت نسبته  غ ـن ـل ـب ـت  ١٢,٣في المئة ـل

ة                            ر سـت عشـرة دوـل ـب ن أـآ واردات ـم ات اـل اـن ـي ر ـب وتظـه
ذه             ٢٠٠٩مصدرة للمملكة لعام  ن دول ـه واردات ـم اض اـل م، انخـف

غ        ١٦,٤المجموعة بنسبة بلغت  ـل ـب ـت في المئة مقارنة بالعام السابق ـل
ي واردات             .  مليار ريال ٢٦٢,٩نحو  اـل ن إجــم ا ـم ـه و ارتفع  نصيـب

ة       ٧٣,٤في المئة في العام السابق إلى  ٧٢,٨المملكة من  ـئ ـم ي اـل . ـف
ار    ٥١( وجاءت الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة األولى  ـي مـل

ة             ١٤,٢بنصيب بلغ )  ريال ـك ـل ـم ـم ي واردات اـل اـل في المئة من إجـم
ة         ١٣,٧وبانخفاض عن العام السابق بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ا     .  ـف ـه ـت ـل ـت

غ     )  مليار ريال ٤٠,٦(الصين في المرتبة الثانية   ـل  ١١,٣بنصيب ـب
ة    ١٤,٦في المئة وبانخفاض نسبته  ـئ ـم ي           .  في اـل ا ـف ـي اـن ـم وجـاءت أـل

غ           ) مليار ريال ٢٨,٧(المرتبة الثالثة  ـل ب ـب ة          ٨,٠بنصـي ـئ ـم ي اـل ـف
ة    .  في المئة ١٠,٦وبانخفاض بلغت نسبته  ـب رـت ثم جاءت اليابان بالـم

اض    ٧,٦بنصيب بلغ )  مليار ريال ٢٧,١(الرابعة  في المئة وبانخــف
ة             .  في المئة عن العام السابق ٢٣,٠بلغ  ـي وـب جــن ا اـل ورـي ثم جـاءت ـآ

غ        )  مليار ريال ١٥,٩( بالمرتبة الخـــامســــة  ـل ب ـب ي     ٤,٤بنصـي ـف
ا   .  في المئة عــن العام السابق ١٧,١المئة وبانخفاض نسبته  ـه ثم تلـت

ي     ٤بنصيب بلغ   )  مليار ريال ١٤,٣(فرنسا في المرتبة السادسة  ـف
ق          ٥,٩المئة وبانخفاض بلغ  ام السـاـب ـع ــن اـل ت    .  في المئة عـ ـل واحــت

٢٠٠٩٢٠٠٩**٢٠٠٨*٢٠٠٩٢٠٠٧**٢٠٠٨*٢٠٠٧
—————————————————————

-٤٥٨٥٢٥٩١٠٧٥٠٩٩٩١٣,٦١٣,٧١٤,٢١٣,٧الواليات المتحدة األمريكية
-٣٢٦٦٤٤٧٥٤١٤٠٦٠١٩,٧١١,٠١١,٣١٤,٦الصين الشعبية

-٣٠٠٢١٣٢٠٤٧٢٨٦٦٠٨,٩٧,٤٨,٠١٠,٦ألمانيـــــا
-٢٩٥٦٣٣٥٢٥١٢٧١٤٢٨,٧٨,٢٧,٦٢٣,٠اليابــان

-١٥١٦٢١٩٢١٨١٥٩٣١٤,٥٤,٥٤,٤١٧,١آوريا الجنوبية
-١١٤٩٩١٥٢٤٤١٤٣٤٦٣,٤٣,٥٤,٠٥,٩فرنسا
-١٥٣٨١١٧٢٨٨١٣٢٥٠٤,٥٤,٠٣,٧٢٣,٤ايطاليا
-١١٥٢٩١٨٠١٢١٣٠٩٥٣,٤٤,٢٣,٧٢٧,٣الهند

-١٣١٧٠١٥٢٢٥١٢٨٤٢٣,٩٣,٥٣,٦١٥,٧المملكة المتحدة
-٦٥٦٤١٠٨٥١٨٩٦٤١,٩٢,٥٢,٥١٧,٤البرازيل
-٥٥٨٢٧٨٣٢٧٧٦٤١,٧١,٨٢,٢٠,٩تايالند
-٤٦٩٩٧١٨١٦٣١٤١,٤١,٧١,٨١٢,١ترآيا

-٥٣١٨٧٧٤٠٦٢٨٣١,٦١,٨١,٨١٨,٨سويسرا
-٧٢٩٦٩٢٧٤٦٢٥٦٢,٢٢,١١,٧٣٢,٥استراليا
-٤٧٦٨٥٨٥٤٥٢٦١١,٤١,٤١,٥١٠,١السويد
-٤٥٦٨٦٧٩٦٥١٦٩١,٤١,٦١,٤٢٣,٩آندا

-٢٤٣٦٣٦٣١٤٤٦١٢٦٢٨٧٧٧٢,١٧٢,٨٧٣,٤١٦,٤مجموع الدول الست عشرة
٣٩٢٥٧٤٧١٧٢٤٨٨٩٥١١,٦١٠,٩١٣,٦٣,٧مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ***

-١٠٣٦٣١٣٤٢٥١٢٢٨٥٣,١٣,١٣,٤٨,٥مجموعة الدول العربية األخرى
-٤٤٧٢٨٥٦٦٩٥٣٤٣٢١١٣,٢١٣,١٩,٦٣٩,٥بقية دول العالم

-٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٣٧٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٧,٠إجمالي الواردات (سيف)
٣٠٥٥٧٦٣٧٧٤١١٣٠٦١١٥الواردات (فوب)

* أرقام معدلة.                                  ** بيانات أولية .
*** تشمل إعادة التصدير.

المصدر :  مصلحة اإل حصاءات العامة  والمعلومات، وزارة االقتصاد و التخطيط .

النصيب المئويبماليين الرياالت
——————————————————————————

نسبة التغير 
السنوي

جدول رقم ١٠-٤ : واردات الـمـملـكـــة حسب الـمـنـشأ
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ي واردات                    ٣,٤مليار ريال، وبنصيب بلغ    اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة دول         .  م٢٠٠٩المملكة لعام  ـي ـق ن ـب فيما سجلت واردات المملكة ـم

 ٣٤,٣م لتبلغ   ٢٠٠٩في المئة في عام  ٣٩,٥العالم انخفاضًا نسبته 
ة    )  ٣-١٠رقم (ويوضح الرسم البياني . مليار ريال ـك ـل واردات المـم

ام       ٢٠٠٩حسب المنشأ لعام  ـع ـعت          ٢٠٠٠م مقارنة ـب ـف ث ارـت م حــي
ة خـالل عـام                ٨٠٥,٣واردات المملكة من الصين بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف

 ).مليون ريال ٤٤٨٥(م ٢٠٠٠م مقارنة بعام ٢٠٠٩
 

 صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية
واسـطـة                            ة ـب وـل ـم ـم خـاص اـل طـاع اـل ـق ت صـادرات اـل سجـل

ه        )  االعتمادات المسددة( المصارف التجارية  ـت ـغت نســب انخفاضًا بـل
ة  ٢٠٠٩مليار ريال خالل عام  ٣٣,٣في المئة لتبلغ  ٢٠,٣ م مقارـن
ي عـام                  ٤١,٨بنحو    ال ـف ار رـي ـي ـل ة         .  م٢٠٠٨ـم ضـت نســب خــف واـن

ى       ي إـل صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة القطاع المصـرـف
ة خـالل عـام            ٣٠,٤ طــي ـف في المئة  من إجمالي الصادرات غير الـن
ر    ٣٤,٣م مقارنة بنحو ٢٠٠٩ في المئة من إجمالي الصادرات غــي

م    ( م ٢٠٠٨النفطية لعام  ا           ).  ٥-١٠جدول رـق ا، ـم اعــه ـف ورغـم ارـت
ة     طــي زالت نسبة صادرات القطاع الخاص إلجمالي الصادرات النـف

ن                رًا ـم ـي ـب ى أن جـزءًا ـآ منخفضة، وربما يعزى تدني تلك النسبة إـل
ن                     ـي م ـب ـت ة أخـرى ـت ـي ل مصـرـف وسـاـئ الصادرات غير النفطية يسدد ـب
ل                ـــث وردة م ســت ـم دول اـل ي اـل المصدرين في المملكة والمستوردين ـف
ك     ـن ـب برنامج الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل الصادرات في اـل
دوق               دى صــن ة ـل ـي رـب ـع اإلسالمي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة اـل
ن داخـل            صـدرـي ـم النقد العربي، والتحويالت المباشرة إلى حسـاب اـل

 .المملكة أو خارجها
ة       ٢٠٠٩وتشير البيانات التفصيلية لعام   ـم ـي اض ـق م إلى انخـف

ال     ٢٧,٤صادرات المنتجات الصناعية األخرى لتبلغ نحو  مليار رـي
ك       ٢٠٠٨في المئة مقارنة بعام  ١٩,١بانخفاض نسبته  ذـل ة ـب ـل م، محـت

ي صـادرات                    اـل ي إجــم وي ـف ـئ ـم ا اـل ـه المرتبة األولى من حيث نصيـب
ـغت          ـل ة ـب ســب القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية بـن

ة              .  في المئة ٨٢,٤ ـي ـك ـي الـســت ـب ة واـل اوـي ـم وتلتها صادرات المواد الكـي
في المئة مقارنة بالعام  ٣٥,٣مليار ريال بانخفاض نسبته  ٤,٨بمبلغ 

ه                ـت ـغت نســب ـل ب ـب ي                  ١٤,٥السابق، وبنصــي اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
رة      .  الصادرات الممولة بواسطة المصارف ة األخــي وجاء في المرتـب

ون       ١٠٤٣الصادرات الزراعية والحيوانية محققة قيمة قدرها    ـي ـــل م
في المئة مقارنة بالعام السابق وبنصيب  ١٣٦,٩ريال بارتفاع نسبته 

الربعيالسنوي٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠
———————————————————————

٣٠٢٤٤٠١٠٤٣٢٥٤٣٢٦١,١٣,١٣,٢٤,١١٣٦,٩٢٨,٤منتجات زراعية وحيوانية

٤٣,٨-٦٦٩١٧٤٥٤٤٨٢١١١٧٠١٦٨٣١٧,٩١٤,٥١٤,٦٢٠,٩٣٥,٣المواد الكيماوية البالستيكية

-٨,٣-٢٣٧٩٤٣٣٨٥٩٢٧٤٠٦٦٥٨٢٦٠٣٧٨١,١٨٢,٤٨٢,٢٧٥,٠١٩,١منتجات صناعية أخرى

٠,٥-٣٠٧٨٦٤١٧٥٣٣٣٢٧٠٨٠٠٦٨٠٤٦١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٢٠,٣المجموع

نسبة المجموع إلى إجمالي 
٢٩,٥٣٤,٣٣٠,٤الصادرات غير النفطية

——————

* تمثل االعتمادات المسددة .

——————

——————————————

——————
الربع األولالربع األول

—————————————————
نسبة التغير

جدول رقم ١٠-٥: صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية*

النصيب المئويبماليين الرياالت

أ   (نسبة مئوية) رسم بياني رقم  ١٠-٣: واردات المملكة حسب المنش

١٩,٧
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١٤,٢ ٣,٧
٨,٠

٧,٦

١١,٣

٤,٤
٥٠,٧

م٢٠٠٩

الواليات المتحدة االمريكية ايطاليا المانيا اليابان الصين الشعبية آوريا الجنوبية األخرى دول العالم 
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م    ( في المئة من اإلجمالي  ٣,١بلغ  ي          ٥-١٠جدول رـق اـن ـي ورسـم ـب
 ). ٤-١٠رقـم 

 
ت صـادرات         ٢٠١٠وخالل الربع األول من عام     م، سـجــل

القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية ارتفاعًا بلـغت  
ع األول     ٨,١في المئـــة لتبلغ  ٠,٥نسبته  مليــار ريال مقارنة بالرـب

ال            ٨,٠م التي بلغت فيه ٢٠٠٩مـن عــام  ار رـي ـي ـل م     ( ـم جـدول رـق
٥-١٠.( 

 
ة                          وـل ـم ـم خـاص اـل طـاع اـل ـق ات صـادرات اـل وـن ـك وحسب ـم

ن عـام            د     ٢٠١٠بواسطة المصارف التجارية للربع األول ـم ـق م، ـف
ال   ٣٢٦بلغت قيمة الصادرات الزراعية والحيوانية نحو  مليون رـي

ام                       ٢٨,٤بارتفاع نسبته  ـع ن اـل ع األول ـم رـب اـل ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ في الـم
طـاع                    ـق ي صـادرات اـل اـل ن إجــم وي ـم ـئ السابق، وارتفع نصيبها الـم

في المئة في  ٣,٢الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية من 
ع األول             ٤,١م إلى ٢٠٠٩الربع األول من عام  رـب ي اـل ة ـف ـئ في الـم

ة                     . م٢٠١٠من عام  اوـي ـم ـي ـك جـات اـل ـت ـن ـم ة صـادرات اـل ـم ـي وبلغت ـق
ه           ١,٧والبالستيكية حوالي   ـت ي     ٤٣,٨مليار ريال بارتفاع  نســب ـف

غ        ـل  ٢٠,٩المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبنصيب ـب
واسـطـة           ة ـب وـل ـم ـم في المئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص اـل

جـات األخـرى       .  المصارف التجارية ـت آما بلغت قيمة صادرات المـن
غ                  ٨,٣مليار ريال بانخفاض نسبته  ٦,٠ ـل ب ـب صــي ـن ة، وـب ـئ ـم ي اـل ـف
 . في المئـة من اإلجمالي ٧٥,٠

 
 واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية

واسـطـة                ة ـب وـل ـم ـم خـاص اـل تشير بيانات واردات القطاع اـل
ة                    ( المصارف التجارية  رســل ـم ر اـل ـي واـت ـف سـددة واـل ـم ادات اـل ـم االعـت

ة           ٢٠٠٩لعام )  للتحصيل ســب ـن ل ـب وـي ي     ٢٣,٩م إلى انخفاض التـم ـف
حـو            ١٦١,٧المئة ليبلغ  غ ـن اـل ـب ق واـل مليار ريال مقارنة بالعام الساـب
م      (مليار ريال  ٢١٢,٤ ة واردات          ).  ٦-١٠جدول رـق ـغت نســب ـل وـب

القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية من إجمالي 

ة             ٤٥,١م نحو ٢٠٠٩قيمة واردات المملكة لعام  ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 .في المئة خالل العام السابق ٤٩,٢بنسبة قدرها 

  
اض خـالل عـام             اض          ٢٠٠٩وجاء االنخــف خــف ب اـن م بســب

غ              ٣٣,٩تمويل الواردات من المواد الغذائية بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
آما انخفض تمويل واردات السلع األخرى .  مليار ريال ١٨,٤نحو 

وانخفض تمويل .  مليار ريال ٨٤,٢في المئة ليبلغ  ٢٧,٣بما نسبته 
ار       ١١,٨في المئة ليبلغ  ٣٨,٠الواردات من مواد البناء بنسبة  ـي ـل ـم

ة    .  ريال ســب وانخفض تمويل الواردات من المنسوجات والمالبس بـن
واردات    .  مليار ريال ٤,٦في المئة ليبلغ  ١,١ آما انخفض تمويل اـل

ال      ٤,٥في المئة ليبلغ  ٢٢,٦من األجهزة بنسبة  ار رـي ـي ا     ،  مـل ـم و ـآ
ة       ســب ة             ١٠,٤انخفض تمويل الواردات من السيارات بـن ـئ ـم ي اـل ـف

ن اآلالت              .  مليار ريال ٢٣,٠ليبلغ  واردات ـم ل اـل وـي ـم فيما ارتفع ـت
 مليار ريال ١٥,٣في المئة ليبلغ  ١١,٧بنسبة 

 
طـاع                   ـق ي واردات اـل اـل ن إجــم وي ـم وبالنسبة للنصيب المـئ

ل               وـي ـم ل ـت د احــت ـق الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية، ـف
ي     ٥٢,١الواردات من السلع األخرى المرتبة األولى بنصيب بلغ  ـف

ي  ي                     .  المئة من اإلجماـل ارات ـف ن الســي واردات ـم ل اـل وـي ـم ا ـت الـه ـت
ي       ١٤,٢المرتبة الثانية بنصيب بلغت نسبته  اـل ن اإلجــم . في المئة ـم

ب      صــي ـن واحتل تمويل الواردات من المواد الغذائية المرتبة الثالثة ـب
ي         ١١,٤بلغ  اـل ن اإلجــم ن             .  في المئة ـم واردات ـم ل اـل وـي ـم وجـاء ـت

غ               ـل وي ـب ـئ ب ـم صــي ة         ٩,٥اآلالت في المرتبة الرابعة بـن ـئ ـم ي اـل . ـف
واردات مــن                         نــاء، واـل واد الـــب ن واردات ـم مــويــل آــل ـم الهــا ـت وـت

 ٧,٣األجهزة، وواردات المنسوجات والمالبس  بنصيب مئوي بلغ 
 ).٥-١٠رسم بياني رقـم (في المئة على التوالي  ٢,٨و ٢,٨و
 

وحــقــقــت واردات الــقــطــاع الــخــاص الــمــمــولــة بــواســطــة              
اعـًا      ٢٠١٠المصارف التجارية خالل الربع األول من عـام       ـف م ارـت

ع األول     ٤٣,٧في المئة لتبلغ  ١٠,١نسبته  مليار ريال مقارنة بالرـب
ويعود االرتفاع خـالل  .  مليار ريال ٣٩,٧م والبالغة ٢٠٠٩من عام 

واردات    ٢٠١٠الربع األول من عام  م إلى ارتفاع تمويل آل من  اـل
ي               ٤٢,١من المواد الغذائية  بما نسبته  غ حـواـل ـل ـب ـي ة ـل  ٥,١في المـئ

ن                ٣,٦مليار ريال مقارنة بمبلغ  ل ـم اـب ـق ـم ع اـل رـب ي اـل مليار ريال ـف
ة          ســب ـن ي     ٢٤,٥العام السابق، وتمويل الواردات من مواد البناء ـب ـف

مليار ريال في الربع  ٢,٦مليار ريال مقارنة بمبلغ  ٣,٣المئة ليبلغ 
ة                ســب ـن زة ـب ن األجــه واردات ـم المقابل من العام السابق، وتمويل اـل

غ            ١,٥في المئة ليبلغ  ٢٨,٣ ـل ـب ـم ة ـب ارـن ار       ١,١مليار ريال مـق ـي ـل ـم
ن                 واردات ـم ل اـل وـي ـم ق، وـت ريال في الربع المقابل من العام السـاـب

مليار ريال مقارنة  ٢١,١في المئة ليبلغ  ٣,٣السلع األخرى  بنسبة 
ق            ٢٠,٥بمبلغ  ام السـاـب ـع ن اـل ا   .  مليار ريال في الربع المقابل ـم ـم ـآ

صـارف                    ـم واسـطـة اـل ة ـب وـل ـم ـم خـاص اـل ارتفعت واردات القطاع اـل
 ٥,٠في المئة لتبلغ    ٢٨,١التجارية للواردات من اآلالت بما نسبته 

ن         ٣,٩مليار ريال مقارنة بحوالي  ل ـم اـب ـق ـم مليار ريال في الربع اـل
ة       .  العام السابق ســب ـن  ٠,٨و ارتفع تمويل الواردات  من السيارات ـب

ال          ٦,٨مليار ريال مقارنة بمبلغ  ٦,٩فــي المــئة  ليبلغ  ار رـي ـي ـل ـم
ن     .  في الربع المقابل من العام السابق واردات ـم في حين انخفض اـل

٣,١
١٤,٥

٨٢,٤

صادرات القطاع الخاص : ٤-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠٠٩الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

)نسبة مئوية(

منتجات زراعية وحيوانية المواد الكيميائية والبالستيكية مواد صناعية أخرى
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١٣٣ 

 آمية الصادرات عبر الموانئ
ئ                          واـن ـم ـل ة ـل اـم ـع ؤسـسـة اـل ـم ن اـل وفقًا للبيانات الصـادرة ـم

ة   ٠,١ارتفعت الصادرات بالطن عبر موانئ المملكة بنسبة  في المـئ
ون طـن         ٩١,٥م لتبلغ ٢٠٠٩خالل عام  ـي ل صـادرات        ( مـل ال تشــم
ون   ٩١,٤مقارنة بكمياتها في العام السابق والبالغة ) النفط الخام ملـي

 ).٧-١٠جدول رقم (طن 
 

 ٨,٦وحققت آـمية صادرات المواد الكيماوية زيادة نسبتها  
 ٢١,١م إلى حوالي   ٢٠٠٨مليون طن في عام  ١٩,٤في المئة مـن 

واد        .  م٢٠٠٩مـلـيون طن في عام  ـم آما ارتفعت آمية صـادرات اـل
ام        ٣,٠في المئة لتبلغ  ٦,٨األخرى  بنسبة  ـع اـل ة ـب مليون طن مقارـن

ة        .  مليون طن ٢,٨السابق والبالغة حوالي  ـي ـم ضـت ـآ في حين انخـف
ة              ســب ـن از ـب ـــغ ي     ٣الصادرات من المنتجات النفطية المكررة وال ـف

ة     ٥٤,٩المئة لتبلغ   ٥٦,٦مليون طن مـقـارنة بالعام السابق والبالـغ
د                   . مليون طن حـدـي اء واـل ـن ـب واد اـل ة صـادرات ـم ـي آما انخفضت آـم

ق         ١٢,٤في المئة لتبلغ  ٠,٧بنسبة  ام السـاـب ـع اـل مليون طن مقارنة ـب
 . مليون طن ١٢,٥والبالغة 

 
ئ         واـن ـم ر اـل وبالنسبة للنصيب المئوي لكمية الصادرات عـب

ررة               ٢٠٠٩لعام  ـك ـم ة اـل طــي ـف ـن جـات اـل م، فقد احتلت صادرات المنـت
ي     ٦١,٩في المئة مقارنة بنسبة  ٦٠والغاز المرتبة األولى بنسبة  ـف

ة  .  المئة في العام السابق وجاءت صادرات المواد الكيماوية بالمرتـب
ي الصـادرات             ٢٣الثانية بنصيب بلغت نسبته  اـل ن إجــم في المئة ـم

ة     .  عبر الموانئ ـث اـل ـث وتلتها صادرات مواد البناء والحديد بالمرتبة اـل
ة    ١٣,٦بنصيب بلغت نسبته  ـئ ـم واد           .  في اـل ـم ت صـادرات اـل ـل واحــت

ي    (في المئة  ٣,٣األخرى المرتبة األخيرة بنصيب نسبته  اـن ـي رسم ـب
 ).٦-١٠رقـم 

 
 آمية الواردات عبر الموانئ

م ٢٠٠٩انخفضت آمية الواردات عبر موانئ المملكة لعام  
مليون طـن مقارنة بالعام  ٥١,٨في الـمئة لتبلغ نحو  ١٣,٣بـنـسـبة 

غ          ٢٦,٠المنسوجات والمالبس بنسبة  ـل ـب ـي ون       ٨٤٢في المئة ـل ـي ـل ـم
 .ريال

 
طـاع                   ـق ي واردات اـل اـل ن إجــم وي ـم وبالنسبة للنصيب المـئ

الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للربع األول من عـام    
ة              ٢٠١٠ ـب رـت ـم ع األخـرى اـل م، فقد احتل تمويل الواردات من الســل

ي         ٤٨,٤األولى بنصيب  اـل ن اإلجــم ل           .  في المئة ـم وـي ـم ل ـت م احــت ـث
ب        صــي ـن ن             ١٥,٩واردات السيارات المرتبة الثانية ـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة       .  اإلجمالي ـث اـل ـث وجاء تمويل واردات المواد الغذائية في المرتبة اـل
ي         ١١,٦بنصيب مئوي بلغ  اـل ن اإلجــم ة        .  في المئة ـم ـب رـت ـم ي اـل وـف

ي     ١١,٤الرابعة جاء تمويل واردات اآلالت بنصيب بلغت نسبته  ـف
اء                       .  المئة ـن ـب واد اـل ل واردات ـم وـي ـم خـامسـة ـت ة اـل ـب وجاء في المرـت

ة   ٧,٥بنصيب مئوي بلغت نسبته  ـئ ن             .  في الـم ل ـم ل ـآ وـي ـم وجـاء ـت
ة                         ـب رـت ـم ي اـل سـوجـات  ـف ـن ـم الـبس واـل ـم الواردات من األجهزة واـل

ى            ١,٩في المئة و ٣,٣األخيرة بنصيب بلغت نسبته  ة عــل ـئ ـم ي اـل ـف
 .التوالي

 

الربعيالسنوي٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————

٤٢,١-١٨١٠٩٢٧٧٦١١٨٣٦٣٣٥٧١٥٠٧٦١٣,١١١,٤٩,٠١١,٦٣٣,٩مواد غذائية
٠,٨-٢٥٦٠٩٢٥٧١١٢٣٠٣٤٦٨٨٠٦٩٣٨١٢,١١٤,٢١٧,٣١٥,٩١٠,٤سيارات

-٢٦,٠-٤٦٢٦٤٦٤٩٤٥٩٧١١٣٩٨٤٢٢,٢٢,٨٢,٩١,٩١,١منسوجات ومالبس
١٢٢٥٥١٣٦٨٧١٥٢٨٤٣٨٨٥٤٩٧٨٦,٤٩,٥٩,٨١١,٤١١,٧٢٨,١آالت

٢٤,٥-١٤٦٦١١٩٠١٢١١٧٨٧٢٦٣٦٣٢٨١٨,٩٧,٣٦,٦٧,٥٣٨,٠مواد بناء
٢٨,٣-٤٥٥٣٥٧٧٧٤٤٧٢١١٤٢١٤٦٤٢,٧٢,٨٢,٩٣,٣٢٢,٦أجهزة

٣,٣-٨٨٧٠٥١١٥٨٥٠٨٤١٨٣٢٠٤٥٦٢١١٤٠٥٤,٥٥٢,١٥١,٥٤٨,٤٢٧,٣سلع أخرى
١٠,١-١٦٨٥١٨٢١٢٤٤٧١٦١٧٢٠٣٩٧٠٩٤٣٧١٩١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٢٣,٩المجموع

نسبة المجموع إلى 
الواردات (سيف)

٤٩,٨٤٩,٢٤٥,١

——————————————————

————————————————————

بماليين الرياالت

الربع األولالربع األول
——————————————

جدول رقم ١٠-٦ : واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية*
النصيب المئوي

نسبة التغير

* تمثل االعتمادات المسددة والفواتير المرسلة للتحصيل عن طريق المصارف التجارية.

١١,٤
١٤,٢

٢,٨
٩,٥

٧,٣

٢,٨
٥٢,١

واردات القطاع الخاص : ٥-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠٠٩الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

)نسبة مئوية(

مواد غذائية سيارات  منسوجات ومالبس 
آالت  مواد بناء أجهزة  
سلع أخرى
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١٣٤ 

ون طـن            ٥٩,٨السابق والبالغة نحـو     ـي ـل ــم       ( ـم ــدول رق ). ٨-١٠ج
ئ     واـن ـم ويـعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض آمية الواردات عبر اـل

ي                      ١٦,٣من المواد األخرى بنسبة  غ حـواـل ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل  ١٥,٧ـف
ق         ١٨,٨مليون طن مقارنة بنحو  ام السـاـب ـع ا   .  مليون طن في اـل ـم ـآ

ة   ٠,٦انخفضت آـمـيـة الواردات من المواد الغذائية بنسبة  في المـئ
ــحـو        ٢٠٠٩مليون طن  في عام  ١٨,٣لـتـبـلغ حوالي  ـــن ة ب م مقارـن

واد     .  مليون طن في العام السابق ١٨,٥ ن ـم وانخفضت الواردات ـم
ون   ١٥,٨في المئة لـتبلغ حوالي  ٢٣,٤البناء والحديد بما نسبته  ملـي

ة  .  مليون طن في الـعـام السابق ٢٠,٦طن مقابل  آما انخفضت آمـي
 ٠,٩في المئة لـتـبـلغ نحـو     ١٩,٩الـواردات من المعدات بما نسبته 

ق             ١,١مليون طن مقارنة بنحو  ام السـاـب ـع ــي اـل ي  .   مليون طـن ف ـف
ه       ـت ي     ٢٨,٦حين ارتفعت الواردات من المواد الصناعية بما نســب ـف

ي             ٠,٩مـلـيـون طـن مقارنة بنحـو     ١,١المئة لتبلغ  ون طـن ـف ـي ـل ـم
 .الـعـام الـسابق

 
ر       ـــب وبـالـنسبة للنصيب المئوي لمكونات آمية الواردات ع

واد                   ٢٠٠٩موانئ المملكة لعام  ـم ة واردات اـل ـي ـم ت ـآ ـل د احــت ـق م، ـف
الغذائية المرتبة األولى بنصيب من إجمالي الـواردات عبر الموانئ 

د      . في المئة ٣٥,٤بلغت نسبته  حـدـي وجاءت واردات مواد البناء واـل
ـغت       ـل بالمرتبة الثانية بنصيب من إجـمالي الواردات عبر الموانئ ـب

واد األخـرى                  .  في المئة ٣٠,٤نسبته  ـم ت واردات اـل ـل ا احــت ـــم بـيــن
غ         ـــل ب ب ة         ٣٠,٤المرتبة الثالثة بنصـي ـئ ـم ي اـل وجـاءت واردات    .  ـف

وي            ـئ ب ـم صــي ـن المواد الصناعية والمعدات بالمرتبتين األخيرتين ـب
ي     ١,٧في المئة  و        ٢,١من إجمالي الواردات عبر الموانئ بلغ  ـف

 ).٧-١٠رسم بياني رقـم (المئة على التوالي 
أما بالنسبة لعدد السيارات والمواشي الحية المستوردة، فقد  

ام                    ـع ئ ـل واـن ـم ق اـل ارات عـن طـرـي بلغت واردات المملكة من الســي
ه                ٥٦٥م نحو ٢٠٠٩ ـت ـغت نســب ـل اض ـب ي     ١٧ألف سيارة بانخــف ـف

ارة      ٦٨١الـمئة مقارنة بالعام السابق والبالغة  ف ســي ن      .  أـل ـــي ي ح ـف
ــحـو     ٢٠٠٩بلغت واردات المملكة من المواشي الحية لعام   ٤,٢م ن

ة    ١١,٩مليون رأس مــن الماشــية بارتفاع نســبته  ارـن في المئة مـق
 .مليـون رأس مـن الماشيــة ٣,٧بالعام السابق والبالغة نحو 

 
دول                      اون ل ع ت التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس ال

 الخليج العربية
ع                ة ـم ـك ـل ـم ـم ـل طـي ـل سجل صافي التبادل التجاري غير النـف

غ      ٢٠٠٩دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام  ـل م عجـزًا ـب
ي عـام            ١٠,١مليار ريال مقابل عجز بلغ نحو  ٧,٢ ال ـف ار رـي ملـي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————

١٧٠٧٥١٨٢٣٤١٨٧٤٧١٩٤١٤٢١٠٧٥٢١,٢٢٣,٠٨,٦مواد آيماوية

-٦٤٥٣٦٥٩٦٨٩٥٥٨٠٦٥٦٦٠٦٥٤٩٢١٦١,٩٦٠,٠٣,٠منتجات نفطية مكررة وغاز

-٩٣٤٥١٠٠٠٤١١٦٥٥١٢٥٢٤١٢٤٣٢١٣,٧١٣,٦٠,٧مواد بناء وحديد

٢٥٤٧٢٨٠١٢٧٩٣٢٨٥٠٣٠٤٣٣,١٣,٣٦,٨مواد أخرى

٩٣٥٠٣٩٠٧٢٨٨٩٠٠١٩١٣٩٤٩١٤٧١١٠٠,٠١٠٠,٠٠,١المجموع

* ال تشمل صادرات النفط الخام .

المصدر: المؤسسة العامة للموانئ  .

نسبة التغير 
السنوي

جدول رقم ١٠-٧: آمية الصادرات عبر الموانئ* 
بآالف األطنان

———————————————————————
النصيب المئوي

————————
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٦٠,٠

١٣,٦ ٣,٣

صادرات المملكة عبر : ٦-١٠رسم بياني رقم 
)نسبة مئوية(م ٢٠٠٩الموانيء عام 

مواد آيماوية منتجات نفطية مكررة وغاز
مواد بناء وحديد مواد أخرى
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واردات المملكة عبر : ٧-١٠رسم بياني رقم 
)نسبة مئوية(م ٢٠٠٩الموانئ عام 

مواد غذائية مواد بناء وحديد معدات مواد صناعية مواد أخرى
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١٣٥ 

فقد سجلت واردات المملكة من دول ).  ٩-١٠جدول رقم ( م ٢٠٠٨
ة        ٣,٧مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف

ي        ٤٧,٢م مقابل ٢٠٠٩مليار ريال عام  ٤٨,٩لتبلغ  ال ـف مليار رـي
ه         .  العام السابق ـت ا نســب وتشكل واردات المملكة من دول المجلس ـم

ة               ١٣,٦ ـك ـل ـم ـم ي واردات اـل اـل ـعت          .  في المئة من إجــم ـف ا ارـت ـم ـن ـي ـب
في المئة في عـام     ١٢,٧صادرات المملكة إلى دول المجلس بنسبة 

ا        ٤١,٧م مقارنة  بالعام السابق لتبلغ ٢٠٠٩ ل ـم ـث ـم مليار ريال، وـت
 .في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية ٣٦,٤نسبته 

 
ت                ن سـجــل حـرـي ـب ة اـل ـك وتوضح البيانات التفصيلية أن ممـل

ة         )  مليار ريال ١٢,٣(أآبر فائض  ـك ـل ـم ـم ع اـل في تبادلها التجاري ـم
اـئض    ٢٠٠٩خالل عام  ـف م، تلتها دولة األمارات العربية المتحددة ـب

ال  ٢٠٥مليار ريال ثم سلطة عمان بفائض بلغ  ٣,٥بلغ  . مليون رـي
غ             ـل ائضـًا ـب  ٥,٩وسجل الميزان التجاري  للمملكة مع دولة قطـر ـف

ة       ٢٠٠٩مليار ريال خالل عام  ـك ـل ـم ـم ـل م، وسجل الميزان الجاري ـل
 . مليار ريال ٢,٩مع دولة الكويت فائضًا بلغ 

 

ن دول                      ة ـم طــي ـف ـن ر اـل ة غــي ـك ـل وتشير بيانات واردات المـم
حـدة   ٢٠٠٩المجلس لعام  م إلى استمرار دولة اإلمارات العربية المـت

غ     ال،          ٢٥في المرتبة األولى آأآبر مصّدر للمملكة بمبـل ار رـي ـي ـل ـم
ه         ـت  ٥١وتمثل الواردات من دولة اإلمارات العربية المتحدة ما نســب

ن دول                           ة ـم طــي ـف ـن ر اـل ة غــي ـك ـل ـم ـم في المئة من إجمالي واردات اـل
غ          .  المجلس ـل ـب ـم ة ـب  ١٧,٩وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانـي

ان              .  في المئة ٣٦,٦مليار ريال مشكلة ما نسبته  ة عــم طــن ا ســل ـه تلـت
ه     ٢,٤بمبلغ  ة                ٤,٨مليار ريال مشكلة ما نسبـت م دوـل ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف

ه          ١,٩الكويت بمبلغ  ـت ا نســب ة،           ٣,٩مليار ريال مشكلة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ي     ٣,٧مليار ريال مشكلة ما نسبته  ١,٨وأخيرًا دولة قطر  بمبلغ  ـف

 .المئة
جــلس            دول ـم ة ـل أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطـي

ام                  ـع ة ـل ـي رـب ـع ج اـل ـي خــل ة            ٢٠٠٩التعاون لدول اـل ت دوـل د ظــل ـق م، ـف
اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى حيث صدرت المملكة 

ن           ٥١,٥مليار ريال، أي ما يعادل  ٢١,٥لها ما قيمته  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
وجاءت دولة . إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لدول المجلس

ه                      ٧,٧قطر في المرتبة الثانية بمبلغ  ـت ـــب ــ ا نسـ ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم
مليار ريال أي ما  ٥,٧تلتها مملكة البحرين  بمبلغ .  في المئة ١٨,٥
ـغت صـادرات                     .  في المئة ١٣,٤نسبته  ـل ث ـب ت حــي وـي ـك ة اـل ثم دوـل

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————————

-١٥١٤١١٥٠١٧١٥٩٩٠١٨٤٦٣١٨٣٤٧٣٠,٩٣٥,٤٠,٦مواد غذائية
-١٥٧٠٦١٥٨٧٦١٨٠٤٣٢٠٥٩٧١٥٧٧٥٣٤,٤٣٠,٤٢٣,٤مواد بناء وحديد (١)

-٦٣٣٨٠٨١٠٤٢١٠٧١٨٥٨١,٨١,٧١٩,٩معدات
٩٢٥٦٩٤٨٨٥٨٥٨١١٠٣١,٤٢,١٢٨,٦مواد صناعية

-١١١١٣١١٧٧٧١٣١٠٩١٨٨٢١١٥٧٤٧٣١,٥٣٠,٤١٦,٣مواد أخرى (٢)
-٤٣٥١٨٤٤١٧٢٤٩٠٦٩٥٩٨١٠٥١٨٣٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٣,٣المجموع

٢٨٧٨٣٥١٩٤٣٩٧٣٧٤٥٤١٩٠١١,٩عدد المواشي الحية (٣)
-٥٢١٥١٤٥٧٩٦٨١٥٦٥١٧,٠عدد السيارات (٤)

 (٣) المواشي الحية بالطن مشمولة ضمن المواد الغذائية   .                           (٤)  السيارات بالطن مشمولة ضمن المواد األخرى  .
المصدر: المؤسسة العامة للموانئ  .

 (١) تشمل الحديد الخام وأي مواد صلبة أخرى .                                      (٢)  تشمل معدات ثقيلة عن طريق الموانئ الصناعية   .

بآالف األطنان
——————————————————————

النصيب المئوي

باآلالف

———————

جدول رقم ١٠-٨ : آـميـــة الـواردات عـبر الـموانــئ

نسبة التغير 
السنوي

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
—————————————————————————————————

-٢٤٩٦٦٢١٤٤٦٣٥٢٠-٢٣٣٠٤١٧٣٧٧٥٩٢٧-١٩٢٤٩١٦٨٠٨٢٤٤١اإلمارات

-١٧٩١٣٥٦٥٥١٢٢٥٨-١٨٦٨٣٥٥٧٧١٣١٠٦-١٥٤٠٣٤٥١٠١٠٨٩٣البحرين

١٤٠٢٥٦٨١٤٢٧٩١٧٩١٥٥٨٣٣٧٩٢١٨٥٤٤٧٦٠٢٩٠٦الكويت

١٥٣٦٥٤٢١٣٨٨٥١٢٥٦٥٩٩٣٤٧٣٧١٧٩٦٧٧١٤٥٩١٨قطر

-١٦٦٧١٧١٥٤٨٢١٣٨٢٥١٦٣٧٨٢٣٦٦٢١٦١٢٠٥عمان

-٤٨٨٩٥٤١٧٣٦٧١٥٩-٤٧١٧٢٣٧٠٤٦١٠١٢٦-٣٩٢٥٧٣٤١٣٥٥١٢٢المجموع

٢٠٠٧
—–———————————

**٢٠٠٨
—–———————————

***٢٠٠٩
—–———————————

* تشمل إعادة التصدير.                        ** أرقام معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٠-٩ : التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية*
(بماليين الرياالت)
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١٣٦ 

اء     ــرـآ وبـالنسبة لواردات المملكة غير النفطية من أهم الـش
م،  احـتـلت مـصر المرتبة ٢٠٠٩التجاريين من الدول العربية لعام 

مـليار ريال، بانخفاض  ٥,٤األولى بصادرات إلى المملكة مقدارها 
وتمثل الواردات من مصـر    .  في المئة عن العام السـابق ٤,٤نسبته 

ة    ٤٣,٧ما نسبته  في المئة من إجمالي واردات المملكة غير النفطــي
غ                 .  من الدول العربية ـل ـب ـم ة ـب ـي اـن ـث ة اـل ـب  ٢وجاءت األردن في المرـت

واردات     ١٦,٣مليار ريال، مشكلة ما نسبته  في المئة من إجمالي اـل
غ    .  من هذه المجموعة ا               ١,٧تلتها سوريا بمبـل ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم

غ           .  في المئة ١٣,٤نسبته  ـل ـب ـم ة ـب ـع  ٧٣٨ثم اليمن  في المرتبة الراـب
ة         ٦مليون ريال مشكلة ما نسبته    ـئ ـم ي اـل ي        .  ـف وجـاءت السـودان ـف

ي                ٦١٥المرتبة الخامسة بمبلغ  رب ـف ـغ ـم ة اـل ـك ـل ـم مليون ريال، وـم
ة                ١٧٤المرتبة السادسة بمبلغ  ـب رـت ـم ي اـل راق ـف ـع ال، واـل مليون رـي

 .السابعة بدون أية واردات
 

اء        م الشـرـآ أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطية ألـه
ي            ٢٠٠٩التجاريين من الدول العربية لعام  د جـاءت مصـر ـف ـق م، ـف

ه             ـت ـم ـي ا ـق ار       ٤,٧المرتبة األولى، حيث صّدرت المملكة لها ـم ـي ـل ـم
ة      ٢٠,٤ريال، أي ما يعادل  ـك ـل ـم في المئة من إجمالي صادرات الـم

ة               . غير النفطية للدول العربية ـب رـت ـم ي اـل ة األردن  ـف وجاءت مملـك
ة   ٢٠,١مليار ريال، أي ما نسبته  ٤,٦الثانية بمبلغ  ـئ ا     .  في الـم ـه ـت ـل ـت

ه                  ٢,٦العراق في المرتبة الثالثة بمبلغ  ـت ا نســب ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم
خـامسـة          ١١,٣ ة واـل ـع راـب في المئة، ثم سوريا واليمن في المرتبة اـل
ــا             ٢,٣مليـار ريال و  ٢,٤بمبلغ  ــ ي، أي م واـل ـت مليار ريال على اـل

ة           .   فـي المئــة لكل منهما ١٠,٢نسبتـه  ـك ـل ـم ـم وجاءت صـادرات اـل
حـو         ـن ة ـب ـع إلى السودان ومملكة المغرب بالمرتبتين السادسة والساـب

 .مليار ريال على التوالي ١,٢مليار ريال ومبلغ  ٢,١
  

 ميزان المدفوعات 
 الحساب الجاري : أوًال

ام                ـع ة ـل ـك ـل ـم ـم وعـات اـل سجل الحساب الجاري لميزان مدـف
حـو               ٨٥,٤م فائضًا مقداره ٢٠٠٩ ـن ة ـب ارـن ـق ال ـم  ٤٩٦,٢مليار رـي

ه            ـت اض نســب خــف ة         ٨٢,٨مليار ريال في العام السابق باـن ـئ ـم ي اـل . ـف

ة   ١١,٤مليار ريال أي ما نسبته  ٤,٨المملكة إليها حوالي  ـئ . في الـم
ــه        ٢,٢وأخيرًا سلطنة ُعمــان بمبلغ  ــ ـت  ٥,٢مليار ريـال أي ما نسـب

 .في المئــة
 

ن من                   ي اري ج ت اء ال م الشرآ التبادل التجاري غير النفطي مع أه
 الدول العربية

ع                 ة ـم ـك ـل ـم ـم ـل طـي ـل ـف تشير بيانات التبادل التجاري غير الـن
ة  ( الدول العربية  ـي ) باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العرـب

ام                ١٠,٧إلى تسجيل فائض للمملكة بلغ    ـع ال ـل ار رـي ـي ـل م  ٢٠٠٩ـم
ــام       ١٠,١مقـابل فـائـض بلغ  ـع م     ( م   ٢٠٠٨مليار ريال ـل جـدول رـق

اضـًا                ).  ١٠-١٠ خــف ة اـن ـي رـب ـع دول اـل سجلت واردات المملكة من اـل
م ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ١٢,٣في المئة لتبلغ  ٨,٥بلغت نسبته 

ة    ١٣,٤مقابل  ـك مليار ريال في العام السابق، وتشكل واردات الممـل
ي واردات                  ٣,٤من الدول العربية ما نسبته  اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

دول                   .  المملكة ى اـل ة إـل ـك ـل ـم ـم ضـت صـادرات اـل وفي المقابل، انخـف
مليار  ٢٣,٠في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ  ١,٨العربية بنسبة 

ه     ي صـادرات                     ٢٠,٢ريال، وتمثل ما نسبـت اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 .المملكة غير النفطية

 
ويتضح من البيانات التفصيلية للتبادل التجاري للمملكة مع  

د                    دول ـق ع اـل ـي ة، أن  جــم ـي أهم الشرآاء التجاريين من الدول العرـب
ة             ورـي ـه سجلت عجزًا في تبادلها التجاري مع المملكة ما عـدا  جــم

ع               .  مصر العربية جـاري ـم ـت ا اـل ـه ادـل ـب وحققت المملكة فائضًا  في ـت
ا       ٢٠٠٩مليار ريال  خـالل عـام        ٢,٦مملكة األردن بقيمة  ـه ـت ـل م، ـت

غ        ـل ال         ٢,٦العراق بفائض للمملكة ـب ار رـي ـي ـل اـئض           .  ـم غ ـف ـل ا ـب ـم ـآ
غ   ١,٦الميزان التجاري للمملكة مع اليمن  مليار ريال، وفائضًا بمبـل

. م٢٠٠٩مليار ريال للميزان التجاري مع السودان خالل عام  ١,٥
غ             ـل ـب ـم رب ـب ـغ ـم  ١,٠آما حققت المملكة فائضًا مع آل من مملكة اـل

ة أخـرى ،         .  مليون ريال ٧٠٤مليار ريال، وسوريا بمبلغ  من ناحــي
ع مصـر خـالل عـام                    جـاري ـم ـت ا اـل حققت المملكة عجزًا في تبادلـه

 .مليون ريال ٦٧٦م بمبلغ ٢٠٠٩
 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
————————————————————————————————

-٥٣٦٥٤٦٨٩٦٧٦-٤١٦٣٤٣٠٨١٤٥٥٦١٢٥٥٥٤٥٨مصر
١٤٦٣٣٢٦١١٧٩٨١٨٩٥٤٩٣٧٣٠٤٢٢٠٠٤٤٦٢٤٢٦٢٠األردن
١٨٦٦٢٢٠٨٣٤٢١٩٦٣٢٢٤٤٢٨١١٦٥١٢٣٥٥٧٠٤سوريا
٥١٣١٩٩٧١٤٨٤٦٨١٢٢٦٨١٥٨٧٧٣٨٢٣٤٩١٦١١اليمن

٤٤٨٢٢٤٣١٧٩٥٥٤٧٢٢٦٥١٧١٨٦١٥٢١٠٤١٤٨٩السودان
١١٤٤٩١٤٤٨١١٨٥٤١٨٥٣٠٢٦٠٤٢٦٠٤العراق
٣٥٧١٠١٩٦٦٢٨١٥١١٩٤٣٧٩١٧٤١١٧٨١٠٠٤المغرب

١٥٥٢٢٣٥٩٨٠٧١٩١١٣٢٣٨١٣٢٧١٧٣٨٣١٢٢١٣٨٤بقية الدول العربية
١٠٣٦٣١٨٨٤٤٨٤٨١١٣٤٢٥٢٣٥٥٤١٠١٢٩١٢٢٨٥٢٣٠٢٥١٠٧٤٠المجموع

٢٠٠٧

* أرقام معدلة.                            ** بيانات أولية وتشمل إعادة التصدير.
ـلومات، وزارة االقتصــاد والتخطيط. ــة والمعـ المصدر : مصلحة اإلحصــاءات العام

التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشرآاء التجاريين من الدول العربية : ١٠-١٠ جدول رقم

*٢٠٠٨
——————————————

 **٢٠٠٩
——————————————

(باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
(بماليين الرياالت)

——————————————
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١٣٧ 

ة          .  مليار ريال ٤٨,٢مبلغ  ـي وـم حــك ات اـل وارتفعت مدفوعات الخـدـم
ار       ١٠٥م لتصل إلى مبلغ   ٢٠٠٩بالمئة خالل عام  ٩,١بنسبة  ـي ـل ـم
 .ريال

 
 الدخل  -ب

في  ٥,٤سجل فائض حساب دخل االستثمار انخفاضًا بنسبة          
غ        ٢٠٠٩مليار ريال خالل عام  ٣٤,٤المئة إلى  ـل اـئض ـب مقارنة بـف

اض         .  مليار ريال خالل العام السابق ٣٦,٤نحو  خــف ذا االـن ويعود ـه
ة     ي     ٠,٧إلى انخفاض صافي بند دخل استثمارات الحافظة  بنسـب ـف

ي     ٥٢,٨المئة ليبلغ حوالي  ار       ٥٣,١مليار ريال مقارنة بحواـل ـي ـل ـم
ار           .  ريال خالل العام السابق  ـم ـث د االســت ـن وارتفع العجز في دخل ـب

ي           ١٣,٢المباشر بنسبة  غ حـواـل ـل ـب ال          ٢٧,٤في المئة لـي ار رـي ـي ـل ـم
 . مليار ريال خالل العام السابق ٢٤,٢مقارنة بحولي 

 
 التحويالت الجارية  -ج

ة خـالل عـام                            جـارـي الت اـل حـوـي ـت ارتفع العجز في حساب اـل
ى         ١٨,١م بنسبة ٢٠٠٩ ل            ١٠١,٩في المئة  إـل اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم
الت                ٨٦,٣ حـوـي ـعت ـت ـف ث ارـت مليار ريال خالل العام السابق، حــي

ة و            ٥,٤الحكومة وتحويالت القطاعات األخرى بنســب  ـئ ـم ي اـل ـف
ي           ١٩,٢ واـل ـت ى اـل ة عــل الت               .  في المـئ حـوـي ي ـت اع ـف ـف ود االرـت ـع وـي

ي     ٢٠,٣القطاعات األخرى إلى ارتفاع تحويالت العاملين بنسبة  ـف
ن    ٩٤,٥المئة  لتبلغ نحو  ـي مليار ريال، وتمثل قيمة تحويالت العامـل

ود   األجانب المقيمين في المملكة إلى دول العالم األخرى أحد أهم بـن
وضـح   .  مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة وـي

الت         ٩-١٠والرسم البياني رقم  ١٢-١٠الجدول رقم  حـوـي طـور ـت ـت
 . م٢٠٠١العاملين األجانب في المملكة منذ 

 
 الحساب الرأسمالي والمالي : ثانيًا

م ٢٠٠٩سجل بند صافي االستثمارات المباشرة خالل عام  
ل       ٣١,٣تدفقًا للداخل بقيمة بلغت  اـب ـق ار       ١٣٤,٩مليار ريال ـم ـي ـل ـم

اشـر           ـب ـم ار اـل ـم ـث ريال خالل العام السابق وذلك نتيجة الرتفاع االسـت
وسجل صافي استثمارات الحافظـة  .  مليار  ٣٩,٤في المملكة بمبلغ 

ل             ٧٥,٣م تدفقًا للخارج بمبلغ ٢٠٠٩خالل عام  اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم
ت  .  مليار ريال خالل العام السابق ٦,١تدفق للخارج بلغ   فيما سجـل

خـارج           ٢٠٠٩صافي االستثمارات األخرى  خالل عـام     ـل ًا ـل ـق دـف م ـت
ة خـالل عـام        .  مليار ريال ٢٧,٢بمبلغ  وسجلت األصول االحتياطـي
ل               ١٢٢,١م تدفقًا للداخل  بمبلغ ٢٠٠٩ اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل  ٥١٣,٨ـم

د األصـول           ـن ل ـب مليار ريال خالل العام السابق، وذلك نتيجة تسجــي
 ١٦٢,٧م تدفقًا للداخل بمبلغ   ٢٠٠٩االحتياطية األخرى خالل عام 

ي          حـواـل ال          ٥١٠,٣مليار ريال مقارنة بتدفق للخـارج ـب ار رـي ـي ـل ـم
 .   خالل العام السابق

 
 نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ــام         ـــع ة ل حـقـق الـحساب الجاري لميزان مدفوعات المملـك
ي         ٦,١م فـائـضًا بلغت نسبته ٢٠٠٩ ــحــل ـــم في المئة من الـنـاتـج ال

ــام     ٢٧,٨اإلجمالي مقابل  م     ( م   ٢٠٠٨في المئة خالل ع جـدول رـق
ــم        ) ١٣-١٠ ي رق اـن ة       )  ١٠-١٠( ، ويوضح الرسم البـي ــطـور نســب ت

فائض وعجز الحساب الـجـاري إلـى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض فائض ميزان السلع والخدمات 
غ     ٧١,٧بما نسبته  اض               ١٥٥,٠في المئة ليبـل خــف ال واـن ار رـي ـي ـل ـم

غ            ٦صافي الدخل من الخارج بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ار       ٣٢,٣في الـم ـي ـل ـم
ى     ريال، على الرغم من ارتفاع عجز صافي التحويالت الجارية إـل

غ          ١٨,١الخارج بما نسبته  ـل ـب ـي ــال           ١٠١,٩في المئـة ـل ــ ار ري ـي ـل ـم
م                 ).   ١١-١٠جــدول رقم (  ي رـق اـن ـي ـب رسـم اـل ) ٨-١٠( ويوضـح اـل

رة                          ـت ـف سـة خـالل اـل ـي رـئ وده اـل ـن جـاري وـب تطور ميزان الحـسـاب اـل
ق              ٢٠٠٩-م٢٠٠٦ جـاري حــق حـسـاب اـل م، والتي تبين أن ميزان اـل

ه خـالل عـام        ٢٠٠٨أعلى فائض في عام  م فيما حقق أدنى فائض ـل
دا             . م٢٠٠٩ ـن ق ـب د حــق ـق وبالنسبة لبنود ميزان الحساب الجاري ، ـف

م فيما ٢٠٠٨السلع والخدمات و الدخل أعلى فائض لهما خالل عام 
ي عـام             رة ـف ـت ـف حقق بند التحويالت الجارية أعلى عجز له خالل اـل

 .     م٢٠٠٩
 
 :السلع والخدمات  -أ
 السلع  -١ 

ي خـالل عـام            ا     ٢٠٠٩انخفض فائض الميزان السلـع ـم م ـب
ي          ٣٩٤,٥في المئة ليبلغ  ٥٠,٤نسبته  حـواـل ة ـب ارـن ـق مليار ريال، ـم
ل  .  مليار ريال في العام السابق ٧٩٥,١ ويعزى هذا االنخفاض بشـك

ة   ( رئيس إلى انخفاض إجمالي الصادرات  تشمل الصادرات النفطــي
ك          ٧٢٠,٧بالمئة لتبلغ  ٣٨,٧بنسبة ) و األخرى  ال، وذـل ار رـي ـي مـل

ة خـالل عـام               ـي ـم اـل ـع غ         ٢٠٠٩النخفاض أسعار النفط اـل ـل ث ـب م حــي
 ٩٥دوالرًا مقابل    ٥٩,٥متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف 

واردات        .  دوالرًا للبرميل خالل العام السابق ـل ة ـل وب ( أما بالنسـب ) ـف
ة      ٢٠٠٩فقد انخفضت خالل عام  ســب غ                ١٤,٢م بـن ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

مليار ريال خالل العام  ٣٧٧,٤مليار ريال مقارنة بحوالي  ٣٢٤,٠
ام                    ـع صـادي خـالل اـل ـت شـاط االـق ـن ـلص اـل .       السابق وذلك ناتج عن تـق

م ٢٠٠٩وانخفضت  الصادرات من الذهب غير النقدي خالل عـام    
في المئة آما انخفضت الواردات، خالل نفس العام، من  ٩,٩بنسبة 

 .بالمئة  ١٤,٢الذهب غير النقدي بنسبة 
 
 الخدمات  -٢

ات خـالل عـام              خـدـم م ٢٠٠٩انخفض العجز في حساب اـل
جـز            ٢٣٩,٦في المئة حيث بلغ  ٣,٠بنسبة  ـع ة ـب ارـن ـق مليار ريال ـم

ق             ٢٤٦,٩بلغ  ام السـاـب ـع ال خـالل اـل اض        .  مليار رـي خــف رجـع اـن وـي
ي           جـز ـف ـع اض اـل العجز في حساب الخدمات بشكل رئيس إلى انخـف
ات       ن وخـدـم صافي بنود الخدمات المالية ومدفوعات خدمات التأمـي

ة و         ٧٣,٣النقل وخدمات التشييد بنسبة  ـئ ـم ي اـل ة          ٣٠,٠ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ي       .  في المئة على التوالي ٢٦,٨في المئة و ٢٧,٧و غ صـاـف ـل حيث ـب

ي       ٢٠٠٩مدفوعات الخدمات المالية خـالل عـام        ار       ١م حـواـل ـي ـل ـم
ي   ٤ريال مقارنة بحوالي  مليار ريال خالل العام السابق وبلغ صاـف

ي       ٢٠٠٩مدفوعات خدمات التأمين خالل عام  ار       ٤,٤م حـواـل ـي ـل ـم
ق                  ٦,٣ريال مقارنة بمبلغ  ام السـاـب ـع ال خـالل اـل ار رـي ـي ـل غ   .  ـم ـل وـب

ي       ٢٠٠٩صافي مدفوعات خدمات النقل خالل عام     ٣٦,٠م حـواـل
وعـات               .  مليار ريال ٤٩,٨مليار ريال مقابل  دـف ي ـم غ صـاـف ـل ا ـب آـم

ي            ١٢,٣خدمات التشييد حوالي  حـواـل ة ـب ارـن ـق  ١٦,٨مليار ريال ـم
د     .  مليار ريال في العام السابق ـن وبالمقابل ارتفع العجز في صافي ـب

ى  ٢٠٠٩في المئة خالل عام  ٣٩,٤خدمات السفر بنسبة  م ليصل إـل
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١٣٨ 

اـئض            .  م٢٠٠٩حـتـى عـام  ١٩٩٠الفترة من  ة ـف ويالحـظ أن نســب
ــى     ـــل الـحـسـاب الـجـاري إلـى الـنـاتج المحلي اإلجمالي بـلـغـت أع

ة     ٢٠٠٥مستوى لها خالل عام  ـــب ــي     ٢٨,٥م حيث بـلـغـت الـنـس ف
ى               جـاري إـل حـسـاب اـل المئة، في حين سجلت أعـلـى نسبة لعجـز اـل

ة           ١٩٩١الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ســب ـن جـاوزت اـل م عندما ـت
 .في المئة ٢١,٠إلى 

 
 مساعدات المملكة  للدول النامية

ــسـرة                  ـــي روض م م مسـاعـدات وـق دـي قـامـت الـمـمـلـكة بتـق
ة         .  لـلدول النامية خـارجــي روض اـل ـق وقد بلغ إجمالي المساعدات واـل

ددة                          ـع ـت ؤسـسـات ـم ـم ن خـالل اـل ة وـم ـي اـئ ـن ـث المقدمة عبر القنوات اـل

حـو     )  م٢٠٠٩  -  ١٩٩١( األطراف خالل الفترة    ار       ١٣٥,٩ـن ـي ـل ـم
روض               ) ١٤  -  ١٠جدول رقم   ( ريال  ـق سـاعـدات واـل ـم ل اـل ، وتشــك
ي أي            ٨٦,٥ اـل ن اإلجــم غ              ١١٧,٦في المئة ـم ـل ال، وـب ار رـي ـي ـل ـم

ار   ١٠,٨إجمالي المساهمات في الجمعيات والمنظمات حوالي  ملـي
ي      ٨,٠ريال وبنسبة  اـل ن           .  في المئة من اإلجــم سـاعـدات ـم ـم ا اـل أـم

ك           ـل دم خـالل ـت ـق خالل العون متعدد األطراف فقد بلغ اإلجمالي الـم
 .في المئة من اإلجمالي ٥,٥مليار ريال وبنسبة  ٧,٤الفترة نحو 

 
أما بالنسبة لمساعدات وقروض المملكة الخارجية المقدمة  

ددة األطـراف                   ـع ـت ؤسـسـات ـم ـم عبر القنوات الثنائية ومن خـالل اـل
اض   ١٥,٣م، فقد بلغت حوالي ٢٠٠٩خالل عام  مليار ريال بانخـف

ق           ٢٧,٩بلغت نسبته  ام السـاـب ـع اـل ة ـب ت       .  في المئة مقارـن ـل د شــك وـق
ر       ٢٠٠٩المساعدات والقروض المقدمة خالل عام  ـب جـزء األـآ م اـل

ة                  ١١,٧بقيمة بلغت  ســب ـن ال وـب ار رـي ـي ـل ن             ٧٦,٣ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ام             ٣٨,٤اإلجمالي، وبانخفاض بلغت نسبته  ـع ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ في الـم

وبــلــغ إجــمــالــي مســاهــمــات الــمــمــلــكــة فــي الــجــمــعــيــات             .  م٢٠٠٨
حـو     ٢٠٠٩والمنظمات خالل عام  ة                ٢,٨م ـن ســب ـن ال وـب ار رـي ـي ـل ـم

ه           ١٨,٦ ـت ـغت نســب ي     ٢٩,٤في المئة من اإلجمالي، وبارتفاع بـل ـف
ن     . المئة مقارنة بالعام السابق ة ـم آما بلغ إجمالي مساعدات المملـك

ون       ٧٨٤م نحـو    ٢٠٠٩خالل العون متعدد األطراف في عام  ـي ـل ـم
في المئة من اإلجمالي، وبانخفاض بـلغت نسبته  ٥,١ريال وبنسبة 

 . في المئة مقارنة بالعام السابق ١٨,١
 

 تطورات سعر الصرف
ظـة               حـاـف ـم ي اـل ودي ـف استمرت مؤسسة النقد العربي الســع

ع الــدوالر                             ودي ـم ريــال الســع ـل ي ـل رســم ر الصـرف اـل ى ســع عــل
ي خـالل عـام               ٣,٧٥األمريكي عند سعر  ـك رـي ريال لكل دوالر أـم

٢٠٠٩(٢)٢٠٠٨(١)٢٠٠٦٢٠٠٧
نسبة التغير 
السنوي ٢٠٠٩
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مليار ريال
ميزان المدفوعات: ٨-١٠رسم بياني رقم  

ميزان الحساب الجاري السلع والخدمات
ـل  الدخــــ التحويالت الجارية
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١٣٩ 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠
٩٠
١٠٠

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

مليار ريال
تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة: ٩-١٠رسم بياني رقم 

نسبة التحويالت للناتج المحليالناتج المحلي  للقطاع الخاص*
للقطاع الخاصمليون ريالالتغير السنوي ٪مليون ريالالعــام

———————————————————————————
٢٧٥١١٨٢٠,٦-٢٠٠١٥٦٦٩٩١,٨
٢٠٠٢٥٩٤٥١٤,٩٢٨٥٦٨٢٢٠,٨
٢٩٨٩٨٥١٨,٥-٢٠٠٣٥٥٤٣٧٦,٨
٣٢١٢٩٩١٥,٨-٢٠٠٤٥٠٨٣٢٨,٣
٢٠٠٥٥١٣٩٥١,١٣٤٦٤٨٧١٤,٨
٢٠٠٦٥٧٢٩٥١١,٥٣٧٣٩٩١١٥,٣
٢٠٠٧٥٩٠٠٩٣,٠٤٠٤٩٦٣١٤,٦
٢٠٠٨٧٨٥٤٦٣٣,١٤٤٠٢٦٣١٧,٨

 **٢٠٠٩٩٤٤٥٣٢٠,٣٤٥٦٢٣٧٢٠,٧

جدول رقم ١٠-١٢ : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية

* باألسعار الجارية.                 ** أرقام أولية.
ـمدفـوعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة  ـزا ن ال ـي ـا ت م ـا ن المصدر: بي

االقتصاد والتخطيط.

النسبة (٪)

———————————————
٢٠٠٠٥٣٦٨٩٧٠٦٦٥٧٧,٦
٢٠٠١٣٥٠٧٥٦٨٦٢٩٦٥,١
٢٠٠٢٤٤٥٢٤٧٠٧٠٦٧٦,٣
٢٠٠٣٨٧٢٢٨٨٠٤٦٤٨١٠,٨
٢٠٠٤١٨٤٨٥٦٩٣٨٧٧١١٩,٧
٢٠٠٥٣٣٧٤٦٣١١٨٢٥١٤٢٨,٥
٢٠٠٦٣٧١٠٠٣١٣٣٥٥٨١٢٧,٨
٢٠٠٧٣٤٩٩٨٥١٤٤٢٥٧٢٢٤,٣
٢٠٠٨٤٩٦٢٠٨١٧٨٦١٤٣٢٧,٨

 **٢٠٠٩٨٥٣٦٨١٤٠٩١٢٤٦,١

جدول رقم ١٠-١٣ : نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

مليون ريال

*  باألسعار الجارية وشامًال رسوم االستيراد.          **  أرقام أولية.

الناتج المحلي اإلجمالي* الحساب الجاري العام

 المصدر :         بيانات الناتج المحلي من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط، وبيانات الحساب الجاري من مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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١٤٠ 

العونمساهمات في 
المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالي األطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————
٥٥٩٧٢٤٩- -١٩٩١٦٦٩٠

١٩٩٢٢٨٦٥١٩٥٥٤٤٣٦٠٤

١٩٩٣٢٢٣٩٢٠٣٦٠٠٣٠٤٢

١٩٩٤١٦٥٠٩٨٦٠٤٢٣٥٢

١٩٩٥١٦١٣٢٧٠٦٣٨٢٥٢١

١٩٩٦١٦٨٨٢٩٣٦١١٢٥٩٢

١٩٩٧٩٧١٢٦٦٤٨٨١٧٢٥

١٩٩٨٢٨٥٨٢٦٦٤٨٤٣٦٠٨

١٩٩٩٥٠٨٩٤٣٥٣٧١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٦٥١٣٧١٣٧١٩٣٩٣

٢٠٠١٨٦٧٨٢٥٥٢٧٤٩٢٠٧

٢٠٠٢٩٥٦٦٢٠٦٢٥٥١٠٠٢٧

٢٠٠٣١٠١٠٦٢١٤١٩١١٠٥١١

٢٠٠٤٦٧٦٧٢٠٣١٦٢٧١٣٢

٢٠٠٥٣٦٧٤٢٨٢١٧٤٤١٣٠

٢٠٠٦٧٧٦٦٢٦٢١٦٨٨١٩٦

٢٠٠٧٦١٠٤١٩٨٠٩٤٨١٧٨

٢٠٠٨١٨٩٦٤٢١٩٥٧٧٢١٢٣٦

٢٠٠٩١١٦٧٦٢٨٤١٧٨٤١٥٣٠١

١١٧٦١٥١٠٨٣٥٧٤٤٩١٣٥٨٩٩اإلجمالي 

للفترة  (١٩٩١-  ٢٠٠٩ )
                                                                      (مليون ريال)

- - : غير متوفرة.

المصدر:  وزارة المالية .

جدول رقم ١٠-١٤ : مساعدات المملكة الخارجية

ال                        .  م٢٠٠٩ رـي ن اـل ـي ي ـب رســم ط اـل رـب ى اـل ظـة عــل وآانت المحاـف
ودي            صـاد الســع ـت ات االـق والدوالر األمريكي مـنـسـجمًة مع متطلـب
ة     ـي رـب ووفق قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الـع
ار          ت أســع ـي ـب ـث باعتماد الدوالر األمريكي مثبتًا مشترآًا لعمالتها وـت

 . م٢٠٠٣عمالتها الثنائية معه ابتداًء من األول من يناير من عام 
 

ي                  ي االســم ـل ـع ـف من ناحية أخرى، ارتفع سعر الصـرف اـل
د   .  م٢٠٠٩و سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال خـالل عـام          ـق ـف

ة          ســب ـن ن             ٣,٤ارتفع سعر الصرف الفعلي االسمي ـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ي عــام             ٩٢,٦٥ قــطـة ـف ى      ٢٠٠٨ـن قــطـة فــي عــام          ٩٥,٧٩م إـل ـن
 ٨,١٥آما ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ، بنسبة . م ٢٠٠٩

ي عـام        ٩٧,٧١في المئة حيث ارتفع  مؤشره من  م ٢٠٠٨نقطة ـف

سعر صرف الريالسعر صرف الريال

الفعلي الحقيقيالفعلي االسميالسنوات

———————————————

٢٠٠٤٩١,٢١٨٤,٤٣

٢٠٠٥٩٠,٦٠٨٢,٢٧

٢٠٠٦٩٠,٣١٨٠,٧٩

٢٠٠٧٨٦,٦١٧٨,٥١

٢٠٠٨٩٢,٦٥٩٧,٧١

٢٠٠٩٩٥,٧٩١٠٥,٦٧

جدول رقم ١٠-١٥ : أسعار صرف الريال الفعلية االسمية والحقيقية

(عام ٢٠٠٠ = ١٠٠)

ـرة اإلحصاءات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي). المصدر:  نـش
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نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي: ١٠-١٠رسم بياني رقم  
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١٤١ 

والرسـم   ١٥  -١٠جدول رقم (م ٢٠٠٩نقطة في عام  ١٠٥,٦٧إلى 
 ).١١-١٠البياني 

 
 معيار االنفتاح لالقتصاد السعودي

وفقًا لمعيار درجة االنفتاح االقتصادي الذي يقيس                      
التجارة الخارجية للسلع والخدمات آنسبة من الناتج المحلي                          

، فقـد سجلت المملكة خــالل          )  ١٦-١٠جدول رقم     (  اإلجمالي   
في   ٧٤,٠درجة انفتاح بمتوسط نسبته        )  م٢٠٠٩-١٩٩٢(الفتــرة  

في المئة في الواليات المتحدة األمريكية  ٢٤,٨المئة، مقارنة بنحو 
آما بلغ متوسط درجة االنفتاح خالل نفس                .  خالل نفس الفترة     

في المئة في     ٤٠,٦في المئة في اليابان، ونحو          ٢٢,٩الفترة نحو   
في المئة    ٥٠,٠في المئة في ترآيا، ونحو          ٤٥,٨استراليا، ونحو   

في   ٧٢,٠في المئة في بريطانيا، ونحو           ٥٥,٤في فرنسا، ونحو      
في   ٤٩,٤في المئة في ألمانيا ونحو          ٦٤,٦المئة في آندا، ونحو       

  ■في المئة في الصين ٤٩,٩المئة فـــي إيطاليـــا، ونحو 

الصيناليابانالسعوديةترآيااسترالياآنداايطاليافرنساألمانيابريطانياأمريكا
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

١٩٩٢٢٠,٦٤٧,٨٤٨,٦٤٣,٠٣٦,٧٥٤,٦٣٤,٧٣١,٧٧٥,٥١٧,٥٣٠,٥
١٩٩٣٢٠,٧٥١,٤٤٤,٦٤١,١٣٩,٥٦٠,٤٣٦,٤٣٣,٠٦٨,٢١٦,٠٢٨,٩
١٩٩٤٢١,٧٥٣,٣٤٦,٠٤٢,٨٤٢,٣٦٦,٨٣٦,٨٤١,٧٦٠,٥١٦,٢٣٩,٦
١٩٩٥٢٣,٢٥٦,٦٤٧,٤٤٤,٤٤٧,٧٧١,٥٣٩,٠٤٤,٢٦٥,٤١٦,٩٣٧,٣
١٩٩٦٢٣,٥٥٨,٥٤٨,٩٤٤,٩٤٤,٨٧٢,٧٣٨,١٤٩,٤٦٧,٠١٩,٢٣٦,٥
١٩٩٧٢٤,٢٥٦,٧٥٣,٧٤٨,٥٤٦,٦٧٧,٠٣٩,٨٥٥,٠٦٥,٦٢٠,٦٣٧,٧
١٩٩٨٢٣,٧٥٣,٨٥٦,٠٤٩,٩٤٧,٣٨٠,٦٤٠,٩٤١,٥٥٦,٥١٩,٩٣٥,٥
١٩٩٩٢٤,٢٥٣,٧٥٧,٩٥٠,٢٤٧,١٨١,٩٣٩,٧٣٨,٧٥٨,١١٩,٠٣٨,٠
٢٠٠٠٢٦,٢٥٧,١٦٦,٤٥٦,٢٥٣,٢٨٤,٩٤٤,٢٤٣,٢٦٨,٦٢٠,٥٤٤,٣
٢٠٠١٢٤,٠٥٦,٥٦٧,٦٥٥,١٥٢,٨٨١,٣٤٣,٨٥٠,٨٦٤,٠٢٠,٥٤٣,١
٢٠٠٢٢٣,٣٥٤,٨٦٦,٩٥٢,٥٥٠,٥٧٧,٨٤٢,٠٤٨,٨٦٥,٠٢١,٤٤٧,٧
٢٠٠٣٢٣,٥٥٣,٣٦٧,٣٥٠,١٤٨,٦٧١,٦٣٨,٣٤٧,٠٧٠,٢٢٢,٤٥٦,٩
٢٠٠٤٢٥,٥٥٣,٣٧١,٨٥١,٣٥٠,٠٧٢,٢٣٨,٨٤٩,٧٧٨,٦٢٤,٧٦٥,٤
٢٠٠٥٢٦,٩٥٦,٣٧٦,٨٥٣,٠٥٢,٠٧١,٨٤٠,٦٤٧,٢٨٨,٧٢٧,٣٦٩,٢
٢٠٠٦٢٨,٢٦٠,٢٨٥,٠٥٤,٩٥٦,٣٧٠,٤٤٣,٠٥٠,٣٩٤,٤٣١,٠٧٢,٠
٢٠٠٧٢٩,٢٥٦,٢٨٦,٨٥٥,٠٥٨,٣٦٧,٨٤٢,٠٤٨,٩٨٤,٠٣٣,٥٧٠,٣
٢٠٠٨٣٠,٨٦٠,٩٨٨,٢٥٥,٢٥٨,٤٦٨,٣٤٧,٥٥٢,٤١٠٤,٩٣٤,٧٧٢,٨
٢٠٠٩٢٧,٧٥٧,٣٨٣,٤٥٢,١٥٦,٧٦٤,٢٤٤,٤٥٠,٩٩٦,٥٣١,١٧١,٩
٢٤,٨٥٥,٤٦٤,٦٥٠,٠٤٩,٤٧٢,٠٤٠,٦٤٥,٨٧٤,٠٢٢,٩٤٩,٩المتوسط

ـرة اإلحصاءات المالية لشهر مايو ٢٠١٠ ، صندوق النقد الدولي. المصدر: نـش

معيار االنفتاح االقتصادي: : ١٠-١٦ جدول رقم
(التجارة الخارجية للسلع والخدمات آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)

نسبة مئوية

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠يناير  

المتوسط الشهري 
مؤشرات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية واالسمية: ١١-١٠رسم بياني رقم  

١٠٠= م ٢٠٠٠العام 

سعر الصرف الفعلي الحقيقي سعر الصرف الفعلي االسمي



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  البترول والثروة المعدنية

     

 

١٤٢ 

غ    ٤,٢بما نسبته  منظمة التعاون االقتصـادي والتنـمية ـل في المئة ليـب
ًا     ٤٧,٥مليون برميل يوميًا مقارنة بنحو  ٤٥,٥ ـي وـم مليون برميل ـي

ة                . م٢٠٠٨في عام  طــق ـن ن دول ـم ل ـم ن ـآ آذلك انخفض الطلب ـم
ل            ٧,٧في المئة ليبلغ  ٣,٨المحيط الهادي بما نسبته  ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

حـو              ٤,٦يوميًا، ودول أوروبا الغربية بما نسبته  غ ـن ـل ـب ـي ة ـل ـئ في الـم
ه     ١٤,٥  ٤,١مليون برميل يوميًا،  ودول  أمريكا الشمالية بما نسبـت

 .مليون برميل يوميًا ٢٣,٣في المئة ليبلغ نحو 
 

صـادي        ـت وارتفع متوسط الطلب خارج منظمة التعاون االـق
ًا            ٣٨,٧في المئة، من  ٢,١والتنمية بما نسبته  ـي وـم ل ـي ـي رـم مليون ـب

ي عـام          ٣٩,٥م إلى ٢٠٠٨في عام  . م٢٠٠٩مليون برميل يوميًا ـف
ة             ســب ـن ن ـب ن الصــي وجاءت هذه الزيادة من ارتفاع الطلب في آل ـم

غ       ٧,٦ ـل ـب ًا، ودول الشـرق                      ٨,٥في المئة لـي ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
ًا، ودول     ٧,٢في المئة ليبلغ  ٤,٣األوسط بنسبة  مليون برميل يومـي

غ           ١,٧أمريكا الجنوبية بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ل            ٦,٠في المـئ ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
ا           ( يوميًا، والدول اآلسيوية األخرى  ورـي ان وـآ اـب ـي ن واـل ) عدا الصــي

ا   ١٠,٠في المئة ليبلغ  ٦,٤بنسبة  مليون برميل يوميًا، ودول أفريقـي
خــفض       .  مليون برميل يوميًا ٣,٢في المئة ليبلغ  ٣,٢بنسبة  ا اـن بينـم

ة      )  سابقًا( في ما آان يعرف بدول االتحاد السوفيتي  ســب ي     ٧,١بـن ـف
ة        ٣,٩المئة ليبلغ  ســب ـن مليون برميل يوميًا، ودول أوروبا الشرقية ـب

 .مليون برميل يوميًا ٠,٧في المئة ليبلغ  ١٢,٥
 

ن عـام              ع األول ـم وسـط          ٢٠١٠وخالل الرـب ـت ع ـم ـف م، ارـت
ون       ٨٦,٣في المئة ليبلغ  ٢,٣الطلب العالمي على النفط بنسبة  ـي ـل ـم

ع               ٨٤,٤برميل يوميًا، مقارنة بنحو  رـب ي اـل ًا ـف ـي وـم ل ـي مليون برمـي
 .م٢٠٠٩األول من عام 

 

م بـعض  ٢٠٠٩شهدت السوق النفطية العالمية خالل عام 
ة   التغيرات نتيجة لألزمة المالية العالمية، فحسب بيانات وآالة الطاـق

ة     ي     ١,٤الدولية، انخفض متوسط الطلب العالمي على النفط بنسـب ـف
ـعرض           ٨٥,٠المئة ليبلغ  وسـط اـل ـت مليون برميل يوميًا، وانخفض ـم

غ       ١,٨العالمي بنسبة  ـل ـب اً                ٨٤,٩في المئة لـي ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ـي ـل . ـم
ي                   رـب ـع ط اـل ـف ـن ر اـل وسـط ســع ـت وانخفضت أسعار النفط، حيث بلغ ـم

دوالر للبرميل بانخفاض نسبته  ٦١,١٨الخفيف وفقًا لبيانات األوبك 
ره عـام            ٣٥,٤ غ        ٢٠٠٨في المئة عن متوسـط ســع اـل ـب  ٩٤,٧٧م اـل

 .دوالر للبرميل
 

ن        ا، ضــم ودـه وقد واصلت المملكة العربية السعودية جـه
ك ( منظمة الدول المصدرة للنفط    رار                )  أوـب ـق ى اســت ظـة عــل حـاـف ـم ـل ـل

ى        ط عــل ـف السوق النفطية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين للـن
ي     ـم اـل ـع ي عـام        .  حد سواء ويعزز النمو في االقتصاد اـل ـف م، ٢٠٠٩ـف

ة          ســب ـن ي     ٦,٤قامت دول منظمة األوبك بخفض متوسط إنتاجها ـب ـف
مليون برميل يوميًا وذلك لتعزيز استقرار السـوق     ٣٣,٤المئة ليبلغ 

ب                      طــل وسـط اـل ـت راجـع ـم ر ـت ط إـث ـف ـن ودعم المستوى العام ألسعار اـل
ة                ـي ـم ـن ـت صـادي واـل ـت اون االـق ـع ـت . العالمي وخاصة من دول منظمة اـل

ة                     ســب ـن خـام ـب ط اـل ـف ـن ن اـل ة ـم وانسجامًا مع ذلك، تراجع إنتاج المملـك
 . مليون برميل يوميًا ٨,٢في المئة ليبلغ  ١١,٣

 
 الطلب العالمي على النفط

وسـط                  ـت خــفض ـم ة، اـن ـي دوـل حسب تقديرات وآالة الطاقة اـل
ه         ٢٠٠٩الطلب العالمي على النفط خالل عام  ـت ا نســب ي     ١,٤م بـم ـف

حـو      ٨٥,٠المئة ليبلغ  ون       ٨٦,٢مليون برميل يوميًا، مقارنة بـن ـي ـل ـم
م       ( م ٢٠٠٨برميل يوميًا في عام  ي       ) ( ١-١١جـدول رـق اـن ـي ورسـم ـب

ب دول            ).  ١-١١رقم  وسـط طــل ـت ويعود هذا االنخفاض إلى نقص ـم

 البترول والثروة المعدنية                        

٢٠١٠
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————————————————————
-٤,١-٢٥,٥٢٤,٣٢٣,٣٢٣,٥٢٢,٩٢٣,٢٢٣,٦٢٣,٤٤,٧دول أمريكا الشمالية
-٤,٦-١٥,٣١٥,٢١٤,٥١٤,٩١٤,٢١٤,٥١٤,٤١٤,٣٠,٧دول أوروبا الغربية

-٣,٨-٨,٣٨,٠٧,٧٨,١٧,٣٧,٣٨,٠٨,١٣,٦دول منطقة المحيط الهادي** 
-٤,٢-٤٩,١٤٧,٥٤٥,٥٤٦,٥٤٤,٤٤٥,٠٤٦,٠٤٥,٨٣,٣دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :
-٤,١٤,٢٣,٩٣,٩٣,٨٤,٠٤,٠٤,٢٢,٤٧,١دول االتحاد السوفيتي (سابقًا)

٧,٥٧,٩٨,٥٧,٧٨,٦٨,٨٨,٩٩,٠٥,٣٧,٦الصين
-٠,٨٠,٨٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٠١٢,٥دول أوروبا الشرقية
٥,٦٥,٩٦,٠٥,٧٥,٩٦,١٦,١٥,٩٥,٤١,٧دول أمريكا الجنوبية
٩,٣٩,٤١٠,٠١٠,٠١٠,١٩,٨١٠,١١٠,٣١,١٦,٤دول آسيا األخرى

٦,٥٦,٩٧,٢٦,٧٧,٣٧,٨٧,١٧,١٦,٢٤,٣دول الشرق األوسط
٣,١٣,١٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢٣,٣٠,٠٣,٢دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

٣٦,٩٣٨,٧٣٩,٥٣٧,٩٣٩,٦٤٠,٤٤٠,١٤٠,٥٤,٩٢,١

-٨٦,٠٨٦,٢٨٥,٠٨٤,٤٨٤,٠٨٥,٤٨٦,١٨٦,٣٠,٢١,٤إجمالي الطلب العالمي
* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير   .          ** تشمل اليابان واستراليا ونيوزلندا وآوريا.

المصدر : نشرة وآالة الطاقة الدولية مارس    ٢٠١٠م.

متوسط الطلب العالمي على النفط*  : ١ -١١ جدول رقم
  (مليون برميل يوميًا)

نسبة التغير المئوية٢٠٠٩
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١٤٣ 

 
ان            ا ـآ اج  ـم ومن خارج منظمة األوبك، ارتفع متوسط إنـت

 ٣,٥م بنسبة   ٢٠٠٩يعرف سابقًا بدول االتحاد السوفيتي خالل عام 
حـدة    ١٣,٣في المئة ليبلغ  مليون برميل يوميًا، وإنتاج الواليات المـت

ي       ٨,١في المئة ليبلغ  ٧,٣األمريكية بنسبة  ًا، ـف ـي مليون برميل يوـم
ة          ٦,٠حين انخفض متوسط إنتاج آل من المكسيك بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف

ة           ٣,٠ليبلغ  ســب ـن ي     ٥,٨مليون برميل يوميًا، والمملكة المتحـدة ـب ـف
ة   ٣,٣مليون برميل يوميًا، والنرويج بنسبة  ١,٥المئة ليبلغ  في المـئ

غ             ٠,٩مليون برميل يـوميًا، وآندا بنسبة  ٢,٤ليبلغ  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم في اـل
ـفس            ٣,٢ د ـن ن عــن مليون برميل يوميًا، بينما بقي اإلنتاج في الصــي

 . مليون برميل يوميًا ٣,٨مستوى العام السابق والبالغ 
 
ن عـام               ع األول ـم وسـط          ٢٠١٠وخالل الرـب ـت ع ـم ـف م، ارـت

غ     ٢,٢اإلنتاج العالمي من النفط بنسبة  ون       ٨٦,٥في المئة ليبـل ـي ـل ـم
ع          ٨٤,٦برميل يوميًا مقارنة بنحو  رـب ًا خـالل اـل مليون برميل يومـي

 . م٢٠٠٩األول من عام 
 

 األسعار العالمية للنفط
وفقًا لبيانات األوبك، انخفضت أسعار النفط العالمية خـالل   

 اإلنتاج العالمي من النفط
غ                 ـل ة، ـب ـي دوـل ة اـل طـاـق حسب ما تشير إليه تقديرات وآالة اـل

حـو       ٢٠٠٩متوسط اإلنتاج العالمي من النفط خالل عـام      ٨٤,٩م ـن
حـو              ١,٨مليون برميل يوميًا بانخفاض نسبته  ـن ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ في الـم

م       ( م   ٢٠٠٨مليون برميل يوميًا في عام  ٨٦,٤ ). ٢-١١جـدول رـق
ويعود هذا االنخفاض إلى نقص متوسط إنتاج دول األوبك، وبعض 
 .الدول  خارج األوبك وخارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
صـدرة               ـم دول اـل ة اـل ظــم ـن فقد انخفض متوسط إنتاج دول ـم

غ        ٦,٤بنسبة ) األوبك(للنفط  ـل ـب ـي ل            ٣٣,٤في المئة ـل ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
ي      ٣٥,٦م مقارنة بنحو ٢٠٠٩يوميًا في عام  ًا ـف مليون برميل يومـي

م ما نسبته ٢٠٠٩وقد مثل إنتاج دول األوبك في عام .  م٢٠٠٨عام 
في  ٤٢,٧في المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي مقارنة بنسبة  ٣٩,٣

ة         ٢٠٠٨المئة في عام  ظــم ـن م، في حين ارتفع متوسط إنتاج دول ـم
ن               ٠,٥التعاون االقتصادي والتنمية بما نسبته  ة ـم ـئ ـم ي اـل  ١٩,٣ـف

حـو     ٢٠٠٨مليون برميل يوميًا عام  ل            ١٩,٤م إلى ـن ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
ي                  ٢٢,٩م ممثًال ما نسبته ٢٠٠٩يوميًا عام  اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

 ).٢- ١١رسم بياني رقـم (اإلنتاج العالمي 
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دول منظمة التعاون االقتصادي 
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٠,٥-١٩,٩١٩,٣١٩,٤١٩,٧١٩,٠١٩,٢١٩,٧١٩,٤٢,٦

المنتجون من خارج األوبك
١٢,٨١٢,٨١٣,٣١٢,٩١٣,١١٣,٤١٣,٥١٣,٦٠,٤٣,٥دول االتحاد السوفيتي (سابقًا)
٧,٥٧,٥٨,١٧,٨٨,٠٨,١٨,٣٨,١٠,٧٧,٣الواليات المتحدة األمريكية

٣,٧٣,٨٣,٨٣,٧٣,٨٣,٨٣,٨٣,٩١,٦٠,٠الصين
-٠,٩-٣,٣٣,٣٣,٢٣,٣٣,٠٣,٢٣,٢٣,٢٢,١آندا

-٦,٠-٣,٥٣,٢٣,٠٣,٠٣,٠٢,٩٣,٠٣,٠٩,٢المكسيك
-٥,٨-١,٧١,٦١,٥١,٦١,٦١,٣١,٥١,٤٦,٠المملكة المتحدة

-٣,٣-٢,٦٢,٥٢,٤٢,٦٢,٣٢,٣٢,٤٢,٤٣,٩النرويج
-٨٥,٦٨٦,٤٨٤,٩٨٤,٦٨٤,٤٨٤,٩٨٥,٩٨٦,٥١,٠١,٨مجموع اإلنتاج العالمي

المصدر : نشرة وآالة الطاقة الدولية مارس    ٢٠١٠م.

———————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي .   ** بيانات عام  ٢٠٠٧م   تشمل إنتاج انجوال، وبيانات  ٢٠٠٨م  تشمل إنتاج األآوادور.

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧

جدول رقم ١١- ٢ : متوسط إنتاج العالم من النفط* 
(مليون برميل يوميًا)

٢٠٠٩
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ة مي لتن لتعاون االقتصادي وا دول منظمة ا اجمالي انتاج 
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م، ارتفع متوسط  سعر ٢٠١٠وخالل الربع األول من عام  
غ        ٧٦,٦النفط العربي الخفيف بنسبة  ـل ـب ـي دوالر    ٧٥,٧٥في المئة ـل

ن         ٤٢,٩٠للبرميل مقارنة بنحو  ع األول ـم رـب دوالر للبرميل في اـل
 ). ٣-١١رسم بياني رقم (م ٢٠٠٩عام 

 
 األسعار الحقيقية للنفط

ط           ٢٠٠٩شهد عام  ـف ـن ـل ة ـل ـي ـق ـي م تراجعًا في األسعار الحـق
السعر االسمي معدًال بمؤشر أسعار المستهلك في الدول الصناعية (

ط   )  م١٩٧٠لسنة األساس عام  ـف ، فقد بلغ متوسط السعر الحقيقي للـن
ي     ٣٦,٤دوالر للبرميل بانخفاض نسبته  ١٠,٣٨العربي الخفيف  ـف

ل خـالل عـام                   ١٦,٣١المئة مقارنة بنحو  ـي رـم ـب ـل م ٢٠٠٨دوالر ـل
ط      ).  ٤-١١جدول رقم (  ـف ـن وآذلك انخفض متوسط السعر الحقيقي ـل

ـيف خـالل            .  م٢٠٠٩عام  خــف ي اـل رـب فقد بلغ متوسط سعر النفط الـع
داره     ٦١,١٨م نحو ٢٠٠٩عام   ٣٣,٦دوالر للبرميل بانخفاض مـق

ره      ٣٥,٤دوالر للبرميل أو ما نسبته  في المئة مقارنة بمتوسط ســع
م       ( م   ٢٠٠٨دوالر للبرميل في عام  ٩٤,٧٧البالغ  ــدول رـق -١١ج

حـو       ٢٠٠٩وبلغ متوسط سعر نفط دبي خالل عام ).  ٣  ٦١,٦٥م ـن
حـو                    ٣٤,١دوالر للبرميل بانخفاض نسبته    ـن ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

وسـط         .  م٢٠٠٨دوالر للبرميل خـالل عـام        ٩٣,٤٨ ـت خــفض ـم واـن
ن       ٣٦,٦بنسبة ) برنت(سعر نفط بحر الشمال   ٩٧,٠١في المئة ـم
دوالر للبرميل في عـام     ٦١,٥م إلى ٢٠٠٨دوالر للبرميل في عام 

ة                   .  م٢٠٠٩ ســب ـن سـاس ـب ـك ط غـرب ـت ـف آما انخفض متوسط سعر ـن
ي عـام        ٩٩,٦٣في المئة من  ٣٨,١ ى    ٢٠٠٨دوالر للبرميل ـف م إـل
 .م٢٠٠٩دوالر للبرميل في عام  ٦١,٦٦

 

١٠

٣٠

٥٠

٧٠

٩٠

١١٠

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ الربع األول  
٢٠١٠
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متوسط األسعار الفورية للنفط: ٣-١١رسم بياني رقم  

النفط العربي الخفيف نفط دبي )برنت(نفط بحر الشمال نفط غرب تكساس

نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال (برنت)نفط دبيالنفط العربي الخفيفالعام
—————————————————————————————
١٩٩٥١٦,٧٣١٦,١٠١٧,٠١١٨,٤٢
١٩٩٦١٩,٩١١٨,٥٨٢٠,٧٠٢٢,٢٠
١٩٩٧١٨,٧١١٨,١٠١٩,٠٦٢٠,٥٦
١٩٩٨١٢,٢٠١٢,١٥١٢,٧١١٤,٣٦
١٩٩٩١٧,٤٥١٧,٢٤١٧,٩١١٩,٣٠
٢٠٠٠٢٦,٨١٢٦,٢٥٢٨,٤٤٣٠,٣٧
٢٠٠١٢٣,٠٦٢٢,٨٣٢٤,٤٦٢٦,٠٠
٢٠٠٢٢٤,٣٢٢٣,٨٣٢٥,٠٣٢٦,١٣
٢٠٠٣٢٧,٦٩٢٦,٧٧٢٨,٨١٣١,٠٩
٢٠٠٤٣٤,٥٣٣٣,٦٦٣٨,٢٣٤١,٤٤
٢٠٠٥٥٠,١٥٤٩,٣٢٥٤,٣٧٥٦,٤٧
٢٠٠٦٦١,٠٥٦١,٥١٦٥,١٤٦٦,٠٠
٢٠٠٧٦٨,٧٤٦٨,٤٠٧٢,٥٦٧٢,٢٩
٢٠٠٨٩٤,٧٧٩٣,٤٨٩٧,٠١٩٩,٦٣
٢٠٠٩٦١,١٨٦١,٦٥٦١,٥٠٦١,٦٦
٢٠١٠

٧٥,٧٥٧٥,٨٨٧٦,٣٣٧٨,٧١الربع األول

جدول رقم ١١-٣ : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط (متوسط الفترة)
(دوالر أمريكي/ برميل)

 المصدر: منظمة أوبك.
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١٤٥ 

غ          ٣٧,٥بنسبة )  برنت( بحر الشمال  ـل ـب ـي دوالر    ١٠,٤٣في المئة ـل
 .م٢٠٠٨دوالر للبرميل في عام  ١٦,٦٩للبرميل مقارنة بنحو 

 
ي         ـيف ـف خــف وبلغ متوسط السعر الحقيقي للنفط العربي اـل

م، في حين ١٩٨٠في المئة من سعره عام  ٨٣,٧م نحو ٢٠٠٩عام 
. م١٩٨٠في المئة من سعره عام  ١٣١,٥م نحو ٢٠٠٨بلغ في عام 

حـو     ٢٠٠٩عـام    )  برنت( وبلغ السعر الحقيقي لنفط بحر الشمال  م ـن
ي عـام                    ١٩٨٠في المئة من سعره عام  ٦٣,٦ غ  ـف ـل ن ـب ي حــي م، ـف
 .م١٩٨٠في المئة من سعره عام  ١٠١,٨م نحو ٢٠٠٨

 
بلغ )  م٢٠٠٩ -م ٢٠٠٥(وخالل خمسة األعوام األخيرة 

ي عـام                    ه ـف وى ـل ى مســت السعر الحقيقي للنفط العربي الخفـيف أعــل
دوالر للبرميل، ووصل أدنى مستوى له  ١٦,٣١م حيث بلغ ٢٠٠٨

م       ( دوالر للبرميل  ٩,٣١م حيث بلغ ٢٠٠٥في عام  ي رـق اـن ـي رسم ـب
٤-١١.( 

 
 الضرائب على النفط في الدول الصناعية

ي      ة ـف انخفضت الضرائب على النفط في الدول الصناعـي
ب      ٢٠٠٩عام  ي الضـراـئ م بشكل طفيف، وواآب ذلك االنخفاض ـف

نقص في تكلفة برميل النفط قبل احتساب الضريبة، والمشتملة على 
ا أدى         ـم ق، ـم تكاليف النفط الخام والنقل والتأمين والتكرير والتسوـي
ع    ـي إلى زيادة ملحوظة في نسبة الضريبة إلى السعر النهائي في جـم

 ).٥-١١جدول رقم (الدول الصناعية 
 

ي               ٢٠٠٩ففي عام  ط ـف ـف ـن ى اـل ة عــل ـب م انخفضت الضرـي
ا          ٢٣,٠٦الواليات المتحدة األمريكية لتبلغ  و ـم ل وـه ـي دوالر للبرـم

ة    ٢٢,٧يمثل  في المئة من السعر النهائي للمستهلك، وهـي أقل نســب
ــدا                   ـن ي ـآ ـغت ـف ـل ة، وـب دوالر    ٢٥,٧٠ضريبة في الدول الصناعــي

ي   ٢٥,٢للبرميل أو ما نسبته  في المئة من السعر النهائي، وبلغت ـف
ه      ٤٥,٥٩اليابان  ـت ن             ٢٦,٢دوالر للبرميل أو ما نسـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ا           ٨٠,١٧السعر النهائي، وبلغت فـي فرنسـا  ل أو ـم ـي رـم ـب دوالر لـل
ا                ٤٨,١نسبته  ـي اـن ـم ي أـل ي، و ـف  ٧٤,٠٨في المئة من السعر النهاـئ

ي، و          ٥٤,١دوالر للبرميل أو ما نسبته  اـئ ـه ـن في المئة من السعر اـل
ة          ٤٧,٩٥دوالر للبرميل أو ما نسبته    ٧٢,٤٠في إيطاليا  ـئ ـم ي اـل ـف

ر           ( من السعر النهائي، بينما بلغت في بريطانيا  ـب ـفرض أـآ ي ـت ـت واـل
ة       اعــي حـو     )   ضريبة على النفط في الدول الصــن دوالر    ١١٥,٧٧ـن

ه            ـت ا نســب ي                         ٥٥,٦١للبرميـل أو ـم اـئ ـه ـن ر اـل ن الســع ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 ).٥ – ١١رسم بياني رقم (للمستهـلك 

 
 االستهالك من مصادر الطاقة 

ن عـام                رة ـم ـت ـف دت اـل ى عـام          ١٩٨٠شـه م ٢٠٠٩م حــت
ي                  اـل ي إجــم ة ـف طـاـق تغيرات ملحوظة في نسبة مساهمة مصـادر اـل

ة   .  الطاقة المستهلكة عالميًا ووـي فقد ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة الـن
راجــعت       والغاز الطبيعي، وبنسبة أقل الطاقة الهيدروجينية، بينما ـت
ة                         ل نســب دل أـق ـع ـم راجــعت ـب ر، وـت ـي ـب ل ـآ نسبة مساهمة النفط بشـك

رغـم      .  مساهمة الفحم من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا ى اـل وعـل
ه                ـي ـل ة، ـي ـي ـم اـل ـع ة اـل من ذلك الزال النفط هو المصدر الرئيس للطـاـق

٠

٥

١٠

١٥

٢٠
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األسعار الحقيقية للنفط: ٤-١١رسم بياني رقم  
م١٩٧٠= سنة األساس 

النفط العربي الخفيف )برنت(نفط بحر الشمال

بحر الشمال (برنت)العربي الخفيفبحر الشمال (برنت)العربي الخفيفالعام
–—————–———–——––—————–————––——
٢٠٠٥٥٠,١٥٥٤,٣٧٩,٣١١٠,٠٩
٢٠٠٦٦١,٠٥٦٥,١٤١١,١٠١١,٨٤
٢٠٠٧٦٨,٧٥٧٢,٥٥١٢,٢٤١٢,٩٢
٢٠٠٨٩٥,١٦٩٧,٣٧١٦,٣١١٦,٦٩
٢٠٠٩٦١,٣٨٦١,٦٨١٠,٣٨١٠,٤٣

——————————–————–—————————————————–—

(سنة األساس عام ١٩٧٠م)

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام مؤشر أسعار المستهلك في الدول الصناعية لسنة أساس عام     ١٩٧٠م.

المصدر: ١. نشرة اإلحصاءات المالية الدولية    (IFS)، صندوق النقد الدولي،     ٢. منظمة األوبك .

جدول رقم ١١- ٤ : األسعار االسمية والحقيقية للنفط

(دوالر أمريكي/ برميل)
األسعار الحقيقية للنفط* األسعار االسمية للنفط
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١٤٦ 

ى  ١٩٨٥في المئة في عام  ٢٠,١االستهالك العالمي للطاقة من  م إـل
ـفس   ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢٣,٨ م، وارتفعت تلك النسبة خالل ـن

ن     ي     ١٩,٩الفترة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ـم ـف
ي      ٩,٩في المئة، وارتفعت آذلك في اليابان من  ٢٥,٠المئة إلى  ـف
 ٣٤,٧في المئة، وزادت تلك النسبة في روسيا من  ١٧,٠المئة إلى 

ى        ١,٨في المئة، وفي الصين من  ٥٢,٧في المئة إلى  ة إـل ـئ ـم في اـل
ة          ٢٤,٧في المئة، والواليات المتحدة األمريكية من    ٣,٧ ـئ ـم ي اـل ـف

جـدول  ( م،   ٢٠٠٩فـي المئة فـي عـام       ٢٧,٠م إلـى ١٩٨٥في عام 
 ).٦ – ١١رقم 

 
ي                اـل ن إجــم ه ـم ـت ـم وبالنسبة للفحم فقد زادت نسبة مسـاـه

ى  ١٩٨٠في المئة في عام  ٢٩,٠االستهالك العالمي للطاقة من  م إـل
ي     ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢٩,٤ رة ـف م، وتراجعت خالل نفس الفـت

ل         ٢٤,٥في المئة إلى  ٢٩,٦ألمانيا من  راجــعت بشــك في المئة، وـت
ن              ا ـم ي روســي ى               ٢٩,٣آبير ـف ة إـل ـئ ـم ي اـل ة،          ١٦,١ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن         ن ـم ــى              ٧٧,٩وتراجعت بشكل واضح في الصــي ــ ة إل ـئ ـم ي اـل ـف
ــة                          ٧٠,٦ ظــم ـن ي دول ـم ـيف ـف ل طــف راجــعت بشــك في المئــة، وـت

ن             ــة ـم ــ ـي ـم ـن ي عـام                ٢٠,١التعــاون االقتصادي والـت ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
دت     ٢٠٠٩في المئة فـي عام  ١٩,٩م إلـى ١٩٨٠ زاـي م، في حيـن ـت

ن               ــة ـم ــ ـي ـك رـي ي     ٢١,٣تلك النسبــة في الـواليـات المتحــدة األـم ـف
ي       ١٦,٠فـي المئـة، وفـي اليـابان مـن  ٢٢,٨المئة إلى  ة ـف ـئ في الـم

ــم     ( م،   ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢٣,٥م إلــى ١٩٨٠عام  جـدول رق
٧ – ١١.( 

 
ن                     ا ـم ـه ـت ـم ة مسـاـه ـعت نســب ـف أما الطاقة النووية فقد ارـت

ة     ٢,٥إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة بشكل ملحوظ من  ـئ ـم في اـل
ذه       .  م٢٠٠٩في المئة عـام       ٥,٥م إلى ١٩٨٠في عام  ـعت ـه ـف وارـت

صـادي                       ـت اون االـق ـع ـت ة اـل ظــم ـن ي دول ـم النسبة خالل نفس الفترة ـف
ى          ٣,٩والتنمية من  ة إـل ـئ ـم ي                  ٩,٧في اـل ـعت ـف ـف ة، وارـت ـئ ـم ي اـل ـف

ة                                       طـاـق ن اـل ل ـم ك ـآ د ذـل ـع ي ـب أـت ي، وـي ـع ـي طــب از اـل ـغ م اـل الفحـم، ـث
 .الهيدروجينية والطاقة  النووية

 
الك    ـه فقد تراجعت نسبة مساهمة النفط من إجمالي االسـت

ة عـام         ٣٧,٩العالمي للطاقة من  ـئ ى      ١٩٨٥في الـم ي     ٣٤,٨م إـل ـف
ي              ٢٠٠٩المئة عام  رة ـف ـت ـف ـفس اـل م، وتراجعت هذه النسبة خـالل ـن

 ٣٩,٧في المئة  إلى  ٤٢,٨منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من 
ن                 ة ـم ـي ـك رـي حـدة األـم ـت ـم في المئة، وآذلك تراجعت في الواليات اـل

ن          ٣٨,٦في المئة إلى  ٤٠,٢ ان ـم اـب ـي ي     ٥٥,١في المئة، وفي اـل ـف
ى             ٣٢,٥في المئة، وفي روسيا من  ٤٢,٦المئة إلى  ة  إـل ـئ ـم ي اـل ـف
ن         ١٩,٣ ن ـم  ١٣,٨في المئة، في حين زادت تلك النسبة في الصــي

ي عـام          ١٨,٦م إلى ١٩٨٥في المئة  في عام  م، ٢٠٠٩في المئة ـف
 ).٦ – ١١جدول رقم (

 
أما الغاز الطبيعي فقد تزايدت نسبة مساهمته من إجمالي 

١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————————————

١٤,٣٠١٥,٧٥١٦,٧٠١٧,١٨١٩,٧٧٢٣,٣٥٢٣,٠٦مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٣٣,١٠٢٧,١٨١٩,١٣١٩,٤٨٢٠,٥٠١٧,٣٥٢٢,٧٤نسبة الضريبة للسعر النهائي

٢٢,٢٠٢٢,٢٨٢١,٦٤٢١,٧١٢٤,٧٣٢٧,٤٤٢٥,٧٠مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٣٨,٤٧٣٢,٣٤٢٢,٣٦٢٢,٣٤٢٣,٠٩١٩,٢٩٢٥,٢١نسبة الضريبة للسعر النهائي

٤٣,٧٠٣٩,٣٣٣٧,٥٤٣٧,٩٢٤٠,٦٤٤٥,٥٩٤٥,٥٩مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٣٧,٨٤٣٩,٢٧٢٦,٤٥٢٦,٦٩٢٧,٣٢٢٢,٢٠٢٦,٢٣نسبة الضريبة للسعر النهائي

٨٠,١٠٦٤,٥٥٦٩,٧٤٧٠,٣٠٧٣,٥٧٨٣,٨٣٨٠,١٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٧٠,٥١٥٨,٥٨٤٨,١١٤٨,٤٣٤٧,٢٢٤٠,٢٦٤٨,١٠نسبة الضريبة للسعر النهائي

٦٦,١٠٥٢,١٣٦٣,٥٤٦٤,٣٤٦٧,١٥٧٤,٢٣٧٤,٠٨مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٦٤,١٧٥٦,٢٤٤٧,١٢٤٧,٦٦٤٥,٨٥٣٩,٨٤٥٤,١٠نسبة الضريبة للسعر النهائي

٧١,٤٠٥٩,٣٣٦٦,٤٩٦٦,٧٥٦٩,٨٨٧٥,٢٤٧٢,٤٠مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٦٩,٢٥٥٨,٩٠٤٨,٩١٤٨,٨٢٤٦,٩٧٣٨,٦٤٤٧,٩٥نسبة الضريبة للسعر النهائي

٦٤,٦٠٩٤,٠٨١٠١,٢٤١٠٢,٢١١٠٦,٠٤١١٨,١٠١١٥,٧٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٥٩,٢١٦١,٥٣٥٤,٧٠٥٥,١٦٥٣,٦٨٤٦,١١٥٥,٦١نسبة الضريبة للسعر النهائي

جدول رقم ١١- ٥ : الضرائب على النفط في الدول الصناعية 

الدولـــــــــة

 المصدر : منظمة األوبك .

ألمانيا

إيطاليا

المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية

آندا

اليابان

فرنسا

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

آندا اليابان فرنسا ألمانيا إيطاليا المملكة 
المتحدة

ية
ئو
 م
بة
نس

نسبة الضريبة على النفط إلى  : ٥- ١١رسم بياني رقم  
سعره النهائي للمستهلك في الدول الصناعية لعام  

م٢٠٠٩
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١٤٧ 

ن        ٣,٦في المئة إلى  ٥,٨وفي اليابان من  ا ـم ـي اـن في المئة، وفي ألـم
ن       ١,٤في المئة إلى  ١,٨  ٤,٠في المئة، آما تزايدت في روسيا ـم

ى             ٢,٩في المئة، وفي الصين من    ٥,٨في المئة إلى  ة إـل ـئ ـم ي اـل ـف
 ).٩ – ١١جدول رقم (في المئة،  ٦,٤

 
عي      ي ب ط احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغاز ال

خـام                   استقر  ط اـل ـف ـن ن اـل ت وجـوده ـم احتياطي المملكة الثاـب
ة عـام                اـي ـه ي ـن غ ـف م ٢٠٠٩حول نفس مستواه في العام السابق ليبـل

و ارتفع احتياطي المملكة الثابت وجوده .  مليار برميل ٢٦٤,٦نحو 
م ٢٠٠٩في المئة ليبلغ في نهاية عام    ٤,٦من الغاز الطبيعي بنسبة 

حـو         ٢٧٩,٧حوالي  ـن  ٢٦٧,٣تريليون قدم مكعب قياسي، مقارنة ـب

ة،       ٨,٧في المئة إلى  ٣,٧الواليات المتحدة األمريكية من  ـئ ـم في اـل
ى        ٥,٦آما ارتفعت في اليابان من  ة إـل ة،          ١٣,٤في المـئ ـئ ـم ي اـل ـف

في المئة، وفي روسيا من  ١٠,٥في المئة إلى  ٣,٧وفي ألمانيا من 
 ).٨ – ١١جدول رقم (في المئة،  ٦,١في المئة إلى  ١,٣

 
ي            اـل ن إجــم ة ـم وشهدت نسبة مساهمة الطاقة الهيدروجينـي

ة   االستهالك العالمي للطاقة ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت تلك النسـب
ى      ١٩٨٠في المئة في عام  ٦,٢من  ي عـام                ٦,٦م إـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

م، وتــراجــعــت هــذه الــنــســبــة فــي دول مــنــظــمــة الــتــعــاون                 ٢٠٠٩
ي             ٥,٧في المئة إلى    ٧,٠االقتصادي والتنمية من  ة، وـف ـئ ـم ي اـل ـف

ة،       ٢,٩في المئة إلى  ٤,٣الواليات المتحدة األمريكية من  ـئ ـم في اـل

نسبة مساهمة النفط من 
إجمالي الطاقة المستهلكة

١٩٨٥١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩

————————————————————————————
٣٧,٩٣٩,٩٣٩,٨٣٨,٩٣٦,٩٣٦,٣٣٥,٨٣٥,٥٣٥,٠٣٤,٨دول العالم

دول منظمة التعاون االقتصادي 
٤٢,٨٤٣,٣٤٣,٠٤١,١٤١,٠٤١,٠٤٠,٧٤٠,٣٣٩,٦٣٩,٧والتنمية

٤٠,٢٤٠,٥٣٩,٠٣٨,٨٤٠,٥٤٠,٥٤٠,٤٣٩,٩٣٨,٦٣٨,٦الواليات المتحدة األمريكية
٥٥,١٥٧,٨٥٤,٦٤٩,٥٤٦,٣٤٦,٧٤٥,٢٤٤,٥٤٣,٦٤٢,٦اليابان
٣٢,٥٢٩,٣٢٣,٤١٩,٤١٩,٢١٨,٣١٨,٢١٨,٢١٨,٧١٩,٣روسيا
١٣,٨١٦,٥١٩,٣٣٠,٠٢٢,٤٢٠,٩٢٠,٦١٩,٥١٨,٩١٨,٦الصين

نسبة مساهمة الغاز الطبيعي 
من إجمالي الطاقة المستهلكة

٢٠,١٢٢,٥٢٣,٢٢٤,٢٢٣,٦٢٣,٦٢٣,٧٢٣,٩٢٤,٠٢٣,٨دول العالم
دول منظمة التعاون االقتصادي 

١٩,٩٢٠,٠٢١,٩٢٢,٧٢٣,٠٢٣,١٢٣,٢٢٣,٩٢٤,٥٢٥,٠والتنمية

٢٤,٧٢٥,٢٢٧,٠٢٦,١٢٤,٨٢٤,٥٢٤,٤٢٥,٢٢٦,٠٢٧,٠الواليات المتحدة األمريكية
٩,٩١٠,٨١١,٢١٣,٣١٣,٦١٣,٦١٤,٦١٥,٧١٦,٦١٧,٠اليابان
٣٤,٧٤٤,٣٥٠,٩٤٣,٤٥٣,٩٥٤,٢٥٥,٢٥٤,١٥٣,٠٥٢,٧روسيا
١,٨٢,٠١,٩٢,٩٢,٥٢,٦٢,٩٣,٤٣,٦٣,٧الصين

جدول رقم ١١- ٦ : نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة المستهلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانية، أعداد مختلفة      .

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

——————————–———–—————————————
١٩٨٠٢٩,٠٢٠,١٢١,٣١٦,٠٢٩,٦٢٩,٣٧٧,٩
١٩٨٥٣٠,٧٢٢,٥٢٤,٦١٩,٩٢٩,٧٢٦,٣٨٠,٣
١٩٩٠٢٨,٥٢٤,٥٢٤,٩١٧,٧٣٦,٨٢١,٢٧٩,٩
١٩٩٥٢٧,٠٢١,٧٢٣,٩١٧,٥٢٧,١١٩,١٧٦,٤
٢٠٠٠٢٣,٦٢٠,٩٢٤,٦١٩,٢٢٥,٧١٦,٧٥٩,٤
٢٠٠٤٢٧,٢٢١,٠٢٤,١٢٣,٢٢٥,٨١٥,٩٦٨,٧
٢٠٠٥٢٧,٨٢١,٠٢٤,٤٢٣,٢٢٥,٢١٦,٦٦٩,٩
٢٠٠٦٢٨,٤٢١,١٢٤,٤٢٢,٩٢٥,١١٦,٠٧٠,٢
٢٠٠٧٢٨,٨٢١,٤٢٤,٣٢٤,٣٢٧,٧١٦,٣٧٠,٥
٢٠٠٨٢٩,٠٢١,٠٢٤,٥٢٥,٣٢٥,٨١٧,٣٧٠,٠
٢٠٠٩٢٩,٤١٩,٩٢٢,٨٢٣,٥٢٤,٥١٦,١٧٠,٦

جدول رقم ١١- ٧ : نسبة مساهمة الفحم من إجمالي الطاقة المستهلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.
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١٤٨ 

غ      ٦,٤م نتيجة الرتفاع االستهالك العام بنسبة ٢٠٠٩ ـل ـب ـي في المئة ـل
ط        ١٠٣٥,٤ ـف ـن مليون برميل، وانخفاض استهالك قطاع صناعـة اـل

غ       ١٦,٠بنسبة  ـل ـب ل           ١١٥,٩في المئة لـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ة      .  ـم ســب ـن اـل وـب
للنصيب النسبي من االستهالك العام، فقد بلغ نصيب الغاز الطبيعي 

زل        ٣٦,٨ دـي ي     ٢٠,٧في المئة من إجمالي االستهالك العام، واـل ـف
ود         ١٤,٠المئة، والبنزين  وـق ت اـل ة،          ٧,٣في المئة، وزـي ـئ ـم ي اـل ـف

د       .  في المئة ١٥,٤والزيت الخام  ـق ط ـف ـف أما في استهالك صناعة الـن
الك           ٧٣,٨بلغ نصيب الغاز الطبيعي  ـه ـــت ي اسـ اـل في المئة من إجــم

ود   ١٠,٤صناعة النفط، وغاز الوقود حوالي  في المئة، وزيت الوـق
 .في المئة ٦,٢

 
 صادرات المملكة من النفط

انخفضت صادرات المملكة من النفط الخـام خـالل عـام        
ل         ٢٢٨٧,٧في المئة، إذ بلغت  ١٤,٤م بنسبة ٢٠٠٩ ـي رـم ون ـب ـي مـل

ضـت    .  م٢٠٠٨مليون برميل في عام  ٢٦٧٢,٤مقارنة بنحو  وانخــف
في المئة  لتبلغ  ٤,٧صادرات المملكة من المنتجات المكررة بنسبة 

ي عـام        ٣٨٦,٣مليون برميل مقارنة بنحو  ٣٦٨,١ مليون برميل ـف
 ).١٣ – ١١جدول رقم (م ٢٠٠٨

 
ب   وقد استحوذت منطقة آسيا والشرق األقصى على أغـل

 .م٢٠٠٨تريليون قدم مكعب قياسي في نهاية عام 
 

 إنتاج المملكة من النفط الخام
خـام             ط اـل ـف ـن ن اـل انخفض إنتاج المملكة العربية السعودية ـم

ي          ١١,٣م بنسبة ٢٠٠٩خالل عام  غ حـواـل ـل  ٢٩٨٧,٣في المئة ليـب
ل عـام             ٣٣٦٦,٣مليون برميل مقارنة بنحو  ـي رـم ون ـب م ٢٠٠٨ملـي

ي      ).  ١٠ – ١١جدول رقم ( وـم ـي وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة اـل
 .مليون برميل ٨,٢م حوالي ٢٠٠٩لعام 

 
 اإلنتاج واالستهالك المحلي من المنتجات المكررة

ام                      ـع ررة ـل ـك ـم جـات اـل ـت ـن ـم ن اـل ة ـم انخفض إنتاج المملـك
ة          ٦٩٧,٥في المئة ليبلغ  ٣,٣م بنسبة ٢٠٠٩ ارـن ـق ل ـم ـي رـم مليون ـب
م      ( م ٢٠٠٨مليـون برميـل في عام  ٧٢١,٤بنحـو   –١١جـدول رـق
١١ .( 

 
جـات                        ـت ـن ـم ن اـل ي ـم حــل ـم الك اـل ـه ـــت وارتفع إجمالي االسـ

ة        ٢٠٠٩المكررة والزيـت الخام والغاز الطبيعي في عـام     ــســب ـن م ـب
حـو              ١١٥١,٣فـي المئة ليصل إلى  ٣,٧ ـن ة ـب ارـن ـق ل ـم ـي مليون برـم

 ).١٢ – ١١جدول رقم (م ٢٠٠٨مليون برميل في عام  ١١١٠,٧
 

ي خـالل عـام           حــل وجاءت هذه الزيادة في االستهالك الـم

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٨٠٢,٥٣,٩٣,٧٥,٦٣,٧١,٣٠,٠
١٩٨٥٤,٥٧,٤٥,٨٩,٢١٠,٧٢,٦٠,٠
١٩٩٠٦,٦٩,٩٨,١٨,١١١,٨١١,٢٠,٠
١٩٩٥٧,٤١١,٠٨,٨١٥,١١١,٩٤,١٠,٤
٢٠٠٠٦,٥٩,٥٧,٨١٤,٠١١,٦٤,٦٠,٥
٢٠٠٤٦,١٩,٦٨,٠١٢,٤١١,٤٤,٩٠,٨
٢٠٠٥٥,٩٩,٦٧,٩١٢,٧١١,٣٥,٠٠,٨
٢٠٠٦٥,٨٩,٧٨,١١٣,٢١١,٥٥,٠٠,٧
٢٠٠٧٥,٦٩,٤٨,١١٢,٢١٠,٣٥,٩٠,٨
٢٠٠٨٥,٥٩,٤٨,٣١١,٢١٠,٩٥,٨٠,٨
٢٠٠٩٥,٥٩,٧٨,٧١٣,٤١٠,٥٦,١٠,٧

جدول رقم ١١- ٨ : نسبة مساهمة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة المستهلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانية، أعداد مختلفة.

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٨٠٦,٢٧,٠٤,٣٥,٨١,٨٤,٠٢,٩
١٩٨٥٦,٧٧,٤٤,٦٦,٠١,٥٣,٩٤,١
١٩٩٠٢,٤٢,٣١,٣١,٩٠,٥١,٧١,٦
١٩٩٥٢,٧٢,٤١,٢١,٥٠,٦٢,٤١,٩
٢٠٠٠٦,٨٥,٨٢,٧٤,٠١,٨٥,٩٧,٢
٢٠٠٤٦,٣٥,٤٢,٦٤,٤١,٩٦,١٥,٦
٢٠٠٥٦,٣٥,٣٢,٦٣,٨١,٩٥,٩٥,٧
٢٠٠٦٦,٣٥,٤٢,٨٤,١١,٩٥,٦٥,٦
٢٠٠٧٦,٣٥,١٢,٤٣,٣١,٥٥,٥٥,٩
٢٠٠٨٦,٥٥,٥٢,٥٣,٣١,٥٥,٢٦,٦
٢٠٠٩٦,٦٥,٧٢,٩٣,٦١,٤٥,٨٦,٤

جدول  رقم ١١- ٩ : نسبة مساهمة الطاقة الهيدروجينية من إجمالي الطاقة المستهلكة 

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانية، أعداد مختلفة      .
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١٤٩ 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩المنتج
——————————————————

أ) االستهالك العام
١٢,١٩١١,٨٦١٢,٤٦١٣,٠١١٣,٢١غاز البترول المسال

١٠٨,٧٩١١٥,٣٠١٢٦,٧١١٣٦,٧٠١٤٥,١٢البنزين الممتاز
٢٠,٥٠٢٠,٤٠٢١,٠٩٢٢,٦٣٢٢,٢٤وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

١٦٤,٥١١٧٨,٩٧١٩١,٨٥٢٠٨,١٢٢١٤,٨٠الديزل
٨٦,٢٨٩٣,٢٠١٠١,٢٦١٠٥,٩٣٧٦,٠٩زيت الوقود
٥٨,٧٩٦٠,٧٩٦٩,٠٦٨٠,٤٦١٥٩,٦٣الزيت الخام

١٥,٧٦١٧,٨٩١٨,٧٨٢٢,٧٧٢١,٦٨اإلسفلت
١,٩٩١,٦٠١,٥٨١,٨٥١,٨٣زيوت التشحيم
٣٣٦,٣٣٣٤٥,٨٨٣٤٩,٠٥٣٨١,٣٥٣٨٠,٧٩الغاز الطبيعي

٨٠٥,١٤٨٤٥,٨٩٨٩١,٨٢٩٧٢,٨١١٠٣٥,٣٨المجموع الفرعي 
ب) استهالك صناعة النفط

١,٠٤١,٢٧٢,٤٥٢,٥٧٢,٦٤غاز البترول المسال
٩,٣٦٨,٣٠٨,٠٠٨,٠٥٧,١٨زيت الوقود

٤,١١٤,٩٧٢,٤٥٣,٣٥٦,٠١الديزل
١٩,٠٧١٩,٤٤١٨,٢٩٢٥,١١١٢,١٠غاز الوقود
٠,٢٣٠,٢٠٠,٣٣٠,٣٠٠,٣٤الزيت الخام

٨٠,٥٦٧٧,٠٢٩٠,٩٢٩٦,٣٢٨٥,٤٦الغاز الطبيعي
٤,٤٣٢,٢١٢,١٤-٤,٤٢٠,٧٨أخرى

١١٨,٧٩١١٠,٤٢١٢٦,٨٧١٣٧,٨٩١١٥,٨٦المجموع الفرعي 
٩٢٣,٩٣٩٥٦,٣٢١٠١٨,٦٨١١١٠,٧٠١١٥١,٢٥المجموع الكلي 

(مليون برميل)

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

جدول رقم ١١- ١٢ : االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩المنتج
—–——————————————————————

١٢,٣-١٢,٧٤١٤,٧٣١١,٥٢١١,٣٠١٢,٦٩١,٩غاز البترول المسال
٤,٥-١١٤,٣٠١٠٢,٥٧١٢٨,٣٨١٢٤,٠١١٢٩,٦٢٣,٤البنزين الممتاز

-٨٤,٥٧٨٣,٨٥٦٠,٢٦٧٦,٦٠٦٥,٣٦٢٧,١١٤,٧نافثا
-٨٠,٩١٧٧,٣٣٦٧,٢٨٦٩,٦٨٦٣,٥٠٣,٦٨,٩وقود طائرات (آيروسين)

-٢٣٦,٣٧٢٤١,٧٩٢٣٨,٥٠٢٤٧,٤٤٢٢٧,٦٩٣,٧٨,٠ديزل
١٧٧,٩٧١٨١,٠٠١٧٤,٣٩١٧٤,٣٨١٨١,٦١٠,٠٤,١زيت وقود
-١٣,٧٨١٤,١٦١٥,٠٤١٧,٩٦١٧,٠٤١٩,٤٥,٢اإلسفلت
-٧٢٠,٦٤٧١٥,٤٣٦٩٥,٣٧٧٢١,٣٧٦٩٧,٥١٣,٧٣,٣المجموع

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

جدول رقم ١١- ١١ : إنتاج المملكة من المنتجات المكررة * 
(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية
—————–—

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————

-٣٣٦٠,٩٣٢١٧,٨٣٣٦٦,٣٢٩٨٧,٣٤,٦١١,٣إجمالي اإلنتاج

٩,٢٨,٨٩,٢٨,٢المتوسط اليومي

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

جدول رقم ١١- ١٠ : إنتاج المملكة من النفط الخام
(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية
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ون    ٥٦,٤في المئة مقارنة بنحو  ٣,٧مليون طن بارتفاع نسبته  ـي مـل
ق  ع                     .  طن في العام الساـب ى دخـول مصـاـن ادة إـل زـي ك اـل ـل زى ـت ـع وـت

ع    صـاـن د   .  إنتاجية جديدة وارتفاع الطاقات اإلنتاجية لبعض الـم وشــه
في المئة  ٥,٩مليون طن بارتفاع نسبته  ٤٦,٣م تسويق ٢٠٠٩عام 

ضـت                        ٤٣,٧مقارنة بنحو  خــف ق، واـن ام السـاـب ـع ي اـل ون طـن ـف ـي مـل
ال          ١٠٣في المئة  لتبلغ    ٣١,٨إيرادات المبيعات بنسبة  ار رـي ـي ـل ـم

ق   ١٥١مقارنة بنحو  اح       .   مليار ريال في العام السـاـب ـغت األرـب ـل وـب
ال،       ٩م نحو ٢٠٠٩الصافية التي حققتها الشرآة في عام  ار رـي ـي مـل

ي          ٢٢في المئة مقارنة بنحو  ٥٩,١بانخفاض نسبته  ال ـف ار رـي ـي مـل
ى                     ب عــل طــل ي اـل حـاد ـف راجـع اـل ـت العام السابق، ويعزى ذلك إلى اـل
ام         ـع ن اـل المنتجات البتروآيماوية والمعادن مع بداية الربع الرابع ـم

م، بسبب حالة الرآود االقتصادي التي أصابت االقتصـادات  ٢٠٠٨
آما استمرت شرآة سابك بتنويع قنوات التمويل .  الرئيسة في العالم

دات     ٢٠٠٩لمشاريعها حيث وقعت خالل العام  م اتفاقية إصدار ســن
ى عـدة                )  طرح خاص( دين  ة عــل اـم ـع ارات اـل ـم ـث مع صندوق االسـت

ودي        ١٠اصدارات بمبلغ إجمالي قدره  ال ســع اصـدرت  .  مليار رـي
ار   ٢سابك اصدارها األول من هذه االتفاقية بمبلغ إجمالي قدره  ملـي

ة       .  م٢٠١٦ريال سعودي، تستحق الدفع في عام  رت الشـرـآ ـم واسـت
ة                     جــي ـي راـت ا اإلســت ـه ك   ( في مشاريعها التنموية في إطـار خـطــت سـاـب

ررة خـالل عـام           ـك ـم صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات اـل
ي   ) ٦  –  ١١رسم بياني رقم ( م ٢٠٠٩ اـل ، حيث بلغ نصيبها من إجـم

ة، و            ٦٤,٨صادرات المملكة من النفط الخام  ـئ ـم ي اـل ي     ٥٧,٥ـف ـف
ا     .  المئة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة ـه ـي ـل وـي

ن                         ا ـم ـه ـب غ نصــي ـل ي ـب ـت ة اـل ـي اـل من حيث الترتيب دول أمريكا الشــم
حـو         ١٦,٩إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام  ة، وـن ـئ ـم في اـل

جـات                              ١,٣ ـت ـن ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم ي صـادرات اـل اـل ن إجــم في المئة ـم
ى                ت عــل ي حصــل ـت ي     ١٠,٠المكررة، ثم دول أوروبا الغربية اـل ـف

ي   ٨,٥المئة من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام، ونحو  ـف
غ                      ـل د ـب ـق ا دول الشـرق األوسـط ـف ررة، أـم المئة من المنتجات المـك

ط                  ٤,٦نصيبها  ـف ـن ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم في المئة من إجمالي صـادرات اـل
ن               ١٩,٥الخام، ونحو  ة ـم ـك ـل ـم ـم في المئة من إجمالي صـادرات اـل

ا     ن             ٢,٦المنتجات المكررة، وبلغ نصيب دول أفريقـي ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 .في المئة من المنتجات المكررة ١٠,٩النفط الخام، ونحو 

 
 صناعة البتروآيماويات في المملكة

ك  ( حققت الشرآة السعودية للصناعات األساسية   ي  )  سـاـب ـف
اج                ٢٠٠٩عام  ـت ي حـجـم اإلـن ة ـف م  أعلى األرقام منذ إنشاء الشـرـآ

ي عـام        حـو       ٢٠٠٩والمبيعات، حيث بلغ إنتاج الشرآة ـف  ٥٨,٥م ـن

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى
——–——————————————————————————————————
٥٧١,٧٨١١,٠٤٥٩٠,٦٦٥,٨٢٣٨٦,١٢٤,٦٧١٦,٩١,٣دول أمريكا الشمالية
٢٢,٣٤٩,٣٦٢٣,٠٣٨,٩٧٢٣,٠١٧,٤٨١,٠٢,٠دول أمريكا الجنوبية
٣٠٦,٠٤٣٦,٢٨٣١٠,٩٧٣٨,٩٠٢٢٨,٤٥٣١,٣٢١٠,٠٨,٥دول أوروبا الغربية
١١٣,٠٦٦١,٠٤١١٠,٢٣٥٦,٦٦١٠٤,٢٥٧١,٧٧٤,٦١٩,٥دول الشرق األوسط

٧١,٧٦٤٥,٣١٧٤,٧٠٤٩,٤٢٦٠,٣٣٤٠,٠٣٢,٦١٠,٩دول أفريقيا
١٤٥٣,٢٣٢٤٩,٦٦١٥٦٠,٨٦٢٢٤,٢٧١٤٨٢,٦١٢١١,٧١٦٤,٨٥٧,٥دول آسيا والشرق األقصى

٢,٩٥٢,٩٧١,٩٧٢,٢٣٢,٨٩١,٠٨٠,١٠,٣دول اوقيانوسيا
٢٥٤١,١٦٤١٥,٦٦٢٦٧٢,٤٢٣٨٦,٢٧٢٢٨٧,٦٦٣٦٨,٠٦١٠٠,٠١٠٠,٠المجموع

النصيب المئوي لعام ٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

(مليون برميل)

————————–—————————–—————————–———————–——

جدول رقم ١١- ١٣ : صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة * (حسب المناطق)

٢٠٠٧

رسم بياني رقم ١١-٦: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام ٢٠٠٩م

٨,٥٪٢,٠٪١,٣٪

١٩,٥٪

١٠,٩٪ ٥٧,٥٪

٠,٣٪

منتجات مكررة  

١٦,٩٪

١,٠٪
٢,٦٪٤,٦٪١٠,٠٪

٦٤,٨٪
٠,١٪

م   نفط خا

امريكا الشمالية امريكا الجنوبية اوروبا الغربية الشرق االوسط افريقيا اسيا والشرق االقصى اوقيانوسيا
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ك    (حيث أنجز مشروع التوسعة الثالثة لشرآة شرق ) م٢٠٢٠ ـل ـت تـم
ع     ) في المئة من الشرآة ٥٠سابك  ـب ـن ، ومشروع مجمع ينساب في ـي

ة    )   في المئة من الشرآة ٥١تملك سابك ( ـن اـم ومشروع المرحلة الـث
لشرآة غاز في الجبيل الصناعية ويتوقع بدء االنتاج خالل النصف 

ل        ٢٠١٢األول من عام  ـي جــب اـل م، ومشروع مجمع آيان السعودية ـب
ي            ) في المئة من أسهمها ٣٥تمتلك سابك ( جـازه ـف ع اـن وـق ـت ـم فمن اـل

جـات         .  م٢٠١٠نهاية عام  ـت ـن ـم ـل بينما يتوقع انجاز مشروع الصلب ـل
ك    ( الطويلة في مجمع شرآة حديد بمدينة الجبيل  ي     ٥٠تملك ساـب ـف

 . م٢٠١٢خالل النصف الثاني من عام ) المئة من الشرآة
 

 الثروة المعدنية 
ى          ة عــل ـي دـن ـــع تـشرف وآـالة وزارة البتـرول للـثروة الم

م       ( األنشطة التعدينية في المملكة العربية السعودية    -١١جـدول رـق
ن           ) ١٤ ـك ـم ا ـي م ـم دـي ، ومنها تشجيع االستثمار في مجال التعدين وتـق

من خدمات واستشارات لدعم هذا النشاط، وآذلك إصدار الرخـص  
غ عـدد      .  والصكوك التعدينية وفقًا للوائح واألنظمة المعمول بها ـل وـب

 ١٥٦٤م نحو ٢٠٠٩الرخص التعدينية السارية المفعول بنهاية عام 
 ٧٢رخصة آشف، و    ١١٩رخصة استطالع، و  ٧٥رخصة منها 

ن                     دـي ـع ـت غ عـدد رخـص اـل ـل ر، وـب رخصـة     ١٣رخصة منجم صغـي
ك               زـن حـاس واـل ـن ذـهب واـل لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل اـل

 ٥٣والحديد والفوسفات والمعادن المصاحبة واألحجار الكريمة، و 
رخصة محجر مواد خام لخامات صناعة األسمنت وآذلك الخامات 

اء   ١٢٣٢األخرى، و  ـن رادات       .  رخصة محاجر مواد الـب ـغت إـي ـل وـب
هـ ١٤٣١/١٤٣٠وآالة الوزارة للثروة المعدنية خـالل العام المالي 

 . مليون ريـال ٣٦٤حوالي ) م٢٠٠٩(
 

ة            ـي رـب ـع ن اـل دـي ـع ـت أما من حيث نشاط وإنجازات شرآة اـل
ي              )  معادن( السعودية  ب، ـه ذـه اج اـل ـت اجـم إلـن التي تمتلك خمسة مـن

جـم              ـن حـجـار، وـم جـم اـل منجم مهد الذهب، ومنجم الصخيبرات، ومـن
ذـهب خـالل عـام                           ن اـل ا ـم اجــه ـت ع إـن ـف د ارـت ـق بلغة ومنجم األمار، ـف

غ        ٧,٠م بنسبة ٢٠٠٩ ـل ـب ـي ة              ١٥٦,٢في المئة ـل ارـن ـق ه ـم ـي ف أوـق أـل
ة   ١٤٦,٠م والبالغ ٢٠٠٨بإنتاجها عام  ـي خــفض          .  ألف أوـق ا اـن ـم ـن ـي ـب

ة     ٢٠٠٩إنتاجها من الفضة في عام  غ                ٨,٧م بنســب ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ي عـام                    ٢٤٢,٠ ا ـف اجــه ـت إـن ة ـب ارـن ـق غ      ٢٠٠٨ألف أوقيه ـم اـل ـب م واـل
ة        .  ألف أوقيه ٢٦٥,٠ ســب ـن وفي المقابل ارتفع إنتاجها من النحـاس ـب
طـن عـام      ١٧١٩م إلى ٢٠٠٨طن عام  ١٤٦٥في المئة من  ١٧,٣
ة       .  م٢٠٠٩ ســب ـن ن             ٣٤,٤وارتفع إنتاجها من الزنك ـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
جدول رقم ( م ٢٠٠٩طن عام  ٤٩٢٢م إلى ٢٠٠٨طن عام  ٣٦٦٣
١٥-١١ (■ 

٢٠٠٩* ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨أنواع الخامات المستغلة
———————————————————————

٣٠٠٠٠٣٠٥٠٠٣٠٠٠٣٦٠٠٠٣٧٠٠الحجر الجيري
٤٣٠٠٣٨٠٠٣٩٠٠٥٠٠٠٥٢٥٠الطين
١٧٠٠١٧٥٢١٥٠٧١٦٠٠١٦٨٠الملح

٥١٨٧٨٢٨٢٠٨٠٠٨٤٠رمل السيليكا
١٩٠٠٠٠٢١٧٠٠٠٢٣٤٠٠٠٢٤٨٠٠٠٢٦٠مواد آسارات (بحص)

٢٨٠٠٠٣٤٠٠٠٢٦٠٠٠٢٢٠٠٠٢٣١٠٠رمل
٤٤٣٥٨٤٦٤٢٥٨١٦٠٠رمل حديدي

٢٠٠٠٢٢٠٠٢١٠٠٢٣٠٠٢٤١٥جبس
٦٤٢٨١٠٨٣٢١٠٠٠١٠٥٠رخام لألغراض الصناعية

٨٥٨٥٨٥٨٥٩٠آتل رخام
٨٥٠٩٦٢٩٥٤١١٠١١٦آتل جرانيت

٤٦٢٣٠٨٣٠٨٢٤٢٢٥٤آتل حجر جيري
__ __ ١,٥٤,٠٤٤,٠آاولين
__ __ ١٥٢٣٣٠بارايت
٤٢٤٢٧٣٥٥٥٨فلدسبار
---------٤٣٥٣بازلت
٣٧٢٤٠٠٧٨٤٨١٠٨٥٠بوزالن
٥٠٠٥٥٠٤٦٥٤٦٥٤٨٠دلومايت
٥٨٢٧٢٢٦٠٨٦٠٨٦٤٠شيست

٤٠٤٠٤٠٤٠__ بيروفليت

ثروة المعدنية  . المصدر : وآالة وزارة البترول وال

جدول رقم ١١- ١٤ :  الخامات المعدنية المستغلة (ألف طن)

* : تقديري.
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١٥٢ 

بوآاسيت منخفضآاولينرصاصزنكنحاسفضةذهب

(طن)(طن)(طن)(طن)(طن)(ألف أوقيه)(ألف أوقيه)
————————————————————————————
٢٠٠٥٢٣٩,٧٤٣٤,١٦٦٨------------

٢٠٠٦١٦٦,٦٤١١,٢٧٣٠٩٨٣---------

٢٠٠٧١٤٢,٨٢٩٠,٣٧٣٧٧١٦---------

٢٠٠٨١٤٦,٠٢٦٥,٠١٤٦٥٣٦٦٣٣٤٧٢٢٤٩٤

٢٠٠٩١٥٦,٢٢٤٢,٠١٧١٩٤٩٢٢---------
 (--)  غير متوفر.

المصدر : شرآة التعدين العربية السعودية (معادن).

السنة

جدول رقم ١١– ١٥ : إنتاج شرآة التعدين العربية السعودية ( معادن )
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١٥٣ 

ة          ١١,٥رأس مال قدره  ل شـرـآ ـك ال ـل غ          .  مليون رـي ـل ل ـب اـب ـق ـم اـل وـب
م ما مقداره ٢٠٠٨إجمالي رؤوس أموال الشرآات الجديدة في عام 

شـأة                     .  مليار ريال  ٨٦,٦ ـن ـم ات اـل اض عـدد الشـرـآ خــف الحـظ اـن وـي
ق      ٢٠٠٩وإجمالي رؤوس أموالها في عام  ام السـاـب م مقارنة مع الـع

ي       ٦٢,٠في المئة و ٣,٩بنسبة  واـل ـت ى اـل ن خـالل     .   في المئة عـل وـم
ة                   ـي وـل ســئ ـم ات ذات اـل استعراض تلك الشرآات، يتضـح أن الشـرـآ
وال                    ي رؤوس األـم اـل ن إجــم ر ـم ـب ة األـآ المحدودة قد شكلت النسـب

في المئة،   ٥٤,٦م بنسبة ٢٠٠٩للشرآـات الجديدة المنشأة في عام 
 ).١-١٢جـدول رقم (في المئة  ٤٥,٣تلتها شرآات المساهمة نسبة 

 
ة                              ـك ـل ـم ـم اـل ة ـب ـم اـئ ـق ات اـل شـرـآ ـل ي ـل اـل دد اإلجــم ـع وارتفع اـل

م ٢٠٠٩والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة بنهاية عـام    
ار       ٧٨٢,٠شرآة بإجمالي رؤوس أموال قدرها    ١٥٣٨٧إلى  ـي ـل ـم
ه           .  ريال ـت ا نســب  ٧٢,٨وبلغت رؤوس أموال الشرآات المساهمة ـم

ت     ـل في المئة من إجمالي رؤوس أموال الشرآات القائمة، بينما شــك
ة     ي     ٢٥,٦رؤوس أموال الشرآات ذات المسئولية المحدودة نسـب ـف

رًا              ١,١المئة، وشرآات التوصية البسيطة نسبة    ة، وأخــي ـئ ـم ي اـل ـف
وال            ٠,٥شرآات التضامن نسبة  ي رؤوس أـم اـل في المئة من إجــم

 ).١-١٢جدول رقم (م ٢٠٠٩الشرآات القائمة خالل عام 
  
م ٢٠٠٩وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خـالل عـام          

ى               ٧٠١٠٠سجالت تجارية إلنشاء  وزعـت عــل ة ـت جـارـي مؤسسة ـت
ة     طــق مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة آان النصيب األآبر لمـن

ة          ٣٠,٠الرياض بنسبة  ســب ـن في المئة، تلتها منطقة مكة المكرمة  ـب
ك      ١٨,٣في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  ٢١,٦ ة، وذـل في المـئ

. م٢٠٠٩من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة خـالل عـام       
ي                 ة ـف ـل اـم ـع ة اـل جـارـي ـت وبالتالي ارتفع العدد اإلجمالي للمؤسسات اـل

ي          اـل ار    ( تشير البيانات األولية للناتج المحلي اإلجــم األســع ـب
طـاعـي                 )   الحقيقية ة ـق واصــل ى ـم صـادي إـل ـت حسب نوع النشاط االـق

ي عـام            ي ـف ـق م،  ٢٠٠٩التجارة والصناعة في المملكة نموهما الحقـي
ة                                       ١٧٨٠بحــوالي          حيث  نما قطاع التجارة  ســب ـــن مـلـيـون ريـال، وب

ل                            ٧٢٩٩٢في المئة  ليبلغ                   ٢,٥ ون                      ٧١٢١٢مليون ريال  مقاـب ـي ـل ـم
ي                                                                              حــل ـم ريال في العام السابق، وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج اـل

ي                                                       )  باألسعار الحقيقية(اإلجمالي          ام حـواـل ـع ـفس اـل ي             ٨,٧خالل ـن ـف
ط               ( المئة، ونما قطاع الصناعات التحويلية                                      ـف ـن ر اـل رـي ـك اء ـت ـن ـث اســت ) ـب

  ١٠٥٨٦٧في المئة ليبلغ                      ٢,٣مليون ريال  وبنسبة                      ٢٣٥٨بحوالي        
ـغت                                           ١٠٣٥٠٩مليون ريال مقابل                   مليون ريال في العام السابق، وبـل

  ١٢,٦مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس العام حوالي                                                      
اعـة،         .     في المئة         جـارة والصــن ـت أما معدالت النمو االسمية لقطاعي اـل

مليون         ٣٩٩٨بحوالي        فتشير البيانات األولية إلى نمو قطاع التجارة 
ل                                                          ٨٥٢٦١في المئة ليبلغ                      ٤,٩ريال، وبنسبة               اـب ـق ال  ـم ون رـي ـي ـل ـم

ي                                                          ٨١٢٦٣ مليون ريال في العام السابق، وبلغت مساهمته في إجماـل
خالل نفس العام حوالي                     )  باألسعار الجارية( الناتج المحلي اإلجمالي                       

اء    ( في المئة، وانخفض نمو قطاع الصناعات التحويلية                                                ٦,١ ـن ـث باسـت
ة                                ٠,٨مليون ريال  وبنسبة                          ١٢٠٠بحوالي        )  تكرير النفط ـئ ـم ي اـل ـف

ام                          ١٤٧٨٧٣مليون ريال مقابل                    ١٤٦٦٧٣ليبلغ        مليون ريال في الـع
ـفس                                                                                       ي خـالل ـن اـل السابق، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي اإلجــم

 . في المئة          ١٠,٤العام حوالي             
 

 التجارة 
اعـة خـالل عـام                 م ٢٠٠٩أصدرت وزارة التجـارة والصــن

ع              ٢٨٦٥سجالت تجارية إلنشاء  ة ـم ارـن ـق وعـة ـم ـن ـت شرآة جديدة ـم
ي رؤوس          .  م٢٠٠٨شرآة تم إنشاؤها في عام    ٢٩٨٠ اـل غ إجــم ـل وـب

وسـط                ٣٢,٩أموال هذه الشرآات الجديدة حوالي  ـت ـم ال ـب ار رـي ـي ـل ـم

 التجارة والصناعة                

رأس المالالعددرأس المالالعدد
نسبة رأس المال 
رأس المالالعددإلى اإلجمالي

نسبة رأس المال 
إلى اإلجمالي

————————————————————————————————————
٩٦٦٦٦٠١,٠٧٦١٤٩٠٢,٣٤٥,٣٥٧٥٥٦٩٣٩٣,٩٧٢,٨شرآات المساهمة

٢٧٣٨١٩٩٣٣,٩٢٦٨٥١٧٩٤٥,٥٥٤,٦١٠٤٣٧٢٠٠٠٣١,٦٢٥,٦الشرآات ذات المسئولية المحدودة
٢٠٢٨١٤٩٩٠,٦٢١٤٩١٢٤٢٠,٦٣٧,٨٦٠٩٩١١٨٤٦٤,٢١٥,١سعودية
٥١٤٤٥٦١,٣٣٦٠٢٨٣٦,١٨,٦٣٣٢٠٦٩٠٤٧,٨٨,٨مختلطة
١٩٦٣٨٢,٠١٧٦٢٦٨٨,٨٨,٢١٠١٨١٢٥١٩,٦١,٦أجنبية

٩٧١٨,٤٧٦١٦,٦٠,١٣١٢٦٣٧٦٧,٤٠,٥شرآات التضامن
٩٦١٨,٣٧٦١٦,٥٠,١٣٠٩٣٣٧٣٩,٥٠,٥سعودية
١٠,١٠٠,١٠,٠١٥٢٧,٩٠,٠مختلطة
٠٠,٠٠٠,٠٠,٠١٨٠,٠٠,٠أجنبية

٤٩١١,٨٢٨٦,٣٠,٠١٢٤٥٨٨١٦,٨١,١شرآات التوصية البسيطة
٤٩١١,٨٢٨٦,٣٠,٠١٢٣٥٨٧٧٩,٧١,١سعودية
٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٨٢١,٩٠,٠مختلطة
٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٢١٥,٢٠,٠أجنبية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٤٢,٩٠,٠شرآات التوصية باألسهم
٢٩٨٠٨٦٥٦٥,١٢٨٦٥٣٢٨٧٠,٧١٠٠,٠١٥٣٨٧٧٨٢٠١٢,٦١٠٠,٠المجموع

جدول رقم ١٢-١ :  الشرآات القائمة بالمملكة حسب النوع

٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————————————

(رأس المال بماليين الرياالت)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

اإلجمالي التراآمي حتى نهاية عام ٢٠٠٩
————————

نوع الشرآة
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١٥٤ 

دد             ة جـدة بـع ا مديـن الي رأسـمال        ٩٢مليار ريال، تليـه شـرآة وبإجـم
دد           ٣.١قدره  دمام بـع ي      ٨مليار ريال، ثم مدينة اـل شـرآات وبإجماـل

مليار ريال ثم مدينتي الخبر ومكة المكرمة بعدد  ٠.٨رأسمال قدره 
دره    ٧ ار و      ٠.٣شرآات لكل منهما وبإجمالي رأسمال ـق  ٠.٠٣ملـي

 ).١-١٢رسم بياني رقم(مليار ريال على التوالي 
 

ل                   ى تموـي ة عـل ي المملـك سيط ـف شاط شـرآات التـق ويترآز ـن
ـــراء الــــسيارات واآلالت واألجهــــزة المخصــــصة لالســــتخدام             شـ

ة عـام        اـي ـه المملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة بـن
ه            ٨٠١,٠م إلى ٢٠٠٩ ـت ا نســب  ٣٠,٨ألف مؤسسة تجارية، منها ـم

ة                       ٢٤,٨في المئة بمنطقة الرياض، و  ـك ة ـم طــق ـن ي ـم ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ة         ١٧,١المكرمة، وما نسبته  ـي جـدول  ( في المئة في المنطقة الشـرـق

 ).   ٢-١٢رقم 
 

ؤسـسـات                     ـم ـل ة ـل جـارـي ـت أما من حيث تصنـيف السـجـالت اـل
ة     ـل الجديدة حسب النشاط االقتصادي،  فقد سيطر نشاط تجارة الجــم

ة    ٩٩,٩٨والتجزئة بنسبة  ـئ ـم جـارة                 .  في اـل ت ـت ـق ل حــق اـب ـق ـم ي اـل وـف
في المئة من  إجمالي عدد المؤسسات  ٧١,٦الجملة والتجزئة نسبه 

اء          ٢٠٠٩التجارية القائمة حتى نهاية  ـن ـب د واـل ـي شــي م، تليها تجارة الـت
ن                 ٢١,٠بنسبة ”  المقاوالت“  خـزـي ـت ل واـل ـق ـن جـارة اـل في المئة، ثم ـت

 . في المئة  ٥,٦والتبريد  بنسبة 
 

 شرآات التقسيط
حــسب بيانــات وزارة التجــارة والــصناعة فــي نهايــة عــام              
م، بلــغ إجمــالي عــدد شــرآات التقــسيط المــرخص لهــا فــي                ٢٠٠٨

مليــار ريــال    ١٨.١شــرآة وبإجمــالي رأســمال قــدره        ٣٠٠المملكــة  
إذ استحوذت مدينة الرياض على . توزعت في مختلف مدن المملكة

دره            ١٦٨النصيب األآبر بعدد      الي رأسـمال ـق  ١٣.٨شـرآة وبإجـم

العددالمنطقة
النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
المئوي

————————————————————————
١٧٠٢١٢٨,٧٢٠٩٨٥٣٠,٦٢١٠٠٠٣٠,٠٢٤٦٤٨٩٣٠,٨الرياض

٤٨٤٥٨,٢٥٦٤٤٨,٢٥٦٩١٨,١٤١٩٥٥٥,٢القصيم

١٣٤٦٦٢٢,٧١٣٩٢٣٢٠,٣١٢٨٤٥١٨,٣١٣٧٣١٨١٧,١الشرقية

٢١٠٦٣,٥١٨٨٧٢,٨٢٣١٦٣,٣٢٣٠٢١٢,٩حائل

٧٧٩١,٣٩٨٣١,٤١١٤٥١,٦١٤١٧٥١,٨الجوف

٦٦١١,١٨٠٦١,٢٧١٧١,٠١١٤٤٥١,٤الحدود الشمالية

٨٢٥١,٤١٠١٨١,٥١٢٣٠١,٨٢٠٧٢٤٢,٦تبوك

١١٥٥٧١٩,٥١٤٢٧٧٢٠,٨١٥١١٦٢١,٦١٩٨٥٤٦٢٤,٨مكة المكرمة

٢٨٢٨٤,٨٤٢٣٨٦,٢٤٤٦٠٦,٤٤٤١٤٩٥,٥المدينة المنورة

٤٦٢٠,٨٤٠٣٠,٦٤٦٥٠,٧٧٦٦٣١,٠الباحة

٢٣٥٦٤,٠١٩٨٩٢,٩٢٣٨٩٣,٤٣٠٨٧٠٣,٩عسير

٦٠٨١,٠٨٤٥١,٢١١٤٦١,٦١١٤٧٠١,٤جازان

١٨٣٣٣,١١٦١٤٢,٤١٥٨٠٢,٣١٣١٣٢١,٦نجران

٥٩٣٤٧١٠٠,٠٦٨٦١٢١٠٠,٠٧٠١٠٠١٠٠,٠٨٠٠٩٥٧١٠٠,٠المجموع

————————————————————————
٢٠٠٧

جدول رقم ١٢-٢ :  المؤسسات التجارية القائمة بالمملكة

اإلجمالي التراآمي  حتى 
نهاية عام ٢٠٠٩

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

————————
٢٠٠٨٢٠٠٩

الرياض 
٥٦,٠

جدة
 ٣٠,٧

باقي مدن 
المملكة 
١٣,٣

توزيع شرآات التقسيط على مدن  : ١- ١٢رسم بياني رقم  
)نسبة مئوية(م ٢٠٠٨المملكة في عام 

وزارة التجارة والصناعة: المصدر
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١٥٥ 

ة             ـي ـم اـل ـع ات اـل ودوليًا وبمشارآة فاعلة من عدد من آبريات الشـرـآ
 .والمحلية

 
ة                جـارـي ـت رف اـل ـغ ظــمت اـل أما في باقي مدن المملكة، فقد ـن

ى         ارض عــل ـع ـم الصناعية في مختلف المدن العديد من األنشطة واـل
ة     شـارـي مستوى المناطق وآذلك تم إعداد العديد من الدراسات االسـت
 .واألآاديمية في مختلف المواضيع وخاصة االقتصادية و التجارية

 
 الصناعة
اعـة خـالل عـام                م ٢٠٠٩أصدرت وزارة التجارة والصــن

مصنعًا جديدًا في مختلف األنشطـة   ٣١١تراخيص صناعية إلنشاء 
ا     ٨,٤الصناعية وبإجمالي تمويل بلغ حوالي  مليار ريال، توظف ـم

راخــيص         .  ألف موظف وعامل ١٧,٨يزيد عن  ـيف ـت ويظهر تصــن
ي                 اـل اعـي وإجــم ا الصــن المشاريع الجديدة لهذا العام حسب نشـاطــه

ا           ـه  ٢٥تمويلها، وأن صناعة المواد والمنتجات الكيميائية أصـدر ـل
حـو           ٢٠٠٩ترخيصًا في عام  غ ـن ـل ار       ٣,٠م، باجمالي تمويل ـب ـي ـل ـم

ل                       ٣٦,٢ريال وهو ما يشكل نسبة    وـي ـم ي ـت اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
جـات          .  التراخيص الصناعية الصادرة لهذا العام ـت ـن اعـة ـم تليها صــن

ال،      ١,٩بمبلغ )  ترخيصًا ٨١( المعادن الالفلزية األخرى  ار رـي ملـي
ادن     صـاً          ١٨( ثم الصناعات األساسية للمـع رخــي ي      )  ـت حـواـل  ١,٨ـب

وقد استحوذت هذه األنشطة الصناعية الثالثة  مجتمعة .  مليار ريال
في  ٣٩,٩في المئة من إجمالي التمويل ونسبة  ٧٨,٩على ما نسبته 

جـدول  ( م ٢٠٠٩المئة من عدد التراخيص الصناعية الصادرة لعام 
 ).٣-١٢رقم 

 
اج خـالل عـام                  ـت دأت اإلـن ي ـب ـت أما بالنسبة لعدد المصانع اـل
ي       ١٠٦م،  فقد بلغ عددها ٢٠٠٩ غ حـواـل مصنعًا بإجمالي تمويل بـل
ل      ٩,٠ ن  .  مليار ريال، توظف حوالي ستة آالف موظـف وعـاـم وـم

ي                 ررة ـف ـك ـم ة اـل ـي روـل ـت ـب حيث التمويل، جاءت صناعة المنتجات اـل
ــاءت              ٦,٠بمبلغ   )  مصنع واحد(المرآز األول  ــ ال، وج ار رـي ـي ـل ـم

ـــز الــثــانــي                           ـــرى فــي الــمــرآ ـــ صــنــاعــة األثــاث والصــنــاعــات األخ
غ       )  مصانع   ٦(  ـل ـب ـم اعـة اآلالت                    ٩٧٦,٠ـب م صــن ال، ـث ون رـي ـي ـل ـم

ا       ٨٣٠بمبلغ )  مصانع  ٥( واألجهزة الكهربائية  ـه ـت مليون ريال، تـل
اً    ٢٥( منتجات المعادن الالفلزية األخرى  ـع غ       )  مصــن ـل ـب ـم  ٥٠٣,٨ـب

ى   .  مليون ريال وقد استحوذت هذه األنشطة الصناعية  مجتمعة عــل
ة              ٩٢,٠ما نسبته  ل ونســب وـي ـم ـت ي     ٣٤,٩في المئة من إجمالي اـل ـف

 .المئة من عدد المصانع المنتجة لهذا العام
 

ي       ٢٠٠٩وفي نهاية عام   ـم راـآ ـت م، ارتفع العدد اإلجمالي اـل
جـارة                          ـت ل وزارة اـل ـب ن ـق رخصـة ـم ـم ة اـل ـك ـل ـم ـم للمصانع القائمة باـل
ة                ـي وطــن اعـات اـل ع الصــن والصناعة بموجب نظامي حماية وتشـجــي

ي     ٤٥١٣واستثمار رأس المال األجنبي إلى  اـل مصنعًا منتجًا، بإجــم
ألف  ٥٠٣,٥مليار ريال، توظف حوالي  ٣٩٤,١تمويل بلغ حوالي 
جـة حسـب                  . موظف وعامل ـت ـن ـم ع اـل صـاـن ـم ويتضح من تصنـيف اـل

اعـة                   ل صــن وـي ـم ي ـت اـل نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها أن إجــم
ال     ١٥٣,٨بلغ ) مصنعًا ٨٠(المنتجات البترولية المكررة  مليار رـي

ة                           ٣٩,٠وبنسبة  ـم اـئ ـق ع اـل صـاـن ـم ل اـل وـي ـم ي ـت اـل ن إجــم في المئة ـم
ة األخـرى         ٧٤٩( بالمملكة، تليها صناعة منتجات المعادن الالفلزـي

المنزلــي، آمــا يــشمل أيــضًا تمويــل شــراء العقــارات آاألراضــي                
والــشقق والفلــل الــسكنية، ويمتــد أحيانــا إلــى تمويــل شــراء بعــض                

 .الخدمات آخدمات االتصاالت
 

 نشاط المهن الحرة
اعـة خـالل عـام                م ٢٠٠٩أصدرت وزارة التجارة والصــن

حـرة            ٣١٧تراخيص إلنشاء  ن اـل ـه ـم ة اـل زاوـل ز      .  مكتبًا لـم رـآ د ـت وـق
شـارات    )  مكتبًا ٩٢(  أغلبها في مجال االستشارات اإلدارية  واالســت

ـعض          ) مكتبًا ٣٣( والترجمة ) مكتبًا ٥٨( التعليمية  ى ـب ة إـل ، إضـاـف
ن           .  النشاطات المتنوعة األخرى ـه ـم ب اـل اـت ـك وبهذا ارتفع إجمالي ـم

ة عـام                اـي ـه ـن اعـة ـب الحرة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصــن
 . مكتبًا تعمل في مختلف األنشطة ٧٩٧٩م إلى ٢٠٠٩

 الوآاالت التجارية
ة           ـك ـل ـم ـم ي اـل بلغ عدد الوآاالت التجارية الجديدة المسجلة ـف

اعـة           ٢٠٠٩خالل عام  جـارة والصــن ـت ة      ٤٥١م لدى وزارة اـل اـل وـآ
االت        .  تجارية وـآ حـوذت اـل وتمثل هذه الوآاالت عدة جنسيات، اســت

ى          ٧٠األمريكية على  ة عــل ـي  ٣٢وآالة تجارية، ثم الوآاالت الياباـن
وآالة تجارية لكل  ٣٠وآالة، ثم الوآاالت األلمانية والفرنسية على 

ة           سـجــل ـم ة اـل منهما، وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي للوآاالت التجـارـي
ى      ٢٠٠٩بالمملكة بنهاية عـام     ة  ١٠٤٢٤م إـل اـل طـرت       .  وـآ د ســي وـق

دة          جـدـي االت اـل  ٤٠٥( وآاالت التوزيع على الجزء األآبر من الوـآ
ة     ٢٦( في المئة، تليها وآاالت االمتياز    ٨٩,٨بنسبة )  وآالة اـل )  وـآ

 ٢,٤بنسبة ) وآالة ١١(في المئة ، والوآاالت التجارية  ٥,٨بنسبة  
ة          ١,٨بنسبة )  وآاالت ٨( في المئة، ثم وآاالت الخدمات  ـئ ـم ي اـل ـف

 .من إجمالي عدد الوآاالت المسجلة
 

 مجلس الغرف السعودية
ى عـام                ة حــت ـك ـل ـم ـم اـل بلغ عدد الغرف التجارية الصناعية ـب
ب   ٢٠٠٨ م خمس وعشرون غرفة، إذ تتوزع هذه الغرف على أغــل

ي            .  مدن المملكة ة ـف ـك ـل ـم ـم ي اـل وتعمل الغرف التجارية الصناعية ـف
آافة المجاالت االقتصادية والخدمية واالجتماعية واإلعالمية وذلك 
ة    ـع لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها بصفة خاصة وآذلك تقديم المنـف

 .العامة للمجتمع بصفة عامة
 

ة             اعــي ة الصــن جـارـي ـت وفي مدينة الرياض، نظمت الغرفة اـل
ارض   ٢٠٠٨خالل عام  ـع م أربعة معارض، وشارآت في خمسة ـم

ي،  .  محلية آما تم االنتهاء من تجهيز مرآز معارض الرياض الدوـل
ى         ٢م١٨٩.٠٠٠والذي أنشأته الغرفة على مساحـة     ة إـل اإلضـاـف ، ـب

اعـة         اعـات وـق ـم صاالت عرض ومرآز للمؤتمرات وقاعات لالجـت
ذي                ة اـل ـي وطــن جـات اـل ـت ـن ـم لكبار الشخصيات، وأيضًا مقر لمرآز اـل

ي تضـم            ـت  ٨٥سوف يشهد نقلة نوعية من حيث مساحة الـعرض اـل
 .٢م٥٣٠٠جناحًا مساحتها اإلجمالية 

 
ة خـالل        وفي مدينة جدة، نظمت الغرفة التجارية الصناعــي

دى جـدة     ٢٠٠٨عام  م ثمانية منتديات متخصصة آان من أهمها منـت
ن                         ة ـم ـي ـم ة عـاـل خــب طـاب ـن ـق ي اســت االقتصادي التاسع الذي نجح ـف

ل             ـم ـع دوات وورش اـل ـن ات واـل ا   .  المتحدثين، عالوًة على الملتقـي ـم ـآ
ًا  ٢٠٠٨استضافت الغرفة خالل عام  م ثالثة وأربعين معرضًا محلـي
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اد              .  ومصانع وطنية ومؤسسات تجارية ـم م اعــت ة أخـرى، ـت من جـه
طـاعـات،                 ٢٠٥٩ ـق ف اـل ـل خــت ي ـم مواصفة قياسية سعودية جديدة ـف

مواصفة قياسية سعودية، ليصبح مجموع ما  ٣١٦وتحديث وتعديل 
ة               ١٦٧٢٣تم اعتماده منذ إنشاء الهيئة  ودـي ة ســع اســي ـي ة ـق واصــف .  ـم

دة      ١٤م قامت الهيئة بمنح ٢٠٠٩وخالل عام  منشأة تراخيص جـدـي
رخــيص           ـت م اـل باستعمال عالمة الجودة ليصبح عدد المنشآت التي ـت

ي              ٢٢١م نحو ٢٠٠٩لها بنهاية عام  اج حـواـل ـت إـن وم ـب  ٧٠منشأة تـق
 .سلعة تحمل عالمة الجودة

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ي دعـم                        ودي ـف ة الســع اعــي ة الصــن ـي ـم ـن ـت استمر صندوق اـل
ع           شـارـي ـم ـل ة ـل ـي الصناعة السعودية من خالل تقديم القروض التمويـل
دة                        جـدـي روض اـل ـق غ عـدد اـل ـل ث ـب ة، حــي ـم الصناعية الجديدة والقدـي

ي              اـل ـم ام اـل ـع ـل ي       ٢٠٠٩المعتمدة من قبل الصندوق ـل  ١١١م حـواـل
ي        ار       ٥,٢قرضًا، بإجمالي قروض تمويل معتمدة بلغت حـواـل ـي ـل ـم

روض          .  ريال ـق ة اـل ـم ـي وآان للمنطقة الشرقية النصيب األوفر من ـق
دوق خـالل عـام                    ن  الصــن دة ـم غ عـدد            ٢٠٠٩المعتـم ـل ث ـب م، حــي

ال،      ١٣٢٠قرضًا  بقيمة  ٣٦القروض الجديدة  المعتمدة  ون رـي ـي مـل
ون    ١٢٥٨قرضًا  بقيمة  ٢٣تليها منطقة مكة المكرمة بحوالي  ملـي

مليون  ٨١٤قرضًا بقيمة  ٤١ريال ، ثم منطقة    الرياض  بحوالي 
ام     .  ريال ـع م حسـب    ٢٠٠٩أما من ناحية حجم القروض المعتمدة لـل

القطاعات الصناعية، فقد احتل قطاع  االسمنت  المرتبة األولى في 
مليون ريال، يليه قطـاع    ٧٨٤قيمة القروض المقدمة له بمبلغ قدره 
غ                 ـل ـب ـم ة ـب ـي دـن ـع ـم ال، وجـاءت              ٦٦٧مواد البناء غير اـل ون رـي ـي ـل ـم

ة    قروض صناعة الحديد والصلب األساسية في المرآز الثالث بقيـم
دة               ٦٤٤ ـم ـت ـع ـم روض اـل ـق ع اـل راـب مليون ريال،  تلتها في المرآز اـل

ة            ـم ـي ـق ة ـب ـي ي             ٥٤٥لصناعة الماآينات الكهرباـئ ال، وـف ون رـي ـي ـل ـم
ون       ٤٧٢المرآز الخامس جاءت صناعة المواد الغذائية بقيمة    ـي ـل ـم

ة      ـم  ٤٢٤ريال، ثم قروض صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بقـي
 .  مليون ريال

  
 صناعة األسمنت 

بلغ إجمالي إنتاج شرآات األسمنت في المملكة خالل عـام     
ة          ٧,٨مليون طن، بارتفاع  قدره    ٣٢م ما يقارب ٢٠٠٩ ـئ ـم ي اـل ـف

ة                     .  عن العام السابق ـب رـت ـم ة اـل ودـي ت الســع ـن ة األســم واحتلت شـرـآ
ن             ١٧,٤األولى من حيث آمية اإلنتاج البالغة نسبتها  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ت خـالل عـام            ـن ي          ٢٠٠٩إجمالي إنتاج شرآات األسـم ا ـف ـه ـي ـل م، ـت
ة             ـي وـب جــن ة اـل طــق المرتبة الثانية من حيث اإلنتاج شرآة أسمنت المـن

ز   ١٦,١بنسبة  في المئة ، وجاءت  شرآة أسمنت اليمامة في المرـآ
ت                 ١٥,٦الثالث بنسبة  ـن ع أســم راـب ز اـل رـآ ـم ي اـل في المئة ، تلتها ـف

ة                 ١٣,٣القصيم بنسبة  ســب ـن ع  ـب ـب ـن ت ـي ي      ١٢,٣، ثم شرآة أسمـن ـف
حـوذت            .  المئة د اســت ه ـق ـع ـم ويالحظ بأن هذه الشرآات الخمس مجـت

ات                     ٧٤,٧على ما يعادل  ي لشـرـآ اـل اج اإلجــم ـت ن اإلـن ة ـم ـئ ـم في اـل
خــمس             ات اـل جـت الشـرـآ األسمنت العاملة في المملكة، في حين أنـت
األخرى الجزء المتبقي من اإلنتاج، حيث بلغت نسبة إنتاج  آل من 

ا،     ٩,٤شرآة أسمنت الشرقية وأسمنت العربية  ـم ـه في المئة لكل مـن
اج           ٤,١وبلغت نسبة إنتاج شرآة أسمنت تبوك  ـت ن اإلـن ة ـم ـئ في الـم

ة           ٥٢,٧بمبلغ )  مصنعًا ســب ـن ال وـب ن             ١٣,٤مليار رـي ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة           ـي اـئ ـي ـم ـي ـك  ٤٧٥( إجمالي التمويل،  ثم صناعة المواد والمنتجات اـل

ة           ٤٧,٩بمبلغ )  مصنعًا ســب ـن ال وـب ن             ١٢,١مليار رـي ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة            ـي ذاـئ ـغ جـات اـل ـت ـن إجمالي التمويل، وبلغ إجمالي تمويل صناعة الـم

ة              ٣٩,٢حوالي )  مصنعًا ٧٢٠(والمشروبات  ســب ـن ال وـب ار رـي ـي ـل ـم
ل            ٩,٩ وـي ـم ـت ي اـل اـل ل                 .  في المئة من إجــم وـي ـم ي ـت اـل غ إجــم ـل ا ـب ـم ـآ

ار       ٣٦,٨حوالي )  مصنعًا ٣١٢( الصناعات األساسية للمعادن  ـي ـل ـم
وقد استحوذت هذه . في المئة من إجمالي التمويل ٩,٣ريال وبنسبة 

في المئة  ٥١,٨على ما نسبته )  مصنعًا ٢٣٣٦(الصناعات الخمس 
ة       ٨٣,٨من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة  ـئ ـم في اـل

 ).٣-١٢جدول رقم (من إجمالي تمويلها 
  
رخصـة            ـم ة واـل ـك ـل ـم ومن إجمالي عدد المصانع القائمة بالـم

اك     ٢٠٠٩من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية عـام     ـن م، ـه
ال                   ٢٨١١ ـم ار رأس اـل ـم ـث ظـام اســت مصنعًا منتجًا تعمل بموجـب ـن

وظـف    ٤٤٤,٠األجنبي بإجمالي تمويل يقدر بحوالي  مليار ريال وـت
ع            . ألف موظف وعامل ٢٤١,٨ما يزيد عن  صـاـن ـم ذه اـل ل ـه وتشــك

ة،          ٦٢,٣نسبة  ـك ـل ـم ـم اـل في المئة من إجمالي عدد المصانع القائمة ـب
ذه    .  في المئة من إجمالي تمويلها ١١٢,٦وبنسبة  ويظهر تصنيف ـه

اعـة            ا، أن صــن ـه ـل المصانع حسب نشاطها الصناعي وإجمالي تموـي
ي             )  مصنعًا ٧٦(المنتجات البترولية المكررة  اـل إجــم ة ـب دـم ـق ـم في اـل

جـات              ١٩٧,٤تمويل بلغ  ـت ـن ـم واد واـل ـم مليار ريال، تليها صناعـة اـل
مليار ريال، ثم الصناعـات   ١٥٤,١بمبلغ ) مصنعًا ٣٤٧(الكيميائية 

ادن      ـع اً      ٢٦٥( االساسية للـم ـع غ       )  مصــن ـل ـب ـم ال،          ٣٩,٦ـب ار رـي ـي ـل ـم
ة                   زـي ـل الـف ادن اـل ـع ـم جـات اـل ـت ـن وجاءت في المرآز الرابع صناعة ـم

ار    ١٦,٩بمبلغ )  مصنعًا ٣٢٤) (منتجات غير معدنية(األخرى  ـي مـل
اً    ٢٨٥( ريال، ثم  صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات  ـع ) مصــن

خــمس                     .  مليار ريال ٩,٥بمبلغ  اعـات اـل ذه الصــن حـوذت ـه وقد اسـت
ع            ٤٦,١على ما نسبته ) مصنعًا ٢٢٥( صـاـن ـم ن عـدد اـل في المئة ـم

ة      العاملة بالمملكة بموجب نظام استثمار رأس المال األجنبي ونســب
 . في المئة من إجمالي تمويلها  ٩٤,٠

 
 صناعة البتروآيماويات

ع      صـاـن حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة بلغ عدد الـم
ي   ٢٠٠٩البتر وآيماوية المنتجة في المملكة حتى نهاية عام  م حـواـل

دد   ١٧٣,٣مصنعا  بتمويل بلغ حوالي   ١٦٢ مليار ريال مقارنة بـع
ة عـام                ١٦٧,٣مصنعا ومبلغ  ١٥٥ اـي ـه ي ـن ال ـف م ٢٠٠٨مليار رـي

ي   ٤,٥مصانع وبنسبة  ٧مسجال زيادة في عدد المصانع مقدارها  ـف
ة   ٦,٠المئة، وبزيادة في التمويل مقدارها حوالي  مليار ريال وبنسـب

 .في المئة عن العام السابق  ٦,١
 

 والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
جـودة              ـيس واـل اـي ـق ـم تساهم الهيئة السعودية للمواصفات واـل

ة           اعــي راخــيص الصــن بدعم الصناعة السعودية من خالل دراسة الـت
ار  . التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة  والهيئة العامة لالستثـم

ة             ٢٠٠٩حيث قامت الهيئة خالل عام  ـي ـن ـف شـارات اـل م االســت م بتقدـي
ة                       ١٢١١لجهات مختلفة، بلـغت     ـي وـم ات حــك جــه ة  ـل ـي ـن مشـورة ـف
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————————————————————————————————————————————————
٢٩١٤٥٣٤٧١,٢١٨١٠٦٩١٦١,٤١,٨٧٢٠٩٥٨٩٤٣٩٢٠٥,٨٩,٩صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

٤١٠٧١١,٠٠٠٠,٠٠,٠٨٧١٤٨٢٩٤٣٦٧,٩١,١صناعة المنسوجات
١٠٥٠٠٣٢,٩١٣٣٢,٩٠,٠٧٥٨١٩٩٧٣٣,٠٠,٢صناعة المالبس

٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٤٧٤٠١٤٦٥٧,٩٠,٢صناعة المنتجات الجلدية
١١٧٢,٤٠٠٠,٠٠,٠٥٣٤٠٥٢٨٤٣,٢٠,٢صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

٨٢٥٩٢٠,٧٤٣٣٦٨٥,٤٠,٩١٥٢١٧٢٧٧٧٠٠٦,٤١,٨صناعة الورق ومنتجاته 
جلة  ٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠١١٧١٠٣٤٤٣٧٢٢,٠٠,٩صناعة الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المس

١٢٥١٠٠,٠١٣٠٠٦٠٠٠,٠٦٦,٤٨٠٢٤٥٣٩١٥٣٨١٤,٣٣٩,٠صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي
٢٥١٧١٦٣٠٠٥,٨٩٣٧٢١١٦,٣١,٣٤٧٥٣٩٨٢٧٤٧٨٩٣,٠١٢,٢صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

دائن  ٣٩١٣٨٣١٣٣,٨١٨٦٨١١٤١,٩١,٦٤٨٩٤٢٤٢٩١٢٧٤٩,٩٣,٢صناعة منتجات المطاط والل
٨١٦١٣٨١٨٥٣,٢٢٥١٢٣٩٥٠٣,٨٥,٦٧٤٩٧٦٦٨٨٥٢٦٨٣,٧١٣,٤صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

١٨١٤٢٨١٧٧٧,١١٢٠٠٤٩,٩٠,٦٣١٢٤٥٢٠٥٣٦٨١٤,٠٩,٣الصناعات األساسية للمعادن
٤٤٢٢٦٢٢٠١,٠١٢٥٩٥٣٧,٤٠,٤٣١٣٢٨٤٩٩٨٢٩٤,٠٢,١صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

٧٤٥٠٣٠٧,٣٣٢٨٢١٢٦,٩١,٤٢٢٨٢٣٤٦٦٥١١٠,٢١,٣صناعة اآلالت والمعدات
٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٥٢٧٠٤٦٦٠,٢٠,٢صناعة آالت المكاتب والمحاسبة والحاسب اإللكتروني

١٠٧٥٨٣٤١,٨٥٣٤٧٨٣٠,٣٩,٢١٠٩١٩١٦٩٩٣٤٤,٢٢,٤صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر
٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٢١١٩٨٣٩٦٣,٣٠,٢صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت

٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠١٣٣٧٩٨٢,٨٠,٠صناعة األجهزة الطبية واألدوات البصرية والساعات بأنواعها 
٣١٠٠١٣,١٣٦٥٥,٢٠,١١٣٨١٢٨٠٩٢٣٩٨,٥٠,٦صناعة المرآبات ذات المحرآات والمقطورات 

١٥٠١٥,٩٠٠٠,٠٠,٠١٥١٤٧٣٢٩٤,٢٠,١صناعة معدات النقل األخرى
٢٩١١٢٤١١٣,٢٦٤٩٠٩٧٦,٠١٠,٨٣١٢٢٩٥٦٧٦٤٤٩,١١,٦صناعة األثاث، وصناعات لم تصنف في مكان آخر

١٧٥٧,٠٠٠٠,٠٠,٠٣١٢٣٤٠,٠٠,٠إعادة التدوير

٣١١١٧٨٤٥٨٤٠٧,٤١٠٦٦٠٠٩٩٠٣٧,٤١٠٠,٠٤٥١٣٥٠٣٤٦٩٣٩٤١٢٧,٦١٠٠,٠المجموع

جدول رقم ١٢-٣ :  التراخيص والوحدات الصناعية القائمة
(التمويل بماليين الرياالت)

النشاط الصناعي 

ام  ٢٠٠٩ اإلجمالي التراآمي للمصانع القائمة حتى نهاية ع عدد المصانع المنتجة خالل عام ٢٠٠٩التراخيص الصادرة خالل عام ٢٠٠٩

المصدر: وزارة التجارة والصناعة .

—————————————————— ——————————————————————————————
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ة                     .  اإلجمالي  ة وشـرـآ ـي ـل جــبس األـه ة اـل اج شـرـآ ـت وبلغت نسبة  إـن
ة و        ١,٨األسمنت األبيض السعودي  ـئ ـم ن             ٠,٦في اـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ي                  واـل ـت ى اـل ا  عــل ـم ـه م       ( إجمالي اإلنتاج لكل مـن )        ٤-١٢جـدول رـق
 ).٢-١٢رسم بياني رقم (و

  
ج          ـت ـن ـم ت اـل وبلغ نصيب السوق المحلي من مبيعات األسمـن

ن             ٩٧,٤مليون طن مشكًال نسبة  ٣١,١محليا حوالي  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ون    ٣٢,٠إجمالي إنتاج شرآات أالسمنت المحلية البالغ حوالي  ـي مـل

 . والكمية الباقية تم تصديرها للخارج .  م٢٠٠٩طن خالل عام 
 

 المدن الصناعية
ة           ـي ـن ـق ـت تشرف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطـق اـل

ة،     ـك ـل على عدد من المدن الصناعية المقامة في مختلف مناطق المـم
ة تضـم             ١٤حيث يبلغ عدد المدن الصناعية القائمة  اعــي ة صــن ـن مدـي

ا            ٢٢١٠حوالي  ـم ة، ـآ اعــي مصنعًا موزعة على جميع المدن الصــن

مدن صناعية جديدة وتم تخصيص عدد  ٦تقوم الهيئة حاليًا بتطوير 
ة                 .  من المصانع بهذه المدن ل رح م ة ب اعي دن الصن م وتقوم هيئة ال

اً                   ب ري ور ق ن رى ال ة سوف ت ي . التخطيط لست مدن صناعية إضاف
دن         م ة ال ئ ي وبلغت مساحة األراضي الصناعية المطورة  التابعة له

 . مليون متر مربع ٧١م حوالي ٢٠١٠الصناعية حتى نهاية عام 
 

 :انجازات هيئة  المدن الصناعية ومناطق التقنية 
 :م االنجازات التالية ٢٠٠٩حققت هيئة المدن الصناعية خالل عام 

 .م٢٠٠٩حصول الهيئة على أفضل بيئة عمل لعام  -
بعد أن حققت   ISO ٩٠٠١حصولها على شهادة الجودة العالمية  -

ة                            ظم األن ق ب ل ع ت ا ي م ي ة ف ي م ال ع الهيئة المعايير والمواصفات  ال
 .واإلجراءات والعمليات المدققة والمنفذة

ار      BOT  تم توقيعه بنظام :  نظام التبريد المرآزي - م ث ت لحجم اس
مليون ريال ويجري تنفيذه حاليًا في المدينة الصناعية  ٩٠٠مقداره 

 .الثانية بجدة
اه           ٢٠٠٩وقع العقد خالل عام :  تنفيذ مشاريع المياه  - ي ر م ي وف ت م ل

 BOTالشرب ومعالجة الصرف الصحي والمياه الصناعية بنظام 
، ٢و   ١، جدة ٢وتغطي مشاريع المياه المدن الصناعية في الرياض

 .، القصيم، واإلحساء٢و١والدمام 
ة                - ي ن عات السك جم م ات مع                :  تنفيذ مشاريع ال ي اق ف ع ات ي وق م ت ت

ة                  ي ن عات سك جم ائالت وم ع ل مستثمرين إلنشاء مجمعات سكنية ل
 .    BOTللعمالة في المدن الصناعية بنظام 

ة            :  تدشين خدمات المدن الذآية   - ة مع شرآ ي اق ف حيث تم توقيع ات
ال     ٣٥٠م الستثمار ٢٠٠٩االتصاالت السعودية في عام  مليون ري

ى                            ة تصل إل ي ال ع، وسرعات اتصال ع مصان ل لتقديم خدمات ل
 .ميجا بايت لكل مصنع٢٠

م                       - دي ق ت ودي ل يف واالدخار السع سل ت تم توقيع اتفاقية مع بنك ال
ى     ي     ١٠٠قروض صناعية بالمدن الصناعية األقل نموًا تصل إل ف

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————————————

٤٥٩٣,٤٤٢٢٢,٦٤٩٩٣,٧١٥,٦أسمنت اليمامة - الرياض
٥٢٨٩,٨٥٣٦٨,٩٥٥٧٥,٠١٧,٤األسمنت السعودية - الهفوف

٢٩٥٥,٣٢٧٤٤,٠٢٩٩٦,٠٩,٤األسمنت العربية - رابغ
٤٦٢١,٨٤٣٣٦,٣٣٩١٩,٦١٢,٣أسمنت ينبع - ينبع

٣٤٦٣,٨٣٢٢٠,٩٤٢٥٠,٥١٣,٣أسمنت القصيم - بريدة
٤٦١٣,٥٤٨٢٢,٦٥١٥٨,١١٦,١أسمنت المنطقة الجنوبية - جازان

٣٤٥٣,٥٢٩٦١,٥٣٠٠٧,٠٩,٤أسمنت الشرقية - الخفجي
١٣٦١,٠١١٥٠,٤١٣٠٠,٥٤,١أسمنت تبوك - تبوك

١٦٨,٦٢١٣,٦١٩٧,١٠,٦األسمنت األبيض السعودي - الرياض
٥٣٧,٦٦١٥,٢٥٧٨,٤١,٨الجبس األهلية - الرياض

٣١٠٥٨,٣٢٩٦٥٦,٠٣١٩٧٥,٩١٠٠,٠المجموع
المصدر: شرآات األسمنت

جدول رقم ١٢-٤ : صناعة األسمنت

  الشرآة

اإلنتاج (ألف طن)
نسبة اإلنتاج في عام ———————————————————————

٢٠٠٩ إلى اإلجمالي
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شرآات االسمنت: المصدر

انتاج االسمنت في المملكة:  ٢-١٢رسم بياني رقم 
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 ).ماليين ريال ٣بحد أعلى (المئة من إجمالي المشروع 
ي      - ا ف تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي لتطوير خدماته

 .المدن الصناعية 
تم توقيع اتفاقية مع هيئة الهالل األحمر السعودي لتهيئة عدد من      -

ة   المواقع للفرق الطبية االسعافية وافتتاح عدد من المراآز االسعافي
 .ومهابط الطائرات العمودية 

) سمة(تم توقيع اتفاقية مع الشرآة السعودية للمعلومات االئتمانية  -
عن المستثمرين الجدد )  سمة (  يتم بموجبها االستفادة من معلومات 

ي        .  والتأآد من سجلهم االئتماني ت ات ال ان ي آما سيتم تزويد سمة بالب
 . ستدعم المصانع في الحصول على التسهيالت البنكية

 

ن                             ي ت ن دي ى م ع عل ب ن ل وي ي ب ج ل ة ل ي ك وتشرف الهيئة المل
صناعيتين رئيسيتين هما مدينـة الجبيل الصناعية ومساحتها حوالي 

هكتار، ١٨٤٩٥هكتار، ومدينة ينبـع الصناعيـة ومساحتها ١٥٣٤٢
ة                    ٣٠٦وتضم هاتـان المدينتـان    ـ ي اس ات األس اعـ صن ل ًا ل ع مصن

ألف     ١٣٨والثانوية والمساندة والخفيفة، ويعمل بهما ما يزيد عن      
ًا           ٣٥م ترسية ٢٠٠٩وتـم خـالل عـام . عـامل ـ ي اع ًا صن روع مشـ

اك            ٥,٩بتكلفـة بلغـت حوالي  ـ ن زال ه مليار ريـال، في حيـن ال يـ
ة      ٢٠١٠مشروعـًا يخطط لترسيتها خالل العام المالي  ٣٦ ـ ف ل ك م بت

 ■مليار ريال ٤,٧قـدرت بحوالي 
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 .آلياٍت مناسبة لحمايتها والمحافظة عليها
 

ام        ي                   ٢٠٠٩وبـنـهـايـة ع سة ف ي رئ دن ال م حت ال م أصب
ا            ١٥٣الـمـمـلـكـة تـضـم حـوالـي  دره ادة ق زي  ١٤,٤متحفًا، أي ب

ا                        ه ن ق، م اب ام الس ع ي ال احف ف ت م  ١٠٤فـي الـمـئـة عـن عـدد ال
خصصًا،          ١٣مـتـحـفـًا اثريًا، و ٢١مـتـاحـف فـرديـة، و ت ًا م متحف

ة، و         ٨و ـ ي ـ م ـ ن                       ٥مـتـاحـف عـل ي حف ت ة، وم ي م ي ل ع احـف ت ـ ت مـ
إضافة إلى العديد من المعارض الدائمة للثقافة والفنون، .  عسكريين

ة       ك ل م م ل . التي تشكل جزءًا مهمًا من المنظومة السياحية المتكاملة ل
ة، و          ١٠ويتوزع في أنحائها حوالي  ي زهات وطن ة        ١٥متن طق ن م

 .محمية
 

ام             ة ع اي ه ن ار ب وحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة واآلث
ة        ٢٠٠٩ ك ل م م ًا من          ١٠٦٣م، بلغ عدد الفنادق العاملة في ال دق ن ف

ة      ١٠٢,٣مختلف الدرجات بسعة إجمالية تقدر بحوالي  . ألف غرف
ى     ًا من          ٩٧توزعت هذه الفنادق حسب الدرجات المصنفة إل دق ن ف

ًا من      ٣٢٠فندقًا من الدرجة األولى و ٣١٧الدرجة الممتازة، و فندق
شآت   .  فنادق من الدرجة الثالثة ١٠٨الدرجة الثانية و وبلغ عدد المن

ام                 ة ع اي ه ن ة ب ك ل م ي     ٢٠٠٩السكنية المرخص لها في الم م حوال
روشة   ٩٨,٢مـنـشـأة تـضم ما يقارب  ٤٣٤١ . ألف وحدة سكنية مف

وقد توزعت هذه الوحدات على مختلف مدن المملكة بنسب متفاوتة 
ة            سب ن ة ب رم ي     ٣٦,٤آان النصيب األآبر فيها لمنطقة مكة المك ف

ة            ).  وحدة ٣٥٨٠٦(المئة  سب ن ورة ب ن م تـلـتـهـا مـنـطـقـة المدينة ال
 ١٦,٦، ثـم منطقة الرياض بنسبة ) وحدة ١٧١٠١( في المئة  ١٧,٤

ة    )  وحدة ١٦٢٩٥(في المئة  ي     ١٣,٤تلتها المنطقة الشرقية بنسب ف
ة           ) وحدة ١٣١٨٢( المئة  سب ن ر ب ة                ٧,٦، ثم منطقة عسي ئ م ي ال ف

 ).وحدة ٧٤٧٦(
 

 النشاط السياحي في المملكة
 الرحالت السياحية -١

دد             غ ع ل ار، ب حسب مسوحات الهيئة العامة للسياحة واآلث
ن                   ( رحالت السياحة المحلية  ي واطن ة من م ك ل م م ان ال سياحة سك

ل          ٣٢,٩م نحو ٢٠٠٩في عام )  ومقيمين اب ق ة م  ٢٨,٨مليون رحل
ه                ٢٠٠٨مليون رحلة في عام  ت ب ًا نس اع ف ة ارت ق ق ي     ١٤,٢م مح ف

دة          واف ة ال ان        ( المئة، في حين بلغت الرحالت السياحي احة سك ي س
ة      ك ل م م ام       )  الدول األخرى داخل ال ي ع ي       ٢٠٠٩ف  ١٠,٩م حوال

خفاض     ٢٠٠٨مليون رحلة في عام  ١٤,٧مليون رحلة مقابل  ان م ب
م                   ٢٥,٩نسبته  جدول رق ك ال وضح ذل ا ي ). ١–١٣( في المئة آم

في المئة من إجمالي  ٧٥,١وتشكل الرحالت السياحية المحلية نحو 
ة               ( الرحالت السياحية الداخلية  ي ل ح م ة ال احي ي تشمل الرحالت الس

ة   ).  والوافدة التي تتم داخل حدود المملكة احي  وبلغت الرحالت السي
ن                         ( المغادرة  ي واطن ة من م ك ل م م ان ال خارج لسك السياحة في ال
ه    ٢٠٠٩مليون رحلة في عام  ٥,٧)  ومقيمين  ٤٢,٥م بارتفاع نسبت

ون   ٤,٠في المئة مقارنة بما آان عليه في العام السابق والبالغة  ملي
في المئة من     ٨٥,٢وتشكل الرحالت السياحية المحلية نحو . رحلة

ة     ة             ( إجمالي الرحالت السياحية الوطني احي ي رحالت الس تشمل ال
ة                ك ل م م ي داخل ال ة ف المحلية والمغادرة التي قام بها سكان المملك

 ).١-١٣رسم بياني رقم ) (وخارجها

ا           ه ل داخ ا وت ه تعد السياحة من الصناعات التي تتميز بتشعب
ى   مع عدد آبير مـن القطاعات األخرى، إضافة إلى أنها موزعة عل
دد من          ة ع ي عدد من المواسم طوال العام، ولذلك فهي تسهم في تنم
ي، وتساعد        ال األنشطة االقتصادية وتعزز نمو الناتج المحلي اإلجم
ي                 ا ف ه ام ى إسه ة إل اإلضاف على توفير الكثير من فرص العمل، ب
ا،                  ه ن سرب م ت ل ال ي ل ق تعزيز االحتياطيات من العملة األجنبية، وت

 .وبالتالي تحسين وضع ميزان المدفوعات
 

د اإلسالم،                       ه ة م ودي ة السع ي رب ع ة ال ك ونظرًا لكون الممل
ن             ي م ال ع ي ال ة ف وموطن الحرمين الشريفين، وما تتمتع به من مكان
ة                 ي راف جغ ة ال ع رق العربي واإلسالمي، ولما تمتاز به من اتساع ال
ة         ي ع ي وامتدادها، وتنوع مناخي، إضافة إلى ما تملكه من موارد طب
صادي،                     ت اح اق ت ف اعي زاخر، وانـ م متنوعة، وتراٍث ثقافي واجت
ق                         رافـ م دة من الـ ة واع ظوم ن ة، ومـ ي اس ة األس وتطور في الـبني
احة                    ي طاع الس ة ق ي ـ م ن ت ة ل السياحية التي تعد أحد المقومات الهام
ومات                        ق م ل ل ل ث غالل األم ى االست ة عل دول وتطويره، حرصت ال
والموارد واإلمكانات السياحية المتوافرة، واإلسهام في تنويع قاعدة  
ة      ي م ن االقتصاد الوطني ونموه عبر تنشيط قطاع السياحة، وتحقيق ت
واطن                              م ط ال ة، ورب اف ق ث راث وال ت راء ال ة، وإث وازن ت ة م ي إقــليم

 .بمجتمعه
 

وى        سجل قطاع السياحة حسب آخر البيانات،   ست م ى ال عل
ام            العالمي  اضًا خالل ع ف رحالت              ٢٠٠٩انخ غت ال ل م حيث ب

خفاض                ٨٨٠السياحية في العالم نحو  ان ة ب ي اح ي ة س ل مليون رح
ام                 ٤,٣نسبته  ي ع ه ف ي ل انت ع ي     ٢٠٠٨في المئة عما آ ت م وال

ة         .  مليون رحلة ٩١٩آانت نحو  ي دول احة ال ي وبلغت إيرادات الس
حو        ٨٥٢م نحو ٢٠٠٩في عام   ١,٥مليار دوالر وهو ما يمثل ن

ة   .  في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتعد أوروبا الوجه
ام             ن خالل ع ي ي لت            ٢٠٠٩األولى للسياح الدول ب ق ت م، حيث اس

ة          ٥٢,٣مليون رحلة سياحية أي بنسبة    ٤٦٠,٠حوالي  ئ م ي ال ف
ادي              ه ط ال محي ا وال ي من إجمالي السياحة العالمية، تلتها دول آس

ة من             ٢٠,٦مليون رحلة سياحـية بنسبة    ١٨٠,٩بنحو  ئ م ي ال ف
ي       . إجمالي السياحة العالمية ن ف ي ت وجاءت دول القارتين األمريكي
ا                ١٤٠,٠المرتبة الثالثة باستقبالها  م ة أي ب ي اح ي ة س ل مليون رح

م دول                   ١٥,٩نسبته   ة، ث ي م ال ع احة ال ي في المئة من إجمالي الس
ة              ٥٢,٩الشرق األوسط بحوالي  سب ن ة أي ب ي اح ي مليون رحلة س

ة  ٦,٠ ارة         .  في المئة من إجمالي السياحة العالمي ق رًا دول ال ي وأخ
ة            ٤٥,٩اإلفريقية بحوالي  سب ن ة وب ي     ٥,٢مليون رحلة سياحي ف

 .المئة من إجمالي السياحة العالمية
 

 الموارد والمرافق السياحية في المملكة
ة                ي راث ة وت ي ع ي وارد طب تمتلك المملكة العربية السعودية م

ع                    طي دة تست ي ة ج اسي ة أس ي ن متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وب
ومن المتوقع أن يكون تطوير هـذه . اإلسهام في تنمية قطاع السياحة

ة              ك ل م م ي ال ة ف احي د  .  المناطق مرآز اهتمام أنشطة التنمية السي وق
ام        ي ع م ٢٠٠٨اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة واآلثار ف

تصرف         ٩٥٦حوالي  اف ال ق موقعًا قابًال للتطوير السياحي ألجل إي
فيها، آما وضعت الهيئة، بالتعاون مع األجهزة الحكومية المختصة  

 قطاع السياحة            
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وفي المرتبة الخامسة  . تتميز به من طقس معتدل في فصل الصيف
م     ( مليون رحلة    ٢,٨جاءت منطقة المدينة المنورة بنحو  جدول رق

٢–١٣ .( 
 
 الرحالت السياحية الوافدة حسب جهة القدوم -٣

اون         ع ت مثلت الرحالت السياحية الوافدة من دول مجلس ال
ى         دة إل واف لدول الخليج العربية النسبة األآبر للرحالت السياحية ال

ي        ٦٠,٨م، حيث مثلت ٢٠٠٩المملكة في عام  ال في المئة من إجم
ام                ٣٨,٨الرحالت الوافدة للمملكة مقارنة بنسبة    ي ع ة ف ئ م ي ال ف

ي دول الشرق               ٢٠٠٨ اق دة من ب واف م، تلتها الرحالت السياحية ال
بنسـبة )  باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( األوسط 
ة                     ٢٤,٤في المئة مقابل  ١٨,٨ احي ي رحالت الس ة من ال ئ م ي ال ف

احة          ٢٠٠٨الوافدة لـلـمـمـلـكـة فـي عـام  ي رحالت الس م، ومثلت ال
ل      ١٠,٠الوافدة مـن دول جـنـوب آسـيـا نسبة  اب  ١٣,٣في المئة مق

م        ٣–١٣جدول رقـم ( م ٢٠٠٨في المئة في عام  ي رقـ ان ي ورسـم ب
٢–١٣ .( 

 
 الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجهة الرئيسة -٤

اء دول مجلس             ( استأثرت دول الشرق األوسط           ن ث ت اس ب

 وجهة الرحالت السياحية المحلية -٢
ة                  ي ل ح م احة ال ي ي الس شهدت األعوام الماضية ازدهارًا ف

خدمات                  وى ال حسن مست ة، وت ي بسبب زيادة المهرجانات السياح
حسن         ة وت ع السياحية، إضافة إلى اآتمال المزيد من الطرق السري

انت     ٢٠٠٩-٢٠٠٦ففي األعوام   .  الخدمات األخرى بشكل عام م آ
ة هي                    ي ل ح م ة ال احي ي رحالت الس الوجهة السياحية األآثر جذبًا لل

ام       ي       ٢٠٠٩منطقة مكـة المكرمة حيث بلغت في ع  ١٣,٧م حوال
ن            ي م ي ق م ن وال ي مليـون رحلة نظرًا إلقبال أعداد آبيرة من المواطن
ة          ب ى رغ ة إل على مكة المكرمة ألداء مناسك الحج والعمرة، إضاف
رآز جذب              د م ع ي ت بعض سكان المملكة في زيارة مدينة جدة الت

حرم          . لسياح الداخل خاصة في فـصل الصيف ة ال وسع وقد أدت ت
ة                 طق ن م ة ل ي اب ع ي ت المكي والمشاعر المقدسة إلى زيادة القدرة االس
حج                               اسك ال ن ن ألداء م ي ادم ق دد ال ادة عـ ي زي ال ت ال المشاعر، وب

ي             .  والعمرة حوال ة ب ي ون       ٤,٣وتأتي بعد ذلك المنطقة الشرق ي ل م
حو         ن هدف               ٤,١رحلة، تلتها منطقة الرياض ب ة، وت ل ون رح ي ل م

سوق                          ت ه وال ي رف ت اء، وال ارب واألصدق ارة األق ى زي معظمها إل
فيما احتلت المرتبة الرابعة منطقة .  واألعمال والمؤتمرات والعالج

اح           ٣,٥عسير بحوالي  ر من سي ي مليون رحلة والتي يقصدها الكث
ا    م الداخل وسياح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرًا ل

التغير السنوي (٪)٢٠٠٩**٢٠٠٧٢٠٠٨
———————————————

٢٨,٦٢٨,٨٣٢,٩١٤,٢عدد الرحالت (مليون رحلة)
١٨٨,٠١٩٩,٠٢٠٥,٠٣,٠عدد الليالي ( مليون ليلة )

-٣١,٨٣٧,٦٣٥,٣٦,١االنفاق * ( مليار ريال)

-١١,٥١٤,٧١٠,٩٢٥,٩عدد الرحالت (مليون رحلة)
-١٥٢,٠٢٠٩,٠١٤٥,٠٣٠,٦عدد الليالي ( مليون ليلة )
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٥٠,٨٥١,٨٥٤,٣٤,٨نسبة إشغال الغرف (٪)
-٥٠,٠٥٤,٥٥٢,٠٤,٦نسبة إشغال الوحدات السكنية (٪)

إشغال مؤسسات اإليواء

جدول رقم ١٣ – ١: النشاط السياحي في المملكة

السياحة المحلية في المملكة

 السياحة الوافدة للمملكة

* ال تشمل مصاريف النقل الدولي.              **  بيانات أولية.
المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

السياحة الوطنية (السياحة المحلية + السياحة المغادرة)

 السياحة المغادرة للمملكة

السياحة الداخلية (السياحة المحلية + السياحة الوافدة)
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ة   ي رحالت                 )  التعاون لدول الخليج العرب ر من ال ب نصيب األآ ال ب
ام                 ع سة ل ي رئ ة ال وجه م حيث     ٢٠٠٩السياحية المغادرة حسب ال

اح                         ٤٨,٤استحوذت على    ي رحالت السي ال ة من إجم ئ م ي ال ف
ام                  ي ع لت ف ث ا م م ن م ٢٠٠٨المواطنين والمقيمين في المملكة، بي

ادرة،          ٤٤,١حوالي  غ م ة ال احي في المئة من إجمالي الرحالت السي
ة      ب ي     ٣٥,٧تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العــربية بنسـ ف

ام      ٣٣,٦م مقابل ٢٠٠٩المئة من اإلجمالي في عام  ي ع في المئة ف
 ). ٣–١٣ورسم بياني رقم  ٤–١٣جدول رقم (م ٢٠٠٨

 
 اإلنفاق على السياحة –٥

ال يشمل (بلغ حجم اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية  
مليار ريال  ٣٥,٣م حوالي ٢٠٠٩في عام ) مصاريف النقل الدولي

ه          ٢٠٠٨مليار ريـال في عام  ٣٧,٦مقابل  ت ب اضًا نس ف خ م محققًا ان
م       ( في المئة    ٦,١ م               ١–١٣جدول رق ي رق ان ي م ب ، ) ١–١٣ورس

ة          ة نسب ي ي     ٥٤,٠ويشكل اإلنفاق على الرحالت السياحية المحل ف
ه       ت ب  ٥٨,٣المئة من إجمالي اإلنفاق على السياحة الداخلية، وما نس

ة  خفض    .  في المئة مـن إجـمـالـي اإلنـفـاق على السياحة الوطني وان
في المئة  ١٧,٥م بنسبة ٢٠٠٩حـجم إنفاق الـسياحة الوافدة في عام 

ام             ٣٦,٥مليار ريال مقارنة بنحو  ٣٠,١ليبلغ  ع ي ال ال ف ار ري ملي

 .السابق
 

ة                  احي ي رحالت الس ى ال اق عل وفي المقابل بلغ حجم اإلنف
حو     ٢٠٠٩في عام   )  ال يشمل مصاريف النقل الدولي(المغادرة  م ن
ه       ٢٥,٣ ت ب ل               ٢٨,٤مليار ريال محققًا ارتفاعًا نس اب ق ة م ئ م ي ال ف
ة           ٢٠٠٨مليار ريال في عام  ١٩,٧ ئ ي ه م، وأظهرت إحصاءات ال

اق         ٢٠٠٩العامة للسياحة واآلثار لعام  ف ي اإلن ًا ف م ارتفاعًا ملحوظ
 .على الرحالت السياحية المغادرة مقارنة باألعوام السابقة

 
 مقارنة السياحة في المملكة بالسياحة في دول عربية مختارة

دد                    تشير بيانات  اع ع ف ى ارت ة إل ي م ال ع منظمة السياحة ال
ام     ة       ٢٠٠٨السياح القادمين إلى دول الشرق األوسط في ع سب ن م ب

ذي   ٥٥,١في المئة ليبلغ  ١٨,٢ مليون سائح مقارنة بالعام السابق ال
اح         .  مليون سائح ٤٦,٦بلغ فيه عدد السياح نحو  ة السي وبلغت نسب

م           ال ع ي ال اح ف القادمين لدول الشرق األوسط إلى إجمالي عدد السي
حو      ٦,٠م نحو ٢٠٠٨في عام  ة          ٥,٢في المئة مقارنة بن ئ م ي ال ف

ن       ٢٠٠٧خالل عام  ي م، مما جعل المنطقة تحتل المرآز الخامس ب
ام                   ي ع م ف ال ع ي ال اح ف ك   .  م٢٠٠٨أآثر المناطق جذبًا للسي ذل وب

اح                         دد السي ى الشرق األوسط ع ن إل ي ادم ق اح ال تجاوز عدد السي

اإلنفاق السياحي - ج

السياحة المغادرة السياحة الوافدة السياحة المحلية

ام ٢٠٠٩م رسم بياني رقم ١٣-١: النشاط السياحي في المملكة لع

عدد الرحالت السياحية - أ

عدد الليالي السياحية - ب

٤١,٤٪٥٨,٦٪

السياحة الداخلية

٨٥,٢٪
١٤,٨٪

السياحة الوطنية

٥٨,٣٪

٤١,٧٪

السياحة الوطنية

٥٤,٠٪

٤٦,٠٪

السياحة الداخلية

٧٥,١٪
٢٤,٩٪

السياحة الداخلية

٧٩,٥٪

٢٠,٥٪
السياحة الوطنية
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١٦٣ 

ي       ال ة     ( نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجم م ي ق ال
في المئة في  ٣,٦م إلى ٢٠٠٨في المئة في عام  ٢,٦من ) المضافة

ى   ). ٧–١٣جدول رقم (م ٢٠٠٩عام  وبمقارنة تقديرات اإلنفاق عل
ة                        ام ع ة ال ئ ي ه ا ال ه دت ي أع ت ة ال ك السياحة الوافدة والمغادرة للممل

ي      ٢٠٠٩للسياحة واآلثار لعام  م ف م، يالحظ أن قطاع السياحة أسه
ة    .  زيادة النشاط االقتصادي في المملكة ام ع وحسب بيانات الهيئة ال

دة      واف للسياحة واآلثار فإن الجزء األآبر من متحصالت السياحة ال
ة ألغراض      ) في المئة ٥٦,١( ك آان مصدره إنفاق زوار إلى الممل

م       ٢٠٠٩دينية خالل عام  م             ٨–١٣( م جدول رق ي رق ان ي م ب ورس
٤–١٣.( 

 
 قطاع السياحة وسوق العمل في المملكة -٢

ة        ي ف وظي يقوم قطاع السياحة بدور هام في إيجاد الفرص ال
ًا          ي م ال  ١٠التي تستوعب أعدادًا آبيرة من العاملين حيث يوظف ع

رصًا          .  في المئة من إجمالي القوى العاملة احة ف ي ويوفر قطاع الس
مهن                ك ال ل ي ت اء ف ق الرت دَّرت  .  مهنية متنوعة، ويتيح المجال ل وق

ي      ت الهيئة العامة للسياحة واآلثار عدد الفرص الوظيفية المباشرة ال
ام     ي        ٢٠٠٩دعمها قطاع السياحة بالمملكة في ع حوال  ٤٩٣,٢م ب

ق                  ٢,٧ألف وظيفة بارتفاع نسبته  اب ام الس ع ال ة ب ارن ق ة م ئ في الم
طاعات                        ٤٨٠,٣والبالغ  ق ى ال وزعة عل اشرة م ب ة م ف ألف وظي

 ). ٩–١٣(السياحية الفرعية، آما يوضح ذلك الجدول رقم 
 

سة                          ي رئ ة ال احي ي طاعات الس ق ي ال ن ف ي يمثل عدد العامل
ة          ٥,٨)  باستثناء الوظائف غير مدفوعة األجر   ( بالمملكة  ئ م ي ال ف

م       ٢٠٠٨من إجمالي العاملين بالمملكة في عام   ٧,١م، البالغ عدده
ة         .  مليون عامل احي ي وإذا ما ُنسب عدد العاملين في القطاعات الس

ه          ت ب ا نس ة من             ٥,١القادمين إلى أفريقيا التي قدم إليها م ئ م ي ال ف
ام       جدول       .  م٢٠٠٨إجمالي عدد السياح القادمين في ع وضح ال وي

اح                     )  ٥–١٣(رقم  السي ة ب ارن ق ة م ك ل م م ل ن ل ي أعداد السياح القادم
القادمين لبعض دول الشرق األوسط، حيث بلغ نصيب المملكة من  

م ٢٠٠٨إجمالي السياح الوافدين إلى دول الشـرق األوسـط في عام 
دول          ٢٦,٨حوالي  ًة ب ارن ق في المئة ليجعلها تحتل المرآز األول م

اح      ١٤,٨المنطقة باستقبالها نحو  مليون سائح، آما ارتفع عدد السي
في المئة مقارنة  ٢٨,٠م بنسبة ٢٠٠٨الوافدين إلى المملكة في عام 
 .بما آانت عليه في العام السابق

 
عت              ف ار ارت احة واآلث ي وحسب تقديرات الهيئة العامة للس

ام                          ي ع خارج ف ن من ال ي ادم ق اح ال متحصالت المملكة من السي
غت         ٨٥,٩م بنسبة ٢٠٠٨ ل في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث ب

حو     ٢٠٠٨المتحصالت في عام  لت              ٩,٧م ن ار دوالر، واحت ي ل م
 ٢١,٣المرتبة الثانية بين دول الشرق األوسط بنصيب مئوي نسبته 

احة     ي في المئة من إجمالي متحصالت دول الشرق األوسط من الس
 ). ٦–١٣(العالمية جدول رقم 

 
 اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة في المملكة

 إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -١
ة                   ام ع اسة ال ي ار الس احة واآلث ي وضعت الهيئة العامة للس

ا وضع األسس                          ه ق ات ى ع لت عل ة، وحم ي لتنمية السياحة الوطن
ة حسب                         احي ي ة الس ي م ن ت ع ال واق ي م التفصيلية للرقي بالسياحة ف
ع                  ف ار، ارت احة واآلث ي س ل ة ل ام المناطق، وحسب بيانات الهيئة الع

ام              ٦,٩الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة بنسبة  ة خالل ع ئ م ي ال ف
غ      ٢٠٠٩ ل ب ال، وزادت            ٥٠,٢م مقارنة بالعام السابق لي ار ري ي ل م

النصيب المئوي ( ٪)عدد الرحالت٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨الوجهة ( المنطقة )
———————————————————————

٣٨٩٢٣٣٧٢٣٥٣٨٤١٤١١٢,٦الرياض
١٠٩١٣١٠٩٢٩١٠٨٠٤١٣٦٧٩٤١,٦مكة المكرمة

٢٢٧٥٣٦٧٥٣٤٨٩٢٨٤٦٨,٦المدينة المنورة
٣٨٦٣١٧٤٧٧٧٩٥٢,٤القصيم

٣٦٠٤٣٢٨٨٣٨٠٣٤٢٧٨١٣,٠المنطقة الشرقية
٢٣٤٢٣٢٤٩٢٥٤٣٣٥١١١٠,٧عسير
٧٢٣٦٦٠٩٢٩٧٨٤٢,٤تبوك
٥٩٢٤٠٨٦٠٣٩٤٥٢,٩حائل

٣٤٠٢٧٠٢٤٤١٤٠٠,٤الحدود الشمالية
٧٠٥٦٢٦٧٩٧٥٦٢١,٧جازان
٢٠٢٨٤١٤٠٢٤٨٠,٨نجران
٧٣٠١٥٠٥١٢٤٣٨٥٢٢,٦الباحة
٣٧٦١٦٦١٦٤١٢٨٠,٤الجوف
٢٧٠٨٠٢٨٥٤٩٢٨٧٧٦٣٢٩٠٩١٠٠,٠المجموع

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم ١٣ – ٢: عدد الرحالت السياحية المحلية حسب الوجهة الرئيسة
(باآلالف)

——————————————
٢٠٠٩
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١٦٤ 

المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
—————————————————

٥٧٣١٣٨,٨٦٦٢٥٦٠,٨دول الخليج العربية
دول الشرق األوسط 
(باستثناء دول الخليج 

٣٦٠٣٢٤,٤٢٠٥٢١٨,٨العربية)
١٩٦٧١٣,٣١٠٩٤١٠,٠دول جنوب آسيا

١١٨٥٨,٠٤٤٥٤,١دول أوروبا
١٠٣٣٧,٠٢٦١٢,٤دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
٩٤١٦,٤٣٦٢٣,٣والمحيط الهادي

دول أمريكا الشمالية 
٢٩٧٢,٠٥٧٠,٥والجنوبية
١٤٧٥٧١٠٠,٠١٠٨٩٦١٠٠,٠المجموع

ار    . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلث

(ألف رحلة)
٢٠٠٩ ٢٠٠٨

جدول رقم ١٣ – ٣: الرحالت السياحية الوافدة للمملكة حسب جهة القدوم

المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
—————————————————

١٣٧٥٣٣,٦٢٠٣٣٣٥,٧دول الخليج العربية
دول الشرق األوسط 
(باستثناء دول الخليج 

١٨٠١٤٤,١٢٧٥٩٤٨,٤العربية)
٢٦٥٦,٥٢٧٦٤,٨دول جنوب آسيا

٢١٤٥,٢١٥٦٢,٧دول أوروبا
١٥٦٣,٨١٦٩٣,٠دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
٢٢٢٥,٤٢٩٤٥,٢والمحيط الهادي

دول أمريكا الشمالية 
٥٤١,٣١٤٠,٢والجنوبية

٤٠٨٧١٠٠,٠٥٧٠١١٠٠,٠المجموع

٢٠٠٩ ٢٠٠٨
———————

جدول رقم ١٣ – ٤: الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجهة الرئيسة
(ألف رحلة)

———————

ار   . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلث

النصيب المئوي ( ٪)
———————

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٨الوجهة
—————————————————————

١١٥٣١١٤٧٥٧٤,٩٢٨,٠٢٦,٨السعودية
- -- -- -- -- -اإلمارات
١٠٦١٠١٢٢٩٦٢٢,٧١٥,٩٢٢,٣مصر
- -- -- -- -٤٩٣٥البحرين
٤١٥٨٥٤٣٠٣,٣٣٠,٦٩,٩سوريا
٨,٧٦,٨-٣٤٣١٣٧٢٩٣,٣األردن
٣١,١٢,٤-١٠١٧١٣٣٣٤,٣لبنان

٤٦٦٤٦٥٥١٢٣١٦,٤١٨,٢١٠٠,٠ دول الشرق األوسط

جدول رقم ١٣ – ٥: السياح القادمون إلى دول عربية مختارة

نسبة التغير (٪)عدد السياح ( ألف سائح )
————————————————————

 - -  : غير متوفرة
 المصدر:   منظمة السياحة العالمية بإستثناء بيانات السعودية مصدرها الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

دول أوروبا دول جنوب آسيا دول الخليج العربية     دول الشرق األوسط (باستثناء دول الخليج العربية )

ة    ا الشمالية والجنوبي دول أمريك ادي  دول أفريقيا    دول شرق آسيا والمحيط اله

٣٥,٧٪
٤٨,٤٪

٢,٧٪٤,٨٪
٥,٢٪٣,٠٪

٠,٢٪

م ٢٠٠٩الرحالت المغادرة حسب الوجهة الرئيسة لعام : ٣-١٣رسم بياني رقم 

٦٠,٨٪

١٨,٨٪

١٠,٠٪
٣,٣٪٢,٤٪٤,١٪

٠,٥٪

الرحالت الوافدة حسب جهة القدوم للمملكة لعام : ٢-١٣رسم بياني رقم 
م ٢٠٠٩
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النصيب المئوي ( ٪)
———————

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٨الدولة
————————————————————

٥٢٢٨٩٧٢٠٥,٥٨٥,٩٢١,٣السعودية
١٨,٠١٥,٧- -٦٠٧٢٧١٦٢اإلمارات
٩٣٠٣١٠٩٨٥٢٢,٦١٨,١٢٤,٠مصر
١١٠٥١١١٦٥,٤١,٠٢,٤البحرين
- -- -- -- -٣١٩٩سوريا
٢٣١٢٢٩٤٣١٢,٢٢٧,٣٦,٤األردن
٣١,٦١٥,٧- -٥٤٦٦٧١٩٢لبنان

٣٤٩٨٣٤٥٧٢٠١٤,٥٣٠,٧١٠٠,٠ دول الشرق األوسط

 المصدر:  منظمة السياحة العالمية باستثناء بيانات السعودية مصدرها الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم ١٣ – ٦: المتحصالت من السياحة العالمية لدول عربية مختارة

المتحصالت ( مليون دوالر )
———————————

نسبة التغير (٪)
———————————

- - : غير متوفرة

ط            ق خاص ف ا          ( إلى القوى العاملة في القطاع ال غ عدده ال ب  ٦,٢ال
، يرتفع إسهام السياحة في التوظيف وفق هذا المؤشر ) مليون عامل

طاع                        .  في المئة ٦,٦إلى  ي ق وظائف ف ظم ال ع الحظ أن م آما ي
وى                     ق ل ال ث م ن، حيث ت ي ودي السياحة في المملكة يشغلها غير سع

ي     ٢٥,٧م نحو ٢٠٠٩الوطنية العاملة في قطاع السياحة في عام  ف
درة     .  المئة فقط ى ق وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة واآلثار إل

ي         اشرة ف ب م قطاع السياحة على توفير عدد متزايد من الوظائف ال
ر                         مل غي ع ى فرص ال ة، عالوة عل ي رع ف القطاعات السياحية ال
ة     صادي المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات االقت
األخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، باإلضافة إلى فرص العمل 
اق   التي من الممكن استحداثها في فترات الحقة نتيجة لدورات اإلنف

ة               احي ي ة الس ي م ن ت ال . االقتصادية في جميع القطاعات ذات الصلة ب
ة           )  ١٠–١٣( ويوضح الجدول رقم  ي ف وظي ـرص ال ـ توزيع هذه الف

طاع       ر قـ المباشـرة وغير المباشرة المتوقعة، حيث يتوقـع أن يوفــ
و     ام                       ٤٧٠السياحـة نحـ ي عـ اشرة فـ ب ة م ف م، ٢٠١٠ألف وظي

ع        .  م٢٠١٥ألف وظيفة مبـاشــرة في عام  ٥٢٥وحوالي  وق ت ا ي م آ
 .م٢٠٢٠ألف وظيفـة مباشرة في عام  ٨٧٨أن يوفر حوالي 

 
 تنشيط الطلب على السلع والخدمات -٣

ن                   ي ي ل ح م اح ال اق السي ف وفقًا للبيانات التفصيلية لتوزيع إن
ي             ة ف ن ي ب م ة ال والوافدين على القطاعات السياحية الفرعية المختلف

ي    ) ١٢–١٣(ورقم ) ١١–١٣(الجدولين رقم  اب ج ، يتضح األثر اإلي
ة     ك ل م غ       .  لقطاع السياحة على االستهالك واالستثمار في الم ل د ب ق ف

حو      ام                ٣٥,٤إجمالي إنفاق السياح المحليين ن ي ع ال ف ار ري ي ل م
سوق       ٢٠٠٨مليار ريال في عام  ٣٧,٦م مقابل ٢٠٠٩ ت ال ال م، ون

غ      ل ل               ١٠,٧النصيب األآبر من اإلنفاق، حيث ب ث م ال ت ار ري ي ل م
ار       ١١,٧م مقابل ٢٠٠٩في المئة من اإلجمالي في عام  ٣٠,٣ ي ل م

اق     .  م٢٠٠٨في المئة في عام  ٣١,١ريال أو ما نسبته  ف واحتل اإلن
ا          ٨,٢على مرافق اإليواء المرتبة الثانية بحوالي  ال أو م مليار ري

ار       ٧,٣م مقابل ٢٠٠٩في المئة من اإلجمالي في  ٢٣,٣نسبته  ي ل م

العام
الناتج المحلي اإلجمالي 
للسياحة (مليار ريال)

الناتج المحلي اإلجمالي 
للمملكة (مليار ريال)

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي للمملكة (مليار ريال)

إسهام السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي (٪)

إسهام السياحة في الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي (٪)

————————————————————————————————————————

٢٠٠٧٤٥,٤١٤٤٢,٦٦٤١,٩٣,٢٧,١

٤٧,٠١٧٨٦,١٦٩٠,٠٢,٦٦,٨* ٢٠٠٨

٧٢٥,١٦,٩٦,٩** ١٤٠٩,١** ٥٠,٢* ٢٠٠٩

ار، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات         . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلث

جدول رقم ١٣ – ٧ : القيمة المضافة لقطاع السياحة ونسبة إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

* بيانات تقديرية  .                              ** بيانات أولية  .



 ٤٦التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  قطاع السياحة

         

 

١٦٦ 

٢٠٠٩*٢٠٠٧٢٠٠٨ الغرض من الرحلة
النصيب المئوي في 

عام ٢٠٠٩ ( ٪) ———————————————————————
٣١,٨٣٧,٦٣٥,٣١٠٠,٠السياحة المحلية

٨,١١٩,٢٢٠,٥٥٨,١العطالت وأوقات الفراغ
١٤,٢٥,٧٤,٦١٣,٢أغراض دينية

٤,٨٩,١٨,٣٢٣,٥زيارة األقارب واألصدقاء
٤,٦٣,٦١,٩٥,٣أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)

١٨,٣١٩,٧٢٥,٣١٠٠,٠السياحة المغادرة
١٤,٣١٥,٦١٩,٨٧٨,٤العطالت وأوقات الفراغ
١,٦١,١١,٩٧,٧زيارة األقارب واألصدقاء

٢,٤٣,٠٣,٥١٤,٠أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)

١٩,٦٣٦,٥٣٠,١١٠٠,٠السياحة الوافدة
٠,٤٢,٤٢,٨٩,١العطالت وأوقات الفراغ

١٤,٣١٧,٧١٦,٩٥٦,١أغراض دينية
١,١٣,٩٤,٤١٤,٦زيارة األقارب واألصدقاء

٣,٧١٢,٤٦,١٢٠,٢أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)
 *  بيانات أولية.

 المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم ١٣ – ٨: اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب الغرض الرئيس من الرحلة
(مليار ريال)

٢٠٠٩** ٢٠٠٨القطاع الفرعي 
———————————

٤٦٣٦٢٤٧٥٩٦الفنادق والمنتجعات
٢٣٧٣٧٢٤٢٥٦الشقق المفروشة

٢٣١٩٨٧٢٣٧٩٨٢المطاعم والمقاهي
٨٦٨٩٩١٥٣وآاالت السفر والسياحة
١٠٠٥٠٩١٠٣٤٣١خدمات  نقل المسافرين* 

٣٤٤٧١٣٥٢٤٠الخدمات الترفيهية
٣٤٥٨٣٣٥٥٠٧وظائف غير مدفوعة األجر

٤٨٠٣٣٨٤٩٣١٦٥المجموع
٢٤,٤٢٥,٧نسبة السعودة (٪)

** بيانات تقديرية.

جدول رقم ١٣-٩: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

* يشمل قطاع نقل المسافرين الخطوط الجوية، السكك الحديدية، وشرآات النقل    
الجماعي، شرآات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة .

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١٠٢٠١٥٢٠٢٠
—————————

٤٧٠٥٢٥٨٧٨وظائف مباشرة

٧٠٥٩٣٧١٣١٧وظائف غير مباشرة

١١٧٥١٤٦٢٢١٩٥المجموع

(ألف وظيفة) 
جدول رقم ١٣ – ١٠: الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار. أغراض أخرى مثل العالج واألعمال
أغراض دينية

زيارة األقارب واألصدقاء

رسم بياني رقم ١٣-٤: اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب  
٢٠٠٩م الغرض من الرحلة آنسبة من اإلجمالي  لعام

(نسبة مئوية) ة السياحة المحلي

(نسبة مئوية) السياحة المغادرة

(نسبة مئوية) دة السياحة الواف

قضاء العطالت وأوقات الفراغ

٥٨,١٪

٢٣,٥٪١٣,٢٪
٥,٣٪

٩,١٪

٥٦,١٪

٢٠,٢٪١٤,٦٪

٧٨,٤٪

١٤,٠٪٧,٧٪
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١٦٧ 

ار أن يصل                        احة واآلث ي س ل ة ل ام ع ة الـ وتـتـوقـع الـهـيـئـ
ام             ول ع حل ة ب م ٢٠٢٠إجمالي عدد الرحالت السياحية في المملك

مليون رحلة سـياحية محلية، و    ٥٧,٢مليون رحلة منها  ٨٦,١إلى 
مليون رحلة سـياحية وافدة معظمها من دول مجلس التعاون  ٢٨,٩

–١٣الجدول رقم ( لدول الخليج العربية، والدول العربية المجاورة 
١٣.( 

 
ى                  ة إل ك ل م م ي ال احي ف آما تتوقع الهيئة نمو اإلنفاق السي
 ■) ١٤ – ١٣(م جدول رقم ٢٠٢٠مليار ريال عام  ٢١٩,٤

 .م٢٠٠٨في المئة في عام ١٩,٥ريال أو ما نسبته 
 

ى                      دة إل واف ة ال احي ي رحالت الس ى ال وبالنسبة لإلنفاق عل
حو             ن ى ب ة األول ب رت المملكة، احتل اإلنفاق على مرافق اإليواء الم

ام             ٤٤,١مليار ريال وبنسبة  ١٠,٤ ي ع ي ف ال في المئة من اإلجم
ام      ٤١,٦مليار ريال وبنسبة  ١٥,٢م، ونحو ٢٠٠٩ ي ع في المئة ف
 . م٢٠٠٨

 النمو المتوقع لقطاع السياحة العالمي وفي المملكة
ادة                ع زي وق ى ت ة إل ي م تشير بيانات منظمة السياحة العال

وقعت         نمو السياحة العالمية مقارنة بالصناعة والتجارة، حيث ت
ام         ي ع ح ف المنظمة أن يصل عدد السياح الدوليين إلى مليار سائ

 .م٢٠٢٠مليار سائح في عام  ١,٦م ونحو ٢٠١٠
 

نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
النسبة (٪)اإلجماليأخرىأغراض دينيةوالمؤتمرات

—————–—————————————————————————
٢٠٠٨

٤٤٦٦٦٧٤٦٥٤١٣٣١١٩٩٧٣٢٤١٩,٥مرافق اإليواء

٣٣٧٩١٨٥٤٤١٣٨٠٣١٣٤٦٥٨٣١٧,٥المأآوالت والمشروبات

١٩٠٩١٥٧٢٥٧٧٦٣١١٣٧٤٨٢٥١٢,٨وسائل النقل الداخلي

٥٩٢٨٣٣٢٠٨٥٧١٣٦٧٢٢٨١١٧٠٠٣١,١التسوق

٣٣٨٤١٤٩٧١٦١٤٢٦٥٧٥٥٢٤١٤,٧الترفيه

١٦١١٦٤٧٥١١٣٩٩٤١٦٣٤٤,٣أخرى

١٩٢٢٦٩٠٨١٢٧٣٧٥٦٩٨٨٤٨٣٧٥٩٠١٠٠,٠اإلجمالي

*٢٠٠٩

٥٣٩٣١٠٠١٣١٠١٣٣٧٢٠٥٨٢٤٦٢٣,٣مرافق اإليواء

٣٥٨٥١٦٩١١٧٠٨١٢١٤٣٦٤٠١١٨,١المأآوالت والمشروبات

١٦١٣١٤٧٠١٨٢٤٣٤١٩٠٣٨٨٩١١,٠وسائل النقل الداخلي

٦٢٦٦٢٨٩٧٢٠٢١١٨١١٧١١٠٧١٧٣٠,٣التسوق

٣٤٠٣١٣٦٢٥١٣٦٥٨٢٥٢٦٣١٤,٩الترفيه

٧١٥٦١٥٤٨١٦٦٨٤٢٢,٤أخرى

٢٠٣٣١٨٤٧٧٩١٦٤٦٧٧٩٥٧٣٥٣٥٨١٠٠,٠اإلجمالي
*  بيانات أولية.

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم ١٣ – ١١: اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية

(مليون ريال)
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نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
النسبة (٪)اإلجماليأخرىأغراض دينيةوالمؤتمرات

—————–—————————————————————————
٢٠٠٨

٦٢٩٧١٦٤٨٤٧٨٦٤٤٣٢٦١٥١٦٢٤١,٦مرافق اإليواء
٢٩٥٧٦٦١٦٥٠١٣٦٠١٣٠٤٢٠١١١,٥المأآوالت والمشروبات

٢٣٩٤٧٠٢٠٦٣٣٥٥٧٣٢٢٦٦٥١١٨,٢وسائل النقل
٩٢٩١٢٦٩٢٢٥٢٣٣١٦٢٠٣٧٩٦٩٢١,٩التسوق
١٩٤٤٤١١١٠١٦٤١٩٩٢٨٢,٥الترفيه
٩٢٢٤٢٤٠٤٦٨٦١١٦١٥٤٠٤,٢أخرى

اإلجمالي باستثناء آلفة السفر 
الدولي

٢٣٧٨٣٩٠٤١١٣٢٥١٧٧٢٧١١١٧٣٦٤٥١١٠٠,٠

*٢٠٠٩
٤٦٣١٠١٢٢٦٢٧٩٠٤٦١٤٨١٣٢٩٦٤٤,١مرافق اإليواء

٣٤٩٤٦٨٦٥٤٨٢٠٦١٢٣٥٢٧,٨المأآوالت والمشروبات
١٤٦٦١٢٩٦٢٢٩٩٨٧٣٤٧٩١١٥,٩وسائل النقل

١٣٧٦١٦٥٧٩٦٢٣١٢٦١١٩٧٢٤٠٢٤,٠التسوق
٢٢٨٣٣٧١٢٠٢٣٧٨٩٣٠٣,١الترفيه
١٩٢٣٢٠٣١٤٦٧٤٣٣١٥٣٣٥,١أخرى

اإلجمالي بإستثناء آلفة السفر 
الدولي

٢٧٥٤٤٤٠٦٥٦٣٩١٦٩٠١٤٤٢٣٠١٤٢١٠٠,٠

*  بيانات أولية.

جدول رقم ١٣ – ١٢: اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة
(مليون ريال)

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١٠٢٠١٥٢٠٢٠
————————————

٤١٦٥,٤١١٢,٦الرحالت السياحية المحلية

٤٠,٩٦٤,١١٠٦,٨الرحالت السياحية الوافدة

٨١,٩١٢٩,٥٢١٩,٤إجمالي اإلنفاق

جدول رقم ١٣ – ١٤: اإلنفاق المتوقع على السياحة لألعوام ٢٠١٠م – ٢٠٢٠م

(مليار ريال)

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

٢٠١٠٢٠١٥٢٠٢٠
——————————

٣٠,٠٤٠,٠٥٧,٢إجمالي الرحالت السياحية المحلية

١٥,٩٢١,٠٢٨,٩إجمالي الرحالت السياحية الوافدة

٦,٣٨,٤١١,٨        دول مجلس التعاون

٣,٧٤,٣٥,١        الدول العربية المجاورة

٥,٩٨,٣١٢,٠        دول أخرى

٤٥,٩٦١,٠٨٦,١إجمالي السياحة الداخلية (السياحة المحلية + السياحة الوافدة)

جدول رقم ١٣ – ١٣: توقعات نمو الرحالت السياحية لألعوام ٢٠١٠م – ٢٠٢٠م

(مليون رحلة)

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.
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رة                                  ـي ة الصــغ ـي حــل ـت حـطـات اـل ب ـم ـي اـب ذ خـطـوط أـن ـي ـف ـن ومشروع ـت
رسـان   (  ذه،ـف ي            )  الوجه،أملج،رابغ،الليث،القنـف دـئ ـب ـم الم اـل م االســت وـت

ل       ـق ـن للمشروع، ومشروع توريد وانشاء خطوط االنابيب الخاصة ـب
الــمــيــاه الــمــحــالة لــلــمــحــطــات الصــغــيــرة الــجــديــدة فــي آــل مــن                     

وتم االستالم المبدئي للمشـروع  )  الوجه،رابغ،الليث،القنفذه،فرسان( 
ة    ( ، ومشروع تنفيذ أنظمة نقل مياه الشقيق  ـي اـن ـث ة   )  المرحلة اـل ونســب

ة              ٤٥المنجز منه  ـي ة الشـرـق طــق ـن ـم في المئة ، ومشروع نقل مياه اـل
ه          )  المرحلة االثانية( ـن جـز ـم ـن ة         ٧٠ونسبة الـم ـئ ـم ي اـل ومشـروع  .  ـف

ة               )  المرحلة الثالثة( محطة التحلية بجدة  طـاـق سـي ـب ـك ـع اضـح اـل ـن بالـت
ذ         ٢٤٠ ـي ـف ـن ـت ة          ٣٦ألف متر مكعب في اليوم ومدة اـل رًا، ونســب شــه

السـاحـل                   .  في المئة ٦,٥المنجز  ة ـب ـي ـن ات الســك ـع جــم ـم ومشروع اـل
في المئة ، ومشروع إزالة الكبريت من  ٥,٠الغربي ونسبة المنجز 

ة         (غاليات محطة جده  ـع راـب ة اـل رحــل ـم ي            )  اـل دـئ ـب ـم الم اـل م االســت وـت
ة            ـي اـئ رـب ـه ـك ل اـل للمشروع ، ومشروع تنفيذ وتوريد محطات التحـوـي
ق                       ـي اه الشــق ـي ظـام ـم حـطـة ضـخ ـن وتوسعة المحطات القائمة إلى ـم

 .في المئة ٥٠,٠ونسبة المنجز ) المرحلة الثانية(
ذ                  ـي ـف ـن ـت ة ،ـل ـي ـن ـق ـت وم واـل ـل في إطار سعي مدينة الملك عبد العزيز للـع
ة               ـن دـي ـم ت اـل ـن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ، أعــل

ادرة           ٢٠١٠/١/٢٥هـ  الموافق ١٤٣١/٢/٩في ـب ـم طـالق اـل م عن اـن
د عـن               زـي ا الـي ـم ال     ١,٥والتي تساهم في تخفيض تكلفة المياه ـب رـي

ة        حـرارـي ات اـل للمتر المكعب مقارنة بالتكلفة الحالية باستخدام التقنـي
ـعب        ٥,٥الى  ٢,٥التي تتراوح ما بين  ـك ـم ر     .  ريال للمتر اـل ـب ـت ـع وـي

ة         ـي ـل ـم ـع استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه إحدى التطبيقات اـل
ًا           ـئ ل عــب لتقنية النانو المتطورة ، آما انها تمثل طاقة نظيفة والتشــك
على البيئة نظرًا لما تتميز به المملكة من سطوع شمسي يقدر بألفي 
الث               ى ـث ادرة عــل ـب ـم ذ اـل آيلوات لكل متر مربع سنويًا ، وسيتم تنفـي
ة   مراحل على مدى ثالث سنوات لكل مرحلة  بحيث تكون في نهاـي
ة ،                   ســي ة الشــم طـاـق اـل ة ـب ـك ـل تلك المراحل جميع المياه المحالة بالمـم

ة            طـاـق ة ـب ـي ر         ٣٠وبدأت المرحلة األولى ببناء محطة تحــل ـت ف ـم أـل
ة                      ـن دـي ي ـم ة ـف ف نســم ة أـل اـئ مكعب يوميًا لسد مياه الشرب لنحـو ـم

ر    ٣٠٠الخفجي، والمرحلة الثانية بناء محطة أخرى بطاقة  ـت ألف ـم
دف      ـه مكعب يوميًا لسد احتياجات مليون نسمة من مياه الشرب، وـت
ة          ســي ة الشــم المرحلة الثالثة الى إنشاء محطات تحلية المياه  بالطـاـق

 . في جميع مناطق المملكة 
  
 السدود 

ا           ذـه ـف ـن ي ـت ـت تتصدر السدود مشروعات التنمية الزراعية اـل

ق                 رـف ر ـم طـوـي اه وـت ـي ـم تبذل المملكة جهودًا آبيرة لتوفير اـل
ة                           صـادـي ـت ة االـق ـي ـم ـن ـت ـل ان ـل صـران أسـاســي ا عــن الكهرباء باعتبارهـم
ا             ـم ا ـب ـم رـه وـف رار ـت واالجتماعية، لذلك تسعى المملكة لضمان استـم

ا          ـم ـه الـآ ـه د اســت . يفي باالحتياجات منهما مع استمرار الجهود لترشـي
ي             ًا ـف ـي ـم ة عـاـل ـث وفيما يخص جانب المياه تحتل المملكة المرتبة الثاـل
غ   معدل االستهالك  اليومي للفرد  بعد الواليات المتحدة وآندا ، ويبـل

دة      وقد أدى ذلك .  لتر يوميًا  ٢٤٨,٧نحو  زاـي ـت إلى إحداث ضغوط ـم
ج   على موارد المياه، مما حدا بالدولة السعي لمواجهتها ودعم البراـم
ث              ا، حــي ـه خـداـم د اســت الوطنية الهادفة لتنمية الموارد المائية وترشـي

 .تقوم وزارة المياه والكهرباء بحملة لترشيد استهالك المياه
 

اه             ـي ـم زت وزارة اـل أما فيما يتعلق بمجال الكهرباء، فقد رـآ
والكهرباء، اهتمامها وجهودها إلعداد وتنفيذ الخطط المتكاملة لتلبية 
ــة                      ـب واـآ ــدف ـم ـه اء ـب رـب ـه ـك ن اـل احتياجات آافـة مناطـق المملكة ـم
ًة      جـاـب معدالت نمـو الطلـب المتزايـدة على الطاقة الكهربائيـة، واســت
ــة،                اعــي ــة، والصــن زراعــي ة، واـل لتطور متطلبات القطاعات السكنـي

 .   والتجاريـة في آافـة مناطق المملكـة
           

 تحلية المياه
حـالة خـالل عـام                             ـم اه اـل ـي ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم انخفض إنتاج اـل

فــي الــمــئــة لــيــبــلــغ              ٧,٤بــنــســبــة      )  م٢٠٠٩( هـــ    ١٤٣١/١٤٣٠
ل           ١٠٢٢,٢ اـب ـق ًا ـم ـي وـم ر           ١١٠٣,٤مليون متر مكعب ـي ـت ون ـم ـي ـل ـم

حـطـات       مكعب يوميًا في العام السابق، وجاء االنخفاض من إنتاج ـم
 ). ١-١٤جدول رقم (التحلية الواقعة على الساحل الغربي 

 
ؤسـسـة             ـم ا اـل ذـه ـف ـن ومن أهم مشاريع محطات التحلية التي ـت

ي         ـل ا ـي ي ـم : العامة لتحلية المياه المالحة التي تم إستالمها بشكل مبدـئ
ة             ٩,٠٠٠الوجه  بطاقة  طـاـق غ ـب ًا، وراـب  ١٨,٠٠٠متر مكعب يومـي

ة           طـاـق ًا،                ٩,٠٠٠متر مكعب يوميًا، والليث  ـب ـي وـم ـعب ـي ـك ر ـم ـت ـم
ة               ٩,٠٠٠والقنفذة بطاقة  طـاـق ج  ـب ـل  ٩,٠٠٠متر مكعب يوميًا، وأـم

ة         طـاـق اً               ٩,٠٠٠متر مكعب يوميًا، وفرسان ـب ـي وـم ـعب ـي ـك ر ـم ـت . ـم
 . م٢٠٠٩وتقضي خطط تلك المشاريع باآتمالها مع نهاية عام  

 
ل         ـب ن ـق أما عن مشاريع خطوط األنابيب الجاري تنفيذها ـم

اه    ـي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهناك مشروعا نظام نقل ـم
آيلو متر وتستفيد منه آل من  ٣٤٩بطول )  المرحلة الثالثة( الشعيبة 

ه           ـن جـز ـم ـن ة،          ٩٦مكة المكرمة وجدة والطائف ونسبة الـم ـئ ـم ي اـل ـف

 المياه والكهرباء                

اإلنتاجعدد المحطاتاإلنتاجعدد المحطات
—————————————————

٦٥٥٣,٥٦٥٦٠,٦محطات الساحل الشرقي

٢٣٥٤٩,٩٢٣٤٦١,٦محطات الساحل الغربي

٢٩١١٠٣,٤٢٩١٠٢٢,٢اإلجمالي

جدول رقم ١٤-١ : اإلنتاج السنوي من المياه المحالة
(مليون متر مكعب)

(٢٠٠٨) ١٤٣١/١٤٣٠ (٢٠٠٩)١٤٢٩/١٤٢٨
————————————————————————————

المصدر: المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة.
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ام            • ـع ة ـل ودـي ة الســع بلغت نسبة النمو السكاني في المملكة العربـي
ة           ٢,٣م  حوالي ٢٠٠٩ ـع ـف رـت ة ـم ســب في المئة ، وتعتبر هذه الـن

 .وتسبب ضغطًا على الموارد المائية المحدودة
ة    • ـي انخفاض تكلفة المياه التي يدفعها المستهلك في المملكة العرـب

 .  السعودية
 

 آمية المياه المستخدمة ونصيب آل قطاع
ة         ـي رـب ـع بلغت تقديرات آمية المياه المستهلكة في المملكة اـل

ون    ٢١٦٧٠نحو ) م٢٠٠٩(  هــ١٤٣١/١٤٣٠السعودية لعام  ـي مـل
في المئة عن العام السابق موزعة  ٢,٢متر مكعب بانخفاض نسبته 

مليون مترمكعب،  ١٨٥٠٠األغراض الزراعية : على النحو التالي
ن             ٨٨,٠وهو ما نسبته  ي ـم ـل ـك الك اـل ـه في المئة من مجموع االســت

ه                   ـت وي نســب و ســن ـم دل ـن ـع ت               ١٩,٢المياه وبـم ـل ة، واحــت ـئ ـم ي اـل ـف
ب،         ٢٤٠٠األغراض البلدية المرآز الثاني بنحو  ـع ـك ر ـم ـت مليون ـم

و          ٨,٧وبما نسبته  ـم ـن الك، وـي ـه في المئة من المجموع الكلي لالســت
ثم األغراض الصناعية بحوالي .  في المئة ٢,٨بمعدل سنوي نسبته 

ه                ٧٧٠ ـت ا نســب ًال ـم ن             ٣,٣مليون متر مكعب، مشــك ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ه          ـت وي نســب ي     ٤,٦المجموع الكلي لالستهالك، وينمو بمعدل سـن ـف

 .  المئة
ـعض                     ي ـب اه ـف ـي ـم ن اـل وي ـم وبلغ إجمالي االستهالك الســن

ي  ) م٢٠٠٩(هــ  ١٤٣١/١٤٣٠مناطق المملكة خالل العام  ـل : آما ـي
ي           ٤٢٨,٢في منطقة مكة المكرمة حوالي  ب، وـف ـع ـك ر ـم مليون مـت
ي               ١٤٩,٨منطقة المدينة المنورة حوالي  ب، وـف ـع ـك ر ـم ـت ون ـم ملـي

ة         ٥١٦,١منطقة الرياض حوالي  طــق ـن ـم مليون متر مكعب، وفي اـل
ر                ٤٤٧,٧الشرقية حوالي  ة عســي طــق ـن ي ـم ب، وـف مليون متر مكـع

ي                    ٤٥,٨حوالي  م  حـواـل صــي ـق ة اـل طــق ـن مليون متر مكعب، وفي ـم
ون    ٥٩,٧مليون متر مكعب، وفي منطقة تبوك حوالي  ١١٩,٩ ـي مـل

 ). ٢-١٤جدول رقم (متر مكعب، 
 

ي              م ـف حــك ـت ي اـل وزارة المياه والكهرباء لما لها من أهمية قصوى ـف
ي ري        ة وـف مياه السيول واألمطار لالستفادة منها لألغراض المدنـي

حـاء             .  األراضي الزراعية ة أـن اـف ي ـآ ذة ـف وقد بلغ عدد السدود المنـف
ــ    ١٤٣١/١٤٣٠المملكة حتى نهاية عام    حـو     )  م   ٢٠٠٩( ه  ٣٠٢ـن

ـعب             ٩٠٧,٨سدًا، تبلغ طاقتها التخزينية  حوالي  ـك ر ـم ـت ون ـم ـي ـل ، ـم
ا   ١٤٧ويبلغ عدد السدود التي تحت التنفيذ  سدًا، يزيد إجمالي سعتـه

اه                          ١,٣٥التخزينية عن    ـي ـم دى وزارة اـل ب، وـل ـع ـك ر ـم ـت ار ـم ـي ـل ـم
اطـق    والكهرباء خطة متكاملة لتنفيذ عددًا من السدود في مختلف مـن
المملكة لمساندة مصادر المياه، وتحقيق االستفادة القصوى من مياه 

 .األمطار
 

 مصادر المياه في المملكة والطلب عليها
ة                     ـن ـي ـم ة ـث ودـي ة الســع ـي رـب تعد مصادر المياه في المملكة الـع

ا            ـه ة إال أـن ـي جـوـف وذلك لندرتها، فبالرغم من وجود مصادر للمياه اـل
ى       مصادر محدودة ، لذلك تبذل المملكة جهودًا حثيثة للمحافظـة عــل

ا         ـه ـي ب عــل وحسـب مصـادر وزارة       .  هذه المصادر مع ارتفاع الطــل
 :المياه والكهرباء تعزى ندرة الموارد المائية إلى اآلتي

ي       • حـواـل م      ١٠٠  –٧٠قلة األمطار في المملكة والتي تقدر ـب ـل ـم
ن              ي ـم اـن ـع ي ـت ـت سنويًا فقط، لذا تصنف المملكة ضمن الدول اـل

 .ندرة في مصادر المياه
ة                • ـك ـل ـم ـم ل اـل حــت ث ـت ارتفاع معدل االستهالك اليومي للمياه حــي

ــرد   العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا حسب استهالك الفــ
دل                   ـع ـم غ اـل ـل ـب ث ـي دا حــي (بعد الواليات المتحدة األمريكية وآـن

ة             .  لترًا يوميًا)  ٢٤٨,٧ وعــي ـت ة حــمالت اـل ـم وبالرغم من مساـه
ومن .  والترشيد في تخفيض هذه النسبة إال أنها مازالت مرتفعة

ي                  ى حـواـل اه الشـرب إـل ـي  ١٠المتوقع أن يرتفع الطلب على ـم
ي حـال      مليون متر مكعب يوميًا خالل العشرين سنة القادمة، ـف
ا        ـم ي، ـم استمر معدل استهالك الفرد اليومي على وضعه الحـاـل
ا            ـه ـن ـي أـم وب ـت طــل قد يسبب فجوة آبيرة بين الكمية المتاحة والـم

 .لتلبية االحتياجات

١٤٢٩١٤٣٠١٤٢٩١٤٣٠
————————————————

(١) ١٠١٣,٦١١٩٠,٠٣٦٧٣٠٧,٢٤٢٨٢٣٣,١ مكة المكرمة
٣٩١,٢٤١٠,٥١٣٢٤١٦,٣١٤٩٨٣٢,٥ المدينة المنورة (٢)

(٣) ١٤٥٧,٨١٤٥٧,٨٥١٣٦٥٥,٩٥١٦٠٦٧,٨ الرياض
(٤) ١٢٠٩,١١٢٤٤,٤٤١٧٩٩٨,٢٤٤٧٧٣٠,٣ الشرقية

١١١,٧١٢٥,٦٤١٥٧٢,٣٤٥٨٣٣,٨ عسير
٤٠٦,٥٣٣٣,١١١٥٦٥٧,٦١١٩٩٢٠,٦ القصيم
١٥٣,٦١٦٣,٤٥٣٥٣٨,٨٥٩٦٥١,٦ تبوك

جدول رقم ١٤-٢ : آميات المياه المستهلكة في بعض مناطق المملكة
(ألف متر مكعب)

المنطقـة
االستهالك السنويمتوسط االستهالك اليومي

المصدر:      وزارة المياه والكهرباء، فروع المديريات العامة للمياه بالمناطق المذآورة أعاله.

————————————————————————————————

(٣) محافظات منطقة الرياض تشمل (الدوادمي، عفيف، القويعية، ضرماء، المزاحمية، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، الدرعية، حريمالء، وادي الدواسر، السليل، 

األفالج، الحريق، الخرج، الحوطة).
(٤) ال تشمل القرية العليا، وال القرى والهجر المستلمة من وزارة الزراعة.

(١) تشمل مدينة مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف.

(٢) تشمل المدينة المنورة ومحافظتي ينبع والحناآية.
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وي                     ٤٠تلك المبـاني تجـاوزت    هالك السن ة من االست ئ م ي ال . ف
ة              اق ط ب دام ال خ ت اس وبخصوص تقنية قراءة عدادات مياه المنازل ب
االلكترونية الممغنطة، فقد تمت دراسة هذا النوع من القراءة حيث  

ق     أو عن    . GPRSتم تطبيق أحدث طريقة للقراءة اآللية عن طري
ى           SMSطريق   طرق عل حيث تعتبر هذه الطريقة من أحدث ال

 . مستوى العالم  
أما الرآيزة الثالثة والمتمثلة بجهود وزارة المياه والكهرباء  

د           ق في إحداث تغيير جذري في قطاع المياه والصرف الصحي، ف
وى       ر مست قامت الوزارة بوضع خطة إستراتيجية تهدف إلى تطوي
ة               جي ي رات ذه اإلست رآز ه أداء قطاع المياه والصرف الصحي، وت

 :على ما يلي
اه                     • ي م طاع ال ي ق ي ف وطن وى ال إدخال إصالحات على المست

اه              ي م ى ال طلب عل والصرف الصحي، وذلك لتحسين إدارة ال
 .ضمن إطار سياسة المياه الوطنية

ل       • ث : إجراء تغييرات داخلية لقطاع المياه والصرف الصحي م
خدمات                   طورة ل ت راآز م اء م إعادة هيكلة اإلجراءات، وإنش

 .العمالء، وتطوير الهياآل التنظيمية
ا،              • ه ات دام خ ن است ي ن ق التوعية بأهمية ترشيد استهالك المياه وت

 . واستقطاب المستثمرين دوليًا ومحليًا
) م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠آما أبرمت الوزارة في عام    

 ٨٥٣عدة عقود لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بلغ عددها 
ا                  ١٢,٧عقدًا بتكلفة  ه ن دة مجاالت م ى ع مليار ريال موزعة عل

ة،       ١,٦التشغيل والصيانة بنحو  اري ش مليار ريال، والخدمات االست
ال،          ٣٠٦,٠مليون ريال والتوريد بنحو  ٥٥٧,٤بتكلفة  ون ري ي ل م

حو            ١٠,٣واألشغال العامة بتكلفة  ن ود أخرى ب ق مليار ريال،  وع
 ٤٣٥مليار ريال آما بلغ عدد عقود شبكات الصرف الصحي  ١,٤

يب                          ١٠,٣عقدًا بتكلفة  اب ي أطوال أن ال غ  إجم ل ال، وب ار ري ي مل
ة       ٧,٢الصرف الصحي نحو  ف ل ار       ٧,٢مليون متر طولي بتك ي ل م

 . ريال
 

 شرآة المياه الوطنية 
ة             دول ل ة  ل وآ ل م تم تأسيس شرآة المياه الوطنية  شرآة مساهمة م

ي                    ة ف ام ع ارات ال م ث ت دوق اإلس هـ    ١٤٢٩/١/١٣ممثلة في صن
اه                 ٢٠٠٨/١/٢٢الموافق  ي م خراج ال م خدمات است دي م وتعنى بتق

 .الجوفية وتوزيعها ،ومعالجة مياه الصرف الصحي
 

      الكهرباء
ي                 اء ف رب ه ك هالك ال تشير البيانات األولية إلى زيادة است

ام      ٦,٨م بنسبة ٢٠٠٩مناطق المملكة خالل عام  ع في المئة  عن ال
 . ساعة/جيجا وات ١٩٣٤٧٢,١السابق، ليبلغ حوالي 

 
عات             ي ب و م م أظهرت بيانات الشرآة السعودية للكهرباء ن

ة خالل        ك ل الطاقة الكهربائية حسب التقسيم الكهربائي لمناطق المم
ة  ٢٠٠٩عام  م، حيث  ارتفعت مبيعات فرع المنطقة الجنوبية  بنسب
ة            ١٧,٨ سب ن في المئة، تالها فرع المنطقتين الغربية والوسطى  ب
ة           ٦,٤ سب ن ة ب ة،          ٤,٩في المئة، ثم فرع المنطقة الشرقي ئ م ي ال ف

 ).١-١٤والرسم البياني رقم  ٣-١٤جدول رقم (
 

ى           ظـة عــل حـاـف ـم خطط وزارة المياه والكهرباء اإلستراتيجية في اـل
 المياه

اء                      رب ه ك اه وال ي م وزارة ال ة ل جي ي رات تعتمد الخطط اإلست
الخطة :  للمحافظة على المياه في المملكة على ثالث رآائز، األولى

ة      :  الوطنية للمياه، والثانية  ث ال ث : القيام بحملة التوعية والترشيد، وال
 .تطوير قطاع المياه والصرف الصحي

 
ة                     ي وطن خطة ال ي ال ة ف ل ث م وبالنسبة للرآيزة األولى المت

ات                   ون ك ت م بعض ال ة ل ي ل صي للمياه، وتشمل الدراسات المائية التف
ر      المائية،وتحديد موارد المياه ومخزونها خاصة المياه الجوفية غي
اه                   ي م ًا عن أوضاع ال ق ي المتجددة، والمتوقع أن تعطي تصورًا دق
ة               ي وطن خطة ال صدر ال الحالية والمستقبلية، وعلى ضوء ذلك ست

 ) هـ١٤٣٦/١٤٣٠(للميــاه مــع بدايــة خطــة التنمية التاسعــة 
  -:، وتستند هذه الخطة على اآلتي )م٢٠١٥/٢٠٠٩(

برنامج تحديث الخطة الوطنية للمياه ، وتطوير استراتيجية االدارة 
ق                  ي طب ة، وت ي ائ م وارد ال م المتكاملة للمياه، ودراسة خطة تنمية ال

 .أنظمة حصاد مياه األمطار بالمملكة 
ة                ي ان اب ي ؤسسة ال م وبهذا الخصوص تقوم الوزارة بالتعاون مع ال

ددة                 )  جايكا( للتعاون الدولي  ج ت م اه ال ي م ة مصادر ال ي بدراسة لتنق
ة             .  بجنوب غرب المملكة  وري ه راء من جم خب آما تم االستعانة ب

ة             ي ن ق ق ت ي طب ت الصين الشعبية لدراسة وتصميم مشروع تجريبي ل
ة          ل رح م ذ ال ي حصاد مياه األمطار في جنوب غرب المملكة وتم تنف

ر              ي صف ة ف ي ان ر    ( هـ    ١٤٣٠األولى ، آما بدأت المرحلة الث اي ن ي
 .في مناطق عسير والباحة وجازان) م٢٠٠٩

 :وفيما يلي ملخص لسير العمل بهذه الخطة 
 ).تم تنفيذه(دراسة متكون رضمه المائي  -١
 ).تم تنفيذه(دراسة متكون الساق المائي  -٢
 ).في المئة منها ٩٠تم تنفيذ (دراسة متكون الوجيد  -٣
ذ         ( دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة   -٤ ي ف ن  ٧٠تم ت

 ).في المئة 
 ).في المئة منها ٥٠تم تنفيذ (دراسة متكون الوسيع والبياض -٥
 ).في المئة ٧٠تم تنفيذ (مشروع النظام الشامل للمياه  -٦ 
اه        -٧ ي دراسات ساحل تهامة والدرع العربي والحرات، وحصاد م

 ).تم طرحها للمنافسة (األمطار، وتحديث الشبكة الهيدرولوجية
د                        ي رش ت ة وال وعي ت ة ال ل ـ م ة وهي ح وفيما يتعلق بالرآيـزة الثـاني
جانب       الوطنية، فإن وزارة المياه والكهرباء تولي أهميـة قصوى ل
د   التوعية في ترشيد استـهالك المياه وتسـعى إلى نشر ثقافة الترشـي
مكن                       ي ي ت د ال ي ـ ـ رش ت ي ال المـائي، وتوضيح أفضل األسـاليب ف
ى                   د عل ي أآ ـ ت ي، وال ائ ـ م إتباعهـا، وتثقيف المـواطـنين بالوضع ال
د                  ـ ي رش ت ع أدوات ال وزيـ اه، وت ي م أهـمية الترشـيد في استهـالك ال
ي                         م ف ه ازل ـ ن ي م ا ف ـ ه ب ي رآ ت ًا ل االستهـالآي للمستخـدمين مجـان

ام              ي ع م ف م ٢٠٠٩المرحلة األولى من برنامـج الترشـيد، حيث ت
ذا                           ٤,٩تـوزيع أآثر من  ق هـ ق ة، وحـ دي ي ـ رش ة ت ب ي ق ون حـ ي ل م

ة         ٤٠البرنامج  نجاحًا آبيرًا، حيث أسـهم في توفير نحو  ـ ئ م ي ال ف
ـب              .   من استـهالك المنـازل يوميـًا ي رآ م ت ة ت ي ان ث وفي المرحلة ال

دارس                    م د وال اجـ س م ة وال ي وم ـ حك أدوات الترشـيد في المبـاني ال
دة        ٣,٦والمسـتشفيات ، حيث تم ترآيب نحو  ـ رش ة م . مليون قطع

ي        اه ف ـ ي ومن خـالل النتائـج تبين أن نسبة التوفير في استهـالك الم
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ه   ٢٠٠٩وخالل عام   ت م، باع فرع المنطقة الوسطى ما نسب
في المئة من إجمالي مبيعات الشرآة من الكهرباء بالمملكة،  ٣٠,٨

ة      ٣٠,٥تاله فرع المنطقة الغربية بنسبة  طق ن في المئة، ثم فرع الم
ة            ٣٠,٢الشرقية بنسبة  سب ن ة ب ي وب ن في المئة، ثم فرع المنطقة الج

 ).٤-١٤جدول رقم (في المئة  ٨,٥
 
واع           ويظهر تصنيف مبيعات الكهرباء بالمملكة، حسب أن

ام            ع ي ل ائ رب ه د              ٢٠٠٩االستهالك الك هالك ق واع االست م، أن أن
حوذ                             ق، حيث است اب ام الس ع ي ال ا ف ه ب ي رت حافظت على نفس ت

ا وات        ١٠٢٨٣٢,٤( االستهالك السكني    ج ي ة  /  ج ا      )  ساع ى م عل
ة،            ٥٣,٢نسبته  ك ل م م ال اء ب رب في المئة  من إجمالي استهالك الكه

ا وات   ٣٥٨٧٥,٦(يليه االستهالك الصناعي  ة  /  جيج ة     )  ساع سب ن ب
ا وات     ٢٦٢٣١.٧(في المئة، ثم االستهالك الحكومي  ١٨,٥ ج /جي
جاري           ١٣,٦بنسبة )  ساعة ت هالك ال في المئة، جاء بعد ذلك االست

ا وات      ٢٣٢٠٢,٧ ج ي ة  /  ج ة       )  ساع سب ن م              ١٢,٠ب ة، ث ـ ئ م ي ال ف
ة / جيجا وات٥٣٢٨,٩(االستهالك الزراعـي    ة       )  ساعـ سب ن  ٢,٨ب

 ). ٤-١٤جـدول (في المئـة 
   

ونتيجة لزيادة إنتاج واستهالك الكهرباء، فقد ارتفع الحمل   
ام           اء خالل ع ى      ٢٠٠٩األقصى للكهرب جاوات       ٤٠٨٥٨م إل ي م

ق      ١٥,٩وبزيادة نسبتها   اب ام الس عت        .  في المئة عن الع ف ا ارت م آ
ي                   ى حوال اء إل رب ه ك ل ة ل جاوات       ٣٨٦٨١قدرة التوليد الفعلي ي م

جــــدول ( فـي المئــة عـــن العـام الســابق   ١٠,٦بزيــادة نسبتــها 
 ).٥-١٤رقــم 

ز األول من حيث                     رآ م ي ال ة ف وجاءت المنطقة الشرقي
ام          ي ع ه             ٢٠٠٩الحمل الذروي حيث حصلت ف ت ب ا نس ى م م عل

ا                   ٢٩,٣ ه ي ل ة، ت ك ل م م ي ال ذروي ف في المئة من إجمالي الحمل ال
ة     .  المئة ٢٨,٩منطقة مكة المكرمة بنسبة  طق ن في حين حصلت الم

ا      م الشرقية على المرآز األول من حيث قدرة التوليد الكهربائي وب
ي                     ٣٠,٨نسبته  ي ف ائ رب ه ك د ال ي ول ت درة ال في المئة من إجمالي ق

ة          ٢٨,٨المملكة تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة  ئ م ي ال جدول  ( ف
 ).٦-١٤رقم 

 
ة        ك ل م م وارتفع عدد المشترآين في خدمات الكهرباء في ال

مليون مشترك بزيادة نسبتها  ٥,٧م ليبلغ حوالي  ٢٠٠٩بنهاية عام 
هالك    ٥,٤ في المئة عن العام السابق، ويمثل المشترآون في االست

في  ٨٢,١مليون مشترك ما نسبته  ٤,٧السكني والبالغ عددهم نحو 
هالك    المئة من إجمالي المشترآين، يليهم عدد المشترآين في االست

م     ١٣,٢ألف مشترك وبنسبة  ٧٥٣,٣التجاري بحوالي  في المئة، ث
حو                    ن ومي ب حك هالك ال ألف     ١١٨.٤عدد المشترآين في االست

ي              ٢,١مشترك وبنسبة  ن ف ي رآ شت م دد ال في المئة، يأتي بعدهم ع
ة     ٥٩,٥االستهالك الزراعي بحوالي  ي     ١,٠ألف مشترك وبنسب ف

ي         ٧,٣المئة، وبلغ عدد المشترآين في االستهالك الصناعي حوال
جدول  ( في المئة من إجمالي المشترآين    ٠,١ألف مشترك وبنسبة 

 ) ٧-١٤رقــم 
 

 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 
ام                      زدوج ع م اج ال ت اء واإلن رب ه ك م ال تم إنشاء هيئة تنظي

ادة    ٢٠٠١ م في إطار جهود الحكومة إلصالح قطاع الكهرباء وإع
زدوج            م اج ال ت م اإلن هيكلته، وأضيف إليها فيما بعد مسؤولية تنظي

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ت 
وا
جا
جي

ف 
أل

 /
عة
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نمو مبيعات الشرآة السعودية  : ١- ١٤رسم بياني رقم  
قة للكهرباء من الطا

)م٢٠٠٩ -م ٢٠٠٥(

الوسطى الشرقية الغربية الجنوبية

التغير السنوي
———————

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩الفـــــرع*
————————————————

٥٢٠٩٦,٢٥٥٩٨٤,٠٥٩٥٨٢,٥٦,٤الوسطى

٥٢٧٥٠,٩٥٥٦٤٧,٣٥٨٣٨٠,٩٤,٩الشرقية

٥١٩١٣,٨٥٥٤٦٥,٢٥٩٠١٢,٤٦,٤الغربية

١٢٥٤٢,٣١٤٠٠١,١١٦٤٩٥,٥١٧,٨الجنوبية

١٦٩٣٠٣,٢١٨١٠٩٧,٦١٩٣٤٧١,٣٦,٨المجموع

المصدر:  الشرآة السعودية للكهرباء.

—————————————————————————

جدول رقم ١٤-٣ : نمو مبيعات الشرآة السعودية للكهرباء من الطاقة الكهربائية
(جيجا وات/ساعة)

إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة

* تم في عام ٢٠٠٠م  دمج  شرآات ومشاريع الكهرباء في المنطقة الشمالية بفروع الشرآة السعودية للكهرباء بالشرقية والوسطى والغربية.
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هدف   ).  الذي يشمل إنتاج الكهرباء مع المياه المحالة أو البخار(  وال
وق                       ة وحق ام ع حة ال مصل ة ال اي الرئيس من إنشاء الهيئة هو حم
طاع         المساهمين والمساواة في التعامل بين جميع المستفيدين من ق
ع             وزي ت ل وال ق ن الكهرباء، ابتداًء من المنتجين، مرورًا بقطاعات ال

ن    ي ك ة                  .  والمتاجرة، وانتهاًء بالمستهل راجع م ة ال ئ ي ه ام ال ه ومن م
وزراء ،               مجلس ال ا ل ه الدورية للتعرفة الكهربائية ورفع مقترحات
ة    وتقديم التقارير المالية وجمع المعلومات المالية من مقدمي الخدم
في المملكة ، ووضع المعايير الفنية واإلدارية التي يلتزم بها مقدمو 
دمي        ق ن وم الخدمة ، والفصل في الخالفات القانونية بين المشترآي
ى                          خاص عل طاع ال ق ي تشجع ال ت ة ال ظم الخدمة ، واقتراح األن

 . االستثمار في صناعة الكهرباء وتأمين البيئة الجاذبة لالستثمار 
 

ام                         ة ع اي ه ى ن ا حت ه ائ ذ إنش ن ة م ئ وتتلخص أهم انجازات الهي
 :م بما يلي٢٠٠٩

 .إعداد نظام الكهرباء الجديد -١ 
إتمام وإصدار اللوائح التـنفيذية لنظام الكهرباء للمهام الخاصة    -٢ 

 .بالهيئة
 .إتمام وإصدار اللوائح اإلدارية للهيئة -٣ 
ع                     -٤  وزي ت ل وال ق ن د وال ي ول ت ل إتمام وإصدار نماذج التراخيص ل

 .والمتاجرة   
مجلس           -٥ ا ل إعتماد خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ورفعه

 .الوزراء إلعتماد تطبيقها
وزراء،         -٦ إتمام دراسة التعرفة الكهربائية ورفعها إلى مجلس ال

وتهدف الى المساهمة في تحقيق دخل مالئم لمتطلبات صناعة 

اإلجمالي الكلي
للمناطقالجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

——————————————————————————
٣٢٧٦٤٠٩٠١٩٤٠١٩٩٦٣٨٢٠٦٨١٦١٢٤٥٩٤٧٨١٠٢٨٣٢٣٨٠االستهالك السكني

٥٥,٠٣٣,٢٦٤,٧٧٥,٥٥٣,٢نسبته لإلجمالي الكلي

٤٢٧٩٣٣٧٢٧١٢٥٣٦٥٤١٦٢٤٧٥٣٠٨٣٧٣٣٥٨٧٥٥٥٠االستهالك الصناعي
٧,٢٤٦,٥٧,١١,٩١٨,٥نسبته لإلجمالي الكلي

١٠٦١٠٧٥٦٥٣١٤٠٠١٨٢٤٧٧٣١٢٠٥٩٢٤٥٢٦٢٣١٧٣٣االستهالك الحكومي
١٧,٨٩,١١٤,٠١٢,٥١٣,٦نسبته لإلجمالي الكلي

٧٨٧٣٥٢٨٥٨٨٦٧٥٠٧٨٤٨٨١٢١٥٩٣٥٨٩٢٣٢٠٢٦٧٩االستهالك التجاري
١٣,٢١٠,١١٣,٣٩,٧١٢,٠نسبته لإلجمالي الكلي

٤٠٥٤٧٤٦٦٥٢٨٠٢٥٤٦٥٨٦٧٤٨٢٧٥٣٢٨٩٦١االستهالك الزراعي
٦,٨١,١٠,٩٠,٥٢,٨نسبته لإلجمالي الكلي

٥٩٥٨٢٤٥٧٥٨٣٨٠٩١٤٥٩٠١٢٤٢٠١٦٤٩٥٥١٢١٩٣٤٧١٣٠٣اإلجمالي للمنطقة
٣٠,٨٣٠,٢٣٠,٥٨,٥١٠٠,٠نسبته لإلجمالي الكلي

اء  . المصدر: الشرآة السعودية للكهرب

—————————————————————————————

جدول رقم ١٤-٤ : استهالك مناطق المملكة من الكهرباء المباعة حسب نوعية االستهالك
ونسبته لإلجمالي الكلي خالل عام ٢٠٠٩م

(ميجا وات/ساعة)

نوع االستهالك
المنطقــة

الطاقة الكهربائية المباعةعـدد المشترآينالحمل األقصىقدرة التوليد الفعلية
(جيجا وات/ساعة) (بآالف المشترآين)(ميجاوات)(ميجاوات)

———————————————————————————————
٢٠٠٥٢٩٠٥١٢٩٩١٣٤٧٢٧١٥٣٢٨٣

٢٠٠٦٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٤٩٥٦١٦٣١٥١

٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣

٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧

٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢
اء  . المصدر: الشرآة السعودية للكهرب

السنـة

جدول رقم ١٤-٥ : تطور طاقة مرافق توليد الكهرباء وعدد المشترآين
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إجمالي عدد
مشترآي المناطقالجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

————————————————————————
١٣٨٢٠٣٠٧٦٢٩٣٧١٨٩٨٧٥٢٦٣٥٣٨٧٤٦٧٩١٠٦المشترآون في االستهالك السكني

٢٩,٥١٦,٣٤٠,٦١٣,٦٨٢,١النسبة لإلجمالي

٣٠٣٥٦٤١٧٣٤٦٨٢٣٥٥٧٦٤٠٧١٧٧٥٣٣٢٥المشترآون في االستهالك التجاري
٤٠,٣٢٣,٠٣١,٣٥,٤١٣,٢النسبة لإلجمالي

٤٠٤٩٥١٨٠٢٥٤٢٤٢٤١٧٤١٠١١٨٣٥٤المشترآون في االستهالك الحكومي
٣٤,٢١٥,٢٣٥,٨١٤,٧٢,١النسبة لإلجمالي

٣٣١٣٢١٨١٣٠٦٣٦٦١٨٧٥٥٩٥٠٣المشترآون في قطاع الزراعة
٥٥,٧٣٠,٥١٠,٧٣,٢١,٠النسبة لإلجمالي

١٨٧٢٢٤٩٦٢١٤٣٤٩١٢٠٢١٥٠٠٥٤عدد المساجد المستهلكة للكهرباء
٣٧,٤٩,٩٢٨,٧٢٤,٠٠,٩النسبة لإلجمالي

٩٩٧٠٣٨١٤٧٣٧٣٢٦٨٢٢٣٨٣٩عدد الشوارع المستهلكة للكهرباء
٤١,٨١٦,٠٣٠,٩١١,٣٠,٤النسبة لإلجمالي

٢٤٨٣٢١٠٣٢٤٥٢٢٥١٧٢٨٩المشترآون في قطاع الصناعة
٣٤,١٢٨,٩٣٣,٦٣,٤٠,١النسبة لإلجمالي

٢١٤٠١٠٦٩٣٣٧٦٦٨١٧٢٦٦عدد المستشفيات المستهلكة للكهرباء
٢٩,٥١٤,٧٤٦,٥٩,٤٠,١النسبة لإلجمالي

٧٤١٢٩٨١٣١٣٤٢٩٢٧٨١عدد الجمعيات الخيرية المستهلكة للكهرباء
٢٦,٦١٠,٧٤٧,٢١٥,٤٠,٠٥النسبة لإلجمالي

١٧٩٣٢٧٧٩٨٤٨٠٦٢٢١١٩٨١٧١١٤٥٣٥٧٠١٥١٧إجمالي مشترآي المنطقة
٣١,٥١٧,٣٣٨,٨١٢,٥١٠٠,٠النسبة لإلجمالي

جدول رقم ١٤-٧ : عدد المشترآين حسب فروع الشرآة السعودية للكهرباء ونوع االستهالك لعام ٢٠٠٩م

فئات المشترآين

المنطقــة

المصدر:  الشرآة السعودية للكهرباء

—————————————————————————

قدرة المنطقة
التوليد

الحمل 
الذروي

قدرة 
التوليد

الحمل 
الذروي

قدرة 
التوليد

الحمل 
الذروي

قدرة 
التوليد

الحمل 
الذروي

قدرة 
التوليد

الحمل 
الذروي

—————————————————————————————————
٦٠٢١٧٦٢١٥٩٦٠٧٨٥٥٦٨٢٠٨٨٢٢٨٣٣٩٨٥٣٦٨٨٨٤٩٤٦٠الرياض
١٠٨٣١٣٤٣١٠٧٣١٤٤٥١٠٧٤١٥٧٢١٠٧٤٨٧٥١٠٧٤١١٠١القصيم
٣٠٩٤٣٧٣٧٦٤٦٩٤٣١٥٢٥٤٣٢٣٨٣٤٣٢٥١٦حائل

٩٧٧٨٩٢٤٧٩٧٩٨٩٨٣٠٩٧٨٧١٠٢٣٣٩٨٦٩٩٩٦١١١٩١٢١١٩٨٨الشرقية
٢٩٢٢٢٨٤٥٩٢٣٧٤٢٢٢٤٦٣٨٥٢٨٣٣٩١٣٩٦الحدود الشمالية

٣٤٩٣٠٧٣٦٨٣٤٧٣٥٥٣٥٨٤٨٩٤١٢٥٠٩٥٦٣الجوف
٧٨٢٤٦٩٥٠٨٩٩٢٧٣٩٥١٠٢٥٨٨٥٣٨١٠٢٦٩١٠٤٧٤١١١٥٤١١٧٦٠مكة المكرمة* 
٤٩٨١٠٧٣٤٧٥١١٤٥٤٦٤١٢٤٣٤٥٦٤٧٧٥٤٨٥٦٥المدينة المنورة

٧٠٢٥٥٨٦٩٧٦٤٢٧٣٨٦٢٢٨٦٥٧١١٨٠٨١٠٤١تبوك
٨٥٩٥٨٠٩٥٨٥٢٥١٠٦٣٥٤٩١١٨٢١٢٩٨١٣٧٤١٥١١جازان
٩٠٦٧٨٥١٠٣٧٩٤٩١٠٦٩٩٦٥١٠٥٦١٤٢٤١٠٣٦١٣٠٠عسير
٣٥٥٢٨٨٤٠٨٣٢٥٤٠٧٢٥٦٤٧٤٣٤٩٤٩٢٤٩٣نجران

٧٥٢٠٩٦٧١٩٣٦٧٢٠٩٦٧٥٧٦٧١٦٤الباحة* 
٢٩٠٥١٢٩٩١٣٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٣٤٩٥٧٣٥٢٤٠٣٨٦٨١٤٠٨٥٨اجمالي المملكة

———————

المصدر:   الشرآة السعودية للكهرباء

———————

*       امارة مكة المكرمة تشمل القنفذه حسب التقسيم االداري ، والقنفذه تتبع ادارة آهرباء الباحة آهربائيًا.

——————— ——————————————

(ميجاوات)
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٩ ٢٠٠٨

قدرة التوليد والحمل الذروي حسب المناطق اإلدارية : ١٤-٦ جدول رقم
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الكهرباء ، ومراعاة ذوي الدخل المحدود وتقليل عدد الشرائح 
 .لفئات االستهالك، وتبسيطها ما أمكن ذلك

اء                      -٧ رب ه ك ة ال ف ري ع ل ت دي ع ة ت منح مجلس ادارة الهيئة صالحي
 .هللة ٢٦لإلستهالك غير السكني بما اليتجاوز 

ة               -٨ ئ ي ه دور ال عريف ب عقد العديد من ورش العمل والندوات للت
خدمات                       م ال ظي ن ا يخص ت م ي ا ف واألنظمة التي تم إصداره

 .الكهربائية والتعريف بمشاريع الهيئة
رارات         -٩ ق رخص وال إعداد السجل الوطني للكهرباء ويتضمن ال

د                     ي ول ت ة وسعات محطات ال ئ ي ه واالتفاقيات المعتمدة من ال
 .واالنتاج المزدوج

دراسات                -١٠  ل ك ل ن وذل ي شاري إبرام العديد من العقود مع االست
ن                       ـ ـ ـ اء ومـ ـ ـ ربـ ه ك ة ال ـ اعـ ال صن المتخصصة في مجــــ

 :أهمـها 
ة وتشمل                  -  ك ل م م ي ال ا ف خطة رئيسة إلنتاج الكهرباء ونقله

 .الخمس وعشرين سنة القادمة 
خمس              -  حالة خالل ال م دراسة الخطة طويلة المدى للمياه ال

 .وعشرين سنة القادمة
ى           -١١ ا عل ره ي أث وضع خطة تفصيلية لترتيبات تمرير الطاقة وت

 .إيرادات الشرآة السعودية للكهرباء
حالة            -١٢ م اه ال ي م دراسة تطوير إطار تنظيمي لمواضيع إنتاج ال

 .ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها
إبرام عقود إستشارية  لدراسات متخصصة في مجال صناعة  -١٣

 :م لألمور التالية٢٠٠٩الكهرباء خالل عام 
اعداد وتطوير مشروع معايير األداء في صناعة الكهرباء بهدف   -

 .رفع الكفاءة والجودة 
ة         - وم ل ع م تطوير وتنفيذ نظام إدارة البيانات والمعلومات لتوفير ال

 .  بشكل أسهل مع ضمان الجودة العالية لتحديد التعرفة
اشرة                         -١٤ ب ودي وم ل السع ق ن ود ال ك ة ل ي تشكيل اللجنة اإلشراف

 .أعمالها بعضوية آبار المهتمين بصناعة الكهرباء في المملكة 
 .اعتماد آود التوزيع السعودي من مجلس ادارة الهيئة -١٥
ا                -١٦ ه ل راح ي م ل وهي ف إعداد اتفاقية التوصيل على شبكة النق

 .النهائية
ة                 -١٧ ي اق ف داد إت اء إلع رب ه ك بدء التنسيق مع الشرآة السعودية لل

 .التوصيل على شبكة التوزيع 
ة            -١٨ ام ع ؤسسة ال م البدء بإعداد آود المياه وذلك بالتنسيق مع ال

 .لتحلية المياه المالحة 
 .التحقيق في انقطاعات الكهرباء عن بعض مناطق المملكة  -١٩

 
ار في           م ث الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة واالست

 :قطاع الكهرباء واإلنتاج المزدوج
 
ذه   • القيام بعمليات بناء وتأجير وتشغيل خطوط النقل أو بأي من ه

 .العمليات 
د                     • ي ول ت ة ل ي ال ح ق ال راف م التعاقد على إدارة بعض المنشآت وال

 . الطاقة وتحلية المياه المالحة
 .القيام بالمشاريع المستقلة إلنتاج الكهرباء والمياه  •
ر      • ي وف إنشاء شرآات لتوليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج، وذلك لت

 .اإلمدادات الكهربائية

 .شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه •
 

رة                 ي ب ات آ دي ح اء ت رب ه ك من ناحية أخرى يواجه قطاع ال
ي             راوح ف ذي ت اء ال رب تتمثل في النمو الكبير في الطلب على الكه

ى                     ١٢-١٠م مابين   ٢٠٠٩صيف عام  د من أعل ع ة، وي ئ م ي ال ف
معدالت النمو في العالم ، إضافة إلى تقادم وحدات التوليد وشبكات 
ى                              لصرف عل ة ل ي ال م وارد ال م ة ال اي ف دم آ ع، وع النقل والتوزي

 .المشاريع المطلوبة 
ة              ع اب ت ة وم ي م ن ت آما قامت الشرآة السعودية للكهرباء بخطوات ل

استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكهربائية  ومن أهم 
 :مشاريع مشارآة القطاع الخاص لتوليد الكهرباء ما يلي

ل       • ق ست مشروع محطة التوليد الحادية عشرة بالرياض لإلنتاج الم
 .مليار ريال  ١٢ميجاوات بقيمة  ١٨٠٠بقدرة 

ة             ١٢٠٠مشروع رابغ  لإلنتاج المستقل بطاقة  • م ي ق جاوات ب ي م
 .م ٢٠١٢مليار ريال، ويبدأ التشغيل في عام  ٨,٤

ل       • ق داد     ( مشروع القرية لإلنتاج المست د اإلع ي ة      )  ق اق ط  ٢٠٠٠ب
ام                           ٦,٩ميجاواط ، بتكلفة  ي ع ل ف ي شغ ت دأ ال ب ال وي ار ري ي ل م

 .م ٢٠١٢
ة               ٣مشروع الشعيبة  • اق ط زدوج ب م اج ال ت جاوات       ٩٠٠لإلن ي م

 .ألف متر مكعب من الماء ٨٨٠و
جاوات و      ٨٥٠مشروع الشقيق لالنتاج المزدوج بطاقة  • ي  ٢١٢م

تصف     ألف متر مكعب من الماء، وسيتم تشغيله التجريبي في من
 . م ٢٠١٠عام 

اء       • رب ه ه         ( مشروع شرآة الجبيل للماء والك يل دأ تشغ ة    )  ب اق ط ب
 .ألف متر مكعب من الماء  ٨٠٠ميجاوات و ٢٧٥٠

 
 :ومن أهم مشاريع قطاع نقل الكهرباء ما يلي

حطة     • إنشاء ثالث محطات تحويل الطاقة الكهربائية ، وتوسعة م
رة         ي ة األم ع ام قائمة لتعزيز شبكة النقل وتوفير الطاقة لمرافق ج

 .مليون ريال ٤٥٠نورة بنت عبدالرحمن بتكلفة 
حطة          ١٧٠إنشاء آابالت أرضية بتكلفة  • م ة ال ذي مليون ريال لتغ

نت                                  ورة ب رة ن ي ة األم ع ام ي ج ة ف ك الشب ا ب طه سة ورب الرئي
 .عبدالرحمن 

ون     ٥٠٠إنشاء محطة تحويل حطين الجديدة بالرياض بقيمة  • ي ل م
 .ريال 

حة                   ١-٤تطبيق ما نصت عليه الفقرة    • الئ ة ل ع راب ادة ال م من ال
ي   التنفيذية لنظام الكهرباء المتضمنة إحتفاظ الهيئة بالسجل الوطن

 :للكهرباء والذي يجب أن يشمل مايلي
رارات،           • ق ة، وسجل ال النص الكامل لجميع التراخيص الكهربائي

 .والمقابل المالي الساري للرخص
 .النص الكامل لجميع الكودات المعتمدة   -      
 .االتفاقيات الموحدة والمعتمدة من الهيئة  -      
زدوج                 -       م اج ال ت حطات االن د وم ي ول ت حطات ال ات م سع

 . بالمملكة، والقدرة المرآبة لمنظومة النقل والتوزيع
 .المعلومات المحدثة عن خطط توسعة منظومة الكهرباء  -      

 
ي           • ان م ت يف االئ وفي الجانب المالي حافظت الشرآة على التصن

مرت    الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة ،واست
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ة                    اع م صن ظي ن ة ت ئ ي ه زام ال ومن الخطط المستقبلية أيضا إعت
 : الكهرباء من خالل عدة مراحل هي

 
 :المرحلة االولى

أسيس                 ي من خالل ت ؤسسات تم في هذه المرحلة  التطوير الم
راء                       ع وش ي ب رى ل ة وأخ اق ط ل ال ق ن ة ل ودي ع ة الس رآ الش

أسست شرآات          .  الطاقة،وتطوير اتفاقيات تحويل الطاقة آما ت
ة                        اع ة دخل صن وازن دوق م أسيس صن م ت توليد الطاقة ، وت

 .الكهرباء ، وتم ترآيب العدادات الرقمية لكبار المستهلكين
 

 : المرحلة الثانية
ن من      التنافس في السوق الفوري إلمداد الطاقة لكبار المستهلكي
ة ،                ي م رق دادات ال ع خالل تأسيس شرآة للتوزيع ، وترآيب ال
وفصل أنشطة التوزيع عن خدمات التجزئة، وتأسيس شرآات     

 . مستقلة للبيع بالتجزئة
 

 :المرحلة الثالثة
ذه               ة ومن خالل ه ل جم إنشاء سوق الكهرباء التنافسي للبيع بال
ة ،                  وري ف رة ال ي سع ت ل ن ل المرحلة تتم ممارسة جميع المستهلكي
ا ودور                  ه ع ي ة وب ي ائ رب ه ك وتقليص دور شرآة شراء الطاقة ال
ن            ذي ن ال ي ل ق ت س صندوق الموازنة ، واتساع دور األشخاص الم

 ■ يبيعون بالتجزئة
 

ي                  ا حيث أصدرت ف ه ع اري في تنفيذ خططها المالية لتنفيذ مش
ة       ٢٠٠٩يوليو  م ي ق  ٧م صكوآًا متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ب

ى               مليار ريال حيث تمت تغطيتها ثالث مرات ، وحصلت عل
قروض من بنك الصادرات والواردات األمريكي ، وبنك تعزيز 
ى          ة إل ة إضاف الصادرات الكندي ،وصندوق االستثمارات العام

 .  مساندة الدولة بتسديد قيمة استهالآها أوًال بأول
  

زدوج                    م اج ال ت اء واإلن رب ه ك م ال ي ظ ن الخطط المستقبلية لهيئة ت
 : تتلخص فيما يلي

 .إتمام إعداد آود شبكات التوزيع والنقل  •
ة              • اق ط ة من ال ك ل إتمام إعداد خطة طويلة المدى لمتطلبات المم

 . الكهربائية للخمسة وعشرين عامًا القادمة
اه                • ي م ة من ال ك ل م م إتمام إعداد خطة طويلة المدى لمتطلبات ال

 .المحالة للخمسة وعشرين عامًا القادمة
 .إتمام إعداد اتفاقيات تحويل الطاقة  •
ل               • ق ن ا ل ه دام خ إتمام إعداد اتفاقيات التوصيل بشبكة النقل واست

 .الطاقة الكهربائية
 القيام بإعداد القواعد المنظمة لفتــح ســوق آهربائيــة تنافسيــة  •
إبرام عقود استشارية لدراسات متخصصة في صناعة الكهرباء  •

اون    ٢٠٠٩خالل عام  ع ت م إلعداد خطة طويلة المدى  للوقود بال
 .مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشرآة أرامكو السعودية
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غ                    ل ب ت زروعة ل م ه ال احت عت مس طن في العام السابق، حيث ارتف
داره         ٩٦,٢ألف هكتار مقابل ١٠٣,٦ ق اٍع م  ٧,٤ألف هكتار، بارتف

عت      ،  في المئة عن العام السابق ٧,٧ألف هكتار وبنسبة  ف آذلك ارت
ل     ة من             ١٦,٦المساحـة المزروعة باألعـالف، التي تمث ئ م ي ال ف

ام                 ١٥١,٣إجمالي المساحـة المزروعة، من  ي ع ار ف ـ ت ك ألف ه
داره       ٢٠٠٨ألـف هكتار في عام ١٦٠,٨م إلى ٢٠٠٧ ق اٍع م ف م بارت
ام     ٦,٣ألف هكتار وبنسبة  ٩,٥ ا أدى       ٢٠٠٧في المئة عن ع م م م

ي    ٣٠,٧إلى ارتفاع إنتاج األعـالف الذي يمثـل  ال في المئة من إجم
اه،  (اإلنتـاج النباتي  تتصف زراعة األعالف باالستهالك الكبير للمي

اج                           ت ادة إن طلب زي ت ات األخرى ت وان ي ح ة وال اشي لكن تربية الم
ة، من     ١١,٠ألف طن وبنسبـة  ٢٩٦,٠بمقـدار ) األعالف في المئــ
ى      ٢٠٠٧ألـف طـن في عــام  ٢٦٨٨,٠ ن        ٢٩٨٤,٠م إلـ ألف طـ
 . م٢٠٠٨في عــام 

 
ة من           ٢٧,٧وحقق إنتاج الخضروات الذي يمثل   ئ م ي ال ف

 ٣,٩ألف طن وبنسبة ١٠٠,٠إجمالي اإلنتاج النباتي ارتفاعًا مقداره 
زراعي             ٢٦٩٦,٠في المئة ليبلغ  ام ال ع م ٢٠٠٨ألف طن خالل ال

ق         ٢٥٩٦,٠مقابل  اب ام الس ع ساحة          ،  ألف طن خالل ال م ل ال ث م وت
ساحة     ١١,٢المزروعة بالخضروات نحو  في المئة من إجمالي الم

ى         ام               ١٠٩,٠المزروعة، حيث انخفضت إل ي ع ار ف ت ك آالف ه
داره              ١١٢,٢م مقابل ٢٠٠٨ ق اٍض م ف خ ان ألف     ٣,٢ألف هكتار ب

 .م٢٠٠٧في المئة عن عام  ٢,٨هكتار وبنسبة 
 

ة من      ٢٣,٩وفي مجال زراعة الفاآهة، التي تمثل   في المئ
إجمالي المساحة المزروعة في المملكة، زادت المساحة المزروعة 

ة           ٣,١بالفاآهة بمقدار  سب ن ار وب غ                ١,٤ألف هكت ل ب ت ة ل ئ م ي ال ف
ار       ٢٢٩,٤م مقابل ٢٠٠٨ألف هكتار خالل عام  ٢٣٢,٥ ت ك ألف ه

ل              ث م ذي ي ة ال ه اآ ف خالل العام السابق، ونتيجة لذلك ارتفع إنتاج ال
دار          ١٦,٦ ق م ألف     ٣٤,٠في المئة من إجمالي اإلنتاج الزراعي ب

غ        ٢,٢طن وبنسبة  ل ب ي ام              ١٦١٦,٠في المئة ل ألف طن خالل ع
ق            ١٥٨٢,٠م مقابل ٢٠٠٨ اب ام الس ع م     ( ألف طن في ال جدول رق
١-١٥ .( 

 
 اإلنتاج الحيواني

ام                    زراعة عن ع رة من وزارة ال وف توضح البيانات المت
حوم                        ٢٠٠٨ ل ة من ال ك ل م م اج  ال ت راء، ودواجن،      ( م، أن إن حم
ي     ٧,٩ألف طن وبنسبة    ٦١,٠سجلت انخفاضًا مقداره ) وأسماك ف

ل     ٧٠٩,٠المئة ليبلغ  ام               ٧٧٠,٠آالف طن مقاب ع ي ال ألف طن ف
ويعود ذلك بصفة رئيسة إلى انخفاض إنتاج لحوم الدواجن ،  السابق
ق،       ٥٠٨,٠ألف طن مقابل  ٤٤٦,٠ليبلغ  اب ام الس آالف طن في الع

في المئة عن العام  ١٢,٢ألف طن وبنسبة  ٦٢,٠بانخفاض مقداره  
ة من                   ،  السابق ك ل م م ي ال وي ف رد السن وقد بلغ معدل استهالك الف

ل      ٢٠٠٨آيلو غرام خالل عام   ٤٣,٠اللحوم حوالي  اب ق  ٤٦,٠م م
حوم                         ل اج ال ت ره أن إن ر ذآ جدي ق،  وال اب آيلو غرام في العام الس

ة        ٠,٦الحمراء قد سجل انخفاضًا مقداره ألف طن وبنسبة  ئ م ي ال ف
ألف طن     ١٧١,٠م مقابل ٢٠٠٨ألف طن خالل عام  ١٧٠,٠ليبلغ 

ذه                ،  ) ٢-١٥جدول رقم ( في العـام السابق  اج ه ت ي إن م ف اه د س وق
دار           ق م ألف     ٧٧٤,٩الكمية مشاريع تسمين األغنام المتخصصة ب

طاع            ق ال ة ب ودي إستمر اهتمام حكومة المملكة العربية السع
ي                 طاع ف ق ذا ال ه ه م ب الزراعي والثروة الحيوانية، وذلك لما ُيساه
ار        اع أسع ف تلبية جزء هاٍم من حاجة السوق المحلية خاصًة بعد ارت

ة         ،  م٢٠٠٨منتجات هذا القطاع عالميًا منذ عام  ك ل م م وقد اهتمت ال
ة،                       بزراعة  ي اش م ة ال ي رب وب، وت حب ه، وال واآ ف الخضروات، وال

ة    والدواجن واستزراع الربيان واألسماك، وفي رفع الطاقة اإلنتاجي
دة       ،  للحوم واأللبان والبيض ائ م إذ تحقق اإلآتفاء الذاتي من بيض ال

اجات      ي ت والحليب الطازج  والتمور، آما تم تأمين جزٍء آبيٍر من اح
ا   المملكة من اإلنتاج المحلي من الخضروات، والفواآه، واللحوم بم

 ٠,٧م بنسبة ٢٠٠٩وقد نما القطاع الزراعي في عام .  فيها األسماك
ق         ٢,٤في المئة مقابل  اب ام الس ع ي        ،  في المئة خالل ال ال غ إجم ل وب

م ٢٠٠٩في عام * مليار ريال ٤١,٤الناتج المحلي الزراعي حوالي 
ي     ٤١,١مقابل  مليار ريال في العام السابق لتصبح نسبة مساهمته ف

ي           ٥,٧القطاع غير النفطي  ال ي اإلجم حل م في المئة، وفي الناتج ال
ة    ٢,٩م نحو ٢٠٠٩خالل عام  ئ م طاع              ،   في ال غ نصيب ق ل د ب وق

ألنشطة       الزراعة وصيد األسماك من االئتمان المصرفي الممنوح ل
 ١١,٠م حيث سجل        ٢٠٠٨االقتصادية في المملكة ذروته في عام 

ام       ٨,٧مليار ريال، لكنه انخفض إلى  م ٢٠٠٩مليار ريال خالل ع
ع              ١,٢وهو ما يمثل  ي جم وح ل ن م م في المئة من إجمالي االئتمان ال

   .األنشطة االقتصادية
 

 اإلنتاج النباتي
ام                   ع زراعة ل رة من وزارة ال وف ت أوضحت آخر بيانات م
غ                          ٢٠٠٨ ل ب ي ام ل ع ك ال ًال خالل ذل ي ل ي ق ات ب ن م انخفاض اإلنتاج ال

ق،                   ٩٨٣٣,٠ألف طن مقابل  ٩٧٣٤,٠ اب ام الس ع ي ال ألف طن ف
ة       ٩٩,٠بانخفاٍض مقداره  سب ك              ١,٠ألف طن وبن ذل ة، آ ئ م ي ال ف

ى     ام                ٩٧١,٦انخفضت المساحة المزروعة إل ي ع ار ف ت ك ألف ه
اٍض             ١٠٧٥,١م مقابل ٢٠٠٨ ف خ ان ق، ب اب ام الس ع ألف هكتار في ال
ة   ٩,٦آالف هكتار وبنسبة  ١٠٣,٠مقداره  ئ راجعت       ،  في الم د ت وق

ل       ث م ة من             ٤٨,٣المساحة المزروعة من الحبوب التي ت ئ م ي ال ف
ى         ة، إل زروع ام                ٤٦٩,٣إجمالي المساحة الم ي ع ار ف ت ك ألف ه

ل     ٢٠٠٨ اب ي                         ٥٨٢,١م مق أت ق، وي اب ام الس ع ي ال ار ف ت ك ألف ه
ة           دول اسة ال ي انخفاض المساحة المزروعة من الحبوب استجابة لس
ي من                  ال ع هالك ال الهادفة إلى ترشيد زراعة المنتجات ذات االست

وبناًء عليه انخفض إنتاج الحبوب ،  المياه خاصًة الحبوب واألعالف
ة     ١٧,٨ألف طن وبنسبة  ٥٢٩,٠م بنحو ٢٠٠٨خالل عام  ئ م في ال

غ                     ٢٥,١وهو ما يمثل  ل ب ي ي ل ات ب ن اج ال ت ي اإلن ال في المئة من إجم
ق  ٢٩٦٧,٠ألف طن مقابل  ٢٤٣٨,٠ د  ،  ألف طن في العام الساب وق

ي         وب حوال حب بلغ معدل استهالك الفرد السنوي في المملكة  من ال
ي             ٢١٦م مقابل   ٢٠٠٨آيلو غرام خالل عام   ٢٠٢ و غرام ف ل ي آ

دار       ق م  ٥٧٣,٠العام السابق، وفي هذا الصدد انخفض إنتاج القمح ب
ل             ١٩٨٦,٠في المئة ليبلغ    ٢٢,٤ألف طن وبنسبة  اب ق ألف طن م

ه                      ٢٥٥٩,٠ احت خفضت مس ق، حيث ان اب ام الس ألف طن في الع
ل      ٣٢٦,٢المزروعة لتبلغ  اب ار،          ٤٥٠,٣ألف هكتار مق ت ك ألف ه

ة عن             ٢٧,٦ألف هكتار وبنسبة ١٢٤,١بانخفاض مقداره  ئ م ي ال ف
ألف طن   ١٩,٠لكن ارتفع إنتاج الذرة الرفيعة بمقدار ،  العام السابق

ل          ٢٥٢,٠في المئة ليبلغ  ٨,٢وبنسبة  اب ق ألف     ٢٣٣,٠ألف طن م

 الزراعة والثروة الحيوانية                         
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ة      ٣٩,١رأس بانخفاٍض  مقداره  ة          ٤,٨ألف رأس وبنسب ئ م ي ال ف
ة              ي رب ع ت دد مشاري عن العام السابق، وقد يعزى ذلك النخفاض ع

ام              ١٩وتسمين األغنام إلى    ي ع ًا ف اٍض       ٢٠٠٨مشروع ف خ ان م ب
آما ساهمت المشاريع  ،  في المئة ٥,٠مقداره مشروٌع واحٌد وبنسبة 

راء        حم المتخصصة في تربية وتسمين العجول في إنتاج اللحوم ال
ام             ١٤٠.٠بمقدار  ا          ٢٠٠٨ألف رأس خالل ع داره ق ادة م زي م ب
ق       ١٠.٧ألف رأس وبنسبة  ١٣.٥ اب ام الس ع ى   .  في المئة عن ال عل

ى          ٣١الرغم من انخفاض عدد مشاريع  تربية وتسمين العجول إل
ة              ٢٠٠٨مشروعًا في عام  سب ن ن وب داره مشروعي ق م بانخفاٍض م

ام  ٦.١ م       ( في المئة خالل نفس الع اج       ،  ) ٣-١٥جدول رق ت غ إن ل وب
ام           ـ ـ الل عـ ـ م ٢٠٠٨المزارع المتخصصة من الدجاج الالحم خــ

ألف طن        ٦٣,٠ألف طن مسجًال انخفاضًا مقداره  ٤٢٧.٠حوالي 
رغم من              ١٢,٩وبنسبة  ى ال ك عل في المئة عن العام السابق، وذل

ام     ٣٧٥ارتفاع عدد المشاريع المنتجة إلى  م ٢٠٠٨مشروعًا في ع
ة       ٣مشروعًا بارتفاع مقداره  ٣٧٢مقابل  سب ي     ٠.٨مشاريع وبن ف

م،             ، المئة عن العام السابق الح دجاج ال هات ال وفي مجال إنتاج أم
ام           ي ع اج ف دار     ٢٠٠٨انخفض اإلنت ق م ون صوص       ١١.٠م ب ي ل م

ل      ٥٠٤,٠في المئة ليبلغ  ٢.١وبنسبة  اب  ٥١٥,٠مليون صوص مق
ع                                اري ش م دد ال خفض ع ق، وان اب ام الس ع ي ال ون صوص ف ي مل

 ٣٩مشاريع لتبلغ  ٥المتخصصة بإنتاج أمهات الدجاج الالحم بنحو 
دار            ،  م٢٠٠٨مشروعًا في عام  ق م دة ب ائ م وانخفض إنتاج بيض ال

غ           ٩.٦ألف طن وبنسبة  ١٨,٠ ل ب ي ة ل ألف طن        ١٧٠,٠في المئــ
). ٤-١٥جـدول رقم ( ألف طن في العـــام الســـابق ١٨٨,٠مقابــل 

بيض                    ة  من ال ك ل م م ي ال وقد بلغ معدل استهالك الفرد السنوي ف
ي       ٢٠٠٨آيلو غرام خالل عام   ٦,٠حوالي  ة ف ي م م وهي نفس الك

 .العام السابق

م ٢٠٠٨وفي مجال إنتاج األلبان، ارتفع اإلنتاج خالل عام   
سجل                ١٧,٧ألف طن وبارتفاع نسبته  ٢٥٤,٠بنحو  ي ة ل ئ م ي ال ف

ألف طن في العام السابق، آان  ١٤٣٦,٠ألف طن مقابل  ١٦٩٠,٠
ا              ه ن خصصة م ألف طن        ١٣٧٠,٤نصيب مشاريع اإلنتاج المت

ام    ٢٥,١ألف طن وبنسبة  ٢٧٥,٣بزيادة مقدارها  ع في المئة عن ال
غ       ال ب ق ال اب ف طن     ١٠٩٥,١الس ع       ،  أل اري ش م اج ال ت ل إن ّك وش

يب خالل       ٨١,١المتخصصة نسبة  في المئة من إجمالي إنتاج الحل
ي           ٣-١٥، و ٢-١٥أنظرالجدولين ( العام المذآور  ان ي ب م ال رس ، وال

 ).١-١٥رقم 
 

ل ( وقد بلغ إجمالي أعداد الماشية   ) ماعز وضأن وأبقار وإب
داره              ١٦,١م حوالي ٢٠٠٨خالل عام  ق خفاض م ان مليون رأس ب

نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————————
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المصدر : وزارة الزراعة .
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ير  ٢٠٠٧٢٠٠٨ نسبة التغ
———————————————
-١٧١١٧٠٠,٦لحوم حمراء

-٥٠٨٤٤٦١٢,٢لحوم دواجن

٩١٩٣٢,٣لحوم أسماك

-٧٧٠٧٠٩٧,٩إجمالي اللحوم

١٤٣٦١٦٩٠١٧,٧األلبان

-١٨٨١٧٠٩,٦بيض المائدة

ي جدول رقم ١٥-٢ : مؤشرات عن اإلنتاج الحيوان

ان  البيــ

اج  (ألف طن) اإلنت

المصدر : وزارة الزراعة.

—————————————————
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١٧٩ 

ة   ٢٧,٣وهو ما يمثل حوالي ،  مليون رأس في العام السابق في المئ
ق          ٢٧,٤من إجمالي عدد الماشية مقابل  اب ام الس ع ي ال ، في المئة ف

ام                دد الضأن خالل ع ي ع ال م خفض إج ي   ٢٠٠٨وان وال ح م ب
مليون رأس   ١٠,٤في المئة ليصل إلى  ٩,٨مليون رأس بنسبة ١,١

ة                ٦٤,٦وهو ما يمثل حوالي  اشي م دد ال ي ع ال ، في المئة من إجم
 ). ٥-١٥جدول رقم (مليون رأس في العام السابق  ١١,٥مقابل 

  
ي                 ال ع إجم ف ة، ارت ك ل م م وفي مجال الثروة السمكية في ال

حو                ان من ن ي رب ام              ٩١,٠إنتاج األسماك وال ألف طن خالل ع
ام        ٩٣,٥م إلى حوالي ٢٠٠٧ ي ع ة         ٢٠٠٨ألف طن ف سب ن م أي ب
ق         ٢,٩ اب ام الس ع اج                ،  في المئة عن ال ت اع من إن ف اء االرت د ج وق

كن                  ٩,٠مليون رأس وبنسبة  ١,٦ ق، ل اب ام الس ع ة عن ال في المئ
ة           ١٦,٠م بنحو ٢٠٠٨ارتفع عدد األبقار في عام  سب ن ألف رأس ب

ل           ٤٢٩,٠في المئة ليصل إلى  ٣,٩ اب ق ألف     ٤١٣,٠ألف رأس م
ي        ة من             ٢,٧رأس في العام السابق، وهو ما يمثل حوال ئ م ي ال ف

ق،        ٢,٣إجمالي عدد الماشية مقارنة بنحو  اب ام الس في المئة في الع
ة             ٤٤,٠وفي المقابل انخفض عدد اإلبل بحوالي    سب ن ألف رأس ب

ل           ٨٢٥,٠في المئة ليصل إلى  ٥,١ اب ق ألف     ٨٦٩,٠ألف رأس م
ي    ٥,١رأس في العام السابق وهو ما يمثل نحو  ال في المئة من إجم

ق              ٤,٩عدد الماشية مقارنة بحوالي  اب ام الس ع ة ال ئ م ك   ،  في ال ذل آ
ون رأس      ٠,٥م بحوالي ٢٠٠٨انخفض عدد الماعز خالل عام  ي مل

حو                   ٤,٤في المئة إلى  ٩,٥وبنسبة  ن ة ب ارن ق ون رأس م ي ل  ٤,٩م

نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————————

-٨١٤٠١٢٧٧٤٨٩٩٤,٨-٢٠١٩٥,٠تربية وتسمين األغنام

١٢٦٤٩١١٣٩٩٧٤١٠,٧-٣٣٣١٦,١تربية وتسمين العجول  * 

١٠٩٥٠٥٢١٣٧٠٣٩٤٢٥,١-٢٩٢٧٦,٩إنتاج األلبان (بالطن)

جدول رقم ١٥-٣ : أعداد وإنتاج مزارع اإلنتاج الحيواني المتخصصة

البيــان
اإلنتـاج (رأس)عدد المشاريع

——————————————————————————————————

* تشمل عجول مزارع األلبان
المصدر : وزارة الزراعة.

نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————————

-٣٧٢٣٧٥٠,٨٤٩٠٤٢٧١٢,٩دجاج الحم

-٩٤٩٧٣,٢١٨٨١٧٠٩,٦بيض مائدة

-٥١٥٥٠٤٢,١-٤٤٣٩١١,٤امهات الحم* 

-٣٣٠,٠١٩١٨٥,٣امهات بياض* 
* اإلنتاج (مليون صوص).

جدول رقم ١٥-٤ : أعداد وإنتاج مزارع الدواجن المتخصصة
اإلنتاج (ألف طن)

—————————————————البيــان

المصدر : وزارة الزراعة .

عدد المشاريع
—————————————————
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مؤشرات اإلنتاج الحيواني في المملكة : ١-١٥رسم بياني رقم  

بيض المائدة اللحوم بأنواعها األلبان
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١٨٠ 

د     ٥٣,٨حوالي  في المئة من اإلجمالي، آذلك ارتفع  السمك المصي
ة               ١,٤م بنحو ٢٠٠٨من البحر األحمر في عام  سب ن آالف طن  ب

ي            ٢٣,٧في المئة، حيث بلغ  ٦,١ ل حوال ث م ا ي آالف طن، وهو م
 . في المئة من اإلجمالي ٢٥,٤

 
ام      حو       ٢٠٠٨وبلغ عدد مراآب الصيد خالل ع  ١١,٩م ن

ق              اب ام الس ع ي ال ًا ف ب ، ألف مرآب وهو نفس العدد الذي بلغته تقري
ام     حو     ٢٠٠٨وبلـغ عدد األيدي العاملة في صيد السمـك  في ع م ن

ق               ٢٨,٠ألف عامل مقابل  ٢٨,١ اب ـ ام الس ـ ـ ـ ع ي ال ألف عــامل ف
ا      داره ة              ٠,١بنسبة ارتفاع مق ـ ـ ئ م ي ال م        ( ف دول رق ـ ، ٦-١٥جـ

 ). ٢-١٥والرسم البياني رقم 
 

 صوامع الغالل ومطاحن الدقيق 
ع       شجي تنفيذًا لسياسة الدولة في المجال الزراعي الرامية لت

فقد انخفض ، زراعة المنتجات ذات االستخدام األقل لمصادر المياه
غالل       ع ال إجمالي آمية القمح المستلمة من المؤسسة العامة لصوام

حو         ام                  ١٧٢٢,٥ومطاحن الدقيق  من ن م ع وس ي م ألف طن ف
ة       ٢٠٠٩ألف طن في موسم عام  ٩٤٦,٤م إلى ٢٠٠٨ سب ن م، أي ب
ن من                          ٤٥,١ زارعي م دد ال خفض ع ك ان ذل ة، آ  ٩٢٣١في المئ

م أي    ٢٠٠٩مزارعـًا لموسم    ٥٣٦٠م، إلى ٢٠٠٨مزارعًا لموسم 
 .في المئة ٤١,٩مزارعًا وبنسبة  ٣٨٧١بانخفاض بلغ نحو 

ة          ٥.١طنًا بنسبة  ٠.٩المزارع السمكية الذي ارتفع بنحو  ئ م ي ال ف
في المئة من اإلجمالي، آما ارتفع السمك    ٢٠.٨وهو ما يمثل نحو 

ة     ٩٠٠,٠طنًا بنسبة  ٩٠,٠المصيد من المياه الدولية بنحو  ئ م في ال
ي       ٠,١عن العام السابق، وهو ما يمثل نحو  ال ، في المئة من اإلجم

حو          ن ي ب ألف  ٠,٢آما ارتفع قليًال السمك المصيد من الخليج العرب
ل        ٥٠,٣حيث سجل .  م ٢٠٠٨طن  في عام  ث م ا ي ألف طن وهو م

نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨البيــان
———————————————

-٤٨٥٣٤٣٩٣٩,٥الماعز

-١١٥٤٨١٠٤٢٠٩,٨الضأن

٤١٣٤٢٩٣,٨األبقار

-٨٦٩٨٢٥٥,١اإلبل

-١٧٦٨٣١٦٠٦٧٩,١إجمالي الماشية

-٥٠٦,٣٤٤٣,٨١٢,٣الدواجن* 

جدول رقم ١٥-٥ : أعداد الثروة الحيوانية والدواجن
األعداد (ألف رأس)

* مليون طير.
المصدر : وزارة الزراعة.
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مؤشرات إنتاج اللحوم في المملكة : ٢-١٥رسم بياني رقم  

أسماك لحوم دواجن لحوم حمراء

نسبة التغير٢٠٠٧٢٠٠٨البيــان
———————————————
٢٢٣٣٨٢٣٧٠٠٦,١المصيد من البحر األحمر
٥٠٠٩٠٥٠٢٩٥٠,٤المصيد من الخليج العربي
١٠١٠٠٩٠٠,٠المصيد من المياه الدولية
١٨٤٦٥١٩٤٠٠٥,١إنتاج مزارع األسماك

٩٠٩٠٣٩٣٤٩٥٢,٩اإلجمالي
٢٨٠٧٥٢٨١١٠٠,١أعداد األيدي العاملة في صيد السمك

١١٨٥٦١١٩٠٠٠,٤أعداد مراآب صيد السمك

جدول رقم ١٥-٦ : مؤشرات عن إنتاج الثروة السمكية

المصدر : وزارة الزراعة .

       اإلنتاج (بالطن)
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١٨١ 

رياض            -٣ ي ال ؤسسة ف تحديث ورفع طاقة المطاحن في فرع الم
ة                  طحن م ة ال اق ع ط للمرحلتين األولى والثانية، وتحديث ورف

 .طن يوميًا في الفرع نفسه ٦٠٠طن إلى  ٤٥٠الثالثة بها من 
ي       ٦٠إنشاء صوامع سعة   -٤ ألف طن متري  في فرع المؤسسة ف

ق            راف م ة مع ال محافظة األحساء، آما سيتم  فيها إنشاء مطحن
 ،طن قمح  يوميًا ٦٠٠والخدمات بسعة 

تحديث المطحنة األولى بفرع القصيم، مع تحديث صوامع فرع  -٥
 .القصيم آمرحلة أولى

مح      ٦٠٠إنشاء مطحنة فرع جازان مرحلة أولى  بسعة   -٦  طن ق
 .يوميًا مع المرافق والخدمات

جوف،                -٧ رع ال ع ف تحديث مطحنة فرع تبوك، وتحديث صوام
 .وآذلك صوامع فرع حائل آمرحلة أولى

 .ألف طن٦٠توسعة صوامع فرع المؤسسة في عسير بسعة  -٨
 

 القروض واإلعانات الزراعية 
ة                            ي م ن ت دوق ال دة من صن م ت ع م قروض ال بلغ إجمالي ال

ام               ي ع دء نشاطه ف ) م١٩٦٤( هـ    ١٣٨٥/١٣٨٤الزراعية منذ ب
ام        ـ ي     )  م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وحتى نهايــة عـ  ٤١,٧حوال

ألف قرض ساهمت في تنشيط  ٤٣٣,٥مليار ريال اعتمدت لتمويل 
ة               ـ ـ ي زراع ع ال اري ش م اء ال ي، وإنش زراع اع ال ط ق ث ال دي ح وت

) م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وخــالل العــام المالـي ،  المتخصصة
ي   بلغت قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية حوال

ق          ٧٩١,٩مليون ريال مقابل  ٨٥٦,١ اب ام الس ع مليون ريال في ال
ة        ٦٤,٢بارتفاع مقداره  سب ن ة         ٨,١مليون ريال وب ئ م ي ال د  ،  ف وق

ر      ٢٣٦٠استخدمت تلك القروض في تمويل قرضًا متوسطًا وقصي
ة      ٣٤١قرضًا بانخفاض مقداره  ٢٧٠١األجل مقابل  سب ن قرضًا وب

وقد ارتفعت ،  )٧-١٥جدول رقم (في المئة عن العام السابق  ١٢,٦
ام                ي ع ة األجل ف وسط ت قروض م ي       ٢٠٠٩ال ال م يصل إج م ل

ل     ٨٤٤,٣اعتماداتها إلى حوالي  ون       ٧٦٠,٧مليون ريال مقاب ي ل م
ة          ١١,٠مليون ريال وبنسبة    ٨٣,٦ريال بارتفاع مقداره  ئ م ي ال ف

داره            ٢٢٣٦عن العام السابق، وذلك لتمويل  ق اٍض م ف خ ان قرضًا ب
ة         ٦,٧قرضًا وبنسبة  ١٦١ م ي ل ق ث في المئة عن العام السابق، وتم

قروض و                     ٩٨,٦اعتماداتها نسبة  ة ال م ي ي ق ال في المئة من إجم
ام                 ٩٤,٨ دة خالل ع م ت ع م قروض ال في المئة من إجمالي عدد ال
دة  ،  م٢٠٠٩ وفي المقابل بلغت قيمة القروض قصيرة األجل المعتم

 ١٩,٤مليون ريال بانخفاض مقداره ١١,٨م حوالي ٢٠٠٩في عام 
ك                        ٦٢,٢مليون ريال وبنسبة  ق، وذل اب ام الس ع ة عن ال ئ م ي ال ف

ة       ١٨٠قرضًا بانخفاض مقداره  ١٢٤لتمويل  سب  ٥٩,٢قرضًا وبن
ة    ١,٤وتمثل قيمة القروض قصيرة األجل نسبة ،  في المئة ئ في الم

دد                        ٥,٣من إجمالي قيمة القروض و    ي ع ال ة من إجم ئ م ي ال ف
 .القروض المعتمدة

 
ة خالل             زراعي ة ال ي وقد استفاد من قروض صندوق التنم

 ٢١٠٢مزارعًا ومشروعًا زراعيًا، منهم  ٢٣٦٠م نحو ٢٠٠٩عام 
ل            ث م ا ي دد                     ٨٩,١مزارعًا فردًا أي م ي ع ال ة من إجم ئ م ي ال ف

في  ٤٨,٤مليون ريال أي  ٤١٤,٥المستفيدين، وحصلوا على نحو 
ام            ي قروض ع ال اد               ٢٠٠٩المئة من إجم ف ت ن اس ي حي  ٦٥م، ف

حو            ي     ٢,٨مشروعًا زراعيًا من تلك القروض وهو ما يشكل ن ف

ؤسسة       م وفيما يتعلق بالطاقة التخزينية لصوامع الغالل بال
ام                ي ع ق ف ي دق د     ٢٠٠٩العامة لصوامع الغالل ومطاحن ال ق م، ف

و                  ق وه اب ام الس ع ي ال استقرت على نفس المستوى الذي بلغته  ف
ة               ،  ألف طن متري من القمح ٢,٥٢٠ اجي ت ة اإلن اق ط عت ال ف وارت

ة                  سب ن ة  ب ـ ـ ؤسس م ة عن             ٢٥,٠لمطاحــن الدقيــق بال ئ م ي ال ف
غ      ل طن  من          ١٠٩٨٠مستواهــا الذي بلغتـه في العــام السابق لتب

ع األعالف                           مصان ة ل اجي ت ة اإلن اقـ ط القمح يوميًا، وحافظت ال
ة          ٢٠٠٩بالمؤسسة في عام  الث ث ي ال ه ف م على مستواها الذي بلغتـ

 . طن يوميـًا ٢,١٠٠األعوام السابقة عند 
ق                  ي دق طاحن ال غالل وم ع ال وعملت المؤسسة العامة لصوام

 : م على تنفيذ المشاريع اآلتية ٢٠٠٩خالل عام 
 .االنتهاء من تمديد خط مياه لفرع المؤسسة في المدينة المنورة -١
ي           -٢ ال ع االنتهاء من توسعة المحطة الرئيسة لكهرباء الضغط ال

 . لفرع المؤسسة في جدة
ة               ٢٠إنجاز حوالي   -٣ اق ع ط حديث ورف في المئة من مشروع ت

 .المطاحن بفرع  المؤسسة في الدمام
ع                ٢٤,٤إنجاز حوالي   -٤ جة صوام ال ع في المئة من مشروع م

 ،الترطيب بفرعي المؤسسة في منطقتي الرياض والشرقية
ل                           -٥ ائ ل من ح ي آ رة ف ي وات الصغ ب ع ة ال ترآيب ماآينة تعبئ

 .والجوف
 

ى        ٢٠١٠وفي عام   ع عل اري ش م تم البدء بتنفيذ عدد من الم
 : النحو اآلتي

ة           -١ ب ائ جات الس ت يتم في فروع المؤسسة إنشاء خطوط تعبئة المن
ب، وإيصال           رطي ت والعبوات الصغيرة، وآذلك معالجة صوامع ال
التيار الكهربائي وتوسعة المحطات الكهربائية، وإنشاء أسوار من    
ق،                  حري حة ال اف ك كات م الخرسانة المسلحة، وإيصال المياه وشب
طرق                            ال ال ذ أعم ي ف ن ك ت ذل ودعات، وآ ست م ة ال وإنشاء وتوسع
عات مع              ي ب م واألرصفة داخل الفروع، وإنشاء مكاتب اإلدارة وال

 .تجهيز تلك المكاتب
ة            ٥٠٠إنشاء صوامع بطاقة  -٢ اق ط طاحن ب ألف طن متري، وم

 .طن قمح يوميًا بفرع منطقة مكة المكرمة ١٢٠٠
ة               -٣ اق ع ط حديث ورف إنشاء مستودع لمسحوق فول الصويا، وت

ألف طن      ٢٠٠المطاحن، وتوسعة الصوامع الستيراد القمح بسعة 
 .متري بفرع الدمام

م     ١٢٠تصميم وإنشاء الصوامع بسعة   -٤ ي ألف طن، وآذلك تصم
ة                      ات بسع خدم ق وال راف م ى مع ال وإنشاء المطاحن آمرحلة أول

 .طن يوميًا في جازان٦٠٠
ا     -٥ ه ت ًا          ٨٠٠إنشاء مصنع لألعالف بطاقة إنتاجية سع ي وم طن ي

 .بفرع المؤسسة في عسير
 :آما تعمل المؤسسة على تنفيذ المشاريع المستقبلية التالية 

دة،                       -١ ي ج ؤسسة ف م رع ال ي ف تحديث ورفع طاقة المطاحن ف
ألف طن      ٢٠٠وآذلك توسعة صوامعها الستيراد القمح بسعة 

ة                          ث ال ث ن ال ي ت ن طح م ة ال اق ع ط متري، آما سيتم تحديث ورف
ل               ٤٥٠طن إلى  ٢٧٠والرابعة  فيها من  ك ًا ل ي وم مح ي طن ق

 . منهما
ى مع            -٢ ة األول ل رح إنشاء مطحنة فرع المؤسسة في الخرج  الم

 .طن قمح يوميًا ٦٠٠المرافق والخدمات بسعة 
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ة       ان المزارع لألقساط في مواعيدها المقررة، وبذلك  أصبحت اإلع
موزعة على أقساط القرض العشرة، ولم يعد هناك إعانات مباشرة 
ا وهي      لألنشطة الزراعية التي آان الصندوق يوزع قروضه عليه
ة، ونشاط                      ي زراع مضخات ال ة ونشاط ال زراعي نشاط اآلالت ال

ى       .   المكائن الزراعية، ونشاط معدات تربية الدواجن  ة إل اإلضاف ب
ات         ،  أنشطة في مجاالت زراعية أخرى ان ي اإلع ال وبذلك بلغ إجم

حو    ٢٠٠٩حسب طريقة الهيكلة الجديدة في عام  ون       ٤١.٨م ن ي ل م
غت              ل ق حيث ب  ٣٢,٨ريال مقارنة بما آانت عليه في العام الساب

ة          ٩.٠مليون ريال بارتفاع مقداره  سب ن ي     ٢٧.٤مليون ريال وب ف
دوق               ه صن ا صرف ي م ال المئة عن العام السابق، وبهذا يكون إجم
ي                       ة ف زراعي لف األنشطة ال خت م ات ل ان التنمية الزراعية من إع

ي       ٢٠٠٩م وحتى نهاية عام ١٩٧٤المملكة منذ عام   ١٣,١م حوال
 ). ٧-١٥جدول رقم (مليار ريـال 

 
 زراعة النخيل 

ل                             خي ن زراعة ال ا ب ه ام م ت ة اه ك ل م م ة ال وم واصلت حك
ي            ة ف م ه م ة ال ومحصول التمور، باعتباره أحد المنتجات الزراعي

ًا                              ،   المملكة اج ت ًة وإن م زراع ال ع م دول ال ة من أه ك ل م م د ال وتع
زروعة              م ل ال خي ن واستهالآًا وتصديرًا للتمور، وتشغل أشجار ال
زراعة             وم وزارة ال ق ك ت مساحة آبيرة على مستوى المملكة،  لذل

قروض                    م من ال ه ب ان نصي ن، آ دي المئة من إجمالي عدد المستفي
ا  ،  في المئة من إجمالي القروض ٤٦,٧مليون ريال أي  ٣٩٩,٩ أم

ل      ١١٢صيادو السمك فقد بلغ عددهم  ث ي     ٤,٨صيادًا وهو ما يم ف
ة    .  المئة من إجمالي عدد المستفيدين م ي وقد حصلوا على قروض بق

ا يشكل                ٣١,٨ ال أي م ي                  ٣,٧مليون ري ال ة من إجم ئ م ي ال ف
ون        ٨١يليهم مربو النحل وعددهم ،  القروض ل ث م ي     ٣,٤نحاًال ي ف

ة             م ي ق ى قروض ب المئة من إجمالي عدد المستفيدين، وحصلوا عل
ة        ١,٢مليون ريال أي  ٩,٩ دم ق م في المئة من إجمالي القروض ال

وي من                 ، للمستفيدين د السن ي ف ت س م وبذلك يكون متوسط نصيب ال
ة                              زراعي ة ال ي م ن ت دوق ال ا صن ده م ت ي اع ت قروض ال إجمالي ال

و           ٢٠٠٩للمستفيدين خالل عام  ـ ح ة ن ـ غ ون        ٨٥٦,١م والبال ـ ي ل م
  ).٨-١٥جــدول رقــم (ألف ريال  ٣٦٢,٨ريــال  حوالي 

 
ام                   ة خالل ع ي زراع ات ال ان ا اإلع ام      ٢٠٠٩أم د ق ق م، ف

ة عن         ك ل م صندوق التنمية الزراعية بدعم القطاع الزراعي في الم
ى                ه وحت ائ ذ إنش ن ن م طريق سياسات الدعم التي قدمها للمزارعي
داًء       ت ة إب اآلن، لكن أعاد الصندوق هيكلة طريقة اإلعانات الزراعي

ق         ١٤٢٨/١٤٢٧من العام المالي  واف م ى         ٢٠٠٧هـ ال اًء عل ن م، ب
ق    ١٤٢٥/٧/٢٨تاريخ  ٢١٧قرار مجلس الوزراء  رقم  واف م هـ  ال

داد                       ٢٠٠٤/ ٩/١٣ ط بس ب رت ة م ان اق اإلع حق ح است م حيث أصب

اإلعـانـات
————

القيمــةالقيمــةعدد القروض
—————————————

٤٣٠٣٩٦٨,٢٢٥٨,٦

٣٧٧٠١٠٤٤,٣٣٢,٩

٢٧٠١٧٩١,٩٣٢,٨

٢٣٦٠٨٥٦,١٤١,٨

٤٣٣٤١٠٤١٦٢٦,٤١٣١٠٠,٥

(مليون ريال)
القــروض

* اإلجمالي التراآمي منذ بداية النشاط في عام   ١٩٦٤م.
المصدر : صندوق التنمية الزراعية   ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقًا ).

(٢٠٠٧) ١٤٢٨/١٤٢٧

جدول رقم ١٥-٧ : القروض المعتمدة واإلعانات التي صرفها صندوق التنمية الزراعية

اإلجمالي التراآمي*

(٢٠٠٨) ١٤٢٩/١٤٢٨

(٢٠٠٩) ١٤٣١/١٤٣٠

السنـة

————
(٢٠٠٦) ١٤٢٧/١٤٢٦

—————————————————————

متوسط نصيب المزارعالقيمة
(باأللف ريال)(بالمليون ريال)

————————————————————————————————
٢١٠٢٤١٤,٥٤٨,٤١٩٧,٢مزارعون أفراد

٦٥٣٩٩,٩٤٦,٧٦١٥٢,٣مشاريع زراعية

١١٢٣١,٨٣,٧٢٨٣,٩صيادو سمك

٨١٩,٩١,٢١٢٢,٢مربو النحل

٣٦٢.٨*٢٣٦٠٨٥٦,١١٠٠,٠اإلجمالي

النسبة لإلجماليعدد المزارعين

جدول رقم ١٥-٨ : القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خالل عام ٢٠٠٩م

نوع النشاط المقترض

* متوسط اإلجمالي.
المصدر : صندوق التنمية الزراعية ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقًا ).
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حة األمراض                 اف ك ة وم ي ائ وق بإعداد وتنفيذ البرامج اإلرشادية وال
اطق       ن م ال واألوبئة بالتعاون مع اإلدارات العامة لشؤون الزراعة ب
اطق                      ن م ظم ال ع ي م شرة  ف ت ن والجمعيات التعاونية الزراعية الم

 . الزراعية في المملكة
 

ي    ويعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة ف
ع    المملكة، ليس لكونه محصوًال زراعيًا فحسب ولكن ألنه من السل

د من         ،  الغذائية المفضلة لدى شعب المملكة دي ع ويدخل التمر في ال
خل، واألعالف      ، الصناعات الغذائية آعجينة التمور، والدبس، وال

ن          ي واطن م ل وتوفر صناعة التمور العديد من فرص العمل محليًا  ل
 .في مجاالت اإلنتاج والتسويق والتصنيع والتصدير

 
ام           ة ع اي ه م ٢٠٠٨وقد بلغ عدد أشجار النخيل بالمملكة بن

اع    ٢٣,٢مليون نخلة مقارنة بحوالي  ٢٣,٥نحو  ف مليون نخلة بارت
ٍة من                 ١,٣نسبته  اح ى مس ق ُزرعت عل في المئة عن العام الساب

ل                      ١٥٧األرض مقدارها  خي ن دد أشجار ال غ ع ل ار، وب ت ك ألف ه
ام                  ١٨,٦المثمرة منها نحو  ع ي ال دد ف ع فس ال و ن مليون نخلة وه

ي      ٧٩,٢السابق، وبنسبة  ال ة          ،  في المئة من اإلجم اجي ت غت إن ل وب

ي     ٢٠٠٨أشجار النخيل خالل عام  ألف طن من           ٩٨٦,٠م حوال
ا جعل            ٠,٣التمور بارتفاع نسبته  م ق، م اب في المئة عن العام الس

وى                         ست م ى ال اج عل ت ة من حيث اإلن ث المملكة تمثل المرتبة الثال
رد             ف هالك ال دل است ع العالمي للعام الثاني على التوالي، وقد بلغ م

ام    ٣٥,٠السنوي في المملكة من التمور حوالي  آيلو غرام خالل ع
در من       .   آيلو غرام في العام السابق ٣٦,٠م مقابل ٢٠٠٨ وقد ُص

ألف طن   ٦٥,٩م حوالي ٢٠٠٨إنتاج  التمور السعودية خالل عام 
ه               ٤٨,٨مقارنة بنحو ت ب اع نس ف ارت ق أي ب ألف طن في العام الساب

ة من        ٦,٧في المئة في نهاية العام السابق، وبنسبة  ٣٥,٠ ئ م في ال
 .إجمالي إنتاجها

 
ة هي           ك ل م تجدر اإلشارة إلى أن  أهم أنواع التمور في الم

ري،                    ف ي، والص ف ي ن م ري، وال ك ي، والس رح ب الص، وال خ ال
  ■والخضري، والصقعي، والشيشي، والرزيز
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ق،                                                                 ٤,٥مقابل نمو نسبته                 )     م ٢٠٠٩(  ام السـاـب ـع ة خـالل اـل ـئ في الـم
مليون راآب مقابل                    ٥١,٦حيث بلغ عدد الرآاب المسافرين حوالي                                    

ون                  ٠,٦مليون راآب في العام السابق بانخفاض مقداره                                             ٥٢,٢ ـي ـل ـم
ة                                                        .     راآب     ســب ي             ١,١ويعود االنخفاض إلى تراجع النقل الجوي بـن ـف

ة                                                                                                        ســب ـن حـري ـب ـب ل اـل ـق ـن المئة ، وتراجع عدد المسافرين بواسطة  اـل
بينما بلغت            .     في المئة، ولم يسجل النقل البري أي تغير يذآر                                             ١١,٣

ة خـالل عـام                                                                               ـك ـل ـم م   ٢٠٠٩آمية البضائع التي شحنت من وإلى الـم
خـام                        (   مليون طن            ١٤٦,٣حوالي        ل                    )     ال تشمل النفط اـل اـب ـق   ١٥٨,٩ـم

ون طـن                         ١٢,٦مليون طن خالل العام السابق بانخفاض مقداره                                           ـي مـل
 ).    ١-١٦جـدول رقـم            ( في المئــة عن العــام السابق                                ٧,٩وبنسبة        

 
   النقل الجوي           

 الشرآات التي حصلت على موافقة الهيئة العامة للطيران
 :المدني للعمل آناقل محلي داخل المملكة أو ناقل دولي

بلغ عدد الشرآات العاملة في المملكة في نقل الرآاب جـوًا   
ؤسـسـة                  ـم ى اـل ة إـل اإلضـاـف ات، ـب داخل وخارج المملكة ثالث شـرـآ
ا                        ة ســم ي شـرـآ ة، وـه ودـي ة الســع ـي رـب ـع العامة  للخطوط الجوية اـل

ا سـت          ٣٠٠للطيران برأس مال  ـي مليون ريال سعودي وتخدم حـاـل
جـاورة            ـم دان اـل ـل ـب عشرة وجهة داخل المملكة العربية السعودية واـل

ة    .   آرحالت ثانوية اس (  والشرآة الوطنية للخدمات الجوـي ي  )  ـن ـه
الشرآة األم لطيران ناس، ورأس مالها مليار ريال سعودي وتخـدم  

ة                        وـي اـن رحـالت ـث ة ـآ ـي ة ودوـل ـي ة داخــل ن وجــه . شرآة ناس  عشرـي
ة            ودـي ة ســع ي شـرـآ والشرآة الثالثة هي شرآة الوفير للطيران وـه

ر                         ١٦٣رأس مالها  ـي وـف ة اـل ل شـرـآ ـق ـن ودي، وـت ال ســع ون رـي ـي مـل
اطـق                              ـن ـم ع اـل ـي ن جــم زوار ـم ن واـل رـي ـم ـت ـع ـم حـجـاج واـل للطيران اـل

جـدة           ي  ـب  –اإلسالمية في العالم إلى مطار الملك عبد العزيز الدوـل
ة     -بوابة مكة المكرمة  ومطار األمير محمد بن عبد العزيز بالمديـن

واعـد                   ـق ك اـل ي ذـل ة ـف ـع ـب تـَّ المنورة،  ومن ثم إعادتهم إلى أوطانهم ـم
ة      .  واألنظمة المقررة من قبل المملكة العربية السعودية دأت شـرـآ ـب

الوفير للطيران التشغيل التجاري الدولي فعليًا في موسم الحج لسنة 
ى                  .  هـ١٤٣٠ ل عــل ـم ـع ي ـت ـه ة ـف ـن ـي ـع وهي حاليًا ال تخدم أي نقاط ـم

 ).عارض( أساس غير منتظم 
 

ي                                                                          ن واالتصـاالت ـف تـقـدر مـسـاهـمة  نشاط النقل والتخـزـي
ة                                                                         ـي ـق ـي حــق ة                               (   الـنـاتـج الـمـحـلي اإلجمالي باألسعار اـل ـي ات أوـل اـن ـي )   ـب

ادة                                            ٥٩٦٨٢م  بحــوالي             ٢٠٠٩خـالل عــام             ــزـي ــال، ب مـلـيـون ري
ة                                ٣٨٦٠مقدارها          ام                                                          ٦,٩مليون ريال وبـنســب ـع ة عـن اـل ـئ ـم ي اـل ـف

ا                                                                                     ٥٥٨٢٢السابق البالغة                 دارـه ـق ــادة ـم ــل زي ــاب ـــق ــال، م مليون ري
ق                                        ١٢,٢مليون ريال وبنسبة                     ٦٠٥٦ .   فـي الـمـئة خالل العام السـاـب

ي                                                                                 اـل ي إجــم وقدرت مساهمة نشاط النقل والتخزين واالتصـاالت ـف
ل                                                   ٧,١م بنسبة         ٢٠٠٩الناتج المحلي الحقيقي لعام                             اـب ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة                                                                            ٦,٧مساهمة نسبتها                ـم ا مسـاـه ق،  أـم في المئة خالل العام السـاـب
ي                                                                                        اـل ي اإلجــم حــل ـم ج اـل نشاط النقل والتخزين واالتصاالت في الناـت

ـغت                                   ٢٠٠٩باألسعار الجارية، حسب األرقام األولية لعام                                          ـل د ـب ـق م ـف
ة                                     ٤١٠٦مليون ريال بزيادة مقدارها                             ٥٦٨٥٨ ســب ـن مليون ريال وـب

ة                                                     ٧,٨ ـغ اـل ـب ال،                                   ٥٢٧٥٢في المئة عن العام  السابق اـل ون رـي ـي ـل ـم
ة                                ١٤,٨مليون ريال وبنسبة                     ٦٨١٨مقابل زيادة مقدارها                      ـئ ـم ي اـل ـف
ق                              ام السـاـب ن                                                                                            .     خالل الـع خـزـي ـت ل واـل ـق ـن ة نشـاط اـل ـم ـغت مسـاـه ـل وـب

ي         ٤,٠م نسبة        ٢٠٠٩واالتصاالت في إجمالي الناتج المحلي لعام                                        ـف
 . في المئة خــالل العام السابـق                              ٣,٠المئة مقابــل مساهمــة نسبتها                               

 
ة                                                                         ـي زاـن ـي ـم ي اـل بلغت مخصصات قطاع النقل واالتصاالت ـف

ي                                                 اـل ــ           ١٤٣٢/١٤٣١التقديرية العامة للدولة للعام الـم )     م ٢٠١٠(     ه
مليار ريال  وبنسبة                      ١,٨مليار ريال بزيادة مقدارها                               ١٦,٤حوالي       
ـغت                                                                                                    ١٢,٣ ـل ذي ـب ق اـل ي السـاـب اـل ـم ام اـل في المئة عـن تقديرات الـع

طـاع                                                      ١٤,٦مخصصاته حوالي                مليار ريال، وتمثل مخـصـصـات ـق
اق                                                                 ٣,٠النقل واالتصاالت  ما نسبته                           ـف ي اإلـن اـل ن إجــم ة ـم ـئ في الـم

ي                                    حـواـل در ـب ل                                                         ٥٤٠المـق اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل م                                          ٣,١ـم ة ـت ـئ ـم ي اـل ـف
ي                                                                                                                                                      اـل ـم ام اـل ـع ي اـل ة ـف دوـل ـل ة ـل اـم ـع ة اـل ـي زاـن ـي ـم ي اـل ا ـف صــه تخـصــي

 ).      م ٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠
 

 النقــل       
ة                                                          (     سجلت حرآة النقل                   ـك ـل ـم ـم دن اـل تشمل المسافرين بين ـم

حـري                                                                                        ـب ري، واـل ـب جـوي، واـل ل اـل )   ومع الدول األخرى بواسطة النـق
ــام                                      ١,١انخفاضاا نسبتـــه       ً            ـع هـ      ١٤٣١/١٤٣٠فــي المئـــة خـــالل اـل

 النقل واالتصاالت              

وزن البضائععدد المسافرينوزن البضائععدد المسافرين
المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)نــوع النــقل

—————————————————————————————

٤٢,١٥٥٦٤,٧٧٤١,٧٠٥٣٠,٦٠النقل الجوي
٨,٧٢٣٤٨٣,٤٠٨,٧٢٣٤٧١,٣٠النقل البري

١,١١٣٤٨٣,٤٠١,١٠٣٤٧١,٣٠                 الخطوط الحديدية
---٧,٦٤٤---٧,٦١٠         النقل العام

---٦,٩٨---٦,٩٧                     النقل بين المدن
---٠,٦٤٤---٠,٦٤٠                 النقل الدولي

١,٣١١٥٤٨٦٢,٣٠١,١٧١٤٢٣٠٦,٨٠النقل البحري
٥٢,١٨١٥٨٩١٠,٤٧٥١,٥٩١٤٦٣٠٨,٧٠اإلجمـــالـي

--- : غير متوفرة

ـل ، الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للموانئ. ــق  المصدر:  وزارة الن

—————————————٢٠٠٩————————————— ٢٠٠٨
جدول رقم ١٦- ١ : حرآة نقل المسافرين والبضائع بأنواعها
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ـعض                                                                                                                ــي ـب ة ف ـك ـل ـم ـم ى اـل ن وإـل ن ـم ادرـي المسافرين القادمين والمـغ
ــي                                                          هـ    ١٤٣١/١٤٣٠مـوانئ المملكـة البحـريــة خــالل العـام المالـ

ي                                    ١,٢حوالي       )     م ٢٠٠٩(  ون                      ١,٥مليون مسافر مقارنة بحواـل ـي ـل ـم
في المئة،  وجاء                   ١١,١مسافر خالل  العام السابق بانخفاض نسبته                                       

ن                                                                        ـي ادـم ـق ترتيب ميناء ضباء  في المرآز األول لحرآة المسافرين اـل
ي                                                               ره حـواـل ف              ٧٥٩,١والمغادرين حيث بلغ عدد المسافرين عـب أـل

       ً ن                                                                    ٦٥,٠مسافر مشكالال نسبة           رـي سـاـف ـم ي عـدد اـل اـل في المئة من إجـم
ي                                                                         ي ـف القادمين والمغادرين عبر الموانئ، وجاء ميناء جدة اإلسـالـم
ي                                                                                                    حـواـل ن ـب ادرـي ـغ ـم ن واـل ـي ادـم ـق المرآز الثاني لحرآة المسافرين اـل

٣٣٠,٤         ً ي عـدد                                       ٢٩,١ألف مسافر مشكالال نسبة               اـل في المئة من إجـم
ي                                                                                                جـاري ـف ـت ع اـل ـب ـن اء ـي المسافرين القادمين والمغادرين، وجاء ميـن
ي                                                                                          حـواـل ن ـب ادرـي ـغ ـم ن واـل المرآز األخير لحرآة المسافرين القادمـي

٦٩,١         ً ي عـدد                                                                  ٥,٩ألف مسافر مشكالال نسبة               اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم في اـل
 ).      ٢-١٦جدول      ( المسافرين القادمين والمغادرين                               

  
ئ                                                                               واـن ع ـم ـي ي جــم وبلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتها ـف

ون               ٤,٢حوالي       )     م ٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠المملكة خالل عام                  ـي مـل
داره                                                                  ٤,٤حاوية مقابل              ـق اض ـم خــف اـن ة ـب ون                      ٠,٢مليون حـاوـي ـي ـل ـم

ـغت أعـداد                                                                                              ٤,٣حاوية وبنسبة               ـل ق، وـب ام السـاـب ـع ة عـن اـل ـئ في الـم
ي خـالل                                                                                           ــالـم ــدة اإلسـ ــ ــ الحاويات التي تمت مناولتهـا في ميناء ج

مليون حاوية خالل                   ٣,٣مليون حاوية مقابل                     ٣,١نفس العام حوالي                 
ي             ٦,١مليون حاوية وبنسبة                          ٠,٢العام السابق بانخفاض مقداره                                ـف

ي                                                                    المئة، وتمثل الحاويات التي تمت مناولتها في ميناء جدة اإلسـالـم
ا                                                             ٧٠,٤ما نسبته           ـه ـت اوـل في المئة من إجمالي الحاويات التي تمت مـن

اء                              .     في جميع موانئ المملكة خالل العام  المذآور                                         ـن ـي وبلغ نصيب ـم
ة،                      ١,٢الملك عبد العزيز بالدمام من الحاويات حوالي                                             مليون حـاوـي

ـمت                                                                                                ٢٧,٧وتمثل نسبة             ي ـت ـت ات اـل حـاوـي ي اـل اـل ن إجــم ة ـم في المـئ
ا                                           .       مناولتها في جميع موانئ المملكة                               ـه ـت ـل وبلغ عدد السفن التي استقـب

ي                                                                                          ام حـواـل ـع ـفس اـل   ١١٠٥٥الموانئ الرئيسة في المملكة خـالل ـن
داره                                                                               ١١٥١٨سفينة مقابل              ـق اض ـم خــف اـن ق ـب ام السـاـب سفينة في الـع

حـوذ                                                                             ٤,٠سفينة وبنسبة                ٤٦٣ ق، واســت ام السـاـب ـع في المئة عـن اـل
ي                                                                                      ـت ن اـل ال الســف ـب ـق ميناء جدة اإلسالمي على المرآز األول في اسـت

ه                             ٤٢٨١بلغت       ي                                                              ٣٧,٢سفينة  أي ما نسبـت اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
السفن المستقبلة  في موانئ المملكة،  وجاء في المرآز الثاني ميناء                                                                 

ة                                                ٢٢٨٩الملك عبد العزيز في الدمام الذي استقبل                                             ســب ـن ة وـب ـن ـي ســف
د                                                                                                                              ١٩,٩ ـه ك ـف ـل ـم اء اـل ـن ـي ن، وجـاء ـم ي الســف اـل ن إجــم ة ـم في المـئ

ل                                                                 ـب ـق ة                         ١٦٨٣الصناعي في الجبيل في المرآز الثالث واســت ـن ـي ســف
ئ                                                                                ١٤,٦وبنسبة         واـن ي ـم ة ـف ـل ـب ـق في المئة  من إجمالي السفن المســت
ي                                                         .     المملكة        وبلغت آمية البضائع غير النفطية الواردة والصادرة الـت

عــام                                                                                                                                                  كــة خـالل اـل ـل مـــم ـل سـة ـل رئـــي ئ اـل واـن ي الـــم ا ـف ـه اولـــت ـن ـمت ـم ـت
ــ           ١٤٣١/١٤٣٠ ي                 )     م ٢٠٠٩(   ه ون طـن وزنــي                                    ١٤٢,٣حـواـل ـي مـــل

اض                                                                                         ١٥٤,٩مقـابل         خــف اـن ق ـب ام السـاـب ـع ي اـل ي ـف مليـون طـن وزـن
ة                              ٨,١مليون طن وزني وبنسبة                        ١٢,٦مقداره         ـئ ـم ي اـل ت                .     ـف وسـجــل

ة                               ١٠,٠الواردات انخفاضاا مقداره                 ً             ١٤,٦مليون طن وزني وبنسـب
ي خـالل عـام                                                        ٥٨,٢في المئة حيث بلغت حوالي                          ون طـن وزـن ملـي

ا                                                                              ٦٨,٢م  مقابل          ٢٠٠٩ ـم ق، ـآ ام السـاـب ـع ي اـل ي ـف مليون طن وزـن
ة                                       ٢,٦سجلت الصادرات انخفاضاا مقداره                     ً          ســب ـن   ٣,٠مليون طن وـب

ل                                 ٨٤,٠في المئة حيث بلغت حوالي                          اـب   ٨٦,٦مليون طن وزني مـق

 : مستجدات توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي
ات           ٢٠١٠/١/٦تم بتاريخ   ى الشـرـآ شـروع عــل م طرح الـم

ى                 طـار عــل ـم ال إنشـاءات اـل أعــم المحلية والعالمية المتخصصة ـب
طـاءات    شكل مجموعتين منفصلتين، آما تم تحديد موعد تقديم الـع

الث  .  م٢٠١٠/٣/٢٩بتاريخ  وتبلغ المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ـث
ة          ).  شهرا ٣٦(  سنوات  ـي زاـن ـي ن ـم يتم تمويل المشروع بالكامل ـم
 .الدولة

 :توسعة المطارات
ن    يجري حاليًا تنفيذ مشاريع التوسعة لعدد من المطارات ـم
 :أهمها

مليون مسافر  ١,٣يتضمن إنشاء صالة سفر تستوعب : مطار تبوك
در        ـق ة ـت ـف سنويا باإلضافة إلى مرافق الخدمات المساندة للمطار بتكـل

 .مليون ريال ومدة التنفيذ عامين ٢٢٧بنحو 
وعـب         :   مطار نجران ر تســت ر           ١,٣إنشاء صالة سـف ون مسـاـف ـي ـل ـم

در        ـق ة ـت ـف سنويا باإلضافة إلى مرافق الخدمات المساندة للمطار بتكـل
 . مليون ريال ومدة التنفيذ ُثالثة أعوام ٣١٤بنحو 

 
د                                                                                       جـوي، شــه ل اـل ـق ـن وفي مجال النشاط التشغيلي لقطـاع اـل

ات                            ً                                                               اـن ـي جـوي حسـب ـب ل اـل ـق القطاع انخفاضاا في عدد مستخدمي الـن
الهيئة العامة للطيران المدني، حيث بلغ عدد المسافرين خالل عـام                                                                    

ر                                          ٤١,٧م، حوالي          ٢٠٠٩ ون مسـاـف ـي ـل حـج                                         (   ـم وسـم اـل ل ـم )   التشــم
ة                                ١,١مليون مسافر وبنسبة                      ٠,٤بانخفاض مقداره                 ارـن ـق في المئة ـم

ي                                           ر                                    ٤٢,٢بالعام السابق البالغ حـواـل ون مسـاـف ـي ـل جـال                       .       ـم ي ـم وـف
ران                                                                        طــي الشحن الجوي بلغ وزن البضائع التي تم شحنها بواسطة اـل

ي                                                            ور حـواـل ذـآ ـم ً                    ٥٣٠,٦المدني خالل العام اـل ف طـن مسـجـالال                    أـل
ة                                                    ٦,١ألف طن وبنسبة                 ٣٤,٢انخفاضاا بحوالي       ً          ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ي                                                                       .     بالعام السابق              دـن ـم ران اـل طــي ى اـل ل                (   وشكل المسافرون عــل ـق ـن اـل
م                                                       ٨٠,٨نسبة      )     الجوي      في المئة من إجمالي المسافرين البالغ عـددـه
ي                                                                  ٢٠٠٩مليون مسافر خالل عام                           ٠,٦ ـت ة اـل ســب ـن ـفس اـل ي ـن م وـه

 ).  ١-١٦جدول رقم          ( سجلت في العام السابق                      
 

 : النقل البحري            
في المئة من أعمال إنشـاء مشـروع                                                 ٥٠تم انجاز أآثر من                   

ه                                                                                          ـت ـف ـل ـك غ ـت ـل ـب ميناء جديد في رأس الزور بالمنطقة الشرقية  الذي  ـت
ل                                                  ٢,٢اإلجمالية  حوالي                    ـي مليار ريال،  ومن المتوقع أن يبدأ التشـغ

ر                             ٢٠١٠التجريبي للميناء في شهر أغسطس من عام                                           ي شــه م، وـف
ة                                                                 ديسمبر من نفس العام سيستقبل الميناء أول شاحنة لتصدير الشحـن

خـارج                )     معادن       (     األولى من منتجات شرآة التعدين العربية                                       .   إلى اـل
ة إعـادة                                                                                  طــق ـن ي ـم آما شارف على االنتهاء إنشاء محطة حاويات ـف

ر                                                (     التصدير في ميناء جدة اإلسالمي                              حـر األحــم ـب ة اـل )   محطة بواـب
ي                                                                               ٦,١بتكلفة بلغت حوالي                    ـب جـرـي ـت ل اـل ـي شــغ ـت دأ اـل مليار ريال،  وـب

ي                                                                         .     م ٢٠٠٩للمحطة في بداية عام                      حـاـل ام اـل ـع ة اـل اـي ـه ل ـن ـب ويتوقع ـق
ة                                                                                         ـي اـل ات الشــم حـاوـي االنتهاء من تجهيز ثالثة أرصفة  في محطـة اـل
بميناء جدة اإلسالمي التي سيضخ فيها استثمارات بأآثر من نصف                                                         

 . مليار ريال          
  
غ عـدد                                                                                ـل ئ ـب واـن ـم وفي المجال التشغيلي للمؤسسة العامة لـل
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ن                                       ـي ة                                       (     مستجدات مشروع قطار الحرـم رـم ـك ـم ة اـل ـك ة                         -ـم ـن دـي ـم اـل
 ):    المنورة       
ي                                                                                                                                   ائ رب ه ك ع ال ن السري ي حرم طار ال ر مشروع ق ب ت ع ي

 )HHR      (                                                                                خطوط ة ال ك ة شب وسع أحد أهم العناصر في برنامج ت
ل                                                                                 ق ن ة ل ع الحديدية في المملكة، الذي سوف يوفر خدمة آمنة وسري
                                   ً غ                                 دة وراب الرآاب، ويربط هذا المشروع آالال من  مكة المكرمة وج

آيلو متراا وهو         ً        ٤٥٠و المدينة المنورة بشبكة خطوط حديدية بطول                                        
ة                                                                           ي ائ رب ه مخصص لتسيير قطارات  لنقل الرآاب تعمل بالطاقة الك

ذا                        ً                                                         ٣٢٠بسرعة تصل إلى                ذ ه ي ف ن م ت ت ي ة، وس آيلومتراا في الساع
ن                                                                    ي ت ل :   المشروع بتمويل من الحكومة بعد أن تمت تجزئته إلى مرح

ي                                                                         ت المرحلة األولى تشمل التصاميم وتنفيذ أعمال البنية األساسية ال
ة                                                                                           ي دن م ال ال ى األعم تشتمل على جزئين، الجزء األول يشتمل عل

ي                                 ي                                                               ٢٠٠٩/٤/١للخط الذي بدأ تنفيذه ف هي ف ت ن رر أن ي ق م م وال
ة                                                                 ٢٠١٢/٤/١ اء من نسب ه ت م االن ة من                                          ٥٧م ، حيث ت ئ م ي ال ف

جزء              .       في المئة من تصاميم اإلنشاءت                                   ٨التصاميم التفصيلية و                     وال
ي                                                                                                                                     ذ ف ي ف ن ت ة ال داي ون ب ك ع أن ت وق ت ث ي حطات حي م ي ال ان ث ال

مل                                                                             ٢٠١٠/٤/٢٥ ي تشت ت م ، أما المرحلة الثانية  من المشروع ال
ذ                                                                          ي ف ن تنفيذ أعمال الخط الحديدي وتوريد وتشغيل أسطول النقل  و ت
الخط الحديدي، ونظام آهرباء الخط الحديدي، و نظام االتصاالت                                                                   
ة، وورش                                                                                                  ان ل والصي ي شغ ت طارات، وال ق واإلشارات، وتوريد ال
ام                                                                     الصيانة حيث يتوقع أن يتم التشغيل التجريبي في  ديسمبر من ع

 . م ٢٠١٢
 

 :   مستجدات مشروع الجسر البري                         
د                                            ً                  دي ع يربط هذا المشروع مدينتي الرياض وجدة مروراا بال

.     آيلومتر         ٩٥٠من المدن على امتداد الخط الحديدي الذي يبلغ طوله                                               
طول                                                                                       ل  ب ي ب ج آما يتضمن المشروع أيضا ربط مدينتي الدمام وال

ارات                                                                         .     آيلومتر         ١٢٠ م ث ت دوق االس ى صن وتم إحالة الموضوع إل
طرق                                                                           مشروع وال العامة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية من ال

 . المناسبة لتمويله                
 

 . مليون طن وزني في العام السابق                             
 

ز األول                                                                  رآ م وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ال
غت                                                          ل ون طن                                ٤٣,١في مناولة الصادرات والواردات التي ب ي ل م

ة                                 ي الصادرات                                                                              ٣٠,٣وزني، مشكلة نسب ال ة من إجم ئ م ي ال ف
اء                                                                                   ن ي ي م ان ث والواردات في الموانئ السعودية، وجاء في المرآز ال

ً                                        ٤٠,٩جدة اإلسالمي  بمقدار                     ة                                      ي، مشكالال نسب ون طن وزن ي ل م
اء                                                                                               ٢٨,٨ ن ي الث م ث ز ال رآ م ي ال في المئة من اإلجمالي، تالهما ف

دار                                              ق ي،                                             ٣٣,٠الملك فهد الصناعي في ينبع  بم ون طن وزن ي ل م
       ً د                                                          ٢٣,٢مشكالال نسبة     ب ك ع في المئة من اإلجمالي، وجاء ميناء المل

دار                                                    ق م ي                                            ١٩,٣العزيز بالدمام المرآز الرابع  ب ون طن وزن ي ل م
 ).  ٢-١٦جدول رقم          ( في المئة من اإلجمالي                       ١٣,٥وبنسبة        

 
 النقل البري           

 الخطوط الحديدية                   -أ   
 : الجنوب        -مستجدات مشروع سكة حديد الشمال                               

ة                                                                    ي ن دي ع يهدف هذا المشروع إلى دعم استغالل الثروات الت
ات                                    (   في آل من حزم الجالميد                       وسف جم ف رة                             )   من ي زب جم               (   ، وال ن م

رياض                                                                              )     البوآسايت          ن ال ي اب ب رآ ع وال وتقديم خدمات نقل البضائ
ل                           ً                                                                ي ب ج م، وال صي ق والحديثة مروراا بكل من الجوف ، وحائل،  وال

ة                                                                       .     آيلومتراا       ً   ٢٤٠٠بطول  حوالي              ل ث م ة م ي ال م ى وزارة ال ول و تت
مشروع واإلشراف                                                                                             ذا ال ل ه وي م بصندوق االستثمارات العامة ت

ه           ي ل ات                                                                                                          .     ع دد من الشرآ ع ع د م اق ع ت ال دوق ب ام الصن ث ق حي
ع                                                                                         ي وق ذ وت ي ف ن ت ى ال المتخصصة في مجال التصميم واإلشراف عل
ي                                                                                                        د ف دي ح ة ال د مسار سك ي ه م عقدين لتنفيذ األعمال األرضية وت

ذ                         ً                                                         ٢٨٠منطقة النفود بطول                    ي ف ن ت ود ل ق ة ع الث ع ث ي آيلومتراا، وتوق
األعمال  المدنية والخطوط الحديدية لألجزاء الثالثة من المشروع                                                                 

ل                                                                                                    ١٧٦٦بطول       ق ا خطوط ن ه ل م ج ي م ي تشكل ف آيلومتر والت
ى                                                               المعادن من حزم الجالميد والزبيرة إلى رأس الزور باإلضافة إل
جزء                                                                                                  اب  وال رآ ع وال ضائ ب ل ال األجزاء الشمالية من خطوط  نق
طار                                          ً                               ى م الجنوبي من خط نقل البضائع والرآاب بدأأ من الزبيرة إل

     . الملك خالد في الرياض                    
 

ميناء جدة 
اإلسالمي

ميناء الملك 
عبدالعزيز 
بالدمام

ميناء الجبيل 
التجاري

ميناء الملك 
فهد الصناعي 
بالجبيل

ميناء ينبع 
التجاري

ميناء الملك 
فهد الصناعي 

بينبع
المجموعميناء ضباءميناء جازان

————————————————————————————————————
٢٨٣٥٨١٤٥٥٣١٦٥٣٦٧٤١١٤٦٥٤٢٢٩٨٢٧٤٢٣٥٨٢٤٨الواردات
١٢٥٧٧٤٧١٧١٥٢٣٣٦٣٤٨٣٥٢٨٧٥٩١٢٨٧٨٤٠٥٩الصادرات
٤٠٩٣٥١٩٢٧٠٣١٧٥٤٣٠٩٠١٤٩٩٣٢٩٨٨٨٣٩٥١٠١٤٢٣٠٧المجموع

٣٤٠٤٤١٠٠٠٦٩١٣٦٠٠٧٥٩٠٩٦١١٦٨٦٧٣عدد الرآاب
٤٢٨١٢٢٨٩٤٢٨١٦٨٣١٦٢١٢٧٠١٣١٨١١١١٠٥٥عدد السفن

٥٨٣٩١٦٢٣٩٢٣١٢٣١٨٣عدد األرصفة
 * األرقام ال تشمل النفط الخام.

 المصدر: المؤسسة العامة للموانئ.

جدول رقم ١٦- ٢ : حرآة المناولة في الموانئ الرئيسة بالمملكة*
خالل عام ١٤٣١/١٤٣٠ هـ (٢٠٠٩م)

(ألف طن وزني)
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١٨٧ 

ي                                                             ا حوال ه راا             ً                  ٥٩٨٦من الطرق التي بلغ مجموع  أطوال ت وم ل ي آ
ي                     .       مليون ريال            ١٢٤٣٢بتكاليف إجمالية تصل إلى                          ال ليصبح  إجم

ة                                                                                                اضي م وات ال ا خالل السن وده عدد المشاريع  التي تم توقيع عق
ام                                       ي       )     م ٢٠٠٩(   هـ           ١٤٣١/١٤٣٠ويجري تنفيذها حتى نهاية الع ف

ي                                     ا                  ً                                          ٥٠٥جميع مناطق المملكة حوال ه وع أطوال جم اا م مشروع
ال،                      ٣٧,٥ألف آيلومتر بتكلفة مالية تقارب                                  ٢٧,٨حوالي        مليار ري

وع                          ً                                                              ٧٣حيث يجري تنفيذ                     جم رياض م ة ال طق ن ي م اا ف مشروع
ي                                ٥٥١٣أطوالها          ال، و                                       ٦,٣آيلومتر وبتكلفة حوال ار ري ي ل   ٤٣م

ا           ً                                            ه ر                              ٢٨٤٥مشروعاا في المنطقة الشرقية مجموع أطوال ت وم ل ي آ
ة          ً                                 ٦١مليار ريال،  و                ٤,٩وبتكلفة          رم ك م مشروعاا في منطقة مكة ال

ال، و                                       ٤,٧آيلومتر وبتكلفة                   ٢١٧٥مجموع أطوالها                ار ري ي ل   ٤٩م
ا                    ً                                                     ه وع أطوال جم ر م ر                              ٢٣٦٩مشروعاا في منطقة عسي ت وم ل ي آ

مشروعاا في منطقة جازان مجموع      ً                         ٤٥مليار ريال، و               ٣,٧وبتكلفة         
اا        ً            ٤٢مليار ريال، و                   ٢,٨آيلومتر وبتكلفة                   ٢١٩٧أطوالها          مشروع

آيلومتر وبتكلفة                   ١٩٣٠في منطقة المدينة المنورة مجموع أطوالها                                        
ا         ً                                      ٣١مليار ريال، و               ٢,٨ ه مشروعاا في منطقة حائل مجموع أطوال

ة                             ١٦٩٩ ف ال، و                                       ٢,٣آيلومتر وبتكل ار ري ي ل ي           ً                   ٢٨م اا ف مشروع
ة                          ١٩٥٨منطقة تبوك مجموع أطوالها                           ار                      ١,٩آيلومتر وبتكلف ي ل م

ا                  ً                                                    ٢٩ريال، و        ه وع أطوال جم   ١٠٩٢مشروعاا في منطقة الباحة م
ال، و                                       ١,٩آيلومتر وبتكلفة                  ار ري ي ل ة                 ً                                   ٣١م طق ن ي م اا ف مشروع

مليار ريال،               ١,٨آيلومتر وبتكلفة                   ١٤٤٢القصيم  مجموع أطوالها                       
ر              ٢٢٨٩مشروعاا في منطقة الجوف مجموع أطوالها      ً                                 ٢٨و  آيلومت

ال، و                                       ١,٩وبتكلفة          ار ري ي ل جران                      ً                                                ٢٦م ة ن طق ن ي م اا ف مشروع
ال،  و                                  ١,٤آيلومتر وبتكلفة                   ١٠٤٩مجموع أطوالها                ار ري   ١٩ملي

ا                         ً                                                                        ه وع أطوال جم ة م ي ال م   ١٢٢٦مشروعاا في منطقة الحدود الش
 .   مليار ريال            ٠,٩آيلومتر وبتكلفة                 

 
 البريد      

خدمات                                                                                        شر ال ن ا ل وده تبذل مؤسسة البريد السعودي جه
ة                                                                                                ل ام ك ت ة م ظوم ن البريدية بجميع أنواعها في المملكة من خالل م

 : على النحو التالي                )   حكومية وخاصة            (   تضم شبكة مكاتب بريدية                       
رة                                                                                                                        - ي ب ك دن ال م ي ال د ف وج ة وت رعي ف مكاتب البريد الرئيسة وال

اتب                                                                     ك م والمتوسطة والصغيرة والقرى الكبيرة، حيث بلغ عدد ال
 .   مكتباا    ً   ١٤٦مكتباا ، والمكاتب الفرعية     ً                       ٤٧٠البريدية          

مراآز البريد الممتاز وتوجد في مناطق يتم اختيارها حسب حجم                                                              -
 . مرآزاا    ً   ١٨٥الطلب على هذه الخدمة،  حيث بلغ عددها                                      

خطوط                                                                                     ل ة ل ام ع وفي مجال النشاط التشغيلي للمؤسسة ال
دي                                                                                                 حدي خط ال واسطة ال ن ب الحديدية،  بلغ عدد الرآاب المسافري
ة                                                                                           ي ة الشرق طق ن م داخل المملكة الذي يربط بين مدينة الرياض وال

ام                        ي                 )       م ٢٠٠٩(   هـ           ١٤٣١/١٤٣٠خالل ع ون                     ١,١٠حوال ي ل م
ط                                               ١,١١راآب مقابل             مليون راآب في العام السابق، بانخفاض بسي

م                                               ٠,٢راآب وبنسبة               ٢٦٧١ في المئة، و زاد حجم  البضائع التي ت
غت                                                                                 ل نقلها بواسطة الخطوط الحديدية خالل العام المذآور حيث ب

ا                                                           ٣,٤مليون طن مقابل                  ٣,٥حوالي        داره ق ادة م زي مليون طن،  ب
ق                                                                    ٠,٥ألف طن وبنسبة                 ١٥,٩حوالي        اب ام الس ع ة عن ال ئ م في ال

 ).    ١-١٦جدول رقم          ( 
 
 النقل العام                 -ب 

ة خالل                                                                          ك ل م بلغ عدد المستخـدمين للنقل العام بين مدن الم
ل                                    ٧,٠حوالي       )   م ٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠عام      اب ق مليون راآب م
داره                                                                                     ٧,٦ ق خفاض م ان     ٠,٦مليون راآب في العام السابق، أي ب

واسطة                                    .     في المئة          ٧,٩مليون راآب وبنسبة                    وبلغ عدد المسافرين ب
ي                                                                                                           اورة حوال ج م دول ال ى ال ام من وإل ع النقل العام خالل نفس ال

  ٤,٤ألف راآب بارتفاع مقداره                               ٦٤٠,٠ألف راآب مقابل                  ٦٤٤,٤
ق                                             ٠,٦اآلف راآب وبنسبة                  اب ام الس م                    (   في المئة عن الع جدول رق

١-١٦  .( 
 

 الطرق     
ى                                                                       ل حت ق بلغ إجمالي أطوال الطرق التي  نفذتها وزارة الن

ر                     ٥٥,٠حوالي       )     م ٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠نهاية عام            ت ألف آيلوم
ألف آيلو متر طرق رئيسة تربط بين المناطق الرئيسة                                                      ١٥,٠منها      

رى                                                                  في المملكة والحدود الدولية،  آما تخدم المناطق الحضرية الكب
ر                                                   ٩,٥التي لها طابع محلي ودولي واضح، ونحو                                      ت و م ل ي ألف  آ

ي                    ً                                                                               اطق، وحوال ن م رى داخل ال ب ك طرقاا ثانوية تربط بين المدن ال
ألف آيلو متر طرقاا فرعية تتفرع من الطرق الثانوية وتخدم                 ً                                        ٣٠,٥

طرق                                             .     القرى والهجر والمناطق الزراعية                               ي أطوال ال وبلغ إجمال
هـ    ١٤٣١/١٤٣٠التي تـم تنفيذهــا وفتحهـا للمــرور خــالل العــام                                                   

ا                                        )     م ٢٠٠٩(  ه ر                                   ٣٥٠٨حوالي خمسة آالف آيلو متر من ت و م ل ي آ
ي             ١١٣,٢آيلومتر وبنسبة                        ١٨٦٣طرقاا جديدة  بزيادة مقدارها    ً                         ف

 ).  ٣-١٦جدول رقم          ( المئة عن العام السابق،                        
 

د                        )     م ٢٠٠٩(   هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وفي العام             دي تمت ترسية الع

اإلجمالي التراآمي
حتى نهاية عام ١٤٣١/١٤٣٠  (٢٠٠٩)١٤٣١/١٤٣٠  (٢٠٠٩)١٤٢٩/١٤٢٨  (٢٠٠٨)

—————–———————–————————————–—————
١٤٩٥٦--٥٠٣الطرق الرئيسة
٩٤٧٢--١٧٤الطرق الثانوية
٣٠٥٤٧--٩٦٨الطرق الفرعية

١٦٤٥٣٥٠٨٥٤٩٧٥إجمالي الطرق المعبدة
 -- :  غير متوفر              المصدر: وزارة النقل.

جدول رقم ١٦- ٣ : إجمالي أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل حتى نهاية
عام ١٤٣١/١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م)

(آيلو متر)
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ام      ع ل م ل دع ي   )  م٢٠٠٩( هـ   ١٤٣١/١٤٣٠ال وال ة    ١٣ح ه ج
حكومية ُخصصت لها مبالغ بعد دراسة طلباتها والموافقة عليها، 
ر من      وتسعى هذه الجهات من خالل طلب التمويل إلى تقديم أآث

واصل      ١٧٩ ت ال خدمة إلكترونية، وقد قام البرنامج منذ تأسيسه ب
دد         ١٨٠جهة حكومية تقدم  ٦٩مع  غ ع ل خدمة حكومية، حيث ب

 .جهة ٣٦الجهات التي أطلقت خدماتها 
ى              ) GSB(بدء تشغيل قناة التكامل الحكومية  - مل عل ي تشت ت ، ال

رامج       ب أنظمة وسيطة تحتوي على بنية متكاملة من األجهزة وال
ة،    ي التي يتم استضافتها في مرآز التعامالت اإللكترونية الحكوم
ن                      ي ة ب رآ شت م ة ال ي وم حك ات ال ان وتهدف إلى تفعيل تبادل البي
خدمات                             م ال دي ق ت ات ل ان ي ب ذه ال دام ه خ ت ة الس ول الجهات المّخ

ع وآمن         ق وسري ط        .  الحكومية إلكترونيًا وبشكل دقي ّم رب د ت وق
ارات،   القناة بنظام سداد للمدفوعات، آما توفر القناة خدمة اإلشع
ار       وهي خدمة تسمح من خاللها للجهات الحكومية بإرسال إشع

رة              صي ق ل ال ائ رس . إلى المستفيدين عبر البريد اإللكتروني أو ال
ة                    ي وم حك جهات ال ر من ال ي ث ويجري العمل حاليًا على ربط آ

امج          .  الجاهزة لالرتباط بقناة التكامل الحكومية رن ب طاع ال واست
ة                    ي وم ان جهات حك م ة من ث هذا العام توفير البيانات األساسي
هدف        دة ب دي مزودة للبيانات تستفيد من بياناتها جهات حكومية ع
ة                         ي رون ت ك خدمات اإلل ل ة ل رآ شت م ة ال اسي توفير البيانات األس

 . الحكومية
ة                               - ي رون ت ك امالت اإلل ع ت ل ة ل ي وطن ة ال واب ب ر ال طوي استمرار ت

ر من              ث ًا أآ ي ال ة      ٣٠٠الحكومية، حيث تحتضن البوابة ح خدم
جهة حكومية، وقد جرى حاليًا ربط البوابة  ٧٥إلكترونية تقدمها 

 .بقناة التكامل الحكومية للتحقق من هوية المستخدمين
اطي               - ي ت ز االح رآ م ات ال تم االنتهاء من إعداد تصاميم ومواصف

ة      ي ن ب لمرآز البيانات، نظرًا ألهمية وجود موقع احتياطي بديل لل
في حال حدوث أي       التحتية للشبكة باإلضافة إلى خطة طوارئ

ج       ات ن خلل أو عطل للموقع األساسي وذلك ألجل تقليل الضرر ال
ة         ك بسبب غياب الشبكة األساسية ولضمان استمرارية عمل شب
ي      ت التعامالت اإللكترونية وبالذات الخدمات األساسية الالزمة ال

 . يقدمها البرنامج
ّم خالل              - ة، حيث ت توسعة شبكة التعامالت اإللكترونية الحكومي

ة                ي وم حك ة ال ك ة الشب ان العام طرح منافسة إدارة وتشغيل وصي
ة )  المرحلة الثانية( اآلمنة  . وترسيته على إحدى الشرآات الوطني

ة    ـ ويشمــل المشروع تنفيذ البنى التحتيـة للشبكة الحكومية اآلمنـ
)GSN (       ومات ل ع ، والمكونات المطلوبة للشبكة، ومرآز أمن م

ل                       ي ى إدارة وتشغ ة إل ة، إضاف ك ة الشب ب الشبكة، ومرآز مراق
 .الشبكة الحكومية اآلمنة حسب المواصفات العالمية

امالت                            - ع ت ارات ال ه ة م ي م ن درات وت ق اء ال ن ادرة ب في إطار مب
ذي                   طالعي ال مشروع االست ذ ال ي ف اإللكترونية الحكومية تم تن

ارات                    ٣,٠٠٠يهدف إلى تدريب  ه م ى ال ومي عل موظف حك
ى من              ة األول ل رح م األساسية الستخدام الحاسب اآللي ضمن ال

 .تدريب موظفي الحكومة
ي       - ت تم إطالق جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية وال

م خدمات أفضل            دي ق تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على ت
م      دي ق ت لألفراد وبشكل أيسر، وتشجيع الجهات على العمل سويًا ل
طاع            راد وق ألف ة ل ي خدمات  إلكترونية متكاملة وذات آفاءة عال

خاصة                                       (     مكاتب الوآاالت البريدية                            - اتب ال ك م ا                              )     ال اؤه م إنش ت وي
ة                                                                                  اف ك ول ل ب ق بتمويل من القطاع الخاص وتزاول فيها خدمات ال
ة،                                                                       دي ري الخدمات البريدية حيث بلغ عددها سبعة وستون وآالة ب
اض، وست عشرة                                                                                ري ة ال منها خمس وثالثون وآالة في منطق
ة                                                                                               ك ة م طق ن ي م االت ف وآالة في المنطقة الشرقية، وعشر وآ

المكرمة، وثالث وآاالت في منطقة عسير، ووآالتان في منطقة                                                        
 . القصيم، ووآالة واحدة في منطقة المدينة المنورة                                             

دن                                                                                             - م ي ال د ف وج ن وت ي رآ إضافة إلى خدمة صناديق بريد المشت
 . الرئيسة والمتوسطة                 

ي                                                              - مكاتب بريدية متحرآة تخدم القرى والهجر، حيث تغطي حوال
 .     مدينة وقرية وهجرة                   ٤٦٣٢

 
ا                                                           ده وتسعى مؤسسة البريد السعودي إلى بذل قصارى جه

ات                                                                                                       جي ي رات ل االست ي ع ف للتعريف بالخدمات البريدية  من خالل ت
 . التشغيلية والتسويقية                    

   
ع                                                                    واق م وبلغ حجم المواد البريدية التي تمت مناولتها لتلك ال

ادة                                  ٦٩٠حوالي           )     م ٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠خالل عام          ون م ي ل م
ة  من                                ٩٩,٦بريدية معظمها رسائل بريدية بلغت نسبتها                                           في المئ

ة                                                                                             سب ن از ب ـ ت م إجمالي المواد البريدية المناولة، ورسائل البريـد الم
 .   في المئـة والنسـبة المتبقية من نصيب الطرود البريدية                                                     ٠,٣

 
 : تطور االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

 "يسِّر"برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية 
ة                   ي وم حو خدمات حك حول ن ت في إطار التوجه إلى ال
وضَع        ومات ب إلكترونية، تم تكليَف وزارة االتصاالت وتقنية المعل
امت                 ًا، وق ي رون ت ك ة إل ي وم خطٍة لتقديم الخدمات والتعامالت الحك

ة            ي وم حك ة ال ر " الوزارُة بإنشاء برنامج التعامالت اإللكتروني " يسِّ
ِة                             ي ن ق ِة االتصاالت وت ئ ي ة وه ي ال م لَّ من وزارة ال ة آ ارآ ش م ب

ام    .  المعلومات هـ ١٤٢٥/١٤٢٦وتم إطالُق البرنامج في بدايـة العـ
ق                             ).  م٢٠٠٥(  ي طب ت ِز ل ف ح م مكن وال م دور ال ُج  ب ام رن ب يقوم ال

ق                 ي طب ي ت ة ف زي رآ م التعامالت اإللكترونية، ويهدف إلى تقليل ال
د       ح التعامالت اإللكترونية الحكومية بأآبر قدر ممكن، مع وضع ال
ا            ه ات دم ا وخ ه ال م األدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية في أع
ة       ي ال ع ف المقدمة للمستفيدين، مما سيترتب عليه زيادة في الكفاءة وال
خدمات                          م ال دي ق وى ت ن مست حسي ام وت ع ورفع إنتاجية القطاع ال
ي                         ار ف م ث ت الس ة ل اذب ج ة ال ئ ي ب ر ال الحكومية والمساهمة في توفي

 . المملكة
 

مت خالل           ي ت ت وفيما يلي أبرز األعمال واإلنجازات ال
 ):م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠العام 

ي               - ت ل ال ائ وس دد ال ع ت دعم مشاريع الخدمات اإللكترونية، حيث ت
ا      ه ات يدعم بها البرنامج مسيرة الجهات الحكومية نحو تقديم خدم

ات             .  إلكترونيا ب ل ة ط دراس ة ب ي ال فهو يقوم وبمشارآة وزارة الم
ة من               دم ق م ة ال ي وم تمويل مشاريع التعامالت اإللكترونية الحك
امالت            ع ت ل ة ل ي الجهات الحكومية وإقرارها من الميزانية الوطن
دعم                        ة ل ي ال م ا وزارة ال ه ي خصصت ت اإللكترونية الحكومية ال
ذا             اد من ه ف ت مشاريع الخطة الخمسية األولى للبرنامج، وقد اس
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 .الحكومية ذات العالقة
راآز                          - ط عمل م اسات وضواب ي ة من س ي ائ إصدار النسخ النه

ز           ) الجذري والحكومي( التصديق  رآ م ع ال وق ى م ، ورفعها عل
 .تمهيدًا إلدخالها في الخدمة رسميًا

دء                  - ب ل وال ي شغ ت ات ال ي ل إصدار النسخ النهائية من إجراءات عم
 .رسميًا في العمل وفقًا لها

ز                   - رآ م ات ال ي ل اسات وإجراءات وعم مراجعة وتدقيق آافة سي
 .وموارده وتجهيزاته األمنية

ق              - حق ت م خدمات ال ربط المرآز بشبكة اإلنترنت العالمية، وتقدي
 .واالستعالم عبر الخوادم الخاصة بذلك

ادات    - اإلصدار التجريبي للشهادات الرقمية، حيث تم إصدار الشه
ا                      ام إصدار م ع م خالل ال د ت ن، وق الرقمية على أجهزة التوآ

ة     ٥٠يقارب  ي ن شهادة رقمية لموظفي المرآز وموظفي إدارة تق
م      ه ف ري المعلومات بالوزارة وبعض موظفي الوزارة، وقد تّم تع

ي                       ،  بالخدمة م ف ه ة ل دم ق م ادات ال دام الشه خ ت وتمكنوا من اس
ي                       رون ت ك د اإلل ري ب ل ال ائ ى رس ع عل ي عمليات التشفير والتوق
ة       خدم والملفات على أجهزتهم، ومن ثم اخذ مالحظاتهم على ال

 .وعمل التعديالت الالزمة
ة        - ام ع إجراء دراسة عن هيكل وتطبيقات البنية التحتية للمفاتيح ال

رات            خب جارب وال ت على مستوى العالم، وذلك للوقوف على ال
ح             ي ات ف م ل ة ل ي ت واآلليات التي تم تطبيقها في منظومة البنية التح

 .وآلية تقديمها لخدمات التصديق الرقمي آذلك، العامة

 تقارير وجوائز دولية
ة      زي اه ج تحّسن تصنيف المملكة في مؤشر األمم المتحدة ل

امن           ٢٠٠٩الحكومة اإللكترونية لعام  ث ز ال رآ م م، إذ جاءت في ال
ة             ١٩٢والخمسون عالميًا من بين  ب رت م ي ال انت ف دولة، بعد أن آ

الث               .  في التقرير الماضي ٧٠ ث ز ال رآ م ة أيضًا ال واحتلت المملك
دمت      .  دولة ٤٧عشر آسيويًا من بين  ق ة ت  ١٢ وهذا يعني أن المملك

ام         ؤشر ع ام                 ٢٢م، و  ٢٠٠٨مرتبة عن م ؤشر ع ة عن م ب رت م
ة عن          ٤٧م، و ٢٠٠٤مرتبة عن مؤشر عام  ٣٢م، و٢٠٠٥ ب رت م

مؤشر األمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللكترونية الذي صدر عام 
 .م٢٠٠٣

 
ومات    حصدت المملكة الجائزة األولى في مجال أمن المعل
امج                     رن ي ب ة ف ي ت ح ت ة ال ي ن ب لقناة التكامل الحكومية أحد مشاريع ال

ز      "  يسر" التعامالت اإللكترونية الحكومية  والتي تأتي ضمن جوائ
ي            ٢٠٠٩مؤتمر آسيا السنوي الثالث للحكومة التقنية  د ف ق ذي ع ال

ر          وب ت ي أآ م               .  م٢٠٠٩جزيرة بالي ف اس ز ب جوائ ذه ال عرف ه وت
للقطاع العام لتقنية المعلومات، وتمثل جوائز الحكومة "  األوسكار" 

ا                           م ا، آ ي ع دول آس ي ي جم ارزة ف ب ة ال ي وم التقنية للمشاريع الحك
ز         حصدت المملكة العربية السعودية أربع جوائز أخرى من جوائ
ة              ي رب ع ج ال ي ل خ الحكومة اإللكترونية لدول مجلس التعاون لدول ال
ة                             وم حك ل جي األول ل ي ل خ ر ال م ؤت م زامن مع ال التي أقيمت بالت
ة                 ي وم حك امالت ال ع ت امج ال اإللكترونية في مسقط حيث حقق برن

ة    " يسر"االلكترونية  وم المرآز األول لجائزة أفضل مشروع للحك
 .اإللكترونية عن مشروع قناة التكامل الحكومية

 

 .  األعمال، ويبلغ عدد فروع الجائزة ستة أفرع
ة                           - ي وطن خطة ال ع ال د مشاري أح ة آ ات اإلطاري دراسة االتفاقي

ات      ي اق ف لالتصاالت وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى إبرام ات
د                 ي ف ت حيث تس ومات ب ل ع إطارية ألنظمة االتصاالت وتقنية الم
ى                 ة األول ل رح م اء من ال ه ت الجهات الحكومية منها، وقد تم االن

ات       :  للمشروع، وأهم مخرجاتها ي اق ف دراسة إمكانية استخدام االت
ي                     ومات ف ل ع م ة ال ي ن ق جات ت ت اإلطارية في شراء خدمات ومن
ة                     ي اق ف رام ات وذج إب م ة، ون ات اإلطاري ي المملكة، ودليل االتفاق
ذ          ي ف ن ت إطارية وإصدار المعايير والتعليمات الموحدة المقترحة ل

 .االتفاقيات اإلطارية ألنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
ن           - طاعي ق ة ال تم إقرار وثيقة المعايير والتعليمات الموحدة لشراآ

ة     ي وم العام والخـاص لتنفيذ مشاريع التعامـالت اإللكترونية الحك
)PPP  (           ا مع ه ت اقش ن بعد دراسة آراء المختصين والمهتمين وم

 . وزارة المالية وأخذ الموافقة عليها
ى             - ة إل ي وم حك تم التحضير للقياس الثالث لمدى تحول الجهات ال

التعامالت اإللكترونية الحكومية واإلنتهاء من إعداد خطة العمل 
ر        اظي ن وتطوير منهجية خاصة بهذا القياس مرتكزة على عدة م

ى  .  ومحاور تدور حولها العديد من المؤشرات ووقع االختيار عل
ة        ع ام ي ج مرآز االتصاالت وتقنية المعلومات بمعهد البحوث ف
ة            ي ل م ي ع الملك فهد للبترول والمعادن للعمل آشريك أساسي ف

 .تنفيذ القياس الثالث

 المرآز الوطني للتصديق الرقمي
مي            رق ق ال صدي ت ل يعد مشروع إنشاء المرآز الوطني ل
أحد مشاريع الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، ويهدف 
مي                            رق ق ال صدي ت ل ي ل وطن ز ال رآ م اء ال ى إنش هذا المشروع إل

ة              ، وتجهيزه وتشغيله ي ت ح ت ة ال ي ن ب لتقديم منظومة متكاملة إلدارة ال
ادل             ) PKI(للمفاتيح العامة  ب ت ق ال ي حق ت في المملكة، والتي تعنى ب
خدمات        ،  اآلمن للمعلومات ة آ ي وزيادة موثوقية األعمال اإللكترون

ة  ك عن     ،  التعامالت اإللكترونية الحكومية والتجارة اإللكتروني وذل
ن من إجراء           ،  طريق إصدار الشهادات الرقمية ي ل ام وتمكين المتع

ود                 ق ع ق وال ائ وث دات وال ن ت س م عمليات التوقيع اإللكتروني على ال
ات              وي ات ه ب ن إث ي ك م ومراسالت البريد اإللكتروني، إضافة إلى ت

شك           ل ة ل اطع ظامي        ،  المتعاملين إلكترونيًا بطرق فنية ق وبشكل ن
وى                 ى مست ا عل ه ول ب م ع يخضع لألنظمة واللوائح التشريعية الم

اسات،                         . الدولة ي خطط، والس ى ال ه عل ال ي أعم يرآز المرآز ف
ر                          طوي ي ت ي تساعد ف ت ادرات، ال ب م ع، وال اري ش والبرامج، والم

ز   )  PKI( منظومة البنية التحتية للمفاتيح العامة  ي في المملكة، وتحف
ة إلجراء              ي رون ت ك ال اإلل نموها ونشر استخداماتها في آافة األعم

 .  مختلف العمليات اإللكترونية بسرية وموثوقية وسالمة تامة
 

مت خالل           ي ت ت وفيما يلي أبرز األعمال واإلنجازات ال
 ):م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠العام 

ك            - ي، وذل وم حك تدشين مرآزي التصديق الجذري والتصديق ال
من خالل إعداد الحفل الخاص بإصدار الشهادة الرقمية لمرآز   
ذي                       ة، وال خدم ي ال ه ف ال ومي إلدخ حك التصديق الجذري وال

م " حضره وأشرف عليه المراجع والمدقق من  ، " دافنشي ديفوتي
جهات        وزارة وال وذلك بحضور عدد من آبار المسئولين في ال
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ة     -٧ ئ فيما يتعلق بجهود الهيئة في تفعيل الحكومة االلكترونية فالهي
 ".يسر"تعتبر عضوًا فاعًال في برنامج التعامالت الحكومية 

 

 : مؤشرات انتشار خدمات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات                                                 
 االتصاالت الثابتة                   -

ة                           ك ل م م ي ال ابت ف ث بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف ال
ي                ٤,١٧م أآثر من ٢٠٠٩بنهاية عام  ا حوال ه ن  ٣مليون خط، م

خطوط        ٧٢مليون خط سكني أي ما يمثل   ي ال في المئة من إجمال
ان             دد السك ى ع العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت إل

ساآن                     ١٦,٣بحدود  م ل شار  ل ت ة االن غ نسب في المئة في حين تبل
 ).  ١-١٦رسم بياني رقم               ( في المئة  ٦٧حوالي 

 
 االتصاالت المتنقلة                  -

طورات                         ة ت ك ل م م ي ال شهدت خدمة االتصاالت المتنقلة ف
ة        وعي مهمة خالل األعوام القليلة الماضية على صعيد االنتشار ون
ي خدمات                 راآات ف دد االشت الخدمات وأسعارها، حيث وصل ع

ام     ٤٤,٨االتصاالت المتنقلة إلى  م ٢٠٠٩مليون اشتراك بنهاية  ع
ة                          ٤٣بمتوسط نمو يبلغ  عت نسب ف ك ارت ذل ًا، وب وي ن ة س ئ م ي ال ف

ة           ٢٥في المئة  بنسبة نمو تقدر بنحو     ١٧٥االنتشار إلى  ئ م ي ال ف
ة      .  م٢٠٠٨عن نهاية  العام  ي ب ال غ وتمثل االشتراآات مسبقة الدفع ال
 ).  ٢-١٦رسـم بيـاني رقــم                   ( في المئة   ٨٦العظمى  بنسبة  

 
 خدمات النطاق العريض                     -

ى                عريض إل طاق ال ن نما عدد االشتراآات في خدمات ال
و           ٢٠٠٩مليون اشتراك بنهاية عام  ٢,٧٥أآثر من   م ة ن سب ن م، ب

ن تضاعف            ٢٠٠٨في المئة عن نهاية عام    ١٠٦بلغت  ي حي م ف
ة             سب ن عريض ب ي     ٣٦٦عدد االشتراآات في خدمات النطاق ال ف

وسط              ٢٠٠٩وحتى نهاية    ٢٠٠٧المئة  منذ العام  ت غ م ل ا ب م م، آ
ة       اضي ي   )  م٢٠٠٩-٢٠٠٥( النمو السنوي خالل األعوام الم حوال

ر               ١٥٦ وف ي ت ًا ف ع رًا وسري في المئة سنويًا، ويعد هذا تحسنا آبي

 :   أهم منجزات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات                                        
 . التحرير الكامل لسوق االتصاالت المتنقلة   -١

ة        -٢ ة لشرآ منح الرخصة الثانية  لتقديم خدمات االتصاالت الثابت
 .إتحاد عذيب لالتصاالت 

 .اعتماد اإلطار التنظيمي لمؤشرات جودة الخدمة -٣

طاع        -٤ ي ق إعداد اإلطار التنظيمي لتعريف األسواق والسيطرة ف
 .االتصاالت

 .إعداد مسودة إستراتيجية النطاق العريض في المملكة  -٥

البدء في إعداد دراسة شاملة ومتخصصة لسوق االتصاالت           -٦
 .وتقنية المعلومات 

ة      -٧ ـ ـ وضــع سياسـة وإجــراءات للتعامــل مع الرسائل االقتحامي
)SPAM.( 

ان         -٨ وارث لضم ك إصدار  األطر التنظيمية لخطط الطوارئ وال
 .استمرارية الخدمات 

 .رفع جاهزية المملكة لالنتقال إلى برتوآول االنترنت السادس  -٩
  
ومات بشكل                       ل ع م ة ال ي ن ق آما تساهم هيئة االتصاالت وت

ومات ومن ضمن                       ل ع م ة ال ي ن ق مباشر في تطوير وتنمية قطاع ت
 :االنجازات والمبادرات التي قدمتها الهيئة في هذا المجال

 .اإلشراف على خدمة اإلنترنت -١

 .تسجيل أسماء النطاقات السعودية -٢
ي                           -٣ رنت ف ت دامات االن خ ه الست صل ف ه م ي دان ي إعداد دراسة م

 .المملكة
وسطة                -٤ ت م رة وال ي إعداد دراسة عن مدى تبني المنشآت الصغ

 . لتقنية المعلومات
 . وضع دليل إرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات -٥
 .تطوير الخطة اإلستراتيجية لتقنية المعلومات -٦
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نمو الهاتف الثابت في المملكة: ١-١٦رسم بياني رقم 

)يسار(الخطوط التجارية  )يسار(الخطوط المنزلية 

)يمين(نسبة اإلنتشار لكل منزل )يمين(نسبة اإلنتشار للسكان 

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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أعـداد المشترآين في خدمة  :  ٢-١٦رسم بياني رقم 
الهاتف المتنقل   

)يسار(عدد المشترآين في الفواتير الحقة الدفع
)يسار(عدد المشترآين في البطاقات مسبقة الدفع
)يمين(نسبة اإلنتشار

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر .هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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 خدمات اإلنترنت -
ون    نما عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة من حوالي ملي

ام  ٢٠٠١مستخدم عام  م إلى حوالي عشرة ماليين مستخدم بنهاية ع
ي      ٢٠٠٩ حوال ة خالل             ٣٣م بمتوسط نمو سنوي يقدر ب ئ م ي ال ف

ي         حوال رنت ب السنوات الثمان الماضية ،  وتقدر نسبة انتشار االنت
وعي      ٣٩ في المئة  من السكان،  وتعزى أسباب النمو إلى زيادة ال

بفوائد اإلنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، واالنخفاض  
رنت      ت .في أسعار أجهزة الحاسب اآللي وخدمات االتصاالت واإلن

 ).٤-١٦رسم بياني رقم (
 

شار خدمات           ت توصيالت النطاق العريض، حيث وصلت نسبة ان
في المئة ؛  آما  ١٠,٧النطاق العريض بالنسبة للسكان إلى حوالي 

ي          ة حوال ك ل م بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساآن في الم
ة      ٨٠بافتراض أن ( م  ٢٠٠٩في المئة  في نهاية عام  ٣٢ ئ م في ال

في المئة  من التوصيالت الالسلكية  ٢٥من التوصيالت السلكية و 
ة        )هي توصيالت منزلية ي م رق ،  ويالحظ أن خطوط المشترآين ال

)DSL  ( راآات                     ٤٧تمثل حوالي وع االشت جم ة من م ئ م ي ال ف
غ         ل وًا ب ة           ٣٠بخدمات النطاق العريض  والتي حققت نم ئ م ي ال ف

ة                                ٢٠٠٨عن العام  ت اب ث ة ال ي ك ل الس خطوط ال ل ال ث م ا ت م ي م ، ف
ة           ٥١واالتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض حوالي  ئ م ي ال ف

ي    .   تقريبا ورغم هذا النمو الكبير فما زال هناك فرص نمٍو جيدة ف
وات           ة خالل السن ك مجال نشر خدمات النطاق العريض في الممل
افسة    القادمة حيث يتوقع أن تزداد وتيرة النمو مع توسع نطاق المن
رنت                 ت ى خدمات االن من قبل مقدمي الخدمة  وزيادة الطلب عل
ي                   رون ت ك م اإلل ي ل ع ت ل ال ث وزيادة الوعي باستخداماته وتطبيقاته م
ام الشرآات                   ي ة، وق ي رون ت ك ارة اإلل ج والحكومة اإللكترونية والت
دة        دي المرخصة الجديدة بنشر وتوسيع شبكاتها وإطالق خدمات ج

 ).٣-١٦رسم بياني (للمستخدمين 
 

ة              ئ ي ه امت ال ونظرًا لألهمية المتزايدة للنطاق العريض، ق
ة    " إستراتيجية النطاق  العريض " بإعداد مسودة  ي اه التي عرفت م

ة مع            جي ي رات النطاق العريض، وحددت األهداف األساسية لإلست
ع                         ي ات، وجم خدم دمي ال ق ة، ودور م ئ ي ه وضع تصور لدور ال
واجه            ي ت ت ات ال وب الجهات المعنية األخرى، باإلضافة إلى الصع

ا   ه ا   .  نشر شبكات النطاق العريض وخدماته، وسبل التعامل مع م آ
ي     أطلقت الهيئة مشروعًا لدراسة وتحليل سوق النطاق العريض ف
طالع أفضل                       غرض است ة ب ي دول ات ال ارن ق م المملكة وإجراء ال
خطط                           م وضع ال ال، ومن ث ج م ذا ال ي ه الممارسات العالمية ف
حاء         ع أن ي والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز انتشاره في جم

 .المملكة
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خدمة النطاق العريض في  : ٣-١٦رسم بياني رقم 
كة الممل

ة خطوط المشترآين الرقمي الخطوط المؤجرة

نسبة اإلنتشار للسكان نسبة اإلنتشار للمساآن

عدد المشترآين  ٪

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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نمـو اسـتـخــدام االنترنت في : ٤-١٦رسم بياني رقم 
المملكة

)مليون(مستخدمو اإلنترنت  نسبة اإلنتشار

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر

 إيرادات خدمات االتصاالت
حققت شرآات االتصاالت إيرادات إجمالية  مباشرة من               

مليار ريال في نهاية  عام              ٥٢,٥عملياتها في المملكة تجاوزت         
في المئة سنويًا خالل السنوات       ١٣م ، بمتوسط نمو يتجاوز      ٢٠٠٩

وتمثل إيرادات خدمات         )  م٢٠٠٩-٢٠٠١( الثمان الماضية         
. في المئة  من إجمالي اإليرادات           ٧٧االتصاالت المتنقلة حوالي      

وباإلضافة إلى اإليرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة،            
فقد أدت استثمارات بعض شرآات االتصاالت في المملكة في                    
أسواق الدول األخرى إلى نمو إيرادات القطاع من االستثمارات                

مليون ريال في عام  ٤٥٥م إلى ٢٠٠٦الخارجية من صفر في عام 
مليار ريال في  نهاية عام         ١٤,٥م، وصوًال إلى ما يقارب         ٢٠٠٧
م، بحيث يصبح إجمالي إيرادات قطاع االتصاالت من                     ٢٠٠٩

مليار    ٦٧عمليات شرآات االتصاالت داخل المملكة وخارجها               
 ).٥-١٦رسم بياني رقم (ريال 

 

 انتشار الحاسب اآللي واالنترنت في المملكة                                      
   ً راد في                                                             :     أوالال    ن األف انتشار الحاسب اآللي واإلنترنت  بي

 مناطق المملكة             
تمثل عدد أجهزة                (   سجل انتشار الحاسب اآللي في المملكة                                      

في المئة بنهاية عام                       ٤٩حوالي نسبة            )   الحاسب اآللي لكل مئة نسمة                        
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م، و بلغ عدد مستخدمي االنترنت في المملكة حوالي عشرة                                                       ٢٠٠٩
ة                                                                      ك ل م م ماليين مستخدم، وشكل مستخدمو االنترنت على مستوى ال

ة                                                                                  .   في المئة          ٣٤,٧نسبة       ى نسب رياض أعل ة ال طق ن وقد سجلت م
ة                                            (   انتشار للحاسب اآللي                     تمثل عدد أجهزة الحاسب اآللي في المنطق

ة                ي                                   )     لكل مئة نسم غت حوال ل شار                                                                    ٥٢ب ت ة، وسجل ان ئ م ي ال ف
ي                                                                ي             ٤٣,٤االنترنت في منطقة الرياض أعلى نسبة بلغت حوال ف

وسجلت منطقة جازان أقل نسبة انتشار للحاسب اآللي حيث                                                         .   المئة     
خدمي                                                                 ٣١,٠بلغت حوالي             ست م في المئة، آذلك اقل نسبة انتشار ل

 ).    ٤-١٦جدول      ( في المئة            ١٤,٧االنترنت حيث سجلت                  

 

ات في                                                                  :     ثانياا     ً   إنتشار الحاسب اآللي وخدمة االنترنت بين الشرآ
 المملكة       

شآت                                     ً      ً                                           ن م ال ال ي أعم اا ف شهد الحاسب اآللي انتشاراا واسع
ى                                                                                         شآت عل ن م ن ال العاملة في المملكة حيث بلغت نسبة انتشاره  بي

شار                                                                                   ٧٩مستوى المملكة حوالي                      ت ة ان غت نسب ل ا ب م ن ي في المئة ب
ي                                                                               ي الشرآات حوال رنت ف ت د                                            ٥٩استخدام االن ة، وق ئ م ي ال ف

دام                                                                    خ ت استحوذت المنشآت آبيرة الحجم على النسبة العظمى في اس
ة                                   ١٠٠الحاسب اآللي مسجلة نسبة                         في المئة، آما سجلت أعلى نسب
رنت وهي                                       ة                              ٩٩استخدام لالنت ئ م ي ال ال                                                         .     ف طاع األعم اء ق وج

ة             ً                        )     صغيرة الحجم           (    ة،                                 ٤٨أقل توفيراا للحاسب اآللي بنسب ئ م ي ال ف
ة                                               ة                                    ٣٩آذلك اقــل نسبة استخدام لإلنترنت بنسب ئ م ي ال جدول         (   ف

٥-١٦ ( ■ 
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االتصاالت: ٥-١٦رسم بياني رقم  خدمات  إيرادات قطاع 

االتصاالت الثابتة والبيانات االتصاالت المتنقلة

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر

االنترنتالحاسب اآلليالمنطقة
——————————————
٤٩٣٦,٨٢٨٨٤٢٧٧مكة المكرمة

٣٨٣٠,٠٦٢٢٨٩٧المدينة المنورة
٥٢٤٣,٤٢٩٠٠٩٧٧الرياض

٥١٤١,٧١٧٧٤٢٢٠المنطقة الشرقية
٤١٢٩,٣٣٨٠١٦٩القصيم
٣٩٢٠,٩٤٢٠١١٣عسير
٣٩١٨,٣٨٣٢٨٥الباحة
٣١١٤,٧٢١٦١٠٧جازان
٣٢١٩,٧١٢٠٧٢٧نجران
٣٧٣٢,٦٢١٠٦٤٠حائل
٤١٢١,٨١٩٢٢٥٤تبوك

٣٩٢٩,٢١٢١١٦٣الجوف
٣٦٣٣,٥١٠٦٩٠٠الحدود الشمالية
٤٩٣٤,٧١٠٠٣٣٧٢٩إجمالي المملكة

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

عدد مستخدمي 
االنترنت 
(تقديري)

جدول رقم ١٦ - ٤ : نسبة إنتشار الحاسب اآللي واالنترنت بين األفراد 
في مناطق المملكة خالل عام ٢٠٠٩م

نسبة اإلنتشار (نسبة مئوية)

استخدام االنترنتانتشار الحاسب اآلليحجم قطاع األعمال
——————————————————

٧٩٥٩إجمالي المملكة

قطاع األعمال (صغير 
الحجم)

٤٨٣٩

٩٧٨٣المنشآت متوسطة الحجم

١٠٠٩٩المنشآت آبيرة الحجم

جدول رقم ١٦ - ٥ : النسبة المئوية إلنتشار الحاسب اآللي وخدمة 
االنترنت على مستوى الشرآات خالل عام ٢٠٠٩م

 المصدر: بناء على مسح ميداني قامت به هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 
في المملكة لعام ٢٠٠٨م.
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وبلــغ عــدد المعلميــن والمعلمــات بجميــع مراحــل التعليــم          
ألف معلم    ٤١٧,٥هـ نحو ١٤٣٠/١٤٢٩العام خالل العام الدراسي 

ذآور نحـو           ن اـل سبة المعلمـي ة      ٤٩,٧ومعلمة ، وقد شكلت ـن ي المـئ ـف
 ٥٠,٣من إجمالي عدد المعلمين في حين شكلت نسبة المعلمات نحو

د                   .   في المئة  اطق فـق ن حـسب المـن ع  عـدد المعلمـي ث توزـي ن حـي وـم
اض نحـو                 ة الرـي ي منطـق ن ـف سبة المعلمـي ة،      ٢٣,٠شكلت ـن ي المـئ ـف

ة، ونحـو              ٢١,٦ونحو  ة المكرـم ة مـك ي منطـق ي    ١٣,١في المئة ـف ـف
ة عـسير،        ٩,٤المئة في المنطقة الشرقية، ونحو  ي منطـق في المئة ـف

ورة، ونحـو               ٦,٩ونحو  ة المـن ة المديـن ي منطـق ة ـف ي      ٦,٢في المـئ ـف
صيم، ونحـو           ة الـق ل،             ٣,٢المئة في منطـق ة حاـئ ي منطـق ة ـف ي المـئ ـف

ا          ٣,١ونحو  سبة وقدرـه في المئة في منطقة تبوك، وتتوزع بقية الـن
 .في المئة على باقي المناطق األخرى ١٣,٥

 
ي   ٢٦,٣وبلغ عدد المدارس حوالي   ألف مدرسة منها حواـل
مــن إجمــالي عــدد       ٥٠,٦ألــف مدرســة للبنيــن تــشكل نحــو             ١٣,٣

من  ٤٩,٤ألف مدرسة للبنات تشكل نحو  ١٣,٠المدارس، وحوالي 
 .إجمالي عدد المدارس

 

ة، اسـتمر                   ي المملـك شري ـف صر الـب ام بالعـن في إطـار االهتـم
و                     دالت النـم ع مـع واءم ـم ا يـت ه بـم ف مراحـل م بمختـل التوسع في التعلـي
ة                 دريب واحتياجـات التنمـي م والـت ى التعلـي ب عـل السكاني وزيادة الطـل

ويــبرز هــذا  ،  الــشاملة الــتي تــشهدها المملكــة فــي مختلــف المجــاالت        
ي                  صحية الـت ة واـل ي  المجـاالت التعليمـي الفصل بإيجاز التطـورات ـف
اســتهدفت الرقــي بالعنــصر البــشري فــي المملكــة مــن خــالل التعليــم            
والتــدريب والــصحة والــشؤون االجتماعيــة وفقــًا ألحــدث البيانــات             

 .المتوفرة
 

 التعليم العام
تــــشير آخــــر اإلحــــصاءات المتوفــــرة مــــن مــــصلحة                
اإلحــصاءات العامــة والمعلومــات ووزارة التربيــة والتعليــم للعـــام             

م      ١٤٣٠/١٤٢٩الدراسي  م        )  ١-١٧(هـ  جـدول رـق اني رـق ورسـم بـي
إلــى أن إجمــالي عــدد طلبــة وطالبــات التعليــم العــام فــي                   )  ١-١٧(

ب     ٦,١المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية بلغ نحو  ون طاـل ملـي
ــالي            ٥١,٦وقد شكل الطـالب نحـو        .  وطالبـة   ن إجمـ ــة ـم ي المئـ ـف

 .في المئة ٤٨,٤عدد الطلبة في حين شكل عدد الطالبات نحو 
 

 التعليم والصحة والخدمات االجتماعية                                 

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

١٤٢٧/١٤٢٦ ١٤٢٨/١٤٢٧ ١٤٢٩/١٤٢٨ ١٤٣٠/١٤٢٩

مليون   
تطور عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العام في المملكة : ١-١٧رسم بياني رقم  

ذآور إناث المجموع

عدد الطالب 
والطالبات

النسبه إلى 
اإلجمالي 

عدد المعلمين 
والمعلمات

النسبه إلى 
عدد المدارساإلجمالي 

النسبه إلى 
اإلجمالي 

——————————————————————————————
١٦٧١٨٦٧٥٢,٨١٠٧٨٢٨٥٢,٠٦٧٧١٥٠,٩ذآورابتدائي 

١٥٨٣٣٧٧٥٣,٣١٠٧٨٨٤٥١,٤٦٨٥٥٥٢,٨إناث
٣٢٥٥٢٤٤٥٣,٠٢١٥٧١٢٥١,٧١٣٦٢٦٥١,٩المجموع

٧٧٦٥٥٩٢٤,٥٥٥٨٤٢٢٦,٩٤٠٩٧٣٠,٨ذآورمتوسط
٧٤١٨٣٢٢٤,٩٥٤٢٩٩٢٥,٩٣٧٢٩٢٨,٧إناث

١٥١٨٣٩١٢٤,٧١١٠١٤١٢٦,٤٧٨٢٦٢٩,٨المجموع

٧١٥٣٤٨٢٢,٦٤٣٧٤٥٢١,١٢٤٢٥١٨,٢ذآورثانوي
٦٤٨٢٠٣٢١,٨٤٧٨٦١٢٢,٨٢٣٩١١٨,٤إناث

١٣٦٣٥٥١٢٢,٢٩١٦٠٦٢١,٩٤٨١٦١٨,٣المجموع

٣١٦٣٧٧٤٥١,٦٢٠٧٤١٥٤٩,٧١٣٢٩٣٥٠,٦مجموع الذآور
٢٩٧٣٤١٢٤٨,٤٢١٠٠٤٤٥٠,٣١٢٩٧٥٤٩,٤مجموع اإلناث

٦١٣٧١٨٦١٠٠,٠٤١٧٤٥٩١٠٠,٠٢٦٢٦٨١٠٠,٠اإلجمالي 
المصدر :  وزارة التربية والتعليم، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات      .

جدول رقم ١٧-١ : أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس لمرحلة التعليم العام  للعام الدراسي  ١٤٣٠/١٤٢٩هـ
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١٩٤ 

ي       )  ٢-١٧(ويشير الجدول رقم   إلى توزيع عدد المدارس ـف
المنــاطق اإلداريــة فــي المملكــة، حيــث شــكلت نــسبة المــدارس فــي             

ة نحـو              ٢١,٢منطقة الرياض نحو   ة المكرـم ة مـك ة، ومنطـق في المـئ
فــي المئــة، والمنطقــة        ١١,٨فــي المئــة، ومنطقــة عــسير              ١٨,٩

ة         ٧,٣في المئة، ومنطقة القصيم  ١٠,٣الشرقية  ة، ومنطـق في المـئ
فــي المئــة،    ٦,٧فــي المئــة، ومنطقــة جــازان         ٧,١المدينــة المنــورة    
فــي المئــة،     ٣,٥فــي المئــة، ومنطقــة الباحــة           ٤,١ومنطقــة حائــل     

درها     ٣,٢ومنطقة تبوك  ي    ٥,٩في المئة، وتتوزع بقية النسبة وـق ـف
 .المئة بين بقية المناطق األخرى

 
 التعليم العالي 

ى أن عـدد           تشير البيانات األولية لوزارة التعليم العالي إـل
ــة                 ــي الممـلـــك ــي فـ ــم العــال ي مؤسـسات التعلي سجلين ـف الطلبة الـم

ألــف   ٧٠٦,٩بلــغ حوالــي     ١٤٣٠/١٤٢٩فـــي الــعـــام الـدراســــي       
سجلين حـسب المراحـل              .  طالب وطالبة  ة الـم ع الطلـب وقد جـاء توزـي

طالــب وطالبــة فــي مرحلــة         ٣٥٨٤:  الدراســية علــى النحــو اآلتــي      
طالــب وطالبــة فــي مرحلــة الماجــستير، و            ١٨٤٢٨الــدآتوراه، و    

الي، و                ٤١٣٨ دبلوم الـع ة اـل ي مرحـل ة ـف ف    ٦٢٨,١طالب وطالـب أـل
ألــف طالــب      ٥٢,٦طالــب وطالبــة فــي مرحلــة البكــالوريوس، و             

 .وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط
 

الوريوس، شـكل                ة البـك ي مرحـل ة ـف ومن حيث توزيع الطلـب
 ٣٧,٠عدد الطلبة  الذآور المسجلين في مرحلة البكالوريوس  نحو 

غ                        ث بـل ة حـي ذه المرحـل ي ـه ن ـف الي عـدد الملتحقـي ن إجـم ة ـم في المـئ
ب     ٢٣٢,٦عددهم نحو    ف طاـل ات           .  أـل سبة الطالـب ن شـكلت ـن ي حـي ـف

غ عـددهن نحـو        ٦٣,٠نحو   ــة      ٣٩٥,٤في المئة حيث بـل ــف طالب أل
 ).٣-١٧( آمــا يتضح مـن الجــدول رقــم 

 
ستجدين بمختلــف                ى أن عــدد الـم شير اإلحــصاءات إـل ا ـت آـم

ــي          ــام الــدراسـ ــي للع هـ ١٤٣٠/١٤٢٩مؤســسات التعــلـيـم العــال
م نحـو            ٢٤٢,٨بلغ أآثر من   ة، منـه ف    ٢٠٥,٠ألف طالب وطالـب أـل

سبتهم نحـو                الوريوس شـكلت ـن  ٨٤,٤طالب وطالبة في مرحلة البـك
ستجدين، ونحـو                   ة الـم الي عـدد الطلـب ن إجـم ة ـم ف    ٢٧,٢في المـئ أـل

طالــب وطالبــة فــي مرحلــة الــدبلوم المتوســط شــكلت نــسبتهم نحــو               
في المئة من إجمالي عدد الطلبة المستجدين، في حين شكلت  ١١,٢

ي               ة وـه سبة الباقـي دآتوراه الـن مراحل الدبلوم العالي والماجستير واـل
ستجدين نحـو            .  في المئة   ٤,٤ سبة الطـالب الـم ي    ٥٥,٤وشـكلت ـن ـف

المئــة مــن إجمــالي عــدد الطلبــة المــستجدين فــي حيــن شــكلت نــسبة              
 .في المئة ٤٤,٦الطالبات المستجدات نحو 

 
ي          ى أن إجماـل وتشير إحصاءات وزارة التعليم العالي  إـل
عدد الخريجين في جميع مراحل التعليم العالي في المملكة بلغ أآثر  

ـــن    ـــي               ١٠١,٣مــ ـــام الدراســ ـــي العــ ـــة فــ ـــريج وخريجــ ـــف خــ ألــ
ف    ٦١,٣ألف خريج  ونحـو         ٤٠,٠هـ، منهم نحو  ١٤٢٩/١٤٢٨ أـل

الي عـدد الخـريجين              ٦٠,٥خريجة يشكلن نحو      ن إجـم ة ـم ي المـئ . ـف
فــي   ٨٦,٠وشــكل عــدد الخــريجين فــي مرحلــة البكــالوريوس نحــو           

م               الي، يليـه م الـع ن مراحـل التعلـي المئة من إجمالي عدد الخريجين ـم
م     ٨,٧عدد الخريجين في مرحلة الدبلوم المتوسط بنحو  في المئة، ـث

 .في المئة ٥,٣بقية المراحل بنحو 
 

النسبه إلى إجماليبناتبنينبناتبنين
اإلجمالي

النسبه إلى إجماليإناثذآور
اإلجمالي

——————————————————————–————————
٧٤٧٠٣٢٧١١٠١١٢٧١٣٢٨٥١٥٥٦٤٢١,٢٤٥١٠٧٥٠٨٨٢٩٥٩٨٩٢٣,٠الرياض

٧٢٨٩٠٠٧١١٨٧٥٢٤٧٦٢٥٠٠٤٩٧٦١٨,٩٤٤٤٣٥٤٥٨٨٠٩٠٣١٥٢١,٦مكة المكرمة
٢٣٨٥٣٠٢٢٣٠٨٩٩٤٩٩١٢١٨٦١٧,١١٤٧٨٩١٤٠٤٨٢٨٨٣٧٦,٩المدينة المنورة

١٥٦٧٧٤١٤٦٧٢٢٨٩٥١٠١٧١٩١٢٧,٣١٢٣٩٢١٣٤١٦٢٥٨٠٨٦,٢القصيم
٤٦١٢٧٠٤٣٤٩٧٧١٤١٦١٢٨١٢٦٩٧١٠,٣٢٧١١٤٢٧٤٦٥٥٤٥٧٩١٣,١الشرقية
٢٥١٣٢٧٢٢٨٨٢٥١٦١٢١٤٩٨٣١١٠١١,٨٢٠٤٦٢١٨٩٣٨٣٩٤٠٠٩,٤عسير
٧٩٥٦٩٧٢٥١٦٥٦٨٥١٩١٠٨٧٤,١٦٦٧٩٦٥٢٢١٣٢٠١٣,٢حائل
١١٣٨٦٧١٠٢٧٠١٤٤٧٤٠١٨٤٨٣,٢٦٣٥١٦٦٧٢١٣٠٢٣٣,١تبوك
٤٧١٥٠٤٤٩٩٧٤٤٤٤٦٣٩٠٧٣,٥٥٣٧٩٥٠٦٨١٠٤٤٧٢,٥الباحة

٤٤١٦٦٤٠٩٩٢٢٠٠١٦٦٣٦٦١,٤٣٢٢٠٢٦٦٢٥٨٨٢١,٤الحدود الشمالية
٦٢٧٧٥٦١٩٤٢٣٢١٣٠١٦٢٢٢,٤٥٠٨٦٤٦٩٢٩٧٧٨٢,٣الجوف
١٦٦٣٠٤١٣٣١١٩٩٥٤٨٠٤١٧٥٨٦,٧١٢٠٧٢٩٨٥٧٢١٩٢٩٥,٣جازان
٦٦١١٠٦٠٦٤٦٢٩٨٢٦٢٥٦٠٢,١٤٣٢٩٣٩٤٢٨٢٧١٢,٠نجران

٣١٦٣٧٧٤٢٩٧٣٤١٢١٣٢٩٣١٢٩٧٥٢٦٢٦٨١٠٠,٠٢٠٧٤١٥٢١٠٠٤٤٤١٧٤٥٩١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ١٧-٢ : إجمالي عدد المدارس بنين وبنات وعدد المعلمين والمعلمات حسب المناطق اإلدارية بالمملكة للعام الدراسي ١٤٣٠/١٤٢٩هـ*

———–————
عدد الطالب

 المناطق  
اإلدارية

* تشمل المراحل اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية.
المصدر: وزارة التربية والتعليم.

————————————————
عدد المعلمين والمعلمات

————————————————
عدد المدارس
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 . السنين
ويدير جامعة الملك عبداهللا مجلس أمناء مستقل دائم،                  
ويدعمها وقف يتم من خالله اإلنفاق على الجامعة، وتقوم على                     
أساس الجدارة وترحب بالرجال والنساء من جميع أنحاء العالم                   

 :وتلتزم بالمبادئ التأسيسية التالية
 

إنشاء مجتمع دولي من العلماء الذين يكرسون جهودهم للعلوم                  -
 .المتقدمة

الترحيب بالرواد في مجال العلوم والتقنية والتجارة واألعمال                 -
 .والتعليم من خالل التعيين والشراآات

 .توفير الحرية األآاديمية للباحثين لإلبداع والتجريب -
تجسيد أعلى المعايير الدولية للمستوى العلمي واألبحاث والتعليم           -

 .والتعلم
توفير الحرية األآاديمية الكاملة للحصول على المعلومات                       -

وتبادل المعارف والمهارات والخبرات لتحقيق النمو واالزدهار              
 .االقتصادي

احتضان وحماية حرية البحث والفكر والنقاش فيما يتعلق بالعمل           -
 .العلمي
 

وتسعى جامعة الملك عبداهللا لتحقيق خطتها البحثية من خالل أربعة 
 :محاور إستراتيجية تتمثل فيما يلي

 .الموارد والطاقة والبيئة -
 .العلوم البيولوجية والهندسة البيولوجية -

م                 ي مؤسـسات التعلـي دريس ـف ة الـت وبلغ عدد أعـضاء هيـئ
ـــ  فــي المملكــة         ١٤٣٠/١٤٢٩العــالي فــي العــام الدراســي        ٣١,٦ه

ي            ى النحـو اآلـت وزعين عـل بدرجـة أسـتاذ، و       ٢١٤١:  ألف عـضو ـم
بدرجــة أســتاذ مــساعد،       ٩٩١٣بدرجــة أســتاذ مــشارك، و          ٤٠٠٧

 ١٠٨٢بدرجــــة معيــــد، و       ٨٨٠٨بدرجــــة محاضــــر، و       ٥٦٧٥و
وبلغ عدد الجامعات في المملكة في العام الدراسي ، بدرجات أخرى
 .آلية ٤٦٢جامعة وبلغ عدد الكليات بها  ٢٧هـ ١٤٣٠/١٤٢٩

 
وتــشير إحــصاءات وزارة التعليــم العــالي إلــى أن عــدد              
ام الدراسـي          الطلبة والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج في الـع

ألــف مبتعثــًا، وشــكلت نــسبة المبتعثيــن           ٦٨هـــ بلــغ     ١٤٣١/١٤٣٠
ن                  ٧٨,١الذآور نحو    ي حـي ن ـف الي عـدد المبتعثـي ن إجـم ة ـم في المـئ

ب     ٥٣,١في المئة منهم  ٢١,٩شكلت نسبة المبتعثات نحو  ألف طاـل
ى حـسابهم             ١٠,٣حكومي مبتعث ونحـو       ف مبتـعث يدرسـون عـل أـل

 .الخاص
 

 نبذة مختصرة عن جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية
تم تشييد جامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية في المملكة           
العربية السعودية لتكون جامعة دولية لألبحاث على مستوى                        
الدراسات العليا تكرس جهودها النطالق عصر جديد من االنجاز            

وهذه .  العلمي في المملكة ويعود أيضًا بالنفع على المنطقة والعالم            
الجامعة هي تحقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن 

التي راودته منذ عشرات          –حفظه اهللا       –عبدالعزيز آل سعود        

الخريجون  (١٤٢٩/٢٨هـ)المقيدونالمستجدونالمرحلة
———————————————

٢١٤١أستاذ٥٨٠٢٢٨٥٢٣٥ذآردآتوراه
٤٠٠٧أستاذ مشارك٣١٠١٢٩٩١٨١أنثى

٩٩١٣أستاذ مساعد٨٩٠٣٥٨٤٤١٦المجموع

٥٦٧٥محاضر٤٥٣٣٩٩٧٠١٢١٠ذآرماجستير
٨٨٠٨معيد٣٠٤٣٨٤٥٨٨٣٥أنثى

١٠٨٢أخرى٧٥٧٦١٨٤٢٨٢٠٤٥المجموع

------١٣٥٥٢١٢٤١٦١٩ذآردبلوم عالي
------٩٠٨٢٠١٤١٢٤٠أنثى

------٢٢٦٣٤١٣٨٢٨٥٩المجموع

------١١٣١٦٠٢٣٢٦٣٨٣٣٦٨٢ذآربكالوريوس
------٩١٧٩٥٣٩٥٤٤٣٥٣٤٧٣أنثى

------٢٠٤٩٥٥٦٢٨٠٨١٨٧١٥٥المجموع

------١٤٨٤٧٢٤٢٣٢٣٣٠١ذآردبلوم متوسط
------١٢٣٠٤٢٨٤٠٦٥٥٦٥أنثى

------٢٧١٥١٥٢٦٣٨٨٨٦٦المجموع

------١٣٤٤٧٥٢٧١٢٤٩٤٠٠٤٧ذآراإلجمالي
------١٠٨٣٦٠٤٣٥٦٢٠٦١٢٩٤أنثى

٣١٦٢٦---٢٤٢٨٣٥٧٠٦٨٦٩١٠١٣٤١المجموع

———————

جدول رقم ١٧-٣ : إحصاءات التعليم العالي في المملكة حسب المراحل للعام الدراسي ١٤٣٠/١٤٢٩هـ
أعضاء هيئة التدريس

(-) : ال تنطبق.
المصدر: وزارة التعليم العالي.
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المرجعي المعترف به دوليًا لتصميم وبناء وتشغيل مباني خضراء           
عالية األداء، وبالفعل حصلت جامعة الملك عبداهللا على التصنيف            
البالتيني في هذا المجال قبيل افتتاحها مما يؤآد أن الجامعة                            
استطاعت أن تصمم بناءها على أعلى مستويات األداء في توفير               
الطاقة، وآفاءة استخدام المياه والحد من انبعاثات غاز ثاني أوآسيد   
الكربون، وتحسين نوعية البيئة الداخلية وذلك سوف يجعل الحرم            
الجامعي واحدًا من أضخم المشاريع في العالم التي حازت على                   

) مجلس البناء األخضر في الواليات المتحدة األمريكية               (شهادة   
وهذه الشهادة التي حازت عليها جامعة الملك عبداهللا هي األولى                 

 .من نوعها على مستوى الشرق األوسط
 

إن المناخ الصحراوي الفريد في المملكة العربية                              
السعودية والشرق األوسط يوجد فرصًا وتحديات أمام جامعة                    

منها أشعة الشمس الوافرة، وقلة             والتقنية،الملك عبداهللا للعلوم        
هطول األمطار وموارد المياه الصالحة للشرب، وتضطلع الجامعة   
بدور هام في االستفادة من هذه البيئة الصحراوية وذلك بإيجاد                      
أساليب جديدة ومبتكرة إلدارتها والمحافظة عليها، واستكشاف                  

 .وتطوير مصادر بديلة للطاقة
 

وتلتزم جامعة الملك عبداهللا باالبتكار في مجال التنمية                    
. المستدامة وزيادة الوعي العام العالمي بهذه المسائل الهامة                         

وستكون الجامعة بمثابة مختبر حي يثبت أن أساليب استخدام                       
الطاقة وإدارة المواد واستهالك المياه المسئولة بيئيًا يمكن أن تطبق          

 . في المنطقة
  

وستبدأ الجامعة في منح درجتي الماجستير والدآتوراه                  
 :للمجاالت التالية

 .الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب -
 .العلوم البيولوجية -
 .الهندسة الكيميائية والبيولوجية -
 .العلوم الكيميائية -
 .علوم الحاسوب -
 .علوم وهندسة األرض -
 .الهندسة الكهربائية -
 .العلوم والهندسة البيئية -
 .العلوم والهندسة البحرية -
 .علوم وهندسة المواد -
 .الهندسة الميكانيكية -
 

مراآز أبحاث للمرحلة           ٩آما أسست الجامعة مبدئيًا               
 :األولى لتشغيل الجامعة وهي

 .مرآز أبحاث الحفز الكيميائي -
 .مرآز أبحاث االحتراق النظيف -
 .مرآز أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة البديلة للعلوم والهندسة -
 .مرآز أبحاث تحلية المياه -
 .مرآز أبحاث األغشية -
 .مرآز أبحاث جينوميات اإلجهاد في النبات -
 . مرآز أبحاث علوم وهندسة البحر األحمر -

 .علم وهندسة المواد -
 .الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية -
 

م لتمنح  ٢٠٠٩وقد فتحت الجامعة أبوابها في شهر سبتمبر          
ويشغل حرم الجامعة الرئيس    . مجاًال دراسيًا ١١درجات علمية في 
آيلو متر مربع على شاطئ البحر األحمر            ٣٦مساحة تقدر بنحو     

 .آيلو مترا تقريبًا شمال مدينة جدة ٨٠في ثول على بعد 
 

 : م فيما يلي٢٠٢٠وتتمثل رؤية الجامعة لعام 
إجراء أحدث األبحاث األساسية واألبحاث الموجهة نحو تحقيق             -

أهداف محددة في مجال العلوم والتقنية تضاهي األبحاث التي                      
 .تجريها أفضل عشر جامعات للعلوم والتقنية في العالم

الترآيز على األنشطة البحثية واألآاديمية في المجاالت التي                   -
. يمكن أن تتميز بها جامعة الملك عبداهللا وفقًا للمعايير العالمية                     

وسيكون الترآيز على األثر وليس الكم، وسيكون لجامعة الملك                 
عبداهللا مراآز بحثية تشتهر بأنها رائدة العالم في مجاالت                                

 .تخصصها
الخريجون يتمتعون بمهارات عالية ومدربون تدريبًا عاليًا،                     -

 .ويملكون القدرات والدافع ليكونوا قادة في مجال التعليم واألعمال
أنشطة أبحاث وتسويق تسهم بصورة واضحة في تنويع وتعزيز             -

اقتصاد المملكة، ويقاس ذلك بإيجاد فرص العمل، وتنمية                               
 .الصناعات الجديدة والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

تنوع واستدامة قاعدة اإليرادات التي تدعم آال من متطلبات                      -
 .التشغيل ورأس المال

 
 : المهمة

تسهم جامعة الملك عبداهللا في تقدم العلم والتقنية من خالل             
آما تسهم في زيادة التوعية في مجال العلوم         .  األبحاث التي تجريها  

والتقنية، وتساعد على تنويع االقتصاد السعودي، وتتصدى                          
للتحديات ذات األهمية اإلقليمية والعالمية، بما فيه صالح المملكة               

 .والمنطقة والعالم
 

 :التنمية المستدامة
التنمية المستدامة جزًء ال يتجزأ من رسالة جامعة الملك                

عبداهللا للعلوم والتقنية لرعاية اإلبداع في العلوم والتقنية ودعم                      
األبحاث ذات المستوى العالمي في المجاالت التي تهم المملكة                     

ويتجلى ذلك  .  العربية السعودية والمنطقة والعالم مثل الطاقة والبيئة
في الممارسات المستدامة في خطة أبحاث الجامعة وتخطيط                        

 .حرمها الجامعي وأنشطتها
ودمجت الجامعة التدابير المستدامة في تصميم الحي                      

السكني بأآمله باإلضافة إلى عرض أساليب جديدة للبناء في                         
المنطقة، وأساليب جديدة للحياة تعزز اإلدارة المسئولة لموارد                    

 .الطاقة والمحافظة عليها
 

وأتبعت نظام تصنيف الريادة في مجال الطاقة والتصميم             
البيئي الصادر عن مجلس البناء األخضر في الواليات المتحدة                   

USGBC LEED          لتحديد معايير األداء في المحافظة على البيئة
حيث تعد الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي المقياس                           
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ن آليــات                     الي عـدد الخـريجين ـم غ إجـم ب آخـر بـل ن جاـن وـم
ومعاهد ومراآز التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

ــــام الدراســـي        ــي الع ــي   ١٤٣٠/١٤٢٩ـف ــب     ٢٠,٧حواـل ــف طاـل أـل
ن      ١٢,٧حوالي  :  ومتدرب موزعين على النحو اآلتي ألف خريج ـم

ي          ة ، وحواـل ات التقنـي د  المهنيــة            ٨,٠الكلـي ن المعاـه أالف خـريج ـم
سبة                 .  الصناعية اض الـن ة الرـي ي  منطـق وقد سجل عـدد الخـريجين ـف

 ٢٤,٢األآبر من إجمالي عدد الخريجين في المؤسسة، بنسبة بلغت 
سبة                   ة بـن ة المكرـم ة مـك ة منطـق ا  منطـق م تلتـه ي    ١٧,٨في المئة، ـث ـف

ة عـسير          ١٩,٥المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  م منطـق في المئة، ـث
سبة             ٨,٧بنسبة  صيم بـن ة الـق م منطـق ة، ـث م        ٧,٥في المـئ ة، ـث ي المـئ ـف

في المئة، وتتوزع النسبة المتبقية  ٥,٤منطقة المدينة المنورة بنسبة 
 .على بقية المناطق

  
وبـــلغ إجمــالي عــدد أعــضاء هيئــة التــدريس فــي آليــات                  

ب           ة للتدرـي ومعاهد ومراآز التدريب المهني التابعة للمؤسـسة العاـم
ــ  نحـو      ١٤٣٠/١٤٢٩التقني والـمهني في عـام        ف عـضو       ٦,٤ه آـل

ة،  ونحـو                ٦٠,٩منهم ما نسبته   ات التقنـي ي الكلـي ة ـف  ٣٩,١في المـئ
فــي المئــة أعــضاء هيئــة تــدريس فــي معــــاهد التــدريب المهنيـــة                   

 .الصناعيــة
 

وبلــغ عــدد الكليــات ومعاهــد التــدريب المهــني الــصناعي،             
ـــام                 ـــي عـ ـــسة ـف ـــة للمؤسـ ـــات التابـع ـــة للبـن ـــا التقنـي ـــد العلـي والمعاـه

ـــ  ١٤٣٠/١٤٢٩ ـــها       ٩٧ه   ٦٢آليــة تقنيــة،  و        ٣٥آليــة ومعهــد، من
 ). ٤-١٧جدول رقم (معهدًا للتـدريب المهني الصناعي 

 
ومن جانب آخر، بلغ عدد المتدربين ضمن برامج التدريب   

ي     ني والمهـن األهلي الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التـق
هـــ  منهــم    ١٤٣٠/١٤٢٩ألــف متــدرب ومتدربــة فــي عــام              ٨٣,٨
 .ألف  من اإلناث ٢٣,٣ألف  من الذآور ونحو  ٦٠,٦

 
ي عـام      في حين تخرج من برامج مراآز التدريب األهلية ـف

ـــ  نحــو     ١٤٢٩/١٤٢٨ ألــف خــريج وخريجــة، منهــم نحــو          ٥٣,١ه
 .آالف من اإلناث ٦,٨ألف من الذآور ونحو  ٤٦,٣

 

 .مرآز أبحاث النمذجة الهندسية والتصوير العلمي -
  .مرآز أبحاث العلوم الحيوية الحاسوبية -

 التعليم الفني
د                  ات ومعاـه ي آلـي دربين ـف ة الدارسـين والمـت بلغ عدد الطلـب

ـــام الـــدراسي              ـــي العـ المؤســسة العامــة للتــدريب التقــني والمهــني ف
ة بنحـو             ٨٦,٧هـ  نحـو     ١٤٣٠/١٤٢٩ درب مقارـن ب ومـت ف طاـل أـل

ألــف طالــب ومتــدرب فــي العــام الدراســي الــسابق بارتفــاع               ٨٣,٣
 . في المئة  ٤,١نسبته 

ة             د المؤسـسة العاـم وبلغ عدد المستجدين في آليات ومعاـه
ـــني          ـــني والمه ـــدريب التق ـــدرب فـــي عـــام        ٤٧٧٠٣للت طالـــب ومت

فــي    ٢٠,٧وســجلت منطقــة الريــاض  نــسبة               ،  هـــ١٤٣٠/١٤٢٩
د               ات ومعاـه ي آلـي دربين ـف ة الدارسـين والمـت المئة من إجمالي الطلـب
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 

سبة               ٢٠,١ ة بـن ة المكرـم ة مـك م منطـق ة،      ١٧,٨في المئة، ـث ي المـئ ـف
سبة               ٩,٥تليها منطقة عسير بنسبة     صيم بـن ة الـق م منطـق ة، ـث ي المـئ ـف

سبة      ٦,٧ ة     ٦,٠في المئة، ثم المدينة المنورة بـن ي المـئ وتوزعـت  .  ـف
 .النسبة المتبقية على بقية المناطق

 
وبلــغ إجمــالي عــدد الطلبــة فــي آليــات ومعاهــد المؤســسة              

هـ  ١٤٣٠/١٤٢٩العامة للتدريب التقني والمهني في العام الدراسي      
ي        ٢١,٧منهم نحو   .  ألف  طالب ومتدرب  ٨٦,٧حوالي ة ـف ي المـئ ـف

فــي المئــة فــي المنطقــة الــشرقية،          ١٩,٣منطقــة الريــاض ، ونحــو       
ة،  ونحـو              ١٨,٦ونحو   ة المكرـم ة مـك ي منطـق ي    ٨,٧في المئة ـف ـف

صيم،             ٧,٨المئة في منطقة عسير، ونحو     ة الـق ي منطـق ة ـف ي المـئ ـف
سبة           ٦,٢ونحو  ورة ، وتوزعـت الـن في المئة في منطقة المدينة المـن

 .المتبقية على بقية المناطق
وقــد جــاء توزيــع إجمــالي عــدد الطلبــة فــي آليــات ومعاهــد             

المؤســسة العامــة للتــدريب التقــني والمهــني فــي العـــام الدراســي                  
ات      ٦٩,١:  هـ  على النحو اآلتي١٤٣١/١٤٣٠ ألف طالب في الكلـي

سبتهم نحـو      )  مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس (التقنية   ٧٩,٧شكلت ـن
ألــف   ١٧,٦فــي المئــة مــن إجمــالي عــدد الطلبــة الملتحقيــن،  ونحــو            

سبتهم         ة      ٢٠,٣ملتحق بالمعاهد المهنية الصناعية شـكلت ـن ــي المـئ ف
 .مــن إجـمالي عــدد الطلبـة الملتحـقين

 

عدد الكلياتعدد أعضاءعددإجماليعدد الطلبة
أوالمعاهدهيئة التدريسالخريجينعدد الطلبةالمستجدين

—————————————————————————––——
الكليات التقنية

٣٧٦٠٦٦٧٧١٦١٢٧٥٠٣٨٨٨٣٥     مرحلة الدبلوم
***٥٤٧١٣٥٢     مرحلة البكالوريوس
٩٥٥٠١٧٦٠٧٧٩٦٦٢٤٩٧٦٢المعاهد المهنية الصناعية

٤٧٧٠٣٨٦٦٧٥٢٠٧١٦٦٣٨٥٩٧المجموع
*   مرحلة البكا لوريوس فقط في الكلية التقنية بالرياض وتشترك مع مرحلة الدبلوم بالمدرسين والمبنى.

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدول رقم ١٧-٤ : نشاط التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراسي ١٤٣٠/١٤٢٩هـ
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 معهد اإلدارة العامة
أنجــز معهــد اإلدارة العامــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة           

العامــة والخاصــة والحلقــات التطبيقيــة والنــدوات واللقــاءات خــالل          
ـــ، فــي المرآــز الــرئيس بالريــاض       ١٤٣٠/١٤٢٩العــام التــدريبي     ه

غ عـدد           وفروعه في الدمام وجدة والفرع النسوي في الرياض،  وبـل
ة بنحـو         ٤٩,٨المشارآين في هذه األنشطة نحو   ألف مشارك مقارـن

سابق    ٥١,٧ دريبي اـل ع عـدد      .   ألف مشارك في العام الـت وجـاء توزـي
ألف مشارك    ٤٥,٣:  المشارآين في برامج المعهد على النحو اآلتي

ـــة العامـــة، و          ـــبرامج التدريبي متـــدرب فـــي البرامـــج      ١٥٢٨فـــي ال
مــشارك فــي الحلقــات التطبيقيــة، و          ١٨٨٢التدريبيــة الخاصــة، و      

 . مشارآًا في الندوات واللقاءات ١١٠٠
 

وبلــغ عــدد الخــريجين مــن المعهــد فــي العــام التدريبــي                
ج     ١١٤١خريجًا، منهم  ١٢٣٨هـ ١٤٢٨/١٤٢٧ ن البراـم خريجًا ـم

 .خريجًا من البرامج اإلعدادية الخاصة ٩٧اإلعدادية العامة، و
 

ام                   ي الـع د ـف ــي المعـه دريب ف ة الـت وبلغ عدد أعـضاء هيـئ
ــ   ١٤٣٠/١٤٢٩التدريبي     م       ٦٣٠ه ن      ١٢٦عضــوًا منـه عـضوًا ـم

فــي المئــة مــن إجمــالي عــدد        ٢٠,٠غــير الــسعوديين تــشكل نــسبتهم      
 ). ٥-١٧(أعضاء هيئة التدريب جدول رقم 

 
 الجمعيات الخيرية 

ن            ة ـم ي المملـك ة ـف ات الحكومـي إضافة إلى ما تقدمه الجـه
رعاية ومساعدات  للفقراء والمحتاجين من ذوي الدخل المنخفض،  
ـــة           ـــديم اإلعانـــات العيني تقـــوم الجمعيـــات والمؤســـسات الخيريـــة بتق
ل              ى العـم ستطيع عـل دريب الـم اتهم، وـت والنقدية للمحتاجين بجميع فـئ
ع                   ي دـف ساعدة ـف ساآن والـم اء الـم ه، وبـن من األسر المحتاجـة وتأهيـل
االيجــار، وتــسديد فواتــير الخــدمات العامــة، ومــساعدة أصــحاب                
المــشروعات الــصغيرة، ومــساعدة الــشباب علــى الــزواج، وتقديــم            

وقين    ام والمـع ات             .  اإلعانات لأليـت ه الجمعـي ا قدمـت الي ـم غ إجـم د بـل فـق
ار    ١,٧نحـو   ) م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/٣٠الخيرية بالمملكة في عام  ملـي

فــي المئــة عمــا آانــت عليــه فــي عــام                ٦,٦ريــال  بزيــادة نــسبتها        

ال    ١,٦والبالغ  )  م٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/٢٨ غ    .  مليار رـي وشـكلت المباـل
 ٢٧,٤المصروفة من قبل الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض نحـو       

فــي المئــة مــن إجمــالي المــصروفات، ثــم المنطقــة الــشرقية  بنحــو               
ة بنحـو            ٢٠,١ ة المكرـم ة،      ١٩,٤في المئة،  ثم منطقة مـك ي المـئ ـف

تي عـسير و             ١١,٢وفي منطقة القصيم بنحو    ي منطـق ة، وـف في المـئ
ورة          ٤,١حائل بنسبة  ة المـن ة المديـن في المئة لكل منهما، وفي منطـق

ي       ٣,٣في المئة، وفي منطقة تبوك بنسبة  ٣,٩بنسبة  ة، وـف ي المـئ ـف
شمالية               ٢,٩منطقة جازان بنسبة   ة الحـدود اـل ي منطـق ة، وـف ي المـئ ـف

ي    ١,٢في المئة، وفي منطقة الباحة بنسبة  ١,٤بنسبة  في المئة، وـف
ة  نجـران                 ٠,٨منطقة الجوف بنسبة   ي منطـق ة، وأخـيرًا  ـف ي المـئ ـف

 ).٦-١٧رقم (في المئة جدول  ٠,٣بنسبة 
 

المجموعفرع جدةفرع الدمام
———————————————————————

٢٨٨٥٥٤٣٤٦٨٣٠٠٣٧٥٢٤٥٢٥٣عدد المتدربين في البرامج التدريبية العامة
٧٠٧٤٢٢٣٨٤١٥١٥٢٨عدد المتدربين في البرامج التدريبية الخاصة

٨٠٢٣٥٢٥١١٢١٧١٨٨٢     الحلقات التطبيقية
٧٠٠٣٠٠٠١٠٠١١٠٠     الندوات واللقاءات

٣١٠٦٤٥٤٢٠٩١٩٥٤٠٨٤٤٩٧٦٣مجموع المتدربين
٥٩٤٢٥٨١٤٤١٤٥١١٤١عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية العامة

٩٧٠٠٠٩٧عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية الخاصة
٦٩١٢٥٨١٤٤١٤٥١٢٣٨مجموع الخريجين* 

٣٠٤٥٠٧٩٧١٥٠٤عدد أعضاء هيئة التدريب (سعوديون)
٩٤١٣١٠٩١٢٦عدد أعضاء هيئة التدريب (غير سعوديين)
٣٩٨٦٣٨٩٨٠٦٣٠مجموع أعضاء هيئة التدريب

دريبي ١٤٣٠/١٤٢٩هـ جدول رقم ١٧-٥ : النشاط التدريبي لمعهد اإلدارة العامة في المرآز الرئيس وفروعه  للعام الت

 * : في العام التدريبي ١٤٢٨/١٤٢٧هـ              المصدر: معهد اإلدارة العامة  .

الفرع النسوي 
بالرياض

المرآز الرئيس 
بالرياض

(٢٠٠٧)(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)
————————————————
٤٧٧.٤٤٣٩.١٤٦٨٢٧.٤الرياض

٢٣٩.٢٣١٠.٧٣٣١.٢١٩.٤مكة المكرمة
٤٦.٣٦٣.١٦٧.٢٣.٩المدينة المنورة

١٥٦.٩١٧٩.١١٩٠.٩١١.٢القصيم
٢٠٤.٨٣٢٠.٩٣٤٢٢٠.١الشرقية
٥٢.٥٦٤.٨٦٩.١٤.١عسير
٥٤.٣٥٢.١٥٥.٦٣.٣تبوك
٧١.٩٦٥.١٦٩.٤٤.١حائل

٢٠.٧٢٢.٦٢٤.١١.٤الحدود الشمالية
٥٠.٨٤٧٥٠.١٢.٩جازان
٧.٧٤.٦٤.٩٠.٣نجران
١٦.٩١٩٢٠.١١.٢الباحة
١٢.٥١٢.٢١٣٠.٨الجوف
١٤١١.٩١٦٠٠.٣١٧٠٥.٦١٠٠اإلجمالي

——————–——————
(مليون ريال)

 المبالغ المصروفة
جدول رقم ١٧-٦ : نشاط الجمعيات الخيرية

المصدر : وزارة الشؤون االجتماعية.

نسبة المبالغ 
المصروفة في 
عام ٢٠٠٩ 
إلى اإلجمالي

المنطقة
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 وآالة الضمان االجتماعي
ن                            اجــي حــت ـم ى اـل وصـول إـل ي اـل د ـف دور راـئ ة ـب اـل وـآ تقوم اـل

ة        .  السعوديين وسد حاجاتهم اـل وـآ ا اـل ـه وتقسم اإلعانات التي تصـرـف
إعــانــات الــعــاجــزيــن جــزئــيــًا أو آــلــيــًا، واأليــتــام، والــنــســاء                :  إلــى

ودي                    ـق ـف وارث، وـم م ـآ ـه ت ـب ن حــل المحتاجات، وأسر السجناء، وـم
دم                 .  العائل ـق ن وـت اجــي حــت ـم ـل آما تصرف الوآالة إعانات مقطـوعـة ـل

ات        .  مساعدات الدعم التكميلي ن إعـاـن وقد بلغ إجمالي المنصـرف ـم
ــ   ١٤٢٩/١٤٢٨خالل العام  حـو    )  م٢٠٠٨( ه ال        ١٣,٢ـن ار رـي ـي ـل ـم

 . في المئة عن العام السابق ٢٢,٨بزيادة نسبتها 
حـوذت          ومن حيث المبالغ المصروفة حسب المناطـق، اســت

غ                     ٢٠,٣منطقة مكة المكرمة على   اـل ـب ـم ي اـل اـل ن إجــم ة  ـم ـئ ـم ي اـل ـف
م               ة، ـث ـك ـل ـم ـم اطـق اـل ـن ن ـم المصروفة، وهي تمثل النصيب األآبر بـي

ة            ١٤,٤منطقة الرياض بنسبة  ســب ـن ر ـب ة عســي في المئة، تلتها منطـق
ة       ١٢,١ ســب م          ١١,٦في المئة ، ثم المنطقة الشرقية بـن ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف

في المئة، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة   ٩,٤منطقة جازان بنسبة 
ــم       ٥,٤في المئة، ثم منطقة حائل بنسبة  ٨,٠ ــ ــدول رق في المئـة جـ

)٧-١٧.( 
د          ٨٥٥,٣وقد استفاد من الضمان االجتماعي   ـي ـف ف مســت أـل

ـغت        )   م٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩/١٤٢٨خالل العام  ـل ادة ـب زـي ي    ١٢,٨ـب ـف
ن     ، ،  هـ١٤٢٨/١٤٢٧المئة عن عام  اطـق ـم ومن حيث نصيب المـن

دون       ـي ـف إجمالي عدد المستفيدين من الضمان االجتماعي، مثل المســت
ة          اـف ي ـآ ن ـف دـي في منطقة مكة المكرمة  النصيب األآبر بين المستفـي

ــن                          ٢٠,٩المناطق بنسبة  ن م دـي ـي ـف ـــت سـ ـم ي اـل اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ام       ـع ــ   ١٤٢٩/١٤٢٨الضمان االجتماعي خـالل اـل م   ) م٢٠٠٨( ه ، ـث

ــة          ١٤,٧منطقة الرياض بنسبة  طــق ـن ـم ن اـل في المئـة، وتلـتهـا آل ـم
ا                 ١٢,٢الشرقية ومنطقة عسير بــنسبـة  ـم ـه ـن ل ـم ـك ة ـل ـئ ـــم ــ ــي ال ــ فـ

 ).٧-١٧جـدول رقم (

 الصندوق الخيري الوطني
ــي                  ــام الماـل ــي الـع ــصندوق الخـــيري الوطـــني ـف ــام اـل ـق

بتنفيــذ بــرامج منــح تعليميــة  شــملت            )  م٢٠٠٩(هـــ   ١٤٣١/١٤٣٠
دبلومــات  (منحــة تعليميــة       ١٧٤١مختلــف منــاطق المملكــة  منهــا          

ا    ٩٢، في حين نفذ الصندوق )طبية  ٦٠:  منحة تعليمية متنوعـة منـه
منحة دبلومات  ٣٢منحة في مجال الخياطة  المصنعية والتجميل، و

ة حـسب المناطـق                ،   متنوعة دبلومات الطبـي ح اـل ع مـن وقد جـاء توزـي
اض، و           ٢٥٧:  على النحو التالي   ة الرـي ي منطـق منحـة    ٥٠١منحـة ـف

ورة،        ٢١٦في منطقة مكة المكرمة، و ة المـن ة المديـن منحة في منطـق
شرقية،     ٢٣٥منحة في منطقة عسير، و ٢٠١و ة اـل منحة في المنطـق
حائل، والحدود الشمالية، والقصيم،   :  منحة في آل من مناطق ٥١و

منحــة تعليميــة،      ٤٨فيمــا آــان نــصيب منطقــة الباحــة            .  والجــوف
ة            .  منحة تعليمية   ٧٩ومنطقة جازان  ة الكلـي الي  التكلـف غ إجـم د بـل وـق

 .مليون ريال ٨٣,٤لتمويل هذا البرنامج أآثر من 
 
وفيمــا يتعلــق ببرنــامج المــشروعات الــصغيرة واألســر          

م  ٢٠٠٩مــشروعًا   فــي عــام          ٢٩٤المنتجــة فقــد اعتمــد الــصندوق       
ة بلغــت نحــو      الي             ٤,٩بتكلـف : مليــون ريــال موزعــة علــى النحـو الـت

شرقية           ٤٦منطقة الرياض    ة اـل شروعًا،    ٢٥مشروعًا ،  والمنطـق ـم
مشروعًا،   ٦١مشروعًا، ومنطقة مكة المكرمة  ٧٢ومنطقة القصيم 

ن     ١٢٤وقد نفذ الصندوق .   مشروعًا ٩٠ومنطقة حائل  مشروعًا ـم
 ٥٠مـــشروعًا لالنـــاث، و     ٧٤إجمـــالي المـــشاريع المعتمـــدة، منهـــا       

مــشروعًا تجاريــًا،      ٥١ومــن هــذه المــشاريع        .   مــشروعًا للــذآور   
مــشروعًا   ٢٣مــشروعًا خــدميًا، و     ٤٩ومــشروع واحــد صــناعي، و    

 .زراعيًا
 

١٤٢٨/٢٧١٤٢٩/٢٨١٤٢٨/٢٧١٤٢٩/٢٨
(٢٠٠٨)(٢٠٠٧)(٢٠٠٨)(٢٠٠٧)المنطقة
—–————————–——————–———————————————
١٦٠٥,٦١٩٠٣,٥١٤,٤١١٣٨٥٥١٢٥٥٣٦١٤,٧الرياض

٢١٦٢,٨٢٦٨٩,٧٢٠,٣١٥٦٥٢٧١٧٨٧٢١٢٠,٩مكة المكرمة
٨٥٧,٨١٠٥٩,٩٨,٠٥٥٥٨٦٦٣٩٧٠٧,٥المدينة المنورة

٤٧٢,١٥٩٤,٢٤,٥٣٢٧٥٣٣٥٧٨٤٤,٢القصيم
١٢٤٦,٥١٥٣٥,١١١,٦٩٤٢٩٦١٠٤٦٢٨١٢,٢الشرقية
١٣٣٩,٣١٦٠٦,٨١٢,١٩٣٤٣٩١٠٣٩٩٨١٢,٢عسير
٣٣٨,٥٤٢٩,٢٣,٢٢٤٧٩٣٢٨٣٣١٣,٣تبوك
٥٤٨,٩٧٠٩,٦٥,٤٣٦٩١٩٤٢٩١٠٥,٠حائل

٢٥٥,٩٢٩٢,٤٢,٢١٦٢٥٥١٨٠٦٠٢,١الحدود الشمالية
٩٨٥,٦١٢٤١,٨٩,٤٦٤٣٢٧٧٥٣٠٦٨,٨جازان
٣٤٧,٧٤٣٤,١٣,٣٢٤٠١١٢٦٩١٥٣,١نجران
٣٤٣,٨٤٠٨,٧٣,١٢٥٨٧٨٢٨٧٠٠٣,٤الباحة
٢٦٣,٥٣٢٠,٤٢,٤١٩٥٦٩٢٢٤٦٦٢,٦الجوف
١٠٧٦٨,٠١٣٢٢٥,٤١٠٠٧٥٨٢٠٨٨٥٥٣٢٥١٠٠اإلجمالي 

 ———————————
عدد المستفيدين

——–————————

جدول رقم ١٧-٧ : انجازات الضمان االجتماعي 
المبالغ المصروفة (مليون ريال)

نسبة المبالغ 
المصروفة في  

٢٠٠٨ إلى اإلجمالي 

نسبة عدد 
المستفيدين في  

٢٠٠٨ إلى اإلجمالي 
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٢٠٠ 

ع          واـق ورة ـب ة  و          ١٠٠وجازان، والمدينة المـن ـي ـن ان     ٣وحـدة ســك ـب ـم
 . للمرافق لكل مدينة من هذه المدن

 
 مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية 

ـيس              ١٤٢١بدأ هذا البرنامج في عام   رـئ ن اـل ه ـم وجــي ـت هـ  ـب
ن                               طـان ـب ر ســل ـي ي األـم ـك ـل ـم و اـل ؤسـسـة صـاحـب الســم ـم ـل ى ـل األعـل
اع                  دـف ر اـل وزراء وزـي جــلس اـل عبدالعزيز ولي العهد نائب رئـيس ـم
والطيران والمفتش العام، وذلك ضمن حرصه على تلمس حـاجـات   
المواطنين وتحسين ظروفهم الحياتية، ويتضمن هذا البرنامج إنشاء  

د  .  مليون ريال ٥١٣,٢وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت  ١٦٢٦ وـق
ة عـام                    ٧٤٦تم انجاز    اـي ـه ى ـن ة حــت ـي ـن ن     ١٤٣٠وحـدة ســك ــ،  وـم ه

وحــدة ســكــنــيــة خــالل عــامــي         ٥٠٠الــمــتــوقــع أن يــكــتــمــل انــجــاز         
وحــدة ســكــنــيـــــة  قــيــد          ٣٨٠فــي حــيــن هــنــاك       .  هـــ١٤٣٢/١٤٣١

 . الدراســة
 

ة                      ـك ـل ـم ـم اطـق اـل ـن ظـم  ـم ـع ي ـم وقد توزعت تلك الوحدات ـف
ر،              ١٠٠: وذلك على النحو التالي ة عســي طــق ـن ـم وحدة  في القحمة ـب

ي     ١٥٠وحدة في  نجران، و ١٢٠وحدة في  تبوك، و ٣٥٠ وحدة ـف
اط ، و          ٧١وحدة في  مكة المكرمة، و  ٢٨٠حائل، و ـغ وحدة في اـل
ورة،            ١٨٠وحدة في مدينة  الليث ، و  ٢٠٠ ـن ـم ة اـل ـن دـي ـم ي اـل وحدة ـف

ال، و                     ١٠٠و ـع ة اـل ـن دـي ـم ة ـل ـع اـب ـت ل اـل ي      ٧٥وحدة في النجـي وحـدة ـف
 .  منطقة جازان

  
 جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري

إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الفقر وتوفير  
صـادي      ،  السكن المناسب لألسر المحتاجة  ـت واإلرتقاء بمستواهم االـق

ن                       ان ـب ـم ر ســل ـي ي األـم ـك ـل ـم و اـل واالجتماعي فقد أقام صـاحـب الســم
ان          ”  عبدالعزيز جمعية خيرية تنمويًة بمسمى    ـم ر ســل ـي ة األـم ـي جمـع

ه   ) م١٩٩٨( هـ  ١٤١٩/١٤١٨في عام “ لإلسكان الخيري ، ورسالـت
هي تأهيل المحتاجين ليعتمدوا على أنفسهم بعد اهللا تعالى من خـالل    
ا           ـه اـئ ـن ـب برامج تنموية تسكينهم في مجمعات سكنية يقوم المشـروع ـب

ويهدف المشروع . “ تنمية اإلنسان من خالل اإلسكان” وفق رؤية 
ي            م ـف ـه ن ومسـاعـدـت اجــي إلى إنشاء مجمعات سكنية الحتضان المحـت
م                   دـي ـق ن خـالل ـت ر ـم ـق ـف رة اـل ن داـئ تنمية أنفسهم وقدراتهم للخروج ـم
م                       ـه ـل ـي أـه ن أجـل إعـادة ـت شـروع ـم ـم برامج تنموية لسكان وحدات اـل

ن                   جــي ـت ـن ى ـم ن إـل دـي ـم ـت ـع ن ـم دف      .  ومساعدتهم للتحول ـم ـه ك ـي ذـل وـآ
ات     المشروع إلى توفير االستقرار لألسر الفقيرة والحد من السلوآـي
ــرار           ـم السلبية التي قد تنتشر في أوساط الفقراء وتشجع على االســت

 . في حالة الفقر
 

وقد قامت الجمعية بتنفيذ أربعة مجمعات سكنية  في منطقة  
ن           ن ـم ـي وـن ـك ة ـم  ٢٧٧الرياض، تشمل مجمعين سكنيين بحي سلطاـن

ة،         ١٢٦وحدة سكنية، ومجمع بحي البديعة يتكون من  ـي ـن وحـدة ســك
ن       ون ـم ة          ٨٧ومجمع بحي الجرادية ويتـك ـي ـن ن     .  وحـدة ســك ي حــي ـف

ة     ـي هناك مجمعان سكنيان تحت التنفيذ في آل من  محافظة المزاحـم
ن       ٨٤ويتكون من  ون ـم ـك  ١١٦وحدة سكنية، ومحافظة الخرج ويـت
آما أن هناك مجمعًا سكنيًا في محافظة القويعية تحـت   .  وحدة سكنية

 . وحدة سكنية ٢٠٠الترسية يتكون من 

 
ـــود وزارة الشـــؤون                ـــب آخـــر، وضـــمـــن جـــه ومـــن جـــان

ة خـالل عـام           اعــي ـم االجتماعية، قدمت وآالة الرعاية والتنمية االجـت
ال       ٢,٤هـ إعانات  للمعوقين بلغت حوالي ١٤٣١/١٤٣٠ ار رـي ـي مـل

ات            . ألف معاق  ٢٠٦,٦استفاد منها نحو  ة إعـاـن اـل وـآ دـمت اـل ا ـق آـم
 ٦١٠٠مليون ريال استفاد منها  ٢٠٠,٣لألسر الحاضنة بلغت نحو 

زواج   ١٦,١مستفيد، وقدمت الوآالة حوالي  مليون ريال  إعانات لـل
 . مستفيد ٥٢٦٨استفاد منه نحو 

 
 الهيئة العامة لإلسكان 

ا                  غ عـددـه ـل ة  ـب ـي اـن ع إســك تنفذ الهيئة العامة لإلسكان مشارـي
وحــدة ســكــنــيــة وذلــك آــمــا فــي نــهــايــة الــعــام الــمــالــي                           ٣٢٢١

ة    ١٤٣١/١٤٣٠ هـ ، وقد غطت هذه المشاريع  سبع مناطق بالمملـك
ة،  و       ٩٠٠: موزعة على النحو التالي ـي  ٣١١وحدة بالمنطقة الشـرـق
ورة، و                ١٤٩وحدة بمنطقة جازان، و  ـن ـم ة اـل ـن دـي ـم ة اـل وحدة بمنطــق

وك، و          ٩٠١وحدة بمنطقة القصيم، و  ٣٨١ ـب ة ـت  ٣٠٦وحدة بمنطـق
 .وحدة بمنطقة الجوف ٢٧٣وحدة بمنطقة الحدود الشمالية، و 

 
 مؤسسة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي 

وي                        ـم ـن ـت ان اـل إلـســك ه ـل دـي واـل داهللا ـل قامت مؤسسة الملك عــب
ة  و             ٢٣٠٢بتنفيذ   ـي ـن اصـر                ٨١وحـدة ســك ـن ـع ق واـل راـف ـم ـل ى ـل ـن ـب ـم

 .مليون ريال ٥٨٤,١التجارية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 
 

راحـل                     الث ـم ى ـث فقد تم تنفيذ خمسـة عشـر مشـروعـًا  عــل
ن         :  على  النحو التالي ون ـم ـك ع ـم ـب وحـدة    ١٨٤مشروع النباه في يـن

ان            ٧سكنية و  ـع مبان للمرافق والعناصر التجارية، ومشـروع الشــب
اصـر               ٦وحدة سكنية و    ٤٨في أملج ويشمل  ـن ـع ق واـل راـف ـم ـل ان ـل ـب ـم

ة       ٤٠التجارية، ومشروع الحسي في أملج ويتكون من  ـي ـن وحدة سـك
ث          ٤و ـي ـل ي اـل ة ـف مبان للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع الغاـل

ن     ة و         ١٨٦ويتألف ـم ـي ـن اصـر               ٧وحـدة ســك ـن ـع ق واـل راـف ـم ـل ان ـل ـب ـم
ة و     ١٠٠التجارية، ومشروع ثول في جدة ويتكون من  ـي وحدة سكـن

ي                          ٤ طـرف ـف ة، ومشـروع اـل جـارـي ـت اصـر اـل ـن ـع ق واـل راـف ـم ـل مبان ـل
اصـر         ٩وحدة سكنية و  ٣٨٤األحساء ويشمل  ـن ـع ق واـل مبان للمراـف

ن          ون ـم ـك ـت وحـدة    ١٤٩التجارية، ومشروع الجرن في اإلحسـاء وـي
ــة           ٨سكنية و زال ـغ ة، ومشـروع اـل جـارـي مبان للمرافق والعناصر الـت

ــة و      ٢٥٤في الغزالة ويتألف مـن   ق          ٩وحــدة سكنـي راـف ـم ـل ان ـل ـب ـم
ن                ف ـم أـل ـت طـة وـي والعناصر التجارية، ومشروع الديحمة في صـاـم

رافــق والــعــنــاصـر الــتــجــاريــة،          ٩وحــدة ســكــنــيــة و    ٣٧٢ بــان لــلـــم ـم
ن           ف ـم أـل ة         ١٣٥ومشروع قرى يبس في المخواة ويـت ـي ـن وحـدة ســك

ن    ومشروع حي النخيل بالجرف الغربي بالمدينة المنورة ويتألف ـم
ن            ٧٠ ف ـم أـل ـت وحدة سكنية، ومشروع القريات ورفحا واألفالج وـي
ف           ٣وحدة سكنية و ١٠٢ أـل ـت ج وـي مرافق  لكل منها، ومشروع  أمـل
 . مبان للمرافق والعناصر التجارية ٣وحدة سكنية و ٧٤من 

 
ه                 دـي واـل داهللا ـل ك عــب ـل ـم ؤسـسـة اـل ومن جانب آخر، تعتزم  ـم

ة و       ٩٠٠لإلسكان التنموي إنشاء  ق           ٢٧وحدة سكنـي راـف ـم ـل ى ـل ـن ـب ـم
دن         ٣١٥,٠بتكلفة إجمالية تبلغ  ن ـم ث،   :  مليون ريال في آل ـم رـي اـل

زة،     ـي والقنفذة، وعرعر، والحناآية، والحرشف، ووادي الحيا، وعــن
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٢٠١ 

 
ى           وي عــل  ٥٠١آما  أن هناك خمسة مجمعات سكنية تحــت

وحدة سكنية تحت التصميم في آل من محافظات شقراء، وضرما، 
ذه                               ع ـه ـي ـيف جــم اـل ـك در ـت ـق ة، وـت ـن ـي ـي ـع ة واـل ـع جــم وحريمالء، والـم

 .مليون ريال ٤٤١المجمعات بحوالي 
 

 المؤسسة العامة للتقاعد
ى أن عــدد                ة للتقاعـد إـل شير إحـصاءات المؤسـسة العاـم ـت

ي        ٤,٠المشترآين في نظام التقاعد المدني ارتفع بنسبة    ة ـف ي المـئ ـف
ي    )   م٢٠٠٩(هـ  ١٤٣١/١٤٣٠العام المالي   ف      ٨٦١ليبلغ حواـل أـل

ألف مشترك في العام السابق جدول   ٨٢٧,٨مشترك مقارنة بنحـو 
 ).٨-١٧(رقم 

 
وارتفعــت المبــالغ المحــصلة مــن المــشترآين علــى رأس         

الي           ام الـم ي الـع سكريين ـف هـ  ١٤٣١/١٤٣٠العمل من المدنيين والـع
  ٨,٢، حيث ارتفعت المبالغ المحصلة من المدنيين بنسبة    )م٢٠٠٩(

غ    ل         ٨,٤في المئة لتبـل ال مقاـب ار رـي ام          ٧,٨ملـي ي الـع ال ـف ار رـي ملـي
سبة                 .   السابق سكريين بـن ن الـع الغ المحـصلة ـم  ٤,٣وارتفعت  المـب

ام      ٣,٦مليـار ريـال مقــابل  ٣,٧في المئة لتبلغ  ي الـع مليـار ريال ـف
 .السابق

وبلــغ إجمــالي المبــالغ المــصروفة علــى المــستفيدين مــن           
ــــالي              ــام الم ــــي الـع ــة للتقاعـــد ف ــــمؤسسة العاـم هـ          ١٤٣١/١٤٣٠ال

سبتها          ٣١,٠نحو )  م٢٠٠٩( ادة ـن ة        ١١,١مليار ريال بزـي ي المـئ ـف
آت    ١٦,١عن العام المالي السابق، منها  مليار ريال معاشات ومكاـف

ــــدنيين، و       ــــآت             ١٤,٩للـم ــ ــــات ومكافـ ــ ــــال معاشـ ــ ــــار ريـ ــ مليـ

 .للعسكرييــن
آمــا تــشير اإلحــصاءات إلــى ارتفــاع عــدد المتقاعديــن              
ن         ع عـدد المتقاعدـي ث ارتـف والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، حـي

ع         ٣٨٧,٤في المئة ليبلغ  ٧,٧األحياء بنسبة  ا ارتـف ألف متقاعـد، آـم
سبة      وفين بـن غ         ٢,١عدد المتقاعدين المـت ة ليبـل ي المـئ ف    ١٠٨,٥ـف أـل

سبة             ة بـن ن الورـث ستفيدين ـم ة      ٢,٠متقاعد، وارتفع عـدد الـم ي المـئ ـف
سبة        ٥٢٤ليبلغ نحو  ألف مستفيد، وارتفع عدد أصحاب المكافآت بـن

 . ألف مستفيد ٢٤٢,٦في المئة ليبلغ  ٣,٥
 

وتــساهم المؤســسة العامــة للتقاعــد فــي معظــم الــشرآات          
المحليــة آعــضو مؤســس ومــساهم، حيــث بلغــت اســتثماراتها فــي                

ـــالي             ــام الم ــة الـع ــة حـــتى نهاـي ـــشرآات المحلـي هـ            ١٤٣١/١٤٣٠ال
 .شرآة ٥٥مليار ريال مستثمرة في  ٣٨,٨حوالي ) م ٢٠٠٩(

 
ومن جانب آخر بلغ التمويل الذي قدمته المؤسسة العامة  
للتقاعد ضمن برنامج مساآن الذي تبنته مؤخرًا لبناء وتملك  الشقق 

ه            ٤٣,٤والفلل السكنية حوالي   ال اسـتفاد مـن ون رـي مواطـن     ٧٠ملـي
مليــون ريــال  اســتفاد منــه          ٨٠,١م مقابــل حوالــي     ٢٠٠٩فــي عــام   

 .م٢٠٠٨مواطن  في عام  ١٥٠
 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ي             ة ـف ات االجتماعـي ة للتأميـن تشير بيانات المؤسسة العاـم

سة         )  ٩  –١٧(الجدول رقم  إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشـرات الرئـي
 ). م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠لنشاط المؤسسة في العام المالي 

 

نسبة التغير١٤٢٩/١٤٢٨١٤٣١/١٤٣٠
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٧٧٧١٨٤١٢٨,٢المدنيون
٣٥٦٩٣٧٢٤٤,٣العسكريون

٧٧٧١٨٤١٢٨,٢المدنيون
٥١٥٥٥٣٧٨٤,٣العسكريون

١٤٢٧٢١٦١١٥١٢,٩معاشات ومكافآت المدنيين
١٣٦٠١١٤٨٥٠٩,٢معاشات ومكافآت العسكريين

٢٧٨٧٣٣٠٩٦٥١١,١المجموع

٣٥٩٧٤٠٣٨٧٣٨٦٧,٧األحياء
١٠٦١٩٥١٠٨٤٦٠٢,١المتوفون

٥١٣٤٤٩٥٢٣٩٦٣٢,٠المستفيدون من الورثة
٢٣٤٣٩٥٢٤٢٦٠٣٣,٥أصحاب المكافآت

إجمالي المبالغ المصروفة على المستفيدين (مليون ريال)

إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعدية

المصدر: المؤسسة العامة للتقاعد.

جدول رقم ١٧-٨ : عدد المشترآين والمستفيدين والمبالغ المحصلة والمصروفة بالمؤسسة العامة للتقاعد

إجمالي المبالغ المحصلة من المشترآين على رأس العمل (مليون ريال)

الحصص المناظرة
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٢٠٢ 

ي نظـام                   شترآة ـف شآت الخاصـة الـم ع عـدد المـن فقد ارتـف
ي            ١٣,٤التأمينات االجتماعية بنسبة   غ حواـل ة  ليبـل  ٢١٧,٢في المـئ

ي      ١,٨ألف منشأة، في حين ارتفع عدد المنشآت الحكومية بنسبة  ـف
(هـــ   ١٤٣١/١٤٣٠منــشأة فــي العــام المــالي            ١١٥٨المئــة ليبلــغ     

 ) .م٢٠٠٩
 

ـــام           ـــشمولين بنظـ ـــشترآين الـم ـــدد الـم ـــذلك عـ ـــع ـآ وارتـف
ي عـام         سبة    ٢٠٠٩التأمينات االجتماعية ـف غ        ٧,٢م بـن ة ليبـل ي المـئ ـف

ي         ١٣,١حوالي  شترك    ١٢,٢مليون مشترك مقارنة بحواـل ون ـم ملـي
سبة            .  في العام السابق ل بـن ى رأس العـم شترآين عـل وارتفع عـدد الـم

ي           ٨,٩ غ حواـل ة ليبـل ي            ٤,٤في المـئ ة بحواـل شترك مقارـن ون ـم ملـي
 .مليون مشترك في العام السابق ٤,٠

ي   ومن جانب آخر، ارتفعت تعويضات فرع المعاشات ـف
سبة   )    م٢٠٠٩(  هـ  ١٤٣١/١٤٣٠العام المالي  ة      ١٦,١بـن ي المـئ ـف
ي      ٧,٠لتبلغ حوالي  ي        ٦,٠مليار ريال مقارنة بحواـل ال ـف ار رـي ملـي

ة                  رع األخطـار المهنـي ضات ـف ن ارتفـعت تعوـي العام السابق، في حـي
مليــون ريــال  مقارنــة       ٤٠٠,٠فــي المئــة ليبلــغ حوالــي        ٤,٧بنــسبة  

سابق        ٣٨١,٩بحوالي  ام اـل ي      .  مليون ريال في الـع ع إجماـل ا ارتـف آـم
ــي                     ــام الماـل ــي الـع ــة ـف ــشرآات المحلـي ــي اـل ــستثمرة ـف ــالغ الـم المـب

ي       ١٤,٦بنسبة )   م٢٠٠٩( هـ  ١٤٣١/١٤٣٠ غ حواـل ة ليبـل في المـئ
مليــار ريــال فــي العــام        ٤٠,٢مليــار ريــال مقارنــة بحوالــي          ٤٦,١

سابق  رع المعاشــات         د  وارتفــع عــد .  اـل ة لـف حــاالت المعاشـات الدورـي
ع عـدد حـاالت           ٢٣٢,٦في المئة لتبلغ  ٨,٦بنسبة  ة، وارتـف ألف حاـل

ألــف   ٩٦,٠فــي المئــة ليبلــغ       ١٣,٠التقاعــد لفــرع المعاشــات بنــسبة      
رع المعاشـات               ة لـف راد العائـل حالة، وارتفع عدد حاالت اسـتحقاق أـف

سبة    غ نحـو            ٥,٦بـن ة ليبـل ي المـئ ع عـدد          ١٢٧,٦ـف ة، وارتـف ف حاـل أـل
ي    ٧,٣حاالت معاشات العجزغير المهني لفرع المعاشات  بنسبة  ـف

رع         ٩,٠المئة ليبلغ  ة لـف آالف حالة، وارتفع عدد المعاشـات الدورـي
غ      ٤,٦األخطار المهنية بنسبة  ي          ٨,٠في المئة ليبـل ة، ـف آالف  حاـل

سبة            ي بـن ي    ٠,٤حين انخفض عدد حاالت معاشات العجـز الجزـئ ـف
سبة       .  المئة فيما ارتفع عدد حاالت معاشات العجز الكلي المستديم بـن
غ         ١,٨ ة ليبـل ي المـئ ع عـدد حـاالت مــستحقات            ١١٤ـف حالــة،  وارتـف

 .آالف حالة  ٧,٢في المئة ليبلغ  ٥,١الورثة بنسبة 
 

 الشؤون الصحية
ن         وسـًا ـم ـم تظهر المؤشرات الصحية في المملكة تحسنًا مـل

ام           ـع ــة ـل عام آلخر، ووفقًا ألحدث  اإلحصـاءات من وزارة الصـحـ
واصـل       )  ١٠-١٧( في الجدول رقم   )   م٢٠٠٨(هـ ١٤٢٩ الحـظ ـت ـي

ة     ـل ـث النمو في مؤشرات الموارد الصحية الرئيسة في المملكة والمتـم
اء                             ات، واألسـرة، األطــب ـي شــف ســت ـم ات، واـل وصــف ســت ـم في  عـدد اـل
ه      وعــي ـن والممرضين والفئات الطبية المساعدة في القطاع الصحي ـب

 .هـ١٤٢٩الحكومي والخـاص بالمملكة في عام 
 

نسبة التغير١٤٢٩/١٤٢٨١٤٣١/١٤٣٠
(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)٪

————————————
١١٣٧١١٥٨١,٨عدد المنشآت الحكومية
١٩١٥٤٨٢١٧٢٠٥١٣,٤عدد المنشآت الخاصة

١٢١٩٩٥٠١١٣٠٧٨٠٦٢٧,٢عدد المشترآين المشمولين
٤٠٣١١٤٦٤٣٩٠٤٤٧٨,٩عدد المشترآين على رأس العمل

٧٦٢٢٩٩٧٨٧٢١٤٣,٣عدد المشترآين على رأس العمل (فرع المعاشات)
٣٩٠٠٢٣٤٤٢٦٣٢٤٣٩,٣عدد المشترآين على رأس العمل (فرع األخطار المهنية )

٦٠٣٦٧٠٠٦١٦,١إجمالي تعويضات فرع المعاشات (مليون ريال)
٣٨١,٩٤٠٠,٠٤,٧إجمالي تعويضات فرع األخطار المهنية (مليون ريال)

٤٠٢٠٦٤٦٠٧٤١٤,٦إجمالي المبالغ المستثمرة في الشرآات المحلية (مليون ريال)
٢١٤٢٩٥٢٣٢٦٣٨٨,٦عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع المعاشات

٨٥٠٠٣٩٦٠٠٦١٢,٩عدد حاالت التقاعد لفرع المعاشات* 
١٢٠٩١٧١٢٧٦٤٥٥,٦عدد حاالت استحقاق افراد العائلة لفرع المعاشات** 

٨٣٧٥٨٩٨٧٧,٣عدد حاالت العجز غير المهني لفرع المعاشات
٧٦٨٦٨٠٣٩٤,٦عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع األخطار المهنية

-٦٩٩٦٩٦٠,٤عدد حاالت العجز الجزئي المستديم
١١٢١١٤١,٨عدد حاالت العجز الكلي المستديم

٦٨٧٥٧٢٢٩٥,١عدد حاالت مستحقات الورثة
*   تشمل تقاعد الشيخوخة، والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والتقاعد بسبب المهن الشاقة .

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

 **  تشمل مستحقات الورثة، ومستحقات ورثة مفقود، ومشترك سجين.

جدول رقم ١٧-٩: بيان نشاط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  لعامي ٢٠٠٨م-٢٠٠٩م
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١٢٠

١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩

آالف   إجمالي األسّرة والقوى العاملة بالقطاعات الصحية في المملكة: ٢-١٧رسم بياني رقم  

األطباء الممرضون ة الفئات الطبية المساعد األسرّة

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية
 األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

———————————————————————————
١٩٨٦----١٩٢٥١٩٨٦----١٩٢٥١٩٢٥----١٩٢٥مراآز الرعاية الصحية

٠١٨٧١١٨٧١--٠١١٥٢١١٥٢--٠١٠٥٧١٠٥٧--المستوصفات الخاصة

٢١٨٣٩١٢٧٣٨٤٢٢٥٣٩١٢٣٣٨٧٢٣١٣٩١٢٣٣٩٣المستشفيات

٣٠٦١٧١٠٢٥٧١٢٥٩٠٥٣٤٦٤٣١٤٢٠١٠٨٢٨١١٢٧١٥٣٥١٩٣١٧٢٠١٠٨٠٦١١٣٦٢٥٣٨٨٨األّسرة

٢١٢٦٥١٠٢٣٣١٤٠٩١٤٥٥٨٩٢٢٦٤٣١٠٨٠٨١٤٤٦٨٤٧٩١٩٢٤٨٠٢١١٥٩٢١٦٤٤٤٥٢٨٣٨األطباء* 

٤٤٣٩٥٢٠٤٨٨١٨٩٨٥٨٣٨٦٨٥١١٨٨٢١٤٦٢٢١٠٨٥٩٣٧٣٥٥٥٤٢٩٢٣٥٣٦٢٢٣٣٣١٠١٢٩٨التمريض

٢٦٠٧٥١٥١٩٢٧٨٧٢٤٩١٣٩٢٧٩٥٨١٦١٦٢٧١٦٨٥١٢٨٨٣٠٢٨١١٧١٨٣٨٤٦٢٥٥٩٢٦الفئات الطبية المساعدة**

١٤٢٩هـ
—–———————————

ادات الخاصة    المصدر: وزارة الصحة.             * ال يشمل األطباء العاملين في العيادات الخاصة والعيادات المجمعة وعيادات الشرآات، العدد التقريبي لألطباء العاملين بالعي
(١٧٠٠٣ بما فيهم أطباء األسنان ) طبيبًا لعام ١٤٢٩هـ. ** يشمل الصيادلة دون الصيدليات الخاصة، إجمالي الصيادلة العاملين بالقطاع الخاص  (١٢,٩١٣) صيدليًا لعام ١٤٢٩هـ.

جدول رقم ١٧-١٠ : إجمالي المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي بالمملكة
١٤٢٨هـ

—–———————————
١٤٢٧هـ

—–———————————

فقد بلغ عدد المستشفيات العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 
ق،             ٦مستشفى بزيادة  ٣٩٣هـ ١٤٢٩ ام السـاـب ـع مستشفيات عـن اـل

ن       ٢٣١حيث بلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة  ي حــي مستشفى، ـف
غ    ٣٩بلغ عدد مستشفيات الجهات الحكومية األخرى  ـل مستشفى، وـب

 .مستشفى ١٢٣عدد مستشفيات القطاع الخاص 
 

وبلــغ عــدد مراآــز الرعايــة الــصحية التابعــة لـــوزارة                
ــصحة    ــادات              ١٩٨٦اـل ــغ عـــدد المستوصـــفات والعـي ــزًا، وبـل مرـآ

 .مستوصفًا وعيادة ١٨٧١المجمعة الخاصة 
 

وبلــغ إجمــالي عــدد األســّرة بمستــشفيات المملكــة نحــو               
ألــف ســرير بمستــشفيات وزارة          ٣١,٧ألــف ســرير منهــا          ٥٣,٩

ــصحة ، ونحـــو        ــة           ١٠,٨اـل ــات الحكومـي ــشفيات الجـه ــف بمسـت أـل
 .ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص ١١,٤االخرى، ونحو 

 
ألــف طبيــب     ٥٢,٨وارتفــع عــدد األطبــاء ليبلــغ  نحــو              

سبتها            ٤٩١٩بزيادة  ادة ـن ي    ١٠,٣طبيبًا عن العام السابق أي بزـي ـف
ي         ٤٦,٩نحو :  المئة موزعين على النحو اآلتي ن إجماـل ة ـم في المـئ

ن   ٢١,٩عدد األطباء بمستشفيات وزارة الصحة، ونحو  في المئة ـم
ي    ٣١,١إجمالي عدد األطباء بالجهات الحكومية األخرى، ونحو     ـف

 . المئة بالقطاع الخاص
 

صادرة عـن وزارة              صحي اـل ووفقًا لمؤشـرات القطـاع اـل
سمة   ١٤٢٩الصحة لعام  هـ فقد بلغ معدل األسّرة لكل عشرة أالف ـن

ل            ٢١,٧مـن السـكان حـوالي  اء لـك ــدل األطـب ــغ مع سـرير، فيـما بل
 .طبيب ٢١,٥عشرة آالف نسمة من السكان نحو 

 
ألــف    ١٠١,٣وبلــغ عــدد العــاملين بــالتمريض حوالــي             

م           ٨,١ممرض وممرضة بزيادة نسبتها    ة، منـه ي المـئ ي    ٥٤,٧ـف ـف
فــي المئــة بالجهــات الحكوميــة       ٢٣,٢المئــة بــوزارة الــصحة ونحــو      

ات      .  في المئة بالقطاع الخـاص  ٢٢,١األخرى ونحو  غ عـدد الفـئ وبـل
في المئة    ٥٤,١ألف فرد، منهم نحو  ٥٥,٩الطبية المساعدة حوالي 

ــصحة، ونحـــو        ــوزارة اـل ــة         ٣٠,٧ـب ــات الحكومـي ــة بالجـه ــي المـئ ـف
ويوضـح الرسـم    .  في المئة بالقطـاع الخـاص      ١٥,١األخرى، ونحو 

تطــور أعــداد القــوى العاملــة وعــدد األســّرة          )  ٢-١٧(البيــاني رقــم    
  ■بالقطاعـات الصحية بالمملكـة
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٢٠٤ 

وتدل بقية المؤشرات على التغيرات الديموغرافية األخرى  
ة                       خصوب دل ال ع خفض م د ان ق ة، ف ك الهامة التي حدثت في الممل

رة     ٥,٤اإلجمالي من  م ١٩٩٥  -١٩٩٠مولود لكل امرأة خالل الفت
رأة     ٤,٥المتوسط العالمي ( ى    )  مولود لكل إم كل          ٣,٨إل ود ل ول م

ات           .  م٢٠١٠  - ٢٠٠٥إمرأة خـالل الفتـرة  ـ ي دل وف ع وانخفض م
ع        ١١٨الرضـع من     كل     ( رضي ود حي        ١٠٠٠ل ول ام     )  م ي ع ف

ام         ٢١إلى )  رضيع ٩٦المتوسط العالمي ( م ١٩٧٠ ي عـ ع ف رضي
آما انخفض معدل وفيات ).  رضيع ٥٢المتوسط العالمي ( م ٢٠٠٥

كل     ( األطفال دون سن الخامسة    ود حي        ١٠٠٠ل ول  ١٨٥من    )  م
ل   ٢٦إلى )  طفل ١٤٨المتوسط العالمي (م ١٩٧٠طفل في عام  طف

وزاد متوسط العمر ).  طفل ٧٦المتوسط العالمي ( م ٢٠٠٥في عام 
رة        ٥٣.٩المتوقع للفرد في المملكة عند الوالدة من  ت ف سنة خالل ال

ة      ٧٢,٧إلى )  سنة ٥٨,٣المتوسط العالمي ( م ١٩٧٥ – ١٩٧٠ سن
ة    ).  سنة ٦٧,٠المتوسط العالمي ( م ٢٠٠٧خـالل عام  ارن ق وتتيح م

ى                ة عل ي م ك ة وال وعي ن هذه المؤشرات التعرف على حجم النقلة ال
ة               ك ل م م ي ال ان فـ سك المستوى التنموي للتغيـرات الديموغرافية لل
خالل فتــرة التحليل، والــدور الكبيــر الذي مارسته خطط التنميــة 

م حتى الوقت ١٩٧٠المتعــاقبة على آافـة المستويـات بدءًا من عام 
 . الراهن 

 
 السكان

 السياسة السكانية لخطة التنمية الثامنة
سعودية،            ة ال ة العربي ة للمملك حسب خطة التنمية الثامن
تي تهدف         برامج ال تمثل السياسة السكانية مجموعة اإلجراءات وال
ة من        إلى تحقيق أهداف ديموغرافية محددة في إطار أهداف التنمي
سكان،                     م ال سكانية المرتبطة بحج ى المحاور ال ر عل خالل التأثيـ
ومعدل نموهم، وتوزيعهم العمري، والجغرافي، إضافة إلى تحسين 
الخصائص الصحية والتعليمية، وتحقيق التوازن بين هذه المحاور    

ع       ي المجتمـ أثير األوضاع           .  والموارد المتاحة ف ة ت رًا ألهمي ونظـ
ستدامة،              ة الم صادية واالجتماعي ة االقت السكانية على عملية التنمي
ي وضع مشروع سياسة                      ط ف صاد والتخطي شرعت وزارة االقت
ة المدى                       ة اإلستراتيجية طويل ى الرؤي د إلـ ة تستنـ سكانية للمملك

سعودي     ك    )م٢٠٢٤-٢٠٠٥(هـ    ١٤٤٤-١٤٢٥لالقتصاد ال ، وآذل
دول                 اون ل دول مجلس التع سكانية ل اإلطـار العام لإلستراتيجية ال
ى المحاور         لكة عل الخليج العربية، وترتكز السياسة السكانيـة للممـ

 : التالية
ة          : القضايا السكانية -١ ة المتعلق ضايا الديموغرافي ويشمل أهم الق

سي،                 وهم، والترآيب العمري، والجن بحجم السكان ومعدالت نم
ات                 ن الفئ ات بي دل الوفي والدات، ومع ي، وال ع الجغراف والتوزي
صادية      المختلفة من السكان، إضافة إلى دراسة تأثير العوامل االقت

 .واالجتماعية والسلوآية على العوامل السكانية
ي  :  الخدمات الصحية والوضع الصحي  -٢ ويشمل رصد التطور ف

ة،                      ا المختلف صحية بأنواعه ة ال دمات الرعاي ة لخ ة التحتي البني
ات               ة وسط الفئ ة والمزمن األمراض المعدي دالت اإلصابة ب ومع
ات،                ال، واألمه صحي لألطف سكان، والوضع ال ن ال ة م المختلف

 .والمسنين، ومعدالت اإلعاقة بأنواعها المختلفة
ستقبل        -٣ ديات الم م وتح م             :  التعلي ن أه ور م ذا المحـ د ه ويع

مرتكزات التنمية البشرية، وأحد أهم وسائل معالجة الفقر، وخفض 

ة      ودي ُتشير أحدث تقديرات السكان في المملكة العربية السع
وغ            ل ى ب ات إل وم ل الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمع

ل               ٢٥,٣٧م نحو ٢٠٠٩سكان المملكة في عام  ة، شك ون نسم ي ل م
ة            ٧٣,١السكان السعوديون منهم نحو     ئ م ي ال ون       ١٨,٥٤( ف ي ل م

حو         ) نسمة ن ن ي ة               ٢٦,٩، فيما شكل السكان غير السعودي ئ م ي ال ف
 ). مليون نسمة ٦,٨٣(
 

د أشارت أحدث               ق ة، ف ك وعلى صعيد القوى العاملة بالممل
اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الخدمـة المدنية إلى بلوغ العاملين 

ن             ( في القطاع الحكومي  ي ودي ر سع ون وغي ودي ام        )  سع ة ع اي ه ن ب
طاع          ٨٩٩.٧م نحو ٢٠٠٨ ق ي ال ألف عامل، أما بالنسبة للعاملين ف

ات       )  سعوديون وغير سعوديين( الخاص  ان ي ب فقد أوضحت أحدث ال
ام       حو     ٢٠٠٩الصادرة عن وزارة العمـل إلى بلوغهم بنهايـة ع م ن

 . م٢٠٠٨مليون عامل بنهاية عام  ٦.٢مليون عامل مقابل  ٦,٩
 

تضح أن                     ان، ي سك ل ة ل ي وغراف م وبدراسة التطورات الدي
ى   المجتمع السعودي يعد واحدًا من أسرع المجتمعات الفتيَّة نموًا عل
ر      ث مستوى العالم، إذ ُتشير التقديرات إلى تضاعف عدد السكان ألآ
دد               ع ع ف ة، حيث ارت من ثالث مرات خالل العقود الثالثة الماضي

ام        ٧.٣السكان بالمملكة من  ي ع حو        ١٩٧٥مليون نسمة ف ى ن م إل
ام              ٢٥,٣٧ ي ع ة ف و             .  م٢٠٠٩مليون نسم م ن ة نسب ال ارن ق م وب

دول       ة وال ي السكاني بالمتوسطات األخرى على مستوى الدول العرب
وى             ى مست ة وعل ي م النامية ودول منظمة التعاون االقتصادي والتن
عدالت              د عن م زي ة ت العالم، فإن معدالت النمو السكاني في المملك

و                   . النمو في الدول األخرى بنسب متفاوتة م ن دل ال ع غ م ل ا ب م ن ي ب ف
حو   )  م١٩٩٥ـ    ١٩٩٠( السنوي السكاني في المملكة خالل الفترة    ن

دول              ٢,٩ ل من ال ك ة ل في المئة، فقد بلغ خالل الفترة نفسها بالنسب
ة   ١,٨في المئة، والدول النامية  ٢.٦العربية  في المئة، ودول منظم

ة           ٠,٦التعاون االقتصادي والتنمية  ع م جت م م ال في المئـة ودول الع
حسن      .  في المئة ١,٥ ت ويعزى ارتفاع النمو السكاني بالمملكة إلى ال

وساهمت .  المستمر في الظروف االقتصادية والصحية واالجتماعية
ارات            م ث ت الس ًة ل التطورات المستمرة في الهيكل االقتصادي إضاف
خـاص          طاع ال ق الكبيرة في البنية التحتيـة، إلى جانب استثمارات ال
ة من خارج                    ودي ر السع ة غي ال م فـي استقدام أعداد آبيـرة من الع

في المئة من عدد  ٢٤,٥م حوالي ٢٠٠٩المملكة، والتي شـكلت عام 
 .السكان في المملكة

 
وضح       م       ( وي دول رق ات       )  ١-١٨ج اه ج االت اص ب خ ال

ان          ة سك الديموغرافية والتنموية المقارنة، الزيادة المّطردة في نسب
ة من             ٧٦,٦الحضر إلى إجمالي السكان في المملكة من     ئ م ي ال ف

) في المئة ٤٣,٥المتوسط العالمي (م ١٩٩٠إجمالي السكان في عام 
ى    ام                     ٨٢,١إل ي ع ان ف ك ي الس ال م ن إج ة م ئ م ي ال  م ٢٠١٠ف

ام    ).  في المئة ٥٢,٦المتوسط العالمي ( ع      ٢٠١٥وبحلول عـ وق ت م ي
 ٨٣.٢أن تصل نسبة سكان المملكة بالمدن إلى إجمالي السكان نحو   

ة         ) في المئة ٥٢.٨المتوسط العالمي (في المئة  ع ف رت ة م ، وهي نسب
ذه                 .  مقارنة بالمتوسط العالمي ه مر ل ست م و ال م ن ويتوقع أن يؤثر ال

دن      ي م النسبة على الطلب على خدمات المرافق العامة واإلسكان ف
 . المملكة خالل الفترة القادمة

 السكان والقوى العاملة                     
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ل              -٥ م والعم ي التعلي رأة ف رص الم ور       :  ف ذا المح اول ه ويتن
ة الماضية،                 ود التنمي ة خالل عق تطورات تعليم المرأة في المملك
ات                 ير إمكان رأة، وتوف وأهمية فتح المزيد من المجاالت لعمل الم
ة                    ي عملي ة فـ آافية لتدريبها وتأهيلها لتتمكن من اإلسهام بفاعليـ

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية
ى                    :  البيئة  -٦ ة عل أثير العوامل السكانيـ حور بت ذا المـ ق ه ويتعل

سكان              سارع لل و المت م أن النم الوضع البيئي في البالد، وذلك بحك
ن                    د م ه العدي ج عن ذي صحبه ونت ير ال ي الكب والتوسع العمران
وث                    ة، والتل ات المنزلي د آل من المخلف التحديات تمثلت في تزاي
اه لألغراض         ى المي البيئي، والصرف الصحي، وزيادة الطلب عل
ى             ة عل ة، والمحافظـ ة، والزراعي ة، والصناعيـ ة، والبلدي المنزلي
 .موارد المياه غير المتجددة من االستنزاف، وحماية الغطاء النباتي

ات    :  قاعدة البيانات  -٧ ويتناول هذا المحور أهمية توفر قاعدة بيان
د           سقة مع قواع موثوقة ومحدثة خالل مدد زمنية محددة، تكون مت

ة              .  معدالت الوفيات، والخصوبة  ي البني ير ف اول التوسع الكب ويتن
ا   التحتية لقطاع الخدمات التعليمية خالل عقود التنمية الماضية، وم
ي              دٍن ف ة، وت م المختلف حققه من نسب التحاق عالية بمراحل التعلي

يرة، إال أن            .  مستوى األمية دريب الكب م والت ورغم إنجازات التعلي
ادة               رتبط بالزي م والم ي سن التعلي النمو المتزايد ألعداد األطفال ف
شآت                           ن المن يرة م داد آب ير أع ب توف سكان يتطل ردة لل المط
ي                 دم تدن ة ضمانًا لع دمات التعليمي ال الخ ي مج ستلزمات ف والم
ي        ال ف مستويات االلتحاق، وتحقيق هدف االستيعاب الكامل لألطف

 .سن التعليم
ل    :  القوى العاملة وفرص االستخدام  -٤ ويتناول هذا المحور تحلي

شارآة        الوضع الراهن لسوق العمل في المملكة وأسباب ضعف م
ا            ام به زم القي تي يل المواطنين فيه، مع مناقشة الوسائل والتدابير ال
الستيعاب األعداد المتنامية من الشباب الداخلين لسوق العمل خالل 

 .المرحلة القادمة

الدولالدولالعام
العالمالناميةالعربية(الفترة)

———————————————————————
١٩٩٠١٥,٢٦٣٨,٦٤٤١٢,٩١٠٤٨,٦٥٢٩٠,٥
٢٠٠٧٢٤,٢٩٦٤,٥٥٦٨٤١١٨٩٦٦٧٠,٨
٢٠٢٠٣١,٦١٢٧٦,١٦٦٢٣,٤١٢٦٩,٧٧٦٧٤,٣

١٩٩٠٢,٩٢,٦١,٨٠,٦١,٥- ١٩٩٥معدل النمو السنوي للسكان
٢٠٠٥٢,٠٢,٣١,٣٠,٤١,٢- ٢٠١٠(نسبة مئوية)

١٩٩٠٧٦,٦٤,٦٣٦,٣٧١,٨٢,٦سكان الحضر (بالمدن)
٢٠١٠٨٢,١٤,٦٤٧,٠٧٦,٨٢,٦(نسبة مئوية من إجمالي السكان)

٢٠١٥٨٣,٢٥٨,٨٤٧,٩٧٨,٢٥٢,٨

١٩٩٠٧٥,١٨٥,٥٦١,٠٣٤,٦٥٣,٨تبعية األطفال أقل من ١٥ سنة
٢٠١٠٤٩,١٧١,٥٤٤,٣٢٧,٧٤١,٢(نسبة مئوية من العاملين ١٥-٦٤)

١٩٩٠٤,١٥,٩٧,٣١٧,٥١٠,٠تبعية البالغون من العمر ٦٥ سنة فأآثر
٢٠١٠٤,٦٦,١٨,٨٢٢,١١١,٦(نسبة مئوية من العاملين ١٥-٦٤)

١٩٩٠٥,٤٥,٦٣,٣١,٩٣,١-١٩٩٥معدل الخصوبة اإلجمالي
٢٠٠٥٣,٢٣,٠٢,٦١,٨٢,٦-٢٠١٠(مولود لكل امرأة)

١٩٧٠١١٨,٠١٢٩,٠١٠٩,٠٤١,٠٩٦,٠معدل وفيات الرضع
٢٠٠٥٢١,٠٤٦,٠٥٧,٠٩,٠٥٢,٠(لكل ١٠٠٠ مولود حي)

١٩٧٠١٨٥,٠١٩٦,٠١٦٧,٠٥٤,٠١٤٨,٠معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
٢٠٠٥٢٦,٠٥٨,٠٨٣,٠١١,٠٧٦,٠(لكل ١٠٠٠ مولود حي)

١٩٧٠٥٣,٩٥١,٩٥٥,٨٧٠,٣٥٨,٣-١٩٧٥متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
٢٠٠٧٧٢,٧٦٨,٥٦٧,٠٧٩,٠٦٧,٥(بالسنوات)

٧٣,٧٦٦,٤٦٢,٦٨٠,٥٦٣,١الذآوراألشخاص الذين ُيتوقع أن يعيشوا حتى
٨٢,٠٧٣,٥٧٠,٣٨٩,٢٧٢,٠اإلناثسن ٦٥ للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥

 (نسبة مئوية من إجمالي السكان حسب الجنس)
٢٠٠٣٩٧٤٥٥٦٨٥٤٣٥٩٢٥٩١٥٨٢٢٩نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

٢٠٠٥١٣٦٤٥٦٧١٦٥٢٨٢٢٩١٩٧٩٥٤٣(بالدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية)
٢٠٠٧١٥٨٦٢٨٢٠٢٥٣٥٧٣٢٦٤٧٩٩٧٢

جدول رقم ١٨-١ : االتجاهات الديموغرافية والتنموية المقارنة

مجموع السكان (مليون نسمة)

* المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط ، وتقرير التنمية البشرية ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .
المصدر: تقرير التنمية البشرية ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

المملكة العربية 
السعودية *

منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية
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 ١٥الفئة العمرية من   ( المئة من إجمالي السكان، وأن عمر الشباب 
ة      ١١,٥٨قد بلغ تعدادهم ) سنة ٣٩إلى  سب  ٤٥,٦٦مليون نسمة وبن

ة من            ري م ع ات ال في المئة من إجمالي السكان، بينما بلغ تعداد الفئ
ة من             ٢٢,٣٧مليون نسمة وبنسبة  ٥,٦٨سنة فأآثر  ٤٠ ئ م ي ال ف

ات                        .  إجمالي السكان ئ ف ن حسب ال ي ودي ان السع ع السك وزي ا ت أم
ى                 ( العمرية، فإن عمر الطفولة  ر إل ة من صف ري م ع  ١٤الفئات ال

ة       ٣٦,٤١مليون نسمة وبنسبة  ٦,٧٥قد بلغ تعدادهم ) سنة ئ م في ال
ة         ( من إجمالي السكان السعوديين، وأن عمر الشباب  ري م ع ة ال ئ الف

ة  ٣٩سنة إلى  ١٥من  غت      )  سن ل ة                 ٨.٠٥ب سب ن ة وب ون نسم ي ل م
داد           ٤٣,٤٢ ع غ ت ل ا ب في المئة من إجمالي السكان السعوديين، بينم

ة                 ٣,٧٤سنة فأآثر    ٤٠الفئات العمرية من  سب ن ة وب ون نسم ي ل م
ن،            ٢٠,١٧ ي ودي ان السع م     ( في المئة من إجمالي السك دول رق جـ

٣ –١٨.( 
ام           ي ع م حسب    ٢٠٠٩ومن حيث توزيع سكان المملكة ف

ى         ة األول ب رت م المناطق االدارية، فإن منطقة مكة المكرمة تحتل ال
ة                   ٢٥,٠مليون نسمة وبنسبة  ٦,٣٥بعدد  طق ن ا م ه ي ل ة، ت ئ م في ال

ة     ٦,٢٥الرياض في المرتبة الثانية بعدد   ٢٤,٦مليون نسمة وبنسب
ون       ٣,٧١في المئة، والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد    ي ل م

د أتت       ١٤,٦نسمة وبنسبة  ق في المئة، أما منطقة الحدود الشمالية ف

ام بالتدريب                  ى االهتم ذا إضافة إل ًا، ه البيانات المعمول بها دوليـ
ات                    راء دراس صائية وإج زة اإلح ي األجه املين ف ستمر للع الم
سكانية         برامج ال ذ ال وبحوث سكانيـة لتحديـد األولويات وتقويم تنفي

 .واالجتماعية المختلفة ومتابعتها
ة                    ع أهداف األلفي سكانية مـ وتتسـق أهداف السياسة ال
ام                           ي ع دة فـ م المتحـ ة األم ل منظم تي صدرت من قبـ للتنمية ال

ر، والحصول              )  م٢٠٠٠(هـ   ١٤٢١ ى الفق واستهدفت القضاء عل
ات        ن والبن الكامل على التعليم االبتدائي، وتحقيق المساواة بين البني
ات،                  ات األمه م، وتخفيض معدالت وفي ى التعلي في الحصول عل
ة مرض نقص                   سة، ومكافحـ ن الخام ال دون س ات األطف ووفي

سبة      ة المكت دز(المناع ستوطنة        )اإلي راض الم ا، واألم ، والمالري
 .األخرى، والمحافظة على البيئة

يدعم                       سكانية س ضايا ال ام بالق ك أن االهتم وال ش
ة                      االت التنمي ي مج ة ف ا المملك تي حققته يرة ال ازات الكب اإلنج
ة               ق تنمي ا من أجل تحقي االقتصادية واالجتماعية، واإلستناد عليه
ع مناطق                  ي جميـ واطنين ف شة الم ستوى معي ع م ستدامة ورفـ م

 .المملكة
سكان                   ة لل ديرات األولي شير التق صدد، ت ذا ال ي ه وف
وزارة                    ات ب ة والمعلوم الصادرة من مصلحة اإلحصاءات العام

د    ٢٠٠٩االقتصاد والتخطيط إلى أن عدد سكان المملكة في عام  م ق
ام            ٢.٣مليون نسمة بنسبة نمو  ٢٥,٣٧بلغ نحو  ة عن الع ي المئ ف

و         در بنح سابق المق سمة     ٢٤,٨٠ال ون ن سكان      .  ملي كل ال د ش وق
سكان                    ٧٣,١السعوديون نسبة  دد ال الي عـ ن إجمـ ة مـ ي المئـ (ف

سمة    ١٨,٥٤ ا                   )مليـون ن سعوديين م سكان غير ال ا شكل ال ، بينم
 ). مليون نسمة ٦,٨٣(في المئة من إجمالي التعداد  ٢٦,٩نسبته 

ج                      ائ ت ى ن اًء عل ن جنس ب ويتوزع سكان المملكة حسب ال
في  ٤٤.٨في المئة ذآور، و ٥٥.٢م بما نسبته ٢٠٠٩تقديرات عام 

ا     المئة إناث من جملة السكان، وشكل السكان السعوديون الذآور م
ه               ٣٦,٧نسبته  ت ب ا نس اث م ة من             ٣٦.٤في المئة واإلن ئ م ي ال ف

ا                   ن م ي ودي ر السع ذآور غي إجمالي السكان، بينما شكل السكان ال
ه     ١٨,٥نسبته  ي      ٨.٤في المئة واإلناث غير السعوديات ما نسبت ف

ي         ٢-١٨جدول رقم ( المئة من إجمالي سكان المملكة  ان ي م ب ، ورس
 ).١-١٨رقم 

م حسب    ٢٠٠٩وبالنظر إلى توزيع سكان المملكة في عام  
ر          ( الفئات العمرية، نجد أن عمر الطفولة  ة من صف ري الفئات العم

ة     ٨,١١بلغ تعدادهم ) سنة ١٤إلى  ي     ٣١,٩٧مليون نسمة وبنسب ف

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

م٢٠٠٨عام  م٢٠٠٩عام 

مة
نس

ن 
يو
مل

ية للسكان: ١- ١٨رسم بياني رقم   التوزيع السكاني للمملكة من واقع التقديرات األول

سعوديون ذآور  ت سعوديا إناث  ن ر سعوديي ذآور غي ت ر سعوديا غي إناث  ر لذآو إجمالي ا ث اإلنا إجمالي  ن سكا إجمالي ال

النسبةالنمو٢٠٠٩* ٢٠٠٨* 
———————————

٩٠٩١٢٤٩٩٣٠٧٥٥٠٢,٤٣٦,٧ذآور
٩٠٢٤٣٠١٩٢٣٥٦٩٦٢,٣٣٦,٤إناث

١٨١١٥٥٥٠١٨٥٤٣٢٤٦٢,٤٧٣,١إجمالي 

٤٦٠١٨٤٣٤٦٨٧٠٤٣١,٩١٨,٥ذآور
٢٠٨٩٨٨٠٢١٤٣٢٢٣٢,٦٨,٤إناث

٦٦٩١٧٢٣٦٨٣٠٢٦٦٢,١٢٦,٩إجمالي 

١٣٦٩٣٠٩٢١٣٩٩٤٥٩٣٢,٢٥٥,٢ذآور
١١١١٤١٨١١١٣٧٨٩١٩٢,٤٤٤,٨إناث

٢٤٨٠٧٢٧٣٢٥٣٧٣٥١٢٢,٣١٠٠,٠إجمالي 

سعوديون

الجنسية  
والجنس
———

غير سعوديين

* تقديرات منتصف العام .

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات    - وزارة االقتصاد والتخطيط .

جدول رقم ١٨-٢ : إحصاءات سكان المملكة حسب الجنس

اإلجمالي
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٢٠٧ 

في المئة من  ١.٢مليون نسمة وبنسبة  ٠,٣١بالمرتبة األخيرة بعدد 
 ).٤-١٨جدول رقم (إجمالي سكان المملكة، 

 
حة                         ر أحدث اإلحصاءات الصادرة عن مصل ا تشي آم

ى        ط إل اإلحصاءات العامة والمعلومات بوزارة االقتصاد والتخطي
غ     ٢٠٠٩زيادة عدد المواليد لعام  ل ادة          ٦٠١٩٤٩م ليب زي ودًا ب ول م

د                        ٣٨٢٣مقدارها  ي وال م دد ال غ ع ل ق، وب اب ام الس ع مولودًا عن ال
مولودًا من الذآور و  ٢٥٧٩٨٧مولودًا منهم  ٥٠٣٦٨٩السعوديين 
ر                                ٢٤٥٧٠٢ د غي ي وال م دد ال غ ع ل ا ب م ن ي اث، ب ودًا من اإلن مول
ذآور و             ٥٠٣٢٨مولودًا منهم  ٩٨٢٦٠السعوديين  ودًا من ال ول م
 .مولودًا من اإلناث ٤٧٩٣٢

 
م ٢٠٠٩آما أشارت اإلحصاءات إلى أن عدد الوفيات لعام  

ام      ١٦٤٨حالة وفاة بزيادة مقدارها  ٩٨٢٨٩بلغ  ع حالة وفاة عن ال
م    ٧٥٩٨٠السابق، وبلغ عدد الوفيات من السعوديين  ه حالة وفاة من

اث،         ٣٤٢٩٨حالة وفاة من الذآور، و ٤١٦٨٢ اة من اإلن حالة وف
م     ٢٢٣٠٩آما بلغ عدد الوفيات من غير السعوديين  ه ن حالة وفاة م

ومن .  حالة وفاة من اإلناث ٥٨٢٢حالة وفاة من الذآور و ١٦٤٨٧
دى            ة ل خصوب دل ال ناحية أخرى، أشارت اإلحصاءات إلى أن مع

الجملةاناثذآورالجملةاناثذآورالجملةاناثذآورالفئات العمرية
———————————————————————

٠١٢٣٩٧٧٤١١٨٢٥٦٣٢٤٢٢٣٣٧٢٦١١٠٣٢٤٩٦٣٤٥١٠٧٣٧١٥٠٠٨٧٧١٤٣٢١٩٧٢٩٣٣٠٧٤ الى ٤
٥١١١٤٧٣٢١٠٩١٦٠٥٢٢٠٦٣٣٧٢٣٣٠٤٢٢٢٣٣١١٤٥٦٣٥٣١٣٤٧٧٧٤١٣١٤٩١٦٢٦٦٢٦٩٠ الى ٩
١٠١٠٦٢٧٨٣١٠٦٠٦٩٩٢١٢٣٤٨٢٢٠١٨٦٣١٩٠٦٦٥٣٩٢٥٢٨١٢٦٤٦٤٦١٢٥١٣٦٤٢٥١٦٠١٠ الى ١٤

٣٤١٧٢٨٩٣٣٣٤٨٦٧٦٧٥٢١٥٦٦٩٦٠٠٨٦٦٣٦١٠١٣٥٩٦١٨٤١١٣٢٩٧٣٩٩٨٤٧٧٨١١١٧٧٤مجموع (٠ الى ١٤)
١٥١٠٠٢٨٧٢١٠١٩٠٧٧٢٠٢١٩٤٩١٥٨٧١٢١٤٧٢٩٥٣٠٦٠٠٧١١٦١٥٨٤١١٦٦٣٧٢٢٣٢٧٩٥٦ الى ١٩
٢٠٩١١٠٠٢٩٣١٠٤٠١٨٤٢٠٤٢١٨٣٧٧٤١٤٠٥٨٦٣٢٤٣٦٠١٠٩٤٧٧٦١٠٧١٦٢٦٢١٦٦٤٠٢ الى ٢٤
٢٥٨٠١٧٤٧٨١٨٧٥٥١٦٢٠٥٠٢٤٦٢٨٣٨٢٠٧٢٢٤٦٧٠٠٦٢١٢٦٤٥٨٥١٠٢٥٩٧٩٢٢٩٠٥٦٤ الى ٢٩
٣٠٦٩٥٦٨٠٧٠٥٩١٢١٤٠١٥٩٢٨٢٧١٥٢٣١٢٨٥٦١١٤٠٠٠٨١٥٢٢٨٣٢١٠١٨٧٦٨٢٥٤١٦٠٠ الى ٣٤
٣٥٥٨١٨١١٥٨١٧٨٢١١٦٣٥٩٣٧٨٧٧٨٨٣٠٦٦٩٠١٠٩٤٤٧٨١٣٦٩٥٩٩٨٨٨٤٧٢٢٢٥٨٠٧١ الى ٣٩

٣٩٩٣١١٢٤٠٥٦٥٦٦٨٠٤٩٦٧٨٢٤٢٠٢٦٤١١١٤٦٥١٣٥٣٤٩١٥٦٤١٣٣٧٦٥١٧١٢١٧١١٥٨٤٥٩٣مجموع (١٥ الى ٣٩)
٤٠٤٨٤٧٩٠٤٧٧٦١٢٩٦٢٤٠٢٦٣٥١٣١١٦١٩٩٢٧٩٧١٢٣١١١٩٩٢١٦٣٩٦٠٤١٧٥٩٥٢٥ الى ٤٤
٤٥٣٩٠١٣٩٣٧٣٨٤٢٧٦٣٩٨١٤٣٢٥١٦٧٨٦٥٤٥١١١٧٠٨٢٢٦٥٥٤٥٢٤٩٦١٢٧٥١٥١ الى ٤٩
٥٠٣٠٨٤١٦٢٩٣٠٠٧٦٠١٤٢٣٢٦٤٧٧٦٤٩١٠٩٣١٣٨٨٥٥٧٣١٩٢٣٤٢١١٦٩١٥٣٠٨ الى ٥٤
٥٥٢٢٥٧٦٣٢١٥٣١٨٤٤١٠٨١١٤٠٦٦٤٣٢٣٩٢١٧٣٠٥٦٣٦٦٤٢٧٢٤٧٧١٠٦١٤١٣٧ الى ٥٩
٦٠١٦٧٩٦٥١٦٢٩٠٩٣٣٠٨٧٤٥٣٢٧٣١٥٨١٦٦٩٠٨٩٢٢١٢٣٨١٧٨٧٢٥٣٩٩٩٦٣ الى ٦٤
٦٥١١٨٦٢٨١٢١٠٥٣٢٣٩٦٨١٢٣١٠٣١١٨٤٢٣٤٩٤٥١٤١٧٣١١٣٢٨٩٥٢٧٤٦٢٦ الى ٦٩
٧٠٨٢٤١٧٨٥٤٤١١٦٧٨٥٨٩٥٣٣٦٠١٣١٥٥٤٦٩١٩٥٠٩١٤٥٤١٨٣٤٠٤ الى ٧٤
٧٥٥٣٦٢٢٥٥٢١٣١٠٨٨٣٥٦١٢٦٤٥٦٠١٠٦٨٦٥٩٧٤٨٥٩٧٧٣١١٩٥٢١ الى ٧٩
٨٠٦٥٤٠٩٥٩٨٦٨١٢٥٢٧٧٥٦٤٩٤٥٨٤١٠٢٣٣٧١٠٥٨٦٤٤٥٢١٣٥٥١٠ فأآثر

١٨٩٧١٤٩١٨٤٤٢٦٣٣٧٤١٤١٢١٥٧٠٧٧١٣٦٤٩٦٢١٩٣٥٧٣٣٣٤٦٧٩٢٠٢٢٠٩٢٢٥٥٦٧٧١٤٥مجموع (٤٠ فأآثر)
٩٣٠٧٥٥٠٩٢٣٥٦٩٦١٨٥٤٣٢٤٦٤٦٨٧٠٤٣٢١٤٣٢٢٣٦٨٣٠٢٦٦١٣٩٩٤٥٩٣١١٣٧٨٩١٩٢٥٣٧٣٥١٢اإلجمالي
٤,٩٤,٨٤,٨٣,٨٥,٣٤,٣٤,٥٤,٩٤,٧النمو

٣٦,٧٣٦,٤٧٣,١١٨,٥٨,٤٢٦,٩٥٥,٢٤٤,٨١٠٠,٠النسبة الى اإلجمالي

جدول رقم ١٨-٣: السكان حسب فئات العمر والجنس والجنسية في عام ٢٠٠٩م*

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.                * تقديرات منتصف العام.

سعوديون
————————————————————————

اإلجماليغير سعوديين
————————————

النسبةالجملةاناثذآورالمنطقة
———————————

٣٥٤٦٢٦١٢٧٠١١٢٥٦٢٤٧٣٨٦٢٤,٦الرياض
٣٥١٨٦٢٢٢٨٢٩٧٣٤٦٣٤٨٣٥٦٢٥,٠مكة المكرمة

٩٢١٨٣٩٧٩٧٦٥٥١٧١٩٤٩٤٦,٨المدينة المنورة
٦٣٢٤٣٦٥٠٣٣٠٨١١٣٥٧٤٤٤,٥القصيم
٢٠٨٢٤٢٦١٦٣٢٤٥٩٣٧١٤٨٨٥١٤,٦الشرقية
٩٩٠٠٩٢٨٦٨٤٦٥١٨٥٨٥٥٧٧,٣عسير
٤٣٢١٣١٣٦٢٤٧٩٧٩٤٦١٠٣,١تبوك
٣٠٦٠٠٠٢٧٤٤٣٦٥٨٠٤٣٦٢,٣حائل

١٦٢٢٠٤١٤٤٨٣٣٣٠٧٠٣٧١,٢الحدود الشمالية
٧١٣٠١٥٦٥٢٧٤١١٣٦٥٧٥٦٥,٤جازان
٢٦٠٦٦٣٢٢٧٦٤١٤٨٨٣٠٤١,٩نجران
٢٠٨٦٦٩١٩٦٠٥٢٤٠٤٧٢١١,٦الباحة
٢٢٠٢٣٥١٨٧٩٩١٤٠٨٢٢٦١,٦الجوف
١٣٩٩٤٥٩٣١١٣٧٨٩١٩٢٥٣٧٣٥١٢١٠٠اإلجمالي

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد 
والتخطيط.             * تقديرات منتصف العام.

جدول رقم ١٨-٤ : إحصاءات سكان المملكة حسب المناطق اإلدارية 
والجنس في عام ٢٠٠٩م*
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٢٠٨ 

ز       زي ع الهامة الستيعاب االبتكارات العلمية والتقنيات المتطورة، وت
صاد                         ت ي االق اج ف دم رار االن م ى است ي عل قدرة االقتصاد المحل
ا                     ه اج ت ة وإن رف ع م ساب ال ت ى اآ العالمي، آما أصبحت القدرة عل
دم    ـ وتجسيدها في المنتجات والسلع هي العنصر األهم في قيـاس تق

 .األمم وازدهارها
وتأتي خطة التنمية الثامنة معززة لهذه الجهود في إطار  
ًال مع             اع ف ًا وت اج دم مشروع اقتصادي قائم على المعرفة وأآثر ان
خاص دورًا                 طاع ال ق ه ال ي المنظومة االقتصادية العالمية، يؤدي ف
وى      ق حيويًا ورائـدًا، انطالقًا من االستراتيجيات المرسومة لتنمية ال

 .العاملة على المستوى الوطني

 أهداف تنمية القوى العاملة

تتمثل أهداف تنمية القوى العاملة في خطة التنمية الثامنة               
 : في اآلتي

تحقيق االستخدام األمثل لقوة العمل الوطنية وحفزها على                      -١
المشارآـة في جميـع مجاالت العمـل المنتج بالقطاعات                          

 .االقتصاديـة المختلفة
تحقيق المزيد من المواءمة بين البرامج التعليمية والتدريبية                  -٢

 .واحتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية
زيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في                    -٣

القطاع الخاص لمقابلة الطلب الناشئ عن النمو عالوة على                   
  .متطلبات اإلحالل

ة            -٤ ذه العمال تقدام ه ط اس ترشيد استقدام العمالة من الخارج ورب
رارات الخاصة               ل الق ا، وتفعي ة له واستخدامها بالحاجة الفعلي
شاطات                        ن والن ض المه ي بع ل ف صر العم سعودة، وق بال

 .االقتصادية على العمالة الوطنية
إتاحة المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وخاصة     -٥

ي           رأة ف شارآة الم المرأة، وتبني السياسات المناسبة لتعزيز م
شريعة           سوق العمل، وبما يناسب طبيعتها وال يتعارض مع ال

 .اإلسالمية
 .خفض معدالت البطالة ومعالجتها والحد منها -٦
ة                      -٧ ة والخدمي ات اإلنتاجي ي القطاع تثمارات ف شجيع االس ت

 .المستخدمة للتقنيات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية
 

 قوة العمل
ام      هـ ١٤٣٠تشيــر تقديــرات بحــث القـــوى العاملـة لعـــ

ات    )  م٢٠٠٩(  وم ل الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمع
ي        )  ٦-١٨جدول رقم (وزارة االقتصاد والتخطيط  - ال إلى أن إجم

مليون فرد  ٧,٣٣مليون فرد منهم  ٨,٦١قوة العمل في المملكة بلغ 
غ                 ٨٥,١من الذآور بنسبة  ل ل، وب م ع وة ال ي ق ال في المئة من إجم

رد          ٧,٠٧مليون فرد منهم  ٨,١٥إجمالي عدد المشتغلين  ون ف ي ل م
مل                  ٨٢,١من الذآور بنسبة  ع وة ال ي ق ال ة من إجم ا   .  في المئ م آ

رد     ٤,٢٩أظهرت التقديرات أن قوة العمل السعودية بلغت  مليون ف
ة           ٣,٥٨منهم  سب ن ة من             ٤١,٦مليون فرد من الذآور ب ئ م ي ال ف

ن     ون       ٣,٨٤إجمالي قوة العمل، وبلغ عدد المشتغلين السعوديي ي ل م
ة من        ٣٨.٧مليون فرد من الذآور بنسبة  ٣,٣٣فرد منهم  ئ م في ال

ا                 .  إجمالي قوة العمل ه إن ة ف ودي ر السع مل غي أما بالنسبة لقوة الع
ة         ٣,٧٥مليون فرد منهم  ٤,٣٢بلغت  سب ن مليون فرد من الذآور ب

ام           ٣.٢٥السعوديات قد انخفض إلى  ع رأة ل م ٢٠٠٩مولود لكل ام
دل      .  مولود لكل امرأة ٣.٣١بينما آان في العام السابق  ع غ م وقد بل

 ٢.٣٣م ما مقداره ٢٠٠٩الخصوبة اإلجمالي لغير السعوديات لعام 
ام              ٢.٣٥مولود لكل امرأة منخفضًا من  ع ي ال رأة ف ل ام ك مولود ل

 ).٥-١٨جدول رقم (السابق 
 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————

عدد المواليد
سعوديون
٢٥٠٤٥٣٢٥٣٥٦٩٢٥٥٦٣٤٢٥٧٩٨٧ذآور
٢٣٨٥٢٧٢٤١٤٩٤٢٤٣٤٦١٢٤٥٧٠٢أناث

٤٨٨٩٨٠٤٩٥٠٦٣٤٩٩٠٩٥٥٠٣٦٨٩اإلجمالي
غير سعوديين
٥١٣٤٤٥١٢٣٨٥٠٧٢٣٥٠٣٢٨ذآور
٤٨٨٩٩٤٨٧٩٨٤٨٣٠٨٤٧٩٣٢أناث

١٠٠٢٤٣١٠٠٠٣٦٩٩٠٣١٩٨٢٦٠اإلجمالي
إجمالي المواليد

٣٠١٧٩٧٣٠٤٨٠٧٣٠٦٣٥٧٣٠٨٣١٥ذآور
٢٨٧٤٢٦٢٩٠٢٩٢٢٩١٧٦٩٢٩٣٦٣٤أناث

٥٨٩٢٢٣٥٩٥٠٩٩٥٩٨١٢٦٦٠١٩٤٩اإلجمالي

عدد الوفيات
سعوديون
٣٩٩٥٢٤٠٥٠٠٤١٠٥٢٤١٦٨٢ذآور
٣٢٩٩١٣٣٤٠٨٣٣٨٤٠٣٤٢٩٨أناث

٧٢٩٤٣٧٣٩٠٨٧٤٨٩٢٧٥٩٨٠اإلجمالي
غير سعوديين
١٥١٣٣١٥٥٣٨١٥٩٨٠١٦٤٨٧ذآور
٥٦٧٦٥٧٢٠٥٧٦٩٥٨٢٢أناث

٢٠٨٠٩٢١٢٥٨٢١٧٤٩٢٢٣٠٩اإلجمالي
إجمالي الوفيات

٥٥٠٨٥٥٦٠٣٨٥٧٠٣٢٥٨١٦٩ذآور
٣٨٦٦٧٣٩١٢٨٣٩٦٠٩٤٠١٢٠أناث

٩٣٧٥٢٩٥١٦٦٩٦٦٤١٩٨٢٨٩اإلجمالي

معدل الخصوبة
٣,٤٦٣,٣٩٣,٣١٣,٢٥سـعـوديــون
٢,٣٧٢,٣٦٢,٣٥٢,٣٣غير سعوديين
٣,٢٢٣,١٧٣,١٠٣,٠٤اإلجـمـالــــي

جدول رقم ١٨-٥ : عدد المواليد والوفيات ومعدل الخصوبة في المملكة

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات — وزارة االقتصاد 
والتخطيط.

 
 القوى العاملة 

 القوى العاملة والتوظيف لخطة التنمية الثامنة
ق          ي حق ت تعد تنمية القوى البشرية إحدى الرآائز األساسية ل

ارات       ه م التنمية الشاملة واستدامتها، لدورها المحوري في صقل ال
ة               ي م ل ع ا ال ه ب وان وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في ج
اجات سوق       والمهنية والتقنية الالزمة لتلبية متطلبات التنمية واحتي

 . العمل اآلنية والمستقبلية
ا                     ه ي امى ف ن ت ي ت ت ة ال ن راه وفي ظل األوضاع العالمية ال

ي         ـ ن ق ت اتجاهات العولمة االقتصادية، وتتسـارع معدالت التطور ال
ن                حسي ح ت دول، أصب ل لتضفي بعدًا جديدًا لمفهوم الميزة النسبية ل
ى                     ا عل ه درت ة، وق ي اج ت ا اإلن ه اءت ف نوعية القوى العاملة، ورفع آ
ل                   ائ وس ة إحدى ال ث دي ح ة ال ي ن اإلبداع واالبتكار في المجاالت التق
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ومي     وحسب الجنسية يتوزع عدد العاملين في القطاع الحك
ادة        ( ألف عامل سعودي  ٨٢٧.٨م إلى ٢٠٠٨بنهاية عام  ة زي سب ن ب

ر          ٧١.٨، و ) في المئة ٨.٨عن العام السابق بلغت  امل غي ألف عـ
 ).في المئة ٤.٢بنسبة زيادة  بلغت نحو (سعودي 
  

ام                      ة ع اي ه ن ذآور ب دد ال غ ع ل وبالنسبة للعاملين السعوديين ، فقد ب
ق      ( ألف عامل  ٥٥٢.٧م حوالي ٢٠٠٨ اب ام الس بنسبة زيادة عن الع
ي                  )  في المئة ٨.٨بلغت  اث حوال دد اإلن غ ع ل ا ب ألف     ٢٧٥.١آم
 ).في المئة ٨.٨بنسبة زيادة عن العام السـابق بلغـت (عاملة 

  
ذآور           دد ال غ ع أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فقد بل

خفاض عن       ( ألف عامل  ٣٥.٨م حوالي ٢٠٠٨بنهاية عام  بنسبة ان
اث      )  في المئة ٢.٨العام السابق بلغت  ألف     ٣٦.١آما بلغ عدد اإلن

غت           (عامـلة  ل ق ب اب ـ ة         ١٢.٢بنسبة زيادة عن العـام الس ئ م ي ال ) ف
 ).٢-١٨، ورسم بياني رقـم ٨-١٨جدول رقـم (
 

  متوسط األجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي
م أ           رق كي ب ل خ        ٢٢٧/ صدر أمر م اري هـ      ١٤٢٦/٧/١٦وت

طاع             )  م٢٠٠٥/٨/٢١( ق ي ال ن ف ي ودي بزيادة رواتب العاملين السع
ة       ب س ن ي ب وم ك ح ارًا من             ١٥ال ب ت ة اع ئ م ي ال هـ              ١٤٢٦/٩/١ف

طاع                    ).  م٢٠٠٥/١٠/٤( ق ي ال وظف م ة ل ري وتتفاوت األجور الشه
ع           ى سب وي عل الحكومي حسب تصنيف الساللم الوظيفية التي تحت

 :تقسيمات رئيسة هي
 ويحتوي على خمس عشرة مرتبة: سلم رواتب الموظفين العام -١
ى   ( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى   م         )  المرتبة األول ل ذا الس ق ه وف

ى      ٢٥٣٠ ة     ( ريال سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعل ب رت م ال
 .ريال سعودي  ٢٠٦٢٥) الخامسة عشر

غ               :  سلم رواتب المستخدمين  -٢ ل ب راتب ي ى ثالث م ويحتوي عل
ن         (متوسط راتب الحد األدنى  ي الث ث ة وال ادي ح ذا     )  المرتبة ال ق ه وف

ى                     ١٧٣٢السلم  د األعل ح وسط راتب ال ت غ م ل ب ريال سعودي، وي
 .ريال سعودي ٣٨١٢) المرتبة الثالثة والثالثون(
ات       :  سلم رواتب الوظائف التعليمية  -٣ وي ة مست ويحتوي على ست

وى األول    ( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى  م         )  المست ل ذا الس ق ه وف
وى    ( ريال سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ٧١٥٧ ست الم
 .ريال سعودي  ١٣٢٣٧) السادس

ر          ٤٣,٥ ن غي ي ل غ في المئة من إجمالي قوة العمل، وبلغ عدد المشت
ذآور               ٣,٧٤مليون فرد منهم  ٤,٣١السعوديين  رد من ال ون ف ي ل م

 . في المئة من إجمالي قوة العمل ٤٣,٤بنسبة 
 

ات              ئ ف ة حسب ال ك ل وبالنظر إلى توزيع قوة العمل في المم
ات           ٣٤إلى  ٣٠العمرية فإن الفئة العمرية من  ئ ف ر ال ب سنة تمثل أآ

ي    ٢١.٠مليون فرد وبنسبة  ١,٨١العمرية بعدد  ال في المئة من إجم
سنة  تمثل نسبة  ٤٤سنة إلى  ٢٥قوة العمل وأن الفئات العمرية من 

دد      ٧٠,٧ ع رد،          ٦,٠٩في المئة من إجمالي قوة العمل وب ون ف ي ل م
ى       ١٥بينما الفئة العمرية من  ات                   ١٩سنة إل ئ ف ل ال ل أق ث م ة ت سن

ي          ٠,٦مليون فرد وبنسبة  ٠,٠٥العمرية بعدد  ال في المئة من إجم
ة حسب                       .  قوة العمل ك ل م م ي ال مل ف ع وة ال ع ق أما من ناحية توزي

ة من         المناطق اإلدارية فإن منطقة الرياض تستحوذ على أآبر نسب
رد،       ٢,٣٥في المئة وبعدد  ٢٧,٣إجمالي قوة العمل وتبلغ  ون ف ي مل

ي     ٢٦.٢مليون فرد وبنسبة  ٢,٢٥تليها منطقة مكة المكرمة بعدد  ف
دد         ع ة ب ون       ١,٣٠المئة، وتأتي المنطقة الشرقية بالمرتبة الثالث ي ل م

مل     ١٥,١فرد وبنسبة  ع في المئة، أما أقل المناطق استحواذًا لقوة ال
ة      دد                ١.٠فهي منطقة الحدود الشمالية بنسب ع ة وب ئ م ي ال  ٠.٠٨ف

إن       .  مليون فرد ة ف ك ل ومن حيث الحالة التعليمية لقوة العمل في المم
وة     حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من ق

ة     ١,٨٧في المئة وبعدد  ٢١,٧العمل بمقدار  ل مليون فرد، يليهم حم
ة،     ٢٠,١مليون فرد وبنسبة  ١,٧٣الشهادة المتوسطة بعدد  ئ م في ال

رد          ١,٦٦ثم حملة شهادة البكالوريوس أو الليسانس بعدد    ون ف ي ل م
وراه             ١٩,٢وبنسبة  ت دآ ة درجة ال ل في المئة، أما أقل نسبة فهم حم
-١٨جــدول رقـم ( مليــون فـرد  ٠,٠٣في المئة وبعدد  ٠,٤بمقدار 

٧.( 
 

 العاملون في القطاع الحكومي 
ة                      خدم ُتشير أحدث اإلحصاءات الصادرة عن وزارة ال

ومي            حك طاع ال ون    ( المدنية إلى بلوغ عدد العاملين في الق ودي سع
ألف عامل بزيادة  ٨٩٩.٧م نحو ٢٠٠٨بنهاية عام ) وغير سعوديين

في المئة، وتبلغ نسبة السعوديين  ٨.٤عن العام السابق بلغت نسبتها 
طاع    العاملين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في نفس الق

 .في المئة ٩٢.٠حوالي 

جملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآورالجنسية
—————————————————————
٣٥٨٠٧٩٠٧٠٥٧٢٥٤٢٨٦٥١٥٣٣٣٢٦٢٨٥٠٥٣٤٠٣٨٣٧٩٦٨٢٤٨١٦٢٢٠٠٣٨٥٤٤٨٥٤٧سعوديون

٨٣,٥١٦,٥١٠٠,٠٨٦,٨١٣,٢١٠٠,٠٥٥,٣٤٤,٧١٠٠,٠النسبة للجملة
٤١,٦٨,٢٤٩,٨٣٨,٧٥,٩٤٤,٦٢,٩٢,٣٥,٢النسبة لإلجمالي
٣٧٤٧١٩٠٥٧٧٢٩٦٤٣٢٤٤٨٦٣٧٣٦٨١٠٥٧٣٢١٤٤٣١٠٠٢٤١٠٣٨٠٤٠٨٢١٤٤٦٢غير  سعوديين
٨٦,٧١٣,٣١٠٠,٠٨٦,٧١٣,٣١٠٠,٠٧١,٨٢٨,٢١٠٠,٠النسبة للجملة
٤٣,٥٦,٧٥٠,٢٤٣,٤٦,٧٥٠,١٠,١٠,٠٠,٢النسبة لإلجمالي
٧٣٢٧٩٨٠١٢٨٣٠٢١٨٦١١٠٠١٧٠٦٩٤٣٨١٠٧٨٥٥٤٨١٤٧٩٩٢٢٥٨٥٤٢٢٠٤٤٦٧٤٦٣٠٠٩اإلجمالي

٨٥,١١٤,٩١٠٠,٠٨٢,١١٢,٥٩٤,٦٣,٠٢,٤٥,٤النسبة لإلجمالي

المشتغلون
—————————————————————————

المصدر: تقديرات بحث القوى العاملة    - مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات     - وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٨-٦ : قوة العمل حسب الجنس والجنسية لعام ٢٠٠٩م
قوة العمل

—————————————
العاطلون
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نسبة النموإجماليإناثذآورنسبة النموإجماليإناثذآورالعام
سعوديون وغير 

نسبة النموسعوديين
———————————————————————————————————————
٢٠٠٥٤٧٢٧٢٧٢٤٠١٠٨٧١٢٨٣٥٢,٦٤٤١٤٣٦٢٩٠٠٥٧٠٤٤١٢,٤٣٧٨٣٢٧٦٢,٦٢

٨٠٣٦٦٣٢,٦٠-٢٠٠٦٤٩٠١٠٩٢٤٣٧٥٧٧٣٣٨٦٦٢,٩٥٣٩٧٧٩٣٠٠١٨٦٩٧٩٧٠,٩١

٨٢٩٩٨٥٣,٢٨-٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٧٦٠٩٩٥٣,٧٠٣٦٨٥١٣٢١٣٩٦٨٩٩٠١,١٦

٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٨٢٧٨٤٦٨,٧٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٧١٨٦٥٤,١٧٨٩٩٧١١٨,٤٠

اإلجمالي
———————————

 المصدر: وزارة الخدمة المدنية .  

جدول رقم ١٨-٨ : توزيع موظفي القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسية
سعوديون

————————————————————
غير سعوديين

————————————————————

النسبة لقوة العملالعاطلونالنسبة لقوة العملالمشتغلونالنسبة لإلجماليقوة العمل الفئات العمرية
—————————————————————————————————

١٥٤٧٩٨٣٠,٦٣٥٥٥٢٧٤,١١٢٤٣١٢٥,٩ الى ١٩
٢٠٦٥٦٠٩٦٧,٦٤٥٧٦٥٦٦٩,٨١٩٨٤٤٠٣٠,٢ الى ٢٤
٢٥١٤٢٣٢٩٨١٦,٥١٢٤٠٩٦٥٨٧,٢١٨٢٣٣٣١٢,٨ الى ٢٩
٣٠١٨١٠٤٠٤٢١,٠١٧٥٧٣٨٧٩٧,١٥٣٠١٧٢,٩ الى ٣٤
٣٥١٦٢٣٩٣٦١٨,٩١٦١٣١٧٢٩٩,٣١٠٧٦٤٠,٧ الى ٣٩
٤٠١٢٢٩١٨١١٤,٣١٢٢٥٥٩٢٩٩,٧٣٥٨٩٠,٣ الى ٤٤
٤٥٨٣٦١٦٨٩,٧٨٣٣٧٣٣٩٩,٧٢٤٣٥٠,٣ الى ٤٩
٥٠٥٠٤٤٨٣٥,٩٥٠٤٤٨٣١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٥٤
٥٥٢٧٦٨٠٩٣,٢٢٧٦٨٠٩١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٥٩
٦٠١٠٥٦٧١١,٢١٠٥٦٧١١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٦٤
٦٥٩٦٩٧٢١,١٩٦٩٧٢١٠٠,٠٠٠,٠ فأآثر

المنطقة اإلدارية
———–—

٢٣٥١٤٩٢٢٧,٣٢٢٦٧١٩٩٩٦,٤٨٤٢٩٣٣,٦الرياض
٢٢٥٤٨٦١٢٦,٢٢١٤٧٥٤٨٩٥,٢١٠٧٣١٣٤,٨مكة المكرمة

٥٠٩٨٥٨٥,٩٤٧٦٣٩٧٩٣,٤٣٣٤٦١٦,٦المدينة المنورة
٣٩٢١١٠٤,٦٣٧٣٠٨٣٩٥,١١٩٠٢٧٤,٩القصيم
١٣٠٣٣٥٠١٥,١١٢٣٥٧٧٩٩٤,٨٦٧٥٧١٥,٢الشرقية
٥٦٠٥٦٨٦,٥٥٣٤١٧٠٩٥,٣٢٦٣٩٨٤,٧عسير
٢٢٨٧١٩٢,٧٢١٥٥٤٩٩٤,٢١٣١٧٠٥,٨تبوك
١٧٩٢٠٣٢,١١٦٦٩٤١٩٣,٢١٢٢٦٢٦,٨حائل

٨٥٢٤٦١,٠٧٠٧٨٤٨٣,٠١٤٤٦٢١٧,٠الحدود الشمالية
٣٥٢٩٩٠٤,١٣٠٧٧٧٣٨٧,٢٤٥٢١٧١٢,٨جازان
١٤٠٢٦٨١,٦١٢٩٠٦٤٩٢,٠١١٢٠٤٨,٠نجران
١٢٦٩١٧١,٥١١٥٨٨٣٩١,٣١١٠٣٤٨,٧الباحة
١٢٥٤١٩١,٥١٠٧٨٢٢٨٦,٠١٧٥٩٧١٤,٠الجوف

الحالة التعليمية
–————

٤٧٧٩٦٤٥,٦٤٧٦٥٦٦٩٩,٧١٣٩٨٠,٣امي
٩١٣٣٨٦١٠,٦٩٠٩١١٠٩٩,٥٤٢٧٦٠,٥يقرأ ويكتب

١٢٥٨٣٨٦١٤,٦١٢٢٧٩٧٤٩٧,٦٣٠٤١٢٢,٤أبتدائي
١٧٣٢٤٩٢٢٠,١١٦٨٥٦٨٠٩٧,٣٤٦٨١٢٢,٧متوسط

١٨٦٦٢٣٢٢١,٧١٧٤٤٨٥٩٩٣,٥١٢١٣٧٣٦,٥ثانوي أو مايعادلها
٥٨٢٠٥٥٦,٨٥٢٥٢٠٣٩٠,٢٥٦٨٥٢٩,٨دبلوم دون الجامعة

١٦٥٦٩١٢١٩,٢١٤٥٥٨٢٩٨٧,٩٢٠١٠٨٣١٢,١بكالوريوس أو الليسانس
٩٢٠٤١١,١٩١٢٣٨٩٩,١٨٠٣٠,٩دبلوم عالي / ماجستير

٣١٥٣٣٠,٤٣١٥٣٣١٠٠,٠٠٠,٠دآتوراه
٨٦١١٠٠١١٠٠,٠٨١٤٧٩٩٢٩٤,٦٤٦٣٠٠٩٥,٤اإلجمالي

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٨-٧ : قوة العمل حسب الفئات العمرية والمنطقة اإلدارية والحالة التعليمية لعام ٢٠٠٩م
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 العاملون في القطاع الخاص 
وغ        ل ى ب تشير أحدث األرقام الصادرة عن وزارة العمل إل

ن             ( عدد العاملين في القطاع الخاص     ي ودي ر سع ون وغي ودي ) سع
ق    ٦.٩م نحو ٢٠٠٩بنهاية عام  اب مليون عامل بزيادة عن العام الس

ي        .  في المئة ١٠.٨بلغت نسبتها  ن ف ي ل ام وتبلغ نسبة السعوديين الع
ي             خاص حوال طاع ال ق القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في ال

 .في المئة ٩.٩
ام                      ة ع اي ه ن خاص ب طاع ال ق ي ال ويتوزع عدد العاملين ف
بنسبة انخفاض عن  ( مليون عامل سعودي  ٠.٦٨م إلى نحو ٢٠٠٩

مليون عامل غير  ٦.٢وحوالي ) في المئة ١٧.٨العام السابق بلغت 
 ).في الـمئة ١٥.٢بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت (سعودي 
ة          اي ه ن وبالنسبة للعاملين السعوديين، فقد بلغ عدد الذآور ب

ام           (مليون عامل  ٠.٦٣م نحو ٢٠٠٩عام  ع خفاض عن ال بنسبة ان
ة   ١٨.٦السابق بلغت  ئ ي               )  في الم اث حوال دد اإلن غ ع ل  ٠.٠٥وب
ـت             ( مليون عاملة  غ ل ق ب اب ي     ٥.٩بنسبة انخفاض عن العام الس ف

 ). المئة
ذآور          دد ال أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فقد بلغ ع

اع عن           ( مليون عامل  ٦.١م حوالي ٢٠٠٩بنهاية عام  ف ة ارت سب بن
 ٠.٠٩آما بلغ عدد اإلناث نحو )  في المئة ١٥.٥العام السابق بلغت 

غت                ( مليون عاملة  ل ق ب اب ام الس ع ي     ٢.٨بنسبة انخفاض عن ال ف
 ).١٠-١٨جدول رقم ) (المئة

 

وسط           : سلم رواتب القضاة -٤ ت غ م ل ب يحتوي على عشر مراتب ي
م          )  مرتبة مالزم قضائي( راتب الحد األدنى  ل ذا الس  ٨٩٧٠وفق ه

ة       ( ريال سعودي، ويبـلغ متوسط راتب الحـد األعلى  م حك رئيس م
ز        ٢٦٩٤٥)  أ ي ي م ريال، ويشمل السلم قاضي تمييز ورئيس هيئة ت

 .يتقاضون راتب شاغلي المرتبة الممتازة
ات ومن في           ( سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس   -٥ ع ام ج في ال

ويحتوي على خمس تصنيفات وظيفية يبلغ متوسط راتب ):  حكمها
ودي،         ٨٣٠٠وفق هذا السلم   )  وظيفة معيد( الحد األدنى  ال سع ري

اذ      ( ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ت ة أس ـ ال     ٢٠٤٦٠)  وظيف ري
 .سعودي

وي       : سلم رواتب أعضـاء هيئـة التحقيق واإلدعاء العام -٦ حت وي
ى                    د األدن ـ ح ط راتب ال وسـ ت غ م هـذا السلم على تسـع مراتب يبل

م          )  مرتبـة مالزم تحقيق(  ل ذا الس ودي،         ٦٤١٥وفق هـ ال سع ريـ
ى            ل ـ د األعـ ـ ـ يس           ( ويبلـغ متــوسط راتــب الح ائب رئ ة ن ب رت ) م

 .ريــال سعــودي  ٢٨٧٥٠
ان        :سلم رواتب الوظائف الصحية -٧ م ى ث ويحتوي هذا السلم عل

ق  )  فئة مساعد صحي ب    (فئات يبلغ متوسط راتب الحد األدنى  وف
ى       ٥٨٢٧هذا السلم  د األعل ريال سعودي، ويبلغ متوسط راتب الح

ودي      ١٧٩٨٠) فئة طبيب استشاري( م       ( ريال سع -١٨جدول رق
٩. ( 
 

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

ف
وظ
ف م

أل

القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسية: ٢- ١٨رسم بياني رقم   توزيع موظفي 

ذآور سعوديون إناث سعوديات ذآور غير سعوديين ت إناث غير سعوديا

متوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمستوىمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمرتبة
————————————————————————————————

٨٩٧٠م. قاضي١٢٥٣٠٣١١٧٣٢١٧١٥٧الحد األدنى

رئيس محكمة ١٥٢٠٦٢٥٣٣٣٨١٢٦١٣٢٣٧الحد األعلى
(أ)

٢٦٩٤٥

متوسط الراتبمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالوظيفة
—–————–————————————————

٦٤١٥٥٨٢٧مالزم تحقيق٨٣٠٠معيدالحد األدنى

٢٨٧٥٠١٧٩٨٠نائب رئيس٢٠٤٦٠أستاذالحد األعلى

———————————  

الفئة
—–——

مساعد صحي (ب)

—————————————              

———————————

سلم رواتب أعضاء هيئة
(في الجامعات ومن في حكمها)

————————————————————

   سلم رواتب الوظائف التعليمية
——————————  

المصدر: وزارة الخدمة المدنية .

               سلم رواتب الوظائف الصحية

                                                                                                   (ريال سعودي)

التحقيق واإلدعاء العام

جدول رقم ١٨-٩ : متوسط األجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي

* يصنف ضمن سلم مرتبة قاضي تمييز ومرتبة رئيس هيئة تمييز ويتقاضون راتب المرتبة الممتازة .
طبيب استشاري

 سلم رواتب الموظفين العام سلم رواتب المستخدمين
———————————

 سلم رواتب القضاة *

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس
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وان  " وحلت في المرتبة الثالثة المهن )  المئة الزراعيـة وتربيـة الحي
غ      ٠.٥بنحو "  والطيور والصيد ـ ي     ٧.٥مليون عـامل بنسبـة تبل فـ

ي                       ة، وفـ ـ س ي رئ مهن ال ي ال ن فـ ـ ي المئة من إجمـالي عــدد العامل
دد   "  المديرون ومديـرو األعمـال" المرتبـة األخيـرة حـلت مهن  ـ بع

مهن                     ٠.٠٦ ي ال ن فـ ي ل ام ـ ع دد ال مليـون عــامل من إجمــالي عـ
 . في المئة ٠.٩الرئيسـة أو ما نسبته 

 
 العاملون في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي

ام          ة ع اي ه ن يظهر من توزيع العاملين في القطاع الخاص ب
مي        ٢٠٠٩ ي ل ع م       ( م حسب المستوى الت م     ١٣-١٨جدول رق ورس

ة     )  ٥  -١٨بياني رقم  اب ت ك أن عدد العاملين ممن يستطيع القراءة وال
غ     ٤.٠احتل المرتبة األولى بحوالي   ٥٧.٨مليون عامل وبنسبة تبل

ي               ه ف ي ل خاص، ي في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع ال
دد      ع  ١.٠الترتيب األميون الذين ال يستطيعون القراءة وال الكتابة ب

ة      سب ن مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص وب
ة                 ١٤.٢ ل رح م ادة ال ة شه ل في المئة، وحل في المرتبة الثالثة حم

غ       ٠.٦الثانوية بنحو  ل ب ة من             ٨.٧مليون عامل وبنسبة ت ئ م ي ال ف
إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وفي المرتبة الرابعة حل  

ة               ٠.٤حملة شهادة المرحلة المتوسطة بعدد  سب ن ل وب ون عام ي ل م
ي         ٦.٢ خاص، وف في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع ال

 .المرتبة األخيرة حملة مؤهالت الدبلوم العالي
 

 العاملون في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 
ي                ن ف ي ل ام ع ل صادي ل يوضح التوزيع حسب النشاط االقت

اء          " م أن قطاع    ٢٠٠٩القطاع الخاص بنهاية عام  ن ب د وال ي ي ش ت " ال
ي            ٤١.٧استحوذ على نسبة  ن ف ي ل ام ع في المئة من إجمالي عدد ال

طاع     ) مليون عامل ٢.٩( القطاع الخاص  ة         " ، يليه ق ل جم ارة ال ج ت
ي               ٢٢.٦بنسبة " والتجزئة  ن ف ي ل ام ع دد ال في المئة من إجمالي ع

خدمات    " ، ويحل ثالثًا قطاع    )مليون عامل ١.٦(القطاع الخاص  ال
ة           سب ن ة ب ة من             ١٠.٨الجماعية واالجتماعية والشخصي ئ م ي ال ف

، وفي ) مليون عامل ٠.٧(إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص 
 ٠.٤بنسبـة   "  الكهرباء والغاز والميـاه" المرتبة األخيرة يحل قطاع 

ي                     ٠.٠٣(في المئـة  ن ف ي ل ام ع دد ال ي ع ال ن إجم مليون عامـل مـ
 ).٣-١٨ورسم بياني رقم  ١١-١٨جدول ) (القطاع الخاص

 
 العاملون في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة 

ام         ة ع اي ه يتضح من توزيع العاملين في القطاع الخاص بن
ي          ١٢-١٨جدول رقم   ( م حسب المهن الرئيسة ٢٠٠٩ ان ي م ب ورس

ي مهن                 )  ٤-١٨رقم  ن ف ي ل ام ع ة           " أن عدد ال اسي ة األس دسي ن ه ال
ة         ٢.٥احتل المرتبة األولى بحوالي "  المساعدة سب ن ل ب مليون عام

ة،        ٣٥.٧تبلغ  س ي رئ في المئة من إجمالي عدد العاملين في المهن ال
دد     "  الخدمات  " يليه في الترتيب مهن  ع ل من              ٢.٣ب ون عام ي ل م

ه         ( إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسة  ت ب ا نس ي     ٣٣.٩أو م ف

معدل النمو السنويالتوزيع النسبيأعداد العمالةالتوزيع النسبيأعداد العمالة
———————————————————————————

١٦٢٢١٩٤٧١٠٠,٠٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠١٠,٨- إجمالي العمالة
٦٠٧٨٨٩٦٩٧,٧٦٧٥٨١٠٣٩٨,٠١١,٢          ذآور
-١٤٣٠٥١٢,٣١٣٧٤٤٥٢,٠٣,٩          إناث

-٢٨٢٩٠٥٧١٣,٣٦٨١٤٨١٩,٩١٧,٨- سعوديون
-٧٧٧٦٠٦١٢,٥٦٣٣٠٧٥٩,٢١٨,٦          ذآور
-٥١٤٥١٠,٨٤٨٤٠٦٠,٧٥,٩          إناث

٣٥٣٩٢٨٩٠٨٦,٧٦٢١٤٠٦٧٩٠,١١٥,٢- غير سعوديين
٥٣٠١٢٩٠٨٥,٢٦١٢٥٠٢٨٨٨,٨١٥,٥          ذآور
-٩١٦٠٠١,٥٨٩٠٣٩١,٣٢,٨          إناث

٢٠٠٩

جدول رقم ١٨-١٠ : العاملون في القطاع الخاص حسب الجنس والجنسية

—————————————

المصدر: وزارة العمل.

—————————————
٢٠٠٨

١,١٪٧,٨٪
١٠,٦٪

٠,٤٪

٤١,٧٪ ٢٢,٦٪

٢,٥٪

١,٨٪
٠,٨٪١٠,٨٪

م ٢٠٠٩توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة خالل عام : ٣-١٨رسم بياني رقم  

الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر الصناعات التحويلية  الكهرباء والغاز والمياه 

التشييد والبناء تجارة الجملة والتجزئة  النقل والتخزين واالتصاالت المال والتأمين وخدمات العقارات واألعمال

الخدمات الجماعية واإلجتماعية والشخصية  أنشطة أخرى 
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إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالنشاط االقتصادي
———————————————————————

٩٦٢٩٢٠٣٩٨٣٢٨١٣٣٢٨٧٨٤٢٠٠,١سعوديون
٥٠٠٤٧٥١٥٨٥٠٠٦٣٣٥٢٧٢٩٦١٤٣٥٢٧٤٣٩٧,٦غير سعوديين
٥١٠١٠٤٣٦١٥١٠٤٦٥٥٣٥٤٢٩٤٣٠٥٣٥٨٥٩٧,٨اإلجمالي

٥٦٠٢٦٦٩٤٥٦٧٢٠٤٢٨١١٤٨٨٤٣٢٩٩٠,٦سعوديون
٢٦٧٤٢٣١٣٧٢٩٨٧٩٢٧٥٦٦٣٣٤٧٣٠٩١٣٠,٤غير سعوديين
٨٢٧٦٨٣٨٣١٨٦٥٩٩٧٠٣٧٧٣٨٣٥٧٤٢١٢١,١اإلجمالي

٩٧٨٠٨٣٢٥٤١٠١٠٦٢٨٠٠٣٢٣٣٢٦٨٣٣٥٨١,٢سعوديون
٥٥٣٧٥٥٨٢٤٩٥٦٢٠٠٤٦٤٠١٧٠٨٨٦٩٦٤٩٠٣٩٩,٤غير سعوديين
٦٥١٥٦٣١١٥٠٣٦٦٣٠٦٦٧٢٠٢٠٢١٢١٩٥٧٣٢٣٩٧١٠,٦اإلجمالي

١٣٤٠٦٩٤١٣٥٠٠٩٣٩٥٧٩٩٤٧٤٠,١سعوديون
١٦٠٠٦٢٦١٦٠٣٢١٧٨٥٥٢٢١٧٨٧٧٠,٣غير سعوديين
٢٩٤١٢١٢٠٢٩٥٣٢٢٧٢٥٠١٠١٢٧٣٥١٠,٤اإلجمالي

٢٢١٤٢٦٦٢٤٣٢٢٧٦٦٩١٧٨٥١٤٥٦٧٠١٨٤١٨٤٢,٧سعوديون
٢٢٦٥٣٢٧٢١٧١٣٢٢٨٧٠٤٠٢٦٧٤٠٢٨١٨٣٦٠٢٦٩٢٣٨٨٣٩,٠غير سعوديين
٢٤٨٦٧٥٣٢٧٩٥٦٢٥١٤٧٠٩٢٨٥٢٥٤٢٢٤٠٣٠٢٨٧٦٥٧٢٤١,٧اإلجمالي

٢١٥٤٩٥٨٧٠٨٢٢٤٢٠٣١٧١٧٤١٨٤٧٦١٨٠٢١٧٢,٦سعوديون
١١٩٧٩١٩٩٨٥٥١٢٠٧٧٧٤١٣٦٧٥٠٥١٠١٦٢١٣٧٧٦٦٧٢٠,٠غير سعوديين
١٤١٣٤١٤١٨٥٦٣١٤٣١٩٧٧١٥٣٩٢٤٦١٨٦٣٨١٥٥٧٨٨٤٢٢,٦اإلجمالي

٢٢١٨٧١٩٠٢٢٣٧٧١٦٢٢٠٢١٩١٦٤٣٩٠,٢سعوديون
١٢٣١٩٠٢٥٩١٢٣٤٤٩١٥٥٧٠١٣٢٥١٥٦٠٢٦٢,٣غير سعوديين
١٤٥٣٧٧٤٤٩١٤٥٨٢٦١٧١٩٢١٥٤٤١٧٢٤٦٥٢,٥اإلجمالي

٣٧٧٩٠٢٩٦٩٤٠٧٥٩٣٤٦٩٦٣١٨١٣٧٨٧٧٠,٥سعوديون
٧٥١٣٩٦٣٧٧٥٧٧٦٨٤٨٣٦٣٩١٨٥٢٢٧١,٢غير سعوديين
١١٢٩٢٩٣٦٠٦١١٦٥٣٥١١٩٥٣٢٣٥٧٢١٢٣١٠٤١,٨اإلجمالي

٩٦٧٩٠٢٨٧٥٧١٢٥٥٤٧٨٥٩٩٤٢٦٤٩١١١٢٤٨٥١,٦سعوديون
٥٠٥٦٢٣٤٧٢٩٩٥٥٢٩٢٢٥٨٤١٤٥٤٧١٩٨٦٣١٣٤٣٩,٢غير سعوديين
٦٠٢٤١٣٧٦٠٥٦٦٧٨٤٦٩٦٧٠١٣٩٧٣٦٨٩٧٤٣٨٢٨١٠,٨اإلجمالي

٧٠٤٩٣٣٩٧٣٨٨٥٥٣٩١٨٩٥٧٢٨٠,١سعوديون
٣٧١١٤٢٦٧٣٧٣٨١٤٥٩٢٦٢٢٢٤٦١٤٨٠,٧غير سعوديين
٤٤١٦٣٦٠٦٤٤٧٦٩٥١٤٦٥٤١١٥١٨٧٦٠,٨اإلجمالي

٧٧٧٦٠٦٥١٤٥١٨٢٩٠٥٧٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٩,٩سعوديون
٥٣٠١٢٩٠٩١٦٠٠٥٣٩٢٨٩٠٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٩٠,١غير سعوديين
٦٠٧٨٨٩٦١٤٣٠٥١٦٢٢١٩٤٧٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠اإلجمالي

تجارة الجملة والتجزئة

النقل والتخزين واالتصاالت

———————————–—

المال والتأمين وخدمات العقارات

المصدر: وزارة العمل.

أنشطة أخرى

المجموع

جدول رقم ١٨-١١ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة والجنس والجنسية

٢٠٠٨
النسبة ——–——————————

المئوية

الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك

المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر

الصناعات التحويلية

٢٠٠٩

الكهرباء والغاز والمياه

التشييد والبناء

الخدمات الجماعية واإلجتماعية والشخصية
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٢١٤ 

إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالمهن الرئيسية
———————————————————————————

٦٣٧٤٣٢١٢١٦٥٨٦٤٥١٣٩٧٢١١٦٥٣٥١٣٠,٨سعوديون

٦٨٩٤٤٧٦٩٤١٦٩٠٧٤٠٦٩٤٧٠,١غير سعوديين

٧٠٦٣٧٢١٦٨٧٢٨٠٥٥٨٣٠٤٢١٥٦٦٠٤٦٠٠,٩اإلجمالي

٦٦٠٤١٧٥٣١٧٣٥٧٢٥٥٩٣٢٧٠٠٣٦٢٩٣٥٠,٩سعوديون

٣١٣٠٥٦١٠٦٨٣٣٢٣٧٣٩٣٤٧٢٦١١٠٤٦٣٣٥٧٧٢٤٥,٢غير سعوديين

٣٧٩٠٩٧١٨٢١٤٣٩٧٣١١٤٠٣١٩٣١٧٤٦٦٤٢٠٦٥٩٦,١اإلجمالي

٥٨٨٠٧١٢٨٠٦٧١٦١٣٥٠٩٥٩١١٩١٦٦٢٨٧٥٠,٩سعوديون

٢٨١٥٨٨٤٠٩٣٨٣٢٢٥٢٦٣١٩١٠٨٣٨٩٣٥٣٥٨٠٤٣٥,٢غير سعوديين

٣٤٠٣٩٥٥٣٧٤٤٣٩٤١٣٩٣٧٠٠٦٧٥٠٨٥١٤٢٠٩١٨٦,١اإلجمالي

١٦٦٠٦٠١٣٠٠٥١٧٩٠٦٥١٤٥٤٣٣١٢٨٦٥١٥٨٢٩٨٢,٣سعوديون

٩٩٩٠٤٣٨١٠٤٢٨٩٨٠٢٣٧٦١٠١٧٨٠,١غير سعوديين

١٧٦٠٥٠١٣٤٤٣١٨٩٤٩٣١٥٥٢٣٥١٣٢٤١١٦٨٤٧٦٢,٤اإلجمالي

٧٨٣٣٣٤٣٨٢٨٢٧١٥٦١١٨٤٤٤٢٢٦٥٦٠٦١,٠سعوديون

١٦٩٢٠٨٩٠١٦٩٢٩٨١٧٦٩٣٣٦٣١٧٦٩٩٦٢,٦غير سعوديين

٢٤٧٥٤١٤٤٧٢٢٥٢٠١٣٢٣٨١١٧٤٤٨٥٢٤٢٦٠٢٣,٥اإلجمالي

٢١٨٨٠٢٩٦٥٠٢٢٨٤٥٢١٧٤٣٥٧٨٤٣٦١٨٢٧٩٣٢,٧سعوديون

١٨٦٦٨٤٨٢٩٨٧٧١٨٩٦٧٢٥٢١٢٤٩٥٠٢٩١٦٥٢١٥٤١١٥٣١,٢غير سعوديين

٢٠٨٥٦٥٠٣٩٥٢٧٢١٢٥١٧٧٢٢٩٩٣٠٧٣٧٦٠١٢٣٣٦٩٠٨٣٣,٩اإلجمالي

١٢٢٣٥٥٠١٢٢٨٥٩٠٤٤٣٥٩٠٧٩٠,١سعوديون

٤٨٣١٠٥١٣٣٤٨٣٢٣٨٥٠٥١٨٦١٢١٥٠٥٣٠٧٧,٣غير سعوديين

٤٩٥٣٤٠١٨٣٤٩٥٥٢٣٥١٤٢٣٠١٥٦٥١٤٣٨٦٧,٥اإلجمالي

١٩٩٨٤١١١٢٢١٠٩٦١٦٣٩٠١٠٨٤١٧٤٧٤٠,٣سعوديون

٢١١٨٤٣٨٦٤١٢٢٠٤٨٤٢٤٦٠٤١٩٢٤٣٢٥٥٢٨٤٣,٧غير سعوديين

٢٣١٨٢٧٩٧٥٣٢٤١٥٨٠٢٦٢٤٣١١٠٣٢٧٢٧٢٧٥٨٤,٠اإلجمالي

٩٣٦٠١٧٩٤٩٤٣٩٥٦٨٣٧٩٥٢٩٦٨٩٠٨١,٠سعوديون

١٩٥٨٧٥٨٧٥٣١٩٥٩٥١١٢٣٨٨٨٤٠٦٣٣٢٣٨٩٤٧٣٣٤,٧غير سعوديين

٢٠٥٢٣٥٩١٥٤٧٢٠٥٣٩٠٦٢٤٥٧٢١٩١١٦٢٢٤٥٨٣٨١٣٥,٧اإلجمالي

٧٧٧٦٠٦٥١٤٥١٨٢٩٠٥٧٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٩,٩سعوديون

٥٣٠١٢٩٠٩١٦٠٠٥٣٩٢٨٩٠٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٩٠,١غير سعوديين

٦٠٧٨٨٩٦١٤٣٠٥١٦٢٢١٩٤٧٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠اإلجمالي

المهن الكتابية    

جدول رقم ١٨-١٢ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة والجنس والجنسية

الفنيون في المواضيع العلمية 
والفنية واإلنسانية  

مهن البيع    

٢٠٠٨

المصدر: وزارة العمل.

النسبة 
المئوية

٢٠٠٩

مهن العمليات الصناعية 
والكيميائية والصناعات الغذائية 

 

االختصاصيون في المواضيع 
العلمية والفنية واإلنسانية  

——————————–——

 المجموع

———————————–—

مهن الخدمات    

مهن الزراعة وتربية الحيوان 
والطيور والصيد  

المهن الهندسية األساسية 
المساعدة  

المديرون ومديرو  األعمال
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٢١٥ 

إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالمستوى التعليمي
——————————————————————————

١٧٥٥٩٩٠٢١٨٤٦١١٢٧٩٤٧١٢١٣٥٠٦٠,٢سعوديون

٨٣٤٢١٣٥٨٦١٨٤٠٠٧٤٩٦٢٤٩٥٥٣٧٢٩٦٧٨٦٧١٤,٠غير سعوديين
٨٥١٧٧٢٦٧٦٣٨٥٨٥٣٥٩٧٥٢٨٩٦٠٨٤٩٨١٣٧٣١٤,٢اإلجمالي
١٣٢٢٢٥٥٠٢٣١٣٧٢٤٨٩٩١٥٠٤٠٩٩١٠٣٢٤٩١,٥سعوديون

٣٢٧٧٨١١٣٠٤٨٨٣٣٠٨٢٩٩٣٨٤٨٢٩٣٣١٣١٧٣٨٧٩٦١٠٥٦,٣غير سعوديين
٣٤١٠٠٣٦٣٥٥١١٣٤٤٥٥٤٧٣٩٤٧٤٤٣٣٥٤١٦٣٩٨٢٨٥٩٥٧,٨اإلجمالي
٧١٢٧٧١٦٦٥٧٢٩٤٢٥٧٩١٦١٥١٧٥٩٤٣٣٠,٩سعوديون

١٨٣٤٢٨١٤٦٥١٨٤٨٩٣١٩٢٠٣٠١٢٦٧١٩٣٢٩٧٢,٨غير سعوديين
٢٥٤٧٠٥٣١٣٠٢٥٧٨٣٥٢٤٩٩٤٦٢٧٨٤٢٥٢٧٣٠٣,٧اإلجمالي
١٣٩٣٣٥٣٧٢٧١٤٣٠٦٢١١٢٠٨٥٣٥٧٩١١٥٦٦٤١,٧سعوديون

٢٧٥٤٩٩٣٦٢٢٢٧٩١٢١٣٠٧٠٣٠٣٣٥٤٣١٠٣٨٤٤,٥غير سعوديين
٤١٤٨٣٤٧٣٤٩٤٢٢١٨٣٤١٩١١٥٦٩٣٣٤٢٦٠٤٨٦,٢اإلجمالي
٢٨٨١١٣١٦٧٣٤٣٠٤٨٤٧٢٤٠٩٩٤١٦٢٧٤٢٥٧٢٦٨٣,٧سعوديون

٢٩١٥٧٨٤٨٥٩٢٩٦٤٣٧٣٣٩٣٣٥٤٧٢١٣٤٤٠٥٦٥,٠غير سعوديين
٥٧٩٦٩١٢١٥٩٣٦٠١٢٨٤٥٨٠٣٢٩٢٠٩٩٥٦٠١٣٢٤٨,٧اإلجمالي
٥٤٠٣٩٣٨٨٥٥٧٩٢٤٤٧٧٩٥٣٧٨٩٥١٥٨٤٠,٧سعوديون

١٦٥٨٠٥٢٦٢٥٧١٩٢٠٦٢١٨٠٢٨٧٢٤٠٦٣٢٠٤٣٥٠٣,٠غير سعوديين
٢١٩٨٤٤٣٠١٤٢٢٤٩٩٨٦٢٢٨٠٨٢٢٧٨٥٢٢٥٥٩٣٤٣,٧اإلجمالي
٦٩٣١٢١٩١٨١٨٨٤٩٣٥٨٣٨٩١٨١٣٣٧٦٥٢٢١,١سعوديون

٢٥٥٤٢٩١٦٣٩٩٢٧١٨٢٨٢٧٧٠٩٩١٦٤٣٣٢٩٣٥٣٢٤,٣غير سعوديين
٣٢٤٧٤١٣٥٥٨٠٣٦٠٣٢١٣٣٥٤٨٨٣٤٥٦٦٣٧٠٠٥٤٥,٤اإلجمالي
٣٥٣٦٢٢٦٣٧٦٢٢٩٣٠٢٢٧٣١٥٧٠,٠سعوديون

١٠٩٢٨١٣٤٣١٢٢٧١١١٢٧٢١٣٠٠١٢٥٧٢٠,٢غير سعوديين
١٤٤٦٤١٥٦٩١٦٠٣٣١٤٢٠٢١٥٢٧١٥٧٢٩٠,٢اإلجمالي
٨١٤٧٨٨٩٢٣٠٩٧٣١٦٠,٠سعوديون

٥٢٤٩١٠٢٥٦٢٧٤١٢٤٨٩٧١٣٤٥٠,٠غير سعوديين
٦٠٦٣١١٠٣٧١٦٦١٥٥٧١٠٤١٦٦١٠,٠اإلجمالي
١٢٩٥٢٣١٣١٨٣٤٦٤٠٠,٠سعوديون

١٠٠٤٢٤٧١٢٥١٣٤٠٣٤٣٧٤٠,٠غير سعوديين
٢٢٩٩٢٧٠٢٥٦٩٣٧٤٤٠٤١٤٠,٠اإلجمالي
١٠١٧١٠٨٦٧٩٦٣٧٤٢٠,٠سعوديين

٣٤٦٣٤٣٨٠٥٥٩٩١٠٨١٦٦٨٠٠,١غير سعوديين
٤٤٧٤١٤٨٨٦٢٧٨١١٤٤٧٤٢٢٠,١االجمالي
٧٧٧٦٠٦٥١٤٥١٨٢٩٠٥٧٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٩,٩سعوديون

٥٣٠١٢٩٠٩١٦٠٠٥٣٩٢٨٩٠٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٩٠,١غير سعوديين

٦٠٧٨٨٩٦١٤٣٠٥١٦٢٢١٩٤٧٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠اإلجمالي

دآتوراه  

المجموع

 دبلوم   

———————————–—

 متوسط  

بكالوريوس  

ماجستير  

——————————–——

 أمي  

 ثانوي  

يقرأ ويكتب  

المصدر: وزارة العمل.

زمالة

دبلوم عالي    

٢٠٠٩

ابتدائي   
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٢١٦ 

 العاملون في القطاع الخاص حسب المناطق
ام          ة ع اي ه ن من خالل توزيع العاملين في القطاع الخاص ب
ثالث وهي         ٢٠٠٩ م حسب المناطق يتضح أن المناطق الرئيسة ال

حوذ         ة تست ي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرق
على ما يربو على ثالثة أرباع العاملين في القطاع الخاص، حيث      

دد   ٣٣.٧احتلت منطقة الرياض المرتبة األولى بنسبة  في المئة وع
خاص،            ٢.٣ طاع ال ق ي ال مليون عامل من إجمالي عدد العاملين ف

ون   ١.٥تالها في الترتيب مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بعدد  ملي
دد      ٢١.٧و  ٢٢.٢عامل لكل منهما وبنسبة  ي ع في المئة من إجمال

ة                   طق ن لت م ا احت م ن ي العاملين في القطاع الخاص على التوالي، ب
ة        ٠.٠٤الحدود الشمالية المرتبة األخيرة بعدد  سب ن مليون عامل وب

خاص                         ٠.٦ اع ال طـ ق ي ال ن ف ي ل ام ع دد ال في المئة من إجمالي ع
 ).٦-١٨ورسم بياني رقم  ١٤-١٨جـدول رقـم (
 
 المتوسط الشهري ألجور العاملين في القطاع الخاص  

وفقًا لبيانات وزارة العمل، بلغ المتوسط الشهري ألجور         
 ٩٩١م نحو ٢٠٠٩العاملين في القطاع الخاص بالمملكة خالل عام 

حو          ن ًة ب ام               ١٣٥٣ريال سعودي، مقارن ودي خالل ع ال سع ري
ة   ٢٦.٨م، محققًا انخفاضًا نسبته ٢٠٠٨ ئ وسط        .  في الم ت وسجل م

٠,٩٪ ٦,١٪ ٦,١٪
٢,٤٪

٣,٥٪

٣٣,٩٪

٤,٠٪٧,٥٪

٣٥,٧٪

م ٢٠٠٩توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة خالل عام : ٤-١٨رسم بياني رقم  

المديرون ومديرو األعمال اإلختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية    الفنيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

المهن الكتابية مهن البيع مهن الخدمات

مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية    المهن الهندسية األساسية المساعدة 

١٤,٢٪

٥٧,٨٪

٣,٧٪

٦,٢٪ ٨,٧٪
٣,٧٪ ٥,٤٪ ٠,٢٪ ٠,٠٪

م  ٢٠٠٩توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي عام : ٥- ١٨رسم بياني رقم  

أمي ب ويكت يقرأ  ائي ابتد متوسط ثانوي وم دبل لوريوس بكا ر ماجستي ه دآتورا

٣٣,٧٪
٣,٩٪

٥,٨٪
٠,٦٪

٢١,٧٪

٤,٣٪
١,١٪ ٢,٠٪ ١,٣٪ ١,٢٪ ١,٥٪ ٠,٧٪

٢٢,٢٪

م  ٢٠٠٩توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المناطق عام : ٦- ١٨رسم بياني رقم  

ض الريا منورة المدينة ال القصيم ة الشمالي الحدود  ة الشرقي ر عسي تبوك ل حائ الجوف جازان ن نجرا ة الباح ة مكة المكرم
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٢١٧ 

 البطالة
حة اإلحصاءات           تشير أحدث البيانات الصادرة عن مصل

ط                 -العامة والمعلومات  خطي ت صاد وال ت داد       -وزارة االق أن أع ب
غ    ٢٠٠٩العاطلين عن العمل من واقع بحث القوى العاملة لعام  ل م ب

ا              ٤٦٣٠٠٩ داره ق ة م وي ة،          ٥,٨فردًا مرتفعًا بنسبة سن ئ م ي ال ف
في المئة من إجمالي القوة العاملة في  ٥,٤وبمعدل بطالة يصل إلى 

ردًا     ٤٤٨٥٤٧المملكة، وبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل  ف

ودي       ٩٧٧األجور الشهري للذآور خالل نفس العام مبلغ  ريال سع
ا           ٢٧.١وبنسبة انخفاض بلغت  م ق، آ اب ام الس في المئة مقارنة بالع

حو        ال      ١٦٥٧انخفض متوسط األجور الشهري لإلناث إلى ن ـ ريـ
ام   ١١.٩سعودي مسجًال معدل انخفاض بلـــغ  في المئة مقارنًة بالعـ

 ).٧-١٨ورسم بيـــاني  ١٥-١٨جــدول رقم (الســابق 
 

إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالمناطق الرئيسة
———————————————————————

٢٧٧٠٧١٢٢٧٨٣٢٩٩٨٥٤٢٢٢٧٤١٢٠١٧١٢٤٢٩١٢٣,٥سعوديون
١٦٩٠٥٥٠٣٩٦٩٤١٧٣٠٢٤٤٢٠٤٤١٧٢٣٨٨١٧٢٠٨٢٩٨٩٣٠,٢غير سعوديين
١٩٦٧٦٢١٦٢٤٧٧٢٠٣٠٠٩٨٢٢٦٦٩١٣٥٨٩٨٨٢٣٢٥٩٠١٣٣,٧اإلجمالي
١٧٩٠٢٣١٢٦٥٢١٩١٦٧٥١٤٧٢٩٨١٢٧٨٠١٦٠٠٧٨٢,٣سعوديون

١٢٠٤٩٨٣٢٠٠٦٧١٢٢٥٠٥٠١٣٤٩٨٧٤١٩٠٢٥١٣٦٨٨٩٩١٩,٩غير سعوديين
١٣٨٤٠٠٦٣٢٧١٩١٤١٦٧٢٥١٤٩٧١٧٢٣١٨٠٥١٥٢٨٩٧٧٢٢,٢اإلجمالي
٢٧٥٢٤١٧٢٨٢٩٢٥٢٢٢٢٨٧١٥٦٢٢٣٨٤٩٠,٣سعوديون

٢٠٦٠٤٢٣٩٢٨٢٠٩٩٧٠٢٤٠٢٢١٣٦٢٧٢٤٣٨٤٨٣,٥غير سعوديين
٢٣٣٥٦٦٥٦٥٦٢٣٩٢٢٢٢٦٢٥٠٨٥١٨٩٢٦٧٦٩٧٣,٩اإلجمالي
٢٢٥٥٠١٠٩٧٢٣٦٤٧٢٠٧٠٦١١٥٢٢١٨٥٨٠,٣سعوديون

٣١٠٧٠٧٣٥٥٩٣١٤٢٦٦٣٧٧٥٠٧٣٤٤٥٣٨٠٩٥٢٥,٥غير سعوديين
٣٣٣٢٥٧٤٦٥٦٣٣٧٩١٣٣٩٨٢١٣٤٥٩٧٤٠٢٨١٠٥,٨اإلجمالي
٢٢١٤٨٢١١٠٦٣٢٣٢٥٤٥١٧٧٠٥٣١٠٧٣٤١٨٧٧٨٧٢,٧سعوديون

١١٦٨٩٤٩١٦٢٣٥١١٨٥١٨٤١٢٩٠٠٧٥١٦٣٦١١٣٠٦٤٣٦١٨,٩غير سعوديين
١٣٩٠٤٣١٢٧٢٩٨١٤١٧٧٢٩١٤٦٧١٢٨٢٧٠٩٥١٤٩٤٢٢٣٢١,٧اإلجمالي
١٧٥٦٩٩٢٦١٨٤٩٥١٥٥٥٧٩٠٤١٦٤٦١٠,٢سعوديون

٢٤٥١٣٦٣٦٠٢٢٤٨٧٣٨٢٧٦٨٨٢٣٣٣٢٢٨٠٢١٤٤,١غير سعوديين
٢٦٢٧٠٥٤٥٢٨٢٦٧٢٣٣٢٩٢٤٣٩٤٢٣٦٢٩٦٦٧٥٤,٣اإلجمالي
٥٣٧٩٤٠٧٥٧٨٦٤٩٤٣٤٢١٥٣٦٤٠,١سعوديون

٦٩٧٣٠٦٣٩٧٠٣٦٩٧٢٣٤٠٦٥٣٧٢٩٩٣١,١غير سعوديين
٧٥١٠٩١٠٤٦٧٦١٥٥٧٧٢٨٣١٠٧٤٧٨٣٥٧١,١اإلجمالي
٥٤٧٣١٩٨٥٦٧١٤٤٢١١٨٠٤٦٠١٠,١سعوديون

١١٣٨٩٠٩٣٨١١٤٨٢٨١٣٣٩٧١١٠٨٢١٣٥٠٥٣٢,٠غير سعوديين
١١٩٣٦٣١١٣٦١٢٠٤٩٩١٣٨٣٩٢١٢٦٢١٣٩٦٥٤٢,٠اإلجمالي
٢٨٠٢٦١٢٨٦٣٢٧٥٣٦٦٢٨١٩٠,٠سعوديون

٣٠٣٠٦١٠١٣٠٤٠٧٣٩٧٣٩١٢٩٣٩٨٦٨٠,٦غير سعوديين
٣٣١٠٨١٦٢٣٣٢٧٠٤٢٤٩٢١٩٥٤٢٦٨٧٠,٦اإلجمالي
٦١٨٣٢١٢٦٣٩٥٥٦٤٨٢٠٤٥٨٥٢٠,١سعوديون

٥٥٩٤٢٩٥٥٥٦٨٩٧٧٤٥٤٨٩٩٤٧٥٥٤٢١,١غير سعوديين
٦٢١٢٥١١٦٧٦٣٢٩٢٨٠١٩٦١١٩٨٨١٣٩٤١,٢اإلجمالي
٤١٥٦١١٣٤٢٦٩٣٥١٨٥٣٣٥٧١٠,١سعوديون

٨١٧٨٩٦٤٥٨٢٤٣٤٩٦٣٢٥٤٨٢٩٦٨٠٧١,٤غير سعوديين
٨٥٩٤٥٧٥٨٨٦٧٠٣٩٩٨٤٣٥٣٥١٠٠٣٧٨١,٥اإلجمالي
٣٧٢٥٧٨٣٨٠٣٢٧٧٩٦٢٢٨٤١٠,٠سعوديين

٤١٦٨٧٥٩٩٤٢٢٨٦٤٤٧٣٣٦٠٦٤٥٣٣٩٠,٧غير سعوديين
٤٥٤١٢٦٧٧٤٦٠٨٩٤٧٥١٢٦٦٨٤٨١٨٠٠,٧االجمالي
٤٦٦٩١٣٣٤٨٠٢٣٣٧١١١٧٣٤٨٨٠,١سعوديين

٨١٥٧٩٦٣٨٨٢٢١٧٨٤٦٤١٤٨٦٨٥١٢٧١,٢غير سعوديين
٨٦٢٤٨٧٧١٨٧٠١٩٨٨٠١٢٦٠٣٨٨٦١٥١,٣االجمالي
٧٧٧٦٠٦٥١٤٥١٨٢٩٠٥٧٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٩,٩سعوديون

٥٣٠١٢٩٠٩١٦٠٠٥٣٩٢٨٩٠٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٩٠,١غير سعوديين
٦٠٧٨٨٩٦١٤٣٠٥١٦٢٢١٩٤٧٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠اإلجمالي
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٢٠٠٨

وزارة العمل. المصدر:
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٢١٨ 

 السعودة   
ة            عالق ة ذات ال ي استمرت وزارة العمل واألجهزة الحكوم

ي األنشطة                ة ف ي وطن ة ال في جهودها لزيادة مساهمة القوى العامل
ا                  ه ز ب رآ ت ي ت ت طاعات ال االقتصادية المختلفة وباألخص تلك الق

ومات           .  العمالة األجنبية ل ع م ر ال ي وف ومن تلك الجهود العمل على ت
خاص      وبشكل منتظم عن سوق العمل في المملكة، وحث القطاع ال
ي            ن ف ي ب راغ ن وال على إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلي
حاجة               ي حدود ال ة ف ي العمل، وآذلك تقنين استخدام العمالة األجنب

 .الفعلية والتخصصات التي ال تتوفر بين السعوديين بأعداد آافية

ة               ١٠,٥وبمعدل بطالة مقداره  ل ام ع وة ال ق ي ال ال في المئة من إجم
ردًا     ٢٤٨١٦٢السعودية، وآان عدد العاطلين السعوديين الذآور    ف

ذآور      ٦,٩وبمعدل بطالة مقداره  في المئة من إجمالي قوة العمل ال
مل                         ع اطالت عن ال ع ات ال ودي دد السع غ ع ل السعوديون، بينما ب

ي   ٢٨,٤امرأة وبمعدل بطالة مقداره  ٢٠٠٣٨٥ في المئة من إجمال
ر              .  قوة العمل النسائية السعودية مل غي ع ن عن ال أما عدد العاطلي

داره     ١٤٤٦٢السعوديين فقد بلغ  ي     ٠,٣٠فردًا وبمعدل بطالة مق ف
ة        ك ل م جدول  ( المئة من إجمالي القوة غير السعودية العاملة في الم

 ).٨-١٨ورسم بياني رقم  ١٧-١٨وجدول رقم  ١٦-١٨رقم 
 
 

الجملةإناثذآورالسنة
————————
٢٠٠٨١٣٤٠,٩١٨٨٠,٦١٣٥٣,٣

٢٠٠٩٩٧٧,٢١٦٥٦,٥٩٩٠,٥

٢٦,٨-١١,٩-٢٠٠٩٢٧,١-
المصدر: وزارة العمل.

معدل نمو متوسط األجور

جدول رقم ١٨-١٥ : المتوسط الشهري ألجور العاملين في القطاع 
الخاص

(ريال سعودي)

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩

  
ال
ري

المتوسط الشهري ألجور  : ٧- ١٨رسم بياني رقم  
العاملين في القطاع الخاص

ذآور إناث جملة

الجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالسنة
—————————————————————
٢٠٠٢٧,٥٧٢١,٧٠٩,٦٦٠,٨٢٠,٦٢٠,٧٩٤,٢١١١,٥١٥,٢٧
٢٠٠٣٨,٠٠٢٣,١٨١٠,٣٥٠,٨٠٠,٧٩٠,٧٩٤,٣٦١٢,٥١٥,٥٦
٢٠٠٤٨,٣٩٢٤,٤٠١٠,٩٧٠,٧٧٠,٩٣٠,٨٠٤,٤٩١٣,٣٦٥,٨٢
٢٠٠٥٨,٧٤٢٥,٤١١١,٥٢٠,٧٥١,٠٦٠,٨٠٤,٦٠١٤,٠٧٦,٠٥
٢٠٠٦٩,٠٧٢٦,٢٧١٢,٠٢٠,٧٤١,١٧٠,٨٠٤,٧١١٤,٦٩٦,٢٥
٢٠٠٧٨,٣٠٢٤,٧٠١١,٠٥٠,٤٠٠,٥٠٠,٤٣٤,٢٤١٣,٢١٥,٦٣
٢٠٠٨٦,٩٠٢٤,٩٠٩,٨٠٠,٤٠٠,٦٠٠,٤٠٣,٥٠١٣,٠٠٥,٠٠
٢٠٠٩٦,٩٠٢٨,٤٠١٠,٥٠٠,٣٠٠,٧٠٠,٣٠٣,٥٠١٥,٩٠٥,٤٠

جدول رقم ١٨-١٦ : معدالت البطالة حسب الجنس والجنسية (نسبة مئوية)

—————————————
غير سعوديين

————————————
اإلجماليسعوديون

————————————

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات     - وزارة االقتصاد والتخطيط .

الجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالسنة
————————————————————
٢٠٠٤٢٤٨٠٣١١٣٨٥٤٢٣٨٦٥٧٣٢٣٩٩١٤٧١٠٢٨٧٠١٢٧٢٠٢٢١٤٣٢٥٢٤١٥٢٧٤
٢٠٠٥٢٧٠٤٦٨١٥٧٣٢٧٤٢٧٧٩٥٢٥٠٧٣٥٧١٩٣٠٧٩٢٢٩٥٥٤١١٦٣٠٤٦٤٥٨٥٨٧
٢٠٠٦٢٩٢٩٠٦١٧٦١١٢٤٦٩٠١٨٢٦١٥٤٦٧٢٩٣٢٨٨٣٣١٩٠٦٠١٨٢٨٤١٥٠١٩٠١
٢٠٠٧٢٨٠٤١١١٦٤٧٨٧٤٤٥١٩٨١٥٠٦٢٣٠٥٣١٨١١٥٢٩٥٤٧٣١٦٧٨٤٠٤٦٣٣١٣
٢٠٠٨٢٣٩١٧٦١٧٧١٧٤٤١٦٣٥٠١٧٠٥٥٤٢٤٣٢١٢٩٨٢٥٦٢٣١١٨١٤١٧٤٣٧٦٤٨
٢٠٠٩٢٤٨١٦٢٢٠٠٣٨٥٤٤٨٥٤٧١٠٣٨٠٤٠٨٢١٤٤٦٢٢٥٨٥٤٢٢٠٤٤٦٧٤٦٣٠٠٩

٠,٩١٢,٧٥,٨-٣٢,١-٣,٨-٢٠٠٩٣,٨١٣,١٧,٧٣٩,١

سعوديون
——————————–——

غير سعوديين

جدول رقم ١٨-١٧ : إجمالي عدد العاطلين عن العمل حسب الجنس والجنسية

اإلجمالي
——————————–—— ——————————–——

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

النمو السنوي لعام
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٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

)نسبة مئوية(معدالت البطالة في المملكة العربية السعودية : ٨-١٨رسم بياني رقم  

سعوديون ي اإلجمال غير سعوديين

امـت وزارة                   ودة، ق سع ل ة ل ي وم ومن ضمن الجهود الحك
ى                  حمالت إل ذه ال هدف ه ن، وت العمل بحمالت توظيف السعوديي
ل من                  ـ ي أه ن، وت ي ودي حصر عدد ونوعية طالبي العمل من السع
ي                ت مهن ال ي ال ة ف ي يحتاج منهم إلى تأهيل من خالل برامج تدريب
ة،     شري يحتاجها سوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد الب

 . وتأمين فرص وظيفية مناسبة لهـم في القطاع الخاص
ًا من          ٣٥٤٤٥وقد أدت هذه الجهود إلى توظيف      ودي سع

طالبي العمل في جميع مناطق المملكة في منشآت القطاع الخاص،  
ور  ٣٣٠٦١منهم  م                       .  من الذآ ن ت ذي ن ال ي ودي دد السع غ ع ل ا ب م آ

خاص             طاع ال ق ذا   ،  ١٠٨٤٢٩توظيفهم مباشرة في منشآت ال ه وب
خاص                    طاع ال ق ي ال جدد ف  ١٤٣٨٧٤يكون مجموع الموظفين ال

 . م٢٠٠٩سعوديًا في عام 
 

 إستراتيجية التوظيف السعودية
ونت     تعاني سوق العمل السعودية من تشوهات متشابكة تك

ة               ال دام عم ق ت حاجة الس على مدى زمني طويل، فاقم من حدتها ال
رة       ت ي ف وافدة باعداد آبيرة مع تصاعد معدالت النمو االقتصادي ف
دم                  ع ًا ب وع دف طاع م ق السبعينيات، واستمر استقدام العمالة دون ان
ة                 ي ل ح م ل ال ي أه ت دريب وال مواءمة مخرجات منظومة التعليم والت
الحتياجات سوق العمل، ونمو عرض القوى العاملة بوتيرة أسرع    

م                     .  من نمو االقتصاد الوطني ي س ق ى ت وامل إل ع ذه ال حيث أدت ه
ن األول             ون من جزأي ك ت مل        :  مجازي لسوق العمل لت ع يخص ال

 .يخص سوق العمل للعمالة الوافدة: للمواطنين، والثاني
فقد أسهمت الطفرة النفطية ،  ولتحليل تشوهات سوق العمل 

ة،            ي ت ح ت ة ال ي ن في فترة السبعينيات في تسارع التوسع في إنشاء الب
مل          ع وارتفاع الطلب على عناصر االنتاج، وخصوصًا عنصر ال
جوة               د ف رة لس ي ب داد آ آمًا ونوعًا مما أدى إلى استقدام العمالة بأع
طلب العمالة في المدى القصير، على أن يتم االستغناء عن خدمات 
اء                   ن مكن من ب ت د ال ن العمالة الوافدة تدريجيًا في المدى الطويل ع
ة                    ال م ع ام ال ه م ام ب ي ق ل ة ل القدرة والموارد البشرية الوطنية المؤهل
ة     ال م الوافدة والحاملة لخصائص نوعية وآمية وتنوعيه مشابهه للع

 .الوافدة
وقد نجح االقتصاد السعودي في التقليل من ضغوط سوق      

مدى         ي ال العمل بأن تمكن من تشييد بنية تحتية متطورة ومنافسة ف
القصير، لكن استمرت عملية استقدام العمالة حتى بعد االنتهاء من    

ة           ي ف وظي مشاريع البنية التحتية، اضافة إلى تبني الحكومة سياسة ت
ن   توسعية تقوم على امتصاص القطاع العام لطالبي العمل السعوديي
عن طريق استحداث وظائف برواتب مجزية وضمان وظيفي حتى 
ع                  ام ودف ع طاع ال ق ل ة ل واطن سن التقاعد، مما استقطب العمالة الم

هج   .  القطاع الخاص لالعتماد على العمالة الوافدة واستمرار هذا الن
ة            ل ام ع وى ال ق لعدة عقود أدى إلى التأثير على توقعات الطالب وال
السعودية بخصوص المهارات الواجب اآتسابها لضمان وظيفة في 

ومع . سوق العمل، وهي المهارات التي تتطلبها الوظائف الحكومية
وظائف                               ق ال ى خل اد عل م ت ات االع ي ب ل دأت س ت، ب وق مرور ال
ى                    ور إل ظه ي ال ة ف ي وم حك واالستمرار في سياسات التوظيف ال
رواتب                  د ال ن ورة ب ات اع ف ف السطح آاشفة ترهل القطاع العام وارت
ة         ي زان ي م واألجور حتى أصبح يستأثر بالنصيب األآبر من إنفاق ال

 .العامة للدولة
صاد السوق               ت حو اق وفي ظل توجه االقتصاد السعودي ن

وتقليص دور القطاع العام في العملية االقتصادية بهدف رفع آفاءة 
توظيف الموارد، أخذت عملية توفير الوظائف في القطاع العام منذ 
انت       ذي آ أواخر الثمانينيات حتى اآلن بالتراجع في الوقت نفسه ال
اجات         ي ت فيه المهارات المكتسبة من قبل الطالب ال تتناسب مع اح
دة                     واف ة ال ال م ع ى ال اد عل م ت القطاع الخاص الذي استمر في االع
ل                ة أق ف ل ك ى وت ة أعل المتالآها المهارات المطلوبة، بجانب انتاجي

خاص       .  مقارنة بنظرائهم السعوديين طاع ال وقد نجم عن اعتماد الق
 .على العمالة الوافدة تسارع معدالت البطالة بين السعوديين

شوهات                  ت ة ل ل ام ك ت م ة ال وإدراآا ألهمية المعالجة الجذري
خاص                 ،  سوق العمل طاع ال ق اون مع ال ع ت ال قامت وزارة العمل ب

داد                 إع ة ب ي وم حك زة ال وظيف             "  وبعض األجه ت ة ال جي ي رات إست
وزراء             ". السعودية رار مجلس ال وتمت الموافقة عليها بموجب ق

م وهي       ٢٠٠٩/٧/٢٧هـ  الموافق   ١٤٣٠/٨/٥وتاريخ  ٢٦٠رقم 
  .استراتيجية طويلة المدى تغطي فترة خمس وعشرين سنة

 
 هيكل إستراتيجية التوظيف السعودية

 :تسعى اإلستراتيجية إلى تحقيق ثالثة أهداف عامة هي 
 .التوظيف الكامل لقوة العمل -
 .زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية المواطنة -
صادات     - االرتقاء بإنتاجية العامل المحلي لتضاهي نظيره في االقت

 .المتقدمة
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زأت                    د ج ق داف، ف ذه األه ى ه وصول إل ل ال ي ه س ت ول
اإلستراتيجية هذه األهداف العامة إلى أهداف مرحلية، آما أضفت   
ات           ي ال ة اإلشك ه اب بعدًا زمنيًا لتحقيق هذه األهداف حتى يتسنى مج
ق            ي حق العاجلة وتهيئة سوق العمل السعودية تدريجيًا لتتمكن من ت

ة              جي ي رات الست ة ل ام ع ة               .  األهداف ال ي ل رح م ل األهداف ال ث م ت وت
 -:لإلستراتيجية فيما يلي

ة           ):  سنتان( الهدف المرحلي قصير المدى  - ال ط ب ى ال السيطرة عل
 ).آبح صعود معدل البطالة(
دل       ):  ثالث سنوات( الهدف المرحلي متوسط المدى   - ع تخفيض م

 .البطالة
اً     ( الهدف المرحلي طويل المدى     - ام زة         ):  عشرون ع ي ق م ي حق ت

 .تنافسية لالقتصاد الوطني اعتمادًا على العمالة المواطنة
ويتم تحقيق هذه األهداف المرحلية من خالل مجموعة من   

ة           ل اب ق ات ال اي غ السياسات، بحيث يكون لكل سياسة مجموعة من ال
ات                ي وعة من اآلل جم للقياس، آما أن آل سياسة تنفذ من خالل م
وعة من                   جم ة من خالل م اي التنفيذية، ويتم قياس مدى تحقق الغ
م           وي ق ة ت ي ل م مؤشرات األداء الكمية، والتي تشكل إجماًال مرتكز ع

 .ومتابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية
 

  طالبو العمل 
مل           ع ي ال ب ال تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد ط

ام                       ة عـ اي ه ن غ ب ل مي ب ل ع ا    ٢٠٠٩المسجلين حسب المؤهل ال م م
ه        ١١١٨٦٥مجموعه  ت ب فردًا بانخفاض عن العام السابق بلغت نس
ي          ٢٤.٠ ى ف ة األول ب في المئة، واحتل حاملو شهادة الثانوية المرت

ة           ٣٩٨٩٣عدد المتقدمين لطلب العمل، وبلغ عددهم    سب ن ردًا وب ف
يب         ٣٥.٧ رت ت ي ال في المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، يليهم ف

 ٢٨.٥فردًا وبنسبة  ٣١٨٤٩حملة شهادة المرحلة المتوسطة وبعدد 
ة         ث ال ث ة ال في المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، ويأتي في المرتب

ردًا     ١٨٢٢٨في المئة وبعدد  ١٦.٣حملة الشهادة االبتدائية بنسبة  ف

اإلجماليدراسات عليابكالوريوسدبلومثانويمتوسطابتدائييقرأ ويكتبأميالسنة
———————————————————————————————
٦٦٣٨٦---٢٩٧٩---١٩٩٨٦٠٥٣٧٣٢٣١٩٥٧٩١٤٢٠٨١٦٢٤٤
٦٥٠٧٨---٤١٦٨---١٩٩٩٥٠٧٦٦٨٣٢١٦٦١٥١٤٤٣١١٧٩٥٦
٨٣١٣١---٧٢٤٧---٢٠٠٠٣٩٩٧٥٢٨٨١٩٩٢٩١٨٥٤٨٢٨١٢٢
٨١٠٠٦---٥٤٤٨---٢٠٠١٢١٧٥٣٠٣٣١٦٦٢٤١٩٤١٥٣٤٣١١
٦٤٢٥٧---٤٣٢١---٢٠٠٢١٧٢٥٢٤٠٦١٣١٨٧١٥٤٠١٢٧٢١٧
٥٩٢٤١---٤٧٤٢---٢٠٠٣١٠٢١١٦٥٧١٢٥٤٥١٤٩٢٤٢٤٣٥٢
٦٢١١٩---٤٩٥٠---٢٠٠٤٩٩١١٧٩٧١١٥٥٠١٥٠١٣٢٧٨١٨
٢٠٠٥٣٣٨٤٥٤٩٩٣٢٣٤٨٣٢٠٩٣٢٦٥٢٩٨٠٣٣٦١٨٠٧٢١١٤١٣٨
٢٠٠٦٦٥٨٤٠٤٤١٨٠٩٧٢٣٢٢٠٤٤٥٧١١٣٤٨٤١٦١٩١١٢٢١٢٠٣٨٧
٢٠٠٧٥٨٩٣٤٥٥٣٢٥٧٤٤١٢٣١٥١٨٣٩١٦٢٦٢١٠٣٣٨٨٤١٥٦٣٧٢
٢٠٠٨٤٧٢١٩٩١٢٤٦٩١٤٣١٣٥٥٠٤١١١٤٩٣٣١١٤٦١١٠٣١٤٧١٩٧
٢٠٠٩٣٨٣١٦٨٣١٨٢٢٨٣١٨٤٩٣٩٨٩٣١١٩٦٨٧٧٩٩٦٢١١١٨٦٥

٢٠٠٩٠,٣٤١,٥٠١٦,٢٩٢٨,٤٧٣٥,٦٦١٠,٧٠٦,٩٧٠,٠٦١٠٠,٠٠

٢٤,٠٠-٣٩,٨١-٣١,٩٥-١٩,٨٦-٢٠,٨٦-٢٦,١٦-٢٦,١٨-١٥,٤٧-٢٠٠٩١٨,٨٦-

جدول رقم ١٨-١٨ : طالبو العمل المسجلون في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمي

 ( ---)  غير متوفر
المصدر : وزارة العمل.

التوزيع النسبي لعام

النمو السنوي لعام

ة             ل ي حم أت رة ي من إجمالي عدد طالبي العمل، وفي المرتبة األخي
ة     ٦٢شهادة الدراسات العليا بعدد  ة من             ٠.١فردًا وبنسب ئ م ي ال ف
 ).١٨-١٨جـدول رقم (إجمالي عدد طالبي العمـل 

 
ة              ئ ف إن ال ة، ف ري م أما عدد طالبي العمل من حيث الفئة الع
دد        )  سنة ٢٤حتى  ٢٠من (العمرية  ع ات ب  ٤٧٧٠٢تمثل أآبر الفئ

ا         ٤٢.٦فردًا وبنسبة  م ن ي ل، ب في المئة من إجمالي عدد طالبي العم
ردًا     ٤١٩تمثل أقل الفئات بعدد )  سنة ٦٠أآثر من ( الفئة العمرية  ف

ل،     ٠.٤وبنسبة  م     ( في المئة من إجمالي عدد طالبي العم جدول رق
ات              ).  ١٩-١٨ ان ي إن ب ة، ف طق ن م ومن حيث طالبي العمل حسب ال

ة                     طق ن م م من ال مل ه ع ي ال وزارة العمل تشير إلى أن اآثر طالب
ي        ٣٩.٢فردًا وبنسبة  ٤٣٨٠٨الشرقية وبعدد  ال في المئة من إجم

فردًا وبنسبة  ٢٣٥٢٧عدد طالبي العمل، تليها منطقة الرياض بعدد 

النسبة ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩العمر
المئوية

————————————————
٣٥٢٢٥١٩٣٦٦١٣٥٨٦١٢,١ أقل من ٢٠ سنة

٦٨٤٩٧٦٦٥٥٣٤٧٧٠٢٤٢,٦من ٢٠ حتى ٢٤ سنة

٤٢٨٥٢٥١٣٦٧٤١٨٣٢٣٧,٤من ٢٥ حتى ٣٤ سنة

٦٧٤٠٦٧٥٣٥٥٩٧٥,٠من ٣٥ حتى ٤٤ سنة

٢٧١٣٢٧٧٥٢٧٢٩٢,٤من ٤٥ حتى ٦٠ سنة

٣٤٥٣٨٣٤١٩٠,٤أآثر من ٦٠ سنة

١٥٦٣٧٢١٤٧١٩٧١١١٨٦٥١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ١٨-١٩ : عدد طالبي العمل في القطاع الخاص حسب العمر

المصدر: وزارة العمل.
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ة           ايـ ه ن ذآور ب وبالنسبة للعاملين السعوديين فقد بلغ عدد ال
بنسبة انخفاض عن العام السابق ( عامل  ٢٧٧٤٨م نحو ٢٠٠٩عام 

ي    ) في المئة ٢.١بلغت  ة       ٣٧٩١، آما بلغ عدد اإلناث حوالـ ل ام ع
 ).في المئة ٢.٥بنسبة زيـادة عن العام السابـق بلغـت (

ذآور            دد ال غ ع ل أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين فقد ب
ام      ( عامًال  ٥٠٩٩م حوالي ٢٠٠٩بنهاية عام  ع بنسبة ارتفاع عن ال

ة  ١.٤السابق بلغت  اث                 ) في المئ دد اإلن غ ع ل ا ب م ة       ١٧، آ ل ام ع
ق،        ١٦مقارنة بعدد  اب م        ( عاملــة في العــام الس دول رقـ ـ -١٨جـ

٢١ .( 
 

 م ٢٠٠٨مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 
ة ضمن           شري ب استمرت مساهمة صندوق تنمية الموارد ال

الجهود الحكومية لدعم السعودة منذ بدء تنفيذ برامج الدعم للتدريب 
ن      جي ام والتوظيف حيث تمثلت خطة عمل الصندوق من خالل برن
ط                         ب رت م دريب ال ت امج ال رن و ب ة، األول ه لتنمية الموارد البشري
ط                            ب رت م دريب ال ت امج ال رن و ب ي ه ان ث ن، وال ي بالتوظيف للمؤهل

ة        .  بالتوظيف لغير المؤهلين ي ب دري ت وقام الصندوق بدعم البرامج ال
شآت      ن م المشترآة ذات األولوية في سوق العمل وفقًا الحتياجات ال
ي      المستفيدة، مضيفًا بذلك آليات دعم مطورة تساهم بشكل مباشر ف
دوق    تحقيق طموحات القوى العاملة واألهداف المشترآة بين الصن

اون                .  والقطـاع الخاص ع ت د جسور ال ي م دوق ف وقد استمر الصن
ا                  م وظائف م ن ال وطي ات ت ي المثمر مع قطاعات عديدة عبر اتفاق

 . ساهــم في دعـم الفرص الوظيفيـة
 

وظيف                       ت ال ط ب ب رت م دريب األول ال ت وقد رآز برنامج ال
ة        ي ن ارات ف للمؤهلين على تدريب القوى العاملة التي ليس لديها مه
دد           ح ي م ب دري أو مهنية أو حرفية، تؤهلها للتوظيف وفق برنامج ت

وظيف           ت ل ة ل وب ذا       .  تكسب به المهارات والقدرات المطل ه ًا ل ق ووف
مهن                ٢٦٨٣٨البرنامج تم دعم  ى ال وزعت عل فرصة للتدريب ت

ة     ٧٨٤٣الفنية بعدد  هن               ٣٠فرصة تدريب بنسب م ة، وال ئ م ي ال ف
في المئة، بينما آان  ١٨فرصة تدريب وبنسبة  ٤٨١٤الكتابية بعدد 

جوف       ٢١.٠ ة ال في المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، أما منطق
ة             ١٧٧فإنها أقل المناطق بعدد  سب ن ردًا وب ة من             ٠.٢ف ئ م ي ال ف

 ).٢٠-١٨جدول رقم (إجمالي عدد طالبي العمل  
 

 السعودة في القطاع المصرفي
ة         اي ه ن بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع المصرفي ب

خفاض عن             ( عامل سعودي  ٣١٥٣٩م نحو ٢٠٠٩عام  ة ان سب ن ب
ي       ) في المئة ١.٦العام السابق بلغت  ر          ٥١١٦، وحوال ل غي عام

 ).في  المئة ١.٤بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت (سعودي 
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ًا              .   ريال ٦٢٦,٢٩٦البرنامج  ي ب دري ًا ت ج ام رن دوق ب آما نفذ الصن
لتطوير وتأهيل أصحاب األعمال والمنشآت الصغيرة والذي يهدف 
ة          ام م إلق ه دت اع إلى تنمية مهارات وقدرات الشباب والشابات ومس
دًال من                  ن ب اجحي ال ن مشاريعهم الخاصة ليصبحوا أصحاب أعم
ام   باحثين عن أعمال، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج لهذا الع

اب و    ٣٥٣ ات        ٨من الشب اب امج                  ،  من الش رن ب ة ال ف ل ك غ ت ل د ب وق
 .  ريال ١,٠٨٣,٠٠٠

 
وادر      ١٢/١٢قام الصندوق بتنفيذ برنامج ماهر   ك لتأهيل ال

هـ وهو برنامج ١٤٣٠/١٤٢٩المتخصصة مع بداية العام الدراسي 
ي           ل ف ي أه ت تدريبي غير مرتبط بالتوظيف ويهدف الى التدريب وال
د من       ي العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، ويتوقع أن يستف

ام            ١٢٠٠٠البرنامج  ول ع حل دد        ٢٠١٢طالب عمل ب غ ع ل م، وب
ة        ٣٥٧٠المسجلين بالبرنامج  ب ال فصل           ،  طالب وط ة ال داي ع ب وم

هـ بلغ عدد المسجلين  ١٤٣١/١٤٣٠الدراسي األول للعام الدراسي 
 . طالب وطالبة ٥٥٦٨في البرنامج 

دوق              مر الصن د است ق وفيما يتعلق بالدراسـات والبحوث ف
بدعم الدراسات والبحوث التي تخدم سوق العمل من حيث التدريب 

 :والتوظيف والتي تمثلهما في التالي 
طاع             ” دراسة   -١ ق ي ال رأة ف م االحتياجات التدريبية لواقع عمل ال

 .“ الخاص في المملكة
ودي         -٢ اب السع دارسة ميدانية للتعرف على أسباب عزوف الشب

رامج      ،  للعمل في منشآت القطاع الخاص ب وإيجاد الحلول الداعمة ل
 .السعودة

ي         -٣ شري ف ب دراسة تنمية الموارد البشرية على جودة العنصر ال
 . الشرآات

ي                -٤ وظيف ف ت ة ال ي ل م دراسة أثر األزمة المالية العالمية على ع
 . المملكة

ة               ي ب دري ت رامج ال ب ال وآذلك بعض الدراسات األخرى التي تتعلق ب
 .  التي يحتاجها سوق العمل

ا               ه ذرت دوق ب ومن المشروعات الرائدة التي غرس الصن
دًا        “ الملك فهد الوطني للتوظيف” مرآز  زًا رائ رآ ، الذي سيكون م

في مجال تقديم خدمات التوظيف واإلرشاد والمهني للمستفيدين من 
ان  .  الجهات ذات العالقة بسوق العمل من منشآت وطالبي عمل  وآ

ام،       دم دة وال إنشاء هذا المرآز في المرحلة األولى في الرياض وج
اطق األخرى           ن م ثم سيتوسع في تقديم خدماته لتغطية احتياجات ال

 . بشكل تدريجي
وقد استمرت مشارآات صندوق تنمية الموارد البشرية في  

ة لسوق         دعم تأهل طالبي العمل في تخصصات تحقق قيمة مضاف
مطور      ، العمل غ      ،  حيث تم دعم برنامج التدريب الصحي ال ل د ب وق

م    ١٣٨٨عدد فرصة التدريب والتوظيف لهذا البرنامج  ه فرصة من
 . فرصة لمرحلة البكالوريوس ٦٤١فرصة لمرحلة الدبلوم و  ٧٤٧

د من               دي ع ي ظل ال ومن شأن االستمرار في هذا الدعم وف
اإلجراءات والخطط التي تتبناها الدولة رعاها اهللا، أن يقل االعتماد 
رة،        اه م ة ال على العمالة الوافدة ويكون الترآيز على استقدام العمال
وى      ق وأن تزيد نسبة مشارآة القوى العاملة السعودية في إجمالي ال

 ■.العاملة في المملكة
  

هن                     م ة وال اعي مهن الصن أقل الفرص التدريبية المدعومة هي ال
 . الزراعية
ر         ي غ آما رآز برنامج التدريب الثاني المتعلق بالتوظيف ل

المؤهلين  على دعم توظيف القوى العاملة لممارسة مهام الوظائف 
الشاغرة لدى منشآت القطاع الخاص والتي تحتاج إلى آفاءات ذات 
م          تأهيل عاٍل، ويستهدف هذا البرنامج دعم تدريب وتوظيف من ل
ة                ف وظي ات ال واجب ام ب ي ق يسبق تدريبه وتأهيله، ومن ال يستطيع ال

ة،   ٢٧٤٨٧المرشح لها، ووفق هذا البرنامج  تم دعم  فرصة وظيفي
 ٢٤فرصة وظيفية وبنسبة    ٦٥٠١تتوزع على مهن الخدمات بعدد 

دد         ع ة ب ة            ٥٩٦٩في المئة، يلي ذلك المهن الكتابي ي ف رصة وظي ف
ة    ٢٢وبنسبة  ي في المئة، بينما آان أقل المهن دعمًا المهن االجتماع

 .ومهن االتصاالت والخدمات البريدية
ة                               ي ب دري ت فرص ال وزعت ال د ت ق ن، ف جي ام رن ب ل ووفقًا ل

غ                   ال ب ة وال شري ب وارد ال م ة ال ي والوظيفية التي دعمها صندوق تنم
ال،        ٥٤٣٢٥عددها  فرصة تدريب وتوظيف على قطاعات األعم

ل         ث م  ٢٠٨٢٣حيث استأثر قطاع التجارة بأآبر عدد من الفرص ت
ي                  ٣٩فرصة تدريب وتوظيف تشكل نسبة    ال ة من إجم ئ م ي ال ف

دد             ع ي ب ل م األه رصة      ٧٥٩٨الفرص المتاحة، يليه قطاع التعلي ف
فرص                ١٤تدريب وتوظيف تشكل نسبة  ي ال ال ة من إجم ئ في الم

فرص              ل ال ى أق ة عل المتاحة، بينما حصل قطاع الخدمات اإلداري
ي     ٠.١فرصة تدريب وتوظيف تشكل نسبة    ١٥٦٧المتاحة بعدد  ف

 . المئة من إجمالي الفرص المتاحة
 

وى                     ق ر ال ي وف ت ة ل رآ شت م ة ال وفي إطار البرامج التدريبي
ة            ال م ع ى ال العاملة السعودية المؤهلة والمدربة وتقليل االعتماد عل
الوافدة، فقد وقـّع الصندوق عدة اتفاقيات للتعاون بينه وبين الجهات 
ة                          شري ب وى ال ق ة ال ي م ن ي ت ة ف ي ن ضام ذات العالقة بالمشارآة الت
ق       ث ب السعودية بالتدريب الفني والمهني المرتبط بالتوظيف والتي ان

دوق     “التنظيم الوطني للتدريب المشترك”منها  ، حيث استمر الصن
ًا                                    ق مل وف ع ي سوق ال ة ف وي ة ذات أول ي ب دري رامج ت ي دعم ب ف

ن من       .  الحتياجات المنشآت المستفيدة دي ي وبلـغ إجمالي عدد المستف
 .متدربًا ٢٩٣٣تلك البرامـج 

ل     ي ويقوم الصندوق بتنفيذ برنامج دعم وظائف عقود التشغ
ن   ، والصيانة ي والذي يهدف إلى استقطاب طالبي العمل من المواطن

ي             مل ف ع ل لالنخراط في العمل من خالل دعم الصندوق للراتب  ل
امج                 ،  وظائف عقود التشغيل والصيانة رن ب اد من ال ف ت  ٤٠وقد اس

ة   شريحة من مختلف مناطق المملكة حيث بلغ عدد الفرصة الوظيف
 . وظيفة ٤٤٠٦لهذا البرنامج 

م  ” م ٢٠٠٩وقد نفذ الصندوق خالل عام   برنامج دعم التعلي
ادة          “  والتدريب دريب وزي ت م وال والذي يهدف إلى نشر ثقافة التعلي

م                ل، وت م ع ا سوق ال ه اج عدد المؤهلين في التخصصات التي يحت
ايقاف منح القروض للحصول على شهادة في إحدى التخصصات    

ام          ي ع ًا   .  هـ    ١٤٢٨المعتمدة في الكليات والمعاهد األهلية ف ق ووف
ذ        ن امج م لبرنامج الدعم فقد بلغ عدد الذين تم التحاقهم في هذا البرن

 . طالب وطالبة ٩٠٥هـ ١٤٢٧/١٤٢٦العام الدراسي 
ي              ول سئ م خصصًا ل واعتمد الصندوق برنامجًا تدريبيًا مت

غ           ل دوق، وب الموارد البشرية في المنشآت المستفيدة من دعم الصن
امج       رن ة                 ٢٩٩عدد المستفيدين من هذا الب ف ل ك غت ت ل درب وب ت م
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٢٥القـــــــــــــــــاعـــــدة النـــقــــــديـــــــة ١- 
٢٢٦عــــــــرض الــــنــــقـــــــــود ٢- 
٢٢٧معـــــــــــــــدل دوران النقـــــــــود  ( للقطاع غير النفطي)٣- 
٢٢٨المضاعف النقدي٤-
٢٢٩النـقـــد الـمتـداول خـارج المـصــارف ٥-
٢٣٠اإلتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف٦-

٢٣١فئات العملة الورقية المتـــــــــداولة ٧(أ) -
٢٣٢مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الفئات ٧(ب) -
٢٣٣المسح النقـــــــــــــدي - الموجودات٨(أ) -
٢٣٤المسح النقـــــــــــــدي - المطلـــــوبات٨(ب) -

٢٣٥األصــول اإلحتياطـيـة٩-
٢٣٦المرآز المالي المـوحد للمصارف التجارية - الموجودات ١٠(أ) -
٢٣٧المرآز المالي المـوحد للمصارف التجارية - المطلوبات ١٠(ب) -

٢٣٨الــــودائــــع المصرفية ١١-
٢٣٩مطلــــوبات المصـــارف مـــن القطـــاع الخاص ١٢-
٢٤٠مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)١٣-
٢٤١االئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي ١٤-
٢٤٣االئتمان المصرفي حسب اآلجال ١٥-
٢٤٤القروض اإلستهالآية وقروض البطاقات اإلئتمانية١٦-
٢٤٥الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية١٧-
٢٤٦واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجـارية ١٨-
٢٤٨الـــمــــــقاصـــــة المصرفية ١٩-

٢٤٩مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت السريعة (سريع)٢٠(أ) -
٢٥٠عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)٢٠(ب) -
٢٥١عدد رسائل ســريــع (عمليات مجمعة)٢٠(ج) -

٢٥٢فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة٢١-
٢٥٣ توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية٢٢-
٢٥٤إحصاءات أجهزة الصرف اآللي٢٣-
٢٥٥توزيع أجهزة الصرف اآللي حسب المصارف٢٤-
٢٥٦عمليات نقاط البيع٢٥-
٢٥٧توزيع نقــاط البيــع حسب المصارف٢٦-
٢٥٨سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي٢٧-
٢٥٩أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي ٢٨-

القسم األول

إحصاءات النقود والنشاط المصرفي
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داول القاعدة  المصارف التجاريةالنقد المت
النقدية المجموع ودائع لـــــدى نقد فى خارج

( ١ + ٤ )  ( ٢+٣ ) المؤسسة   الصندوق المصارف نهاية الفترة
 (١) (٢) (٣) (٤) (٥)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٤٧١٠٩١٥٦١٠٠٢
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٠١٥٥٢٠٥١١٨٣
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦٠١٥٢٢١٢١٣١٦
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٦٢١٩٦٢٥٨١٤٩٩
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧١٢٤٦٣١٧١٦٩١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٦١١٧٩٢٤٠١٦٩٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٥٩١٨١٢٤٠١٧٦٨
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٦٣٢٧٦٣٣٩١٩٨١
٩٢/١٣٩١١٩٥١٦٩٦٥٤٧٢٣٢٦٧٤
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨١١٧٢٢٦٧٢٣٨٤٤٨٧٢
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤١٥٦٢٤١٠٢٥٦٦٥٩٤٠
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٢٤٨٣٢٨٢٣٥٣٠٨٥٨٢
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩٤٤١٥٥٩٦٦٠٣٧١٤٥٩٦
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧٧٢١١١٥٦٨١٢٢٨٩٢٥٨٩٦
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٨١٤١٧٥١٠١٨٣٢٤٣٦٢٩٤
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠١١٨١١٦١١٧١٧٢٩٨٣٨٣٠٨

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩١٢٥٩٧٧٣٨٨٩٩٧٣٤١٩٦
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤١٣٠٢٦٦٢٩٧٩٣١٣٤٠٧٥
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١١٥٢٠٨٦٠٦١٠١٢٦٤٠٥٤٧
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١١٥٩٥٩٢٦١١٠٨٥٦٤٦١٣٧
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥١٦٤٩٨٥٩٦١٠٢٤٥٤٤٩٠٠
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠١٤٣٩٩٥٧٩١١٠١٨٤٥٧٦٨
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨١٢٨١١١٩٠٥١٣١٨٦٥٠٠٥٤
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤١١٩٤١٥٥٣١١٦٧٢٥٥٥٣٢٩
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦١٣٣١١٧٨٠٢١٩١٣٣٥٨٥٢٩
١٩٨٨٣٥٩٤٥١٣٣٦٦١٦٤٧٥٠٠٤٣٤٤٥
١٩٨٩٣٣٨٧٧١٢٩٣٦٦٥٧٧٩٥٠٤١٨٢٧
١٩٩٠٤٤٧٧٦١٧٢٦٥٩٧٥٧٧٠١٥٢٤٧٧
١٩٩١٤٤٦٢٠١٧٦٨٨١٤٤٩٩١٢٥٤٥٣٢
١٩٩٢٤٣٧٧٢٢٠٠٦٨١١٠١٠١١٦٥٣٨٨٨
١٩٩٣٤٢٦٢٣٢٥١١٩٠١٩١١٥٣٠٥٤١٥٣
١٩٩٤٤٤٩٦٥٢٤٤٢٩٢٠٦١١٦٤٨٥٦٦١٣
١٩٩٥٤٣٠٨٧٢٤٦٤٨٧١٤١١١٧٨٥٤٢٦٥
١٩٩٦٤٣٠٣٨٢١٣٤٩٠٧٣١١٢٠٧٥٤٢٤٥
١٩٩٧٤٥٨٢٣٢٩١٦٩٦٣٩١٢٥٥٥٥٨٣٧٨
١٩٩٨٤٥٠١٩٢٦٥٧٩٩١٦١٢٥٧٣٥٧٥٩٢
١٩٩٩٥٥٠٦٠٥٤٦٨١١٠٧٧١٦٥٤٥٧١٦٠٥
٢٠٠٠٥١٠١٩٥٩٧١١٢٩١٢١٨٨٨٣٦٩٩٠٢
٢٠٠١٤٩٢٠٣٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩١٢٢٦٨٣٢٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩٤٨٩٢٢٣٧٥٢٢٨٦٤٣٨٠٩٧٣
٢٠٠٣٥٥٤٤٥٤٢٥٧٢٢٤٠٦٢٦٦٦٣٨٢١٠٨
٢٠٠٤٦٠١٣٣٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٢٠٣٥٩٢١٦٩
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٧٢٠١٢٥٤٤٥٣٢٦٤٦٩٦٩٣٤
٢٠٠٦٦٩٣٢٤١٢٢١٨٣٩٨٤٣٥٢٠٦١١٢١٣٨٥
٢٠٠٧٧٢١٩٢١٠٠١٩٩٨٥٩٥١٠٨٦١٤١٨٠٨٠٦
٢٠٠٨٨٣٠٠٦١١٠٠٧٨٦١٦٤٩٧١٧١١٨٠١٧٧
٢٠٠٩٨٨٣٩٥١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢١٦٠١١٨٢٤٨٥١٣
٢٠١٠

٨٩٨٢٢١١٢٦٥١٢٠٣١١١٣١٥٧٥٢٢١٣٩٨الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.

  ( مليون ريال)    
جدول رقم (١) : القاعدة النقدية
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داول ع النقد المت ع عرض النقودالودائ رى عرض النقود الودائ عرض النقودالودائع األخ
ن٣شبهن٢الزمنية ن١تحتخارج

(٥+٦)النقدية *(٣+٤)واإلدخارية(١+٢)الطلب المصارف 
(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٧)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٥١٧١٣٦٢٨٦١٤٤٩١٧٩١٦٢٨
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٣٨١٥١٦١١٨١٦٣٤٢٣٥١٨٦٩
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦١٩١٧٢٢١٥١١٨٧٣٢٧٢٢١٤٥
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٧٠١١٩٤٣١٩٩٢١٤١٣٣٦٢٤٧٧
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧٤٠٢١١٣٢٩١٢٤٠٥٣٢٧٢٧٣١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٨٠٨٢٢٦١٣٧٧٢٦٣٨٢٨٦٢٩٢٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٨١٢٢٣٤٠٤٨٢٢٨٢٢٣١٥٣١٣٧
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٩٦٨٢٦١٠٥٦٥٣١٧٥٣٤٣٣٥١٨
٩٢/١٣٩١١٩٥١١٣٠٩٣٢٦١٧٣٨٣٩٩٨٤٨٣٤٤٨١
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨٢٢٥٩٤٧٤٧٨١٤٥٥٦١٦٥٦٦٢١٨
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤٣١٩٥٦٥٧٠٩١٤٧٤٨٣١٢٤٨٨٧٣١
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٥٦٣٣١٠٦٨٤١٥٣٩١٢٢٢٣١٨٣٧١٤٠٦٠
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩١١٠١٢١٩٥٧٠١٥٧٢٢١١٤٢٣٣١٠٢٤٤٥٣
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧١٧٦١٠٣١٢١٧١٨١١٣٣٠٢٧٤٣٠٨٣٧٣٣٥
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٢٧٣٢٧٤٥٢٩٧٣٠٦٠٤٨٣٥٧٥٢٦٠٥٣٦١٧
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠٢٩٤٧٦٥٠٤٨٦٤١٦٥٥٤٦٥١٦٧٢٩٦١٣٨٠

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩٣٠٤٤٩٥٥٦٤٧١١٦٣٠٦٧٢٧٧٧٥١١٧٤٧٨٩
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤٣٧٢٦٥٦٣٤٠٩١٩٩٩٤٨٣٤٠٣١٠٩٧٧٩٤٣٨٠
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١٤٦١٦٧٧٦٥٨٨٢٦٣٦٧١٠٢٩٥٥١٦٤٩٠١١٩٤٤٥
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١٥١٧٦٢٨٧٠٤٣٢٩٠٥٠١١٦٠٩٣١٨٣٠٥١٣٤٣٩٨
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥٥١٦٦٧٨٦٣٢١٣٣٥٧٥١١٩٨٩٧٢٤٠٥١١٤٣٩٤٨
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠٤٨٣٦١٨٣١١١٣٦٥٨٩١١٩٧٠٠٢٩١٩٦١٤٨٨٩٦
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨٤٦١٧١٨٣٠٣٩٣٩٦٨٢١٢٢٧٢١٢٧٥١٩١٥٠٢٤٠
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤٤٧٢٤٧٨٥٨٥٠٤١٠٨٩١٢٦٩٣٩٣٦٧٩٧١٦٣٧٣٦
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦٤٩٩٢٦٨٩٣٢٣٣٩٦٩٧١٢٩٠٢٠٣٥٣٤٠١٦٤٣٦٠
١٩٨٨٣٥٩٤٥٥٧٧١٩٩٣٦٦٤٤٠٤٧٩١٣٤١٤٣٤٤٢٧٥١٧٨٤١٨
١٩٨٩٣٣٨٧٧٥٧٨٧٥٩١٧٥٢٤٤٦٦٢١٣٦٤١٤٤٣٧٦٧١٨٠١٨١
١٩٩٠٤٤٧٧٦٥٧٤٨٨١٠٢٢٦٥٣٩٢٨١١٤١٥٤٥٤٦٨٩٣١٨٨٤٣٨
١٩٩١٤٤٦٢٠٧٥٨٥٠١٢٠٤٧٠٤٤٦٢٣١٦٥٠٩٣٥٠٧٤٩٢١٥٨٤٣
١٩٩٢٤٣٧٧٢٨١٦٩٢١٢٥٤٦٤٤٦٣٣٣١٧١٧٩٦٥١٢٠٩٢٢٣٠٠٥
١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢١٦٩٣٩٥٥٩٢٥٦٢٢٨٦٥١
١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧١٧٧٠٦٢٥٩٣٧٧٢٣٦٤٣٩
١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣١٨٥٦٩٤٥٦٢٧٦٢٤١٩٧٠
١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٢٠٤٠٠٩٥٤٥٠٣٢٥٨٥١١
١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٢١٨٣٤٩٥٤٣٥٣٢٧٢٧٠٢
١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٢٢٣٧٠٨٥٩٨٨١٢٨٣٥٨٩
١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٢٤٢٠٠٦٦٣٩٣٥٣٠٥٩٤١
٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٢٥٦٣٣٢٦٢٩٠٣٣١٩٢٣٥
٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٢٧١٠٨٠٦٩١١٥٣٤٠١٩٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٣١٠٣٦٧٨٠٠٥٩٣٩٠٤٢٧
٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٣٣٦٤٠٤٨١٠٦١٤١٧٤٦٥
٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٤٠٧٩٧٦٨٨١٢٢٤٩٦٠٩٨
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦٤٤٨٨٠٥١٠٤٨٦٩٥٥٣٦٧٥
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧٥٣٨٧٦٩١٢١٨١٥٦٦٠٥٨٣
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤
٢٠١٠

٨٩٨٢٢٤٥٢١٨٨٥٤٢٠١٠٣١٣٧٠٧٨٥٥٧١٧١٥٤٧٩٣١٠١٠٥١١الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.
*  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،

     وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتها المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

جدول رقم (٢)  : عرض النقود 
  ( مليون ريال)    

نهاية الفترة
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ن٣ن٢ن١متوسط الفترة

٨٧/١٣٨٦٣,٥١٣,٢٠٢,٨٢
٨٨/١٣٨٧٣,٤٣٣,٠٦٢,٦٩
٨٩/١٣٨٨٣,٤٨٣,٠٠٢,٦٩
٩٠/١٣٨٩٣,٣٧٢,٨٤٢,٥٦
٩١/١٣٩٠٣,٥١٢,٨٦٢,٥٩
٩٢/١٣٩١٣,٣٥٢,٦٧٢,٤١
٩٣/١٣٩٢٣,١٢٢,٥٥٢,٢٨
٩٤/١٣٩٣٢,٩٦٢,٥٤٢,٢٢
٩٥/١٣٩٤٣,٥٨٣,١٠٢,٦٥
٩٦/١٣٩٥٣,٣١٢,٩٧٢,٥٦
٩٧/١٣٩٦٢,٧٤٢,٥٤٢,٢٣
٩٨/١٣٩٧٢,٤١٢,٢٦٢,٠٢
٩٩/١٣٩٨٢,٢٥٢,٠٨١,٨٨
١٤٠٠/١٣٩٩٢,٤٨٢,٢١١,٩٨
٠١/١٤٠٠٢,٦٨٢,١٧١,٩٣
٠٢/١٤٠١٢,٦٨٢,٠٠١,٧٥
٠٣/١٤٠٢٢,٥٥١,٨٨١,٦٢
٠٤/١٤٠٣٢,٤٨١,٨٤١,٥٧
٠٥/١٤٠٤٢,٦٠١,٨٢١,٤٩
٠٦/١٤٠٥٢,٥٩١,٧٧١,٤٦
٠٧/١٤٠٦٢,٤٤١,٦٥١,٣٥
٠٨/١٤٠٧٢,٣٤١,٥٩١,٢٦
١٩٨٨٢,٦٩١,٨٨١,٤٧
١٩٨٩٢,٧٠١,٨٨١,٤٣
١٩٩٠٢,٧٩١,٩٥١,٤٩
١٩٩١٢,٧٧٢,٠٣١,٥٤
١٩٩٢٢,٤٥١,٨٠١,٤١
١٩٩٣٢,٤٩١,٨٤١,٣٨
١٩٩٤٢,٦٤١,٩١١,٤٣
١٩٩٥٢,٧٣١,٨٩١,٤٤
١٩٩٦٢,٨٠١,٨٨١,٤٦
١٩٩٧٢,٧٦١,٨٣١,٤٦
١٩٩٨٢,٧٥١,٧٧١,٤٢
١٩٩٩٢,٧٦١,٧٧١,٤١
٢٠٠٠٢,٦١١,٦٩١,٣٦
٢٠٠١٢,٤٧١,٦٣١,٣١
٢٠٠٢٢,٣٠١,٥٥١,٢٣
٢٠٠٣٢,٢١١,٤٧١,١٨
٢٠٠٤٢,١١١,٤١١,١٤
٢٠٠٥٢,٠٤١,٣٢١,٠٧
٢٠٠٦٢,٠٩١,٢٥١,٠٢
٢٠٠٧١,٩٢١,١٠٠,٩١
٢٠٠٨١,٦٩٠,٩٧٠,٨١

*٢٠٠٩١,٥٤٠,٩٠٠,٧٥

ة .   * بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولي

جدول رقم (٣) :  معــــــدل دوران النقــــــــــود
( القطاع غير النفطي )  
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ن٣ن٢ن١نهاية الفترة

٨٤/١٣٨٣١,٣٦١,٤٥١,٦٣
٨٥/١٣٨٤١,٢٨١,٣٨١,٥٨
٨٦/١٣٨٥١,٣١١,٤٢١,٦٣
٨٧/١٣٨٦١,٣٠١,٤٣١,٦٥
٨٨/١٣٨٧١,٢٥١,٤٢١,٦٢
٨٩/١٣٨٨١,٣٤١,٥٦١,٧٣
٩٠/١٣٨٩١,٣٢١,٦٠١,٧٧
٩١/١٣٩٠١,٣٢١,٦٠١,٧٨
٩٢/١٣٩١١,٢٢١,٥٠١,٦٨
٩٣/١٣٩٢٠,٩٧١,١٤١,٢٨
٩٤/١٣٩٣١,١١١,٢٦١,٤٧
٩٥/١٣٩٤١,٢٥١,٤٢١,٦٤
٩٦/١٣٩٥١,٣٤١,٤٥١,٦٨
٩٧/١٣٩٦١,٢١١,٢٨١,٤٤
٩٨/١٣٩٧١,٢٥١,٣٣١,٤٨
٩٩/١٣٩٨١,٣٢١,٤٣١,٦٠
١٤٠٠/١٣٩٩١,٦٣١,٩٧٢,١٩
٠١/١٤٠٠١,٨٦٢,٤٥٢,٧٧
٠٢/١٤٠١١,٨٩٢,٥٤٢,٩٥
٠٣/١٤٠٢١,٨٩٢,٥٢٢,٩١
٠٤/١٤٠٣١,٩٢٢,٦٧٣,٢١
٠٥/١٤٠٤١,٨٢٢,٦٢٣,٢٥
٠٦/١٤٠٥١,٦٦٢,٤٥٣,٠٠
٠٧/١٤٠٦١,٥٥٢,٢٩٢,٩٦
٠٨/١٤٠٧١,٥٣٢,٢٠٢,٨١
١٩٨٨٢,١٦٣,٠٩٤,١١
١٩٨٩٢,١٩٣,٢٦٤,٣١
١٩٩٠١,٩٥٢,٧٠٣,٥٩
١٩٩١٢,٢١٣,٠٣٣,٩٦
١٩٩٢٢,٣٣٣,١٩٤,١٤
١٩٩٣٢,٢٤٣,١٣٤,٢٢
١٩٩٤٢,٢٢٣,١٣٤,١٨
١٩٩٥٢,٢٩٣,٤٢٤,٤٦
١٩٩٦٢,٤٥٣,٧٦٤,٧٧
١٩٩٧٢,٤٢٣,٧٤٤,٦٧
١٩٩٨٢,٤٤٣,٨٨٤,٩٢
١٩٩٩٢,١٩٣,٣٨٤,٢٧
٢٠٠٠٢,٣٧٣,٦٧٤,٥٧
٢٠٠١٢,٦٣٣,٩٧٤,٩٨
٢٠٠٢٢,٥٠٣,٨٣٤,٨٢
٢٠٠٣٢,٧٢٤,١٠٥,٠٨
٢٠٠٤٢,٩٤٤,٤٣٥,٣٨
٢٠٠٥٢,٩٣٤,٦٣٥,٧١
٢٠٠٦٢,٥٨٤,٤٤٥,٤٤
٢٠٠٧٢,١٢٣,٦٩٤,٣٧
٢٠٠٨٢,٣٦٤,٤٠٥,١٦
٢٠٠٩٢,١٠٣,٤٠٤,١٤
٢٠١٠

٢,٤٥٣,٨٧٤,٥٦الربع األول 

جدول رقم (٤) :  المضاعف النقدي
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ارفالنقد لدى المصارف النقد  خارج المؤسسة  النقد المتداول خارج المص
(١)(٢)( ١ - ٢ = ٣ )

١٣٨٤/١٣٨٣٨٩٣٤٧٨٤٦
١٣٨٥/١٣٨٤١٠٢٨٥٠٩٧٨
١٣٨٦/١٣٨٥١١٦٤٦١١١٠٤
١٣٨٧/١٣٨٦١٣٠٣٦٢١٢٤١
١٣٨٨/١٣٨٧١٤٤٤٧١١٣٧٤
١٣٨٩/١٣٨٨١٥١٣٦١١٤٥٣
١٣٩٠/١٣٨٩١٥٨٨٥٩١٥٢٨
١٣٩١/١٣٩٠١٧٠٤٦٣١٦٤٢
١٣٩٢/١٣٩١٢٠٢٠٦٩١٩٥١
١٣٩٣/١٣٩٢٢٦٠٥١١٧٢٤٨٨
١٣٩٤/١٣٩٣٣٥٣١١٥٦٣٣٧٤
١٣٩٥/١٣٩٤٥٣٠٠٢٤٨٥٠٥٢
١٣٩٦/١٣٩٥٨٩٩٩٤٤١٨٥٥٩
١٣٩٧/١٣٩٦١٤٣٢٨٧٢١١٣٦٠٧
١٣٩٨/١٣٩٧١٨٧٨٤٨١٤١٧٩٧٠
١٣٩٩/١٣٩٨٢٢١٩١١١٨١٢١٠١٠
١٤٠٠/١٣٩٩٢٦٤٥٨١٢٥٩٢٥١٩٩
١٤٠١/١٤٠٠٢٧٤٤٦١٣٠٢٢٦١٤٤
١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٤١١٥٢٠٣٠٤٢١
١٤٠٣/١٤٠٢٣٦٨٧٦١٥٩٥٣٥٢٨١
١٤٠٤/١٤٠٣٣٦٣٠٤١٦٤٩٣٤٦٥٥
١٤٠٥/١٤٠٤٣٦١٨٨١٤٣٩٣٤٧٥٠
١٤٠٦/١٤٠٥٣٨١٤٩١٢٨١٣٦٨٦٨
١٤٠٧/١٤٠٦٣٩٧٩٧١١٩٤٣٨٦٠٤
١٤٠٨/١٤٠٧٤٠٧٢٨١٣٣١٣٩٣٩٦

١٩٨٨٣٧٢٨١١٣٣٦٣٥٩٤٥
١٩٨٩٣٥١٧١١٢٩٣٣٣٨٧٧
١٩٩٠٤٦٥٠٣١٧٢٦٤٤٧٧٦
١٩٩١٤٦٣٨٨١٧٦٨٤٤٦٢٠
١٩٩٢٤٥٧٧٧٢٠٠٨٤٣٧٧٠
١٩٩٣٤٥١٣٤٢٥١١٤٢٦٢٣
١٩٩٤٤٧٤٠٨٢٤٤٣٤٤٩٦٥
١٩٩٥٤٥٥٥١٢٤٦٤٤٣٠٨٧
١٩٩٦٤٥١٧١٢١٣٤٤٣٠٣٨
١٩٩٧٤٨٧٣٩٢٩١٦٤٥٨٢٣
١٩٩٨٤٧٦٧٦٢٦٥٧٤٥٠١٩
١٩٩٩٦٠٥٢٨٥٤٦٨٥٥٠٦٠
٢٠٠٠٥٦٩٩٠٥٩٧١٥١٠١٩
٢٠٠١٥٢٦٥٧٣٤٥٣٤٩٢٠٣
٢٠٠٢٥٧٢٢١٤٨٩٢٥٢٣٢٩
٢٠٠٣٥٩٧٠٢٤٢٥٧٥٥٤٤٥
٢٠٠٤٦٤٦٠٧٤٤٧٤٦٠١٣٣
٢٠٠٥٧١٤٨٩٧٢٠١٦٤٢٨٨
٢٠٠٦٨١٥٤٢١٢٢١٨٦٩٣٢٤
٢٠٠٧٨٢٢١١١٠٠١٩٧٢١٩٢
٢٠٠٨٩٤٠١٣١١٠٠٧٨٣٠٠٦
٢٠٠٩٩٩٢٥٢١٠٨٥٦٨٨٣٩٥
٢٠١٠

١٠١٠٨٧١١٢٦٥٨٩٨٢٢الربع األول 

نــهاية الفترة

  ( مليون ريال)    
جدول رقم (٥) : النقد المتداول خارج المصارف
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ترة   غيوافق نهاية الف ترة المبل غيوافق نهاية الف ترة المبل غيوافق نهاية الف ترة المبل غيوافق نهاية الف المبل

 ١٩٧٩/١٢/٢٠٢٣٧٠٩ ١٤٠٠/١ ١٩٨٠/١٠/٩٢٦٩٢٠ ١٤٠٠/١١ ١٩٨٠/١١/٨٢٥٥٣٨ ١٤٠٠/١٢ ١٩٨٠/٨/١٢٢٦٠٧٣ ١٤٠٠/٩
 ١٩٨٠/١٢/٨٢٥٥٤٩ ١٤٠١/١ ١٩٨١/٩/٢٩٢٩٩٥٤ ١٤٠١/١١ ١٩٨١/١٠/٢٩٢٨٧٦٤ ١٤٠١/١٢ ١٩٨١/٨/١٢٨٨٥١ ١٤٠١/٩
 ١٩٨١/١١/٢٧٢٩٠٩١ ١٤٠٢/١ ١٩٨٢/٧/٢١٣٥٣٤٩ ١٩٨٢/١٠/١٧٣٣٩٧٦١٤٠٢/٩ ١٤٠٢/١٢ ١٩٨٢/٧/٢٢٣٥٣٤٩ ١٤٠٢/٩
 ١٩٨٢/١١/١٦٣٣٨٦٥ ١٤٠٣/١ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٩٨٣/١٠/٧٣٥٩٢٤١٤٠٣/٩ ١٤٠٣/١٢ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٤٠٣/٩
 ١٩٨٤/٥/٢٣٣٧٢٩ ١٤٠٤/٧ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٩٨٤/٩/٢٦٣٤٤٥١١٤٠٤/٩ ١٤٠٤/١٢ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٤٠٤/٩
 ١٩٨٥/٤/٢١٣٢٨٥٤ ١٤٠٥/٧ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٩٨٥/٩/١٥٣٤٨٣١١٤٠٥/٩ ١٤٠٥/١٢ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٤٠٥/٩
 ١٩٨٦/٤/١٠٣٤٦٠٤ ١٤٠٦/٧ ١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦ ١٩٨٦/٩/٥٣٦٤٨٢١٤٠٦/٩ ١٤٠٦/١٢ ١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦ ١٤٠٦/٩
 ١٩٨٧/٥/٢٨٣٦٩٦٣ ١٤٠٧/٥ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٩٨٧/٨/٢٥٤٠١٦٧١٤٠٧/٩ ١٤٠٧/١٢ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٤٠٧/٩
 ١٩٨٧/٣/٣٠٣٨٨٣٣ ١٤٠٨/٥ ١٩٨٨/٥/١٦٤٢١٤٦ ١٩٨٨/٨/١٣٣٧٥٥٦١٤٠٨/٩ ١٤٠٨/١٢ ١٩٨٨/٥/١٧٤٢١٤٦ ١٤٠٨/٩
 ١٤١٠/٦/٢٣٣٨٧٧ ١٩٨٩/١٢ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢١٩٨٩/٤ ١٩٨٩/٤ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٩٨٩/٤
 ١٤١٠/٧/٤٣٦٤٣٨ ١٩٩٠/١ ١٤١١/٥/١٢٤٤٧٧٦ ١٩٩٠/١١ ١٤١٠/١٢/٧٣٩٠٧٢ ١٩٩٠/٤ ١٤١٠/٩/٤٣٧٧١٥ ١٩٩٠/٣
 ١٤١٢/٤/٢٣٤١٣٥٥ ١٩٩١/١٠ ١٤١١/٧/١٥٤٨٣٣٨ ١٤١١/١٢/١٧٤٤٤٢٥١٩٩١/١ ١٩٩١/٦ ١٤١١/٩/١٤٤٧٠٣٨ ١٩٩١/٣
 ١٤١٢/٧/٢٦٤٢٥٩٨ ١٩٩٢/١ ١٤١٢/٩/٢٦٤٧٠٤١ ١٤١٢/١٢/٢٨٤٦٢١٨١٩٩٢/٣ ١٩٩٢/٦ ١٤١٢/٩/٢٦٤٥٤٣٠ ١٩٩٢/٤
 ١٤١٤/٧/١٧٤٢٦٢٣ ١٩٩٣/١٢ ١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢ ١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢١٩٩٣/٥ ١٩٩٣/٥ ١٤١٣/٩/٦٤٥٣٣٩ ١٩٩٣/٢
 ١٤١٥/٤/٢٤٤٢١٤٥ ١٩٩٤/٩ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٤١٤/١٢/٢٠٤٥٢٣٠١٩٩٤/٢ ١٩٩٤/٥ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٩٩٤/٢
 ١٤١٦/٦/٦٤٢٦١٥ ١٩٩٥/١٠ ١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦١٩٩٥/٤١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦ ١٩٩٥/٤ ١٤١٥/٩/٢٨٤٨٠٠٨ ١٩٩٥/٢
 ١٤١٧/٦/١٨٤١٢١٩ ١٩٩٦/١٠ ١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٧١٩٩٦/٤١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٦ ١٩٩٦/٤ ١٤١٦/٩/١٠٤٤٢٣٧ ١٩٩٦/١
 ١٤١٧/١٠/٢٠٤٣٧٦٣ ١٩٩٧/٢ ١٤١٨/٢/٢٤٤٧٣٦٨ ١٤١٧/١٢/٢٢٤٤٩٨٦١٩٩٧/٦ ١٩٩٧/٤ ١٤١٧/٩/٢١٤٧١٣٥ ١٩٩٧/١
١٤١٩/٧/١٠٤٣٠٩٣ ١٩٩٨/١٠ ١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥ ١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥١٩٩٨/٣ ١٩٩٨/٣ ١٤١٩/٩/١٢٤٥٠١٩ ١٩٩٨/١٢
١٤٢٠/٦/٢٠٤١٧٤٧ ١٩٩٩/٩ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/١٢ ١٤١٩/١٢/١٣٤٧٢٤٣ ١٩٩٩/٣ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/١٢
١٤٢١/٦/١٤٦٠٨١ ٢٠٠٠/٨ ١٤٢١/١٠/٥٥١٠١٩ ٢٠٠٠/١٢ ١٤٢٠/١٢/٢٤٤٧٦٩٠ ٢٠٠٠/٣ ١٤٢١/٩/٤٤٧٣١٢ ٢٠٠٠/١١
١٤٢٢/٧/١٢٤٦٥٢٩ ٢٠٠١/٩ ١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢ ١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢٢٠٠١/٢ ٢٠٠١/٢ ١٤٢٢/٩/١٤٤٨٥٠١ ٢٠٠١/١١
١٤٢٣/٧/٢٢٤٦٩٩٧ ٢٠٠٢/٩ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/١١ ١٤٢٢/١٢/١٥٥١١٤٧ ٢٠٠٢/٢ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/١١
١٤٢٤/٧/٣٥١٩٩٠ ٢٠٠٣/٨ ١٤٢٤/١٠/٧٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/١١ ١٤٢٣/١٢/٢٦٥٤٢٨١ ٢٠٠٣/٢ ١٤٢٤/٩/٣٠٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/١١
١٤٢٥/٧/١٤٥٤٨٣٧ ٢٠٠٤/٨ ٢٠٠٤/١٢١٤٢٥/١١/١٩٦٠١٣٣ ١٤٢٤/١٢/٢٩٥٦٦٧٤ ٢٠٠٤/٢ ١٤٢٥/٩/١٧٥٨٨٩٧ ٢٠٠٤/١٠
١٤٢٦/١/١٩٥٨٣٨٨ ٢٠٠٥/٢ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١٠ ١٤٢٥/١٢/٢٠٦٠٦٣٤ ٢٠٠٥/١ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١٠
١٤٢٧/٨/٧٦٠٥٧٣ ٢٠٠٦/٨ ٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤ ١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤ ٢٠٠٦/١٢ ١٤٢٧/١٠/٩٦٥٨١٨ ٢٠٠٦/١٠
 ١٤٢٨/٣/١٢٦٥٠٦٨ ٢٠٠٧/٣ ٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢ ١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢ ٢٠٠٧/١٢ ١٤٢٨/٩/١٨٦٩١٠٤ ٢٠٠٧/٩
 ١٤٢٩/٢/٢١٧٠٨٠٤ ٢٠٠٨/٢ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ١٤٢٩/١٢/٣٠٨٣٠٠٦٢٠٠٨/٩ ٢٠٠٨/١٢ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ٢٠٠٨/٩
 ١٤٣٠/٤/٤٨٢٨٦٠ ٢٠٠٩/٣ ٢٠٠٩/١١١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥ ١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥ ٢٠٠٩/١١ ١٤٣٠/٩/١٠٨٥٥٥٠ ٢٠٠٩/٨

جدول رقم (٦) :  اإلتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف 

داول خارج المصارف      د المت النق

في شهر رمضان

( مليون ريال) 

داول خارج  المصارف    د المت النق

ي السنة   أعلى مستوى ف

داول خارج  المصارف    د المت النق

نة أدنى مستوى في الس

داول خارج المصارف      د المت النق

في شهر ذي الحجة 
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فــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـة
ريالخمسةعشرةعشرينخمسينمئةمئتيخمس مئةالمجموع نهاية
واحد رياالترياالترياًالرياًالريالريالريالالفترة

٣٨٦٠٦٣٤٦٩٨٦١٦٤٨٣--٤١٢٥١٥٢٩١٠٤٢----٨٥/١٣٨٤١١٥٣٠٨٩
٤٣٣١٤٤٤٢٩٢٠١٨١١٠--٤٧٠١٨٦٣٣٤٣٠٨----٨٦/١٣٨٥١٢٩٨٦٦٨
٤٧٥٥٢٥٤٢٨٣٥٢٠٦١١--٥٣٦٣٥٤٣٨٩٠٦٤----٨٧/١٣٨٦١٤٦٤٣٨٩
٤٠٩٠٨٧٤٤٢٧٤٢٣٣٧٩--٦٥٧٠٨٥٤٣٦٤٠٧----٨٨/١٣٨٧١٥٧٠٢٣٢
٣٤٦٠٥٤٣٦٦٣٠٢٢٧٤١--٧٦٢٨٥٧٤٩٩٩٤١----٨٩/١٣٨٨١٦٦٨٢٢٣
٣٢٠٩٤٣٣٤٦٥٦٢٣٥٩٨--٨٧١١٩٧٥١٩٩٧٦----٩٠/١٣٨٩١٧٧٠٣٧٠
٢٩٢٦٤٨٣١٢٤٤٢٦٠٦٥--١٠٠٨١٢٠٥٨٢٣٦٧----٩١/١٣٩٠١٩٤٠٤٤٤
٣٤٠٨٨٠٣٦٥٥٩٣٠٠٩٣--١٢٧١٦٢١٧٣١٦٠٧----٩٢/١٣٩١٢٤١٠٧٦٠
٣٥٣٢٢٣٣٩٦٦٥٣٥١٠٣--١٧٢٤٦٨٤٩٨٤٦١٤----٩٣/١٣٩٢٣١٣٧٢٨٩
٣٩٣١٦٥٥١٢٤٥٤٢٢٢٥--٢٣٨٢٤٠٣١٥٠٨٠٢٤----٩٤/١٣٩٣٤٣٧٧٠٦٢
٥٦٠٧١٣٧١٠٤٧٤٥٢٧٨--٣٤٥٥٦٥١٣٠٤٨٨٢١----٩٥/١٣٩٤٧١٨١٥١٠
٦٩٢٩٣٣٧٥١٢٣٥٠٦٦٤--٦٣٠٠٦٨١٤٢٩٦٤٢٨----٩٦/١٣٩٥١١٤١٥٨٢٩
٦٥٢٥٤٥١١٥٢٣٥٧٢٤٦٧--١٠١٢٣٨٥٨٥٧١٨٩٠٥----٩٧/١٣٩٦١٦٦٨٣٠١٠
٥٧٧٩٦٦١٢٠٨٨٤٨٥٢٨٢--١٠٧٦٠٨٢١٨٣٩٦٠٨٥----٩٨/١٣٩٧١٩٩٤١٠٣٨
٥٥١١٢٦١٣٦٤٤٧٩٥٩٧٠--١٥١٢٦٥٤٩٨٧٤١٢٤٠----٩٩/١٣٩٨٢٤٦٥١٣٣٢
٤٧١٥٨٧١٣٣٠٣٣١٠٨٨٢٤--١٧٣٥٣٥٨٤٩٠١١٧٥٣----١٤٠٠/١٣٩٩٢٧٠٧٨٧٨١
٥٣٧٣٨٨١٧٧٨٦٢١٣٥٥٣٣--٢١٠٨١١٢٥١١٥٢٥٠٦٧----٠١/١٤٠٠٣٣٤٥٦٩٧٥
٥٣١٦٨٧١٨٠٧٨٠١٣٩٤٦٧--٢٣٠٦٨١٢٦١١٦٩٣٨٩٧----٠٢/١٤٠١٣٥٦١٣٩٥٧
٥٨٣٦٧٩١٨٤٧١٠١٥٢٧٢٣--٢٤٩٣٤٩٧٩١١٦٧٠٨١٩----٠٣/١٤٠٢٣٧٥٢٦٩١٠
٥٨٤٣٤٨٢٠٨٦٩٦١٨٣٤٣٣--١٨٢٦٤١٥١٨٩٦٣٢٤٥--٠٤/١٤٠٣٣٦٠٧٦٣٥٣٧٨٧٢٤٨٠
٥١٠٤٣٥٢٠٦٦٠٢٢٠٤٠٢٠--١٣١٩٣٥٦٤٧٦٦٨٦٥٢--٠٥/١٤٠٤٣٦٣٦٥٤٣٠١٤٥٨٢١٥٧
٤٧٧٧٣٤٢٠١٧٨٣٢٠٩٥٨٥--١٠٨٢٦٥٤١٦٤١١٨٥٦--٠٦/١٤٠٥٣٧٧٦٠٩٢٨١٩٦٣٣٤٢٩
٤٩٢٩٤٨٢١٣١٢٧٢٢٤٧٥٩--١٠٦٦٣٥٥٨٥٩٧٤٨٥٨--٠٧/١٤٠٦٤١٤٠٧٩٤٣٢٣٨٣٨٦٩٣
٥٠٠٤٠٠٢٢٢٠٨٩٢٣٧٣٤٥--٩٧٩٩٦٦٣٥٤١٨٥٤١--٠٨/١٤٠٧٤٠٤٨٨٦١٠٢٤٣١٠٥٧٢
٤٥٠٦٨٥٢٠١٤٧٢٢٣٦٦١٢--٨٦٦٥٨٣٢٤٧٤٣٥٣١--١٩٨٨٣٧١٥٣٥٩٧٢٢٨٥٥٤٦٥
٤٥٩٣١٤٢١٤٤٥٢٢٥٢٩٢٢--٧٦١١٢٢٠٤١١٠٨٨٤--١٩٨٩٣٥٠٣٥٨٠٢٢٢٣٨٧٠١٠
٤٩١٩٦٠٢٣٧١٦٥٢٨٨٤٨٢--١٠١٦٤٢٣٢٥٣٢٢٨٧٧--١٩٩٠٤٦٣٥٧٦٥٢٢٩٨٥٢٩٣٦
٥٣٩٠٧١٢٦٩١٣٠٣٠٤٣٢٦--٩٢٧٨٨٧٨٤٦٨٠١٣٤--١٩٩١٤٦٢٢٨٨٨٤٣١١٥٧٣٤٥
٥٨٧٩٧١٢٩٤٣١٥٣٣٧٠٧٢--٨٤٨٨٥١٥٤٢٤٢٦٣٢--١٩٩٢٤٥٦٠٥٢٦٨٣١٦٥٤٧٦٣
٦٢٣٣٢٢٣١٢١٥١٣٦٤٨٥٩--٨٢٩٩٤٨٣٤٠٢١٣٩٨--١٩٩٣٤٤٩٥١١٠٨٣١٣٢٩٨٩٥
٦٦٧٩٩٢٣٥٨٥٤١٣٩٧٢١٢--٩٠٨١٢٨٥٤٣٣٠٧٤٤--١٩٩٤٤٧٢٢٠٥٠٤٣٢٣٨٤٧٣٠
٦٣٩٢٧٦٣٢١٢١١٣٩٤٠٥٩--٨٣٩٨٠١٥٣٩٨٥٥٣٠--١٩٩٥٤٥٣٥٨٦١٠٣١٦٢٠٥١٩
٦٥٧٩٤٦٣٤٦٥٥٤٤١٥٤٠٨--٨٢٦٤٦١٧٣٦٤٤٨٩٨--١٩٩٦٤٤٩٧٢٩١٦٣١٦٤٣٤٩٣
٦٨١٦٤١٣٧١٨٥١٤٣٢٥١٥--٨٩٩٠٤٢٧٣٤٠٨٠١٩--١٩٩٧٤٨٥٤١٣١٠٣٤٦٥٦٨٥٧
٧٣١٢٢٠٣٨٦٨٤٣٤٧٨٠٧٥--٨٤٣٧١٤٤٢٧٩٧٠٣٢--١٩٩٨٤٧٤٧٦٧٧٨٣٤٦٤٦٤٦٤
١٩٩٩٦٠٣٢٩٤٩٤٤٢٣٠٦٧٩٣٣٣٨٨٠٥٤٩٩٧٧٨٧٢٢٩٣١٥٥٧٨٢٥٧٩٧٦٣٦٤٥٤١٠٢٤٠٤٦٨٧٥٤
٢٠٠٠٥٦٧٩٠٦٦٠٣٨٠٣٥٥٦٣٧٢٦٣١٩٠٧٢٩٥٤٥٢٢٣٤٠٠٦٥١٤٣٩٧٥٧٨٣٨٢٥٤٢٧٢٢٨٥٠١٣٦٢
٢٠٠١٥٢٤٥٥٧٥٢٣٤٤٦٢٣٨٧٨١٣٩٧٤٦٦٠٥١٥٨٠١٨٨٥١٧٤١٤٠٦٦٠٧٩٨٧٧١٤٦٤٥٣٩٥١٢٨٩٥
٢٠٠٢٥٧٠١٩١٧٩٣٦٧٩١٥٤٦٩٩٠٢٨٨٣٦٤٥١٢٠٧١٨٣٢٨٥٢١٧٠٥١٨٨٥٧٩٤٣٤٩٤٤٤٣٥١٧٧٨٧
٢٠٠٣٥٩٤٩٥٨٩٦٤٠٠٢٣٤٢٥٩٤٢٢٣١١٦١٩٩١٤٤١٧٧٠٢١٦١٧٦٩٣٩٨٨١٦١٩٤٩٧٩٩٧٥٢٤٢٤٥
٢٠٠٤٦٤٣٩٦٣٥٠٤٣٣١٤٨٦٥١٠٥٠٨٧٤٩٦٤٥٨٦٢٤١٨٠٩٠٨٨٣٢١٢٢٦٨٨١٧٦٥٥٤٠٩٥٩٥٦١٠٧٤
٢٠٠٥٧١٢٧١٩٤٢٤٧٠٧٢٣٤١١٢٦٣٣٨٢٦٧١٧٧١٥٠١٨٩٨٨٢٣٢٧٨٥٠٤٩٨٨٣٦٢٥٩٠٢٩٥٦٣٢٦٤١
٢٠٠٦٨١٣٢١٥٥٩٥٤٨٦٩٢٧٩١٤١٠٤٦٤٨٧٨٥١٣٥٨١٨٤٧٢٥٨٢٧٢٠٠٧١١٠٥٨٠٣٦٠٠٠٢١٦٧١١٨٥
٢٠٠٧٨١٩٨٦٩٦٣٥٥٨٨٩٠٠١١٣٠٩٠٨١١٨١٠٦٢٤٥١٨٨٨٩٨٥٢٣٨٣٨٤١٢٧٧٩٩٦٧٢٤٢٣٩٧٧١٣٠٢
٢٠٠٨٩٣٧٨١٤١٥٦٩٩٤٨٢٤١٧٧٩٩٦١٤١٠٢٣٨١٦٨٢٨٠٢٣٨٦٢٤٤٠٢٢١٢٣٠٨٤٦٧١٣١٧٥٨٠٤٩٦٣
٢٠٠٩٩٩٠١٢٢٥١٧٦٤٤٠٢٣٠٢٤٢٩٢٦٢١٣٦٢٥٨٩٧٣٤٨٣٤١٠٢٠١٢٩٢١٢٧٩٣٠٢٧١٤١٠٧٨٣٨٧٥١
٢٠١٠

١٠٠٨٤٤٩٧٣٧٨٤٧٩٥١٣٢٠٦٢٧٣٨١٣٩٥٣٠٥٥٣٤١٤٨٨١١٨٤٩٦٠١٢٣٦٨٨٨٦٨٤٣٨١٨٢٨٥٥٧الربع األول

 (--)  ال ينطبق.* العملة الورقية المتداولة خارج المؤسسة . 
 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.

  (آالف الرياالت)  
ة* جدول رقم ٧ (أ) : فئات العملة الورقيـــة المـتـداولـ



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٣٢

١٥١٠٢٠٢٥٥٠١٠٠

١٩٨٨١٢٧٨٠٧١٢١٣٥٤٨٨٤٧٢٩٢٤٠١١٨٢٩٧٨٤٥٢٥١٨٠٧٩٢٧٤١٨٠٣٥٣٧١٨١٨٥٥٣٤٧٤٤٠٢٢

١٩٨٩١٣٤٧٠٦٠٤٤٣٥٠٣٤١٧٣٨٨٠٦٦١٨٩٣١٩٩٣٢٥١٧٨١١٢٩٨٥٢٢٢٢٣٨٧٥٦٧١٦٣٦٩٠٨٨٩٥

١٩٩٠١٤٤٩٢٧٨٨٩٣٥٤٦٧٧٧٤٩١٤٣٧١٩٦٥٥٧٢٦٢٥٠٧٢٢٨٣٢٣٦٦٨٣١٣٩٢٦٨٢١٤٤٣٢٨٣٧٧٦

١٩٩١١٥٩١٤٣٨٣٢٣٥٢٤١٩٧٥٨٠٥١٥٢٠٨٥٤٢٨٧٢٥٠٦٢٦٧٣٤٦٤١٩٠٢٤٠٠٢٠٤٧٦٥٣١٨٧٩٦٦

١٩٩٢١٧١٩٥٠٧٢٤٣٤٥٧٠٨٧٧٠٤٦٦٣٢١٨٠٢٥٠٧٢٥٠٥٩١٢٣٧٩٧٠٧٩٨٤٢٣٨١٩٢٢٥٩٢٣٩٢١٤

١٩٩٣١٨١٥٠٥٧٤٩٣٣٨٥٥٥٧٨٠١٨٦٨٢٢٧٥٦١١٠٢٥٠٥٧١٢٤١١٣١٢٤٢٤٤٠٨٨٧٦١٦٢٨٨٣٥٠١

١٩٩٤١٨٧٠٥٥٢٤٩٣٣١٣١٧٧٨٤٨٦٠٠٢٣٦٢٢٠١١٢٥٠٥٤٣٤٤٣٦٩٩٥٠٠٤٥٢٨٧٥٧٢٦٣٧٦٠٨١٥

١٩٩٥١٩٢٤٧٩٤٣٥٣٢٧٣٣٨٧٨٨٣٢٤٧٢٤٦٢٠٨٧٨٢٥٠٥٢٧٣٤٦٤٢٣٣٠١٤٧١٨٢١١٦٦٣٥٣٧٢٨٢

١٩٩٦١٩٨٣١١٦٣٩٣٥٤٩١٢٧٩١٣٥٥٦٢٥٩٨٧٤٨٦٢٥٠٥٢٣٥٤٩١٠٥٤٠٩٥٠١٩٨٨٨٠٦٢٢٤٦١٦١

١٩٩٧١٩٧٤٦٠٩٥٦٣٥٥٠١٩٧٩٧١٤٤٤٢٧٣٠٩٢٦٧٢٥٠٥١٢٤٤٩٥٥١٥٠٠٥٦٤٢١١١٩٥٣٣٤٧٤٨٣

١٩٩٨١٩٩٥٠٦٣٦٩٣٥٤٩٨٧٧٩٨٧١٢٣٢٨٥٦٣٨١٢٢٥٠٥١٣٨٥٠٤٩٠٦٣٣٦٢٧٩٢٥٤٥٤٦٨١٢١٣١

١٩٩٩١٩٨٤٤٨٩١٦٣٥٤٩٩٤٧٩٨٥٩٩٤٢٩٠٠٧٨٥٤٢٥٠٥١٣٨٥٠٥٥٨٨٠٧٦٥٠٤٦٤١٩٤٢٩٨٩٧١٠

٢٠٠٠١٩٩٨١٥٣٦٧٣٥٥١٩٤٨٠٤٠٩٥٩٢٩٥١٧٤٤٦٢٥٠٥١٣٦٥٠٦٤٣١١٨٦٧٨٢١٤٨٧٤٠٩٣٢٠٢٧

٢٠٠١٢٠٠٨٨١٧٧٠٣٥٥٣٣١٨٠٥٢٢٣٦٣٠٠٤٠٩٨٨٢٥٠٥١١٥٥٠٩٠٢٧١١٧٠٧٧٨٤٥٧٣٨٢٤٦٩٣٢

٢٠٠٢٢٠١٥٨٩١٢٠٣٥٥٣٢٧٨٠٦٠٧٤٦٣٠٤٥٩٩٣٠٢٥٠٥١١٥٥١٣٨٥٤١٣٧٢٤٣٦٠٣٦٣٦٣٨٦٥٥٣

٢٠٠٣٢٠٦٠١٧٩٠٣٣٥٥٢٠٩٨٠٦٥٠٠٠٣٠٧٦٤٧٧٤٢٥٠٥١١٥٥٢٩٠٢٦٤٧٧٦٤٢٤٠٩٩٣٥٠٠١٠٥٩

٢٠٠٤٢١٠٨٠٣٤١٦٣٥٥٤٧٢٨٠٦٢٣٢٠٣٠٩٩٥٤٤٩٢٥٠٥١١٥٥٤٥٤١٥٢٠٨٠٣٣٤٥١١٣٤٠٠٩٠٢٩

٢٠٠٥٢١٧٠٥٩٧٥٩٣٥٥٤٧٨٨٠٨٢٤٩٠٣١٢٩٤٣٧٨٢٥٠٥١١٥٥٧١٩٣٨٢٥٨٤٣٧٩٥٩٧٣٣٢٤٨٨٧٦

٢٠٠٦٢٢٠٥٦٤١٠٩٣٥٥٤٤٨٨٠٨٤٠٥١٣١٦٥٨٦٥٥٢٥٠٥١١٥٥٩٩٢٩٩٠١٨٥٢٦٨٢٩١٣٢٧٦٢٦٤٨

٢٠٠٧٢٢٣٩٧٦٢٠٥٣٥٥٤٧٠٨٠٨٣٢٧٣٣٢٠٣٤٤١٣٢٥٠٥١١٥٦٠٣١٤٥٧٣٨٨٢٨٥٩٧٦٣٢٣٩٧٣٨٥

٢٠٠٨٢٣١٧٩٢١٣٩٣٥٥٤٤٠٨٠٨٦٤٢٢٣٢١٠٣١٣١٢٥٠٥١١٥٦٠٦٤٥٠٥٤٩٥٥٣٢٨٩٧٣٢٥٦٤٠٨٠

٢٠٠٩٢٣٩٣٧٥٦٦٨٣٥٥٥١٣٨٠٩٤٤٨٣٣٢١٠٣١٧٢٢٥٠٥١١٥٦٠٧٨٣٤٥٤١٠٣٠٥٧٢٣٨٣٢٤٧٦٦٩٣

٢٠١٠

٢٤٢٠٨٠١١٤٣٥٥٥٠٢٨٠٩٤٧٧٢٣٢٠٩٨٤٣١٢٥٠٥١١٥٦١٤٤٤٤٥٥١٠٥٠٧٢٩٣٤٣٢٥٠٨٩٠٥الربع األول

* مبالغ النقود المعدنية خارج المؤسسة.

جدول رقم ٧ (ب) : مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الفئات*

هــلالت  نهاية 
الفترة

المجموع 

           ( رياالت)      
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إجمالي مؤسساتالمصارف مؤسسةنـهاية 
ودات عامة غير ماليةالحكومة القطاع الخاص المجموع التجارية النقد الفترة  الموج

 (١+٢)(٣+٤+٥+٦)
١٢٣٤٥٦٧

١٩٩٣١٨٤٣٦٤٧٤٢٩٤٢٥٨٦٥٨١٠١٩٣٢٤٣٤٦١٢٢٦٠٢٤٢٦٦٥٣
١٩٩٤١٧٦٥٥٨٥٨٩٩٧٢٣٥٥٥٥١١٣١٩٢٥٠٠٣٠٢٦٩٣٠٤٢٥٧٠٧
١٩٩٥١٦٤٨٧٢٥٨٢٩٣٢٢٣١٦٥١٢١١٥٣٥٢٢٨٢٢٤٤٥٢٤٢١٠٥٢
١٩٩٦١٨٨٩٢٧٦٧٥١٨٢٥٦٤٤٥١٢٣٥٤٧٦٥٢٦٦١٦٧٠٣٤٦١٩٦١
١٩٩٧٢١٣١٨٢٥٣٤٧١٢٦٦٦٥٣١٣٣٦٨٤٨٣٢٠٩٢٠٨٦١٥٠٤٤٠٧
١٩٩٨١٧٠٠٣٦٤٢٨٣٩٢١٢٨٧٥١٦٠٦٥٥٨٩٣٦٦٢٣٥٩٩٤٨٦٤٩٥
١٩٩٩١٤١٨٣٤٤٠٣٣٤١٨٢١٦٨١٦٢١٩٠١٠٢٢٦٦١٤٣٤٧٤٦٠٩٧١
٢٠٠٠١٧٨٢٦١٣٦٧٦١٢١٥٠٢٢١٧٢٢٣٨١١٢٢٧٣١٢٤٣٩٥١١٩٧٢
٢٠٠١١٨١٣٠٤٣٩٧٥٠٢٢١٠٥٤١٨٧٠٦٤١٢٣٨٣٣١٠٨١٧٥٤٢٧٦٨
٢٠٠٢١٥٧١٠٣٥٢٤٩١٢٠٩٥٩٤٢٠٥٨٢٩١٣٨٦٥٠١١٩٦٠٥٦٦٠٣٣
٢٠٠٣٢٢٣١٥٥٤١٠١٩٢٦٤١٧٤٢٢٨٤٨٦١٥٠٧٢٢٢٥٨٤٤٦٦٩٢٢٦
٢٠٠٤٣٢٤٠٩١٤٧٠٥١٣٧١١٤٢٣١٣٩٢٨١٤٦٦٥٦٢٩١٣٨٨٦٠٨٦٣
٢٠٠٥٥٦٣٥٥٧٢٦٣٩٠٥٨٩٩٤٧٤٣٥٩٢٦١٢٧٨٠٦٣١٦٧٢١١٨٥٣٥١
٢٠٠٦٨٢٩١٨٥٧٠٥٩٧٨٩٩٧٨٢٤٧٦٠٢٠١٢٣٢٥٣٣٤٩٦٥١٥٣٤٠١٩
٢٠٠٧١١٢٨٤٦٦٤٢٤٩٩١١٧٠٩٦٥٥٧٧٨٨٢١٤٤١٧٩٣٧٤٣٤١٩٣٠٤٦٠
٢٠٠٨١٦٤٢٣١٢٤١٥٢٠١٦٨٣٨٣٢٧٣٤٥٥٧٢٠٩٩٢٠٣٢٠٦٥٢٦٦٠٣٧٥
٢٠٠٩١٥٢٠٠٤٢١١١٢٣٥١٦٣١٢٧٧٧٣٤٢٣٧١٥٤١٨٨٢٨١٣٦٢٥٤٧٨٣٨
٢٠١٠

ربع األول  ١٥٥٨٢٥٣١٠١٥٤٢١٦٥٩٧٩٥٧٤٥٧٥٨١٨٢٧٨٧٢٩٨٩٠٢٦١٨٢٣٠ال

جدول رقم  ٨ (أ) : الـمـســـــح الـنـقــــدي  - المــوجـودات  

ة  مطلوبات المصارف من صافي الموجودات األجنبي

 ( مليون ريال) 
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داول نـهاية   د المت عالنق ة  الودائ ع  الزمني اليبنود أخرىودائع الودائ إجم
بخارج المصارف  الفترة  وع تحت الطل **واإلدخارية المجم وع أخرى وع المجم ات (صافي )حكومية*المجم المطلوب

(١+٢)(٤+٥)(٣+٦)(٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٨٢٢٨٦٥١٤٢٤٧٨١٥٥٥٢٤٤٢٦٦٥٣
١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤٢٣٦٤٣٨٣٥٥٣٠١٥٣٧٣٩٤٢٥٧٠٧
١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩٢٤١٩٧٠٣٤٦٢٥١٤٤٤٥٧٤٢١٠٥٢
١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢٥٨٥١٢٤٥٥٢٠١٥٧٩٢٩٤٦١٩٦١
١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٧٢٧٠٣٤٨٥١٥١٨٣١٨٩٥٠٤٤٠٧
١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٨٣٥٨٩٤٨٧٣٨١٥٤١٦٨٤٨٦٤٩٥
١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٣٠٥٩٤١٣٠٩٩٥١٢٤٠٣٥٤٦٠٩٧١
٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٣١٩٢٣٥٥١٤٧٣١٤١٢٦٣٥١١٩٧١
٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٣٤٠١٩٦٥١٥٩٧١٥٠٩٧٥٥٤٢٧٦٨
٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٩٠٤٢٧٥١٧٢٤١٢٣٨٨٢٥٦٦٠٣٣
٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٤١٧٤٦٥٥٦٥٤٨١٩٥٢١٣٦٦٩٢٢٦
٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٩٦٠٩٨٩٨١٩٩٢٦٦٥٦٦٨٦٠٨٦٣
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٥٥٣٦٧٥٢٤٠٦٤٥٣٩١٠٣١١١٨٥٣٥١
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٦٦٠٥٨٣٣٣٨١٧١٥٣٥٢٦٥١٥٣٤٠١٩
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧٨٩٧٥٥٥١٦٧١٨٦٢٣٩٨٧١٩٣٠٤٦٠
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٩٢٩١٢٥١٠٥٥٩٥٨٦٧٥٢٩٢٢٦٦٠٣٧٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦١٠٢٨٩٤٤٩٢٣١١٨٥٩٥٧٧٦٢٥٤٧٨٣٨
٢٠١٠

ربع األول  ٨٩٨٢٢٤٥٢١٨٨٥٤٢٠١٠٣١٣٧٠٧١٥٤٧٩٣٤٦٨٥٠٠١٠١٠٥١١٩٤٩٧٨٢٦٥٧٩٣٧٢٦١٨٢٣٠ال

دفع   . ة اـل *     تشمل إعتمادات مسـتندية وأوراق مقبوـل
ريبو ) التي نفذتها المصارف مع متعاملين مـن القطـاع الخـاص   . ع مقابـل إعتمـادات مســتندية      ، والتحويالت القائمــة، وعمليات اعادة الشراء  (اـل ة، والوداـئ ن بـالعمالت األجنبـي **  تتكون من ودائع المقيمـي

 ( مليون ريال) 

ود  ود النـق  شبه النـق

جدول رقم ٨ (ب) : الــمـســـح الـنـقــــدي  - المــطــلـوبــات
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نقد أجنبي  حقوق

ي أوراق وودائع في وضع اإلحتياطي لدى  السحب ذهبنهاية إجمالي األصول إستثمارات ف

دولي الخاصة الفترة اإلحتياطية مالية في الخارج الخارج  صندوق النقد ال

٢٠٠٥٦٨٩٢٠٦٣٧١٤٨٢٠٠٩٥٤٣٦٩٩٧٣٥٨٠٨٢٦
٢٠٠٦٦٨٩٢٤٠٠٣٤٢٠٢١٤٥٧٦٦٢٥٦٦٧٨٤٦٧٥٢
٢٠٠٧٦٨٩٢٧٠٤٢٧٤١٣٤٩٤٥٣٧٩٠٥٥٩١١٤٦١٤٦
٢٠٠٨١٥٥٦٢٧٥٦٥١٩٠٤٩٦٢٤١١١٥٤٢٤٧١٦٥٩٩٩٠
٢٠٠٩١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦

٢٠٠٧
٦٨٩٢٤٥٦٣٠٣٨٢١٠٥٧٩٦٧٧٨٩٥٨٩٤٦٥٧الربع األول 
٦٨٩٢٥٠٩٣٠٢٣١٦٢٦٤٠٧٢٣٩٥٥٨٩٢٨١٦الربع الثاني 
٦٨٩٢٦٢١٣٠٩٤٢٠١٢٥٧٧٧٩١٨٧٩٨٦٨٤٨الربع الثالث 
٦٨٩٢٧٠٤٢٧٤١٣٤٩٤٥٣٧٩٠٥٥٩١١٤٦١٤٦الربع الرابع 

٢٠٠٨
١٥٥٦٢٨٥٠٢٨٢٧٣٨٠٥٣٥٩٢٦٢٥٤١٣١٤٠٢٢الربع األول 
١٥٥٦٢٨٦١٣١٥٨٣٠٤٦٩١١١١٨٤٧٥١٤٣٠٧٤١الربع الثاني 
١٥٥٦٢٧٦٠٢٩١٤٤٦٨٨٦٢١١٦٥٤١٥١٦٤١٥٠٧الربع الثالث 
١٥٥٦٢٧٥٦٥١٩٠٤٩٦٢٤١١١٥٤٢٤٧١٦٥٩٩٩٠الربع الرابع 

٢٠٠٩
١٥٥٦٢٦٩٣٥٤٠٠٤٣٤٢٠٨١١١٤٥٧٧١٥٥٨٤٣٣الربع األول 
١٥٥٦٢٨٠٣٧٤٨٩٣٦٨٨٩٥١٠٩٤٠٣٥١٤٧٤٧٧٨الربع الثاني 
١٥٥٦٤١٤١١٧٦٤٣٣٢٣٠٥٦١٠٧١١٥٦١٤٤٤٨٢٢الربع الثالث 
١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦الربع الرابع 

٢٠١٠
١٥٥٦٣٩٦٩٤٧٣٢٥٤٠١١٨٤١١٢٦١٢٧١٥٧٥٨٨٦الربع األول 

* تم  تعديل بيانات الذهب اعتبارًا من فبراير  ٢٠٠٨م بسبب تسوية 

  حسابات الذهب لدى المؤسسة .

جدول رقم (٩): األصول اإلحتياطية*
 ( مليون ريال ) 
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ة  اإلحتيــاطيــــات المصــــرفيـــــــــــــ
 المطلوبات    ودائع لدى المؤسسة 

ودات ودائع  ودائع  ودائع  مجموعنقد في  إجمالي موجودات من القطاع الموج
ع الصندوق المجموع نهاية الفترة  ودات أخرى الخاص األجنبية أخرى نظاميةجاريةالودائ الموج

(٢+٣)(٤+٥+٦)(١+٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

٢١٧٨٠٩٥٦١٢٣٨--٨٤/١٣٨٣١٥٦٤٧١٠٩٥١٥٨
١٨٩٩٨٨٦٩١٤٥١--٨٥/١٣٨٤٢٠٥٥٠١٥٥٨٩٦٦
٢١٥١١٧٠٦٦١٦٦٣--٨٦/١٣٨٥٢١٢٦٠١٥٢٨٠٧٢
٢٠٨١٢٤٨٢١٧١٩٣١--٨٧/١٣٨٦٢٥٨٦٢١٩٦١١٤٨٢
٢٤٧١٢٩٧٣٣٢٢١٩٣--٨٨/١٣٨٧٣١٧٧١٢٤٦١٥٤٩٢
٣٤٠١٣٧٩٩٨٣٢٩٤٢--٨٩/١٣٨٨٢٤٠٦١١٧٩٧٧١٠٢
٤٧٩١٦٢٤٣٨١٢٧٢٤--٩٠/١٣٨٩٢٤٠٥٩١٨١٧٣١٠٨
٦٢٤١٦٩٦٣٠٤٢٩٦٣--٩١/١٣٩٠٣٣٩٦٣٢٧٦١٥٢١٢٤
١١١٥١٦٩٢٢٣٨٣٧٦٨--٩٢/١٣٩١٧٢٣٦٩٦٥٤٤٧٩١٧٥
٧١٩١٨٠٩٣٦٩٥٢٨١--٩٣/١٣٩٢٢٣٨٤١١٧٢٢٦٧١٧٨٤٤٨٣
١٤٢٠٣٢٠٢٣٨٢٧٥٧٠--٩٤/١٣٩٣٢٥٦٦١٥٦٢٤١٠١٥٦٠٨٥٠
٢٣٧٠٥٤٠١٤٨٥١١٧٨٦--٩٥/١٣٩٤٣٥٣٠٢٤٨٣٢٨٢٢٠٣٠١٢٥٢
٥٤٢٥٨٥٠٨١٧٢٠٢١٦٩٠--٩٦/١٣٩٥٦٠٣٧٤٤١٥٥٩٦٣٠٢٤٢٥٧٢
٩٤٣٣٨٤١٣٥٠٥٩٣٥١٩٤--٩٧/١٣٩٦١٢٢٨٩٧٢١١١٥٦٨٤٥٣٥٧٠٣٣
١٤٦٨٩١١٢١٨٨٢٨٣٥٢٥١٤--٩٨/١٣٩٧١٨٣٢٤٨١٤١٧٥١٠٦٤٢٩١١٠٨١
١٢٩٦٢١٩٧٣٩٢٥٦٢٥٢٥٦١--٩٩/١٣٩٨١٧٢٩٨١١٨١١٦١١٧٤٦٥١١١٤٦٦
٢٣٩٣٧٢٩٢٤٠٣٣٣٩٦٥٥١٣--١٤٠٠/١٣٩٩٨٩٩٧١٢٥٩٧٧٣٨٤٠٣٤٣٧٠٤
٤١٠١٠٤٠٢٥٢٤٤٣٠٩٣٦٢٣--٠١/١٤٠٠٧٩٣١١٣٠٢٦٦٢٩٣٦٥٠٢٩٧٩
٥٣٥٧٠٤٦٥٧٢٧٤٥٣١١٧٧٢١--٠٢/١٤٠١١٠١٢٦١٥٢٠٨٦٠٦٤٧٧٤٣٨٣٢
٦٦٠٠١٤٩٣٩٧١١٨٨٢١٣٨١٣٦--٠٣/١٤٠٢١٠٨٥٦١٥٩٥٩٢٦١٤١٠٣٥١٥٨
٠٤/١٤٠٣١٠٢٤٥١٦٤٩٨٥٩٦٢٤٨٤٤٤٩٢١٦٢٠٧١٠٥٢٥٦٠٠١٧٩٤٩١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٠١٨١٤٣٩٩٥٧٩٢٠٠٩٤٥٦١٣٠٠٩٧٣٤٠٠٥٩٢٨٠٨٨٦٨١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١٣١٨٦١٢٨١١١٩٠٥١٠٩٧٤٦١٠٦١٩٨٧٢٧٧٠٥٨٠٨١١٠٤٩٢١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٦٧٢٥١١٩٤١٥٥٣١٥١٠٥١٢٢٩٨٩٩٩٢٥٧١٥٦١٣٦١٠٦٩٧١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٩١٣٣١٣٣١١٧٨٠٢٤٩٣٥٢٣٨١٢٠٧١٩٦٥٣٢٦١٨٥٨١١٣٠٨١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٠٦٨٩١٣٣٦٩٣٥٣٤١١٥٨٦٧٣٠٧٥١١٤٧٤١٧٠٥٢٣٢٠٢٨٦٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١١٧٥١١٢٩٣١٠٤٥٨١١٩٦٥٨٥٣٣٤٠٩١١٨٨٤٤٧٣٢٨١٢٩٧٠٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١١٦٣٦١٧٢٦٩٩١٠٧٥١٥٧٨٠٣٣٧٩١٢٣٤٦٧٦٥٢٩٥٣١٦٥٧٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٢٦٧٨١٧٦٨١٠٩١٠١٤٢٤٧٢٧٠٢٢١٦١١٨٩٥١٧٣٦١٦٥٣٠٨٥٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٠٦٥١٢٠٠٦٨٦٤٥٤٩١٧٧٤٦٤٠٧١٠١٦٦٦٨٦٠٣٧٩٢٢٨١٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١١٥٣٠٢٥١١٩٠١٩٦٢٨٨١٣٢٢٦٠١١١٥٨٦١٠١٩٣٢٩٥٧٠٦٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١١٦٤٨٢٤٤٢٩٢٠٦١٠٠٣٨٢٠٢٠٩٨١٤٧١١٣١٩٢١٠٩٢٤٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١١١٧٨٢٤٦٤٨٧١٤٤٠٢٨٣١٢٠٩٧٩٧١١٢١١٥٣١١٠٨٥٦٣٤١١٥٨
١٩٩٦١١٢٠٧٢١٣٤٩٠٧٣١٩٩٨٨٣١٤٤١٠٦١٧١١٢٣٥٤٧١١٧٠٢٢٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧١٢٥٥٥٢٩١٦٩٦٣٩١٤١٩٤٩٨٠٩٩٥١٥١٣٣٦٨٤١٣٦٠٣٤٣٨١٧٨٧
١٩٩٨١٢٥٧٣٢٦٥٧٩٩١٦٩١٩٨٢٦٠٨٥٩٤٤١٦٠٦٥٥١٤٥١٣٤٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩١٦٥٤٥٥٤٦٨١١٠٧٧٥٧٢١٠٥٠٤١٩١٤٨٧١٦٢١٩٠١٤٥٠٠٦٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠١٨٨٨٣٥٩٧١١٢٩١٢١١٦١١١٩١١٦٠٥١٠١٢٠٤١٧٢٢٣٨١٦٠٩٤٧٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١١٩١٢٢٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩٧١٢٥٩٩٢٨٧٤٩٩٣٦٤١٨٧٠٦٤١٦٦٨٨١٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٢٨٦٤٣٤٨٩٢٢٣٧٥٢١٧٥٠١٤٢٧٠٧٧٣٢٩٥٤٩٠٢٠٥٨٢٩١٧٨٢٧٤٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٢٦٦٦٣٤٢٥٧٢٢٤٠٦٨٤٧١٥٤٦٥٦٠٩٤٨١٠٨٢٢٢٨٤٨٦٢٠٨٩٧٦٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٣٢٠٣٥٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٤١٥١٩٠٩٠٥٠٥٦٩٢٧٩٨٣١٣٩٢٨٢١٦٦٢٠٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٣٢٦٤٦٧٢٠١٢٥٤٤٥٢٢٣٨٢١٠٣٩٢١٦٧٩١٤٣٠٤٣٥٩٢٦١٩٩٠٧٤٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٢٠٦١١٢٢١٨٣٩٨٤٣١٠١٢٢٣٧٥٩١٥٠٧٢١٢٩٧٩٦٤٧٦٠٢٠٢٠٣٢١٢٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧١٠٨٦١٤١٠٠١٩٩٨٥٩٥٣١٤٣٣٦١٤٢٥٩٣١٠١٤٧٧١٢٥٧٧٨٨٢٢٤١٠١٣١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٩٧١٧١١١٠٠٧٨٦١٦٤٧٥١٤٤٢٩٧٤١١١٦١٥٣٩٨٦٧٣٤٥٥٧٣١٦٥٥٧١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩١٦٠١١٨١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢٦٤٦٥٠٣٢٢٩٨٢٩٣٢١٠٩١٨٧٣٤٢٣٧٢٦٤٩٨٥١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠

ربع األول  ١٣١٥٧٥١١٢٦٥١٢٠٣١١٦٠٨٥٠٧٤٤٦٨٩٥٩٢٠٦٩٧٦٧٤٥٧٥٨٢٩٣١٠٩١٣٧٧٤١٨ال
 (--) : غير متوفر. مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.

 * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف.

  ( مليون ريال)    

المرآز المالي الموحد للمصارف التجارية  -  الموجودات * (أ) :  ١٠   جدول رقم
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إجمالي  رأس المال
المطلوبات مطلوباتوالمطلوبات شبهالمصالحالشرآاتالمجموعالمجموع 

(١+٦+٧+٨)أخرى***اإلحتياطيات األجنبية  النقود **الحكومية واألفراد (٣+٤)(٢+٥)نهاية الفترة
١٢٣٤٥٦٧٨٩

٨٤/١٣٨٣٧٨٢٥١٧٤٤٢٧٥٢٦٥١١٩١٤٣١٩٤١٢٣٨
٨٥/١٣٨٤٨٩١٥٣٨٤٦٩٦٩٣٥٣١٥٧١٤٣٢٦٠١٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٠٤٢٦١٩٥٢٥٩٤٤٢٣٢٣٩١٤٤٢٣٨١٦٦٣
٨٧/١٣٨٦١٢٣٥٧٠٠٥٨٦١١٤٥٣٥١٧٤١٤٣٣٧٩١٩٣١
٨٨/١٣٨٧١٣٥٧٧٣٩٦٣٨١٠١٦١٨١٣٠١٤٧٥٥٩٢١٩٣
٨٩/١٣٨٨١٤٧١٨٠٨٦٦٥١٤٣٦٦٣١٦٣١٥٦١١٥٢٢٩٤٢
٩٠/١٣٨٩١٦١٠٨١٢٦٩٦١١٦٧٩٨١٥٠١٦٧٧٩٧٢٧٢٤
٩١/١٣٩٠١٨٧٦٩٦٨٧٩٧١٧١٩٠٨١٤٨١٨٥٧٥٤٢٩٦٣
٩٢/١٣٩١٢٥٣٠١٣٠٩١٠٧١٢٣٨١٢٢١٢٩٦١٩٨٧٤٤٣٧٦٨
٩٣/١٣٩٢٣٧٣٠٢٢٥٩١٩٤٩٣١٠١٤٧١٣٩٢٢١١٩٤٨٥٢٨١
٩٤/١٣٩٣٥٣٥٧٣١٩٥٢٨٣٤٣٦١٢١٦٢٨٧٣٢٨٥١٠٥٥٧٥٧٠
٩٥/١٣٩٤٩٠٠٧٥٦٣٢٤٩٧٧٦٥٥٣٣٧٥١٠٧٧٥٠١١٢٠١١١٧٨٦
٩٦/١٣٩٥١٥٨٩٤١١٠١٢٩٦٩٧١٣١٥٤٨٨٢٢٧٣٤٨٠٧٢٢٥٥٢١٦٩٠
٩٧/١٣٩٦٢٣٧٢٩١٧٦١٠١٥٨٩٨١٧١٢٦١١٩٣٩٢٣١١١٤٦٤٢٨٣٥١٩٤
٩٨/١٣٩٧٣٥٦٤٧٢٧٣٢٨٢٥٥٧٤١٧٥٤٨٣١٩٤٨٣٨١٣٦٠١٠٦٦٩٥٢٥١٤
٩٩/١٣٩٨٤٠٣٦٩٢٩٤٧٦٢٧٢٩٥٢١٨١١٠٨٩٣٥٦٩٩١٩٩٠٤٥٠٣٥٢٥٦١
١٤٠٠/١٣٩٩٤٩٥٩١٣٠٤٤٩٢٧٧٧٤٢٦٧٥١٩١٤٢٥٩٣٨٣٥٢٠٦٤٦٤٦٥٥١٣
٠١/١٤٠٠٦٨٢٣٧٣٧٢٦٥٣٣٧٦٣٣٥٠٢٣٠٩٧٢٨٥٤٨٤٨٤٠١١٩٩٨٩٣٦٢٣
٠٢/١٤٠١٨٩٠٢٣٤٦١٦٦٤٢٤٠٥٣٧٦١٤٢٨٥٧٧٠٦٠٦٦١٥١٥٠٢٣١١٧٧٢١
٠٣/١٤٠٢٩٩١١٧٥١٧٦٢٤٨٦١٨٣١٤٤٤٧٣٥٥٥٦٠٤٨٥١٣٢٤٩٠٢١٣٨١٣٦
٠٤/١٤٠٣١٠٩٢٩٣٥١٦٦٧٤٤٩١٩٦٧٤٨٥٧٦٢٦٨٤٩٨١٠٠٣٨١٧٤١٨١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٤١٤٦٤٨٣٦١٤٣٩١٥٤٤٤٦٦٥٧٨٥٨٩٤٤١١٨٩٣١٧٥٨٣١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١١٣٣٧٣٤٦١٧١٤٣٤٥٨٢٧١٣٦٧٢٠٢١١١٤٥١٣٠٠٨١٧٠٠٣١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٢٥١٣٢٤٧٢٤٦٤٣٦٤٦٣٦٠٠٧٧٨٨٦١٦٠٤٧١٣٢٦٨٢١٦٨٢١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٢٤٩٦٣٤٩٩٢٦٤٥٥٤٣٤٣٨٣٧٥٠٣٧٢٦٨١٧١٣٦٢٤٢٣٤٢٧١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٤٢٤٧٣٥٧٧١٩٥٤٤٩٤٣٢٢٥٨٤٧٥٤٢٨٧٢٧١٤٩٥٤٣٠٠٨٥٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١٤٦٣٠٤٥٧٨٧٥٥٥٦٤٠٢٢٣٥٨٨٤٢٩٣٤٦٠٣١٥٧١٩٣٦٩٥٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١٤٣٦٦٢٥٧٤٨٨٥٥٣٣٨٢١٥٠٨٦١٧٤٣٠١٧٢١٧٣٥٩٤٠٨٦٢٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٧١٢٢٣٧٥٨٥٠٧٢٨٧٩٢٩٧١٩٥٣٧٢٢٧٩٣٦١٨٧٨٣٤٠٣٨٩٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٧٧٢١٦٧٩٦٧٤٧٦٩٦١٢٧١٣٩٧٥٤٢٢٨٦٤٢٢٥٠٧٢٥٩٧٠٥٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١٨٦٠٢٩٧٨٨٨٠٧٦٧٩٧٢٠٨٣١٠٧١٤٩٣٧٢٩٢٣٠١٩٣٦٧٢٤١٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١٩١٤٧٤٨٠٦٧٩٧٧٣١٩٣٣٦١١١٠٧٩٤٣٩١٥٠٣٣٣١٣٦٨٢٩٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١٩٨٨٨٣٨١٣٨٤٧٨٧٨٢٢٦٠٢١١٧٤٩٩٣٩٦٧٨٣٤٧٢٧٦٧٨٧٠٣٤١١٥٨
١٩٩٦٢١٥٤٧٤٨٩٨٩٠٨٧٦٩٦٢١٩٤١٢٥٥٨٣٣٨٦٥٣٣٧٠٠٥٦٦٨١٥٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧٢٢٦٨٧٩٩٥٣٦١٩٢٢٥٤٣١٠٧١٣١٥١٩٤٦٠٤٤٣٨٣٥٤٧٠٥١١٣٨١٧٨٧
١٩٩٨٢٣٨٥٧٠٩٥٢٥٣٩٢٦٤٨٢٦٠٥١٤٣٣١٧٤٣١٠٥٤٠٢٥٩٨٢٣٧١٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩٢٥٠٨٨١١٠١٦٠٥٩٨٩٧٥٢٦٣٠١٤٩٢٧٦٥١١٥٣٤٢٣٣٨٧٠٨٥٥٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠٢٦٨٢١٦١١٤٤٨١١١٠٨٢٣٣٦٥٨١٥٣٧٣٥٦٤٤٤٤٤٣٥٢٥٧٧٠٨٨٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١٢٩٠٩٩٢١٣٠١٩٢١٢٦٨٢٩٣٣٦٤١٦٠٨٠٠٥٩٦١٤٤٣٧٩٣٧٨٠٣٢٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٣٣٨٠٩٧١٥٠٠١٠١٤٧٠٢٩٢٩٨١١٨٨٠٨٨٤٢٩٩٩٤٧٢٩٨٧٩٨٤٣٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٣٦٢٠٢١١٦٧٥٧٨١٦٣٨٣١٣٧٤٧١٩٤٤٤٣٤٠٠٦٣٤٧٠٢٣٩٦١٠١٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٤٣٥٩٦٥٢١١١٧٠١٩٩٢٨٥١١٨٨٦٢٢٤٧٩٥٤٥٧٤٨٥٢٢٣٨١٢١٤٣٢٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٤٨٩٣٨٧٢١٩٢٥١٢٠٨٠٤١١١٢١٠٢٧٠١٣٦٦٥٠٤٠٦٦٦٠٨١٣٨٠٤١٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٩١٢٥٩٢٤٣٤١٨٢٢٩٢٨٩١٤١٢٨٣٤٧٨٤٢٥٩١٩٩٧٩٩٤٧١٣٠٦٨٣٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧٧١٧٥٦٤٣١١٣٦٥٢٨٤٧١٧٢٦٦٤٨٤٠٦١٩٩١٠٥٢١٣١٠٦٠٢٦١٤٦٤١٩١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٨٤٦١١٨٣٤٢٤٨٨٣٢٧٢٠٩١٥٢٧٩٥٠٣٦٣٠١١٢٤٦٦١٣١٨٢٢٢١١٨٦٥١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩٩٤٠٥٤٨٤٣٣١٦٢٤١٣٦٢٨١٩٥٣٥٥٠٧٣٨٦٩٩٦٨٣١٦٣٦٤٢١٦٦٣٨٤١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠

٩٢٠٦٨٨٤٥٢١٨٨٤٢٧٦٢٩٢٤٥٥٩٤٦٨٥٠٠١٠٥٤٣٤١٨٢٧٨٧١٦٨٥٠٨١٣٧٧٤١٨الربع األول 

١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري. السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام :  * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف. مالحظة
شبه النقود تشمل الودائع الزمنية واالدخارية والودائع شبه النقدية المكونة من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،    **

التي نفذتها المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص. الريبو) ) والتحويالت القائمة، وعمليات اعادة الشراء
تشمل أرباح الفترة.  ***

المرآز المالي الموحد للمصارف التجارية -  المطلوبات* ١٠(ب) :  جدول رقم

 تحت الطلب
ع الـــــــــــــودائــــــــــــــــــــــــــــ

  ( مليون ريال)    
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ع  ع الودائ عالودائ إجمالي إجمالي الودائ
رى الزمنيةتحت ع شبه النقدية الودائع األخ الودائ

(١+٤)(٢+٣)شبه النقدية *واإلدخاريةالطلب 
١٢٣٤٥

٨٤/١٣٨٣٥١٧٨٦١٧٩٢٦٦٧٨٣
٨٥/١٣٨٤٥٣٨١١٨٢٣٥٣٥٣٨٩١
٨٦/١٣٨٥٦١٩١٥١٢٧٢٤٢٣١٠٤٢
٨٧/١٣٨٦٧٠١١٩٩٣٣٦٥٣٤١٢٣٦
٨٨/١٣٨٧٧٤٠٢٩١٣٢٧٦١٨١٣٥٨
٨٩/١٣٨٨٨٠٨٣٧٧٢٨٦٦٦٣١٤٧١
٩٠/١٣٨٩٨١٢٤٨٢٣١٥٧٩٧١٦٠٩
٩١/١٣٩٠٩٦٨٥٦٥٣٤٣٩٠٩١٨٧٧
٩٢/١٣٩١١٣٠٩٧٣٨٤٨٣١٢٢١٢٥٣٠
٩٣/١٣٩٢٢٢٥٩٨١٤٦٥٦١٤٧١٣٧٣٠
٩٤/١٣٩٣٣١٩٥٩١٤١٢٤٨٢١٦٢٥٣٥٧
٩٥/١٣٩٤٥٦٣٣١٥٣٩١٨٣٧٣٣٧٦٩٠٠٨
٩٦/١٣٩٥١١٠١٢١٥٧٢٣٣١٠٤٨٨٢١٥٨٩٤
٩٧/١٣٩٦١٧٦١٠١٨١١٤٣٠٨٦١١٨٢٣٧٢٨
٩٨/١٣٩٧٢٧٣٢٧٣٠٦٠٥٢٦٠٨٣٢٠٣٥٦٤٨
٩٩/١٣٩٨٢٩٤٧٦٤١٦٥٦٧٢٩١٠٨٩٤٤٠٣٧٠
١٤٠٠/١٣٩٩٣٠٤٤٩١١٦٣٠٧٥١١١٩١٤١٤٩٥٩٠
٠١/١٤٠٠٣٧٢٦٥١٩٩٩٤١٠٩٧٧٣٠٩٧١٦٨٢٣٦
٠٢/١٤٠١٤٦١٦٧٢٦٣٦٧١٦٤٩٠٤٢٨٥٧٨٩٠٢٤
٠٣/١٤٠٢٥١٧٦٢٢٩٠٥٠١٨٣٠٥٤٧٣٥٦٩٩١١٨
٠٤/١٤٠٣٥١٦٦٧٣٣٥٧٥٢٤٠٥١٥٧٦٢٦١٠٩٢٩٣
٠٥/١٤٠٤٤٨٣٦١٣٦٥٨٩٢٩١٩٦٦٥٧٨٦١١٤١٤٧
٠٦/١٤٠٥٤٦١٧١٣٩٦٨٢٢٧٥١٩٦٧٢٠١١١٣٣٧٢
٠٧/١٤٠٦٤٧٢٤٧٤١٠٨٩٣٦٧٩٧٧٧٨٨٦١٢٥١٣٢
٠٨/١٤٠٧٤٩٩٢٦٣٩٦٩٧٣٥٣٤٠٧٥٠٣٧١٢٤٩٦٣
١٩٨٨٥٧٧١٩٤٠٤٧٩٤٤٢٧٥٨٤٧٥٤١٤٢٤٧٣
١٩٨٩٥٧٨٧٥٤٤٦٦٢٤٣٧٦٧٨٨٤٢٩١٤٦٣٠٤
١٩٩٠٥٧٤٨٨٣٩٢٨١٤٦٨٩٣٨٦١٧٤١٤٣٦٦٢
١٩٩١٧٥٨٥٠٤٤٦٢٣٥٠٧٤٩٩٥٣٧٢١٧١٢٢٣
١٩٩٢٨١٦٩٢٤٦٣٣٣٥١٢٠٩٩٧٥٤٢١٧٩٢٣٤
١٩٩٣٧٨٨٨٠٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٩١٨٦٠٢٩
١٩٩٤٨٠٦٧٩٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤١٩١٤٧٤
١٩٩٥٨١٣٨٤٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩١٩٨٨٨٣
١٩٩٦٨٩٨٩٠٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢١٥٤٧٤
١٩٩٧٩٥٣٦١٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٢٦٨٨٠
١٩٩٨٩٥٢٥٣٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٣٨٥٧٠
١٩٩٩١٠١٦٠٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٢٥٠٨٨١
٢٠٠٠١١٤٤٨١٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٢٦٨٢١٦
٢٠٠١١٣٠١٩٢٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٢٩٠٩٩٢
٢٠٠٢١٥٠٠١٠١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٣٨٠٩٧
٢٠٠٣١٦٧٥٧٨١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٣٦٢٠٢١
٢٠٠٤٢١١١٧٠١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٣٥٩٦٥
٢٠٠٥٢١٩٢٥١١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٤٨٩٣٨٧
٢٠٠٦٢٤٣٤١٨٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٥٩١٢٥٩
٢٠٠٧٣١١٣٦٥٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧١٧٥٦٤
٢٠٠٨٣٤٢٤٨٨٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٨٤٦١١٨
٢٠٠٩٤٣٣١٦٢٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦٩٤٠٥٤٨
٢٠١٠

٤٥٢١٨٨٣١٣٧٠٧١٥٤٧٩٣٤٦٨٥٠٠٩٢٠٦٨٨الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.
*  تتكون  من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية، والتحويالت القائمة، 

    وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتها المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

  ( مليون ريال)    
م  (١١) : الودائع المصرفية   جدول رق

نهاية

الفترة
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اإلجمالي إستثمارات في أوراق مالية خاصة إئتمان مصرفي

  ( ١ )  ( ٢ )   ( ١ + ٢ )

٨٤/١٣٨٣٧٣٧٧٢٨٠٩
٨٥/١٣٨٤٩١٥٧٣٩٨٨
٨٦/١٣٨٥١٠٩١٧٩١١٧٠
٨٧/١٣٨٦١١٦٦٨٢١٢٤٨
٨٨/١٣٨٧١٢١٦٨١١٢٩٧
٨٩/١٣٨٨١٣٢٩٥١١٣٨٠
٩٠/١٣٨٩١٥٦٥٥٩١٦٢٤
٩١/١٣٩٠١٦٣٤٦٢١٦٩٦
٩٢/١٣٩١١٦٢٤٦٨١٦٩٢
٩٣/١٣٩٢١٧٠٦١٠٣١٨٠٩
٩٤/١٣٩٣٣٠٦٣١٣٩٣٢٠١
٩٥/١٣٩٤٥٢٨٨١١٣٥٤٠١
٩٦/١٣٩٥٨٢٩١٢١٧٨٥٠٧
٩٧/١٣٩٦٧٩٥٢٤٦١٨٤١٣
٩٨/١٣٩٧١٠٦٠٧٦١١١١٢١٧
٩٩/١٣٩٨١٨٩٩٧٧٤٢١٩٧٣٩
١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٥٠٥٧٣٥٢٩٢٤٠
٠١/١٤٠٠٣٩٤٧٩٧٧٣٤٠٢٥٢
٠٢/١٤٠١٤٥٦٤٥٩٢٧٤٦٥٧٢
٠٣/١٤٠٢٤٧٩٤٢١٤٥٥٤٩٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٥٤٨٧٠١١٣١٥٦٠٠٢
٠٥/١٤٠٤٥٨٠٢٤١٢٥٦٥٩٢٨٠
٠٦/١٤٠٥٥٦٥٣٢١٥٤٩٥٨٠٨١
٠٧/١٤٠٦٥٤٣٥٦١٧٨١٥٦١٣٧
٠٨/١٤٠٧٥٩٤٠٣٢٤٥٥٦١٨٥٨
١٩٨٨٦٧٤٠٨٣١١٥٧٠٥٢٣
١٩٨٩٦٩٢٦٩٤٠١٢٧٣٢٨١
١٩٩٠٦٠٧٩٦٤٥٠٠٦٥٢٩٥
١٩٩١٦٨٩٠٣٤٧١٤٧٣٦١٦
١٩٩٢٨٣٨٦٥٢٧٤٣٨٦٦٠٨
١٩٩٣٩٧٤٤٢٤٤٩٠١٠١٩٣٢
١٩٩٤١٠٧١٢٦٦٠٦٦١١٣١٩٢
١٩٩٥١١٣٤٠٧٧٧٤٦١٢١١٥٣
١٩٩٦١١٦٩٢٠٦٦٢٧١٢٣٥٤٧
١٩٩٧١٢٨٣٥٣٥٣٣١١٣٣٦٨٤
١٩٩٨١٥٥٢٢٩٥٤٢٦١٦٠٦٥٥
١٩٩٩١٥١٩٧٥١٠٢١٤١٦٢١٩٠
٢٠٠٠١٦١٠٩٤١١١٤٤١٧٢٢٣٨
٢٠٠١١٧٦٨٠٣١٠٢٦١١٨٧٠٦٤
٢٠٠٢١٩٨٦٩٧٧١٣٢٢٠٥٨٢٩
٢٠٠٣٢٢١١٢٣٧٣٦٣٢٢٨٤٨٦
٢٠٠٤٣٠٢٩٩٨١٠٩٢٩٣١٣٩٢٨
٢٠٠٥٤٢٠٨٢٨١٥٠٩٧٤٣٥٩٢٦
٢٠٠٦٤٦٢١٠٣١٣٩١٧٤٧٦٠٢٠
٢٠٠٧٥٥٧٤٠٥٢٠٤٧٦٥٧٧٨٨٢
٢٠٠٨٧١٢٧٣٧٢١٨٢٠٧٣٤٥٥٧
٢٠٠٩٧٠٨٧٦٩٢٥٤٦٨٧٣٤٢٣٧
٢٠١٠

٧١٦٩٨٧٢٨٧٧٢٧٤٥٧٥٨الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.

نــهاية الفترة

( مليون ريال) 
جدول رقم (١٢) :  مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
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اإلجـمالـي سندات  أذونات  نهاية الفترة
المجموع  حكوميةخزينة

٣٠٥٦------١٩٨٢٣٠٥٦
١٨٧٨------١٩٨٣١٨٧٨
٢٧٦٦------١٩٨٤٢٧٦٦
٣٧٠٨------١٩٨٥٣٧٠٨
٣٥٩٩------١٩٨٦٣٥٩٩
٣٤٦٩------١٩٨٧٣٤٦٩
٧٦٨٣٧٦٨٣١١٢٥٢--١٩٨٨٣٥٦٩
١٠٢٢٥١٠٢٢٥١٥٢٣٥--١٩٨٩٥٠١٠
١٢٦٩٦١٢٦٩٦١٩٠١٩--١٩٩٠٦٣٢٣
٢٤٨١٦٢٤٨١٦٤٠٧٦٨--١٩٩١١٥٩٥٢
١٩٩٢٢٤٦٧٥١٠٨٣٠٢٧٠٨٦٣٧٩١٦٦٢٥٩١
١٩٩٣٢٢٦٠٢٦٣٧٧٣٧٠٨٤٤٣٤٦١٦٦٠٦٣
١٩٩٤٢٦٩٣٠١١٠٠٥٣٩٠٢٥٥٠٠٣٠٧٦٩٦٠
١٩٩٥٢٤٤٥٢١٣١٠٦٣٩١٧٦٥٢٢٨٢٧٦٧٣٤
١٩٩٦١٦٧٠٣٨٦٥٩٥٦٦٠٧٦٥٢٦٦٨١٩٦٩
١٩٩٧٢٠٨٦١٧٢٨٢٧٥٩٢٧٨٣٢٠٩١٠٤٠٧٠
١٩٩٨٢٣٥٩٩٣٥٥٩٨٥٨٠٧٨٩٣٦٦١١٢٩٦٥
١٩٩٩١٤٣٤٧٢٢٨٧٩٩٩٧٩١٠٢٢٦٦١١٦٦١٣
٢٠٠٠١٢٤٣٩٢٢١١١١٠٠٦٢١١٢٢٧٣١٢٤٧١٢
٢٠٠١١٠٨١٧١٩٩٠١٢١٨٤٣١٢٣٨٣٣١٣٤٦٥٠
٢٠٠٢١١٩٦٠٧٠٩٤١٣١٥٥٦١٣٨٦٥٠١٥٠٦١٠
٢٠٠٣٢٥٨٤٤١٧٥١٥٠٥٤٨١٥٠٧٢٢١٧٦٥٦٦
٢٠٠٤٢٩١٣٨٢٦٦١٤٦٣٩٠١٤٦٦٥٦١٧٥٧٩٤
٢٠٠٥٣١٦٧٢٧١٥١٢٧٠٩١١٢٧٨٠٦١٥٩٤٧٨
٢٠٠٦٣٤٩٦٥٩١٣١١١٤١٢٢١٢٣٢٥٣١٥٨٢١٨
٢٠٠٧٣٧٤٣٤١٦٧٤٨١٢٧٤٣١١٤٤١٧٩١٨١٦١٣
٢٠٠٨٣٢٠٦٥١١٩٢٢٤٩٠٦٩٦٢٠٩٩٢٠٢٤١٩٨٦
٢٠٠٩٢٨١٣٦٧٨٤٩٧٧٥٦٩١١٥٤١٨٨١٨٢٣٢٤
٢٠١٠

٢٩٨٩٠١١٢٨٨٣٦٩٩٠٥١٨٢٧٨٧٢١٢٦٧٧الربع األول 

 (--) : غير متوفر.

جدول رقم (١٣) :  مطلوبات المصارف من القطاع العام
(الحكومي وشبه الحكومي)

أئتمان مصرفي 
للمؤسسات العامة 

ة       إستثمارات في  أوراق مالية حكومي

( مليون ريال)  
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الماء الزراعة 
البناء والكهرباء التعدين الصناعة وصيد 
التجارة  والتشييد والخدمات األخرى والمناجم واإلنتاج األسماك 

٩٠/١٣٨٩٩٩١٢٧٣٠٣٠٨٥٢٥
٩١/١٣٩٠١٠٩١٣٨٧٥٢٤٤٥٢٤
٩٢/١٣٩١١٠١١١٣٧٨٣٢٦٢٥٤٣
٩٣/١٣٩٢١١١٠٢٣٥٥٦٣٠٢٦٣٧
٩٤/١٣٩٣٢٠٢٢١٢٤١١٦٥١٨١١٧٦
٩٥/١٣٩٤٣٤٧٦٠٤٠١٩٥١١٨٦١١٣٦
٩٦/١٣٩٥٣٨١٠١١٣٠١٧٢١٨٨٢٣١٨٦
٩٧/١٣٩٦٣٨١٠٠٠٥٩٢٥٠١٩٥٩٢٧٩٤
٩٨/١٣٩٧٧٤١١٦١٩٨٢٧٩٢٣٨٨٣٥٧٣
٩٩/١٣٩٨١٤٧١٨٥٤٢٧٤٧٦١٣٨١٢٥٩٠٥

 ١٤٠٠/١٣٩٩١٦٩٢٤٠٨٥٨٠٩٣٦٥٩٠٢٩٩٠٥
٠١/١٤٠٠٢٣٢٣٤٦٠٦٣٧١٠٢٠٧٥١٣١٤٧١٩
٠٢/١٤٠١٤٠٨٤٥٨٧٢٥٦١١٢٦٩٩٠٢١٦٥١٨
٠٣/١٤٠٢٤٩٥٤٥٠٣٢١٦١٢٧٢١١٠٩٦١٧٦٠٤
٠٤/١٤٠٣٩٣١٥٦٦٧١٦٣١٠٦٧١٢٩٢٤١٩٠١٦
٠٥/١٤٠٤١٠٧٣٦٠٩٩٤٣٧١٠١١١٣٢١٧١٩٠٧٢
٠٦/١٤٠٥١٠٤٥٥٤٢٧٦٦٣١٤١٣١٤٠٦٢٢٠٠١٨
٠٧/١٤٠٦٩٩٠٥٤٥٢٣١٠١٢٦٠١١٢٣١٢٠٠٣٢
٠٨/١٤٠٧٩٦٧٤٧٤٩٣٢٢٦٩٠١١١٣٨١٩٦٠٨
١٩٨٨١٠١٩٤١٢٦٥٤٩٩٨٦١٢٨٣٥١٨٩٥٠
١٩٨٩١١٢٤٤٠٨٣٣٨٢٥٤٢١٠٧٢١٢٠٦٤٣
 ١٩٩٠١١٩٣٥١٣٨٢٥٣٦٦٤١٠٩٨٦١٤٧٠٥
 ١٩٩١١٦٠٤٦٣٢٤٤٤٩٩٤٥١٠٧٤٤١٤٨٢٩
 ١٩٩٢٢٠٧١٧٢٩٤٥١٤١٨٩٢١١٩٨٥٢٠١٦٠
 ١٩٩٣٢٨٥٣٩٥٨٠٦٧٠١٤٣١١٢٤٠٩٢٢٩٩٩
 ١٩٩٤٢٧٠٨١٢٨٨٣٨١٠٢٥٨٦١٤١٤٢٢٨٢٥٢
 ١٩٩٥١٦٦٩١٢١٨٧٥٥٨٣٥٦٩١٤٣٦٩٣٥٠٣١
 ١٩٩٦٢٣٣٠١٣٨٤٨٦١٦٨٤٧٨١٣٩٥٥٢٩٧٣٣
 ١٩٩٧١٢١١١٤٤٢٤١٢٦٨٤٥٣٥١٥٦٨٦٣٦٩٥٠
 ١٩٩٨١٠٥٨٢١٤٤٧١٩٣٩١١٤٤١٩٣٩٥٤٦٥٠٨
 ١٩٩٩١٤٥٨٢٣٧٥٣١٧٩٩١٤٥٤١٩٣٧٣٣٨٩٦٦
٢٠٠٠١٢٦٠٢٣٧٧٣٧٣٦٦٦٢١٩٤١٧٣٨٤٠١
٢٠٠١٢١٣٨٢٤٦٥٩١٢٠٦١٢٢٠١٦٧٤٦٤٠١٦٧
٢٠٠٢٢٥٣٠٢٤٣٢٤٧١٥١٠٩٤٢٠٩٨٢٤٢١٩٤
٢٠٠٣٢٥٤٩٢٦٦٠٤٦٥٠١٨٣٧٢١٩٥٥٥١٨٨٦
٢٠٠٤٣٧٨٥٢٦٥١٩١٢٥٢٣٢٧٣٢٣٠٥٧٦٢٨٠٨
٢٠٠٥٦٧١٦٣٤٤٦٠٢٢٧٥٣٢٢٦٣١٧٢٦٨٣٠٥٤
٢٠٠٦٦٨٠٢٣٧٥٦٦١٨٠٢٣٥٩٨٣٧٨٤٥١١١٥١١
٢٠٠٧٨٦٣٦٥٤٣٣٩٣٨٩٧٥٨٧٨٤٣٤٢١١٢٧٤٧٣
٢٠٠٨١٠٩٨٠٧٩٣٣٣٤٢٦٥١٠٦٢٩٥٤٣٧١١٧٦٨٥٨
٢٠٠٩٨٧٣١٧٥٠٤٤٥٣٣٧١٣٣٦٥٤٤٧٤١١٦٩٢٢٠
٢٠١٠

ربع األول  ٨٧٤٥٧٦٦٦٦٤٦٨٥١٥٤٥٠٤٨٢٤٨١٨٢١٠١ال

( مليون ريال)  
م (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي  جدول رق

   نهاية الفترة 
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الحكومي 
وشبهالنقل 

اإلجمالي الحكومي *أخرى الخدمات التمويل واإلتصاالت 

١٦٨٣--٩٠/١٣٨٩٣٨٢٨١١٦٣٥٨
١٦٠٨--٩١/١٣٩٠٥٩١٤٨١٨٤٠١
١٥٧٣--٩٢/١٣٩١٢٠١١٩١٧٣٧١
١٧٠٦--٩٣/١٣٩٢٤١٨٥٣٧٤٠٠
٣٠٥٨--٩٤/١٣٩٣١٠٥٦٣٦٧٧٤٨
٤٥٩٨--٩٥/١٣٩٤١٧٩٧٤٨٤٩١٠
٨٢٨٧--٩٦/١٣٩٥٢٠٩١٢٢١٩٣١٤٤٤
٨٢٨٤--٩٧/١٣٩٦١٩٤٣٦٠١٥٢١٤٧٨
١٠٣٤٩--٩٨/١٣٩٧١٩٦١٩٤٢٨٦٢١٠٠
١٧٩٦٧--٩٩/١٣٩٨٤٢٩٣٣٣٥٦٥٣٨٨٧

 ٢٧١٩٥--١٤٠٠/١٣٩٩٤٩١٤٨٤٨٦٤٥٤٥٦
٣٨٠٨٤--٠١/١٤٠٠١٠٨٠٩٣٩١٥٦٠٦٩٢٤
٤٦١٠٥--٠٢/١٤٠١١٤٧٢٨٦٢١٧٤٨٩٢٢٦
٥٠٠٧٧--٠٣/١٤٠٢٣١١١١٠٨٨١٤٤٢٩٢٥٠
٥٧٦١٨--٠٤/١٤٠٣٣٥٦٣١٣٨٦١٩٣٦١٠٩٦٥
٦١٦٤٠--٠٥/١٤٠٤٤١٧٠١٧٧٩٢٧٠٣١٢٠٧٩
٦١٢٣٥--٠٦/١٤٠٥٤٠٤٠٢٢١٦٣٢٦١٩٠٩٠
٥٨٥٠٣--٠٧/١٤٠٦٣٧٨٦٢٤٥٠٣٣٨٨٩٦٠٤
٦٣٥٧٠--٠٨/١٤٠٧٤٣٣٨٤٤٠١٢٩٩٤١٤٣٦٣
٧٠٩٧٧--١٩٨٨٥٣٩١٨٦٤٨٤٠٥١١٤٤٢٢
٧٤٢٧٨--١٩٨٩٤٨٥٦٤٧١٠٣٩٨٠٢٣٢٣٧
 ٦٧١١٩--١٩٩٠٥٣٥٣٩٥٢٥٤٣٠٢١٥٠٠٠
 ٨٤٨٥٥--١٩٩١٥٧٥٨١٣١٠٣٧٢٥٢٢٣٨٤٧
 ١٠٧٩٤٢--١٩٩٢٥٧١٤١٥٣٦٤٧٨٧٦٣٥٠٧٢
 ١٩٩٣٥١٠١١١٥٩١٥٨٧٠٢٤٩٣٨٢٢٦٠٢١٢٠٠٤٤
 ١٩٩٤٦١٨٢٨٤٤٢٣٨٤٤٢٧٢٧٦٢٦٩٣٠١٣٤٠٥٥
 ١٩٩٥٥٧٨٢٤٣٠٤٤٢٥٠٣١٦٨٨٢٤٤٥٢١٣٧٨٥٩
 ١٩٩٦٣١٨٨٥٩٨٤٧١٩٤٣١٥٩٥١٦٧٠٣١٣٣٦٢٤
 ١٩٩٧٣٢٠٦٥٨٢٣٧٤٤٥٣٧٨٠٥٢٠٨٦١١٤٩٢١٤
 ١٩٩٨٢٧٢٩٦١٣٤١٠٦٦٥٤٤٢٠٩٢٣٥٩٩١٧٨٨٢٧
 ١٩٩٩٦٨٥٨٦٤٦٩٩٨٩١٤١٩٥٥١٤٣٤٧١٦٦٣٢٣
٢٠٠٠٦١٦٢٨٠٨١١١٦٠٦٥٠٩٩٦١٢٤٣٩١٧٣٥٣٣
٢٠٠١٩٩١٧٦٧٠٣٩٥١٤٦٤٥٣٤١٠٨١٧١٨٧٦٢٠
٢٠٠٢١٣٥٥٥٨٨٦٢٩٧١٨٧٤٧٢٤١١٩٦٠٢١٠٦٥٧
٢٠٠٣١٢٨٠٣١١٨٧٧٨٨٣٩٨٢١٢٤٢٥٨٤٤٢٤٦٩٦٧
٢٠٠٤١٣٤٠٦٣٣٨٣٩١٢٣٣٧١٢٢٧٢٢٢٩١٣٨٣٣٢١٣٦
٢٠٠٥١٤٣٨٢٥٦٧٤٧١٥٠٩٧١٧٣١٤٦٣١٦٧٢٤٥٢٥٠١
٢٠٠٦٦٨٧٥٦١٨٢٨١٦٧٣٥١٧٧٥٣٩٣٤٩٦٥٤٩٧٠٦٧
٢٠٠٧٢٠٩٨٩٦٢٦٣٢٢٨٢٨٦٢٠١٨٥٤٣٧٤٣٤٥٩٤٨٤٠
٢٠٠٨٣٧٨١٤١٦٨١٢٣٢٣٢٤٢٨٩٣٥١٣٢٠٦٥٧٤٤٨٠٢
٢٠٠٩٣٨٤١٥٢١٢٥٨٤٦١٢٣٢٨٦٥٣٦٢٨١٣٦٧٣٦٩٠٥
٢٠١٠

ربع األول  ٣٧٣٣٦٢٠٩١٤٣٢٠٩٢٢٩٠٧٤٩٢٩٨٩٠٧٤٦٨٧٦ال

مالحظة :
 مالحظة: بيانات الجدول التشمل إستثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، لكنها تشمل القروض للهيئات الحكومية، لذا يختلف (١)

إجمالي اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي عن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص آما يظهر فى الجدول رقم (١٢) .
 (--) : غير متوفر.السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.(٢)
 االرقام في هذا العامود تمثل القروض والسلف الممنوحة الى مؤسسات القطاع العام.*

م (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي  تابع (٢) جدول رق
( مليون ريال)  

   نهاية الفترة 
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نهاية

ل األجل المتوسط األجل القصير الفترة المجموع األجل الطوي

١٩٩٥١١٩٣٧٩١٠٣٠٥٨١٧٥١٣٧٨٥٩

١٩٩٦١٠٦٠٠٨١٥٦٥٠١١٩٦٦١٣٣٦٢٤

١٩٩٧١١٦١٧٤٢٢٢٦٤١٠٧٧٥١٤٩٢١٤

١٩٩٨١٣٤١٥٣٢٧١٥٧١٧٥١٧١٧٨٨٢٨

١٩٩٩١١٦٦٢٢٢٧٢٨١٢٢٤٢٠١٦٦٣٢٣

٢٠٠٠١١٤٨٥٨٣٢٠٤٩٢٦٦٢٦١٧٣٥٣٣

٢٠٠١١١٣٤٥٣٣١٩٥١٤٢٢١٦١٨٧٦٢٠

٢٠٠٢١٢٤٥٧٨٣١٦٤٦٥٤٤٣٣٢١٠٦٥٧

٢٠٠٣١٤٦٠٤٠٣٧٧٥٨٦٣١٧٠٢٤٦٩٦٧

٢٠٠٤١٩٢٤٨١٤٢٩٩٠٩٦٦٦٤٣٣٢١٣٦

٢٠٠٥٢٥٠٨٤١٥٣٤٩٥١٤٨١٦٤٤٥٢٥٠١

٢٠٠٦٢٧٦٢٣٢٦٤٦٣٣١٥٦٢٠٢٤٩٧٠٦٧

٢٠٠٧٣٤٧٥٩٣٨٣٢١٠١٦٤٠٣٧٥٩٤٨٤٠

٢٠٠٨٤٧٦٦٠٦١٠٤٦١٠١٦٣٥٨٦٧٤٤٨٠٢

٢٠٠٩٤٤٩٦٣٤١١٧١٥٥١٧٠١١٧٧٣٦٩٠٥

٢٠١٠

٤٥١٥٤٩١١٧٩٣٧١٧٧٣٩١٧٤٦٨٧٦الربع األول 

 مالحظة:
األجل القصير : أقل من سنة

األجل المتوسط : ١-٣ سنوات
األجل الطويل : أآثر من ٣ سنوات

( مليون ريال)    

جدول رقم (١٥) : اإلئتمان المصرفي حسب اآلجال
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نهاية 

الفترة 
دات تمويل عقاري  المجموع  أخرى سيارات ومع

إجمالي قروض  
ل األجل المتوسط األجل القصير بطاقات االئتمان * المجموع األجل الطوي

١٩٩٨١٧٧٨٢٠٠١٥٢٤٦٩٠٢٥٢١٤٣٥٥٥٦٢٣٨٣٣٢٣٠١١١٦٩
١٩٩٩٢٠٨١٢٥٠٠٧٧١١١٢٢٩٢٢٣١٦٥٦٩٥٣٥٣٠٥٣٨٤١٤٦٠٩
٢٠٠٠٢٧٢٤٧٧١٩١٤٣١٢٢٤٧٥٦٢١١٢٨٣٢٥٤٩٩٣١٣٥٥٠٢٦٨٦٨
٢٠٠١٣٢٩٥١٣٨٩٣٢١٢٥٩٣٨٤٤٧٢٢٢٢٥٥٢٦١٠٥٧٤٢٤٥٦٩٤٠٦٦٩
٢٠٠٢٤٥٠٦٢٥٥٦٨٢٢٨٠٠٥٢٨٧٣٢٨٥٧١٠٥٣٣١٤٠٤٤٣١١٥٣٥٥٧٣٠
٢٠٠٣٥١٩١٢٨٨٥٩٣٩٢٥٥٧٣٣٠٥٢٥٧٩١٠٦٤٣٢٠٣٤٧٤٤٨٩٤٧٥٨٨٤
٢٠٠٤٨٧٩٠٢٧٩٢٦٧٨٥٩٠١١٥٣٠٦٣٢٩٥١١٠٧٥٢١٧٤٠٨٥٧٨٦١١٨٦٠١
٢٠٠٥١٣٦٥٦٢٩٠٢٥١٣٨١٧٤١٨٠٨٥٦٤٢٥٩١٦٠٦٣٢٩٩١٤١٣٩١٣٨١٨٥١١٥
٢٠٠٦١٣٦٩٠٣٤٢٦٢١٣٢٧٢٦١٨٠٦٧٨٧٣٤٩٢١٧٥٣٢٩٩٣٨١٣٦٣٣٦١٨٨٠٢٧
٢٠٠٧١٤١٣٧٣٧٥٨٨١٢٦٦٨٣١٧٨٤٠٨٩٢٥١٢٤٣٨٧٤٩٤٩٢١١٣٧٨٠١٨٧٦٥٩
٢٠٠٨١٤٩٠٦٣٧٢٦١١٢١٨١٧١٧٣٩٨٥٩٤٥٢٢٥٢٤٩٥٤٥٩٠١٠٣٥٠٨١٨٣٣٤٧
٢٠٠٩١٧٨٦٠٣٨١٣٤١٢٣٩٠٧١٧٩٩٠٢٨٦٢١٢٨٣١٠٥٨٠٦٧١٠٢٠٤٦١٨٨٤٢٣
٢٠١٠

ربع األول  ١٩٣٦٠٣٩٣١٥١٢٨٢٩١١٨٦٩٦٦٨١٨٧٢٩٦٢٦٤٧٧٠٧١١٧٨٢٢١٩٥١٥٥ال

*     تشمل فيزا وماسترآارد وأمريكـان إآسـبريس وأخـرى   .
ل إحتياجـات شخصـية وإسـتهالآية وألغـراض غـير تجاريـة            ن بهـدف تموـي ة ألشـخاص طبيعيـي **  التسهيالت التي تقدمها المصارف التجارـي

ــة : ــ ــ ــ ــ ــ مالحظ
  األجل القصير  : أقل من سنة 

  األجل المتوسط  : ١ - ٣ سنوات 
  األجل الطويل  : أآثر من  ٣ سنوات 

جدول رقم  (١٦) : القروض االستهالآية  وقروض البطاقات االئتمانية 
( مليون ريال)   

ية** فترات االستحقاق للقروض الشخص القروض االستهالآية   
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ةنهاية الفترة ة الموجودات األجنبي ة المطلوبات األجنبي  صافي الموجودات األجنبي

٨٤/١٣٨٣٢١٧١١٩٩٨
٨٥/١٣٨٤١٨٩١٥٧٣١
٢٥ ٨٦/١٣٨٥٢١٥٢٤٠-
٨٧/١٣٨٦٢٠٨١٧٤٣٣
٨٨/١٣٨٧٢٤٧١٣٠١١٨
٨٩/١٣٨٨٣٤٠١٦٣١٧٧
٩٠/١٣٨٩٤٧٩١٥٠٣٢٩
٩١/١٣٩٠٦٢٤١٤٨٤٧٦
٩٢/١٣٩١١١١٥٢٩٦٨١٩
٩٣/١٣٩٢٧١٩٣٩٢٣٢٧
٩٤/١٣٩٣١٤١٩٨٧٣٥٤٧
٩٥/١٣٩٤٢٣٧٠١٠٧٧١٢٩٣
٩٦/١٣٩٥٥٤٢٥٢٧٣٤٢٦٩١
٩٧/١٣٩٦٩٤٣٢٣٩٢٣٥٥٠٩
٩٨/١٣٩٧١٤٦٨٩٤٨٣٨٩٨٥١
٩٩/١٣٩٨١٢٩٦٢٥٦٩٩٧٢٦٢
١٤٠٠/١٣٩٩٢٣٩٣٧٥٩٣٨١٧٩٩٩
٠١/١٤٠٠٤١٠١٠٨٥٤٨٣٢٤٦٢
٠٢/١٤٠١٥٣٥٧٠٧٠٦٠٤٦٥١٠
٠٣/١٤٠٢٦٦٠٠١٥٦٠٤٦٠٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٧١٠٥٢٨٤٩٨٦٢٥٥٤
٠٥/١٤٠٤٧٣٤٠٠٨٩٤٤٦٤٤٥٦
٠٦/١٤٠٥٧٢٧٧٠١١١٤٦٦١٦٢٤
٠٧/١٤٠٦٩٢٥٧١١٦٠٤٦٧٦٥٢٥
٠٨/١٤٠٧٩٦٥٣٢٢٦٨١٧٦٩٧١٥
١٩٨٨١١٤٧٤١٢٨٧٢٨٨٦٠١٤
١٩٨٩١١٨٨٤٤٣٤٦٠٣٨٤٢٤١
١٩٩٠١٢٣٤٦٧٣٠١٧٢٩٣٢٩٥
١٩٩١١١٨٩٥١٢٧٩٣٦٩١٠١٦
١٩٩٢١٠١٥٦٦٢٨٦٣٦٧٢٩٣٠
١٩٩٣١١١٥٨٦٣٧٢٩٢٧٤٢٩٤
١٩٩٤٩٨١٤٧٣٩١٥٠٥٨٩٩٧
١٩٩٥٩٧٩٧١٣٩٦٧٨٥٨٢٩٣
١٩٩٦١٠٦١٧١٣٨٦٥٣٦٧٥١٨
١٩٩٧٩٩٥١٥٤٦٠٤٤٥٣٤٧١
١٩٩٨٨٥٩٤٤٤٣١٠٥٤٢٨٣٩
١٩٩٩٩١٤٨٧٥١١٥٣٤٠٣٣٤
٢٠٠٠١٠١٢٠٤٦٤٤٤٤٣٦٧٦١
٢٠٠١٩٩٣٦٤٥٩٦١٤٣٩٧٥٠
٢٠٠٢٩٥٤٩٠٤٢٩٩٩٥٢٤٩١
٢٠٠٣٨١٠٨٢٤٠٠٦٣٤١٠١٩
٢٠٠٤٩٢٧٩٨٤٥٧٤٨٤٧٠٥١
٢٠٠٥٩١٤٣٠٦٥٠٤٠٢٦٣٩٠
٢٠٠٦١٢٩٧٩٦٥٩١٩٩٧٠٥٩٧
٢٠٠٧١٤٧٧١٢١٠٥٢١٣٤٢٤٩٩
٢٠٠٨١٥٣٩٨٦١١٢٤٦٦٤١٥٢٠
٢٠٠٩٢١٠٩١٨٩٩٦٨٣١١١٢٣٥
٢٠١٠

٢٠٦٩٧٦١٠٥٤٣٤١٠١٥٤٢الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.

( مليون ريال)  
جدول رقم (١٧) : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
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مجموعموادمواشيسكر  فواآه
الموادغذائيةولحوم وشايوخضرواتحبوب

الغذائيةأخرىوبن
٨٤/١٣٨٣١٣٦٢٧٣١٦٠١٠١٣٥٥
٨٥/١٣٨٤١٨١٢٠٥٥٦٦١٢٩٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٣٠٢٦٧٦٦٨١٣٥٤٣٥
٨٧/١٣٨٦٢٣٠٢٠٤٥١٠٨١٥٥٥٥٨
٨٨/١٣٨٧١٩١١٨٣٥١١٩١٩٣٥٥٦
٨٩/١٣٨٨١٤٤٢٧٤٤١٥٤٢٠٤٥٧٣
٩٠/١٣٨٩١٦٥٢٥٥٣١٢٣٢٠٠٥٦٥
٩١/١٣٩٠١٦٤٣١٥٨١١١٢٤٤٦٠٨
٩٢/١٣٩١٢٠١٣٨٧٤١٢٣٢٧١٧٠٦
٩٣/١٣٩٢١٧٨٤٢١٤٠١٤٨٢٩٦٨٠٤
٩٤/١٣٩٣٤٦١٤٩١١٧١٨٥٣٧٤١١٨٧
٩٥/١٣٩٤٧٥٨٧٤٥٣٢٢٢٢٧٩٥٢٣٨١
٩٦/١٣٩٥٧٣٥١١٥٣٤٩٢٨٧١٠٢٤٢٥١٠
٩٧/١٣٩٦٤٧٢٩٤٢٣٧٣٠٥١٥٥٨٢٦٦٥
٩٨/١٣٩٧٧٠٧٨٢٣٣٧٥١٦٢١٧١٣٨١٣
٩٩/١٣٩٨١٠٢٦١٢٦٤١٤٦٣٢٢٤٥٣٤٦٥١

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢١٧٤١٨٠٣٩٨٨٠٥٣٠٧٩٦٦٣٦
٠١/١٤٠٠٣١١٠١٩٢١٢٥٥١١٥٠٣٦٩٧٩٤٠٤
٠٢/١٤٠١٣٤٠٣٣٠٧١٠٣١١٤٠٢٤٢٠٢١٠٣٤٤
٠٣/١٤٠٢٣١٥٧٢٣٦٥٦٠١٣١٥٤٢٣٦٩٥٠٥
٠٤/١٤٠٣٣٠٠٥٢٤٢٧٠٤١٢٩٣٤٧٣١٩٩٧٤
٠٥/١٤٠٤٣٦٩١٢٦٦٤٥٧١٣٧٢٣٩٣١٩٧١٧
٠٦/١٤٠٥٢٣٤٩٤٣٢٣٨٩١١٨٥٣٣٢٦٧٦٨١
٠٧/١٤٠٦٢٣٦٧٢٨٤٥٤٩٩٤٦٣٦٩٣٧٨٣٩
٠٨/١٤٠٧٢٤٧٣٣٥٢٥٦٢١٠١٩٣٢٥٠٧٦٥٥
١٩٨٨٢٥٢٩٣٩٠٥٨١١٠٣٢٣٠٨٠٧٦١١
١٩٨٩١٥٦٢٣٤٩٧٤٠٩٢٣٣٨٠٤٧٣٧٩
١٩٩٠١٥٣١٢٤٥٩٣٥١٣٥٢٣٥١٧٧٥٨٠
١٩٩١١٤٩١٣٤٧٧٦٦١٤٤٨٤١٧٩٨٢٣٢
١٩٩٢١٩٧٣٣٠٣٧٢٠١٨٠٢٣٩٨١٨٧٧٩
١٩٩٣١٨١٣٢٢٥٦٧٧١٩٠١٣٥٥٥٨١٧١
١٩٩٤١٤٥١٢٣٣٨٦٤١٧٣٥٣٧٤٨٨٠٣١
١٩٩٥١٦٠٨١٩٩٨١٦١٣٧٦٤٣٧٠٨٣٦٩
١٩٩٦١٨٣٣٥٥٥١٤٠١١٧٣٧٤٦٨٥١٠٢١١
١٩٩٧١٩٩٧٢٧٨٦١٤١٥٢٩٤١١٤٨٥٣٢
١٩٩٨٢٣٨٤٢١٨٥١٤١٣٧٦٤٢٥٥٨٧٤٧
١٩٩٩٢٨٠٥٢٠١٣٦١١١١٩٣٨٢٨٨٣١٥
٢٠٠٠٣٠٧٢١٥٧٣٧١١١٨٥٤٢٨٧٩٠٧٢
٢٠٠١٢٧٤٧١٨٤٦٥٧١٤٠٣٤٨٥٦٩٨٤٨
٢٠٠٢٣٣٥٩١٦٥٥٢٢١٧٢٦٤٣٠٨١٠٠٨٠
٢٠٠٣٣٩٦٥١٨٨٣٩٩٢٣٣٢٥٧٥٢١٢٦٣٦
٢٠٠٤٢٩٧٠١٢٩٧٧٩١٩٣٠٥٨٠٩١١٦١٨
٢٠٠٥٢٧٦٣٣٣٢٩٧٤٢٠٢٠٧٢٠١١٣٢٨٩
٢٠٠٦٣٣٢٤٥٥٢٤٢٧٢٥٧٦٦٢٦٣١٣١٤٢
٢٠٠٧٥٣٨٨٢٨٦٣٦٣٢٩٢١٩١٥٢١٨١٠٩

٧٦٥٥٤٥٤١١٥١٢٨١٥١٥٦٨٦٢٧٧٦١
٢٠٠٩٥٢٧٨٢٤١١٠٧٦٣١٨٦٨٥٨٢١٨٣٦٣
٢٠١٠

١٥٦٨٣٤٢٥٧٨٠٥٢٤١٣٥٠٧٦الربع األول

٢٠٠٨

الفترة

( مليون ريال)  

جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية
(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)
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اإلجماليسلع أخرىآالت وأجهزةسياراتمواد بناء

٨٤/١٣٨٣١١٥٩٤٢٣٥١٧٦٢٦٢١٢٣٧
٨٥/١٣٨٤١٢١١٤٢٢٣٨٢٥٦٣٤٨١٥٥٦
٨٦/١٣٨٥١١٤١٦١٢٦٠٣٨٤٣٨١١٧٣٥
٨٧/١٣٨٦١١٨١٣٢٢٦٦٢٨٦٤٠١١٧٦٠
٨٨/١٣٨٧١٤٣١٥٤٢٣٢٢٤٥٤٨٧١٨١٧
٨٩/١٣٨٨١٣٣١٧٨٢٨٦٢٦٠٥٣٧١٩٦٧
٩٠/١٣٨٩١٤٤١٨٠٢٩٩٢٨٥٥٥٥٢٠٢٩
٩١/١٣٩٠١٢٢١٤٥٢٣٨٣١٣٥٨٥٢٠١٠
٩٢/١٣٩١١٧٤١٨٧٣٢٢٤٢٩٦٥٦٢٤٧٣
٩٣/١٣٩٢٣٥٥٣٠٥٥١٨٧٤٠٨٩٠٣٦١٣
٩٤/١٣٩٣٥٠٩٦٨١٨٣٩٩١٦١٢٢٦٥٣٥٨
٩٥/١٣٩٤٧٢٩٨٢٧١٩٢٦٢٢٢١٢٩٠٣١٠٩٨٧
٩٦/١٣٩٥١٢٦٣١٢٦١٣٢٩٧٣٨٢٨٤٣٦٨١٦٥٢٧
٩٧/١٣٩٦١٦١٦٢٥٠٠٤١٩٦٥٢٣٧٦٥٥٥٢٢٧٦٨
٩٨/١٣٩٧٢٠٣٦٢٦٢٦٤٣٤١٦٧٨١٨٤٠٣٢٨٠٠٠
٩٩/١٣٩٨٢٥٩٢٣٢٨٠٤٠١٧٦٦٩٥٩٨٥٧٣١٠٩٢

 ١٤٠٠/١٣٩٩٣١٦٩٥٦١٧٥٣٣٧٨٢١٤١٢٨٣٥٤١٨٠٨
٠١/١٤٠٠٤٩٨١٥٨٦١٦٨٩٧٩٣٥٦١٥٣٣٥٥١٨٣٥
٠٢/١٤٠١٤٨٤٧٦٨٧٣٨٦٩٥١٠٥٩٥١٧٢٢٥٥٨٥٨٠
٠٣/١٤٠٢٥٩٨٧٨٨٣٧١٠٣٩٠١٢٧٧٠٢٣٦٩٣٧١١٨٢
٠٤/١٤٠٣٥٧٤٣٦٩٧٦٨٤٥٠١١٣٧٨١٩٠٠٤٦١٥٢٤
٠٥/١٤٠٤٦١٦٧٦١٧٣٦٥٩٤١٠٦٨٨١٨٣٩٢٥٧٧٣١
٠٦/١٤٠٥٤٩٦٢٤٨٨٧٥٤٥٧٧٧٦٠١٣٦٨٩٤٤٤٣٦
٠٧/١٤٠٦٥٢٧٠٤٠٢٣٤٨١٥٦٥٧٦١٤٠٣١٤٢٥٥٣
٠٨/١٤٠٧٥٩١٢٣٧٦٢٦٩١٢٧٣٢٥١٦٨٧٦٤٨٤٤١
١٩٨٨٥٧٦٢٣٩١١٧٧٤٦٧٣٣٥١٧٩٠٧٥٠٢٧٢
١٩٨٩٥٩٨٤٤١٩٦٨٢٧٠٧٥٨٠١٩٠٣٦٥٢٤٤٦
١٩٩٠٦٠٠٦٣٦٧٨٩٣٧٣٨٢٤٢٢٠٠٧٨٥٤٩٥٦
١٩٩١٧٣٦٦٤٣٧١١٣٩٠٨٩٥٠١٢٨٣٠٣٧١٦٨١
١٩٩٢٧٥٦٥٥٢٥٨١٥٣٧٨١٠٥٤٤٢٦٠٤٩٧٣٥٧٤
١٩٩٣٧١٢٠٥٣٠١١٢٧٧٩٩٨٧٥٢٨٣٨٤٧١٦٢٩
١٩٩٤٥٤٩٨٤٢٨٦٩١٥٩٨٥٦٥٢٠٩١٧٥٦٤٥٧
١٩٩٥٥٤٣٤٣٥١١٦٣٢٤٧٦٣٤٢٧٨٧٥٥٩١٤٧
١٩٩٦٥٣٩٨٣٨٧٧٨٨٢٤٧٨٦٧٢٨٦٠٦٦٤٧٨٣
١٩٩٧٥٢٦٩٣٨٣٥٩٨٣٧٦٩٦٣٣٦٢٤٩٧٠٦٨٥
١٩٩٨٥٠٨٤٣٧٨٢١٢٤٣٩٦٦٥٨٣٣٢٤٥٦٩٩٥٥
١٩٩٩٤٣٨٠٣٤٨٠٨٤٥٨٦٣٢٥٣٤٧٢٢٦٥٦٨٠
٢٠٠٠٣٩٩٥٣٥٠٢٨٩٢٣٧٢٤٥٣٨٦١٤٧١٣٥٠
٢٠٠١٤٩٤٤٤٥١٤١١٧٩٢٨٩٩٤٤٠٩٣٣٨١٠٢٦
٢٠٠٢٥٠٩٦٤٢٨٢١٣٧١٧٦٧٠٢٣٩٨٧٨٧٩٧٥٥
٢٠٠٣٤٤٨٥٣٨٨٩١٣٩٢٩٦٥٦٧٤٤٦٦٩٨٦١٧٥
٢٠٠٤٣٧٩٧٤٥٦٣١٤٩٨٨٧٩٣٦٥٣١١٨٩٦٠١٩
٢٠٠٥٤٦٢٩٧٣٧٠٢٥٥٥٨١٠٦٣٤٥٤٧٠٢١١٦١٨٣
٢٠٠٦٤٢٥٦١٠٦٨٤٢٦٦٦٥١٤٦٨١٦٢٨٦٤١٣٢٢٩٢
٢٠٠٧٤٦٢٦١٤٦٦١٢٥٦٠٩١٦٨٠٨٨٨٧٠٥١٦٨٥١٨
٢٠٠٨٤٦٤٩١٩٠١٢٢٥٧١١١٩٤٦٥١١٥٨٥٠٢١٢٤٤٧
٢٠٠٩٤٥٩٧١١٧٨٧٢٣٠٣٤١٩٧٥٥٨٤١٨٣١٦١٧٢٠
٢٠١٠

٨٤٢٣٢٨١٦٩٣٨٦٤٤٢٢١١٤٠٤٣٧١٩الربع األول

مالحظة :
األرقام عبارة عن اإلعتمادات المستندية المسددة وأوراق تحت التحصيل التى استلمتها المصارف التجارية فقط والتشمل الواردات الممولة (١)

بطريقة أخرى أو واردات الحكومة التي تفتح اعتماداتها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي .
السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الهجري.(٢)

تابع (٢) جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية
(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)

( مليون ريال)  

منسوجات الفترة
وملبوسات
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متوسط قيمة القيمة 
 الشيك (مليون ريال)عدد الشيكات الفترة

(الف ريال)

١١/١٤١٠١٨٨٨٤٦٤٢٢٨٣٦٩١٢٠,٩

١٢/١٤١١١٨٠٦٥٠٤٢٤٦١٧٧١٣٦,٣

١٣/١٤١٢٢٠٦١٥٩٥٣١٩٤٤١١٥٤,٩

١٤/١٤١٣٣٩٧٢٨٩١٥٣٢٣١٨١٣٤,٠

١٩٩٤٥٤٦٢٤٧٧٣١٠٥٣٥٥٦,٨

١٩٩٥٥٧٨١٦٩٩٢٢٧٤٩٩٣٩,٣

١٩٩٦٦١٦٨٢٦٥٣١٧٢٦٩٥١,٤

١٩٩٧٦٥٢٧٤٥٣٣٤٤٢٠٤٥٢,٧

١٩٩٨٦٦٣١١٤٤٣١٧٣٥٩٤٧,٩

١٩٩٩٦٧٤٩٥٢٤٣٣٦٢٢٤٤٩,٨

٢٠٠٠٦٣٦٥٧٨٩٣٥٩٥٠٥٥٦,٥

٢٠٠١٦٣٦٧٤٨٢٣٧٥٣٣٣٥٨,٩

٢٠٠٢٦٤٣٨٧٤٩٣١٢٥٠٤٤٨,٥

٢٠٠٣٦٣٥٧٤٥٨٣٢١٤١٣٥٠,٦

٢٠٠٤٦٣١٧٦٥٣٣٤٨٣٨٠٥٥,١

٢٠٠٥٦٤٤٠٢٢١٣٦٧٣٤٦٥٧,٠

٢٠٠٦٦١٩١٤٣٣٣٧٦٥٠٨٦٠,٨

٢٠٠٧٦١٣٩١٨٠٤٤١٥٥٨٧١,٩

٢٠٠٨٦٣٥٢٦٧١٥٢٦٠٩٧٨٢,٨

٢٠٠٩٦١٩٨١٤٩٥١٤٤٧٦٨٣,٠

٢٠١٠

١٥٧١٨٨٧١٢٧٢٨٥٨١,٠الربع األول 

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٩٤م تتبع التاريخ الهجري.

جدول رقم (١٩) : المقاصة المصرفية
(شيكات افراد وشرآات)
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المجموع  أخرى** 
مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢٤٨٥٥٢٥٩٥٨٩٢٨٤٤٤٤٢٧١٩٨٤٤٦٧٥٢٧٢٤٩٤٧٢٥٦١٦٤٠٨٥٢٤٨١٠٨
١٩٩٩٣٥١٦٤٢٨٨٣١٥٣٢٣٤٧٩٢٤٠٣٦٥٥٠٥٦٨٨٩٥٢٩٧٢٥٤٩٤٣٢٥٦٣٠١٦٥
٢٠٠٠٥٨٣٣١٣١٦٣٨٩٣٧٤٧٢٠٢٣٤٤١٨٤٦٣٦٣٦٨٤٨٧٠٧٨٦٣٩٢٢٥٢٤٩٤٢٨
٢٠٠١٩٤٦١٣٣٥٥٧٤١٤٥٠٣٥٤١٤٤٩٠٧٥٢٠٥٨٨٨٥٣٥٠٧٩٥٤٤٠٥٥٨٠٥٥٥٤
٢٠٠٢٢١٢٥٢١٤٥٢٤٦٩٦٦٤٩٩٠١٩٥٢٢٩٦٤٣٦٢٥٤٦٦٣١٤٨٣٧٧٤٥٧٣٠٤٢١٨
٢٠٠٣٢٤٥٠٩٥٥٢٠٢٨٨٧٦٥٣٨٣١٤٧٠٢٥٦٣٠٥١٦٠٦٤٥٢١٨٥٦٢٠٣٧٢٢٣٧٧١
٢٠٠٤٢٩٣٦٠١٧٣٥٤٠٧١٠٢٩٠٠٨٨٦٧٩٦٦٨٩٩٩٠٦٦٩٨٦٧٠٢٨٣٢٥٨٠٢٤٠٣٥
٢٠٠٥٣٧٩٦٣٧١٠١١٥٣٨١٣٩١١٧٥١١٦٥٨٩٨٦٢٩٩٢٨٨٧٤٦٥١٧٨٤٥٠١٠١٤٦١٤٢
٢٠٠٦٤٤١٣٢٧١٢٠٤٢٧٩١٦٤٥٦٠٦١٠٧٦١٨١٢٠٧٧١٧١١٢١٨٤٧٨٩٩٥٦٣١٣٨٣٩٩٥٩
٢٠٠٧٥٥٠٢٦٩١٣٢٠٩٩١١٨٧١٢٦٠٧٢٦٧٠٣١٧٣٠١٩٩٣١٨٠٢٨٦٩٢٨٧٢٠٣٣٧٠٢٨٤٩
٢٠٠٨٧١٩٣٠٣٢٠٩٢٣٢٤٢٨١١٦٢٨٧٩٠٤٧٣٢٩٧٩١٣٥٣٣٠٥٨١٨٢٣٥٩٤٦٣٥٩٠٥٧٥٦
٢٠٠٩٧١٦٩٨٠٢١٧٦٤٥٧٢٨٩٣٤٣٧٤٢٤٠٤٥٨٢٨٠٨٨٤٥٨٣٢٣٢٨٧١٧٤٤٠٦١٢٣٤١٦٥

٢٠٠٧
١١٧٩١٧٢٥٥٦٧٤٣٧٣٥٩١١٥٤٤٥٥٣٤١٧٧٢٥٣٥٧٢١٧٢٤٨٩٥٧٣٣٢٩٧الربع األول 
١٣٧٦٨٨٣٣٦٩٨٠٤٧٤٦٦٨١٧٣٠٥٧٩٩٥٠٥٧٨٠١٢٣٦٢١٣٠٩٢٨٥٠٠١٢٢الربع الثاني 
١٤٥٨٩٩٣٦١٢٣٦٥٠٧١٣٥٢٠٢١٦٧٥٩٠٤٤٩٧٦١٠٦٦٥٢٢٩٥٨١٢٠٠٩٥الربع الثالث 
١٤٨٧٦٦٣٦٧١٠٠٥١٥٨٦٦١٩٧٠٣١٠٨٠٢٩٢٢١٠٨٢٢٦٢٥١٠٨٤٤١١٣٤٩٣٣٥الربع الرابع 
٢٠٠٨

١٧٨٣٢٠٤٦٠٠١٦٦٣٨٣٣٦١٧٣٣٦١٤٨٧٩٢٨٠١٤٨٩٦٦١٦٩٢٩٢١٥٥٤٤٢٤٤الربع األول 
١٨٩٤٣٩٥٣٧١٤١٧٢٦٥٨٠٣٢٦٣٥٧٨٥٠٨١٨٧٨٨٣٤٥٣٢١٣٢٣٨٦٣١٣٥٦الربع الثاني 
١٧٣١٥٧٥٥٠٤٧٤٧٢٣٦٣١١٥٨٤٩٥١٢٦٣٣١٥١٤٢١٨٠٣٧٢٧٥٨٦٩٥٣٨الربع الثالث 
١٧٨٣٨٧٥٤٤٦٩٤٧٢٣٠٨٠١٣٢٢٧٥١٢٢٧٠٦٥١٣٥٩٣٣١٦٠٤٥٨٦٠٦١٧الربع الرابع 
٢٠٠٩

١٨٥٤٣٨٥٧٥٢٢٢٧٦٠٦٦٠١٧٣٨٥١٣٤٤٩٩٣١١٣٤٦٧٣١٥٤١٦٤١٤٢٣٢١٤٠الربع األول 
١٨١٣٥٥٥١٨٨٢٢٧٠٠١٧٧٩٤٢٤١٦٤٦٠٦٤٥١٦٤٧٠٠٦٩٤٥٧٢١٧١٧٤٨١٨الربع الثاني 
١٦٧٥٣٩٥٣٥٨٦٧٧٠٣٤٠٦٦٠٨٧١٣٣٠٢٧٢١١٣٣٠٨٨٠٨٥٦٦٨١٤٠١٧٨٨٢الربع الثالث 
١٨٢٦٤٨٥٤٦٥٤٦٧٢٩١٩٤٩٥٠٨١٥٠٦٧٥٨٧١٥٠٧٧٠٩٥٣٠٣٦١٥٨٠٩٣٢٥الربع الرابع 
٢٠١٠

١٩٩٠٧٦٥٠٩٨٦٣٧٠٨٩٣٩١١٧٦٢١٦٦٢٢١٥١١٦٦٣٣٩١٣٦٨٧٢٤١٧٤١١٥٧٦الربع األول 

 *    بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .
** تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.

جدول رقم ٢٠(أ) : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)*

مدفوعات ما بين المصارف  مدفوعات العمالء 
 (  مليون ريال  ) 



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٠

المجموع  أخرى

مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢١٠٤٦٦٢٧٨١٥٤٤٨٨٦٢٠٧٤٦٥١٠٦٩٦٩١١٤٤٣٤١٠٥٠٧٦١٣٥٦١
١٩٩٩١٨٨٤٣٨٣٣١٤٠٤٠٢١٩٨٤٢٣٦١٢٥١٣٠٦٨١١٣٦٨٠٦٩٢٠٣٢٣٤٤٤٣٢
٢٠٠٠٤٦٧٠٥٤٢٣٨٢٦٩١٥٠٥٣٢٣٣٩٨٣٩١٣٠١٦٠١٣٩٩٩٩٩٢٤١٥٢٠٢٤٧٣
٢٠٠١٧٨٥١٩٤٩٤٦٧٩١٢٨٣١٩٨٦١٧٧٧٦١٤٠٥٠٦١٤٨٢٨٢٣٤٥٧٩٨٥٠٢٧٢٢
٢٠٠٢١٠٧٥٠٤٤٤٥٧٢٣٣٦١١٣٢٢٧٨٠٦٩٨٦١٤١٩٧٣١٤٨٩٥٩٤٣١١٦١١٥١٤٨٥٥
٢٠٠٣١١٨٥٣٢٨٢٦٦٧٨١٣١٢٥٢١٠٩٥٥٦٦٥١٣٨٨٣٩١٤٤٥٠٤١٦٩٥١٠١٢٨٣٥١٠٩
٢٠٠٤١٤٠٩٨٥٣٢٨٧٧٨٧٦١٤٩٧٦٤٠٨٢٢١٧٣١٤١٥٧٢١٦٣٧٤٥٢٥٣٣٨٦١٥٣٩٣٥٣٩
٢٠٠٥١٦٧٩٩١٢٣١١٤٦٨٧٩١٧٩٤٦٠٠٢٣٣٠٧٥١٦٣٩٣٤١٩٧٠٠٩٢٨٤٨٧٨١٨٤٢٧٨٨٩
٢٠٠٦١٨٥١٦٥٦٥١٤٩٤٦٨٨٢٠٠١١٢٥٣٥٢٥٨٨١٩٥٧٠٠٢٤٨٢٨٨٥٢٧٢٢٦٢٠٧٨٦٧٦٧
٢٠٠٧٢١٧٦٦٦١٧١٧٢١٥٤٢٢٣٤٨٨١٥٩٦١١٣٦٢٤٤٩١٢٣٠٦٠٤٨١٠٣٨٧٦٥٢٤٨٣٢٩٧٢
٢٠٠٨٢٧٢٢١١١٨٢٣٣٢٢٤١٢٩٥٥٣٣٥٩٦٣١٥١٢٦٢٥١٠٣٢٥٦٦١١٧٥٦٦٦٤٣١٦٣٥٦٨٤
٢٠٠٩٢٧٩٨٢٣٧٩٢٦٢١٧٧٢٣٠٦٠٤١٥١٧٧٢٣٢٢٦٥٨٦٢٣٤٣٠٩٤١٨٨١٨٩٨٣٢٨٢٩١٤٣

٢٠٠٧
٤٦٣٠٢٨٩٣٧٣٦٨٩٥٠٠٣٩٧٨١٠٢٩٦٤٩١٥٠٥٩٤٤٦١٩٩٢٧٣٥٢٦٢٦٩٧الربع األول 
٦٣٢٧٨٠٣٤٣٧٢٣٨٦٧٦٥٠٤١١٤٧٢٢٦١٧٧١٧٦٤٩٣٢٤٤٩١٥٧٠٨٦٤٤٩الربع الثاني 
٥٦٨١٠٤٦٤٥٥٨٤٥٦١٣٦٨٩١٢٣١٦٧٨١٧٦٣١٠٤٩٣٠٢٥٨٧١٥٦٥٠٠٥٣٦الربع الثالث 
٥١٢٧٤٧٩٤٥٤٧٧٠٥٥٨٢٢٤٩١٢٩٥١٥٢٢٢٨٦٥١٧٩٣٣٥٨٦٢٥٩٨٣٢٩٠الربع الرابع 
٢٠٠٨

٦٣١٨٢٢٤٥٣٤٨٠٢٦٨٥٣٠٢٦١٥٢٩٠٦٢٥٦٢٧٧٨٥٢٣٩١٢٠٦٧٣٢٢٠٨٤الربع األول 
٨٧٠٥٨٨٥٥٩٢٤٩٢٩٢٩٨٣٧٧١٤٩٣٥٧٥٧٤٤٩٠٦٧٩٤٠٦٣٦٠٩٧٩٥٤١٦الربع الثاني 
٦٣٠٠٦٥٤٦٢٧٣٨٣٦٩٢٨٠٣٧١٣٧٧٩٦٣٨٣٦٧٧٦١٥٤٩٤٦٤٢٧٥٠٠٢٩٤الربع الثالث 
٥٨٩٦٣٥٥٥٧٧٥٦٤٦٤٧٣٩١٩١٩١٤٧٦٠٣٦٨٧٩٥١٥٤٦٤٤٥٦٧٠١٧٨٩٠الربع الرابع 
٢٠٠٩

٦٠١٩٢٨٤٦٣٩٩٧٤٦٦٥٩٢٥٨١٢٨١٢٥٩٩٦٧٧٢٧٧٩٥٠١٨٣٤٧٢٣٣٨٧١الربع األول 
٨٦٧٤١٩٠٦٨٩٠٣٨٩٣٦٣٢٢٨٢٢٢٥٠٧٦٦٧٣٩٨٩٢٣٤٨٣٩٤٦٩٩٤٦٠٩٧الربع الثاني 
٦٧٨٩١٠٩٦٥٧٦٤٧٧٤٤٦٧٥٦١٢٣٧٣٦٢٤٠٦٧٤٧٧٩٤٦٤٠٢٥٧٩٨٥٥٦٠الربع الثالث 
٦٤٩٩٧٩٦٦٣٥١١٣٧١٣٤٩٠٩٢٩٧٩٧٦٦٨١٦٩٦٦١٣٤٣٢٠٩٣٧٦٦٣٦١٥الربع الرابع 
٢٠١٠

٦٧١٨٣٧٤٦٩٨٠١١٧٤١٦٣٨٥١٩١٢٨٥٧٩٢٩٧٧٠٥٧٤٠٤٣٨٣٧٨٩٧٨٢٥الربع األول 

 *  بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .

مدفوعات ما بين المصارف  مدفوعات العمالء 

جدول رقم ٢٠(ب) : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)*



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥١

المجموع 
مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(١+٢)

١٩٩٨٢٠٧٧٣٢٧٨١٥٦٢٩٨٩٢٩٣٦٢٩١١٧٤٧٤١٢١١٠٣٤٢٠٠٣٢
١٩٩٩٤٧٥٤٠٣١٤٠٧٠٣٦١٦١٠٢٤٥٠١٣٩٨٤٧١٤٢٢٩٧٥٠٣٩٠٧
٢٠٠٠٨٤٩٩٩٣٨٢٩٦٤٤٦٧٩٦٣٣٠١٦١٣٨٩٥٣١٤١٩٦٩٦٠٩٩٣٢
٢٠٠١١١١٣٩٠٤٦٨٣٦٧٥٧٩٧٥٧٢٢٦٤١٧٢٧١٦١٧٤٩٨٠٧٥٤٧٣٧
٢٠٠٢١٥١٩٤١٥٧٣١٦٦٧٢٥١٠٧٢٩٩٦١٨١١٩١١٨٤١٨٧٩٠٩٢٩٤
٢٠٠٣١٨٢٩١٤٦٧٢٧٨٠٨٥٥٦٩٤٢٧٠٠١٧٦١٩٢١٧٨٨٩٢١٠٣٤٥٨٦
٢٠٠٤٢١٦٢٤٦٨٨٣٩٦٣١١٠٠٢٠٩٣٨٨٣١٨٠٣٣١١٨٤٢١٤١٢٨٤٤٢٣
٢٠٠٥٢٦٧٢٧٩١١٥٨٣٦٩١٤٢٥٦٤٨٤٨٧٣٢٠٧٢٨٥٢١٢١٥٨١٦٣٧٨٠٦
٢٠٠٦٣١٦٥٧٩١٥١١٠٥٦١٨٢٧٦٣٥٦٢٨٢٢٢٩٦٧٧٢٣٥٩٥٩٢٠٦٣٥٩٤
٢٠٠٧٤٣٩٢٧٢١٧٤٦٩٦٧٢١٨٦٢٣٩٨٤٣٥٢٧٣٧٩٤٢٨٢٢٢٩٢٤٦٨٤٦٨
٢٠٠٨٦٣٥٠٢٨٢٣٦٤٨٣٨٢٩٩٩٨٦٦٨٨٦٢٢٩٥١٢٢٣٠٣٩٨٤٣٣٠٣٨٥٠
٢٠٠٩٧٦٢١٨٠٢٦٥٨٤٦٤٣٤٢٠٦٤٤٩٩٧٠٢٩٨٧١٥٣٠٨٦٨٥٣٧٢٩٣٢٩

٢٠٠٧
٩٣٥٨٦٣٧٩٤٢١٤٧٣٠٠٧١٨٤٣٥٤٠٧٣٥٥٩١٦٥٢٨٩٢٣الربع األول 
١١٩١٠٧٤٤٣٨١٣٥٦٢٩٢٠٢٠٧١٧٠٠٩١٧٢١٦٢٦٣٥٠٨٢الربع الثاني 
١١٢٩٧٠٤٦٢٢٢٤٥٧٥١٩٤٢٤٥٩٩٠٠٧٢٩٢٥٣١٦٦٧٧٢٥الربع الثالث 
١١٣٦٠٩٤٦١٥٠٩٥٧٥١١٨٢٠٦٢٥٩٥٥٨٦١٦٢٠٦٣٦٧٣٨الربع الرابع 
٢٠٠٨

١٣٥٨٤٥٥٤٢٤٥٠٦٧٨٢٩٥٢٢٤٩٧٠٩٤٩٧٣١٩٨٧٥١٤٩٣الربع األول 
١٧٠٥٧٨٦٠٠٣٢٥٧٧٠٩٠٣٢٢٨٥٨٤٠٧٤٨٦٣٥٩٨٥٧٢٦٢الربع الثاني 
١٦٣٩١٩٦٣٦١٩٠٨٠٠١٠٩٢٢٢٠٧٢١٩٢٧٤٤١٢٨٧٤٥٢١الربع الثالث 
١٦٤٦٨٦٥٨٥٨٧٣٧٥٠٥٥٩٢١٠٨٦٧٩٠٧٧٠٠١٥٨٢٠٥٧٤الربع الرابع 
٢٠٠٩

١٧٠٧٥٢٦٤٩٢٤٤٨١٩٩٩٦٢٢٦٩٦٨٠٤٢٧٠٣١١٨٩٠٣٠٧الربع األول 
٢٠٢٢٤١٦٩٨٦٦٣٩٠٠٩٠٤٢٣٧٦٨٥٢٠٥٨٧٥٨١٩٨٨٤٨٥الربع الثاني 
١٨٤٩٢١٦٦٦٩١٦٨٥١٨٣٧٢٣١٢٧٠٣٤٧٧٢٦٥٩٩٢٤٤٩٦الربع الثالث 
٢٠٤٢٦٦٦٤٣٦٤١٨٤٧٩٠٧٣٠١٣٧٥١٢١٧٨١٣٤٩٢٦٠٤١الربع الرابع 
٢٠١٠

٢١٤٩٦٧٧٠٦٥١٩٩٢١٤٨٦٢٧٦٢٦٦٩٧٩٦٩٧٤١٩٩١٢٢٧الربع األول 

*  الرسالة تحتوي على عدد من  العمليات .

مدفوعات ما بين المصارف  مدفوعات العمالء 

جدول رقم ٢٠(ج) : عدد رسائل ســريــع (عمليات مجمعة)*
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ك   ك بنكالبن ك البنك  البن ك بنك البن ك  البن مصرف بنك جي بيبنك بنكدويتشهبنك بنكبنكبنكمجموعةمصرفالبن

ي نهاية  اضاألهل راجحيالسعودي السعودي الجزيرة السعودي العربي السعودي الري جسامبا ال اراتالخلي بالد اإلم ت الـ وع اإلنماء  *  مورجان  البحرين مسقطبنكالكوي المجم

ترة  اريالف انيالوطني الفرنسي التج ديالبريط تثمار الهولن ة لإلس دوليالمالي تشيزالوطني الوطني ال

 ان أي    

١٢١٤-- -- ----------------١٩٩٤٢٤٨١٧٩٦٠١٢٦٦٠٢٣٣٩١٠٣٤٧٤٥

١١٩٢--------------------١٩٩٥٢٤١١٧٧٥٨١١٨٦١١٣٣٧١١٣٥٠٤٦

١٢٠٨-- -- ----------------١٩٩٦٢٤٤١٧٨٥٨١١٧٦٥١٣٣٧١١٣٥٢٤٦

١٢٠١--------------------١٩٩٧٢٤٥١٨١٥٥١١٥٦٧١٢٣٧١١٣٥٧٤٣

١٢٢٩-- -- ----------------١٩٩٨٢٤٧١٩٣٥٥١١٥٦٨١٢٣٦١٣٣٦٤٤٣

١١٩٦--------------------١٩٩٩٢٤٦١٩١٥٦١١٥٧٠١٣٣٧١٣٣٧٥٨٠

١١٨٤-- -- --------------٢٠٠٠٢٤٦١٩٦٥٦١١٤٦٩١٣٣٧١٣٣٧٥٦٤١

١١٩٩------------------٢٠٠١٢٤٥١٩٣٥٦١١٥٧١١٣٣٧١٣٣٩٢٦٣١

١٢٠٣-- -- --------------٢٠٠٢٢٤٦١٩٣٥٦١١٧٦٩١٣٣٧١٥٣٩١٦٥١

١٢٠٩------------------٢٠٠٣٢٤٦١٩٣٥٨١١٧٦٩١٥٣٧١٥٣٩٣٦٥١

١٢١٦-- -- ------------٢٠٠٤٢٤٦١٩٣٦٢١١٧٦٨١٧٣٨١٥٣٩٣٦٥١١

١٢٢٤------------٢٠٠٥٢٤٣١٩٥٦١١١٦٦٠٢١٤٠١٦٣٨٥٦٢٢١٢١١

١٢٨٩-- -- -- -- ٢٠٠٦٢٦٠١٩٨٦٨١١٦٦١٢٣٤١٢٣٣٩٠٦٣٢١٤٠١١١

١٣٥٣------٢٠٠٧٢٦٦٢٠٠٧٤١٢٣٦٣٢٤٤٢٢٦٤٠٣٦٥٢١٦٠١١١١

١٤١٠-- ٢٠٠٨٢٧٥٢٠١٧٥١٣١٦٨٢٤٤٣٣٣٤٢٥٦٥٢١٦١١١١١١١

٢٠٠٩٢٨٤٢١٦٧٧١٣٩٧٢٤٨٤٢٤٣٤٤٢٦٧٢١٦٧١١١١١١١٣١٥١٩

٢٠١٠
٢٨٤٢٢٥٧٨١٤٠٧٥٤٨٤٤٤٤٤٤٣٦٧٢١٦٩١١١١١١١٤١٥٤٠الربع األول

اء  . ام   ٢٠٠٩ تم افتتاح  مصرف اإلنم و ع *  إعتبارًا من يولي

 (--) : ال يوجد .

بي إن  
ا  بي باريب

جدول رقم  (٢١) : فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة

روع        ع ف الي توزي ف عن إجم ذا يختل بر   ٢٠٠٥ تم إعادة تصنيف بيانات فروع المصارف، ل ن نوفم مالحظة:  إعتبارًا م
م   (٢٢) للعام نفسه . المصارف التجارية حسب المناطق في الجدول رق
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مكة الرياض نهاية الفترة 
المكرمة 

المدينة  
المنورة 

الحدود  حائلتبوكعسيرالقصيم  الشرقية 
الشمالية 

المجموع الباحة نجران جازان الجوف 

١٢٠٩--------------------------٢٠٠٣
١٢١٦--------------------------٢٠٠٤
١٢٢٤--------------------------٢٠٠٥
١٢٨٩--------------------------٢٠٠٦
١٣٥٣--------------------------٢٠٠٧
٢٠٠٨٤٢٧٣١٧٦٦٢٥٨٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٩٢٤١٤١٠
٢٠٠٩٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩

٢٠٠٧
ربع األول  ٣٨٤٣٠٥٦٤٢٢١٨٤٨١٣٢٢٦١٣١٧٣٠١٨٢١١٢٩٦ ال
اني ٣٨٩٣٠٨٦٤٢٢٣٨٥٨٣٣٢٢٦١٣١٧٣١١٨٢١١٣١٠ الربع الث
ث ٣٩٥٣٠٩٦٥٢٢٦٨٦٨٣٣٢٢٦١٣١٧٣١١٨٢١١٣٢٢ الربع الثال
رابع ٤٠٣٣١٤٦٥٢٣١٨٧٨٣٣٢٢٧١٣١٧٣١١٨٢١١٣٤٢ الربع ال

٢٠٠٨
ربع األول  ٤١٦٣١٢٦٦٢٤٦٩٠٨٢٣٣٢٧١٢١٨٣٠١٨٢١١٣٧١ ال
اني ٤٢٣٣١٣٦٦٢٤٨٩٠٨٣٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٨٢٢١٣٨٤ الربع الث
ث ٤٢٦٣١٦٦٦٢٥١٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٨٢٢١٣٩٨ الربع الثال
رابع ٤٢٧٣١٧٦٦٢٥٨٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٩٢٤١٤١٠ الربع ال

٢٠٠٩
ربع األول  ٤٣٠٣٢١٦٦٢٦٤٩٣٨٩٣٥٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٣٠ ال
اني ٤٣٣٣٢٧٦٨٢٦٨٩٤٩١٣٧٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٥٠ الربع الث
ث ٤٤٢٣٣٥٦٩٢٧٥٩٤٩٣٣٧٢٨١٢٢٠٣٣١٩٢٤١٤٨١ الربع الثال
رابع ٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩ الربع ال

٢٠١٠
ربع األول  ٤٥٩٣٥٢٦٩٢٨٧٩٧٩٦٤٠٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٤٠ ال

جدول رقم  (٢٢) :  توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية 



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٤

الشبكة الشبكة 

السعودية السعودية 

١٩٩١٤٦٢٥٥٣٠٧٩------------

١٩٩٢٦٤٣٨٠٦٢٥٩------------

١٢٩١٥--١٦٨٧٥١٢٩١٥--١٩٩٣٧٦٦١١٣٣١٨٣١٦٨٧٥

١٧٧٥٠--٢٤١٢٣١٧٧٥٠--١٩٩٤٩١٤١٥٦٢٣٨٤٢٤١٢٣

٢٢٢٦٩--١٩٩٥١١٢٤١٩٧٢٧٥٩٣١٤٧٦٢١٠٦٥٥٢٥٤٠٢٢٢٦٩

٢٧١٦٧--١٩٩٦١٣٥٩٢٤٨٢٩٣٨٣٨٥٤٤٢٩٧٤٠٦٨٢٨٤٢٧١٦٧

١٩٩٧١٥٩١٣٠٥٢٠٥٨٤٦٩٧٧٣٥٨٠٤٨٢٧٨١٣٢٥٢٦١٤٠٣٤٤٦٥٦٠

١٩٩٨١٨٠٨٣٦٤٧٨٨١٥٦٣٢١٤١٢١٠٩٧٥٣١٣٧٩٧٨٣٣٧٥٢٧١٧٣٠

١٩٩٩١٩٩٧٤٦٩٦٣٤٢٧٦٩٧٦٥٩٩٨٧١٣٦٩٦٤٤٩٣١٧٥٤٦٢٥١٠٣٩٤٢

٢٠٠٠٢٢٣٤٤٧٧٥٣٥٢٩٠٤١٤٧٩٠٣٢١٦٩٤٤٦٥٧٦٧٩٦٣٥٨٣١٢١٢٦٢

٢٠٠١٢٥٧٧٥٥٦١٣٥٣١١٤٦٨٣١٠٤٦٨٩٢١٩٣٧٣٧٠٤٢١٦٦٥٤٢١٣٦٩٦٣

٢٠٠٢٣١٢٠٥٦١٦٥٦٥١٣٣٣٨٣١٣١٠٦٠٢٦٤٤٤٣٧٦٤٢٢١٠١٣٣٣١٧٧٧٥٥

٢٠٠٣٣٦٧٦٦٠٣٢٤٠٧١٤٩٦٠٢١٧١٨٩٩٣٢١٥٠١٨٢٤٧٢٨٩٠٩١١٧١٥٦٣

٢٠٠٤٤١٠٤٦٤٤٠٨٩٣١٧٣٠٠٤٢٣٩١٨٩٤١٢١٩٣٩٢٦٢١١٠٧٨٠١٢٠٠٤٢٢

٢٠٠٥٤٥٨٨٨٠٤١٨٨٦٢٠٥٤٤٥٣٢٧٧٥٨٥٣٣٢٠٣١٠٨٢٢٥١٣٧٦٧٧٢٤٥٩٠٢

٢٠٠٦٦٠٧٩٩٩٧١٥٢١٢٤٨٥٦٧٣٧٨١٤٥٦٢٦٧١٢١٢٨٧٦١١٥٠٣٤١٢٧٩١٠١

٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤

٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩

٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥

٢٠١٠

١٠٢١٦١١٤٨٠٨٤٠٩٨٨٨٨١٥٦٧١٩٢٥٥٦٠٨٥٢٣٨٤٥٩٤٧٩١١١٨٦٣الربع األول 

 (--) : غير متوفر.* آما هي في نهاية الفترة .  

مالحظة : عدد أجهزة الصرف اآللي تشمل تلك التي داخل مباني مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها ١٢ .

جدول رقم (٢٣) :  إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

المجموع  المجموع المصارف 

عدد العمليات 

     (ماليين الرياالت)          (باآلالف)     

ة  السحوبات النقدي

 الفترة

عدد 
أجهزة 

الصرف 
اآللي *

عدد البطاقات  
المصدرة *

المصارف 
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بنك مصرفبنكبنكبنكبنكمجموعةمصرفالبنك  البنك بنك البنك البنك  البنك بنكالبنك  نهاية 
المجموع  أخرى*  البحريناإلنماء مسقط الكويتاإلمارات البالد سامباالراجحي السعوديالسعوديالجزيرةالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألهلي الفترة

الوطني الوطني المالية لإلستثمارالهولندي البريطانيالوطني الفرنسيالتجاري 

٩١١٢٤-- ---- ------١٩٩٥٢٠٣١٢١١٠٣١٦٦٩٢٠٥٢١٢١٩٤٨٤

٩١٣٥٩------------١٩٩٦٢٥٦١٤٥١٠٥٢١٠١٠٣١١٥٧١٤٢٤٧٩٢

٩١٥٩١-- ---- ------١٩٩٧٣٢٤١٩٦١١٢٢٢٦١٠٩١٢٦٥١٦٣١٣١٠٤

٩١٨٠٨------ ------١٩٩٨٣٧٣٢٤٧١١١٢٢٤١٢٤١٣٧١٢٢٣٩٦١٠٨

١٢١٩٩٧-- ---- ------١٩٩٩٤٣٢٢٨٢١٢٥٢٣٣١٤٢١٦٨٦٢٤٤٥٠١٩٥

١٢٢٢٣٤------ ------٢٠٠٠٥٠٣٣٠٥١٣٧٢٤٩١٦٢١٨٩٦٢٩٥٦٦١٥٧

١٢٢٥٧٧-- ---- ------٢٠٠١٥٩١٣٥٢١٣٧٢٥٨١٨٠٢٠١١١٤٩٦٨٥١٨٢

١٢٣١٢٠------ ------٢٠٠٢٧١٠٥٠٥١٤٩٢٨٣٢٠٧٢٣١٢٥٧٤٨٠٠٢٣٢

١٢٣٦٧٦-- ---- ------٢٠٠٣٨١٠٥٥٦١٦٢٣١٢٢٣٤٢٥١٣٦٩٤١٠٦٠٢٧٥

١٢٤١٠٤------ --١--٢٠٠٤٨٩٢٦١٩١٧٤٣٨١٢٤٠٢٧١٤٤١٢٣١١٧٥٣١٦

١٢٤٥٨٨-- ---- --٢٠٠٥٩٣١٦٨٧١٩٤٤١٧٢٥٨٦١١٥٥١٤١١٣٣٨٣٦٢٣١١

١٢٦٠٧٩------ --٢٠٠٦١٠٤٨١٢٦٢٢٢٢٥٣٤٣٠٨١١٢١٦٦١٨٤١٥٩٢٣٩٨٢٤٠١

١٢٧٥٤٣-- --٢٠٠٧١١٨٤١٥٦٢٣٢٠٧٠٥٤٠١١٩٠١٧٩٢٢١١٩٢١٤٣٨٤٠٠٥٢٣

١٢٨٨٩٣----٢٠٠٨١٣٨٤٢٠٢٧٢٧٤٨٤٢٤٥٢٣١٤١٦٩٢٤٧٢٢٦٦٤٧٦٤٢٠٥٢٣

٢٠٠٩١٤٨٥٢٤٣٣٣٣٠٨٩٩٤٧٤٢٩٦٢٢١٢٩٣٢٤٦٠٤٩٦٤٥٠١٢٢٤٨٢١١٢٩٩٥٠

٢٠١٠

١٥٤٢٢٥١١٣٣٨٩١٠٤٧٩٣٠٠٢٢٥٣٠٠٢٥١٤٤٩٧٤٥٨١٣٢٤١١٠١١٢١٠٢١٦الربع األول 

عودي .  (--) : غير متوفر. * عدد أجهزة الصرف اآللي داخل مباني مؤسسة النقد العربي الس

   مالحظة : يشمل المجموع عدد أجهزة الصرف اآللي لبنك القاهرة السعودي، والبنك السعودي المتحد،  لألعوام من  ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجها مع مجموعة سامبا المالية .

م  (٢٤) :  توزيع أجهزة الصرف اآللي حسب المصارف  جدول رق
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مبيعات
( بآالف الرياالت )

١٩٩٣١٦٥٠٠٩١٦٨٨١٢٠١
١٩٩٤٦٤٠٠٠٠١٨٩٩٨٠١٩٢٨١
١٩٩٥٢٠٠٥٥٣٢٤٤٧٠٤٩٨١٣٠٨٨
١٩٩٦٣٢١٤٩٥٣٦٨٣٤٠٧٥١٤٦٨٩
١٩٩٧٤١٠٧٣١٤٨٦٦٧٠٢٢١٤٩٦٩
١٩٩٨٥٠٠٤٤٣٧١٠٨٩٦١٣٧١٥٠٧٦
١٩٩٩٦٢٧٨٠٣٤١٤٢٨٣٣١٦١٦٤١٩
٢٠٠٠٧٣٧٢٩٩١١٧٩٧٠٩٧١١٨٥٣٧
٢٠٠١١٠٢٣٨٥٤٥٢٣٩٦٢٨٣٩٢١٦٣١
٢٠٠٢١٤٧٢٩١٠٧٣٣٢٠٣٩٧٤٢٤٢٩١
٢٠٠٣١٩٧٠٦٧٧٥٤٣٠١٨٠٩٧٢٩٠٦٠
٢٠٠٤٢٣٩٧١٣٨٨٥٢١٧٧٣٨٤٣٥٥٢١
٢٠٠٥٢٨٠٧٥٧٥٩٦٦١٢٦٥٩٤٤٤٢٥٣
٢٠٠٦٣٠٩٦٦٢٩٩٨٣١٣١٧٥٠٥٢٧٨٤
٢٠٠٧٣٩٤٣٠٦٢٤٩٩٤٣٤٦٧١٦١٥٥٧
٢٠٠٨٥١٤٠٣٤٨٣١٢٠٦٨٣٧٤٣٧٢٣٥١
٢٠٠٩٥٦٢٥٦٣٥٨١٢٤٨٣٠٣٨٨٨٢٦٢٠

٢٠٠٧
٨٤٧٤٩٦١٢٢٩٠٩٥٥٥٥٤٨٠٦الربع األول 
١٠٣٨٨٦٠١٢٥٦٦٦٤٧٤٥٧٥٢٠الربع الثاني 
١٠٧٨٤٢٠٩٢٥٨٠٤٠٢٢٥٩٥٣٧الربع الثالث 
٩٧٨٢٨٥٣٢٥٠٥٤٦٢٠٦١٥٥٧الربع الرابع 
٢٠٠٨

١١٥٣٨٧٩٩٢٩٣٦٥٥٤٨٦٣٨٧٠الربع األول 
١٣٧٩٧٢٣٣٣٠٩٦١٩٦٢٦٦٨٥٥الربع الثاني 
١٤٣٢٢٥٣١٣١٦٤٥٠٥٩٧٠٨٤٨الربع الثالث 
١١٧٤٤٩٢٠٢٨٧١١١٧٤٧٢٣٥١الربع الرابع 
٢٠٠٩

١٣١٨٦٥٤٣٣٠٦٥٧٢٦٦٧٤٢٩١الربع األول 
١٣٩٧١٦٤٠٣٠٤٢٥٤٨٩٧٥٢٦٩الربع الثاني 
١٤٦٧٤٨٧٥٣١٢٧٤٥٤٢٧٥٢٤١الربع الثالث 
١٤٤٢٣٣٠٠٣٢٤٧٣٠٩١٨٢٦٢٠الربع الرابع 
٢٠١٠

١٦١٣١٣١٣٣٤٥١٧١٦١٨٢٠٨٦الربع األول 

* آما هي بنهاية الفترة. 

عدد أجهزة نقاط البيع *عدد العمليات الفترة

جدول رقم (٢٥) :  عمــليـــات نقـــــــاط البيـــــع
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ك   ك بنكالبن ك  البن ك البن ك البن ك  البن بنكمجموعةمصرفالبن
ي  راجحي السعودي السعودي السعودي العربي السعودي الرياض األهل الد سامبا ال وع الب المجم
اري ديالبريطاني الوطني الفرنسي التج ة لإلستثمار الهولن المالي

١٢٧٤-- ٥١٢٣٥--١٩٩٣٨٢١٥٣١٠٣٢٤٧٤١١٠
١٠٠٠٠ -- ١٩٩٤١٦٨٨١٢٠٦١٢١١٢٠٤٣٧٧١٥٣٩٦٨٧٨٤٩٧١
١٤٠٢٠-- ١٩٩٥٣٦٥٥١٣٢٥١٤٦٨٢٢٨٨١٣٩٧٧١٢١١٧١٠٨٩١٠٣٧
١٥٦٧٩-- ١٩٩٦٤٠٤٠١٣٥٠١٦٨٦٢٢٠٧١٨١٢٨١٧١٣٥١٨١٤٨٢٨
١٥٨٨١-- ١٩٩٧٣٢٣٧١٣٨٨٢١١٣٢٠٩٩١٩٣٤١٠٩٥١٥٩٢١٤١٨٠٣
١٥٨٨٥-- ١٩٩٨٣٠٤٩١٤٤٤٢١٥٧٢١٠٧١٩٣٧١٢٥٥١٩٠٢١٢٧٨١٠
١٦٤١٩-- ١٩٩٩٢٩٩٢١٧٧٠٢١٧٢٢١٣٤٢٠٤٣١٥٣٢١٧٩٢٢٨٣١٣١٤
١٨٥٣٧-- ٢٠٠٠٢٩٧٣٢٠٤٢٢٢٦٣٢٣٧٨٢١٧٩١٨٧١٢٢١٣١٤٣١٤٦٧
٢١٦٣١-- ٢٠٠١٣٢٥٣٢٤١٢٢٧٣٠٢٤٢٥٢٤٦٣٢٣٢٧٢٦٤٤٠٥٦١٧٠١
٢٤٢٩١-- ٢٠٠٢٤٠٦٨٣١٢٧٢٨٥٢١٩٦١٢٧٠٩٢٥٧٩٢٨٦٤٦٧٨٢٠٣١
٢٩٠٦٠-- ٢٠٠٣٥٣٤٩٣٨٢٧٢٨٢٢٢٦٧٣٢٩٩٦٢٩٣٢٢٣٨٥٦٢٢٢٦٠١
٣٥٥٢١-- ٢٠٠٤٦٠٠٥٤٤٣٧٢٧٦٥٥١٧٤٣٥٥١٣٥٦٦١٩٦٦٧٩٤٣٠٣٣
٤٤٢٥٣-- ٢٠٠٥٧٧٨٣٦٤٢٢٣١٧٥٤٥٣٥٥٣٩٥٤٢٤٥١٨٤٨٧٦٩٣٧٤٥
٥٢٧٨٤-- ٢٠٠٦٨٩٩١٦٠٨٤٤٥٨٦٦٤٥٧٥٨٥٨٤٧٧٠١٦٨١١٤٧٤٤٣٩٦
٢٠٠٧١٠٦٤١٦٧٨٧٥٣٤١٨٢٧٥٥٧٧٢٥٠٥٦١٦٩١٤٦٢١٤٨٩٢٣٦١٥٥٧
٢٠٠٨١٢٦٢٥٨١١٨٥٨١٠١٠١٣٥٦١٧٦٥٦٤٢١٧٣١٧٦٣١٥٧٢٠٣٢١٧٢٣٥١
٢٠٠٩١٦٥٤١٩٨٥١٦١٨٠١١٨٧٠٦٩٧٦٦٦١٣١٤٢١٨٠٧٠٥٦٩٤٦٨٣٨٢٦٢٠
٢٠١٠

ربع األول  ١٦٦٧٧٩٣٢٨٦١٦٣١٢٥٥٨٧١٣٩٦٩٦٠١٤٥١٦٦٥٣٥٧٣٣٧٣٠٨٢٠٨٦ال

مالحظة : يشمل المجموع عدد أجهزة بنك القاهرة السعودي، والبنك السعودي المتحـد   لألعـوام مـن    ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجها مع مجموعة سـامبا الماليــة .

ر .  (--) : غير متوـف

ترة  نهاية الـف

  جدول رقم (٢٦) :  توزيع نقــاط الـبيــع حسب المصارف
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وان الفرنكالين الجنيه اليورو *الدوالر  وان الروبيةالدوالر الي الريالال

البرازيليالكوري الهندية االسترالي الصيني السويسريالياباني اإلسترليني األمريكي

٥,٠٤٠٨٠,٠١٥٠١,٥٩٤٤٠,٤٥٢٣٣,١٠١٤٠,٣٤٧٣٠,٠٠٤٦--١٩٨٣٣,٥٠٠٠--

٤,١٣٤٥٠,٠١٤٢١,٣٨٣٠٠,٤٤١٠٢,٩٥٩٤٠,٢٩٤٤٠,٠٠٤٤--١٩٨٤٣,٥٨٠٠--

٥,٢٦٥٢٠,٠١٨١١,٧٥٥٤٠,٤٤١٠٢,٤٨١٩٠,٣٠١٧٠,٠٠٤١--١٩٨٥٣,٦٥٠٠--

٥,٥٢٢٠٠,٠٢٣٤٢,٣٠٦٧٠,٤٥٣١٢,٤٨٩٧٠,٢٨٥٦٠,٠٠٤٣--١٩٨٦٣,٧٥٠٠--

٧,٠٠٨٧٠,٠٣٠٤٢,٩٣٠٤٠,٤٥٣١٢,٧٠٥٨٠,٢٩١٦٠,٠٠٤٧--١٩٨٧٣,٧٥٠٠--

٦,٧٧٦٦٠,٠٢٩٨٢,٤٩٠٠٠,٤٥٣٠٣,٢٠٣٩٠,٢٤٩٧٠,٠٠٥٥--١٩٨٨٣,٧٥٠٠--

٦,٠١٢٦٠,٠٢٦١٢,٤٢١٦٠,٤٥٢٩٢,٩٦٨٧٠,٢٢٢٠٠,٠٠٥٥--١٩٨٩٣,٧٥٠٠--

٧,٢٢٠٤٠,٠٢٧٩٢,٨٩٠٨٠,٤٥٣٠٢,٨٩٦٠٠,٢٠٧٠٠,٠٠٥٢--١٩٩٠٣,٧٥٠٠--

٧,٠٠٥٧٠,٠٢٩٩٢,٧٦٨٩٠,٤٥٢٩٢,٨٤٥٤٠,١٤٥٤٠,٠٠٤٩--١٩٩١٣,٧٥٠٠--

٥,٦٦٢٤٠,٠٣٠٠٢,٥٧٢١٠,٤٥١٩٢,٥٧٨٨٠,١٢٩٥٠,٠٠٤٨٠,٠٠١٢--١٩٩٢٣,٧٥٠٠

٥,٥٤٧١٠,٠٣٣٥٢,٥٣٤٧٠,٤٥٠٩٢,٥٣٥٧٠,١١٩٠٠,٠٠٤٦٠,٠٢٠٩--١٩٩٣٣,٧٥٠٠

٥,٨٥١٦٠,٠٣٧٥٢,٨٥٥٥٠,٤٤٤٠٢,٩٠٩١٠,١١٩٥٠,٠٠٤٨٠,٢٢٦٦--١٩٩٤٣,٧٥٠٠

٥,٨٠٤٧٠,٠٣٦٤٣,٢٥٥١٠,٦٤٤٩٢,٧٩٠٠٠,١٠٦٦٠,٠٠٤٩٠,٢٥٨٢--١٩٩٥٣,٧٥٠٠

٦,٣٢٤٢٠,٠٣٢٣٢,٧٦٧٩٠,٦٥٠٣٢,٩٨٤٤٠,١٠٤٦٠,٠٠٤٥٠,٢٧٦٩--١٩٩٦٣,٧٥٠٠

٦,١٩٣٥٠,٠٢٨٨٢,٥٧٣٤٠,٦٨٨٣٢,٤٤٤٤٠,٠٩٥٦٠,٠٠٢٢٠,٢٩٧١--١٩٩٧٣,٧٥٠٠

٦,٢٦٦٩٠,٠٣٢٤٢,٧٤١٤٠,٧١٦٣٢,٢٨٤٨٠,٠٨٨٣٠,٠٠٣١٠,٣٢١٨--١٩٩٨٣,٧٥٠٠

١٩٩٩٣,٧٥٠٠٣,٧٧٢٠٦,٠٦١٣٠,٠٣٦٦٢,٣٥٢٧٠,٧٩٢٢٢,٤٢٠٤٠,٠٨٦١٠,٠٠٣٣٠,٤٨٦٣

٢٠٠٠٣,٧٥٠٠٣,٤٨٤٧٥,٥٨٨٣٠,٠٣٢٦٢,٢٨٨٤٠,٩٩٥٠٢,٠٧٤٧٠,٠٨٠٣٠,٠٠٣٠١,٩١٦١

٢٠٠١٣,٧٥٠٠٣,٣٠٧٨٥,٤٣٩٠٠,٠٢٨٥٢,٢٣٧٧٠,٩٩٥٠١,٩٠٥٢٠,٠٧٧٧٠,٠٠٢٩١,٦٠٥٥

٢٠٠٢٣,٧٥٠٠٣,٩٣٢٦٦,٠٤٤٣٠,٠٣١٤٢,٧٠٤١٠,٤٥٣١٢,١٢٣٣٠,٠٧٨٢٠,٠٠٣٢١,٠٥٢٧

٢٠٠٣٣,٧٥٠٠٤,٧٣٦٣٦,٦٩٢٦٠,٠٣٥١٣,٠٣١٨٠,٤٥٣١٢,٨١٢٥٠,٠٨٢٢٠,٠٠٣١١,٢٨٧٩

٢٠٠٤٣,٧٥٠٠٥,١٠١٥٧,١٩٩٣٠,٠٣٦٠٣,٣٠١٤٠,٤٥٣١٢,٩٠٧٤٠,٠٨٦٣٠,٠٠٣٦١,٣٩٠٢

٢٠٠٥٣,٧٥٠٠٤,٤٢٣٩٦,٤٥٧١٠,٠٣١٨٢,٨٥٣٢٠,٤٥٧٩٢,٧٥١٤٠,٠٨٣٢٠,٠٠٣٧١,٦١٤٣

٢٠٠٦٣,٧٥٠٠٤,٩٣٨٨٧,٣٦١٢٠,٠٣١٥٣,٠٧٣٠٠,٤٨٠٤٢,٩٦٧٤٠,٠٨٥٠٠,٠٠٣٩١,٧٤٦٦
٢٠٠٧٣,٧٥٠٠٥,٥٠٩٥٧,٤٩٩٣٠,٠٣٢٩٣,٣٢١٨٠,٥١٣٣٣,٢٧٥٣٠,٠٩٥٢٠,٠٠٤٠٢,٠٩٦٨
٢٠٠٨٣,٧٥٠٠٥,٢١٨٩٥,٤٦٦٨٠,٠٤١١٣,٥٢٥٤٠,٥٥٠٠٢,٥٩٨٠٠,٠٧٧٢٠,٠٠٣٠١,٥٨٣٤
٢٠٠٩٣,٧٥٠٠٥,٤٠٢٢٦,٠٧٣١٠,٠٤٠٩٣,٦٣٩٠٠,٥٤٩١٣,٣٦٣٤٠,٠٨٠٦٠,٠٠٣٣٢,١٣١٨
٢٠١٠

٣,٧٥٠٠٥,٠٥٤٦٥,٦٨١٢٠,٠٤٠٢٣,٥٣٧١٠,٥٤٩١٣,٤٣٤٦٠,٠٨١٨٠,٠٠٣٣١,٨٠٠٣الربع األول

المصدر: رويترز. (--) : غير متوفر. * بدأ إصدار اليورو في عام ١٩٩٩م.

نهاية 
الفترة

(ريال سعودي)

جدول رقم (٢٧) : سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي
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   ( أشهر ) 

١٢ شـــــــهرًا٦   شـــــهور٣   شـــــهورشــــــهر

١٩٨٤٩,٨٠٩١٠,٢٨٠١٠,٥٥٦١٠,٧٥٦

١٩٨٥٨,٢٤٦٨,٥٥٤٨,٧١٠٩,٠٧٩

١٩٨٦٨,١٣٤٨,١٧٥٨,١١٢٨,٠٤٢

١٩٨٧٦,١٦٠٦,٦٨٠٦,٩٨٠٧,٣٦٠

١٩٨٨٧,٨٨٧٨,٠٢٩٨,١٩١٨,٣٧٦

١٩٨٩٨,٩٥٩٩,٠٣٦٩,٠٨٢٩,١٣٧

١٩٩٠٧,٨٨٩٨,٠١٤٨,٠٩١٨,٢٣٢

١٩٩١٥,٦٧٨٥,٨٢٩٥,٩٨٨٦,٢٦٥

١٩٩٢٣,٥٤٤٣,٦٤٩٣,٧٥٢٤,٠٧٠

١٩٩٣٣,٤٨١٣,٥٢١٣,٥٦٩٣,٧٢١

١٩٩٤٤,٧٣٢٥,١٠٠٥,٤٥٨٥,٩٣٢

١٩٩٥٦,١٠٠٦,١٧٨٦,٢٦٦٦,٤٣٠

١٩٩٦٥,٣٨٩٥,٤٦٩٥,٥٦٥٥,٧٥٦

١٩٩٧٥,٦٩٩٥,٧٩٠٥,٨٨١٦,٠٩٧

١٩٩٨٦,١٧٧٦,٢١١٦,١٩٩٦,٢١٣

١٩٩٩٥,٨٤٧٦,١٣٦٦,٢٨٠٦,٤٣٢

٢٠٠٠٦,٥٧٥٦,٦٦٧٦,٧٢٥٦,٨٥٦

٢٠٠١٣,٩٤٩٣,٩٢١٣,٩١٨٤,٠٦٦

٢٠٠٢٢,١٠٢٢,٢٣٤٢,٤٠٨٢,٨١٠

٢٠٠٣١,٥٤٤١,٦٣١١,٦٩٥١,٩٤٧

٢٠٠٤١,٥٨٢١,٧٣٤١,٩٣٢٢,٣١٨

٢٠٠٥٣,٦١٥٣,٧٥٤٣,٩٢٨٤,١٧٠

٢٠٠٦٤,٨٩٤٥,٠٢٠٥,١٥٥٥,٢٨٤

٢٠٠٧٤,٧٤٧٤,٧٩٠٤,٨٣٠٤,٨٦٠

٢٠٠٨٢,٧٠٢٢,٨٨٥٢,٨٢٠٣,١٦٣

٢٠٠٩٠,٣٦٢٠,٦٣٢٠,٨٩٤١,١٧٣

٢٠١٠

٠,١٣٧٠,٢٦٥٠,٥١٣٠,٧٤٢الربع األول 

* أسعار الفائدة بين المصارف.     

جدول رقم (٢٨) : أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي*
(نسبة مئوية)    

متوسط الفترة
     فتـــرات اإلستحقاق 



 إحصاءات سوق األسهم                  ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦٠

رقم الصفحة الـــجدول 

٢٦١مؤشرات سوق األسهم  ١-

٢٦٢عدد األسهم المتداولة حسب القطاعات   ٢-

٢٦٣قيمة األسهم المتداولة حسب القطاعات   ٣-

ات ٤- ٢٦٤عدد الصفقات المنفــذة حسب القطاع

ات ٥- ٢٦٥مؤشر أسعار األسهم  حسب القطاع

القسم الثاني

إحصاءات سوق األسهم



 إحصاءات سوق األسهم                  ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦١

المؤشر العام عددالقيمة قيمة األسهم عدد األسهم 
ة نهاية الفترة ة المتداول (١٩٨٥ = ١٠٠٠)  الصفقات  السوقية لألسهم المتداول

( مليار ريال) (مليون ريال) (مليون) 

١٩٨٥٤٧٦٠٦٧٧٨٤٢٦٩٠,٨٨

١٩٨٦٥٨٣١٦٣١٠٨٣٣٦٤٦,٠٣

١٩٨٧١٢١٦٨٦٧٣٢٣٢٦٧٧٨٠,٦٤

١٩٨٨١٥٢٠٣٧٨٦٤١٩٦٠٨٩٢,٠٠

١٩٨٩١٥٣٣٦٤١٠٧١١٠٠٣٠١٠٨٦,٨٣

١٩٩٠١٧٤٤٠٣٩٧٨٥٢٩٨٩٧٩,٨٠

١٩٩١٣١٨٥٢٧١٨١٩٠٥٥٩١٧٦٥,٢٤

١٩٩٢٣٥١٣٦٩٩٢٠٦٢٧٢٠٧٥١٨٨٨,٦٥

١٩٩٣٦٠١٧٣٦٠١٩٨٣١٩٥٨٢١٧٩٣,٣٠

١٩٩٤١٥٢٢٤٨٧١١٤٥٣٥٧١٨٠١٢٨٢,٩٠

١٩٩٥١١٧٢٣٢٢٧١٥٣٢٩١٧٤٢١٣٦٧,٦٠

١٩٩٦١٣٨٢٥٣٩٧١٧٢٢٨٣٧٥٩١٥٣١,٠٠

١٩٩٧٣١٢٦٢٠٦٠٢٢٣٤٦٠٠٥٦١٩٥٧,٨٠

١٩٩٨٢٩٣٥١٥١٠١٦٠٣٧٦٦١٧١٤١٣,١٠

١٩٩٩٥٢٨٥٦٥٧٨٢٢٩٤٣٨٢٢٦٢٠٢٨,٥٣

٢٠٠٠٥٥٥٦٥٢٩٢٢٥٥٤٩٨١٣٥٢٢٥٨,٢٩

٢٠٠١٦٩٢٨٣٦٠٢٢٧٥٦٠٥٠٣٥٢٤٣٠,١١

٢٠٠٢١٧٣٦١٣٣٧٨٧٢٨١١٠٣٣٦٦٩٢٥١٨,٠٨

٢٠٠٣٥٥٦٦٥٩٦٥١٠٥٩٠٣٧٦٣٤٠٣٤٤٣٧,٥٨

٢٠٠٤١٠٢٩٨١٧٧٣٨٥٨١١٤٩١٣٣١٩٥٢٣٨٢٠٦,٢٣

٢٠٠٥١٢٢٨١٤١٣٨٦٩٥٢٤٣٨٤٦٦٠٧٩٥١١٦٧١٢,٦٤

٦٨٥١٥٥٢٦١٨٥١١٢٢٦٩٦٠٩٥٩٢٠٧٩٣٣,٢٩*٢٠٠٦

٢٠٠٧٥٧٨٢٩٢٥٥٧٧١٢١٩٤٦٦٥٦٦٥٥٠٠١١٠٣٨,٦٦

٢٠٠٨٥٨٧٢٧١٩٦٢٩٤٥٩٢٥٥٢١٣٥٩٢٩٤٨٠٢,٩٩

٢٠٠٩٥٦٦٨٥١٢٦٤٠١٢١١٩٦٣٦٤٥٨٣٢٦٦١٢١,٧٦

٢٠١٠

٨٥٢٣١٩٠٠٣٠١٣٤٥٥٣٤٨٤٧٢٦٨٠١,٠١الربع األول 

مالحظة: إعتبارًا من شهر أبريل ٢٠٠٦، تم تجزئة السهم إلى خمسة أسهم.

     المدرجة التي أصبحت ١٠ رياالت بدًال من ٥٠ رياًال خالل شهر أبريل ٢٠٠٦ .
المصدر: تداول - هيئة السوق المالية.

جدول رقم (١) : مؤشرات سوق األسهـــــــــم

 * تم تعديل بيانات شهر يناير وفبراير ومارس وأبريل من عام ٢٠٠٦ الستبعاد أثر تجزئة القيمة األسمية ألسهم الشرآات
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المجموع ** الفنادق االعالم التطوير التشييد االستثمار شرآات االستثمارالزراعة  الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي  المتعددوالصناعات الغذائية والمرافق الخدميةالتجزئة البتروآيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٣٩٣٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥٤٤٣٤٩٣
٤٨٨٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦٧٨١٤٢٢
١٣٩٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٨٦٠٣٢٧٣
١٤٦٤١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨١٢١٠٢٨٠٠
١٥٢٧٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٢٥٧٦٢٧٩١
١٦٩٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٢٤٥٣٤١٢٦
٣٣٦٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٥٩٩٩٥٣٧٣
٣٤٢٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٥٩٩٩٢٩٥٢
٦٠٣٠٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١٣٧٤٨١٦١٠
١٥٢٠٨٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤١٥٠٩٧٥٥٨٠
١١٦٦١٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٢٧١٩٠٨٨٥٥
١٣٧٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٣١٨٦٠٢٩٨٠٤
٣١٣٩٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧٧٨٢٢٦٣٧٨٩٩
٢٩٤٦٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٢٩٧٠٠٢١١٣٧
٥٢٧٥٠٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٥٦١٢٢٣٣٨٦٢
٥٥٤٩١٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠٩٢١٠٧٤٦٢٤٨
٦٩١٨٢٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١٧٧٩٣٧١٢٤٣٦٨
١٧٣٥٨٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢٧٧٩٠٨١٢٦٦١٧
٥٥٦٥٨٥٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣٨٧١١٦٨٧٩٦٧٣٢٣٥١٢
١٠٢٩٨٣٤٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤٩٥١٠٥١١٩١٧١٢٩٤٤٤٧
١٢٢٨١٣٣١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٢٧١٥٣٨٢٦٦٤٠٦٤٢٠٣٣٦١١١٦٦٥
٦٨٥١٥٢٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦١١٣٥٣٨٨١٠٦٦٧٠٢٨٩٤١١٧١٢٩٧٢٥
٥٧٨٢٨٩٧٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧١٥٣٧٢٥٨٥٠٠٣١٤٥٦٣٥١٣٢٥٢٨١٤٥
٢٠٠٨٩٣٩١٢٦٠٣٧٨٩٢٣٦٠٥٥٢٠٠٢٩٧٢٨٤٩١٤٣٥٢٦٦٠١٥٥٠٤٤٤١٧٩٢٩٨٥٢٩٩١٢٣١٢٩٤٩٤٩٦٤٤٠٢٧٥٨٢١٥٠٣٢١٦١٣٩٨١٩٢٩٦٧٥٥٢٣٣٠٩٨٩٣٠٠٥٧٣٥٨٧٢٧٠٥٩
٢٠٠٩٨٨٩٦٩٩٣٢٥٩٤٨٢٤٧٣٦٠٣٨٥٤٢٤٢٢٩١٠٩٤٩١٣٣٢١٥٤٤١٧٦٨٠٠٦٦٣٧٦١٠٦٨٤٢٨٦٤٣٩٤٥٩٧٣٥٩٢٩٣٦١٩٣٥٠٣٤٦٨٥١٩٣٠١٨٩٤٥٤٧٧٦٥٨٤٥٠٠٥٦٦٨٥٥٦٧
٢٠١٠

٢١٥٢٦١٦٦٥٨٣٨٤٤٣٤٢٢٦٩٠٤٢١١٦١٢٥١١١٤٧٦٧٧١٤٠٥٨٥٣١٣٢٤٨١٢٤٢١٧٩٤٩٦١٠٥٣٣٠٧١٣٦٣٨٨٣٣١٨٨٢٥٧١٩٢٦١٤١٤٥٤٨٥٢٣١٢٠الربع األول

ر .* إعتبارًا من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعًا بدًال من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشراً   بدًال من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط. (--) : غير متوف

** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام  ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر 
د .       البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجدي

 المصدر: تداول - هيئة السوق المالية.

   (ألف سهم)

الفترة 

ات  *  ة حـســــب القطاعـــــ م (٢) : عــــدد األســهــــم المتـــداولـــــ جدول رق
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المجموع  ** الفنادق االعالم  التطوير التشييد االستثمار شرآات االستثمارالزراعة  الطاقة الصناعات اإلتصاالتالمصارف 

أمين  وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي  المتعددوالصناعات الغذائية والمرافق الخدميةالتجزئة البتروآيماويةالت

٧٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٨٥١٨٢١١٦
٨٣١-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٨٦٢٩٤٥٦
١٦٨٦-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٨٧٢٩٨٣٦٦
٢٠٩٨-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٨٨٥٣٠٢١٦
٣٣٦٤-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٨٩١٦١٧٣٢٩
٤٤٠٣-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٠٢٢٥٧٦١٥
٨٥٢٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩١٣٦١٣٩٤٩
١٣٦٩٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٢٧٠٩٦٨٦٥
١٧٣٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٣٨٦٤٢٤٧٩
٢٤٨٧١-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٤٦١٨٩٩٧٦
٢٣٢٢٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٥٧٨٣٢١٤٠٤
٢٥٣٩٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٦١٠٤٠٦٥٣٤٢
٦٢٠٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٧٢٩٢٨٠٨١٥٧
٥١٥٠٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٨٣٢٨٢٠٣٤٨٤
٥٦٥٧٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ١٩٩٩٣٤٨٧٠٣٧٩٠
٦٥٢٩٣-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ٢٠٠٠٢٩٥٢٠٥٢٣٨
٨٣٦٠١-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ٢٠٠١٢٤٣٨٥٢٠٧٨٩
١٣٣٧٨٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ---- ٢٠٠٢٢٥٩٦١٢٧٥٨٤
٥٩٦٥١٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- --٢٠٠٣٣٥٧٤٨٢١٩١٩١٠٥٠٦٧
١٧٧٣٨٥٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- --٢٠٠٤٥٣٠٢٨٤٣٢٤٢١٦٠١٩٦
٤١٣٨٦٩٥-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ٢٠٠٥٢٣٨٢٨٦١٦٨٨٨٤٢٩٦٢٧٦٦١٤٣٩
٥٢٦١٨٥١-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ٢٠٠٦٢٩٤٧٥٣٢٠٥٦٣٠١٩٩٧٢٣٣١٧٨٩
٢٥٥٧٧١٢-- -- -- -- -- ---- -- -- ---- ٢٠٠٧١١٢٩٤٧٣٧٦٥٩٣٨٠٩٠١٩٤٨٥٦
٢٠٠٨٢٠٨٩٧٩٢٦٦٩٦١٥٤١٢٨١٥٣٠٥٧٦٣٧٦٩٥٥٥٠٠١٢٨٥٢٢٩٩٧٣٩٦٥١٠٠١٥١٤٩٦١٢٤٧٦٤١٦٣٧٣٤٧٤٣٤٣١٠١٨٠٩٥١٢١٩٦٢٩٤٦
٢٠٠٩١٤٩٤٢٣١٢٥٠٠٧٤٨٧٦٢٠١١١٢٢٩٩٨٩٩٥٥٢٧٤٨٢٢٠٩٤١٧٢٥٦٥٥٩٩٩٩٠٩٨٦٢٩٢٦٦٠٨٦٣٠٣٠٨١١٣٩٣١٧٩٨٩١٢٦٤٠١١
٢٠١٠

٣٦١٧٤٣٤٨٥٩٩٢٢٢٦٠٢٢٤٧٧٣١٤٩١٢١٧٣٨١٢٤٩٨١١٨٧٨١٢٢٥٤٩٨٤٠٨٩٩٤٢٨٠٧٤٣٤١٣٤٢١٩٠٠٣١الربع األول

ط. ن  ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعًا بدًال من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشراً   بدًال من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسهم المتاحة والقابلة للتداول فق (--) : غير متوفر .* إعتبارًا م

ام    ١٩٨٥ حتى   ٢٠٠٧  لعدم توفر  ن ع ترة م ** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للف
د     . اعي الجدي ني التصنيف القط د تب       البيانات لكل قطاع بع

ة.  المصدر: تداول - هيئة السوق المالي

جدول رقم (٣) : قيمة األســهــــم المتـــداولـــــة حـســــب القطاعـــــات*
   (مليون ريال )

الفترة 
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المجموع  ** الفنادق االعـالم  التطوير التشييد االستثمار شرآات االستثمارالزراعة  الطاقة الصناعات اإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي  المتعددوالصناعات الغذائية والمرافق الخدميةالتجزئة البتروآيماويةالتأمين  وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٧٨٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥١٥٠٧٧٠٩
١٠٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦١٨٩٦٩٣١
٢٣٢٦٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٣٦٥٣١٤٤٧
٤١٩٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨٧٢١٢٢٥٨٩
١١٠٠٣٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٥٤٨٢٤٤٠٥٣
٨٥٢٩٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٣٠٠٣٢٤٩٤٨
٩٠٥٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٢٣١١٥٤٨٦٢
٢٧٢٠٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٧٩٦٥٦٨٢٧١
٣١٩٥٨٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١١٤٣٧٠٨١٨٢
٣٥٧١٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤٦٧٨٣٤١٣٢٨٥
٢٩١٧٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٨٢٨١٧١٩٩٢١
٢٨٣٧٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٨٩٣٢٨٤٩١٠٠
٤٦٠٠٥٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧١٣٩٩٣١٦٢٩٧٦
٣٧٦٦١٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٦٧٥٤٧٣٦١٧٣
٤٤٠٢٢٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٦٦٤٢٢٤٤٤٩٥
٤٩٨١٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠١١٩٥٧٦٥٨٦٦٣
٦٠٥٠٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١١١٤٠٧١١٣٥٧٥١
١٠٣٣٦٦٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢١٠٥٢١٨١٣٢١٨١
٣٧٦٣٤٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣١٢٧٤٥٦١٠٨٩٨٠٤٢٥٣٦٩
١٣٣١٩٥٢٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤١٧٢٧٢٨٢٠٨٢٩٦٥٩٨٤٦٩
٤٦٦٠٧٩٥١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٣٣٨٣٢٧٦١٤٢٤٤٧٤٢٤٤٨٥١١٤٩٧٥٩٦
٩٦٠٩٥٩٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦٤٤٣٦٦٤١٢٩٠٩٠٦٢٢٣٢٥٦٠٦٢٤٨٠١٦
٦٥٦٦٥٥٠٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧٢٢٤٩٤٥٣٦٧٨٨٥٨٦٣٦٤٣٨٦٧٤٧٦٢٩
٢٠٠٨٥٢٢٠٣٣٤٤٨٦٣٥٧٤٤٧١٥٩٠٧٦٣٥٣١٩٩٨٩٥١٤٧٢٥٥٩٢٥١٥٤٠٢٠٩٣٧٤٧٠٥٦٢١٢٤٦٠٨٥٥٥١٧٧٤٤٠٧٥٠٠٢٣٦٩٨١٢٧١٤٢٥٣٣٣٣٥٢٢٧٢٣٥٣٥٥٠٥٢١٣٥٩٢٩
٢٠٠٩٢٣٩٠٥٨٧٣٤٨٦٤٨١٨٥٢٣٦٤٨٥٨٤٥١٢٥٩٣٤٤٣٧٢٢٢٥١٥١١٩٧١٩٢٣٤٦٨٦٣٢٢١٢٩٧٥٠٢٩٦٢٩٩٤٢٧٩٦١٨٧١٦٥٥٩٩٠٩٠٠٧٠٥٣٨١٩٤١٦٢٩٢٣٦٣٦٤٥٨٣٢٦
٢٠١٠

٤٩٠٣٩٤٧٣٢٤٤٢١٤٥٤١١٤٩٥٥٤٢٧١٦٧٢٤١٩٧٢٧٧٢٦٥٩٨٥٠١٧٤٤٣٥٥٥٣٨٥٦٩٣٤٩٣١٩٤٣٦٢٣٢٤٢٧٧٩٢٨٠٢٣٠٥٤٥٣٣٢٤٥٣٤٨٤٧٢الربع األول

(--) : غير متوفر .* إعتبارًا من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعًا بدًال من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشراً   بدًال من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر 
      البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجديد .

 المصدر: تداول - هيئة السوق المالية.

الفترة 

ات*  جدول رقم (٤) : عــــدد الصـفـقـــــات  المنفـــــذة حـســــب القطــــاعـــــ
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( ١٩٨٥  = ١٠٠٠) 

الفنادقاالعالمالتطويرالتشييداالستثمارشرآات االستثمارالزراعةالطاقةالصناعاتاإلتصاالتالمصارف

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروآيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

١٩٨٥٦٩٠,٨٨٦٨٩,١٩٧٥٥,٨٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٦٦٤٦,٠٣٥٦٧,٦٤٦٢٧,٦٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٧٧٨٠,٦٤٨٣٨,٢٦٥٩٥,٤٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٨٨٩٢,٠٠١٢٥٧,٧٣٧٠٨,٨٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٩١٠٨٦,٨٣٢١٨٥,٠٨٩٨٣,١٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٠٩٧٩,٧٧١٩٠٠,٩٣٩٤٧,٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩١١٧٦٥,٢٤٤٢٧٦,٢٣١٣٨٢,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٢١٨٨٨,٦٥٤٩٨٧,١٦٢١٠٠,٢١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٣١٧٩٣,٣٠٤٩١٣,٠٤١٩٣٣,٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٤١٢٨٢,٨٧٣٠٦٩,١٩١٤٢٤,٤٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٥١٣٦٧,٦٠٣٢٧٨,٤٠١٣٧١,٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٦١٥٣١,٠٠٣٩٦٨,٥٠١٧٩٢,٤٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٧١٩٥٧,٨٠٥٥٩٦,٧٠٢٠٤١,٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٨١٤١٣,١٠٤٣٤٤,٨٠١٢٧١,١٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٩٢٠٢٨,٥٣٦٤٣٨,٩٥١٦٨٢,١٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٠٢٢٥٨,٢٩٧٢٢٩,٥٣١٧٣٥,٢٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠١٢٤٣٠,١١٧٨٠٢,١٣٢٧٥٣,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٢٢٥١٨,٠٨٧٧٤١,٩٢٣٢٢٧,٦٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٣٤٤٣٧,٥٨١٠٠٨٠,٣٥٤١٢٨,٩٢٢٤٨٦,٩٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٤٨٢٠٦,٢٣١٩٨٦٦,٩١٥٦٣٢,٦٩٣٧٣٨,١٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٥١٦٧١٢,٦٤٤٠٧٦٦,٠٦١٠٥٦١,٢٨٥٦٦٧,٠٧١٩٤٧,٥٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٦٧٩٣٣,٢٩٢٣٣٦٧,١٦٥٩٦,٩٢٣١١٥,٢٥١٤٥٦,٨٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٧١١١٧٥,٩٦٣٠٦١١,٦٩٧١٥٨,٨١٣٣٢٢,٦٢٢٣٥٤,٥٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٨٤٨٠٢,٩٩١٣٥٩٥,٧٣٣٠٥٥,٢٥١٦٤٦,٥٠٦٠٩,٦٢٣١٧٠,٩٥٣٧٣٣,٠١٣٤١٥,١٨٣٨٦٠,٥٣٢٠٥٢,٦٦٣٢٨٩,٧٧٣٩٢٠,٣٥٣٢١٤,٢٦٢٩٥٠,٠٥١٧٨٣,٧٩٣٩٨٦,٨٤

٢٠٠٩٦١٢١,٧٦١٥٦٧٤,٢١٣٩١٥,٩٣١٧٩١,٤١١٠٧٩,٧٥٥٣٩٦,٨٠٤٣٨٧,٧٣٤٢١٠,٦٩٥٠١٠,٥٥٢٤٤٢,٩٤٤٧٠٧,٧٠٣٧٥٠,٢٨٣٢٦٢,٨٩٣٣٩٧,٥٥١٨٩٣,٩١٥٨٩٨,٨٨

٢٠١٠

٦٨٠١,٠١١٧٨٢٢,٩٩٤٢١٠,٥٧١٩٦١,٠٥١٠٦٦,٨٣٦٠٨١,١٤٤٦٥٨,٥٦٤٦٢٣,٨٣٥٦٧٤,٦٧٢٦٠٦,١١٥٠١٨,١٤٤٠١٢,٨٤٣٣٩٨,١٠٣٧٤٥,٩٣١٨٠٨,٦٦٦٠٢١,٦١الربع األول

 (--) : غير متوفر.* إعتبارًا من إبريل ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعًا بدًال من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشراً 

      بدًال من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

المصدر: تداول - هيئة السوق المالية.

المؤشر العامنهاية الفترة

جدول رقم  (٥) :  مـــؤشـــر أســـعار األســـــهـم حـســب الـقـــطاعـات* 



 إحصاءات صناديق اإلستثمار                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦٦

رقم الصفحةالـــجدول

٢٦٧  صناديق اإلستثمار ١-

٢٦٨  صناديق اإلستثمار (مفتوح/ مغلق) ٢-

٢٦٩  أصول صناديق اإلستثمار  موزعة حسب النوع ٣-

القسم الثالث

إحصاءات صناديق اإلستثمار



 إحصاءات صناديق اإلستثمار                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦٧

عددعدد نهاية 

ة الفترة المشترآينالصناديق العامل

١٩٩٢٥٢٥,٣٧,١١٢,٤٠٣٣١٦٢

١٩٩٣٦٠٧,٤٨,٤١٥,٨٠٣٤١٧٠

١٩٩٤٦١٥,٢٨٦,٨٣١٢,١١٣٠٩٤٥

١٩٩٥٧١٥,٧٧٧,١٩١٢,٩٦٣٣٠٥١

١٩٩٦٨٣٨,١٥٨,٥١١٦,٦٦٤٥١٣٦

١٩٩٧١٠٤١١,٢٢١٠,٢٢٢١,٤٣٦٣٣٠٧

١٩٩٨١٢١١٢١٣,٠١٢٥,٠١٦٩٥٤٣

١٩٩٩١٣٤١٥,٩٧١٨,٧١٣٤,٦٨٧٩٣٢٢

٢٠٠٠١٣٨١٦,٥٨٢١,٩٧٣٨,٥٦٩٥٨٠٠

٢٠٠١١٣٨٣٠,٤٢١٩,٦٤٥٠,٠٦١٧٣٩٩٩

٢٠٠٢١٤٣٣٢,٨٣١٥,٩٩٤٨,٨٢١٦٥٠٤٤

٢٠٠٣١٧٠٣٧,٢٢١٦,٦٥٥٣,٨٧١٧٢١٩٧

٢٠٠٤١٨٨٤٤,٤٩١٥,٨٣٦٠,٣٢١٩٨٣٥٧

٢٠٠٥١٩٩١١٥,٦٦٢١,٣١١٣٦,٩٧٥٦٨٢٨٤

٢٠٠٦٢١٤٦١,٣٤٢٢,٧٦٨٤,١٠٤٩٩٩٦٨

٢٠٠٧٢٥٢٧٩,٨٩٢٥,٢١١٠٥,١٠٤٢٦٠٨٥

٢٠٠٨٢٦٢٦١,٢٦١٣,٥٦٧٤,٨١٣٧٤٩٧٥

٢٠٠٩٢٤٤٧٤,١٤١٥,٤١٨٩,٥٥٣٥٦٣٣١

٢٠١٠

٢٤١٧٧,٤٨١٥,٦٥٩٣,١٣٣٤٩٤٧٤الربع األول 

 مالحظة : إعتبارًا من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات هيئة السوق المالية

جدول رقم (١) : صنــــاديق اإلسـتـثـمــــــار

( مليار ريال)

ناديق إجمالي أصول الص ة  األصول األجنبي ة  األصول المحلي



 إحصاءات صناديق اإلستثمار                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦٨

نهاية
أصول  عددأصول  عددأصول  عددالفترة

١٩٩٦٨١١٦٢١٧٢٤٤٠٨٣١٦٦٥٧
١٩٩٧٩٨١٩٥٦٢٦١٨٧١١٠٤٢١٤٣٣
١٩٩٨١١٣٢٣٥٩٥٨١٤١٤١٢١٢٥٠٠٩
١٩٩٩١٢٥٣١٨٩٧٩٢٧٨٥١٣٤٣٤٦٨٢
٢٠٠٠١٣٦٣٨٥٥٢٢٤١٣٨٣٨٥٥٦
٢٠٠١١٣٧٤٩٨٦٢١١٩٨١٣٨٥٠٠٦٠
٢٠٠٢١٣٩٤٨١٤٩٤٦٧٨١٤٣٤٨٨٢٧
٢٠٠٣١٦٦٥٣١٩٠٤٦٧٦١٧٠٥٣٨٦٦
٢٠٠٤١٧٦٥٨٧٤١١٢١٥٧٦١٨٨٦٠٣١٧
٢٠٠٥١٨٨١٣٥٨٣٨١١١١٣٦١٩٩١٣٦٩٧٤
٢١٤٨٤١٠٨-- -- -- -- ٢٠٠٦
٢٥٢١٠٥١٠٠-- -- -- -- ٢٠٠٧
٢٠٠٨٢٤٣٧١٦٥٢١٩٣١٦٢٢٦٢٧٤٨١٤
٢٠٠٩٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨

٢٠٠٦
٢٠١١٤١٧١٩-- -- -- -- الربع األول 
٢٠٩١١١٩٥٤-- -- -- -- الربع الثاني 
٢٠٩١٠٠١٠٤-- -- -- -- الربع الثالث 
٢١٤٨٤١٠٨-- -- -- -- الربع الرابع 
٢٠٠٧

٢٢١٧٩٠١٣-- -- -- -- الربع األول 
٢٢٤٧٧٧٦٧-- -- -- -- الربع الثاني 
٢٣٤٨١٢٩٦-- -- -- -- الربع الثالث 
٢٥٢١٠٥١٠٠-- -- -- -- الربع الرابع 
٢٠٠٨

٢٣٤٩٨٥٣٠٢٦٥٤٤١٢٦٠١٠٣٩٧١الربع األول 
٢٤٤١٠٥٤٣٣٢٣٤٤١٤٢٦٧١٠٩٨٤٧الربع الثاني 
٢٤٨٩١٣٣٥٢٦٥٩٠٥٢٧٤٩٧٢٤٠الربع الثالث 
٢٤٣٧١٦٥٢١٩٣١٦٢٢٦٢٧٤٨١٤الربع الرابع 
٢٠٠٩

٢٣٨٧٤٦٤٦١٥٢٥٤٨٢٥٣٧٧١٩٤الربع األول 
٢٣٤٨٧٠٣٨١٣١٥١٨٢٤٧٨٨٥٥٦الربع الثاني 
٢٣٩٩٢٥٠٥١١١٣٦٥٢٥٠٩٣٨٧٠الربع الثالث 
٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨الربع الرابع 
٢٠١٠

٢٣٢٩١٥٢٩٩١٦٠٣٢٤١٩٣١٣٢الربع األول 

مالحظة : إعتبارًا من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات هيئة السوق المالية.

(مفتوح/مغلق) صناديق اإلستثمار : (٢) جدول رقم
(األصول بماليين الرياالت) 

إجمالي مغلقةمفتوحة
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 إجمالي   أدوات   أدوات   سندات  سندات  أسهم  أسهم  نهاية

األصول نقدية أجنبية نقدية محليةأجنبية محليةأجنبية محليةالفترة 

١٦٦٥٧-- ١٩٩٦٤٦٣٢٩٢٦١٢٨٠٨٦٣٣٨٥٨٢٩٧٠١٥٣٦٢٧٦٢
٢١٤٣٣-- ١٩٩٧١٧٠٨٣٩٤٥١٩٢٣٥٢٨٤١٩٢٣٤٢٤٢٢٠٠٣٥١٢
٢٥٠٠٩-- ١٩٩٨١٢٠٧٤٤٥٢٢٤٩٥٥٣٣٤١١٩٤٣٥٨٢٦٥٩٥١٨٨
٣٤٦٨٢-- ١٩٩٩١٥٦٩٦٦٨٦٢١٠٨٥٧٦٦٢٣١٤٧١٧٤٢٥١٨٥٤٤
٣٨٥٥٦-- ٢٠٠٠١٣٦٠٧٦٩٧٧١٩٣٧٨٤٩٢٠٦٤٧٣٦٧١٢٠١٩
٥٠٠٥٩-- ٢٠٠١٢٣٥٥٦٨٤٤٧١٨٠١٣٧٢٣٣٩٩٩١٤٣٣٢٨٦١٩
٤٨٨٢٧-- ٢٠٠٢٢٤٣٧٥٣٣٩١٠١٢٢١٥٥١٦٣٣٩٨١٤٨٦٤٧١٤٠
٥٣٨٦٦-- ٢٠٠٣٤٨٤١٧٦٣٨٧١٣٤١٥٣٦٠٣١٠٥١٧٠٠٨٥٧٧٣
٦٠٣١٧-- ٢٠٠٤١٤٥٧٢٨٤٦١٢٧١٢٨١٠٣٧٩٢٢٧٦١٩٥١٢٤٩٦٢
١٣٦٩٧٤-- ٢٠٠٥٨٩٤٤٤١٤٦٦٧٢٠٧٩٦٥٠١١٦٠٧١٩٦٩٦٤٩٦٠
٨٤١٠٨-- ٢٠٠٦٣١٩٦٠١٥٥٨٣١٦٨٣١٦٨٢٣٩٥١٣٥١٢٣٧٤٩٣٥٠٢
١٠٥١٠٠-- ٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩
٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤
٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨
٢٠٠٨

ربع األول  ٣٩٩١٩١٥١٦٨٩٦٤٢٠٨٣٧١٢٨٢٨١٩٤٦٦٣٢٦٣٩٤٦٣١٠٣٩٧١ال
اني  ٣٨٩٣٥١٦١٥٨١١٥٦٣٢٣٤٠٩٦٥٣١٧٣٤٨٩٠١٣٢٥٢٩٢٢١٠٩٨٤٧الربع الث
ث  ٣٠٦٢٧١٢٤٦٤١٢٦٧٤٠٥٣٨٩٢٤٣٣٨١١٤٤٨٤٧٨٥٣٩٣٩٩٧٢٤٠الربع الثال
رابع ١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤الربع ال
٢٠٠٩

ربع األول  ١٥١١٤٧٨٢١١٥١٣٢٤٠٤٤٣٢٤٣٧٢٢١٦٢٣٩١٢١٩٢٥٧٧١٩٤ال
اني  ١٨١٣٦٩٦١٥١٣١٢٣٨٠٥١٨٥٥٢٤٨٩١٧٩٣٨٧٣٢١٠٣٨٨٥٥٦الربع الث
ث  ٢٠٥٢٨٩٩٢٤١٩١٣٣٤٠٥١٨٢٨٤٧٢٣١٢٥٢١٠٦٢٢٣٠٠٩٣٨٧٠الربع الثال
رابع ١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨الربع ال
٢٠١٠

ربع األول  ٢٢١٠٤١٠١٩١٦٠٨٠٤١٠٤٦١٤١٤١٣٩١١١٩٩١٣٢٠٣٥٩٣١٣٢ال

  مالحظة : إعتبارًا من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات هيئة السوق المالية

جدول رقم (٣) :  أصول صناديق اإلستثمار موزعة حسب النوع 
   ( مليون ريال) 

أصول  
أجنبية  
أخرى 

أصول  
محلية 
أخرى 

استثمارات 
  عقارية
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٧١  المرآز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الموجودات١(أ) -

٢٧٢  المرآز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات ١(ب) -

٢٧٣  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : القروض القائمة٢- 

٢٧٤  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الـمصــروفـات٣- 

٢٧٥  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: التســــــديـــدات ٤-

٢٧٦  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : صافي اإلقراض ٥-

القسم الرابع

مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية
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أصول ودائع ودائع 
نقديةلدىلدى

إجمالي  األصول األصول اإلستثمارات القروض *تحتالمصارف مؤسسةعملةالمجموع نهاية 
ودات األخرى الثابتة التحصيل المحلية النقد سعوديةالفترة   الموج

١٩٨٧١٣٦٣٧٠١١٧٦٧١٧٤٧١٢٣١٦٧١٦٧١٣٨٢٥٤٦٢٨٩٥١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٧١٧٥٠١٤٦٦٦٢٣٠١٢٠٨١٦٥١١٤١٤١٦٥٤٦٨٣٥١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨١٣١٠١٤٨٩٠٢٩٨٧٢٥٤١٦٥٨٢٥١٤١٦٢٤٩٩٩٨١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٦١٦٦٣١٢٦٥٣٣٢٠٩٣٠٠١٥٩٤٦٣١٩٠٠٣٥١٩٠٩٨٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٧٦٣٩٢١٢٧٧٣٤٦٥٦٢٠٨١٥٤٦٣٢٢١٨٠٣٥٢١٣٨٨٠٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢٢٢١٣٢٣١٨٥٩٨٣٣٦٠١٧٠١٥٣٠٨٧٢٢٥٧٦٥٥١٣٧٦٧٢١١٦١٥

١٩٩٣٢٧٧٨٠٢٢١٨٧٤٥٧٤٩١٥٥١٥١٢٨٦٢١٨٤٢٥٦١٢٩٧٩٢١٣٩٤٣

١٩٩٤٢٤٩٧٤١١٧٢٠٥٧٥٤٣٢٢٤١٥١٦٦٣٢٥٥٤٠٥٨١٣٥١٠٢١٥٧٤٤

١٩٩٥٢٤١٦١٢١٤٣٤١٩٥٥٦٢٦١١٥١٧١٤٣٠١٦٢٥٨١٤٨٩٧٢٢٠٩٩١

١٩٩٦٢٦٦٠٠٠٢١٩١٧٤٥٣٧١٤٧١٥٠٨٨٤٣٤٣٨٢٥٩١٥٦٨٩٢٢٧٦١٣

١٩٩٧٣٣٠٤١٠٢٨٢٠٣٤٧٠٧١٣١١٣٦٧٣٩٣٣٣٤٤٥٥١٦١٦٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨٢٤٢٠٢٠٢١٦١٩٢٤٥٣١٣٠١٣٦٣٥٨٤٢٩٤٢٥٤٢١١٣٤٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٥٨٠٩٠١٣٠٠٢٢٦٧٥١٣١١٢٥٥٥٤٥٤٥١٩٥٧١٠٣٩٢٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٨٢٢٩٠١٥٤١٥٢٦٦٥١٤٩١٢٣٩٤٨٥٤٩٤١٥٩٥٢١٤٢٠٢٣٩١

٢٠٠١٢٢٨٠٠٠٢٠٩٤٩١٧٣٤١١٧١٢٣٩٥٤٥٣١٧٩٥٩٤٧٠٨٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٧٠١٩٠١٥٠٧٣١٨١٨١٢٨١٢٨٢٩١٥٧٠٧٣٦٠٤٢٠٠٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣٢٠٤٤٢٠١٨٤٨٩١٨٥٠١٠٤١٢٩٩٩٣٦٧١٣٧٥٨٣٥٤١٢٢١١٧١

٢٠٠٤٢٧٧٩٩٠٢٣١٤٩٤٥٤٤١٠٥١١٩٠٨٧٧٢٩٠١٥٧٢١٩٢٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥٤١٢٧٧٠٣٠٢٩٧١٠٨٤٤١٣٦١٢٠٩٤٧٧١٤٧١٦١٧٨٠٨٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦٥٨٥٠٠٠٣٠٤٦٤٢٧٨٦٤١٧٣١٢٥٤٦١٦٥٣٦٥٦٠٢٤٠٣٧٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٩٠٩٤٥٠٥٦١٦٤٣٤٦٤٣١٣٨١٣٥٥٤٧٧٠٦٤٤٦٣٢٢٥٩١٣١٩٧٩١
٢٠٠٨٧٨٥٦٢٠٤٣٥٩٩٣٤٨٥٠١١٢١٥٥١٦٥٩١٦٤٩٦٧٢٠٨٤٢٣٤٦٢٨٤
٢٠٠٩٤٧٩٧٢٠٢٨٠٦٧١٩٧٩٤١١٠١٧٧٩٧٦١١٠٠٠٨٦٩٢٢١٦٤٣٥٨١٨٩

* تشمل قروض الكهرباء ومقدارها  ٣٧.٩  مليار ريال التي يشرف على إدارتها صندوق اإلستثمارات العامة إعتبارًا من عام ١٩٨٨م، 

 والتي تم دفع جزء منها لتنخفض إلى ٢٥.١ مليار ريال في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤.٥ مليار ريال في عام ١٩٩٩م.  

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

  (مليون ريال)    

ة   األصــــــــــــــــول الــــنـــقـــــــديــــــــــــ

جدول رقم ١(أ) : المرآز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : الموجودات
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اإلقـتـراض مـن : 

إجمالي الخصوم اإلحتياطيات مؤسسةجهاتالمصارف نهاية

المطلوبات  األخرىالتخصصية الحكومة النقد أخرىالمحلية اإلحتياطي الفترة

١٩٨٧١٨٩٤٣٨٩٥٤٠١٧٠٣٥٠١٩٤٦٩٣٣١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٨٩٤٩٨٩٥٤٠١٨٠٠٠٢٠٦٦٦٥٩١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨٦٩٩٨٩٥٤٠٣١٠٨٠٢٠٨١٠٩٦٥١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٨٩٧٤٨٩٥٤٠٢٤٠٨٧٢٠٦١٢٨٣٣٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٩٠٢٥٥٩٥٤٠٢٨٠١١١٠٢٠٦١٦٥٤٣٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٣٠٢٠٧٢٠٦٢٠٩٠٧٢١١٦١٥

١٩٩٣١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٥٠٢٥٧٢٠٦٢٣٢٢٨٢١٣٩٤٣

١٩٩٤١٩٠٢٥٢٠٠٢٣٠٢٠١٠٢٠٦٢٥٢٣٣٢١٥٧٤٤

١٩٩٥١٩٠٢٥٢٠٠٢٢٠٣٠٨٢٠٦٣٠٤٧٤٢٢٠٩٩١

١٩٩٦١٩٠٢٥٢٠٠١٨٠٤٨٠٢٠٦٣٧٠٩٠٢٢٧٦١٣

١٩٩٧١٧٧٤٦٧٠٠١٥٠٥١٠٢٠٦٤١٦٠٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨١٧٧٤٦٧٠٠١٦٠٤٩٠٢٠٦٤٦٩٥٢٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٦٧٧٣٧٠٠١٨٠٤٩٢٢٠٦٣٨٣٢٠٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٦٧٥٧٠٠٠١٩٠٥٧١٢٣٠٣٤٥١٣٢٠٢٣٩١

٢٠٠١١٦٧٥٧٠٠٠١٤٠٥١٤٢٣٠٣٦٨٢٩٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٦٧٥٧٠٠٠١٦٠٠٦٠٢٣٠٣٨٧٦٧٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣١٧٨٢٧٠٠٠٩٠٠٦٠٢٣٠٤٢٦٠٢٢٢١١٧١

٢٠٠٤١٧٨٨٣٦٠٠١٠٠٤٧١٧٢٣٠٤٢٨٩٦٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥١٨٤٤٧٧٠٠١٠٠٢٤٧٢١٨٢٣٠٥٦٣٨٢٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦١٩٩٥٢٧٠٠١٥٠٢٠٨٠٠٢٢٥٧١٥٧٨٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٢٢٧١٩٣٠٠٢٢٠٢٧٣٤٠٢٢٥٨٩٦١٧٣١٩٧٩١

٢٠٠٨٢٣١٣٦٨٠٠١١٠١٠١٢٥٣٣٢٢٥١٠٤٥٢٣٣٤٦٢٨٤

٢٠٠٩٢٣٩٣٦٨٠٠١٨٠١٠١٩١٠٢٢٥١٠٨٣٨٦٣٥٨١٨٩

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم ١(ب) :  المرآز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات

 مستـحقـات الى : 

  (مليون ريال) 

رأس 
المال  

المدفوع 
جهات 
أخرى
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١٩٨٧١١٧٨٤٥٦٢٤٣٠١١٤٢٣٨٠٦٩٤٣٠١٦٧١٦٧

١٩٨٨١١٢٠٤٥٧٤٤١٧٠٧٣٩٩٣٦٩٧٥١١٦٥١١٤

١٩٨٩١٠٦٨٦٦١٧٤٢٩١٥٤٠٢٦٦٩٦٩٦١٦٥٨٢٥

١٩٩٠٩٥١٠٦٠٩٣٨٣٥١٣٩٠٣٦٩٢٠٦١٥٩٤٦٣

١٩٩١٩٦٢٩٦١١٣٦٥٩٦٤٢٢٥٦٥٦٨٧١٥٤٦٣٢

١٩٩٢٩٠٤٣٦١٠٣٤٢٠٤٤٧٩٧٦٦٥٤٧١٥٣٠٨٧

١٩٩٣٨٦٨٧٦٦٠٣١٩٧٣٥٢٩٩٦٦٧٨٢١٥١٢٨٦

١٩٩٤٨٤٦٠٦٥٩٢٩٧٢١٥٩٢٨٦٩٠٠٩١٥١٦٦٣

١٩٩٥٨١٤٣٦٦٠٢٧٥٢٠٧٢٢٠٧٠٢٨٦١٥١٧١٤

١٩٩٦٧٧١٢٦٧٥٢٥٨٠٢٨٣٧٢٧٠٤٣٨١٥٠٨٨٤

١٩٩٧٧٦٣٥٧٠٩٢٣٥٨٧٩٣٠١٧٠٤٠٨١٣٦٧٣٩

١٩٩٨٨٠٢٤٧٧١٢٢٣٥٢١٠٢٢٣٦٩٨٨٨١٣٦٣٥٨

١٩٩٩٨١٩٥٧٦٢٢١٨٥٢١٠٣٥٣٦٩٨٩٢١٢٥٥٥٤

٢٠٠٠٨٠٧٤٧٧٧٢٠٨٠٥١٠٢٦٠٦٩٥٣١١٢٣٩٤٨

٢٠٠١٨٦٠٧٧٨٦٢١٠٨٦٩٦٠٣٦٩٣٧٣١٢٣٩٥٤

٢٠٠٢٩٤١٤٨١٩٢٥٥٦٧٩٢٨٠٦٨٧١١١٢٨٢٩١

٢٠٠٣٩٥٠٢٩٦٢٢٦٤٠٢٩٢٢٠٦٩٤٠٨١٢٩٩٩٣

٢٠٠٤٩٢١٦١٠١٠١٥٨٨٥٩٤٨١٦٨٩٩٦١١٩٠٨٧

٢٠٠٥٩١٨٠١٠٦٣١٧٤٦٩٩٨٤٥٦٨٨٨٩١٢٠٩٤٧

٢٠٠٦٩٤٥١١٣١٣١٧٨١٨١١١٣٨٧١٢٤١١٢٥٤٦١

٢٠٠٧٩٤٣٢١٧٩٩٢٢٥٦٧١٣٨٥٧٧٣٣٩٣١٣٥٥٤٧

٢٠٠٨٩٥١٨٩٨٦٤٢٨٧١٦١٧١٧٢٧٥٣٩٤١٥٥١٦٥

٢٠٠٩٩٤٧٧١٤١٧٥٤٢١٤٦٢٠٨٩٠٧٦٧٨٨١٧٧٩٧٦

* تشمل قروض الكهرباء ومقدارها  ٣٧.٩  مليار ريال التي يشرف على إدارتها صندوق اإلستثمارات العامة إعتبارًا من عام ١٩٨٨م،

والتي تم دفع جزء منها لتنخفض إلى ٢٥.١ مليار ريال في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤.٥ مليار ريال في عام ١٩٩٩م.

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٢) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصة الحكومية (القروض القائمة )

صندوق 
اإلستثمارات  

العامة 
المجموع * السنة 

  (مليون ريال)    

صندوق التنمية  
الزراعية

البنك السعودي  
للتسليف 
واإلدخار 

صندوق التنمية  
الصناعية السعودي 

صندوق التنمية  
العقارية
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١٩٨٧٦٩٤٢٧٣٣٨٢٥٤٢٣٩٧٢٥٨٦٣

١٩٨٨٦٢٧٢٨٨١٣٠٤٤٠٣٣٨٩٤٨٧٤

١٩٨٩٦٥١٣٢٤٢٥٢٠٨٢٨٢٩٧٨٧٣٠١

١٩٩٠٦٦٤٢٧٤٣٦٤٦٦٧٢٤٤٥٤٤١٤

١٩٩١٦٠١٢٧٦٤٤١٠٥٠١٧٤٠٣٧١١

١٩٩٢٦٩٠٢٨٠٢٠١١٧٩٢٦٧٨٤٨٤٧

١٩٩٣٧٦٩٣٣١٦١٠٥٥٣٢٣٥٥٣٩٧

١٩٩٤٥٤٧٢٨٣٠١٣٤١٤٧٦١٦٩٣٢

١٩٩٥٣٦٣٢٩٦١١٨٢٠٠٦٣٧٣٢٦٥١٤

١٩٩٦٢٦٢٣١٥٣٠٠٢٠٠٢٢٤٠١٥٢٨٠

١٩٩٧٤٣٠٣٣٧٥٤٢٢٠١٢٢٢٢٨٥٥٤٩

١٩٩٨٦٠٥٣٥٣٩٣٠١٩٢٢١٦٣٣٥٤٤٣

١٩٩٩٦٩١٣٠٤١١٨٥١٢٤٦٢٢٦٥٥٦٩١

٢٠٠٠٧٩٠٣٢١١٠٧٨١٠٨٣١٨٨١٥١٥٣

٢٠٠١١١٠٤٣١٨١٧٥٩٩٦٥٢٢٣٢٦٣٧٨

٢٠٠٢١٣٢٠٣٤٨٥٣٦٤١٢٢٠٢٢٦٤١٠٥١٦

٢٠٠٣٦٦٥٥١٢١٣٥٢١٣١٢٢٢٦١٦١٠٢

٢٠٠٤٦٥٢٤٥٢٨٤١١٧٦٨١٧٧٣٥٤٨٦

٢٠٠٥٩٧٧٤٩١٢٥٨٢٢١٥٦٢٥١٦٨٧٢١

٢٠٠٦٧٢٣٧٣٦١٨٢٠٢٩٥١٣٩٦٥١٠١٩٥

٢٠٠٧٦٦٥١٠٤٠٧٠٠٦٤٢٤٤٣٥٥٨١٦٥١٢

٢٠٠٨٦١٦٩١٩٠١٠٧٥٠٥٠٥٦٤٩٨٨٣٠٦٠٠

٢٠٠٩٦٠٣٦٦٢٦١٥٥٠٢٤٦٥٩٥٢٧٩٣٢٦٦٩

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٣) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (الـمـصـروفات)
  (مليون ريال)  

المجموع السنة 
صندوق 

اإلستثمارات  
العامة 

صندوق التنمية  
الزراعية

البنك السعودي  
للتسليف 
واإلدخار 

صندوق التنمية  
الصناعية السعودي 

صندوق التنمية  
العقارية
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١٩٨٧١٣٣١٢٧٧٨٣٤١٠١٣٢٩٦٥٦٤٢٠

١٩٨٨١٢٠٧٢٧٦١٤٣٣٩٤٣٣٠٦٨٦٩٢٧

١٩٨٩١١٦٩٢٨١١٣١٢٧٩٥٣٠٣٣٦٥٩٠

١٩٩٠١٨٤٠٢٨٣٢٤٤٧٧٩٠٢٩٣٥٨٢٩٥

١٩٩١٤٨٢٢٧٤١٧٩٩٧٢٨٥٢٥٩٨٥٤٢

١٩٩٢١٢٧٥٢٨٠٢٤١٢٦٠٧١٨١٩٦٣٩٢

١٩٩٣١١٢٥٢٨٢٢٢٣٧٥٥٣٣٠٠٠٧١٩٧

١٩٩٤٧٧٤٢٨٤٢٢٥٢٧١٣٢٥٣٣٦٥٥٥

١٩٩٥٦٨٠٢٩٥٢٣١٩٧١٤٢٤٥٥٦٤٦٣

١٩٩٦٦٩٤٣١٢٢٠١٨٨٤٩٢٢٤٨٦١٢١

١٩٩٧٥٠٧٣٠٣٢٧٥٧١٠٨٤٢٢٥٧٦٩٠٩

١٩٩٨٢١٥٢٩١٢١٦٤١٠٠٠٢١٥٤٥٨٢٤

١٩٩٩٥٢١٣١٢١٦٨٥١١١٦٢٢٦١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٥٣٣٠٧٢١٢٤١١٧٧٢٢٤٢٦٧٠٣

٢٠٠١٥٧٢٣١٤١٤٧٩١٦١٧٢٣٩٠٦٣٧١

٢٠٠٢٤٩٢٣١٤٨٨٤١٥٤١٢٢٩٠٥٥٢١

٢٠٠٣٥٢١٣٧٠٥١٧١٤٠٣٢١٩٩٥٠١٠

٢٠٠٤٨٨٩٤٠٣١١٣٥٨١٥٠٧٢١٨٥١٦٣٤٢

٢٠٠٥٩١٠٤٣٧٩٩٨١٧٩٢٢٦٢٢٦٧٥٩

٢٠٠٦٤٧٥٤٨٦١٤٧٢١٦٥٨١٨٢٩٥٩٢١

٢٠٠٧٦٨٤٥٥٤٢٢٥٦١٥٢٥٢٠٣٩٧٠٥٨

٢٠٠٨٥٢٩٨٧٨٤٦٠١١٧٤١٢٩٥٤١٠٧٠٣

٢٠٠٩٦٤٤٢٠٧٨٢٠٧٢١٥٤٥٣٨٥٥١٠١٩٤

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٤) : مـؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (التسديدات)

  (مليون ريال)    

المجموع السنة 
صندوق 

اإلستثمارات  
العامة 

صندوق التنمية  
الزراعية

البنك السعودي  
للتسليف 
واإلدخار 

صندوق التنمية  
الصناعية السعودي 

صندوق التنمية  
العقارية
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٥٥٧ ١٠٠٧-٤٧١ -٤٥٢-٤-١٩٨٧٦٣٧-

٢٠٥٣ ٣٢١-٥٠٣ -١٣٠٣ ١٢-٥٨٠ ١٩٨٨-

٧١١-٥٥ ٤٣١٢٠٨٣٣-٥١٨ ١٩٨٩

٣٨٨١ -٤٩٠ -١٢٣ -٢٠٨٣ -٩  -١١٧٦ ١٩٩٠-

٤٨٣١ -٣٥١٩ ٣٢٢-١٧٥٥ ١٩٩١١١٩٢-

١٥٤٦ ٥٧٣٨٥٩-٢٣٩٢ -١ -٥٨٥ ١٩٩٢-

١٨٠٠ ٥٠٢٢٣٦-٢٢٣١ ٥٠-٣٥٦ ١٩٩٣-

٦٢٩٢٢٢٨٣٧٧-٢٢٥٢ -١ -٢٢٧ ١٩٩٤

١٢٩٢١٢٧٦٥٠-٢٢٠١ ١-٣١٧ ١٩٩٥

٨٤١ ١١٥٣١٥٢-١٧١٨ ٣-٤٣٢ ١٩٩٦-

١٣٦٠ -٣٠ ٩٢٩-٢٢١٦ ٣٤-٧٧ ١٩٩٧-

٣٨٢ -٥٢٠ ٩٢٢-١٢٣٥ ١٩٩٨٣٩٠٦٢-

٢٠٣ ١٣٠٤-٥٠٠ -٩ ١٩٩٩١٧١-

١٥٤٩-٣٦١-٩٣-١٥١٠٤٧-٢٠٠٠٦٣-

٦-١٥٨-٢٠٠١٥٣٢٤٢٨٠٦٥٢

٤٩٩٥-٢٦-٢٠٠٢٨٢٨٣٤٤٤٨٠٣٢١

٦١١٠٩٢-٢٠٠٣١٤٤١٤٣٨٣٥٩٠

١٠٨٥٦-٢٦١٤١٢-٤٨١٠٥١٧-٢٠٠٤٢٣٦-

١٩٦٢-٢٠٠٥٦٧٥٤١٥٨٤٣٦٤١٠٧

٢٠٠٦٢٤٨٢٥٠٣٤٩١٢٩٣٢١٣٥٤٢٧٤

٤٨٦٤٧٤٩٢٧١٩١٥٢٠٩٤٥٤-٢٠٠٧١٩

٢٠٠٨٨٧٨٣١٢٦١٤٩٣٣١٥٢٠٣٣١٩٨٩٦

٤٥٤٨١٣٤٣٠٣١١٤١٤٢٤٢٢٤٧٥-٢٠٠٩٤١

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٥) : مــؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (صــافي اإلقـــراض)
  (مليون ريال) 

المجموع السنة 
صندوق 

اإلستثمارات  
العامة 

صندوق التنمية  
الزراعية

البنك السعودي  
للتسليف واإلدخار 

صندوق التنمية  
الصناعية السعودي 

صندوق التنمية  
العقارية
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٧٨تقديرات الميزانية السنوية للدولة  (حسب القطاعات) ١-

٢٨١اإليرادات والمصروفات الفعلية السنوية للدولة ٢-

القسم الخامس

إحصاءات المالية العامة
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  ١١/١٤١٠(٣)١٤٠٢/١٤٠١٠٣/١٤٠٢٠٤/١٤٠٣٠٥/١٤٠٤٠٦/١٤٠٥٠٧/١٤٠٦٠٨/١٤٠٧٠٩/١٤٠٨
ات  ١٢/١٤١١   القطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــ

١٩٩٠ & ١٩٨٨١٩٨٩١٩٩١(٢)١٩٨٧(١)١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥

رادات (أ)  اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   رادات النفطي ----٣٣٣٩٦٨٢٧٠٥٧٩١٦٤٤٩٦١٦٤٥٠٠١٥٤٢٥٠٧٤١٨٣٧٣٥٢٥  اإلي

رى  ----٦٠٣٢٤٢٨٢١٦٠٥٠٤٤٩٦٠٠٤٥٧٥٠٣٢٧٤٣٣١٧٧٥  إيرادات أخ
وع  ----٣٤٠٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٢٥٠٠٠٢١٤١٠٠٢٠٠٠٠٠١٠٦٩٢٦١٠٥٣٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــ

ات (ب)  المصروفـــــــــــــــــــــــــــ
رية ٢٦٢٤٨٣١٨٦٤٢٧٧٣٦٣٠٤١٣٢٤٥٣٣٢٣٦٨٩٢٣٣٨٨٢٤٠٠٤٥٦٣٩٢ تنمية الموارد البش

ل واإلتصاالت   ٣٥٣٤٣٣٢٥٣٣٢٤٩٥٠٢٢١٧٥١٤٤٩٧١٠٩٠٤٩٤٩٣٨٥١٦١٧٤٢٠ النق
وارد اإلقتصادية   ٢٢٦٧٩٢٢٠٤٥١٣٢٠٢١٢٥٣٣٩٠٨١٦٦١٥٥٨٨٨٥٠٣٩٩١٨٤ تنمية الم

ة    ة اإلجتماعي ١٣٧١٦١٧٠١٠١٣٥٩١١٦١٣٤١٢٨٩٢١١٠٩٤١٠٨٠٦١٠٦٣٤٢٤٤٩٢ الصحة والتنمي
ة األساسية   ١٤١٢٦١١٧٠٥٩٥٨٢٩٨٣٣٦٩٢٤٤٢٩٩٣٥٥٥٢٨٠٧٤٩١٢ تنمية تجهيزات البني

ة  دمات البلدي ٢٦٢٩٢٢٦٢٢٤١٩٠٧٠١٧٠٦٣١١٨٩٠٨١١٠٧٠١٧٥٤٣٠١١٨٨٢ الخ
دفاع  واألمن القومي    ٨٢٥٣٣٩٢٨٨٩٧٥٥٦٥٧٩٨٩٢٦٣٩٥٦٥٤٢٢٦٥٠٠٨٠٤٧٨١٢١٢٢٦٦٦ ال

٤٣١١٣٤٤٥٨٦٤٧٢١٨٤٣٩٢٨٣٨٥٨٤٣٠٩٧٤٢٥٠٥٨٣١٣٤٥١٠٠٤٨٠
٢١٢٣--٢٤٨٥٠٢٣٣٨٢٢٠٠٠٠١٧٥٠٠٩٣٠٠٣٥٩٠٥٩٠

ات  ٩١٠٠١١١٦٢٩٠٨٦١٠٥٢٩٨٣٤٣٦١٤٥٥٣٢٥٤٨٧٣١٠٠٥٠ اإلعــانـــــ

وع  ٢٩٨٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٦٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠١٥٩٦٤٦١٤١٢٠٠١٤٠٤٦٠٣٥٩٦٠١المجمـــــــــــــــــــــــــ
ع  ائض / العجز ) المتوق -----٣٥٩٠٠-٠٥٢٧٢٠-٤٥٩٠٠-٤٢٠٠٠٠٣٥٠٠٠(الف

ر .فيما يخـص ميزانيــة   ١٤٠٧/١٤٠٦ ( ١٩٨٦م ) انظر صفحة  ٢٩ من تقرير عـام  ١٤٠٦ (١٩٨٦م).(١)  (--) : غير متوـف
رج الجـدي مـن العـام التــالي ،        (٢) وم التاسـع مـن ـب إعتبارًا مـن ميزانيــة  ١٤٠٨/١٤٠٧  ( ١٩٨٧م )  تبدأ السنة المالية من اليوم العاشر من برج الجدي من آل عام وتنتهي فى الـي

ة مـن العـام التـالي             . ة شـهر جمـادى الثانـي بينما آانت السنة المالية في السنوات السابقة تبدأ في شهر رجـب مـن آـل عـام وتنتهـي بنهاـي
ة       ١٤١٢/١٤١١ (١٩٩١م) .    (٣) ة للسـنة المالـي م  تصـدر ميزانـي ث ـل تم دمج إعتمـادات  ١٤١٢/١٤١١ ( ١٩٩١م )  مع ميزانيــة ١٤١١/١٤١٠ ( ١٩٩٠م )  وإعتبارها ميزانية واحدة  حـي

  (  مليون ريال  )   

ة والمــرافق والبنــود العامــة   اإلدارة العاـم
ة المتخصصـة(٤) راض الحكومـي مؤسسات اإلـق

تقديرات الميزانية السنوية للدولة ( حسب القطاعات ) جدول رقم (١) :
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 ٢١/١٤٢٠ ٢٠/١٤١٩ ١٩/١٤١٨ ١٨/١٤١٧ ١٧/١٤١٦ ١٦/١٤١٥ ١٥/١٤١٤ ١٤/١٤١٣ ١٣/١٤١٢
ات    القطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــ

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠(٥)١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤

رادات (أ)  اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   رادات النفطي ١١٧٦٩٣١٢١٧٠٣٨٦٩٣٣١٠١٤٦١٩٩٦٠٦١٢٩٤٤٤١٣٦٨٠٠٧٥٨٨١١١٧٨٩٥  اإلي

رى  ٣٣٣٠٧٤٧٤٤٧٣٣٠٦٧٣٣٥٣٩٣١٨٩٤٣٤٥٥٦٤١٢٠٠٤٥١١٩٣٩١٠٥  إيرادات أخ
وع  ١٥١٠٠٠١٦٩١٥٠١٢٠٠٠٠١٣٥٠٠٠١٣١٥٠٠١٦٤٠٠٠١٧٨٠٠٠١٢١٠٠٠١٥٧٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــ

ات(ب)  المصروفـــــــــــــــــــــــــــ
رية ٣١٨٥٥٣٢١٢١٢٩٢٢٦٢٦٩١٢٢٧٥٣٦٤١٥٩٥٤٥٤٩٨٤٢٧٩٢٤٩٢٨٤تنمية الموارد البش

ل واإلتصاالت  ٨٤٥٢٨١٩٧٦٨٥٥٦١٩٩٦٣١٠٦٨٩٠٨٥١٧٥١٩٧٥٥٣٤النق
ادية  وارد اإلقتص ٤٦١٥٥٠٦٣٤٢٨٤٣٨٥٥٤٥٤٤٤٧٣٣٥٨٢٠٤٤١٨٥٩٥٥تنمية الم

ة   ة اإلجتماعي ١٣٥٣٤١٣٦٢٦١١٢٥٩١٠١٦١١٠١١٠١٤٣٦٦١٦٣٩٠١٥١٥٢١٦٣٨١الصحة والتنمي
ة األساسية   ٢٠٩٠٢٠٧٨١٥٨٠١٣٩٥١٣٥٦١٥٨٨٢١٦٠١٧٠٧٢٠٦٧تنمية تجهيزات البني

ة  دمات البلدي ٥٩٢٢٦١٢١٥٢٢٤٤٨٨٠٤٨٩٣٥٤٤٥٦٥٤٦٥٤٠٠٥٧١٠الخ
ي    دفاع  واألمن القوم ٥٧٦٠١٦١٦٩٢٥٣٥٤٩٤٩٥٠١٥٠٠٢٥٦٧٩٧٥٧٨٢٣١٦٨٧٠٠٧٤٨٦٦ال

٤٩١٧٦٥٨١٧١٤٠٥٣٠٣٩٧٠٦٣٧٩٥٢٣٠٨٣٦٢٥٠٦٧١٦٤٥٨١٩٢٧٧
٦٤٨٧١٤٥٢٣٤٧٦٤١٥٤٣٩٥٠٠٤٢٠٤٣٦

ات  ٧١٠٧٩١٦٧٦٩٧٠٦٩١٥٦٨٥٩٧١٣٣٧٢٧١٤٧٥٦٥٤٩٠ اإلعــانـــــ

وع  ١٨١٠٠٠١٩٦٩٥٠١٦٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٨١٠٠٠١٩٦٠٠٠١٦٥٠٠٠١٨٥٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــ
ع  ائض / العجز ) المتوق -٢٨٠٠٠-٤٤٠٠٠-١٨٠٠٠-١٧٠٠٠-١٨٥٠٠-١٥٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٧٨٠٠-٣٠٠٠٠(الف

  (  مليون ريال  )   

ة   ود العام رافق والبن اإلدارة العامة والم
ة المتخصصة    (٤) راض الحكومي مؤسسات اإلق

(٢) جدول رقم (١) : تقديرات الميزانية السنوية للدولة  ( حسب القطاعات  ) تابع
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 ٣٢/١٤٣١ ٣١/١٤٣٠ ٢٩/١٤٢٨ ٢٨/١٤٢٧ ٢٧/١٤٢٦ ٢٦/١٤٢٥ ٢٥/١٤٢٤ ٢٤/١٤٢٣ ٢٣/١٤٢٢ ٢٢/١٤٢١
ات  ـاعــــــــــــــــــ   القطـــــــــــــــ

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

رادات (أ)  اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة   رادات النفطي ١٦٩٠٠٠٩٧٠٠٠١١٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٢٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٣٣٠٠٠٠٣٧٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠  اإلي

رى  ٤٦٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠٥٥٠٠٠٦٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠٠٠٩٠٠٠٠٧٠٠٠٠  إيرادات أخ
وع  ٢١٥٠٠٠١٥٧٠٠٠١٧٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٩٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٥٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٠٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــ

ات (ب)  المصروفـــــــــــــــــــــــــــ
رية ٥٣٠١٠٤٧٠٣٧٤٩٦٠٩٥٥٨٣٢٦٩٨٩٩٨٧١٦٤٩٦٤٨٣١٠٤٦٠٠١٢١٩٤٢١٣٧٤٤٠ تنمية الموارد البش

ل واإلتصاالت   ٥٧٣٢٥٤٦٤٥٦٣٤٦٣٥٢٨٦٢٩٩٨٠٤١١٣٢٩١٢١٤٣١٤٦٤٢١٦٤٤٢ النق
وارد اإلقتصادية   ٥٦٢٩٤٩٦٩٦٩٢٧٧٠٢٠١٠٥١٦١٢٤٥٤١٣٩٠٢١٦٣١٧٢١٦٩٢٢٩٢٨٨ تنمية الم

ة    ة اإلجتماعي ١٨٠٨٩١٨٩٧٠١٦٧٦٧١٧٩٧١٢٣٠٥٧٢٦٧٩٨٣١٠١٠٣٤٤٢٦٤٠٤٢٦٤٦٦٠٠ الصحة والتنمي
ة األساسية   ٢٥٣٢٢٦٩٣٢٥٤٤٢٦٢٠٣٢٩٢٤٥٥٥٥١٨٨٦٣٨٤٧٧٦٢٨٤٣٨ تنمية تجهيزات البني

ة  دمات البلدي ٧٢٢٤٧٩٦٥٥٣٩٣٦١٩٢٨٩٧٦١١٥٨٨١٣٥٧٦١٤٩٥٤١٦٥٠٩١٨٧٤٨ الخ
ي    دفاع  واألمن القوم ٧٨٨٥٠٦٩٣٨٢٧٠٣٠٣٧٨٤١٤٩٥١٤٦١١٠٧٧٩١٣٢٩٢٢١٤٣٣٣٦١٥٤٧٥٢١٦٩٦٦٧ ال

٣٧٣٧٢٣٩٣١٦٤٤٨٤٨٤٩٩٣٦٥١٦٦٥٦٢٨١٤٦١٧٥٦٦٣٠٣١٧٩١٤٨٩٢٠١٧
٤١١٣٧٣٣٧٥٣٨٧٥٠٢٥٧٥١٠٢٦٤٧٩٥٢٤٥٩٦

ات  ـانـــــ ٦١٥١٥٨٣١٦٦٠٠٥٢٧٦٨٣١٨٨٤٦٩١٢٨٠٨١٤٣٢٩١٧٦٠٢٢٠٧٦٤ اإلعـ

وع  ٢١٥٠٠٠٢٠٢٠٠٠٢٠٩٠٠٠٢٣٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٣٥٠٠٠٣٨٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٥٠٠٠٥٤٠٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــ
ع  ائض / العجز ) المتوق -٧٠٠٠٠-٠٥٥٠٠٠٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٦٥٠٠٠-٣٠٠٠٠-٣٩٠٠٠-٠٤٥٠٠٠(الف

ة   .(٤) عودي للتنمي تشمل التحويالت الى الصندوق الس
رة   .(٥) رادات مباش ريق اإلي داره     ٢١٧٥  مليون ريال حيث تم تمويله عن ط اتف ومق عة اله المخصص لقطاع النقل واإلتصاالت اليشمل المبلغ المخصص لتوس

  المصدر:  وزارة المالية  .

  (  مليون ريال  )   

ة   ود العام رافق والبن اإلدارة العامة والم
ة المتخصصة   (٤) راض الحكومي مؤسسات اإلق

( حسب القطاعات ) تقديرات الميزانية السنوية للدولة : (١) جدول رقم (٣) تابع



 إحصاءات المالية العامة                       ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٨١

رادات   اإلي
النفطية 

رادات   اي
اإلجمالي اخرى

المصروفات
 الجارية

المصروفات
اإلجمالي  الرأسمالية 

(٩٠/١٣٨٩) ١,٨-١٩٦٩٥١١٩٥٤٩٥٦٦٨٣٨٥٣٢١٧٥٦٠٢٨٣٦٠-
(٩١/١٣٩٠) ١٩٧٠٧١٢٢٨١٨٧٩٤٠٣٩٨٩٢٣٠٤٦٢٩٣١٦٤٧٧,٣
(٩٢/١٣٩١) ١٩٧١٩٦٨٥١٤٣٥١١١٢٠٤٧٥٦٣٣٧٤٨١٣٠٢٩٩٠٩,٨
(٩٣/١٣٩٢) ١٩٧٢١٣٤٨٠١٨٨٨١٥٣٦٨٥٦٥٤٤٥٠٤١٠١٥٨٥٢١٠١٣,٦
(٩٤/١٣٩٣) ١٩٧٣٣٩٢٨٥٢٤٢٠٤١٧٠٥٨٤٧٠١٠١٢٥١٨٥٩٥٢٣١١٠٤٣,٢
(٩٥/١٣٩٤) ١٩٧٤٩٤١٩٠٥٩١٣١٠٠١٠٣١٥٢٠٧١٩٨٣٢٣٥٠٣٩٦٥٠٦٤٤٠,٧
(٩٦/١٣٩٥) ١٩٧٥٩٣٤٨١٩٩٠٣١٠٣٣٨٤٣٧٩٣١٤٣٣٠٤٨١٢٣٥٢٢١٤٩١٣,٥
(٩٧/١٣٩٦) ١٩٧٦١٢١١٩١١٤٧٦٦١٣٥٩٥٧٧٣٦٢١٥٤٦٥٢١٢٨٢٧٣٧٦٨٤٣,٤
(٩٨/١٣٩٧) ٢,٨-١٩٧٧١١٤٠٤٢١٦٦١٧١٣٠٦٥٩٧١٤١٧٦٦٦٣١١٣٨٠٤٨٧٣٨٩-
(٩٩/١٣٩٨) ٦,٠-١٩٧٨١١٥٠٧٨١٦٤٢٧١٣١٥٠٥٨٣٤٨٨٦٤٤٨٤١٤٧٩٧٢١٦٤٦٧-
(٠٠/١٣٩٩) ١٩٧٩١٨٩٢٩٥٢١٩٠١٢١١١٩٦١٠٢٤٤٧٨٣٢٧٧١٨٥٧٢٤٢٥٤٧٢٦,٨
(٠١/١٤٠٠) ١٩٨٠٣١٩٣٠٥٢٨٧٩٥٣٤٨١٠٠١٣٢٦٦١١٠٤٠٩٤٢٣٦٧٥٥١١١٣٤٥٢٠,٤
(٠٢/١٤٠١) ١٩٨١٣٢٨٥٩٤٣٩٤١٢٣٦٨٠٠٦١١٣٦٣٦١٧١٠١٤٢٨٤٦٥٠٨٣٣٥٦١٣,٤
(٠٣/١٤٠٢) ١٩٨٢١٨٦٠٠٦٦٠١٧٦٢٤٦١٨٢١٠٢٢٤٨١٤٢٦٦٤٢٤٤٩١٢١٢٧٠٠,٢
(٠٤/١٤٠٣) ٥,٣-١٩٨٣١٤٥١٢٣٦١٢٩٦٢٠٦٤١٩١٢٤٠٥٢١٠٦١٣٤٢٣٠١٨٦٢٣٧٦٧-
(٠٥/١٤٠٤) ١٠,٧-١٩٨٤١٢١٣٤٨٥٠١٦١١٧١٥٠٩١٢١٦٩٦٩٤٦٦٧٢١٦٣٦٣٤٤٨٥٤-
(٠٦/١٤٠٥) ١٣,٤-١٩٨٥٨٨٤٢٥٤٥١٤٠١٣٣٥٦٥١١٩٨٦٥٦٤١٣٩١٨٤٠٠٤٥٠٤٣٩-
(٠٧/١٤٠٦) ١٨,٩-١٩٨٦٤٢٤٦٤٣٤٠٣٤٧٦٤٩٨٩٨٨٩٤٣٨٥٢٨١٣٧٤٢٢٦٠٩٢٤-
(٠٨/١٤٠٧) ٢٥,٣-١٩٨٧٦٧٤٠٥٣٦٤٠٦١٠٣٨١١١٣٤٤١٩٥٠٥٠٠١٨٤٩١٩٨١١٠٨-
(٠٩/١٤٠٨) ١٧,٠-١٩٨٨٤٨٤٠٠٣٦٢٠٠٨٤٦٠٠١١٦٢٨٣٢٤٥٧٣١٤٠٨٥٦٥٦٢٥٦-
(١٠/١٤٠٩) ١١,٣-١٩٨٩٧٥٩٠٠٣٨٧٠٠١١٤٦٠٠١١٨٣٠٣٣٦٥٦٧١٥٤٨٧٠٤٠٢٧٠-

(١)١٩٩١ - ١٩٩٠
١٨,٤-١١/١٤١٠٢٤٦٢٩٧٧٠٣٤٢٣١٦٦٣٩٣٧٧٢٠٥١١٠٢٢٠٤٨٧٤٢٥١٧٠٧٨٦-١٢/١٤١١-
(١٣/١٤١٢) ١٣,٦-١٩٩٢١٢٨٧٩٠٤٠٨٥٧١٦٩٦٤٧١٦٢٣٥٠٧٦٦٣٧٢٣٨٩٨٧٦٩٣٤٠-
(١٤/١٤١٣) ٩,٤-١٩٩٣١٠٥٩٧٦٣٥٤٦٩١٤١٤٤٥١٨٤٨٧٨٣٠١٢١٨٧٨٩٠٤٦٤٤٥-
(١٥/١٤١٤) ٦,٩-١٩٩٤٩٥٥٠٥٣٣٤٨٦١٢٨٩٩١١٦١٣٨٠٢٣٩٦١٦٣٧٧٦٣٤٧٨٥-
(١٦/١٤١٥) ٥,١-١٩٩٥١٠٥٧٢٨٤٠٧٧٢١٤٦٥٠٠١٤٨٧٧٦٢٥١٦٧١٧٣٩٤٣٢٧٤٤٣-
(١٧/١٤١٦) ٣,٢-١٩٩٦١٣٥٩٨٢٤٣١٠٣١٧٩٠٨٥١٧١٢٥٨٢٦٨٥٩١٩٨١١٧١٩٠٣٢-
(١٨/١٤١٧) ٢,٦-١٩٩٧١٥٩٩٨٥٤٥٥١٥٢٠٥٥٠٠٢١٨٨٨٠٢٣٩٢٢٢١٢٧٢١٥٧٧٢-
(١٩/١٤١٨) ٨,٩-١٩٩٨٧٩٩٩٨٦١٦١٠١٤١٦٠٨١٧١١٦٣١٨٨٩٧١٩٠٠٦٠٤٨٤٥٢-
(٢٠/١٤١٩) ٦,٠-١٩٩٩١٠٤٤٤٧٤٣٠٠٧١٤٧٤٥٤١٦٧١٩٥١٦٦٤٦١٨٣٨٤١٣٦٣٨٧-

(٢)(٢١/١٤٢٠)٢٠٠٠٢١٤٤٢٤٤٣٦٤١٢٥٨٠٦٥٢١٦٩٥٨١٨٣٦٤٢٣٥٣٢٢٢٢٧٤٣٣,٢
 (٢٢/١٤٢١) ٣,٩-٢٠٠١١٨٣٩١٥٤٤٢٤٤٢٢٨١٥٩٢٢٣٥٠٨٣١٦٣٢٢٥٥١٤٠٢٦٩٨١-
(٢)(٢٣/١٤٢٢)٢,٩-٢٠٠٢١٦٦١٠٠٤٦٩٠٠٢١٣٠٠٠٢٠٣٥٠٠٣٠٠٠٠٢٣٣٥٠٠٢٠٥٠٠-
 (٢٤/١٤٢٣) ٢٠٠٣٢٣١٠٠٠٦٢٠٠٠٢٩٣٠٠٠٢٢٣٥٣٠٣٣٤٧٠٢٥٧٠٠٠٣٦٠٠٠٤,٥
(٢)(٢٥/١٤٢٤)٢٠٠٤٣٣٠٠٠٠٦٢٢٩١٣٩٢٢٩١٢٤٧٦٤٩٣٧٥٥١٢٨٥٢٠٠١٠٧٠٩١١١,٤
 (٢٦/١٤٢٥) ٢٠٠٥٥٠٤٥٤٠٥٩٧٩٥٥٦٤٣٣٥٢٨٤١٧٣٦٢٣٠١٣٤٦٤٧٤٢١٧٨٦١١٨,٤
(٢٧/١٤٢٦)٢٠٠٦٦٠٤٤٧٠٦٩٢١٢٦٧٣٦٨٢٣٢٢٤١١٧٠٩١١٣٩٣٣٢٢٢٨٠٣٦٠٢١,٠
(٢٨/١٤٢٧)٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٠٦١٤٦٤٢٨٠٠٣٤٧١٩٩١١٩٠٤٩٤٦٦٢٤٨١٧٦٥٥٢١٢,٣
(٢٩/١٤٢٨)٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩١١٧٦٢٤١١٠٠٩٩٣٣٨٨٨٣٩١٣١٢٣٠٥٢٠٠٦٩٥٨٠٩٢٤٣٢,٥
(٣١/١٤٣٠)٦,١-٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٧٥٣٨٥٥٠٩٨٠٥٤١٦٥٩٤١٧٩٨٤٠٥٩٦٤٣٤٨٦٦٢٩-

وإعتبارها ميزانية واحدة  حيث لم  تصدر ميزانية للسنة  ( ١٩٩٠م ) ١٤١١/١٤١٠ مع ميزانية  ( ١٩٩١م تم دمج إعتمادات ١٤١٢/١٤١١ ( (١)

شهرًا. المالية ١٤١٢/١٤١١  (١٩٩١م) .  ( ١٣ ) تم صرف رواتب (٢)

 مالحظة : إعتبارًا من ميزانية ١٤٠٨/١٤٠٧ تبدأ السنة المالية من اليوم العاشر من برج الجدي من آل عام وتنتهي فى اليوم التاسع من برج الجدي من
العام التالي، بينما آانت السنة المالية فى السنوات السابقة تبدأ من شهر رجب من آل عام وتنتهي بنهاية شهر جمادى الثانية من العام التالي.

المصدر:  وزارة المالية.  

اإليرادات والمصروفات الفعلية السنوية للدولة : (٢) جدول رقم

رادات  نسبة إجمالي اإلي
الفائض /العجز الى  

ي   الناتج المحل
االجمالي 

    ( مليون ريال ) 

الفائض  / 
العجز الفعلي 

إجمالي المصروفات 
السنة 



 األرقام القياسية لتكاليف المعيشة                                ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٨٢

رقم الصفحةالـــجدول

٢٨٣الـرقـم القـياسي لتـكـاليــف المـعيــشة لجـميـع السـكان ١-

٢٨٤الـرقـم الـقـيـاسي ألسـعـار الجـمـلـة٢-

القسم السادس 

األرقام القياسية لتكاليف المعيشة
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السنة 

١٩٧٩٨٨,٦٧٨,٦١٠٣,٦١٢٣,٥١٠٥,٥٨٤,٣٥٢,٠١١١,٧١١١,٢
١٩٨٠٩٢,٥٨٤,١١١٦,٩١٢٣,٩١٠٥,٠٨٥,٣٥٤,٩١٠٩,٦١١٤,٧
١٩٨١٩٥,١٨٨,٥١٢٣,٩١٢٤,٠١٠٧,٧٨٥,٠٥٧,٤١٠٩,٧١١١,٧
١٩٨٢٩٦,٠٩٠,٢١٢٨,١١٢١,٤١٠٧,٨٩١,٤٥٩,٨١٠٨,٢١٠٥,٦
١٩٨٣٩٦,٢٩٠,٤١٢٨,٧١٢٣,٢١٠٦,٦٩٥,١٥٨,٢١٠٧,٠١١١,٠
١٩٨٤٩٤,٧٨٩,٨١٢٨,٩١١٩,٦١٠٥,٤٩٤,٩٥٧,٢١٠٠,٨١١٠,٩
١٩٨٥٩١,٨٨٧,٣١٢٢,٩١١٦,٠٩٩,٣٩٥,٨٥٧,١٩٦,٠١٠٤,٧
١٩٨٦٨٨,٩٨٦,١١١٩,٥١٠١,٩٩٥,٩٩٣,٦٨١,٣٩٣,٥١٠٦,٧
١٩٨٧٨٧,٥٨٤,٨١١٦,٩٨٧,٧٩٨,٩٩٤,٨٦٩,٢٩٥,٨١١٠,٥
١٩٨٨٨٨,٤٨٤,٩١١٣,٦٨١,٦١٠٠,٨٩٧,٤٧٦,٥٩٦,٥١١٣,٠
١٩٨٩٨٩,٢٨٦,٩١١١,٤٧٩,٧٩٩,٧٩٩,٣٨٠,٣٩٧,٦١١٠,٦
١٩٩٠٩١,٠٨٨,٢١١١,٥٧٩,٦٩٩,٤٩٨,٠٩٢,٧٩٦,٢١٠٥,٦
١٩٩١٩٥,٢٩٥,٠١١١,٣٨٣,٣١٠٢,٢٩٧,٥٩٧,٠٩٩,١١٠٦,٣
١٩٩٢٩٤,٨٩٨,٥١١٢,٦٨٤,٤١٠٣,٠٩٩,٢٨٥,٤١٠١,٢١٠٥,٣
١٩٩٣٩٥,٦٩٩,٨١١١,٧٨٨,٥١٠١,٩٩٩,٢٨٢,٥١٠١,٣١٠٦,٥
١٩٩٤٩٦,٣٩٨,٢١٠٩,٦٩٣,٧١٠٠,٥٩٨,٦٨٣,٦١٠١,٣١٠٨,١
١٩٩٥١٠١,١٩٨,٦١٠٨,٧١٠٠,٦١٠١,١٩٩,٦١٠١,٨١٠١,٨١٠٨,٣
١٩٩٦١٠٢,٠١٠٠,٧١٠٦,٨١٠١,١١٠٤,٨٩٨,٧١٠٠,٩١٠٢,١١٠٨,٧
١٩٩٧١٠١,٦١٠٢,١١٠٥,٤١٠٠,٤١٠٣,٠٩٨,٨٩٩,٨١٠٢,٢١٠٤,٩
١٩٩٨١٠١,٣١٠٣,٣١٠٤,٢٩٩,٩١٠٢,٦٩٩,٧٩٨,٦١٠١,٩١٠١,٣
١٩٩٩١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠
٢٠٠٠٩٨,٩٩٨,٠٩٥,٠١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,٢١٠٠,١٩٩,٧٩٩,٦
٢٠٠١٩٧,٨٩٧,٦٩٢,٩١٠٠,١٩٧,٣١٠٠,٧٩٦,٣٩٩,٥٩٨,٨
٢٠٠٢٩٨,٠٩٨,٠٩٢,٣١٠٠,٠٩٦,٨١٠٠,٨٩٦,٤٩٩,٣١٠٠,٨
٢٠٠٣٩٨,٦٩٨,٦٩١,٨١٠٠,٠٩٦,٢١٠١,٠٩٤,٨٩٨,٧١٠٣,٢
٢٠٠٤٩٨,٩١٠٣,٤٨٩,٦١٠٠,٣٩٤,٥١٠١,٤٩٤,٢٩٨,١١٠٣,٩
٢٠٠٥٩٩,٦١٠٦,٥٨٨,٣١٠٠,٠٩٤,٩١٠١,٤٩١,٨٩٨,٤١٠٦,٤
٢٠٠٦١٠١,٨١١٢,٢٨٧,٧١٠١,٠٩٥,٢١٠٢,٧٨٨,٩٩٨,٧١١٤,٦
٢٠٠٧١٠٦,٠١٢٠,١٨٥,٦١٠٩,٢٩٦,٤١٠٧,٠٨٨,١٩٨,٩١٢٠,٧
٢٠٠٨١١٦,٥١٣٧,٠٨٥,٩١٢٨,٣١٠٣,٨١١٢,٤٨٨,٣١٠١,٠١٣٣,٦
٢٠٠٩١٢٢,٤١٣٩,٧٨٦,٣١٤٦,٤١١٢,٦١١٣,٢٨٩,٢١٠٢,٣١٣٩,٣
٢٠١٠

١٢٦,١١٤٤,٤٨٦,٢١٥٤,٩١١٥,٧١١٣,١٨٩,٦١٠٣,٢١٤٣,٥الربع األول 

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

 (١٩٩٩=١٠٠)

األقمشة  
والمالبس 
واألحذية 

األطعمة  
والمشروبات

الرقم 
ام  القياسي الع

التأثيث  
المنزلي

الرعاية 
الطبية 

جدول رقم (١) :  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان
للمدن الست عشرة مجتمعة

النقل  
واإلتصاالت 

التعليم  
والترويح

السلع  
والخدمات  
األخرى

الترميم 
واأليجار 
والوقود  
والمياه 
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ة  ١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧السنــــــــــــــــــــ

ام   رقم القياسي الع ٧٩,٣٨٢,٣٨٨,٢١٠٠,٠١٠١,١١٠٢,٩١٠٦,٠١٠٧,٤١٠٨,٠١٠٩,٩١١٧,٩١١٧,٦١١٧,٦ال

ة  ١-  ات الحي ة والحيوان واد الغذائي ٨٠,٩٨٠,٧٨٣,٧١٠٠,٠١٠١,٢١٠٦,١١١١,١١١٢,١١١٣,٧١١٩,٩١٢٠,٥١٢٣,٠١٢٤,٢الم

دخان ٢-  روبات وال ٩٥,٨٩٧,٨٩٧,٦١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,١١٠٧,٨١٠٩,٩١١١,١١١١,١١١١,٢١١٢,٦١٢٠,٨المش

ة عدا المحروقات    ٣-  واد األولي ٧١,٧٧٢,٣٨٣,٣١٠٠,٠١٠٦,٨١٢٣,٧١٣٣,٦١٢٦,٦١٣٠,٩١٢٨,٧١٣٢,٣١٤٢,٧١٤١,٠الم

لة  ٤-  واد ذات الص ة والم ٩٤,٠٩٤,٤٩٥,٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٩٧,٨٩٦,٩٩٨,١١٩٤,١١٩٤,١١٩٤,١المحروقات المعدني

ة   ٥-  ة والنباتي دهون الحيواني زيوت وال ١٠٣,٤٩٢,٤٩٤,٥١٠٠,٠١٠٢,٥١٠٥,٧١٠٩,٧١١٠,٦١١٠,٠١١٣,٥١١٨,٦١١٩,١١١٩,٧ال

لة  ٦-  واد ذات الص ة والم واد الكيميائي ٧٧,٩٧٨,٨٨٣,٩١٠٠,٠٩٩,٩٩٩,٠٩٦,٧٩٣,٠٩٤,٦١١٠,٦١١٨,٦١١١,٤١١٥,٠الم

٨٣,١٨٠,٩٨٥,٠١٠٠,٠١٠٢,٦١٠٤,٨١١٠,٢١١٦,٠١١٨,٢١١٦,٩١١٢,٠١١١,٠١١١,٠السلع المصنعة المصنفة حسب المادة     ٧- 

ل  ٨-  دات النق ٧٤,٢٨١,٦٨٩,٢١٠٠,٠١٠١,٦١٠٢,١١٠٧,١١١٠,٣١١١,٣١١١,٥١١٤,٠١١٣,٧١١٠,٥اآلالت ومع

٨٠,٥٨٣,٩٩٣,٤١٠٠,٠١٠٠,٠٩٩,٩١٠٠,٩١٠٢,٥١٠٣,٠١٠٣,٣١٠٤,٤١٠٢,٦٩٨,٩أصناف مصنعة متنوعة ٩- 

٦٧,٧٨٠,٠٩٧,١١٠٠,٠٩٥,٤٩٤,٧٨٧,٢٨٤,٢٨٩,١٩٤,٩٩٥,٣٩٩,٢٨١,٨ سلع أخرى ١٠-

جدول رقم (٢) : الرقم القياسي ألسعار الجملة
 (١٩٨٨ = ١٠٠)
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ة  ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠السنــــــــــــــــــــ
الربع األول  

ام   رقم القياسي الع ١١٥,٤١١٥,٩١١٦,٣١١٦,٢١١٦,٢١١٧,٢١٢٠,٨١٢٤,٣١٢٥,٧١٣٢,٨١٤٤,٧١٤٠,٣٠١٤٣,٠ال

ة  ١-  ات الحي ة والحيوان واد الغذائي ١٢٤,٧١٢٣,٨١٢١,٠١٢٢,٩١٢٢,٦١٢٢,٨١٢٣,١١٢٧,٧١٣٢,٧١٤٧,١١٦٠,٥١٦٢,٠٠١٦٣,٣الم

دخان ٢-  روبات وال ١٢٧,٢١٢٧,٣١٢٧,١١٢٧,٤١٢٩,٠١٢٩,٢١٢٩,٨١٣٠,٢١٢٩,٠١٢٩,٧١٣١,٦١٣٥,٣٠١٤٨,٩المش

ة عدا المحروقات    ٣-  واد األولي ١٥١,٥١٥١,٩١٥٤,٢١٦٥,٢١٦٥,٦١٦٠,٨١٨١,٤١٨٩,٢١٨٤,٦١٩٣,٧١٩٣,٦١٨١,٧٠١٨٥,١الم

واد ذات الصلة  ٤-  ة والم ١٩٤,١٢٠٨,١٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٥,٣١٩٢,٦١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨٠١٨٤,٨المحروقات المعدني

ة   ٥-  ة والنباتي دهون الحيواني زيوت وال ١٢٠,٧١٢٠,٢١١٠,٦١٠٧,١١٠٧,١١٠٨,٨١١١,٥١١٤,١١١٤,٧١١٨,٤١٣٣,٢١٣٦,٣٠١٣٦,٧ال

لة  ٦-  واد ذات الص ة والم واد الكيميائي ٩٩,١٩٩,٠١١٠,٥١٠١,٢١٠١,١١١٢,٠١٢٤,٧١٣٤,٦١٤٣,١١٥٦,٥١٧٨,٣١٤١,٧٠١٦٣,١الم

١١٠,٠١٠٨,٧١٠٧,٧١٠٧,٩١٠٨,٠١٠٧,٩١١٤,٩١١٧,٥١٢٠,١١٢٦,٣١٤٢,٠١٣٤,٣٠١٣٤,٤السلع المصنعة المصنفة حسب المادة     ٧- 

ل  ٨-  دات النق ١٠٦,٧١٠٦,٣١٠٧,٠١٠٧,٨١٠٧,١١٠٦,٢١٠٩,٠١١٠,٣١١٤,٥١١٩,٤١٢٦,٨١٢٦,٠٠١٢٥,٣اآلالت ومع

٩٥,٢٩٢,١٩١,٠٩١,١٩٢,٠٩٣,٣٩٥,٠٩٧,٨١٠٠,٩١٠٦,٥١٢٠,٦١٢٣,٠٠١٢٩,٤أصناف مصنعة متنوعة ٩- 

٧٣,١٧٠,٦٧٠,٤٦٧,٦٧٦,٢٨٨,١٩٤,١١٠٤,٢١٢٧,٠١٤٥,٧١٧٢,٦١٩٦,٣٠٢١٠,٩ سلع أخرى ١٠-

 مالحظات :
اير  ١٩٨٥م .  ى ين  - بدأت عمليات جمع أسعار الجملة ف

ام    د باألرق ي الجدي ام    ١٩٨٨م سنة أساس وقامت بربط الرقم القياس ار ع ة بإعتب ربع األول  ١٩٩١م قامت  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بإصدار رقم قياسي جديد ألسعار الجمل  - إعتبارًا من ال
ام  ١٩٨٥م.       القياسية القديمة إبتداًء من ع

ط .  المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطي

  تابع  ( ٢ ) جدول رقم ( ٢ ) : الرقم القياسي ألسعار الجملة
 (١٩٨٨ = ١٠٠)
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٨٧التجــــارة الخارجيــــة  ( الصادرات  و الواردات )١-

٢٨٨الصادرات حسب األقســـام الرئيسة٢-

٢٨٩تــصنـــيـــف الـــــــــواردات  ٣-

٢٩٢مصـــــــادر الــــــــــواردات ٤-

٣٠٠جهــــــات الصــــــــــادرات  ٥-

القسم السابع

إحصاءات التجارة الخارجية
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  نسبة التغير  نسبة التغير
واردات (٢)المئوية الصادرات(١)السنة   المئوية ال

٢٥٧٨--١٩٦٨٩١١٨--
١٩٦٩٩٤٩٦٤,١٣٣٧٨٣١,٠
١٩٧٠١٠٩٠٧١٤,٩٣١٩٧٥,٤-
١٩٧١١٧٣٠٣٥٨,٦٣٦٦٨١٤,٧
١٩٧٢٢٢٧٦١٣١,٥٤٧٠٨٢٨,٤
١٩٧٣٣٣٣٠٩٤٦,٣٧٣١٠٥٥,٣
١٩٧٤١٢٦٢٢٣٢٧٨,٩١٠١٤٩٣٨,٨
١٤٨٢٣٤٦,١-١٩٧٥١٠٤٤١٢١٧,٣
١٩٧٦١٣٥١٥٤٢٩,٤٣٠٦٩١١٠٧,٠
١٩٧٧١٥٣٢٠٩١٣,٤٥١٦٦٢٦٨,٣
٦٩١٨٠٣٣,٩-١٩٧٨١٣٨٢٤٢٩,٨
١٩٧٩٢١٣١٨٣٥٤,٢٨٢٢٢٣١٨,٩
١٩٨٠٣٦٢٨٨٥٧٠,٢١٠٠٣٥٠٢٢,٠
١٩٨١٤٠٥٤٨١١١,٧١١٩٢٩٨١٨,٩
١٣٩٣٣٥١٦,٨-١٩٨٢٢٧١٠٩٠٣٣,١
١٣٥٤١٧٢,٨-١٩٨٣١٥٨٤٤٤٤١,٦-
١١٨٧٣٧١٢,٣-١٩٨٤١٣٢٢٢٠١٦,٥-
٨٥٥٦٤٢٧,٩-١٩٨٥٩٩٥٣٦٢٤,٨-
٧٠٧٨٠١٧,٣-١٩٨٦٧٤٦٧٨٢٥,٣-
١٩٨٧٨٦٨٨٠١٦,٣٧٥٣١٣٦,٤
١٩٨٨٩١٢٨٨٥,١٨١٦٠٧٨,٤
١٩٨٩١٠٦٢٩٤١٦,٤٧٩٢٧٨٢,٩-
١٩٩٠١٦٦٣٣٩٥٦,٥٩٠٢٨٢١٣,٩
١٩٩١١٧٨٦٣٦٧,٤١٠٨٩٣٤٢٠,٧
١٩٩٢١٨٨٣٢٥٥,٤١٢٤٦٠٦١٤,٤
١٠٥٦١٦١٥,٢-١٩٩٣١٥٨٧٧٠١٥,٧-
١٩٩٤١٥٩٥٩٠٠,٥٨٧١٩٢١٧,٢-
١٩٩٥١٨٧٤٠٣١٧,٤١٠٥١٨٧٢٠,٦
١٩٩٦٢٢٧٤٢٨٢١,٤١٠٣٩٨٠١,١-
١٩٩٧٢٢٧٤٤٣٠,٠١٠٧٦٤٣٣,٥
١١٢٣٩٧٤,٤-١٩٩٨١٤٥٣٨٨٣٦,١
١٩٩٩١٩٠٠٨٤٣٠,٧١٠٤٩٨٠٦,٦-
٢٠٠٠٢٩٠٥٥٣٥٢,٩١١٣٢٤٠٧,٩
١١٦٩٣١٣,٣-٢٠٠١٢٥٤٨٩٨١٢,٣
٢٠٠٢٢٧١٧٤١٦,٦١٢١٠٨٨٣,٦
٢٠٠٣٣٤٩٦٦٤٢٨,٧١٥٦٣٩١٢٩,٢
٢٠٠٤٤٧٢٤٩١٣٥,١١٧٧٦٥٩١٣,٦
٢٠٠٥٦٧٧١٤٤٤٣,٣٢٢٢٩٨٥٢٥,٥
٢٠٠٦٧٩١٣٣٩١٦,٩٢٦١٤٠٢١٧,٢
٢٠٠٧٨٧٤٤٠٣١٠,٥٣٣٨٠٨٨٢٩,٣

(٣) ٢٠٠٨١١٧٥٤٨٢٣٤,٤٤٣١٧٥٣٢٧,٧
(٤) ٣٥٨٣٧٨١٧,٠-٢٠٠٩٧٢١١٠٩٣٨,٧-

(٢)  سيف.      (١) تشمل إعادة التصدير.

. أرقام معدلة.      (٤)   أرقام أولية   (٣)

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (١) : التجــــارة الخــارجيـــــــة
( بماليين الرياالت)
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١٩٨٤١٢٧٨٦٧١٦٦١٤٦٠٢٩١٨٥٨٠٢٥٠٥١٣٢٢٢٠

١٩٨٥٩٣٩٥٣٢٥٧٢٢٤٤٤٩٣٣٩٢٦١١٩٢٠٧٢٩٩٥٣٦

١٩٨٦٦٦٩٤٧٥١٩٢٩٤٤١١٤٨٤٣٠٨٤٤٥٢٢٣٧٧٤٦٧٨

١٩٨٧٧٦٦١٨٨٤١٣٧٦٢٢٢٦٠٧٢٧٣٣٣٥٩٢٢٨٠٨٦٨٨٠

١٩٨٨٧٥٩٨٧١٢٢٩٦٣٣٣٣٨١٣٨٢٤٨٧٦٢٣٢٣٩٢٩١٢٨٨

١٩٨٩٩٠٨٤٠١٤٤٢٥٦١٦٤١٦٠٩٩٥٢٠٠٦٩٢٢٣٤٩١٠٦٢٩٤

١٩٩٠١٥٠٨٦٨١١٨٢٥٦٦١٣٧٥٨١٢٣١٣٠١٩٢٤٢٤١٤١٦٦٣٣٩

١٩٩١١٦٣٣٠٨١٤٠٣٥٥١٣٣٤٠١١٠٤٣٣٩٠١٢٨١٢٢٩٧١٧٨٦٣٦

١٩٩٢١٧٤٢٤٣١٥٧٨٥٧٤٢٢٧٣٦٨٩٧٤٩٣١٠٩١١٥٤٥١٨٨٣٢٥

١٩٩٣١٤٤٦٣٦١٦٥٦٥٨١٩٢٥٣٠٨٦٩٤٦٠١٢٧٣١٥٢٧١٥٨٧٧٠

١٩٩٤١٤٢٨٢٩١٤٣٠٧٨٧٨٣٣٧٠٩٤٣٥٤٦١٢٨٢١٣١٢١٥٩٥٩٠

١٩٩٥١٦٣٠٨٣١٥٨٩١٠١٦٦٥٤٥٥٢٦٣١٨٥١١٨٦٦١٧٦٢١٨٧٤٠٣

١٩٩٦٢٠٣٧٤٣١٣٣٩١٠٤٣٥٤٢٨٩٢٣٩٦١٠٦٥١٨٤٠٢٣٢١٢٢٧٤٢٨

١٩٩٧٢٠٠٢٤٩١٦٦٠١١٠٣٦٥٦٦٢٣٠٠٢١٠٧٦٢٢٨٥٢٤٧٣٢٢٧٤٤٣

١٩٩٨١٢٢٤٦١١٦٦٣٩٩٦١٤١٥٢٢٢٠٠١٠٢٢٢١٣٣١٧٩٦١٤٥٣٨٨

١٩٩٩١٦٨٧٢٧١٧٦٨٩١٨٩٣٥٢٩٢١٧٥٨٧٣١٩٥٤١٨٦٩١٩٠٠٨٤

٢٠٠٠٢٦٥٧٤٧١٧٠٠١٢١٢٥٣٨٠٥١٩٨٢٩٥١٢٣٥٧١٨٨٦٢٩٠٥٥٣

٢٠٠١٢٢٤٧١٦١٥٤١١٣٤٧٨٦١٧٩٢٠٤٤١٠٤٢٢٢٦٣٣٦٣٥٢٥٤٨٩٨

٢٠٠٢٢٣٩٩٧٣١٨٤٥١٣٧٠٤٥٧١٧٢٥٣٧١١٣٨٢٧٥٠٤٠٧٧٢٧١٧٤١

٢٠٠٣٣٠٨٩٩٣٣٠٣٨١٦٢٠٠٧٠١١٣٦٦٧١٤١٦٤٤١١٤٩٢٨٣٤٩٦٦٤

٢٠٠٤٤١٥٦٩٦٣٦٥٧١٨٦٧٣١٢٤٥٥٤٤٨٢٢١٣٢٦١٦٧٩٢٢٩٤٧٢٤٩١

٢٠٠٥٦٠٦٣٧١٤٣٦١٢٤٣٢٩١٧٧٢٦٤٩٩١٢٧٨٤٥٨٠٩١٠٧٧٣٦٧٧١٤٤

٢٠٠٦٧٠٦٤٨٦٥٢٢٨٢٦٤٤١١٩٤٩٥٦٧٨١٣٩١٤٨١٨٥١٤٨٠٩٧٩١٣٣٩

٢٠٠٧٧٧١١٠٧٧٤٤٢٣١٢٣٩٢٢٧٩٧٨٩٠٥٥٢٥٣٧٦٧٥١٩٩٨٥٨٧٤٤٠٣
(١)٢٠٠٨١٠٥٥٣٠٠٨٨٧٥٣٦١٠٢٢٦٦٣٦١٠٥٠٣٦٣٨٨١٠٢٠٦٢١٤٧٢١١٧٥٤٨٢
(٢)٢٠٠٩٦١٢٣٤٤١٠١٥٩٢٩٦٢٨٢٣٥٥٤٦٩٩٨٤٨١٨٩٨٤٠٢٣٧٦٨٧٢١١٠٩

(٢) أرقام أولية .  (١)  أرقام معدلة.

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

واد   الم
ة  الغذائي

المنتجات  
الكيماوية 

الصادرات حسب األقسام الرئيسة : (٢) جدول رقم

منتجات 
البالستيك 

منتجات 
 اإلجمالي معدنية

    ( بماليين الرياالت) 

المعادن  
العادية  

ومصنوعاتها

اآلالت  
واألجهزة 
الكهربائية

سلع 
مصدرة 
اخرى

السلع  
المعاد  
تصديرها

السنة 
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نف  ١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢إســـــــــــم الصــــــ

واردات ١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦مجمـــوع الـــ

ة  ١- ٤٦٩٦٣٩١١٤٠٣٨٤٣٢٦٤٢٧٨٤٣٩٢٤٨٣٨٥٦١٣٣٧٧١حيوانات حية ومنتجات حيواني
ة ٢- ٨٨٥٩٥٠٣٦٤٣٥٧٤٧٢٠٤٧٨٩٤٤٩٩٣٨٨٠٣٦٥٣٦٤٨٤منتجات نباتي
٥٥٠٣٩٠٣١٨٣٤٧٢٦٧٢١٢٤٠٣٤٩٠٥٥١شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ٣-
غ ٤- ل وتب ٤٦٣٤٣٥٥٨٣٢٠٣٣٥٠٧٣٧٦٨٣٤٦١٣٦٣٩٤٤٤٦٢٤٢٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل آحولية وخ
٢٩١٢١٤١٩٩٠٧٨٣٩٧١١٧٢٧٧٦٠٨٤٤٩١٦منتجات معدنية ٥-
ا     ٦- ة به ة والصناعات المرتبط ٥٢٤٥٤٨٠١٤٩١٦٥٨٣٨٦٤٧٠٥٢٧٤٧٢٣٢٨٠٦٦٨٣٩٨منتجات الصناعات الكيماوي
ناعي    ٧- ي وص ٣٤٦٨٢٩١٥٢٨١٠٣٠٥٧٣٣٠٢٢٩٤٣٣٥١٨٤٢١٤٣٩٧١راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز ومطاط طبيع
فر   ٨- وازم الس راجة ول واد والس ٤٨٥٣٩١٣٧٧٤٠٩٣٩٣٣٧٤٣٥٨٤٣٥٤٣٨جلود وفراء ومصنوعات هذه الم
بية٩- ٢٠٩٤١١٤٢٨٦٨٩٢٧١٤٠٣١٠٨٨١٢٤٩١٥٦٤٢٠٤٠أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خش
ورق ، ورق ومصنوعاته  ١٠- ١٦٠٦١٢٠٤١١٤٨١٣٧٩١٦٠٠١٣٤٩١٧٣٦١٨٧٩١٩٤٠مواد مستعملة في صناعة ال
٨٨٢٣٧٥٢٤٧٣٠٣٨٥٦٦٨٦٦٥٧٧٥٤٧٩٤٧٩١٦٩٩٨٤٢أقمشة ومصنوعات النسيج  ١١-
أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأزهار إصطناعية،  ١٢-

٨٥٢٧٨٥٧٤٠٩٣٣٩٣٢٩٧٥٨٩٥١١٩٤١٠٤٨ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
نوعات  ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومص

٣٦٦٩٢٦٣٧١٩٥٩١٩٢١١٩٦٥١٦٦٦١٦٧٧١٨٤٦٢٣١٤من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار آريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من ١٤-

ة ٣٦٠٥٣٢٩٣١٩٤٤٢١٣٥١٩٧٠٣٨٤٨٦٢١٣٥٥٣١٥٩١١معادن ثمينة وحلي تقليدي
ة و مصنوعاتها  ١٥- ١٤١٨٣١٠٢٧٧٦٥٢٤٦٣٠٨٨١٣٣٦٤٧٦٧٨٣٠٩٩٣١١١١٨٢معادن عادي
ا١٦- ٢٨٤٠٩١٧٨٤١١٤٦٨٣١٤٤١٥١٥٥٢٧١٤٥٥٧١٤٧٧٧٢١١٢٠٢٦٣٢٢آالت وأجهزة ، ومعدات آهربائية و أجزاؤه
١٥٩١٦١٢١٠٥٩٤٢٧١٠١٩٠١١٩٣٠١٤٦٤٠١٨٤٧١٢٢٨٦٨٢٩٩١١معدات نقل ١٧-
ب      ١٨- زة للبصريات والتصوير والسينما والقياس والفحص والط أدوات وأجه

يقية وتسجيل للصوت     ة وأدوات موس ٥٠١٤٣٤٧٢٢٩٤٩٣٠٦٧٣١١٠٢٩٢٧٢٨٣٦٣٠٧٣٣٤٣٥والجراحة وأدوات وأجهزة دقيق
٢٣١٧٢٨٢٦٢٤٢١٢٨٤٥٤٥٤أسلحة و ذخائر و أجزاؤها  ١٩-
ر   ٢٠- ٣٣٥٧٢٤٥١١٩٨٣٢٠٩٩٢٠٥٩١٨٣٠١٧٥١٢٦٥٠٢٩٢٥أصناف مصنوعات منوعة غير مذآورة وال داخلة في مكان َاخ
٣٣٧٣٩٥٢٩٨٣٠٤٣١١٢٦٥٢٤٤٣٠٣٣٣٣تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    ( بماليين الرياالت)    

(٣) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١) جدول رقم
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نف    م الصــــــ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣إســـــــــــ

واردات ١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١مجمـــوع الـــ

ة  ١- ٣٧٢٠٣٣٣٤٥٢٣٣٥٠٧١٤٨٩١٥١٠٧٥٣١٣٥٦٧٥٥١٣٧حيوانات حية ومنتجات حيواني
ة ٢- ٥٥١١٥٤٤١٦٦١٥٧٦٧٤٧٩٠٥٦٨٦٨٧٦٣٧٨٢٦٨٦٥٥٨منتجات نباتي
٤٠٠٤٦٢٩٠٢٨٠٠٦٥٤٨٨٠٩٣٠٧٨٤٦٠١شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ٣-
غ   ٤- ل وتب ة وخ ١٨١٩٢٠٧٩٤٤٢١٤٤١١٥٢٩٨٤٧٦١٤١٩٢٥٥٣١٥٦٣٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل آحولي
١٧٨١١٣١٣١١٨٢١١٥٩١٠٩٢١٠٥٥١٢٧٤١٠٦٢١٤٩٠منتجات معدنية ٥-
ا    ٦- ة به ناعات المرتبط ة والص ٧٦٠٥٦٢٤٢٨٣٣٢٨٣٨٢٨٧١٣٩٢٤٩٩٤٩٤٩٥١٢٩٨٦٤منتجات الصناعات الكيماوي
ناعي     ٧- ي وص ٣٩٨٩٣٤٥٦٤٠٣٣٣٧٧٧٣٤٥٣٣٧٥٣٣٤٨٨٤١٤١٤٢٥٥راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز ومطاط طبيع
فر     ٨- وازم الس راجة ول واد والس ٤١٨٣٣٤٣٧٦٣٥٥٣٧١٣٨١٣٨١٣٩٤٣٤٤جلود وفراء ومصنوعات هذه الم
٢٠٠٧١٦١٦١٥٩٢١٤٦٣١٣٣٢١٤٣٤١٢٥٩١٤٤٤١٣٧٦أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية  ٩-
ورق ، ورق ومصنوعاته   ١٠- ٢٠٨٦٢٠١٨٢٨٢٨٢٢٩٥١٩١٤٢٣٠٥٢٠٨٧٢٣٥٦٢٢١١مواد مستعملة في صناعة ال
يج ١١- ٨٢٧٢٦٤١٠٧٩١٣٧٥٨٩٧٠٩٣٧٤٦٤٦٤٩٤٦٦٧٤٦٥٥٧أقمشة ومصنوعات النس
طناعية، ١٢- أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأزهار إص

٩٩٦٨٢٢١٠٨٦١١٢٠١٠٢٦١٠٨٢٩٣٥٨٩٩٩٦٥ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
نوعات   ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومص

٢٠٥٣١٦٩٧١٦٩٣١٧٤٩١٤٧٢١٤٦٠١٣٩٢١٩٣١٢١٣٩من خزف وزجاج و مصنوعاته 
لؤلؤ و أحجار آريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من ١٤-

ة ٣٢٥١٢٩٥٤٤٢٣٧٤٣٩٩٨٢٣٧٦٢٦٣٥١١٣٤٥٧٤٣٥٦٣معادن ثمينة وحلي تقليدي
نوعاتها ١٥- ة و مص ١٠٦٥٠٨١٠٨١٠٨٥٧١٠٣٩٦٩٧١٧١٠٧٤٣٨٨٠٨٨٨٩٥٩٥٣٥معادن عادي
ا١٦- ٢٢٤٦٩١٨١٤٥٢٣٠٢٠٢١٨٤٨٢١٢٦٧٢٢٤٨٦٢٥١٨٧٢٤٩٨٢٢٤٠٦٢آالت وأجهزة ، ومعدات آهربائية و أجزاؤه
٢١٩٦٤١٨٠٥٨١٥١٧١١٥٩٠٣١٦٧٣٧٢٠٧٠٦١٥٢٠١١٩٩٩٥٢٥٣٥٦معدات نقل ١٧-
ب     ١٨- اس والفحص والط زة للبصريات والتصوير والسينما والقي أدوات وأجه

وت    يقية وتسجيل للص ة وأدوات موس ٣٣٣٩٢٥٨٨٢٨١٣٢٨٩٧٣٠٣٩٢٩٥٠٣١٠٢٣٠٤٨٣٤٨٩والجراحة وأدوات وأجهزة دقيق
٥٠٧٩٠٥٧٩٤١١١٠٠١٩٨٧٦٣٦٧٨٨١٦٤٨أسلحة و ذخائر و أجزاؤها  ١٩-
ر    ٢٠- ي مكان َاخ ٢٤٥٥١٦٩٣٢٠٣٠١٩٣٦٢٠٣٨٢١٣٣١٩٣٠٢٢٦٤٢١٢٧أصناف مصنوعات منوعة غير مذآورة وال داخلة ف
٣٢٤٣٣٢٢٧٤٣٤٥٣٩٣٣٣٠١٢٧٢٣٢٤تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    ( بماليين الرياالت)    
تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)   تابع(٢) جدول رقم (٣ ) :
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نف ٢٠٠٩(٣)٢٠٠٨(٢)٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧إســـــــــــم الصــــــ

واردات ١٢١٠٨٨١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٣٧٨مجمـــوع الـــ

ة  ١- ٦٥٥٠٧٥٧٨٨٦٨٤١٠٦١٤١٠٣١٦١١٩٧٤١٥٣٨٦١٣٦٠٧حيوانات حية ومنتجات حيواني
ة ٢- ٦٩٠٨٩٧٨٠٩٧٦٧١١٢٨٨١٢١٥٥١٧٧٦٥٢٨٠٩١٢١٣١٠منتجات نباتي
٥٠٣٩٨٦١٣٢٢١٤١٣١٥٧٩٢٠٩٣٢٦٥٦٢٣٩٠شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ٣-
غ ٤- ل وتب ٥٦٩٠٧٤٦٨٨٠٦٣٩٦٥٣١١٤٩٧١٢٩٨٣١٦٠٦٦١٥٩٧٢منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل آحولية وخ
٨٣٧١٣٢٦١٨١٦٣٤٥٧٣٥١٨٤٠٠٤٧١٠٥٤٦٥٩منتجات معدنية ٥-
ا     ٦- ة به ة والصناعات المرتبط ٩٨٦١١٣٧٧٣١٥٨٠٧١٨٢٠٨٢٠٩٦٥٢٥٥١٧٣٢٧١٧٣١٠٩٥منتجات الصناعات الكيماوي
ناعي    ٧- ي وص ٤٦٣٢٥٨١٩٦٥٠٦٨٤٢٢٨٩١١١٠٤٥٤١٣٢١٧١٢٢٧٠راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز ومطاط طبيع
فر   ٨- وازم الس راجة ول واد والس ٣٨٥٤٤٨٤٦٢٥٨٠٦٩٣٨٧٣١٠٦٥٩٩٤جلود وفراء ومصنوعات هذه الم
بية٩- ١٤٩٦١٥٥٦١٦٠٩١٩٤٥٢٠٠٩٢٧٥٥٣١١٠٢٧٣٤أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خش
ورق ، ورق ومصنوعاته  ١٠- ٢٢٧٩٢٩١٧٣٤٩٣٤٠٩٧٤٢٦٢٥٠٠٥٦٤٥٤٥٣٢٠مواد مستعملة في صناعة ال
٦٩٣٢٨٢١٦٨٣٧٠٩٦٦٤١٠٢٨١١١٦٤٠١٣٨٧٥١٢٦٥٦أقمشة ومصنوعات النسيج  ١١-
أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأزهار إصطناعية،  ١٢-

٩٤٩١١٠٣١٠٨٤١٢٧٤١٤٤٥١٥٩٧١٨٣٦١٨٤٠ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
نوعات  ١٣- مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومص

٢٢٨٠٣١٠٠٣٢٧٤٣٥٦٦٣٧٩٤٤١٤٧٥٤٢١٥٦٠٢من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار آريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من ١٤-

ة ١٦٨٤١٤١١٢٤٠٥٣٥٥٩٢٢٤٧٣٢٦٤٥٢٤٥٣٢١٢معادن ثمينة وحلي تقليدي
ة و مصنوعاتها  ١٥- ٩٩٦٢١٣٦٣٥١٧٥٤٠٢٣٧٧٣٣٨٦٢٦٥٠٨٢٩٦٦٠١٢٣٩٥٣٨معادن عادي
ا١٦- ٢٦٥٩٣٣٤٤٣٩٣٨٩٩٣٥٤١٦٨٦٧٣٠٢٩٩٧٤٠١١٧٣١٨١٠٣٠٩٣آالت وأجهزة ، ومعدات آهربائية و أجزاؤه
٢٦٧٢٣٣٤١٤٤٣٨٢٩٠٤٦٧٠٤٥٠٤٥٣٥٩٤٤٠٧٧٦٢٠٦٢٢٨٧معدات نقل ١٧-
ب      ١٨- زة للبصريات والتصوير والسينما والقياس والفحص والط أدوات وأجه

ة وأدوات موسيقية وتسجيل للصوت     ٣٦٦٥٤٩٣١٥٧٨٩٥٦٩٩٦٤٤٥٧٨٧٣٩٦٥٦٩٥٥٢والجراحة وأدوات وأجهزة دقيق
٧٢٤٨٩١١٢١٧١٢٢٣٧٨٨١٢٢٥٢٦٥٣٣٣٤٦أسلحة و ذخائر و أجزاؤها  ١٩-
ر   ٢٠- ٢٤٠٤٢٨٤٤٣١٤٣٣٦٥١٤٠٨٦٤٨٤٦٦١٧٠٦٨٠١أصناف مصنوعات منوعة غير مذآورة وال داخلة في مكان َاخ
٣١٢٦٢٥٢٧٣٠٦٤٨٠٩٩تحف فنية و قطع أثرية٢١-

  (١)  سيف        (٢)  أرقام معدلة.       (٣)  أرقام أولية .
ط .  المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطي

    ( بماليين الرياالت)    
(٣ ) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)   تابع(٣) جدول رقم
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول  / الدول 

١٥٣٩١٨٠٨١٤٤١١٣٦٥١٧٤٦١٨٧٥ دول مجلس التعاون الخليجي 
   وتشمل :

٤٧٣٥١٨٤٠٧٤٢٢٤٠٥٥٠٢          الكويت        
٢٢١٤٢٤٢٣٥٢٣٤٤٣١٤٧٨          البحرين       

٥٧٧٦١١٥١٥٤٤٥٤٩١٥٢٣          االمارات العربية المتحدة        
٢٤٤٢٢٤٢٥١٢١٦٣٥٣٢٧١          قطر       

٢٤٣١٣٣٤٨٦٦١٠١          عمان       

٢١٥٢١٧٣٨١٤٨٩١٦١٧٢١٩٤٢١٥٩ دول الجامعة العربية األخرى 
   ومنها :

٣٧٨٣٥٥٢٧١٢٧٤٣١٨٣٤٦          االردن      
٩٢٥٨٨٥٨٥١٠٦١١٣          العراق       
٤٢٤٠٦٣٨٤١١٣١٠٨          اليمن       
٥٥٥٢٦٨٢٣٦٣١٤٥٢٣٣٧٢          لبنان      
٢٧٨٢٣٢٢١٧٢٧٥٣٥١٣١٠          مصر      

١٤٨٩١١١٣١٤٠١٤٩٤٧٤          سوريا      
١٢٦٨٧٨١١٠١٢٩٦١٥٤          المغرب      

٣٢٢٢٨٢١٥٠٦٧١٣٥١٠٢          السودان       

٣٠١٥٢٢٣٧٢٢٨١٢٥٠٤٢٩٨٥٢٧٤٧ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٥١١٤٤٥٥٠٥٤٨٩٤٦٥٣٣٦          باآستان      
٢٠١٨٤٣٧٢          بنغالدش      
٣٥٠٢٧٦٢١٧٢٩١٤٠٥٣٦٦          ماليزيا      

٣٠٨٢١٥٢٣٠٢٧٨٦٢٣٥٨٥          اندونيسيا       
١٧٠٩١١٩٥١٢٣٠١٢٣٧١٣٤٣١٤٢٧          ترآيا      

٣٥٦٤٢٢٦٢٠٦٢٠٦١٥٢٤٤٣٢٢٤٩٧٣٢١٨٧٠ الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :   

٢٣٥٦٨١٦٢٢١١١١٣١١٢٩٩٦١٣٠٤٥١١٢٨٨          اليابان       
٩٩٧٩٠٥٧٩٥٨٦١٨٤٥١٠١٤          الهند       

٨٠٠٦٣٥٦٥٦٩٦٦١١٦٣١١٠٠          تايالند      
١٣١٣٩١٦٧٦٣٧٥٤٨٢٦٦٣٧          سنغافورا      

٣٢٣٦٢٥١٥٢٥٢٠٢٩١٧٢٧١٦٢٢٧٠          تايوان 
٦٨٨٧٤٦٨٣١١١٧١١٤٤٦١٥٠١         الصين الشعبية 

٣٥٧٩٣١٦٥٢٩٠٥٣٦٦٨٣٨٥٠٣١٥٤          آوريا الجنوبية      
١٥٣١٤١١٢٣١٥١١٣٤١٣٦          الفلبين       

٢٨١٢٠٨٢٤٨٢٣٦٣٣٠٢٤٩ الدول اإلفريقية غير العربية
 واإلسالمية ومنها  :   

١٨٣٦١١٨٨٦٥٣١٤           آينيا      
٧٠٥٤٤٩٧٩٨١٤٤          اثيوبيا       

(بماليين الرياالت) 

جدول رقم (٤) : مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١)
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول  / الدول 

٢٤٠٤١٦٧٨١٣٤١١٢١٩١١٦٤٩١٧  اوقيانوسيا       
   ومنها :

٢١٢٨١٥١٤١١٤٨١٠١٢٩٠٣٧٧٠        استراليا       
٢٧٥١٦٤١٩٢٢٠٦٢٥٩١٤٤        نيوزيلندا      

٢١٤٣٢١٤٨٨٤١٢٧٨٥١٢١١٥١٣٧٨٢١٥٢١٥  امريكا الشمالية 
   ومنها :

ة        ٢٠٦٥٥١٤٥٢٩١٢٣٥٢١١٤٩٢١٣٢٥٥١٤٣٩٢        الواليات المتحدة االمريكي
٧٧٦٣٥٥٤٣٣٦٢٣٥٢٧٨٢٣        آندا       

١٧٢٢١٤٧٨١٠٨٣١١٣٥١٥٩٨١٢٩٥  امريكا الجنوبية 
   ومنها :

٩٤٧١٠٣٦٧٤٣٧٧٤١٠٣٥٨٨٦        البرازيل      
٨٨٤١٣١١٦٥٠٢٨        االرجنتين      
٣٣١٢٣٨١٧٨١٨٢١٤٥٥٠        جواتيماال       

٤١٥٩٩٢٨٤٦٥٢٥٤٤٩٢٦٢٣٦٢٧٣٣٣٢٥٩٥٤  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٩٨٦١٧١٩٢٥٧٤٧٥٨٢٧٥٨٩٧٤٩٥٩        المانيا       
٣١٦٥٢٢٣٢١٧٠٣١٦٤٩١٨١٠١٦٢٩        هولندا       
٦٨٩٨٥٢٨٠٥١٥١٥٨٤٧٥٩٤٧٨٠٦٤        انجلترا       
٢٢٤٢٥٧٢٢٢٢٩٢٣١٤١٩١        ايرلندا       
١٩٩٧١٣٢٥١٢٢١١٢٤٦١٥٠٢١١١٥        بلجيكا      
٩٢٥٢٤٣٥٩٣٩٩٠٣٩٦٦٤٢٥٩٣٤١٠        فرنسا      

٨٥٩٥٦٦٩٠٥١٨٢٥١٤٥٥٢٦٦٤٥٣١        ايطاليا       
١٠٠٩٦٥١٤٦٣٤٤٨٣٩٠٣٦٤        اليونان       
١٤٨٤١٠١٨٨٠٣٨٣١٩٨١١٠٠١        السويد       
٢٢٨٠١٥٨٦١٢١٦١١٣٨١٢٠٧١٠١٧        اسبانيا       
٨٢٤٧٤٣٥٦٨٣٨٥٦٢٠٣٢١        النمسا       
------         فنلندا       

ي  ٨٧٦٣٦٦٦٢٣٨٣٠٤٢٦٠٥٢٢٦٦٧٥٣  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب
   ومنها :

٢٣٧٩١٩٢٦١٣٩٩١٨٦٦١٨٨٦٣٩٦٤        سويسرا      
٠٠٠٠٠٠        اوآرانيا       
٠٠٠٠٠٠  روسيا االتحادية

١٨٨٢٠٠٢١٨١٩٤٢٧٦٢٤٤  دول أخرى

واردات  ١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨  مجموع ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٢)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
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١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣مجموعة الدول  / الدول 

١٦٣٦١٥٢٧٢١٢٨٢٣٦٩٢٤٦٧٢٨٢٢ دول مجلس التعاون الخليجي 
   وتشمل :

٢٨٨٢٠١٦٠٢٦٦٢٩٨٢٦٠          الكويت        
٣٩٩٣٩٠٤٩١٥٩٢٦٣٠٧٥١          البحرين       

٦٢١٨٠٦٩٧٨١٠٥٥١١١٥١٣٥٩          االمارات العربية المتحدة        
١٩٥٢١٠٣٧١٣١٣٢٦٠٢٤٧          قطر       

١٣٣١٠١١٢٨١٤٣١٦٤٢٠٥          عمان       

٢٥٧٩٢٩٠٨٣٠٨٥٣٢٥٠٢٨٧٦٣٢٥٥ دول الجامعة العربية األخرى 
   ومنها :

٣٣١٥١٣٦٤٤٠٣٢٩٤٣٢٥          االردن      
٧٥١٠٠٠٠          العراق       
٨٩٤٧٤٥٩٤١٢٠١٤٤          اليمن       
٣٤١٤٥٧٤١١٤٠٨٣٨٨٣٥٠          لبنان      
٣٧٦٥٥١٩٢٤١٠٦٤٨١١٨٨٧          مصر      

٥٦٩٩٣٥٥١٢٤٤٩٤٨٩٥٦١          سوريا      
٤٥٠٥٤٠٣٣٨٢٠٠٢٣٢٢٠٢          المغرب      

١٦٤١٢٦٢٤٥٢٨١٢٠٩٣٤٥          السودان       

٣١٣٠٤٠٥٥٤٥٠٩٥٤٨٠٤٥٨٠٥٥١٢ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٣٩٦٦٠٧٦٨٧٧٠٢٤٠٠٥٧٦         باآستان      
١٠٢٩١١١٠١١٢٥          بنغالدش      
٤٧٩٦٩٤٨٢٥٧١٨٧٢٥١٠٢٩          ماليزيا      

٧٩٣١١٥٤١٣١٠١٣٠٧٩٩٣١٤٤٣          اندونيسيا       
١١١٦١٣١٦١٣٤٥٢٢٨٥١٧٢٦١٥٧٤          ترآيا      

٢٤١٥٤٢٦٥٧٥٣٠٢٠٣٢٤٩٧٥١٩٥٣٥٢١٤٣٧ الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :   

١٣٨١٥١٤٩١٥١٧٥٩١١٣٣٢٦١٠٢٧٠٩٣١٢          اليابان       
١٠٢٧١٠٩٧١٥٣٩١٩٢٨١٥٧٨١٩٠٩          الهند       

١٠٢١١١٨٢١٢٢٣١٠٣٧٧٦٥١٠٧٠          تايالند      
٧٠٩٨٥٠٨٥١٦٠٦٤١٩٤٩٥          سنغافورا      

١٩٦٩٢١٢٨٢٠٩٦١٨٣٤١٤٠٢١٥١٥          تايوان 
١٦٦٨٢٣٤٥٢٦٤٦٢٣٥٨١٨٨٦٢٨٨٧         الصين الشعبية 

٢٩٦٠٣٢٢٠٣٣٣٠٢٨١٩٢٤٧٧٣٣٠٤          آوريا الجنوبية      
١٦٣١٤٨١٤٥١٩٦٢١٨٣٤٠          الفلبين       

٢٩٦٢٧٧٢٣٤٢٣٨٢٨٨٥٦٦ الدول اإلفريقية غير العربية
 واإلسالمية ومنها  :   

٥١٦٩٢٢٢١١٩٤٠          آينيا      
٣٣٢٧٦٧٢٣١٧٩٠         اثيوبيا       

 تابع (٣)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١)
(بماليين الرياالت) 
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١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣مجموعة الدول  / الدول 

١٤٠٥١٣٨٥١٢٢٩١١٠٩٩٩٣١١١٠  اوقيانوسيا       
   ومنها :

١٠٨١١٠٤٧٧٦١٦٢٢٧٥٨٨٠٤        استراليا       
٣٢٣٣٣٨٤٦٨٤٨٧٢٣٤٣٠٣        نيوزيلندا      

١٥٧٩٦٢٣٠٣٩٢٩١٤٣٢٢٩١٨٢٠١٢٨٢٣٨١٢  امريكا الشمالية 
   ومنها :

ة        ١٥٠٦٦٢٢٠٢٥٢٨٠٧٥٢١٧٢٧١٨٦٥٧٢٢٦٣٣        الواليات المتحدة االمريكي
٧٣٠١٠١٤١٠٦٩١١٩٢١٤٧١١١٧٨        آندا       

١٤٦١٢١٥٦١٩٩٨٢٥٢٠١٥١٣٢٤٤٧  امريكا الجنوبية 
   ومنها :

٩٤٣١٤٣٤١٣٠٨١٨٤٢١٠٢٧١٦٦٠        البرازيل      
٦٠١٠٩١٠٨١٨٧٢٥١٦٢        االرجنتين      
١١٧١١٧١٠٥٧٧٥٣١٤٦        جواتيماال       

٣٠٧٠٨٣٧٤٩٣٤٢١١٤٣٥١١٧٢٨١٦٣٣٦٩٦٦  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٦٦٤٥٨٥٢١٩٢٦٢٧٤٠٦٧٢٤٦٨٢٧٣        المانيا       
٢٠٣٦٢١٠١١٩٧٥١٨٢٢١٥٢١١٩٨٣        هولندا       
١٠١٨٢١٢٢٦٨١٣٤١٨١١٦٥٥٧٤٠٠٨٩٠٤        انجلترا       
٤١٥٤٩٥٥٢٠٣٧٣٣٠٢٦٩٠        ايرلندا       
١٥٥٨٢٠٤٥٢٢٨٩١٩٩٦١٦٧٨١٩١٣        بلجيكا      
٣٥٧٣٤٣٦٧٦٠٠٢٤٣٤٩٣٨٠٦٥٠١٩        فرنسا      

٤١٨١٥٠٢٨٦١٨١٥٣٤٥٤١١٦٤٦٢٠        ايطاليا       
٣٤٦٣٨٣٣٣٨٣٦١٢٤٢٢٩٦        اليونان       
١١٦٩١٤٣٣١٥٥٨١٤٦٥١٢٧٣١٤٩٤        السويد       
٩٨٤١٣٨٥١٤٤٨١٢٢٩١٣٢٣١٥٥١        اسبانيا       
٤٣٩٧٤٢٨٦٠٦٦٢٤٩٦٥٤٢        النمسا       
٤٥٨-----         فنلندا       

ي  ٩٠٢٠٩١٧٦٩٤٨٣٧١٣٥٦٤٥١٦٩٦٢  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب
   ومنها :

٥٩٢٩٥٢٨٢٥٦٩٥٣٩٠٧٣٦٣٤٥١٩٨        سويسرا      
٠٠٠٢٢١٩        اوآرانيا       
٠٠٠٠٥٨٨٣٨  روسيا االتحادية

٩٧٣٤٣٤٨٠٥٠٥١٩٨٢٩٨  دول أخرى

واردات  ٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧  مجموع ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٤)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
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١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٦١٩٩٧ مجموعة الدول  / الدول 

٣٣٤٢٣٣٠٩٣٧٧٨٤٠٨٢٤٠٤٠٤٥٥٠٥٥٥٨ دول مجلس التعاون الخليجي 
   وتشمل :

٣٤١٢٩٦٣١٥٣٧٣٤٠١٤١٣٤٦٩          الكويت        
٩٧٧٨٠٨١٠١٨٩٠١٦٩١٧٤٦١٠٣٢          البحرين       

١٥١٠١٦٠٩١٨٤٢٢٢١٣٢٢٠٦٢٣٧٥٣٠٦٨          االمارات العربية المتحدة  
٢٨٦٣٠٨٢٩٨٢٧٠٣٤٩٥٠٧٥٤٤          قطر       

٢٢٨٢٨٨٣٠٥٣٢٥٣٩٣٥٠٩٤٤٥          عمان       

٣٧١٠٣٣٨٣٣٦٥٧٤١٨٦٣٢٥١٣٥١٦٤٨٣٣ دول الجامعة العربية األخرى 
   ومنها :

٤٨٥٤٤٢٤٣٨٥٣٠٣٩٢٥٣١٥٣٤          االردن      
٠٠٠٠٠٠٠          العراق       
١٦٨١٧١١٢١٢١٨٢٢٣٢٨٠٣٢٩          اليمن       
٤١٢٢٥٣٢٦٠٢٤٢١٧٣٤٧١٣٢٧          لبنان      
٩٦٧٧٨٩١٠٣٩٧٦٩٧٥٧٦٩٦٨١٥          مصر      

٦٠٢٦٢٩٧٨٢١٣٢٥٧٥٧١٠١٨٢٠٢٠          سوريا      
٢١٤٣١٤٢٦٧٣٧٧٢٦٩٢٧٠١٣٣          المغرب      

٣٩٥٣٦٩٥٢٧٥١٣٣٦١١٠٨٦١٦          السودان       

٥٢٧٤٤٧٧٦٥٣٠١٤٦٣٤٥١٧٠٥٤٦١٥٤٣٨ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٩٠٧٤٨٨٤٧٧٤٩٣٥٢٠٤٧٨٤٧٧         باآستان      
١٩٢٧٤١٤٣٦٦٧٦٧٠          بنغالدش      
٩٠٢٧٥٠٨١٤٨٩٠١١٥٢١١٤٠١١٢٤          ماليزيا      

١٥٤٣١٦٠٧١٦٩٦١٥٠٨١٦٩٩١٤٠٧١٣٥٥          اندونيسيا       
١١٢٣١٢٠٩١٣١٦٩٨٥٨٣٣١٣١٩١٤٧١          ترآيا      

١٩٥٢٦١٩٤٢٣٢٣٨٦٣٢٣٢٧٧٢٦٧١١٢٨٣٨٦٣٠٨١٣ الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :   

٧٣١٤٧١٢٣٩٦٦٦٩٦٥٠١١٨٣٧١٣٠٤٢١٣٤٠٥          اليابان       
٢٢٤١٢٥٨٤٣٠٥٨٢٧٧٠٣١٣٢٢٨١١٣٣٠٧          الهند       

١٢١٩١٠١٩٩٣٧٩٤٩٩٩٦١١١٠١٢٢٢          تايالند      
٣٨٤٤٨٠٥٣٩٥٤٥٥٤٢٥٠٥٥٩٩          سنغافورا      

١٥٤٧١٦٢٧١٥٤٥١٢٥٨١١٥٨١١٧٨١١٦٠          تايوان 
٣٢٠١٣٣٧٠٣٥٩٣٣٦٧٧٤٤٨٥٥٤٠٣٦٤٤١         الصين الشعبية 

٢٩٤٠٢٦١٩٣٨٨٤٣٨٠١٣٨٤٦٣٨٣١٣٩٨٩          آوريا الجنوبية      
٢٢٢١٧٧١٩١١٦٥١٥٣١٦٦١٩٢          الفلبين       

٩٤٤١٧٥٣١٩٧٥١٧٣٩١٢٩٦١٠٦٦٩٧١ الدول اإلفريقية غير العربية
 واإلسالمية ومنها  :   

٢٥٢٤٢٦٤٥٣٤٢٢١٩          آينيا      
٨٦٧٠١٢٩١٣٠١٥٢٩٧٩٤         اثيوبيا       

(بماليين الرياالت) 

تابع (٥)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
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١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٦١٩٩٧ مجموعة الدول  / الدول 

١٦٤٣٢١٥٢٢٣١٧٢٥٦٤٣٢٧٥٥١٨٥٤٦٣٠  اوقيانوسيا       
   ومنها :

١٢٦٣١٧٥٢١٩٧٨٢٢٧٣٢٩٠٧٤٧٣٣٤٢٢٣        استراليا       
٣٧٩٣٩٩٣٣٦٢٨٩٣٦٤٤٥١٤٠٦        نيوزيلندا      

٢٤٢٥٧٢٥٥٦٩٢٥١٦٠٢١٢٠٣٢٢٨٨٤٢٢١٧٩٢١٠٥٨  امريكا الشمالية 
   ومنها :

ة   ٢٢٧٧١٢٣٩٣٣٢٣٩٨٤١٩٨٨٢٢١٨٠٢٢٠٧٧٠١٩٧٣٧        الواليات المتحدة االمريكي
١٤٨٦١٦٣٦١١٧٦١٣٢١١٠٨٢١٤٠٨١٣٢١        آندا       

٢٥٦١٣٠٧٩٢٩٩٣٢٨٧٦٤٢٦٣٣٩٦٨٣٤٣٤  امريكا الجنوبية 
   ومنها :

١٧٨٠٢١٣٢١٦٥٨١٦٥٠٢٣١٤٢٤٣١٢٠٧٤        البرازيل      
١٣٩١٦٧٢٥٥١٢١١٥٤٢٣١٣١١        االرجنتين      
١٢٩٩٨١١٠١٥٦٢٣٠٢١٦٢١٨        جواتيماال       

٣٥٨٧٤٣٦١٢٤٣٦٧٠٠٣٥١٦٨٣٦٧٣٧٣٧٥٠١٣٨٥٢٩  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٧٧٩٨٥٨٢٩٧٠٥٢٧٦٤٨٩١٦٤٩٤٠٣١٠٢١٧        المانيا       
١٧٧٠٢٠٦٦١٨٢٩١٩٧١٢٣٨٧٢١٩٠٢٠٤٥        هولندا       
٩٣٣٤١١٢٨١٩٥٣٥٨٤٥٦٧٣٠٨٨٠٣٧٧٢٤٠        انجلترا       
٥٩٥٦٦٧٩١٨٩١٧١٠٢٩١١٣٢١١٠٠        ايرلندا       
١٨١٢١٦٣٥١٣٨٦١٥٥٨١٧٠٧١٨٩٢٢٠٨٩        بلجيكا      
٤٣١٣٤٨٣٨٥٨٦٢٤٤٢١٤٦٧٥٤٤٧٣٤٣٥٠        فرنسا      

٤٩٠١٤٩٦٣٤٦٦٧٤٤٢٤٤٦٩٨٤٥٤٣٥٢٠٣        ايطاليا       
٢٦٩٤١٥٢٢٥١٧٣١٨٧١٦٨١٩٣        اليونان       
١٢٨٨١١٨٩١٣٧٣١٤٤١١٨١٣١٦٤٥١٤٩٠        السويد       
١٤١٤١٤١٥١٨١٣١٩٦٢١٦٠٧١٦٦٦١٥٤٠        اسبانيا       
٥٥٤٤٦٤٦٠٢٦٢٧٤٩٣٤٨٨٦٤٢        النمسا       
٥٣٢٣١٣٤٥٣٥٣٩٦١٢٨٦٩١٢٨٠         فنلندا       

ي  ٦٤٨٦٧٦٦١٦٢٧٨٥٠٦٨٥٤١١٤٩١٨٤٨٠٩  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب
   ومنها :

٤٨٥٦٦٢٢١٤٨٢٨٣٥٢٣٣٦٩٤٢٨٣٢٢٠١٢        سويسرا      
١٩٣١١٥١٤٣١٣٢١٠٨٣١٧٦٤٢        اوآرانيا       
٥٩٧٤١٩٣٦٩٣٣١٤٦٦٣٨٤٥١٥  روسيا االتحادية

٣٦٣٤١٤٣٧٥١٨٣٢٠٢٢٠١١٠١٥  دول أخرى

واردات  ١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١١٢١٠٨٨  مجموع ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٦)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
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٢٠٠٩(٣)٢٠٠٨(٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧مجموعة الدول  / الدول 

٦٣٣٠٨٥٣٧١٠٢٣٤١٢٢٦٠١٤٤٤٦١٨٦٥٢١٧٥٤٥ دول مجلس التعاون الخليجي 
   وتشمل :

٤٩٤٨١٨٨٣٧٨٤٦٨٤٧١١٦٨١١٠٣          الكويت        
٩٨٨١٨٨٥٢١٤٦٢٥٨٥٣١١٦٤٤٢٩٣٥٣٠          البحرين       

٣٦٣٧٤٥٢٠٥٨٦٢٧١٦٧٨٤٣٧١٠٨١٤١٠٧٩٠          االمارات العربية المتحدة  
٦٣٧٧٠٨٤٧٨٧٩٧٩٤٩٤٧٨٦٦٩          قطر       

٥٧٤٦٠٦٩١٠٨٦٥١٠٩٧١٧٦٢١٤٥٣          عمان       

٥٢٦١٦١١٤٨٢٨٦٨١٢٠١٠٣٦٣١٣٤٢٥١٢٢٨٥ دول الجامعة العربية األخرى 
   ومنها :

٦٦٧٧٦٥١٠٠٩١٣٦٥١٤٦٣١٨٩٥٢٠٠٤          االردن      
٠١١٠١١٠          العراق       
٤١٤٥٤٦٦٠٤٥٣٦٥١٣٦٨١٧٣٨          اليمن       
٤٠٠٤٣٥٤٨٣٥٦٩٨٠٢٩٩٤٩٨٠          لبنان      
١٢٧٧١٦٣٥٢٩٨٩٢٨١٤٤١٦٣٥٦١٢٥٣٦٥          مصر      

١٥٦٤١٥٧٩١٩٤٥١٧٢٤١٨٦٦١٩٦٣١٦٥١          سوريا      
٢٥٥٢٧٨٣٩٧٢٨٠٣٥٧٨١٥١٧٤          المغرب      

٥٣١٧٣٢٥٣٤٥٦٨٤٤٨٥٤٧٦١٥          السودان       

٧٢٤١٨٨١١١٠٧٩٤١١٧٤٣١٦٠٠٣٢١٨٦٨١٦٥٧٥ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٦٤٢٦٧٧٧٤٦٧٤١٧٤٣١٢٨٣١٢٧١          باآستان      
٦٩٧٢١٠٢١٢٢١٤٣١٨٣٢٤٠          بنغالدش      
١٥٨٢١٨٢٥٢٠٤٥٢٢٠٦٣٢٢٥٤٥٧٧٣٥٣٤          ماليزيا      

١٤٠٨١٦١٤٢٠٣٠٢٣٥٤٣٥١٦٤٣٠١٣٣٤٢          اندونيسيا       
٢٢٩٢٢٣٦٠٣١٣٩٣١٨٣٤٦٩٩٧١٨١٦٣١٤          ترآيا      

٤١٢٩٦٤٦٨١٠٥٩٨٥٢٧٤٤٠١١٠١٩٤٠١٣٦٣٤٢١١١٤٩٢ الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :   

١٦٧٩٧١٧٥٥٥٢٠٠٩٣٢١١٤٦٢٩٥٦٣٣٥٢٥١٢٧١٤٢          اليابان       
٤٥٨٩٥٦٢٢٦٨٨٤٩٨٦٤١١٥٢٩١٨٠١٢١٣٠٩٥          الهند       

١٦٥١٢١٧٩٣٨١٧٤٩٤٦٥٥٨٢٧٨٣٢٧٧٦٤          تايالند      
٨٠٠٧٩١١٠٩٤٣٠٢٠٣٣٨١٢٨٥٤٢٦٣٥          سنغافورا      

١٤٧٦١٦١٥١٩٤٣١٩٩٢٢٧١٧٣٧٧٨٢٥٧٠          تايوان 
٩٢١١١١٦٨١١٦٥٢١٢٢٣٩١٣٢٦٦٤٤٧٥٤١٤٠٦٠١         الصين الشعبية 

٥٨٩٧٦٦٨٨٨١٣٨٩٩٠٠١٥١٦٢١٩٢١٨١٥٩٣١          آوريا الجنوبية      
٢٤٥٢٦٣٣٣١٤٤٧٤٩٣٦٧٦٦٤٠          الفلبين       

٩٨٤١٨٨٢١٩٨٣١٩٩٩٢٧٤٣٣١٤٠٢٢١٩ الدول اإلفريقية غير العربية
 واإلسالمية ومنها  :   

٢٣٤٢٣١٣٦٤٠٨٣٦٣          آينيا      
١٤١١٩٠٢٤٨٢٦٨٣٣٩٤٨٥٤١٥         اثيوبيا       

(بماليين الرياالت) 

تابع (٧)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
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٢٠٠٩(٣)٢٠٠٨(٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧مجموعة الدول  / الدول 

٥٠٨٠٦٥٧٠٧٤١٨٨٧٨٨٨٨٧٧١١٤٧٨٧٥٧٣  اوقيانوسيا       
   ومنها :

٤٤٢٥٥٧٣٧٦٢٧٠٧٧٣٤٧٢٩٦٩٢٧٤٦٢٥٦        استراليا       
٦٥٤٨٣١١١٤٣١٠٥٣١٥٦٨٢٢٠٠١٣١٤        نيوزيلندا      

٢٤٨٧٧٢٩٣١٥٣٤٨٩٣٤٠٣٦٦٤٩٤٣٧٦٥٩٠٣٥٦١٦٧  امريكا الشمالية 
   ومنها :

ة   ٢٣١٥٠٢٧٠٢٨٣٢٩٥٢٣٧٨٠٢٤٥٨٥٢٥٩١٠٧٥٠٩٩٩        الواليات المتحدة االمريكي
١٧٢٧٢٢٨٨١٩٤٠٢٥٦٣٣٥٨٥٦٧٩٦٥١٦٨        آندا       

٤٩١١٥٧١٨٨٢٣٠١٠٠٩٦١٢٠٠٦١٦٧٣٤١٣١٤٠  امريكا الجنوبية 
   ومنها :

٢٩١٩٣٢٥٣٤٩٢٢٥٤٩٠٦٥٦٤١٠٨٥١٨٩٦٤        البرازيل      
٦٦٤٦٩٨١٠٣٣١٥٩١٢١٨١٢٣٣٤١٣١٨        االرجنتين      
١٩٤١٧٤١٦٣١٥٧١٨٠٣٦٩٢٧٥        جواتيماال       

٥١٢١٢٥٤٥٧٦٧٠٠٣٠٨٠٦٥٣١٠٩٦٧٥١٢٦٠٠١١٠٨٧١٣  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

١٤٠٠٩١٤٢١٧١٨٢٣٨٢١٢٢٣٣٠٠٢٢٣٢٠٤٧٢٨٦٦٠        المانيا       
٣٣٠٦٣٣٣٨٣٧٠٣٣٨٦٥٤٥٥٢٥٤٧٩٤٤٩٤        هولندا       
٩٠١٤٩٧٦٧١٠٤٤٣١٠٣١٨١٣١٧٠١٥٢٢٥١٢٨٤٢        انجلترا       
١٤٢٠١٤١٩١٦٢٠٢٣٢٢٢٦٤١٣٢٩٥٣٠٦٩        ايرلندا       
٢٤٥٤٢٤٠٧٣٢٦١٣٣٧٦٤١٠٩٥٦٦٠٥٠٥٨        بلجيكا      
٥٦٢٤٦٠٩٢٧٦٨٧١٠٠٨٢١١٤٩٩١٥٢٤٤١٤٣٤٦        فرنسا      

٥٩٤١٥٩٣٢٨٤٦٨١٠٥٥٠١٥٣٨١١٧٢٨٨١٣٢٥٠        ايطاليا       
٢١٣٢٤٧٣١٤٣٣٧٣٥١٤٢٦٢٩٠        اليونان       
٢٥٠٠٢٩٠٤٣٦٢٢٤٠٠٤٤٧٦٨٥٨٥٤٥٢٦١        السويد       
٢٠٠٣٢٣٣٦٢٥١٠٢٨٨٠٤٤٢٩٥٠٦٤٤٦٢٣        اسبانيا       
١٤٠٢١١٨٧١٧٠٧٢٤٦٣٣١٥٩٤٢٢٧٤٣٩٧        النمسا       
١٧٥٨١١٩٤٣٨٧٠٤٣٩٦٤٨١٨٤٥٣٣٢٥٨٣         فنلندا       

ي  ٧٠٥٩٦٨٨٢١٠٥٩٤١٢٧٠٧١٢٥٨٦١٨٢٠٩١٢٦٦٧  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب
   ومنها :

٢٨٦٨٣٢٣٦٤٨٠٧٤١٧٦٥٣١٨٧٧٤٠٦٢٨٣        سويسرا      
١٢٤٧١٢٥٣١٨١٣٢٩٥٦٢٧٧٥٥٢١٥٢٦٣٩        اوآرانيا       
٨٨٨٩٩٠١٤٩٩٢٦٥٣٣٤١٨٤٠٣٣٢٦٣٤  روسيا االتحادية

٢١٤٠٢٤٤٤٦٧١٢٦٩١٢١٢  دول أخرى

واردات  ١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٣٧٨  مجموع ال

  (١)  سيف       (٢)  أرقام معدلة.    (٣)  أرقام أولية.        - دول لم تنظم لدول االتحاد االوروبي خالل تلك السنة.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

تابع (٨)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الــــــــواردات(١) 
(بماليين الرياالت) 
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول  / الدول 

٥٦١٦٥١٩١٤٨٥١٦٢٦٤٦١٣٤٨٣١٤ دول مجلس التعاون الخليجي   
   وتشمل :

٣٣٥٢٩٢٤١٠٦٨٠٩١٢١٠٩٦        الكويت        
٤٩١٦٤٢٢١٣٢٥٦٤٣٧٠٣٧٦٣٤٧٧٧        البحرين       

٢٥٨٥١٨١٠٠٢٩٧٢١١٧٢١٨٦٨        االمارات العربية المتحدة        
٧٨١١٣١٣٣١٥٣٢٠٣٤٢٨        قطر       

٢٩٤٧٥٠٨٩٨٤١٤٥        عمان       

٥١٢٦٤٨٩٧٢٤٨٠٢٨٦٧٣٦٦٣٣١٣٩ دول الجامعة العربية األخرى   
   ومنها :

١٣٤١١٣٩١٤٧٩٥٠٣٤١٤١٠٩        االردن      
١٠٤١٢٨١٦٩٩٥٣٧٨٦١٢        العراق       
٩٢٤٨١١٦٤٧٦٠٢٨٨٢٥٩٦        اليمن       
٣٣٩١٦٧٦٠٥٦٧٤٧٣        لبنان      
٢٨٦٢١٦٢٤٣٣٩٤٦٦٥٢٨        مصر      

٢٥١٠٥٤٩٥٨٤٩٤٥        سوريا      
١٢٨٥٦٥٥٥٠٤٧٢٣٠١٥٦        المغرب      

ودان        ٤٣٧٨٥٧٣٨٤٦٩٩٦٠٣٥٦٥        الس

٦٩٩٧٦٨٦٥٢٤١٧٢٩٥٣٢٨٤٨٣١٩١ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

١٩٨٠١٧٦٤١٠٠٠١١٦٨١٢٩٢١١٥٧       باآستان      
١٧٩٢٤٩١٠٤٢١٩١١١٢٢٩        بنغالدش      
١٣٠٤٨٣٤١١٨١٨٥٣٢١٣٤٤        ماليزيا      

٢٧١٤٣١٥٧٢٥٥٦٢٠٤١٣٤٣٩        اندونيسيا       
٧٥٣٧٨٥٨٥٢٧١١٦٦٧٧٨٧         ترآيا      

٦٨٦٨٢٤٤٦٣٥٢٣٤٤٦٣٣٢٤٧٣٠٨١٦٣٥٨٦٤الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :

٤٢١٧٥٢٩٨٢٠١٥١٣٧١٩٢٨٣١٥٤١٦١٨٥٤٥        اليابان       
٤١٩٩٣٠٧٥١١٠١١٧٦٥٢٥٥٨٢٥٧١        الهند       

٢٨٣٢٥٦٤١٦٧٣١٤٥٩٠٩٤٠        تايالند      
٧٠٩٩٢٩٣٠٢٠٢٦٤٣٣٢٥٣١١٦٣٥٢        سنغافورا      

٦٤١٩٤٦٥١٢٨٣٠٣٦٤٩٣٩٥٥٤٠٦٩        تايوان       
٢٤٤١٥٥١٩٩٤٠٤١٦٥       الصين الشعبية 

(بماليين الرياالت)    

جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول  / الدول 

٤٠٧٩٢٠٠٠١٥٢١٢٧٢٨١٧٢٧٢١٠٠        آوريا الجنوبية      
١١١٨١٠٦٠٤٠٣٦٤٧٣٦٦٦٦٠        الفلبين       

٥٩٦٤٣٩٤٠٣٥٠٤٧٣١٧٧١الدول اإلفريقية غير العربية
واإلسالمية ومنها  :

٤٦٥١٦٥١٢١٨١٧٥١١٨        آينيا      

٢٢٦٢١٤٣٣٧٥٨١٠٦٦١٥٠٥١٥٥٤  اوقيانوسيا       
   ومنها :

١٨٩١٨٨٩٧٠٥٨٠٢١٠١٧١١٥١        استراليا       
٣٧١٥٤٤٥٣٢٤٤٢٦٥٣٨٠        نيوزيلندا      

٨٨٦٣٥٥٧٦١٢٦٥٨١٧١١٠٢٠٢٦٢٢٧٧٦٨  امريكا الشمالية   
   ومنها :

ة        ٨٨٦٢٥٤٦٥١٢٣٩٣١٧٠٠٩١٩٨٦٠٢٧٤٣٧        الواليات المتحدة االمريكي

٤٣١٦٤٤١٦٣٠١٢٣٣٩٦٣٥٦٧٢٤٧٧  امريكا الجنوبية   
   ومنها :

٤٠٤٣٣٨٠٥٣٠١٠٣٠٥٢٣٤٠٢٢٤٥٢        البرازيل      

٢١٣١٦٢٠٦٥٢٢٣٢٨٩١٨٤٤٦٢٠٤١٤٢٠٧٤٧  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٢٣٦٥٢١٢٢٢٢٠٨١٢١١٢١١٧٩٢٧        المانيا       
٢٤٣٠٥٧٤٢٣٦٣٦٥٣٣٧٤٩٥٥٤٧٤٦        هولندا       
١٩٥٣١٨٧٣٢٠٩٤١٤٢٨٢٠٤٣١٦٢٠        انجلترا       

١٢٠٥١٠٨٢٣٢٣٧١١٥٦٦٦١٤        البرتغال      
٥٦٦٢٤٩٨٤٤١٣٣٢٣٠٧٤٥٣٠٥٥٤٩         فرنسا      
٥٩٨٢٣٧٥٤٥٦٤٤٣٥٨٣٢٩٠٧٤٣٠٥        ايطاليا       
١٧٩٣٧٤٦١٠٠٦٩٦٧٥٠٠١٨٠        اليونان       
٢٥٠٣٧٦٤١٩٣٢٢٠٩٥١٤٤٣١٨٢٧        اسبانيا       
١٠١٨١٣٩٩٢٢٠٣٦٦٥١٣٥٢٨٨٨        بلجيكا      

ي  ٥٠٤٧٣٣٢٩٩٩٠٨٣٥١٠٧٦٢٢٩٢  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب

٣٣٩٩٢١٠٣٣٧٤١٩٢٢٧٢١٧٧  دول أخرى  

لي      ١٣٢٢٢٠٩٩٥٣٦٧٤٦٧٨٨٦٨٨٠٩١٢٨٨١٠٦٢٩٤  المجمـــوع الكــ

تابع (٢) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول  / الدول 

١١٠٦٦١٢٠٢٠١١٣٦٣١٠٣٦٧١٠٧٤٣١٣٤٤٨ دول مجلس التعاون الخليجي   
   وتشمل :

٧٤٦٢٥٠١١٦٤٠١٥٦١١٤٦٩١٧٥٠        الكويت        
٦٥٦٤٥٨٣٦٥٩٩٥٤٩٩١٥٠١٧٥٥٤١        البحرين       

٣٠١٠٣١٩٣٣١٢٦٣٢٥٣٣٥٦٩٥٠٥٧        االمارات العربية المتحدة        
٤٦١٢٨٢٣٩٠٣١٢٣٨١٥٩٤        قطر       

٢٨٥٢٠٨٢١٢٢٥٠٣٠٧٥٠٦        عمان       

٦٥٢٨٥١٩٨٣٥٣٩٣٦٤٦٣٤٠٨٤٨٠٢ دول الجامعة العربية األخرى   
   ومنها :

٣٢٢١٤٧١٧٥٢١٨٣٧٢٤٠١        االردن      
----------٤٨٣        العراق       
٦٨٩٣٠٩٣٠٧٢٤٧٢٣٤٤٣٣        اليمن       
١١٤١٠٣١٢١١٦١١٦٧٣٠٤        لبنان      
٢٤٢٣٣٠٤٨٧٢٧٢٧٩١٩٨٩٠٠        مصر      

٢٧٩-٧٧١٢٣١٨٢١٨٠        سوريا      
١١٤٤١٠٦١١٤٣٦١٥٣٧١٦٧٤١٦٤٨        المغرب      

٥٩٤١٥٨٣٨٣٤٩٣٣٥٦٤١٣        السودان       

٥٩١٦١٠١١٧١٢٠٢٧١٠٠٤٣٩٧٨٦١٠٥٧٠ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

١٦٨٢١٧٧٤١٩٢٩١٨٣٨١٧٤٤١٩٩٨      باآستان      
٣١١٢١٥٢٨٥٢٠٩٣٢٩٣٣٠        بنغالدش      
٢٩٧٢٩٥٣٧١٤٨٣٣٩٢٥٩٥        ماليزيا      

٦٢١٢٣٠١٢٨٦٢١٣٢٥١٨٣٣١٨٧١        اندونيسيا       
٢٨٣٨٥٢٣٥٥٤٢٨٥٢٢١٤٥٤٩٤٩٨٢         ترآيا      

٦٠٤٦٧٦٠٢٤٦٦٧٨٦٢٦٠١٥٧٥٩٩٤٢٧٨٣٧٦الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :

٣١٥٥٩٢٨٦٨٩٣٠٧٩١٢٦٧٧٧٢٥٤٧٠٣٠٣٤٦        اليابان       
٤١١٥٤١٠٣٥٣٦٩٤٩٧١٤٦٨٦٥٨٤٤        الهند       

١٠٩٩٨٨٥١٠٣٦١٠٦٣٨٦٨١٦٠٧        تايالند      
٨٩١٧٩٠٩٤٩٨٦٨٧٨٣٣٧٧٣٥٩٩٧٢        سنغافورا      

٥٦٣٤٤٩٦٨٤٧٩٥٤٧٩٨٤٣٢٠٥٤٧٠        تايوان       
١٥٨٣٤٦٢٤٣٢٥٥٤٥١١٠٤١       الصين الشعبية 

(بماليين الرياالت) 

تابع (٣) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول  / الدول 

٦٢٥٤٩٩٣٨١٢٧٧٠١١٩٣١١٢٩٩٩١٨٤٢٩        آوريا الجنوبية      
٢٢١٥٢٠١٦٢٤٥٢٢١٤٤٢٦٦٦٣٦٥٩        الفلبين       

١٧٤٠١٨١٦٢٠٧٦١٤٣٤١٥٢٣١٧٨٥الدول اإلفريقية غير العربية
واإلسالمية ومنها  :

٢٣٣١٩٨١٢٩١٨١٢٠٤٣٦٤        آينيا      

١٦٠٠٢٢٨٢٢٠٢٧١٨٩٠١٧١٧٢٦١٩  اوقيانوسيا       
   ومنها :

١١٦٦١٦٧٧١٦٤١١٥٣٥١٤٤٣٢٢١٢        استراليا       
٤٣٤٦٠٧٣٨٥٣٤٢٢٧٤٤٠٥        نيوزيلندا      

٤١٤٩٦٤٢٤٠٨٤١٧٤٢٢٩٠٣٥٣٠٨٧٤٣٣٠٩٢  امريكا الشمالية   
   ومنها :

ة        ٣٩٨٩٠٤٠٩٦٩٤٠١٦٨٢٧٧١٥٢٩٥١٨٣١٧٤٣        الواليات المتحدة االمريكي

٥٥٥١٤٩٨١٥٣٩٤٤٩٧٧٤٩٨٦٤٢٣٢  امريكا الجنوبية   
   ومنها :

٥٤٨٢٤٩٣٣٥٣٣٢٤٩٥٣٤٩١١٤٠٩٦        البرازيل      

٢٩٤٧٢٣٧١٠٢٣٩٤٤٩٣٤٥١٨٣٤٨١٩٣٧٣٦٥  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٩٨٤١٠٠٩١٩٩٢١٨٣٣١٩٨٠٩٥٧        المانيا       
٧٨٥٧١٠٨٠٢٩٩٢٦٦٨٢١٧٦٨٥٨٧٠٣        هولندا       
٢٦٦٤٣٥٢٥٣٧٠٢٥١٦٧٣١٤٨٢٧٤٧        انجلترا       

٦٠٧٥٨٢٨٦٩٥٦٨٧٥٧١٢٠٨        البرتغال      
٧٩١٧٨٢٠٣٨٢٣٩٦٩٦٠٨٤٧١٧٣٤٧         فرنسا      
٥٩٧٨٧٦٧٥٧٦٣٢٧٩٧١٨١٤٢٧٣٩٨        ايطاليا       
٥٦٧١٢٠٦٢٧٩٥٢٦٧٢٢٠٨٨١٧٣٠        اليونان       
٢١٨١٣٥٦٣٤١٤٩٢٣٩٢٢١٤١٤٣٥٩        اسبانيا       
٧٠٣٤٥٢١٤١١٣٠٣٨٣١٨٤٥        بلجيكا      

ي  ٢٣٤٢٢٢٠٤٢٦٠٧٢٠٢٠١٦٤٣٨٦٦  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب

١٦١٢٦٢٢٣٩٦٨٣١٤٩٢٤٨  دول أخرى  

لي      ١٦٦٣٣٩١٧٨٦٣٦١٨٨٣٢٥١٥٨٧٧٠١٥٩٥٩٠١٨٧٤٠٣  المجمـــوع الكــ

(بماليين الرياالت) 

تابع (٤) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٠٤

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول  / الدول 

١٦٢٨٣١٧٠٨٩١٢٤٤٣١٣٣١٠١٥٩٩٣١٤٧٦١١٦٧٣٤ دول مجلس التعاون الخليجي   
   وتشمل :

١٧٠٩٢٠١٨١٨٨٧١٧٨٣١٨٠٢١٥٦٥٢٠١٨        الكويت        
٦٥٨١٦٢٧٢٤٣٨٧٥٥٦٠٧١٥٨٥٣٠٤٦٥٧٧        البحرين       

٦٧٧٩٧٣٧٥٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٦٦٥٧٦٦٤٦٠        االمارات العربية المتحدة    
٧٧٣٨٤١٧٣٧٦٨٣٧٣١٧٤٣٩٧٠        قطر       

٤٤١٥٨٣٥٢٠٥٧٤٤١٦٥٧٣٧٠٨        عمان       

٦١٠٦٧٤١٤٦٠٥١٥٤٢٥٦٢٣٠٨٢٣٩٨٩٣٦ دول الجامعة العربية األخرى   
   ومنها :

٤٢٤٤٥٨٧٦٨٦٤٧٦٤٢٥٦٩٧٥٣        االردن      
٨٧٢٦٤٢٦٢--------        العراق       
٦١٠٨١٠٦٦٩٥٣٥٥٨٠٨٨٨٧٣٢        اليمن       
٣٤٧٤٣٤٣٧٣٤٤٧٥٥١١١٢١٦٥٤        لبنان      
١٥٣٦٢٢٨٦١٦٠٢١٤٢١١٤٥٥١٧٦٨١٧٥٧        مصر      

٢٩٢٣٠٢٣٤٣٤٠٥٤١٨٣٩٢٦٩٦        سوريا      
٢٠٦٧٢٠٠٧١٣٩٧١٢١٣٢١٠٠١٦٤٩٢١٣٧        المغرب      

٤٣١٦٥٧٣٩٨٣٤٩٢٠١٤٨٣٦٢٨        السودان       

١١٨٠٨٩١٧٦٧٢٦٤٩٦٩٦١٤٧٤٤١٣٩١٨١٤٧٠٢ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٢٠٢٦١٩٤٨١٥٢٠٢٥٦٢٤٧٦٦٤١١٩٤٤٧٤       باآستان      
٣٧٧٤٣٣٢٥١٤٦١٧٣٧٨٤٩٥٨٠        بنغالدش      
٩٥٦٨٩٢٥٢٨١٢٩٨١٧٠٦١٨٨٤١٩١٥        ماليزيا      

١٣٨٠١٦٥٣٢٢٨٠٣٣١٨٤٠٧١٣٨٠٢٤٠٨٨        اندونيسيا       
٥٨٤٤٣٤٩٦٢٣٢٠١٩٤٤٣٢٤٨٢٦٣٥٢٦٨٩         ترآيا      

٩٦١٥٦١٠٣٣٧٦٥٩٧٩٧٨١١١٨١٢٧٤١٩١١٦٢٢٦١٢١٨٩٧الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :

٣٤٢٢١٣٩٣٦١٢١٦٦٨٢٨٤٩٦٤٦٠٧٤٣٩٠٩٩٣٨٩٧٤        اليابان       
٧٨٠٤٩٢٥١٦٠٨٣٨١٧٥١٢٨٢٣١٢٣٣٦١٤٧٤٢        الهند       

٢٩٨٧٢٩٨٠١٦٠٧٢١٠٠٣٥٧٨٤٠٤٢٤٠٨٥        تايالند      
١٣٦٥٦١٥٦٤٥٨٦٩٧١١١٠٧١٤٦٣٢١٣٤٢٩١٣٩٠٥        سنغافورا      

٥٨٣٠٥٦٩٦٣٤٧٦٤١٨٥٧٧٤٢٨٤٧٢٧٦٧٤        تايوان       
٨٥٨١٥٨٢١٢٣١٢٣٥٢٥٦٣٠٨١٥٩١٠٨٢٠       الصين الشعبية 

(بماليين الرياالت) 

تابع (٥) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول  / الدول 

٢٣٩٣١٢٣١٤٩١٣٨٨٦٢٠٤٢٩٣١٢٧٣٢٤٦٢١٢٥٨١٣        آوريا الجنوبية      
٤٥٢٩٣٦٠٦٢٠٢١٢٨٢٨٤٠٢٣٣٣٨٢٣٦٩٤        الفلبين       

٢٧٥٠٣٢٧٧٣٣٣٥٥٣٩١٧٤٨١٦٧٢٠٧١٨٧الدول اإلفريقية غير العربية
واإلسالمية ومنها  :

٦١٣٨٦٧٥٣٢٥٥٢١٠٣٨٤١٨٦٤        آينيا      

٣٤٨٣٢٩١٠١٧٠٣١٩٣٧٢٨٦١٢٥٨٦٢٣٣٥  اوقيانوسيا       
   ومنها :

٢٦٧٤٢٠٦٠١٢٧١١٥٩١٢٣٤٤٢٢١٨٢٠٦٢        استراليا       
٦٧٦٨٢٣٤٣٢٣٣٣٥١٧٣٦٨٢٧٣        نيوزيلندا      

٤١٦٠٧٣٦١٧٤٢٤٥٤١٣٨٤٦٧٦٠٦٨٣٤٧٨٦٦٥٥٣١٠  امريكا الشمالية   
   ومنها :

ة   ٣٩٨٩١٣٤٦٠٣٢٣٦٩٥٣٧١٨٥٥٨٨٣٢٤٦٤٨٢٥٣٥١١        الواليات المتحدة االمريكي

٥٨٤٤٤٢١٣٢٦٨٧٢٨٠٢٤٤١١٣٥٣٧٣٥١٢  امريكا الجنوبية   
   ومنها :

٤٩٠٣٣٩٠٨٢٢١٠٢٢١٦٣٥٠٥٢٤١٧٢٣٣٥        البرازيل      

٤٢٤٨٨٤٣٥٢١٢٧٢٤٦٣١٣٤٧٥٠١٥٢٤٠٣٧٤٤٠٣٨٧  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

٢٧٧٩٢٦١٢١٥١٤١٨٨٦٣٠٥٦١٧١٤١٩٢٤        المانيا       
٩٧٢٥١٠٦١٢٦٠٤٣٧٨٤٥١١٥٩٢٧٩٧١٦٩٨٩        هولندا       
١٦٨٥١٩٩٦١٢٥٨١٦٣٧٣٢٢٣٣٣٦٩٢٧٤٠        انجلترا       

١٤٢٦١٢٨٦٨٢٠٩٢٧١٤٦٠١١٣٥١٢٥٧        البرتغال      
٩٠٣٣٨٩٥٠٥٤٥٦٧٤٦٩١٠٩١٠٧٤٥٩٧٧٣٨         فرنسا      
٦٦٤٠٨٠٠٤٤٩٠٨٤٤٢٨٦٩٧١٦٦٢١٦٧٤٦        ايطاليا       
٢٥٤٦٢٦٣٨٢١٢٨٢٣٢١٣٩٦٤٣٥٥٤٣٣٨٢        اليونان       
٤٩٨٤٤٢٣٠٣٠٤٨٣٣٨٨٥٠١٣٤٤٢٨٥٥٣٩        اسبانيا       
٢٤٥٢٢٠٩٨١٥٥٩٩٠٧٣٢٦٧٣٣١٤٤٠٢٧        بلجيكا      

ي  ٧٩٧١٦١٢٥٨٤٧٥٣٦٥٥٧٦٦٥٨  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب

١٠٦١٣٢٦٣١١٦٢١٤٩٥٨٣  دول أخرى  

لي      ٢٢٧٤٢٨٢٢٧٤٤٣١٤٥٣٨٨١٩٠٠٨٤٢٩٠٥٥٣٢٥٤٨٩٨٢٧١٧٤١  المجمـــوع الكــ

تابع (٦) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٠٦

٢٠٠٩(٢)٢٠٠٨(١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧مجموعة الدول  / الدول 

٢٣٣١٠٣٠٧٦٤٤٥٢١٥٥٨٥٩٣٧١١٢٠٨٢٧٤٤٧١٥٤٣ دول مجلس التعاون الخليجي   
   وتشمل :

٢٩٧٨٤٠٨١٤٤٢٨٤٨٦٩٥٧١١٥٦٢٩٤٩٣٢        الكويت        
٨١٠٥١١٥٠٧١٨٦٣٧٢٢٧١٧٢٦٢٣٨٣٥٣٨٩٢٤٥٣٤        البحرين       

٩٨١٢١٢٢٣٠١٨٠٢٧٢٥٤٨٨٣١٧٨٠٣٢٩٠٠٣١٩٢١        االمارات العربية المتحدة    
١٣٨٣١٩٤٤٢٦٥٩٤٠٠٩٥٥٤٠٦٢٠٩٧٢١٦        قطر       

١٠٣٢١٠٠١١٤٦٣١٥١٠١٨٥١٢٦١٧٢٩٤٠        عمان       

١٤٨٧٤٢٤٣١٩٣٥٤٢٩٤١٩٥٧٤٦٠٢٦٦٣٨٨٠٤١٥٩٠ دول الجامعة العربية األخرى   
   ومنها :

٤٠٢٩٦٨٥٢١٠٢٣٨١٢١٤٨١٢١٣٩١٦٤٠٦١١١٢١        االردن      
٧٨١٥٨٢٥٣٤٩٨١٤٦٩٢١٥٦٣٠٥٠        العراق       
١٠٥٥١٩٧٤٢٦٥٧٣٠٩١٢٧٣٨٤٢٦٣٢٩٦١        اليمن       
٩٩٤١٥٩٦١٦٧٤١٢٨٥١٠٩٤١٥٢٨١٣٣١        لبنان      
٣٤٢٧٤٤٨٤٧٦٦٦١٠٣٢٠١٣٧٧٩١٦٧٩٩٨٣٣٦        مصر      

٥٥٥٢١٧٢٢٦٨٦٢٢٢٢٢٧١١٢٨٦٨٢٣٥٧        سوريا      
٢٣٩٩٣٢٧٥٤٨٢٧٥٤١٧٦٢١٤٩٤٨٩٥١٤١        المغرب      

٨٣٩١٢٢٢٢٠٦٤٢٣٥٥٢٢٦٨٢٢٩١٢١٢٣        السودان       

١٨٢٦٨٢٤٨٠٤٣٢٢٥١٣٩٠٥٩٤٤٥٢٥٥٤٦٤٤٣٣١٩٢ الدول اإلسالمية غير العربية  
   ومنها :

٤٨٢٨٧٩٧٩٩٤٣٥١١٣٦٣١٣٠١٥١٦٦٣٠٩٤٨٧        باآستان      
٦٧٢٦٨٤١٣٤٧١٣٥٢١٣٤٠٢٠٢٨١٤٦٥        بنغالدش      
٢٣٥٤٣٣٩٨٤٤٦٥٥٦٤٩٦٦١١٧٩٤٨٤٠٧٨        ماليزيا      

٥٩١٧٦٨٧١٩١٧٠١١٤٨٤١٢٣٦٦١٥١٢٢١١٠٧٩        اندونيسيا       
٣٥٠٩٤٥٣٩٦٧٦٩٧٧٧١٨٨٧٢١١٦٥٠٥٧٣٧         ترآيا      

١٥٦٣٤٧٢١٠٨٥٣٣٢٦٩٢٠٣٩٤٥٥٥٤٣٢٥٥٨٦٠٤٥٧٦٣٩٢٥٣٠الدول اآلسيوية غير العربية 
 واإلسالمية ومنها  :

٤٩٣٢٥٦٧٠٠٦١٠٥٥٨٠١٣٠٣٦٩١٣٤٠٠٧١٧٨٨٢٣١٠٨٩٥٦        اليابان       
٢٠٨٠٤٢٧٦٢٥٤٠٢٣٧٤٨٥٢٠٦٤١٢٠٨٥٢٩٥٥٢٩٥١        الهند       

٥٣٧٦٨٣٦٥١٢٠١٦١٣٢٦٤١٥٤٨٠٢٣٧٦٥١٣٨٨٤        تايالند      
١٥٩٤٠٢٢١٤٧٣٥٤٨٨٣٧٤٠٥٣٧٣٦٠٤٣٦٩٣٣١٤٢٩        سنغافورا      

١٢٢٧٩١٥٣٩٦٢٤٣٦٦٢٩٠٤٤٣٢٦٠٥٤٦١٦٥٢٨١٥١        تايوان       
١٥٣٦٧٢٢٧٨٧٤٠٥١٩٤٩٥٥٦٥٩٨٤٠١٠٤٩٥٤٨٠٤١٧       الصين الشعبية 

تابع (٧) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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٢٠٠٩(٢)٢٠٠٨(١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧مجموعة الدول  / الدول 

٣١٨١٦٤٠٣٨٢٥٧٣٦٨٧٢٥٧٠٧٣٩٧٢١٠١٦٢١٦٨٢٦٣        آوريا الجنوبية      
٤٥٠٥٥١٣٠٨٥٤٤١٠٧٥١١٢٥١٠١٧٧٤٢٥٧٧٣        الفلبين       

٩٧٠١١٢١٨٨١٥٨٤٠١٦٧٧٩١٧٤٥٣٢٤٧٩٢١٤٣٥٠الدول اإلفريقية غير العربية
واإلسالمية ومنها  :

١٢١٢١١٦٧١٧٥٥٢٠٦٦١٧٩٤٣٤٩٩٢٠١٥        آينيا      

١٦٤٤١٥٤٦١٧٩٩٢٣٥٦٢٦١٤٣٢٣٥١٩٨٩  اوقيانوسيا       
   ومنها :

١٣١٧٩٤٦١٣٩٤١٢٦٩١٥٦٥٢٠١٨١٠٩١        استراليا       
٣٢٧٥٩٩٤٠٤١٠٨٧١٠٤٢١١٩١٨٩٠        نيوزيلندا      

٦٧٦٦٦٨٤٨٩١١٠٩٥٨٠١٢٤٦٦٥١٥٣٩٩٤٢٠٣٢٠٧٩١٠١٤  امريكا الشمالية   
   ومنها :

ة    ٦٥٣٨٥٨١٣٦٠١٠٤٧٤٦١١٩٢٣٩١٤٧٤٣٢١٩٥٥٢١٨٥٥٣٢        الواليات المتحدة االمريكي

٥١٧٠٥٤٩٤٧٠٥٦٧٥٨٦٨٧٩٨١٢٩٧٣٧٤٧٦  امريكا الجنوبية   
   ومنها :

٣٢٤٩٤٠٣٨٥١٧٨٥٩٧٧٦٤٠٥٩٧٩٠٥٥٠٩        البرازيل      

٥٠٩٣٩٧٥٩١٣١٠٢٣٤٦١٠٣٥٤٨٩٦٥٨٨١٢٣٨٤٠٦٦٤٢١  دول االتحاد االوروبي 
   ومنها :

١٦٨٢٣١٣٥٤٠٨٦٤٧٢٩٤٤٠١٥٥٨٨١٥٩٨        المانيا       
١٠٣٣٨١٨٢١٦٢٤٣٠٨٢٤٣٣١١٨٦٣٠٢٤٥٢٩١٣٤٣٦        هولندا       
٣٤٤٣٦٣٥٣٦٨٥٥٣٨٤٣٤١٧٥٣٥٦٢٢٦١٢        انجلترا       

١١٢٩١٣٩٥١٨٥٧٢٠٣٥٢٣١٦٣٥٧٧١٨١٤        البرتغال      
٨٧٧٤١٢٣٣٥١٦١٠٢١٥٤٢٠١٥٣٨٠١٨٥٦٨١١٥٥٧         فرنسا      
٨٨٦٥١٢٥٥٣٢٠١٤٥١٩٣٥٩١٧٢٣٩٢٢٩٠٢٩٦٥٣        ايطاليا       
٤٤٨٥٦٤٣٠٨٤٦١٨٧٥٨٧٠٣٢٧٨٢٧٣٧٩٩        اليونان       
٦٥٣٦٨٣٨٢١١١٣٤١٣٤١٧١٤٩٩٠٢١٠٤٩١٢٢٧٤        اسبانيا       
٤٤٤٠٥٦٧٣٨٥٢٨١٠٧٤٦١٠٨٧٧١٣٨٦٧٨٨٠٧        بلجيكا      

ي  ١٧١٠١٦٤٢٦٩٠٢٢٢٧٧٠٣١٥١٦٩٩٥  دول اوروبا عدا االتحاد االوروب

٣٥٧٧١٨١٤٢٤٧٣٩  دول أخرى  

لي      ٣٤٩٦٦٤٤٧٢٤٩١٦٧٧١٤٤٧٩١٣٣٩٨٧٤٤٠٣١١٧٥٤٨٢٧٢١١٠٩  المجمـــوع الكــ

أرقام معدلة.   (٢)  أرقام أولية . (١)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

تابع (٨) جدول رقم (٥) : جهــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٠٨

رقم الصفحةالـــجدول

٣٠٩ إحصاءات ميزان المدفوعات      ( مليون ريال ) ١(أ) -

٣١٣ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطبعة الخامسة  ( مليون ريال ) ١(ب) -

٣١٥ إحصاءات ميزان المدفوعات      ( مليون دوالر امريكي ) ٢(أ) -

٣١٩ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطبعة الخامسة  ( مليون دوالر امريكي ) ٢(ب) -

القسم الثامن

إحصـــاءات ميزان المدفوعات
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١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

يزان التجاري   ( فوب)١- ٢٩٣٨٣١٧٤٣٤٨٨٣١١٢٣٣٦٧٤٣٧٣٤٥٢٨٤٥٥٦٤٦٦٧٦٠٨٩٨٢٤٥١١٩٣٥ الم
ط (التشمل وقود السفن )أ- ٤٠٣٨٤٤٧٥٤٨١٣٤٧٣٤٥٤٣٢٦٩٥٤٧١٧١٨٠١٠٨٢٧٦٩٦٩٨١١٥٤٨١٦١٥٢ صادرات النف
١٤٢٣٣٢٤٥٥٣٦٢٧٣٨٦١٠١١١٩٣١٦٣ صادرات أخرى ب-

------------------------ ومنها إعادة التصدير      
وارداتج- -٤٢٨٠-٣٣٣٤-٣٧٢٧-٣٧١٠-٣٥٤٠-٢٧١٦-٢٦٤٣-٢١١٩-١٦٦٦-١٣٥٧-١٣٢٤-١١١٤ ال

ويالت ٢- -٣٢٦٧ -٣٨٨٨ -٥٦٢٣ -٥٠٨١ -٤٩١٦ -٣٧٧١ -٣٥٩٢ -٢٨٤٥ -٢٢٥٥ -٢٩٣٦ -٢٣٤٢ -١٩٢٩  الخدمات والتح
٤٥١٣٩٧٤٠٦٥٣٨٦٤١٧٠٧٨٧٦٩٨١١٠٤٩١٣١٩١٥٤٥١٩٥٤ المتحصالت أ-

تثمار١- ٣٨٧٤١١٣١٢٧٢١٩٢٣٠١٧٠٢٧٥٣٠١٤٣٥---- عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٩٩١١٦١١٢١٣٠١٦٠١٨٠٢٣٠٢٦٥٢٧٠٦٣٩٥٦٣٦١٤ قطاع النف
رى ٣- ٣٥٢٢٨١٢٥٧٣٣٤٣٦٩٤٠١٤٢٧٤٨٦٦١٠٤٠٥٦٨١٩٠٥ عائدات أخ

دفوعاتب- ٢٣٨٠٢٧٣٩٣٣٤٢٢٧٩٣٣٤٨٦٤٢٩٩٤٦٤٧٥٨٩٧٦١٣٠٦٩٤٢٥٤٣٣٥٢٢١ الم
أمين ١- ١٠٦١٢٦١٣١١٦١٢٠٥١٦٧٢٦٢٣٤٩٣٦٥٣٦٥٣٣٣٤٢٨ الشحن والت
ط٢- ١٦٣٨١٨٢٥٢٤١٣١٦٧٩١٩٥٩٢٦٣٨٢٦٤٧٣٠٨٨٣١٨٠٣٥١١١٧٧١٥٥٦ قطاع النف
اص  ٣- ٣٢١٣٨٩٣٢٤٣٨٤٤١٥٥٨٩٦٢٠٦٤٧٧١٢١٠٥٨٨٤٣١١٣٩ خدمات القطاع الخ
٦٣١٨٩٢٤٣٣١٥٣٤٢٢٧٨٥١٤١٢٢٣١٢٦٤١١٨٦١٥٥٦١٩٩١ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
ويالت الخاصة٥- ٢٥٣٢١٠٢٣١٢٥٤٥٦٤٦٢٦٦٠٥٥٩٠٦٠٩٨٢٢٩٣٠١١٠٧ التح

اري  (١+ ٢)٣- ٤٦٧٤٣٥٧٨٦٦٨-٤١٤-١٠٠٨٨٣٢٥٥١٨٥٧٥٢٢٧٨١٧٥٧٣٦٠ ميزان الحساب الج
ات٤- -٨٦٦٨ -٤٣٥٧ -٤٦٧ ٣٦٠٤١٤-٧٥٧ -٧٨١ -٥٢٢ -٨٥٧ -٥٥١ -٨٣٢ -١٠٠٨  حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية أ- ات الرأس ٣١١-٤٩٧ -١٠٣ ٤٣١٤٧-٤٣٢ -١٩٤ -٣٣٨ ٧١-١٤٣ ٦٨١٤٨ صافي العملي
رى   النفطية واألخ

رى    ب- -٣٠٥٠-٤١٣-٣٦١-١٨٩١٠١١٨-٣١٥١٥٢-٧٠١٤٩٩-٩٢٢-٦٩٨ صافي العمليات الرأسمالية األخ
اع الخاص  (٢)  للقط

ةج- -٧٤١-١٠٣-١٠٤-٥٤٤٥-١٢٢٦٨٢٢١-٢٧-٤١٤٥-١١٣ صافي مرآز المصارف التجاري
ميةد- -٥١٨٨-٢٥٤٤٣٠١٠١٣٣٤٤-٢٩٤-٥٠٣-٦٢١-٤٠٢-١٠٦٥-٩٩-٢٦٦ راس المال واالحتياطيات الرس

٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر الصرف  

(مليون ريال)  
جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

يزان التجاري   ( فوب) ١- ١٥٠٣٦١٠٦٧٤١٨٣١١٥١٠٠٢٠٢٩٩١٨٦٦٦٦٢٧١٢٤٦٨٧٢٥٠٠٢٠٢٧٧١٧٤١٣٥١٧٥٤٢٩٨٣٣١٢٤٨ الم
ط   (التشمل وقود السفن )أ- ٢١٥٨٣١١٥٦٨٤٩٥٥٨٧١٢٥٣٥٠١٤١٨٠٧١٢٥٢٦٥١٩٤٤٥٩٣٣٤٥٤٣٣٧٥٣٢٠٢٤٩٩٧٨١٥٤١٧٨١٢٧٤٢٣ صادرات النف
رى ب- ٩٨٢٨٣٤١٨٤٢٨٤٣١٤٩٠٥٠٤٥١٩٢٩٥٤٣٢٧٨٣٥٦٥٤٤٥٠ صادرات أخ

دير      (٢٥٠٥) (٢٦١٩)(٢٦٩٥) (٢٤١٣) ---------------- ومنها إعادة التص
وارداتج- -١٠٠٦٢٥-١١٤٧٦٠-١١٨٠٨١-١٠١١٠٠-٨٥٠٤٢-٧٠٢٧٦-٥٩١٢٨-٤٣٠٥٢-٢٥٥٧٦-١٢٨٩٠-٩٢٢٦-٦٦٤٥ ال

ويالت  ٢- -٩٦٠٩٣ -١٠١١٩٩ -١٠٩٢٢٠ -١٣٨٠٥١ -١٠٧٧٨٠ -٨٤٢٧١ -٧٤١٥٥ -٥٧٢١٥ -٤٩٧٨٨ -٣٢٧٧٩ -٢٤٧٥١ -٥٧٠٢  الخدمات والتح
٢٨٧٣٩٢٣٨١١٢٥٩١٦١٢١٢١١٩٠٢١٩٨٧٢٥٩٣٣٣٧٤٨٠٥٤١٩٧٦٤٩٦٧٦٩٨٥٨٦٢٠١٢ المتحصالتأ-

تثمار١- ٧٦١٤٣٢٥٦٥٣٩١٠٢٧٧١٤٠٥٧١٤٦٢٢١٦٥١٨٢٤٧٦١٣٧٠٥٩٤٨١٩٧٥٤٨١٩٤٧٠٩٦ عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٧٩٣٢٦١٦١٧٥٥٢٠٤٧٢١٦٨١٨٤٣٢٥٦١٢٨٥٤١٩٩٦١١٢٤٧٠١٤٢٦ قطاع النف
١٣١٩٢٢٩٧٢٩٦٥٣٧٩٧٤٩٦٥٥٥٢٢٦٨٥٤٩٨٦٥١٥١٤٢١٥٦٤٦١٤٣٣٨١٤٤٩٠ عائدات أخرى٣-

دفوعاتب- ٨٥٧٥٣٣٩٨٩٤٤٠٣٨٦٥٩٠٩٧٨٤٠٥٩٦١٤٢١١٠٢٠٤١٤٥٢٦٠١٩٢٢٤٨١٧٤١٨٧١٧١٠٥٧١٥٨١٠٥ الم
أمين ١- ٦٧١٩٢٣١٩٣٣٥١١٥٨٦١٠١٠٠٥٢١١٩٤٧١٥٣٠٨١٨١٩٨٢١٢٥٤٢٠٦٥٧١٨١١٢ الشحن والت
ط٢- ١٢٦٧١٧٣٨٠٥٦٧٦٧٧٨٨٨٦٢١٣٩٥٤٦٩٤٣٢٣٠١١٣٢٤٧٠٢١٢٩١١٠٤٣٧١١٠١٩ قطاع النف
١٩٦٠٢٥٩١٦٠٣٦٩٦٥٩١٣٥٢٨٢٤٣٣٨٢٩٥٣٧٢٢٢٦٧٣٩٣١٨٣٨٢٦٨٣٦٠٨٠٣١٩٢٩ خدمات القطاع الخاص  ٣-
٣٢٣٠١١٢٦٠٢٨٤٤٨٣٩٨٥٣٤٢٣٣٧٤٨١٢٦٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٤١٦٨٧٥٠٤٤٨٥٧٩٧٧٨٤٢٢ خدمات حكومية أخرى (١)٤-
ويالت الخاصة٥- ١٤٤٧١٨٣٥١٩٤٥٣٤٩٤٥٣٠٩٩٦٧٢١٢٦٥٣١٣٦١٦١٨٠٩٤١٨٣٣٠١٨٠٨٦١٨٦٢٣ التح

اري  (١+ ٢) ٣- -٦٤٨٤٥-٤٠٤١٦١٤٢٢٤٠١٣٩١٢٣٢٥٩٥٥٥٨٢١٦-٩٣٣٤٨١٩٩٠٥٠٣٣٦٥٠٤١٤٤١٩٧١٧٥٢٨ ميزان الحساب الج
ات  ٤- ٥٨٢١٦٦٤٨٤٥-٢٥٩٥٥ -١٣٩١٢٣ -١٤٢٢٤٠ -٤٠٤١٦ ٧٥٢٨-٤١٩٧١ -٥٠٤١٤ -٥٠٣٣٦ -٨١٩٩٠ -٩٣٣٤  حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية  أ- ات الرأس ٢١٩٨٠٣٨١٥٣١٧٠٧٧١٧٠٩٤-١٠٦١٧ -٤٢٦٦ ٢٧٥٧١٨٩٣-١٣٩٧ ٦٥٦٤-١٣٢٤٥ -٢٣١٥  صافي العملي
رى  النفطية واألخ

رى    ب- مالية األخ ١٦٤٠٤٢١٣٨-٣٤٤٧٢١٩٠٣-٣٢٩٦٥-٢٦٦٨٩-١١٧٥٢-٧٠٨٨-١٥٦٢٤٠٣٠-٥٥٠٥-٣٣٧٠ صافي العمليات الرأس
اع الخاص  (٢)  للقط

ةج- -٣٧٠٩-٦٠٤-١٠٧٣٨-٢١٢١٥-١٢٣٥٣-١٤٥٨٥٢٤٢-٣٣١٩-١٧٨٩-٤٦٧-٥١٣١٧ صافي مرآز المصارف التجاري
مية  د- ٢٥٣٣٩٤٩٣٢٢-٣١٤٦٧-١٤٣٣٣٥-٨٦٣٠٥-١٥٩٢٩٤٢١٩-٣٤٣٢١-٤٣١٩٨-٥٧٩٩٥-٦٢٩٢٣-٣٧٠٠ راس المال واالحتياطيات الرس

٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر الصرف   

(مليون ريال)  
تابع (٢) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

فوب) ١- يزان التجاري   ( ٢٥٤٦٢١١٣٣٣١٨١٨٤١٦٨٩٥٣٣٩٥٣٨٥٠٩٦٨٠٨١٨٧٤٥٥٦٦١٤٤١٧٩٣٠٠٩٠٨٥٢١٣١٨٥٢ الم
(التشمل وقود السفن)أ- ط ٩٣٦٢٣٦٦٦٦٥٧٦٢٧١٧٥٤٤٠٨٩٩٦٥١٤٩٦٤٩١٦٢٧٦٤١٧٣٧٥٢١٤٤٢٠٢١٤٢٤٠١١٦٢٥٩٣٢٠٢٦٣٨ صادرات النف
٥٦٠١٧٨٦٤١٠٣٧٩١٥٦٢٠١٦٠٠٥١٦٠٥٦١٥٣١٧١٤٠٨٢١٤١٣٤١٦٧٦١٢٤٣٢٠٢٤١٨١ صادرات أخرىب-

(٢٣٢١)(١٧٦٢)(١٣١٢)(١٥٢٧)(١٥٤٥)(٢٢٩٧)(٢٤١٤)(٢٣٤٩)(٢٣٩٢)(٢٢٨٠)(٢٦١٢)(٢٠٧٢) ومنها إعادة التصدير      
وارداتج- -٩٤٩٦٧-٩٦٠٦١-٧٩٨٦٢-٩٦٨٩٥-١١٣٢٧٨-٩٧٢٦٣-٨٠٦٠٩-٧٢٠١٧-٧٤١٦٥-٦٨٤٦٦-٦٣١٩٦-٧٣٧٦٢ ال

 
ويالت  ٢- -١٢٩٣٠٤ -١١٠٧٩٥ -١١٨٥٧٣ -١٢٦١٠٩ -١٤٠٩٩٣ -١٨٤٣٢٠ -١٠٠٦٥١ -٦٩٧٢٩ -٤٤٣٨٧ -٥٤٧٨٨ -٥٥٠١٣ -٧٢٣١٧  الخدمات والتح

٥٨١٨٨٥١٦٤٢٤٩١٠٤٤٧٩٦١٤٨٧٤٨٤٦٤٣٥٤٤٠٢٣٤١١٠٢٣٥٩٧٩٢٨٠٦٢٣٢٢٠١٣٠١٩٢ المتحصالت أ-
تثمار١- ٤٤٩٧٨٤١٧٧١٣٩٤٥٨٣٩١٤٨٣٩٠٧٤٣٤٤٥٢٣٢٥٨٥٢٧٦٢٩٢٣٢٥٠١٥١٠١١٨٦٧٨١٩٢٠٠ عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٣١٢٢٢٢٢٣٠٢٢٨٢٧١٦٣٤٥٤٤٤٩١٤٣٤٤٢٨٤٩٠٦١٠ قطاع النف
رى ٣- ١٢٨٩٨٩٦٤٩٩٤١٦٨٥٨٥٩٤٠٣١١٣٤٩١٠٨٩٤١٢٩٨٢١٢٢٩٥١٢٥٣٣١٣٠٣٣١٠٣٨٢ عائدات أخ

دفوعاتب- ١٣٠٥٠٥١٠٦٦٥٥١٠٣٨٩٢٩٢٣٤٨١١٨٤٧٧١٤٧٠٨٦٢٢٨٣٤٣١٨٢٠٩٥١٦٢٠٨٨١٤٦٦٣٥١٤٢٩٩٦١٥٩٤٩٦ الم
أمين١- ١١٨٠٢٧٥٨٤٦٨٤٧٧٤١٧٧٢٠٢٩٦٧٣١١٦٧١١١٣٢٨٨٧٢١٧٥٨٧٩١٢٦٩٠١٢ الشحن والت
ط٢- ٦٣٦١٢٤٤١٢٥٣١٢٦٨٢٣٨١٣٤٥٦٩٧٢٤٣٧٢٨١٨٦١٣٩٥٨٧٨١٧٩١٠٠٣٩ قطاع النف
٣٨٢٦٣٢٩٣٦٢٢٦٨٥٣٢٠٨٥٧٢٧٠٨٣٣٧٨٧٨٤٢٠٨٧٤٥٥١١٤٣٤٣٧٢٥٨٤٨٢٣٣٨٥٣٨١٤٦ خدمات القطاع الخاص  ٣-
٥٥٢٤٥٤٩٤٨٠٤٩١٨٣٣٧٠٠٨٤٨٣٨٥٥٢٨٨٣١١٥٨٥٩٦٧٨٠٣٤٢٤٥٧٣٥٨٢١٤٠٠٧٩٤٤٢٠٢ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
ة ٥- ويالت الخاص ١٨٨٣٤١٧٧٨٨١٨٤٧٨٢٤٣٨٤٣١٩٩٤٤٢٠٨٣٥١٤٨٣٥٠١٧٢٥٨٨٦٠٦٧٧٩٢٦٢٢٢٧٥٨٠٩٧ التح

اري  (١+ ٢) ٣- ٢٥٤٨-١٩٩٤٣-٣٩٢٧٣-٦٤٦٦٨-٦٦٤٣٧-١٠٣٥٠٢-١٥٥٥٥-٣٥٧٧٦-٢٧٤٩٢-٣٦٦٠٤-٤٣٦٨٠-٤٦٨٥٥ ميزان الحساب الج
ات  ٤- -٢٥٤٨ ٤٦٨٥٥٤٣٦٨٠٣٦٦٠٤٢٧٤٩٢٣٥٧٧٦١٥٥٥٥١٠٣٥٠٢٦٦٤٣٧٦٤٦٦٨٣٩٢٧٣١٩٩٤٣ حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية أ- ات الرأس افي العملي -٤٢٢٨ -٧٠٣٠ ٥١٢٧١٣١٠-٢٩٦ ٦٩٧٩٦٠٤-٢٤٥٣ -١٢٣٢ -٤٤٠٢ ١٧٨٣٣٥٧٨ ص
 النفطية واألخرى 

رىب- ٢٥٠٥١١٥٩٥٢٣٣١٨٥١٩٨٧٥٣٠٠٠٩١٠٠٠١٩٩٠٥٦٥١٧٧٦٣٥٧٤٧٣١٥٨٤١٥٦٣٤٤٢٣٢٩ صافي العمليات الرأسمالية األخ
اع الخاص  (٢)  للقط

ةج- -١٥٢٩٧٧٠٤٩٢٢٥-٢٢٨٠١٨٠٨٥١٣٦٤-١٧٧٢٩٠٥٤-٨٢٩٩-٥٣٣٠-٩٨٨١-٣١٦٠ صافي مرآز المصارف التجاري
مية  د- -١٠٦٣٥٣١٤٢٤-٢٥١٥٨٨٩١٨-٢٣١٨١٣٤٠٣١١٣١٥١١٧١٤٨٦٤٤٨٧٦٢٩١٥٦٢٣١٢٨ راس المال واالحتياطيات الرس

٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر الصرف  

تابع (٣) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
(مليون ريال)  
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 ٢٠٠٣٢٠٠٤(٣) ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٧١٩٩٨

فوب) ١- ) اري ١٢٨٠٨٨٤١٩٠٦٩٣٢٦٧١٨٥٨٦٦١٤٦٩٤٩١٥٩٩٣٢٢٠٥٢٦١٣٠٨٢٥٥ الميزان التج
ط  (التشمل وقود السفن)أ- ١٩٩١٧٢١٢١٦٠٧١٦٧٧٩٣٢٦٤٩٥١٢٢٣٥٣٢٢٣٨٥٨٧٣٠٧٥٩١٤١٤٠٥٩ صادرات النف
٢٧٦٧٢٢٣٤١٦٢١٧٨٦٢٤٨٠٥٣٠٦٩٣٣٢٤٣٦٤١١٤٨٥٧١٨٦ صادرات أخرى ب-

(٩٢٢٩)(٤٩٢٩)(٤٠٧٧)(٣٦٣٥)(١٨٨٦)(١٨٦٨)(١٧٩٥)(٢٤٧١) ومنها إعادة التصدير     
وارداتج- -١٦٢٩٩٠-١٤٣٤٧٨-١١١٠٩١-١٠٧٢٧٦-١٠٣٨٩٠-٩٦٣١٢-١٠٣١١٧-٩٨٧٦٥ ال

ويالت ٢- -١٢٣٣٩٩-١١٨٠٣٨-١١٥٤٠٨-١١١٨٧٣ -١٣٢١٧٦ -٩١٧٢٦-٩١١٥١ -١٢٦٩٤٤  الخدمات والتح
٣٨٠٩٥٣٩٨٣٤٤٢٤١٥٣١٢٦٠٣٤٩١٩٣٤٠٦١٣٣٥١٢٣٩٢٣٢ المتحصالت أ-

٢١٥٥٥٢١٧٥٧٢١٧٦٤١٢٥٤٣١٥٤٦٧١٣٩٢٩١١١٦٣١٦٠٤٢ عائد اإلستثمار ١-
ط   (وقود سفن )٢- ٥٩٩٣٦٥٥٠٥٧٩٦٦٧٣٧١٨٩٢٦١٢٤٦ قطاع النف
١٥٩٤١١٧٧١٢٢٠١٤٧١٧٩٢١١٨٧٧٩١٩٤١٤٢١٤٢٣٢١٩٤٤ عائدات أخرى٣-

دفوعاتب- ١٦٥٠٣٩١٣٠٩٨٥١٣٤١٤١١٦٣٤٣٧١٤٦٧٩٢١٤٩٤٦٨١٥١٥٥٠١٦٢٦٣١ الم
أمين ١- ٨٨٨٨٩٢٨٠٨٦٦٨٩٣٥٠٩٦٥٥٩٩٩٨١٢٩١٣١٤٦٦٩ الشحن والت
ط ٢- ١١١٢٧١١٣٨٩١٠٨١١١٠٧٤٥١٧٤١٥١٤٧١٨١٦٠٤٠١٤٢٥٠ قطاع النف
٤٥٠٨٥٢٣١٤٩٢٦٦٧٨٣١٦٢٨١٧١٧٦١٦٨٢١١٨٣٣١٢٧٦١١ خدمات القطاع الخاص٣-
٤٣٦٣٥٣١١٦٤٣٥٦٤٠٥٤٠٠٢٤٥٨٤٧٤٨٤٨٠٤٨٨٢٩٥٥٢٦٩ خدمات حكومية أخرى (١)٤-
٥٦٣٠٤٥٦٠٠٣٥٢٣٤٣٥٧٧١٣٥٦٦٩٩٥٩٤٥١٥٥٤٣٧٥٠٨٣٢ التحويالت الخاصة٥-

-(١+٢) ٣ اري ١٥٤٢٥٣٦٨٩٣٥٠٧٥٤٤٥٢٤٨٧٢٢٣١٨٤٨٥٦-١١٤٤٤٩٢٤٥ ميزان الحساب الج
ات ٤- -١٨٤٨٥٦-٨٧٢٢٣-٤٤٥٢٤-٣٥٠٧٥-٥٣٦٨٩ -١٥٤٢ ٤٩٢٤٥-١١٤٤  حرآة رأس المال واإلحتياطي

ات الرأسمالية  أ- -١٢٥٤-٢١٩٩-٧٤٢٣٠٣-٧٠٥٤-٢٩٢١ ١١٣٩٨١٦٠٦٣ صافي العملي
 النفطية واألخرى 

رىب- -٦٠٧٥١-٢٠١٩٧-٤٧٥٤٠-٢٨٨٢٧-٥٠٤٨-٣٤٤٤٦-٣٤٠٨٦١٣٧ صافي العمليات الرأسمالية األخ
 للقطاع الخاص  (٢)

ةج- -١١٤٧٢٦٠٣١-١٢٧٤١-١٤٠٤٧١٠٦٣٢٢٥٠٥٣٥٧٤٢٩٩٠ صافي مرآز المصارف التجاري
ات الرسميةد- -١١٦٨٢٠-١٨٠٦٠٧٦٢٩٨-٣٣٣٢-٢٨٦٨٧٣٣٣٢٠٤٥١٦١-٢٩٩٩٧ راس المال واالحتياطي

٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر الصرف   

 (--)  غير متوفر .
ة. والدولي ة اإلقليمي ة التنمي ات مؤسس رأسمال في اإلآتتاب أو والمساهمات الرسمية التحويالت تشمل (١)

ير سعر الصرف   .          (٣) معدلة.  (٢)  تشمل صافي السهو والخطأ ، والتعديل الناتج عن تغ
ال      . اب رأس الم ود حس ي بن ارج ف  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري وتدفقات إلى الخ

دولي    . د ال ام  ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النق م  ١(ب) يوضح بنود ميزان المدفوعات اعتبارًا من ع ملحوظة: الجدول رق

تابع (٤) جدول رقم  ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات 
(مليون ريال)  



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣١٣

  (مليون ريال)

٢٠٠٩(٤)٢٠٠٨(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

اري  I٣٣٧٤٦٣٣٧١٠٠٣٣٤٩٩٨٥٤٩٦٢٠٨٨٥٣٦٨ :  ميزان الحساب الج
٣٩١٢٢٠٤١٩٤٨٤٣٨٩٨٨٥٥٤٨١٣٤١٥٤٩٦٦      أ . السلع والخدمات 

٤٧٢٥٧١٥٥١٩٧٩٥٦٤٨٦٩٧٩٥١٠١٣٩٤٥٢٣          ١. السلع 
٤٧٤٨٧٣٥٥٤٣٧٨٥٦٨٤٣٤٧٩٧٦٥٤٣٩٦٦٩٤               ١ . ١ البضائع العامة

٦٧٦٤٨١٧٩٠٧٣٨٨٧٤٠١٠١١٧٥٠٦٦٧٢٠٧١٤                    ١ . ١ . ١ الصادرات
٦٠٥٨٨١٧٠٥٨١١٧٦٩٩٣٣١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

٧٠٦٠٠٨٤٩٢٧١٠٤٠٧٧١٢١٢٠٦١٠٩٢٢٤                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية
٢٠١٦٠٨٢٣٦٣٦٠٣٠٥٥٧٦٣٧٧٤١١٣٢٤٠٢٠                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٢١٧١-٢٥٥٣-٣٥٦٥-٢٣٩٩-٢٣٠٢               ١ . ٢ الذهب غير النقدي
٦٦٣٦٠٠٣٩٣٤٨٦٤٣٨                        دائــن
٢٩٦٥٢٩٩٩٣٩٥٨٣٠٤٠٢٦٠٩                        مديـن

-٢٣٩٥٥٧-٢٤٦٩٦٧-١٧٤٩٨٤-١٣٢٤٩٤-٨١٣٥١          ٢ . الخدمات 
-٣٥٩٧٣-٤٩٧٤٩-٢٧٥١٨-١٢٤٢٢-١١١٣٤               ٢ . ١ النقـــــل
٦٨٢١٨٦١٤٦٨٧٩٨٩٦٠٧٠٤٤                        دائــن
١٧٩٥٥٢١٠٣٦٣٤٣٩٧٥٨٧٠٩٤٣٠١٦                        مديـن
-٤٨١٨٨-٣٤٥٧١-٥٣٢١٢-٣٠٧٤٦-١٦٧١٦               ٢ . ٢ السفــــر
١٧٣٣٣١٧٨٥٨٢٢٣٨٠٢٢١٦١٢٢٣٦٤                        دائــن
٣٤٠٤٩٤٨٦٠٥٧٥٥٩٢٥٦٧٣٢٧٠٥٥٢                        مديـن

-٦١٩٥-٣٩٢٦-٢٠٧٨-١١٥٨-٥٦٦               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  
٧٢٢٩١٦٩٢٢٨٣٣٧٧٠                        دائــن
١٢٨٨٢٠٧٤٣٠٠٠٤٧٦٠٦٩٦٥                        مديـن

-١٢٣٣٠-١٦٨٤٢-٢٣٦٩١-١١٨٢٦-٥٣٠٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد
                        دائــن
٥٣٠٥١١٨٢٦٢٣٦٩١١٦٨٤٢١٢٣٣٠                        مديـن

-٤٤٠٢-٦٢٨٩-٣٧١٢-٢٢٠٤-١٨٤١               ٢ . ٥ خدمات التأمين
٥٣٦١٢٣٧                        دائــن
١٨٤١٢٢٠٤٣٧١٢٦٨٢٥٥٦٣٩                        مديـن

-١٠٧٥-٤٠٢٨-٩٤٧٢-٢٤٥٥٦-١٣٢٣٦               ٢ . ٦ خدمات مالية
١٦٢٦٣٣٨٠                        دائــن
١٣٢٣٦٢٤٥٥٦٩٤٧٢٥٦٥٤٤٤٥٥                        مديـن

-١٠٣٧٨٨-٩٥٣٢١-٦١٩١١-٧٤٣٩٣-٤٩٤٨٤               ٢ . ٧ خدمات حكومية (٢)
٨٦٥٨٥٥٩١٥٩٠٥١٢٠٥                        دائــن
٥٠٣٤٩٧٥٢٤٨٦٢٨٢٦٩٦٢٢٦١٠٤٩٩٣                        مديـن

-٢٧٦٠٦-١٦٩٣١٢٤٨١١٦٦١١٣٦٢٤١               ٢ . ٨ خدمات أخرى (٣)
١٧٠١٣٢٤٩٤١٢٨٨٢٢١٢٨٢١١                        دائــن
٨٢١٣٠٢٢٢١٠٣٦٣٦٩٢٧٨١٧                        مديـن

١٦١٨١٤٣٦٢٢٣٩٧٠٣٤٣٦٨٣٢٢٩٨      ب.  الدخـــــل 
-٢١١٨-٢٠٠٤-٢١٦٣-٢٠٩٥-١٨٩١          ١ . تعويضات العاملين 

٣٥٢٣٩٦٤٦٣٨١١٨١٥                        دائــن
٢٢٤٣٢٤٩١٢٦٢٦٢٨١٥٢٩٣٣                        مديـن

جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣١٤

  (مليون ريال)

٢٠٠٩(٤)٢٠٠٨(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

٣٥٠٩١٦٤٥٧٢٦١٣٣٣٦٣٧٣٣٤٤١٦          ٢ . دخل االستثمار 
-٢٧٣٨٦-٢٤١٩٢-١٦٠٦٦-١٢٦٨٦-١٠٤٤٠               ٢ . ١ االستثمار المباشر

٤٦٥٠٩٧١٤١٤٠٦٧١١٦٣٠٨٥٨٦                        دائــن
١٥٠٩٠٢٢٤٠٠٣٠١٣٣٣٥٨٢٢٣٥٩٧٢                        مديـن

١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣١٣٨٥٢٧٨٨               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣٣٧٢٥٣٣٢٣                        دائــن
٢٣٤٥٣٥                        مديـن

٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠٧٤٢٧٩٠١٤               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠١٤٨٠٦١١٢٤٦                        دائــن
٧٣٧٩٢٢٣٢                        مديـن

-١٠١٨٩٦-٨٦٢٩٤-٦٣٨٧٠-٦٢٨٤٤-٥٥٣٧٤      ج.  التحويالت الجارية 
-٧١٩٥-٦٨٢٤-٣٦٥٧-٤٣٨٠-٢٩٣٠          ١ . الحكومة العامة 
                        دائــن
٢٩٣٠٤٣٨٠٣٦٥٧٦٨٢٤٧١٩٥                        مديـن

-٩٤٧٠١-٧٩٤٧٠-٦٠٢١٣-٥٨٤٦٤-٥٢٤٤٤          ٢ . القطاعات األخرى 
-٩٤٤٥٣-٧٨٥٤٦-٥٩٠٠٩-٥٧٢٩٥-٥١٣٩٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
٥١٣٩٥٥٧٢٩٥٥٩٠٠٩٧٨٥٤٦٩٤٤٥٣                        مديـن

-٢٤٨-٩٢٤-١٢٠٤-١١٦٩-١٠٤٩                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
                        دائــن
١٠٤٩١١٦٩١٢٠٤٩٢٤٢٤٨                        مديـن

الي (صافي)   ٥٠٨٩٦-٣٨٣٦١١-٢٩١٤٤٦-٢٩٤٠٠٣-II٢٠٧٢٥٠ :  الحساب الرأسمالي والم
٤٦٦٧٧٦٨٧٤٤٩١٧٠٠١٣٤٨٤٣٣١٣١٧      ١ . االستثمار المباشر

-٨٠٥٥-١٣١٢١٤٥٥٠٦١٣١١٦                         في الخارج
٤٥٣٦٥٦٨٥٩٩٩١١٩٥١٤٧٩٥٩٣٩٣٧٣                         في االقتصاد المحلي

-٧٥٣٣٤-٦١١٥-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨      ٢ . استثمارات الحافظة 
-٧٥٣١٥-١٤٤٢٨-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨                         اصول
-٨٣١٤٢٠                         خصوم
-١٥٠٣٢٧١٧١-٦٣٢٣١-٥٢٠٧٢-١٦٦٥٩      ٣ . استثمارات أخرى 
-٣٥٥٨٦-٩٦٠٧-٦٣١٤١-٥٢٣٣٩-١٦٥٧٩                         اصول
١١١١٠٨٤١٥-٢٦٧٨٩-٨٠                         خصوم
ة  ١٢٢٠٨٤-٥١٣٨٤٣-٢٩٩٣٩٥-٢٦٥٩٢٧-٢٣٨٥٨١      ٤ . األصول االحتياطي
٠-٠٠٠٨٦٧          ٤ . ١. الذهب النقدي

-٣٨٢٢٤-٥٢-٣٠٥-٣٣٩-١١٧          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-٢٣٧٤-٥٩٧٣٣٧٢٧٦٨٠٢٤٤٨          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

١٦٢٦٨٢-٥١٠٤٧٦-٢٩٩٧٧٠-٢٦٩٣١٥-٢٤٤٤٣٧          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
٧٩٩٧٧-١٤٦٧٨٨-١٣٤٨٧٨-١٣٦٢١-٧١٨٠٢               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
٨٢٧٠٥-٣٦٣٦٨٨-١٦٤٨٩٢-٢٥٥٦٩٤-١٧٢٦٣٥               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

أ  -١٣٦٢٦٥-١١٢٥٩٧-٥٨٥٣٩-٧٧٠٠٠-III١٣٠٢١٤ :   الـســهــــو والـخــطـــ

 (١) معدلة. 
 (٢)  خدمات حكومية غير مدرجة في أماآن أخرى.

ال  .  (٣)  خدمات أخرى = خدمات الحاسب اآللي، وحقوق الملكية، وخدمات شخصية وثقافية، وخدمات األعم
 (٤) أولية . 

الي   . اب الرأسمالي والم  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحس

تابع جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

فوب) ١- ) يزان التجاري ٦٥٣٧٠٥٧٧٥٦٩٢٧٤٨٩٧٢١٠٠٦١٠١٢١٠٣٧١٣٥٣١٨٤٤٢٨٧٦ الم
(التشمل وقود السفن )أ- ط ٨٩٧٩٩٥١٠٧٠١٠٥٢١٢٠٧١٥٤٥١٥٩٤١٧٨٠١٨٣٩٢١٥٥٢٥٨٣٣٨٩٢ صادرات النف
٣٥٧١٠١٢١٤١٦١٩٢٢٢٦٧١٥ صادرات أخرى ب-

------------------------ ومنها إعادة التصدير      
وارداتج- -١٠٣١-٧٤٦-٨٢٨-٨٢٤-٧٨٧-٦٠٤-٥٨٤-٤٧١-٣٧٠-٣٠٢-٢٩٤-٢٤٨ ال

 
ويالت ٢- -٧٨٧ -٨٧٠ -١٢٥٠ -١١٢٩ -١٠٩٣ -٨٣٨ -٧٩٨ -٦٣٢ -٥٠١ -٦٥٢ -٥٢٠ -٤٢٩  الخدمات والتح

١٠٠٨٨٩٠١٢٠١٤٣١٥٧١٩٥٢١٨٢٣٣٢٩٣٣٤٥٤٧١ المتحصالتأ-
تثمار١- ٨١٦٢٥٢٨٤٩٥١٣٨٦١٦٧١٠٥---- عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٢٢٢٦٢٥٢٩٣٦٤٠٥١٥٩٦٠٩٠١٢٦١٤٨ قطاع النف
رى ٣- ٧٨٦٢٥٧٧٤٨٢٨٩٩٥١٠٨١٣٦١٤٢١٥٢٢١٨ عائدات أخ

دفوعاتب- ٥٢٩٦٠٩٧٤٢٦٢١٧٧٥٩٥٥١٠٣٣١٣١١١٣٦٢١٥٤٣١٢١٥١٢٥٨ الم
أمين ١- ٢٤٢٨٢٩٣٦٤٦٣٧٥٨٧٨٨١٨١٧٤١٠٣ الشحن والت
ط٢- ٣٦٤٤٠٦٥٣٦٣٧٣٤٣٥٥٨٦٥٨٨٦٨٦٧٠٧٧٨٠٣٩٦١٣٤ قطاع النف
٧١٨٧٧٢٨٥٩٢١٣١١٣٨١٤٤١٥٨٢٣٥١٨٩٢٧٤ خدمات القطاع الخاص  ٣-
١٤٤٢٥٤٧٠٧٦٦٢١١٤٢٧٢٢٨١٢٦٤٣٤٨٤٨٠ خدمات حكومية أخرى (١)٤-
ة ٥- ويالت الخاص ٥٦٤٧٥١٥٦١٢٥١٣٩١٣٤١٣١١٣٥١٨٣٢٠٨٢٦٧ التح

اري  (١+ ٢) ٣- ١٠٤٩٧٤٢٠٨٩-٩٢-٢٢٤١٨٥١٢٣١٩٠١١٦١٧٤١٦٨٨١ ميزان الحساب الج
ات  ٤- -٢٠٨٩ -٩٧٤ -١٠٤ ٨١٩٢-١٦٨ -١٧٤ -١١٦ -١٩٠ -١٢٣ -١٨٥ -٢٢٤  حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية أ- ات الرأس ٧٥-١١١ -٢٣ ١٠٣٣-٩٦ -٤٣ -٧٥ ١٦-٣٢ ١٥٣٣ صافي العملي
رى  النفطية واألخ

رىب- -٧٣٣-٣٣-٨٠-٤٢٣٢٧-٧٠٣٣-١٥٦١١١-٢٠٥-١٥٥ صافي العمليات الرأسمالية األخ
اع الخاص  (٢)  للقط

ةج- -١٧٩-٢٣-٢٣-١٢١٠-٢٧١٥٤٩-٦-٩١٠-٢٥ صافي مرآز المصارف التجاري
مية  د- -١٢٥٢-٥٦٩٦٢٢٨٠٧-٦٥-١١٢-١٣٨-٨٩-٢٣٧-٢٢-٥٩ راس المال واالحتياطيات الرس

٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر الصرف  

 (مليون دوالر) 
مـيزان المـدفوعات جدول رقم ٢(أ)  :
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١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

يزان التجاري   ( فوب)١- ٤٠٧٥٣٠٠٦٨٢٣٦٢٨٢٨٣٨٦٢٨١٣٧١٩٥٩٨٣٧١٠١٧٥١٥٦٨١٩٤١٣٩٤٣٩١٢٤٤١٨٨٦٨ الم
ط (التشمل وقود السفن )أ- ٥٨٤٩٣٢٥٨٧٢٧١٧٤٣٥٥١٠٤٠٢٢٨٣٦٨٤٧٥٧٨٦١١٠٠٥٦٣١١٠٩٥٦٧٢٩٣٥٤٤٦٢٦٣٦١٦١ صادرات النف
٢٧٨٠١١٩١٢١١٢٢١٤٤١٥٠١٥٦٨٧٣٩٥٦١٠٣٢١٢٦٣ صادرات أخرى ب-

 (٧١١)  (٧٥٨) (٧٨٦)  (٧١٣) ---------------- ومنها إعادة التصدير      
وارداتج- -٢٨٥٥٦-٣٣٢١٧-٣٤٤٥٢-٢٩٨٨٨-٢٥٥٦٣-٢٠٩١٠-١٧٣٩٣-١٢٢١٣-٧٢٤٥-٣٦٦٥-٢٥٩٩-١٨٠١ ال

ويالت ٢- -٢٧٢٦٩ -٢٩٢٩١ -٣١٨٦٦ -٤٠٨١٣ -٣٢٣٩٨ -٢٥٠٧٥ -٢١٨١٣ -١٦٢٣١ -١٤١٠٤ -٩٣١٩ -٦٩٧٣ -١٥٤٥  الخدمات والتح
٧٧٩٢٦٠٢٣٢٠١٤٥٦٧٦٠١١٦٤٦٧٧٧١٧١١٢٦٧١٦٠٢١١٨٩٥٥٢٠٢٢٠١٧٥٩٨ المتحصالت أ-

تثمار١- ٢٠٦١٢١٨١٨٥٩٢٩١١٣٩٨٨٤٣٠١٤٩١٥٧٤٤٣١٠٩٥٦١٤٠٦٢١٥٨٦٧١٣٣٦٥ عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٢١٦٧٣٧٤٩٩٥٨٠٦١٥٥٤٢٧٦٢٨٥٨٥٩٠٣٢٨٢٠٣١٢١ قطاع النف
رى ٣- ٣٥٧٦٤٧٨٤٣١٠٧٦١٤٠٨١٦٢٤٢٠٤٠٢٩٦٦٤٤٧٥٤٥٦٥٤١٥٠٤١١٢ عائدات أخ

دفوعاتب- ٢٣٢٤٩٥٧٥١٢٥٢٠١٨٦٧١٢٢٢٤٢٢٨٢٨٠٣٢٧٩٢٤٣٦٦٥٥٦٨٣٤٥٠٨٢١٤٩٥١١٤٤٨٦٧ الم
أمين ١- ١٨٢٢٦٠٥٥٠١٤٤٩٢٤٤٢٢٩٥٧٣٥٥٥٤٦٠٢٥٣٨٠٦٢٠١٥٩٧٩٥١٤٠ الشحن والت
ط٢- ٣٤٣٤٨٩٦١٦١٤٢٢٠٦٢٤٤٦١١٦٣٢٠٦٦٦٩١٧٩٥٩٩٦٢١٢٣٠٢١٣١٢٦ قطاع النف
اص  ٣- ٥٣١٧٣٠١٧١٦٢٧٣٦٣٨٣٨٧١٥٩٨٧٨٩٦٦٩٣١١٦٢٣١١١٦٥١٠٤٤٣٩٠٦١ خدمات القطاع الخ
٨٧٦٣١٧٢٨٠٨٧١١٢٩٠١٢٠١٠١٤١٥٦١٤٦١٧٢١٣٦٠٢٤٨٨٣٢١٨٩٥٢٤٨٣٣٢٢٢٥٥ خدمات حكومية أخرى (١)٤-
ويالت الخاصة٥- ٣٩٢٥١٧٥٥٣٩٩٠١٥٠٦٢٨٤٥٣٧٦٥٤٠٩٣٥٣٤٩٥٣٤٨٥٢٣٥٥٢٨٥ التح

اري  (١+٢)٣- -١٨٤٠١-١٢٠٢٦٤٢٧٥٨٤١١٢٨٧٥٧٣١٦٨٥٠-٢٥٣٠٢٣٠٩٥١٤٣٠٩١٤٢٨٢١١٩٠٦٢٢١٥ ميزان الحساب الج
ات٤- ١٦٨٥٠١٨٤٠١-٧٥٧٣ -٤١١٢٨ -٤٢٧٥٨ -١٢٠٢٦ ٢٢١٥-١١٩٠٦ -١٤٢٨٢ -١٤٣٠٩ -٢٣٠٩٥ -٢٥٣٠  حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية أ- ات الرأس ٦٤٩٨١١١٣٢٤٩٤٣٤٨٥١-٣١٩١ -١٢٦٩ ٧٨٢٥٥٧-٣٩٦ ١٨٦٦-٣٧٣١ -٦٢٧  صافي العملي
رى   النفطية واألخ

رى    ب- -٢٨٦٠١٤٦٣-٧٨٨٤-١٣٩٣-٩٧٠١-٦٦٥٨٨٤٢-١٢٨٩-١١٧٩١٦٦٥-١٥٥٠-٣٩٨ صافي العمليات الرأسمالية األخ
(٢) اع الخاص  للقط

ةج- -١٠٥٣-١٧٥-٣١٣٣-٦٢٧٢-٣٧١٣-٤٤٢١٥٦٠-٩٥٠-٥٠٧-١٣٢-١٤٨٩ صافي مرآز المصارف التجاري
ميةد- ٩٢٢٢١٦٠٦٦-٧٦٨٨-٣٩٩٦١-٢٦١٥٣-٥٥١٣٥٥-١٠٤٤٩-١١٧١٤-١٧٢٢٢-١٧٧٢٥-١٥١٩ راس المال واالحتياطيات الرس

٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر الصرف  

 (مليون دوالر) 
مـيزان المـدفوعات ٢(أ)  : تابع (٢) جدول رقم
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

يزان التجاري   ( فوب) ١- ٧٠٢٨٣٠٦٠٤٨٥٥٤٥١١٩٠٦٧٢٢٧٢٣٢١٥٨١١٩٩٠٨١٦٤٠٦٢١١٧٥٢٤٢٥٩٣٥٢٠٧ الم
ط   (التشمل وقود السفن )أ- ٢٥٨٤٤١٨٠٠٠٢٠٣٦٦٢٠١٤٤٢٤٠٢٣٣٩٩٦٠٤٣٤٦٢٤٦٣٩٦٣٨٥٠٥٣٨٠٢٤٤٣٤١٦٥٤١٠٩ صادرات النف
رى ب- ١٥٤٦٢١٢٣٢٧٧١٤١٧١٤٢٧٤٤٢٨٧٤٠٩٠٣٧٦٠٣٧٧٤٤٤٧٦٦٤٩٤٦٤٥٦ صادرات أخ

دير      (٦١٩) (٤٧٠) (٣٥٠)(٤٠٨)(٤١٣)(٦١٣)(٦٤٥)(٦٢٨)(٦٣٩)(٦٠٩)(٧٠٥)(٥٧٢) ومنها إعادة التص
وارداتج- -٢٥٣٥٨-٢٥٦٥١-٢١٣٢٥-٢٥٨٧٣-٣٠٢٤٨-٢٥٩٧١-٢١٥٢٤-١٩٢٣٠-١٩٨٠٤-١٨٢٨٢-١٧٠٦٣-٢٠٣٦٢ ال

ويالت  ٢- -٣٤٥٢٧ -٢٩٥٨٥ -٣١٦٦٢ -٣٣٦٧٥ -٣٧٦٤٧ -٤٩٢١٨ -٢٦٨٧٦ -١٨٦١٩ -١١٨٥٢ -١٤٦٣٠ -١٤٨٥٥ -١٩٩٦٣  الخدمات والتح
١٦٠٦٢١٣٩٤٣١٣١١١١٢٨٠٦١٣٠١٧١٢٣٩٩١١٧٥٥١٠٩٧٦٩٦٠٧٧٤٩٣٨٥٩٨٨٠٦٢ المتحصالتأ-

تثمار١- ١٢٤١٦١١٢٧٨١٠٥٣٦١٠٤٥٣١٠٤٣٤٩١٩٩٨٧٠١٧٣٧٨٦٢٠٨٤٠٣٢٤٩٨٧٥١٢٧ عائد اإلس
ط  (وقود سفن)٢- ٨٦٦٠٦١٦١٧٢١٦٩١٤٥١٣١١١٦١١٤١٣١١٦٣ قطاع النف
٣٥٦٠٢٦٠٥٢٥١٤٢٢٩٢٢٥١١٣٠٣١٢٩٠٩٣٤٦٧٣٢٨٣٣٣٤٧٣٤٨٠٢٧٧٢ عائدات أخرى٣-

دفوعاتب- ٣٦٠٢٥٢٨٧٩٨٢٧٧٤١٢٤٦٥٨٣١٦٣٦٣٩٢٧٥٦٠٩٧٣٤٨٦٢٣٤٣٢٨٢٣٩١٥٥٣٨١٨٣٤٢٥٨٩ الم
أمين ١- ٣٢٥٨٢٠٤٨١٨٢٨١٩٨٠١٩٢٣٢٥٨٣٣١١٧٣٠٢٥٢٣٢٩٢٠٢٦٢٤٣٧٢٤٠٦ الشحن والت
ط٢- ١٧٥٦٦٥٩٦٧٦٧١٦١٠١٨١٢٢٠١٩٣٤١٩٤٤٢٣٠٠٢٥٦٠٢١٨٤٢٦٨١ قطاع النف
١٠٥٦٢٧٩٢٨٧١٧٠٥٥٦٩٧٢٣٢١٠١١٤١١٢٣٨١٢١٥٢١١٥٩٩٦٩٠٢٦٢٤٤١٠١٨٦ خدمات القطاع الخاص  ٣-
١٥٢٥٠١٣٣٦٠١٣١٣٣٩٨٨٢١٢٩٢٠١٤١٢١٣٠٩٣٧١٨١٠٥١١٣٣٧٩٥٦٥١٠٧٠٢١١٨٠٣ خدمات حكومية أخرى (١)٤-
ويالت الخاصة٥- ٥١٩٩٤٨٠٣٤٩٣٤٦٥١١٨٥٤٣١١٢٣٧١٣٧٤٧١٣٣٩٧١٥٧١٧١٨١٠٢١٦٦١٦١٥٥١٣ التح

اري  (١+٢) ٣- ٦٨٠-٥٣٢٦-١٠٤٨٧-١٧٢٦٩-١٧٧٣٩-٢٧٦٣٧-٤١٥٣-٩٥٥٢-٧٣٤١-٩٧٧٥-١١٧٩٥-١٢٩٣٥ ميزان الحساب الج
ات  ٤- -٦٨٠ ١٢٩٣٥١١٧٩٥٩٧٧٥٧٣٤١٩٥٥٢٤١٥٣٢٧٦٣٧١٧٧٣٩١٧٢٦٩١٠٤٨٧٥٣٢٦ حرآة رأس المال واإلحتياطي

مالية  أ- ات الرأس -١١٢٩ -١٨٧٧ ١٣٦٩٣٥٠-٧٩ ١٨٦٤١٦١-٦٥٥ -٣٢٩ -١١٧٥ ٤٩٢٩٦٦ صافي العملي
رى  النفطية واألخ

رى    ب- مالية األخ ٣٩٣١٤١٤٧٨٧٦١٥١٧٥٧٩٦٣٢٦١١٢٦٤٣٨١٣٨٤٨٩٣٥٢٨٥٠٢٤٠٩٣١١٥٤٥ صافي العمليات الرأس
اع الخاص  (٢)  للقط

ةج- -٤٠٨٥١٨٨٢٤٦٣-٦٠٩٤٨٢٩٣٦٤-٤٧٣٢٤١٨-٢٢١٦-١٤٢٣-٢٦٦٨-٨٧٢ صافي مرآز المصارف التجاري
مية  د- -٢٩٢٢٨٦٣٣-٦٩١٢٢٤٥٠-٩٣٨٤٩٣٥٠٣٦١٢٤٧١١١٧٧١٢٠٩٦٤٢٩٨٥٩ راس المال واالحتياطيات الرس

٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر الصرف   

 (مليون دوالر) 
٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات تابع (٣) جدول رقم
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 ٢٠٠٣٢٠٠٤(٣)١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٧١٩٩٨

( فوب) ١- اري ٣٤٢٠٢١١١٩٠٢٤٨٧١٤٩٥٦٤٣٩١٨٧٤٢٦٤٩٥٤٧٣٦٨٢٢٠١ الميزان التج
ط  (التشمل وقود السفن )أ- ٥٣١٨٣٣٢٤٧٢٤٤٧٤٥٧٠٦٥٤٥٩٦٠٩٦٣٦٢٣٨٢٠٢٤١١٠٤١٦ صادرات النف
٧٣٨٩٦٢٥٣٥٨١٠٦٦١٥٨١٨٥٨٦٥٠١٠٩٧٣١٥٢٥٠ صادرات أخرى ب-

(٢٤٦١)(١٣١٤)(١٠٨٧)(٩٦٩)(٥٠٣)(٤٩٨)(٤٧٩) (٦٦٠)  ومنها إعادة التصدير     
وارداتج- -٣٨٢٦١٤٣٤٦٤--٢٩٦٢٤-٢٨٦٠٧-٢٧٧٠٤-٢٥٦٨٣-٢٧٥٣٥-٢٦٣٧٠ ال

-٣٢٩٠٦-٣١٤٧٥-٣٠٧٧٦-٢٩٨٣٣-٣٥٢٤٧ -٢٤٤٦٠ -٢٤٣٣٨ -٣٣٨٩٦  الخدمات والتحويالت  ٢-
١٠١٧٢١٠٦٣٧١١٣١١٨٣٣٦٩٣١٢٩٠٨٣٨٩٣٧١٠٤٦٢ المتحصالت أ-

٥٧٥٥٥٨١٠٥٨٠٤٣٣٤٥٤١٢٥٣٧١٤٢٩٧٧٤٢٧٨ عائد اإلستثمار ١-
(وقود سفن)٢- ١٦٠٩٧١٣٥٢١٢١٧٩١٩١٢٤٧٣٣٢ قطاع النفط 
٤٢٥٧٤٧٣٠٥٣٧٢٤٧٧٩٥٠٠٨٥١٧٧٥٧١٣٥٨٥٢ عائدات أخرى ٣-

٤٤٠٦٨٣٤٩٧٥٣٥٧٧١٤٣٥٨٣٣٩١٤٥٣٩٨٥٩٤٠٤١٢٤٣٣٦٨ المدفوعات ب-
أمين ١- ٢٣٧٣٢٤٧٨٢٣١١٢٤٩٣٢٥٧٥٢٦٦٦٣٤٤٣٣٩١٢ الشحن والت
٢٩٧١٣٠٤١٢٨٨٤٢٨٦٥٤٦٤٤٣٩٢٥٤٢٧٧٣٨٠٠ قطاع النفط ٢-
اص٣- ١٢٠٣٩٦١٨١٧١١٤٨٤٣٤٤٥٨٠٤٤٨٦٤٨٨٨٧٣٦٣ خدمات القطاع الخ
١١٦٥١٨٣٢١٩٥٠٤١٤٤٠٠١٢٢٢٦١٢٩٢٨١٣٠٢١١٤٧٣٨ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
١٥٠٣٤١٤٩٥٤١٣٩٥٨١٥٣٩٠١٥١٢٠١٥٨٥٤١٤٧٨٣١٣٥٥٥ التحويالت الخاصة٥-

اري (١+٢) ٣- ٤١١١٤٣١٧٩٣٥٣١١٨٧٣٢٣٢٦١٤٩٢٩٥-٣٠٦١٣١٤٨ ميزان الحساب الج
ات ٤- -٤٩٢٩٥-٢٣٢٦١-١١٨٧٣-٩٣٥٣ -١٤٣١٧-٤١١ ١٣١٤٨-٣٠٦  حرآة رأس المال واإلحتياطي

-٣٣٤-٥٨٦-٢٠٦١٤-١٨٨١-٣٠٤٤٤٢٨٩٧٧٩ صافي العمليات الرأسماليةأ-
 النفطية واألخرى 

رى ب- -١٥٢٥٩-٤٧٧٣-١٢٨٢٣-٧٦٦١-٩٨٢-٩٤٥٥-١١٤٠١٨٦١ صافي العمليات الرأسمالية األخ
 للقطاع الخاص  (٢)

-٣٠٥٩١٦٠٨-٣٣٩٨-٣٧٥١٢٨٣٩٦٦٨٩٥٣٧٩٧ صافي مرآز المصارف التجارية ج-
ات الرسمية  د- -٣٢٠٩٣-٤٩٦٢٢٠٩٦١-٩١٥-٧٨٨١٩١٥٤١٢٤٠٧-٨٢٤١ راس المال واالحتياطي

٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر الصرف  

 (--)  غير متوفر.
ة    . ة والدولي ة اإلقليمي ات التنمي  (١)  تشمل التحويالت الرسمية والمساهمات أو اإلآتتاب في رأسمال مؤسس

 (٢)  تشمل صافي السهو والخطأ ، والتعديل الناتج عن تغير سعر الصرف .          (٣) معدلة.
ال  . اب رأس الم ود حس  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري وتدفقات إلى الخارج في بن

دولي . د ال ام ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النق ملحوظة: الجدول رقم ٢(ب) يوضح بنود ميزان المدفوعات اعتبارًا من ع

جدول رقم  ٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات  تابع (٤)
 (مليون دوالر) 



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣١٩

 (مليون دوالر)

٢٠٠٩(٤)٢٠٠٨(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

اري  I٨٩٩٩٠٩٨٩٣٤٩٣٣٢٩١٣٢٣٢٢٢٢٧٦٥ :  ميزان الحساب الج
١٠٤٣٢٥١١١٨٦٣١٠٣٩٦٩١٤٦١٦٩٤١٣٢٤      أ . السلع والخدمات 

١٢٦٠١٩١٤٧١٩٤١٥٠٦٣٢٢١٢٠٢٧١٠٥٢٠٦          ١. السلع 
١٢٦٦٣٣١٤٧٨٣٤١٥١٥٨٢٢١٢٧٠٨١٠٥٧٨٥               ١ . ١ البضائع العامة

١٨٠٣٩٥٢١٠٨٦٣٢٣٣٠٦٩٣١٣٣٥١١٩٢١٩٠                    ١ . ١ . ١ الصادرات
١٦١٥٦٨١٨٨٢١٦٢٠٥٣١٥٢٨١٠٢٩١٦٣٠٦٤                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

١٨٨٢٧٢٢٦٤٧٢٧٧٥٤٣٢٣٢١٢٩١٢٦                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية
٥٣٧٦٢٦٣٠٢٩٨١٤٨٧١٠٠٦٤٣٨٦٤٠٥                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٥٧٩-٦٨١-٩٥١-٦٤٠-٦١٤               ١ . ٢ الذهب غير النقدي
١٧٧١٦٠١٠٥١٣٠١١٧                        دائــن
٧٩١٨٠٠١٠٥٥٨١١٦٩٦                        مديـن

-٦٣٨٨٢-٦٥٨٥٨-٤٦٦٦٢-٣٥٣٣٢-٢١٦٩٤          ٢ . الخدمات 
-٩٥٩٣-١٣٢٦٧-٧٣٣٨-٣٣١٢-٢٩٦٩               ٢ . ١ النقـــــل
١٨١٩٢٢٩٧١٨٣٤٢٣٨٩١٨٧٨                        دائــن
٤٧٨٨٥٦١٠٩١٧٣١٥٦٥٦١١٤٧١                        مديـن
-١٢٨٥٠-٩٢١٩-١٤١٩٠-٨١٩٩-٤٤٥٧               ٢ . ٢ السفــــر
٤٦٢٢٤٧٦٢٥٩٦٨٥٩١٠٥٩٦٤                        دائــن
٩٠٨٠١٢٩٦١٢٠١٥٨١٥١٢٩١٨٨١٤                        مديـن

-١٦٥٢-١٠٤٧-٥٥٤-٣٠٩-١٥١               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  
١٩٢٢٤٤٢٤٦٢٢٢٢٠٥                        دائــن
٣٤٣٥٥٣٨٠٠١٢٦٩١٨٥٧                        مديـن

-٣٢٨٨-٤٤٩١-٦٣١٨-٣١٥٤-١٤١٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد
                        دائــن
١٤١٥٣١٥٤٦٣١٨٤٤٩١٣٢٨٨                        مديـن

-١١٧٤-١٦٧٧-٩٩٠-٥٨٨-٤٩١               ٢ . ٥ خدمات التأمين
١٤٣٣٣٠                        دائــن
٤٩١٥٨٨٩٩٠١٨٢٠١٥٠٤                        مديـن

-٢٨٧-١٠٧٤-٢٥٢٦-٦٥٤٨-٣٥٣٠               ٢ . ٦ خدمات مالية
٤٣٤٩٠١                        دائــن
٣٥٣٠٦٥٤٨٢٥٢٦١٥٠٨١١٨٨                        مديـن

-٢٧٦٧٧-٢٥٤١٩-١٦٥١٠-١٩٨٣٨-١٣١٩٦               ٢ . ٧ خدمات حكومية (٢)
٢٣١٢٢٨٢٤٤٢٤١٣٢١                        دائــن
١٣٤٢٦٢٠٠٦٦١٦٧٥٤٢٥٦٦٠٢٧٩٩٨                        مديـن

-٧٣٦٢-٤٥١٥٦٦١٦١٧٦٣٩٦٦٤               ٢ . ٨ خدمات أخرى (٣)
٤٥٣٧٦٦٥١٧٦٨٦٣٤٥٦                        دائــن
٢٢٣٥٥٩٢٣٩٦٩٨٧٤١٨                        مديـن

٤٣٢٣٨٣٠٦٣٩٢٩١٦٥٨٦١٣      ب.  الدخـــــل 
-٥٦٥-٥٣٤-٥٧٧-٥٥٩-٥٠٤          ١ . تعويضات العاملين 

٩٤١٠٦١٢٣٢١٦٢١٧                        دائــن
٥٩٨٦٦٤٧٠٠٧٥١٧٨٢                        مديـن

جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٢٠

(مليون دوالر) 

٢٠٠٩(٤)٢٠٠٨(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

٩٣٦٤٣٨٨٦٩٦٩٩٦٩٩٩١٧٨          ٢ . دخل االستثمار 
-٧٣٠٣-٦٤٥١-٤٢٨٤-٣٣٨٣-٢٧٨٤               ٢ . ١ االستثمار المباشر

١٢٤٠٢٥٩٠٣٧٥١٣١٠١٢٢٩٠                        دائــن
٤٠٢٤٥٩٧٣٨٠٣٥٩٥٥٣٩٥٩٣                        مديـن

٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤١٧٠١٤٠٧٧               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤٢٣٢١٤٢١٩                        دائــن
٦٢١٤٣                        مديـن

٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١١٩٨١٢٤٠٤               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١٣٩٤٨٢٩٩٩                        دائــن
١٩٦٨٥٩٥                        مديـن

-٢٧١٧٢-٢٣٠١٢-١٧٠٣٢-١٦٧٥٨-١٤٧٦٦      ج.  التحويالت الجارية 
-١٩١٩-١٨٢٠-٩٧٥-١١٦٨-٧٨١          ١ . الحكومة العامة 
                        دائــن
٧٨١١١٦٨٩٧٥١٨٢٠١٩١٩                        مديـن

-٢٥٢٥٤-٢١١٩٢-١٦٠٥٧-١٥٥٩٠-١٣٩٨٥          ٢ . القطاعات األخرى 
-٢٥١٨٧-٢٠٩٤٥-١٥٧٣٦-١٥٢٧٩-١٣٧٠٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
١٣٧٠٥١٥٢٧٩١٥٧٣٦٢٠٩٤٥٢٥١٨٧                        مديـن

-٦٦-٢٤٦-٣٢١-٣١٢-٢٨٠                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
                        دائــن
٢٨٠٣١٢٣٢١٢٤٦٦٦                        مديـن

الي (صافي)   ١٣٥٧٢-١٠٢٢٩٦-٧٧٧١٩-٧٨٤٠١-II٥٥٢٦٧ :  الحساب الرأسمالي والم
١٢٤٤٧١٨٣٣٢٢٤٤٥٣٣٥٩٥٨٨٣٥١      ١ . االستثمار المباشر

-٢١٤٨-٣٥٠٣٩١٣٥٣٤٩٨                         في الخارج
١٢٠٩٧١٨٢٩٣٢٤٣١٩٣٩٤٥٦١٠٤٩٩                         في االقتصاد المحلي

-٢٠٠٨٩-١٦٣١-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣      ٢ . استثمارات الحافظة 
-٢٠٠٨٤-٣٨٤٨-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣                         اصول
-٠٠٠٢٢١٧٥                         خصوم
-٤٠١٧٢٤٦-١٦٨٦١-١٣٨٨٦-٤٤٤٢      ٣ . استثمارات أخرى 
-٩٤٩٠-٢٥٦٢-١٦٨٣٨-١٣٩٥٧-٤٤٢١                         اصول
٢٩٦٣٢٢٤٤-٧١٢٤-٢١                         خصوم
ة  ٣٢٥٥٦-١٣٧٠٢٥-٧٩٨٣٩-٧٠٩١٤-٦٣٦٢٢      ٤ . األصول االحتياطي
٠-٠٠٠٢٣١          ٤ . ١. الذهب النقدي

-١٠١٩٣-١٤-٨١-٩٠-٣١          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
-٦٣٣-١٥٩٣٩٩٤١٨١٦٥٣          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

٤٣٣٨٢-١٣٦١٢٧-٧٩٩٣٩-٧١٨١٧-٦٥١٨٣          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
٢١٣٢٧-٣٩١٤٣-٣٥٩٦٧-٣٦٣٢-١٩١٤٧               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
٢٢٠٥٥-٩٦٩٨٣-٤٣٩٧١-٦٨١٨٥-٤٦٠٣٦               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

أ  -٣٦٣٣٧-٣٠٠٢٦-١٥٦١٠-٢٠٥٣٣-III٣٤٧٢٤ :   الـســهــــو والـخــطـــ

 (١) معدلة. 
 (٢)  خدمات حكومية غير مدرجة في أماآن أخرى.

 (٣)  خدمات أخرى = خدمات الحاسب اآللي، وحقوق الملكية، وخدمات شخصية وثقافية، وخدمات األعمال.
 (٤) أولية. 

 (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.

تابع جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات



 الحسابات القومية                 ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٢١

رقم الصفحةالـــجدول

٣٢٢إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية ١- 

٣٢٦إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة٢- 

٣٣٠إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام المشترين باألسعار الجارية  ٣- 

٣٣١األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية  ٤-

٣٣٢األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة  ٥-

٣٣٣تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجارية  ٦-

٣٣٥إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات  ٧-

٣٣٧معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات٧(أ) -

٣٣٩متوسط دخل الفرد٨-

٣٤٠االنفاق االستهالآي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجارية٩-

٣٤١مساهمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية١٠-

القسم التاسع

الحسابات القوميــــــة
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١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

دا   أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٩٣٠٩٩٣١٠٢٥١٠٦٤١١٢٨١٢١٨١٣٤٧١٥٢٨١٧٨٨٣٠٦٦٤١٩٥ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ٧٣٧١٧٦٢٢٨٧٣٨١٥٢٤١٢٠٥٢١٣٠٨٠٤١١٩٣٧١٩٧٩٧٤١٢٩١٨٢١٣٧٨٣٠١٢١٤٨٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ٧٣٢٤٧٥٧٢٨٦٨٩١٥١٨٦٢٠٤٤٧٣٠٦٨٧١١٩١٦٦٩٧٥٦٨١٢٨٤٧٦١٣٦٨٦٩١٢٠٣٦٨أ- الزيت الخام والغ
٤٧٥٠٤٩٥٥٧٤١١٧٢٠٥٤٠٦٧٠٦٩٦١١١١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة٣  - ١٤٦٠١٥٥٦١٩٩٧٢١٩٤٢٣٩٢٢٩١٨٧٨٦٦٨٣٠١١٠٤٦٢١١٢٣٢١٢٤٤٥ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
٩٥٢٩٨٧١٣٥٦١٤٧٢١٥٧١١٩٦٨٦٢٦٤٥٦٠٠٦٦٦٨٦٠٧٥٥٧٣٣أ- تكرير الزيت       

٥٠٨٥٦٩٦٤١٧٢٢٨٢١٩٥٠١.٦٠٢٢.٧٠١٣.٧٩٤٥.١٥٧٦٧١٢ب- صناعات أخرى       
اء٤  - ٢.٠٦٣٢.٣١٠٢.٥٥٧٢.٧٢٤٢.٨١٢٢.٩٣٦٢.٤٢٤١.٥٧٨١.٣٤٠١.٥٩٦٢٠٨١ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٧٩٨٨٤٨٨٢٩٩٢٢١٢٤٩١٩٨٣٤٣٥٤١٠٣٥٨١٨٤٢١٢٤٦٩١٢٨٣٠٧ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٨٩٤١٠١٦١٠٩١١١٧٥١٤١٠٢٠٠٨٣٢٣٠٥٢٨٩٧٨٤٢١٠٦٦٥١٣٥٤٨تجارة الجملة والتجزئة والمط
٨٦٦٩٧٩١.٠٨٥١.٢٤١١.٤٧١١.٩٤٩٢.٠٧٤٢.٥٨٩٤.٤٩٣٦.٩٨٣٩٤٩١ النقل والتخزين واإلتصاالت  ٧  -
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٣٤٧٩٣٨١٧٤١٩٩٤٦١٩٥٤٠٦٧٠٣٠١٤١٢٨٢٦٨٦٦٣٨٣٦٧٤٦٠٣٢٥٥٧٠٩ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٣٠٣١٣٣٤١٣٦٩٢٤٠٧٥٤٧٦٧٦١٦٧١٢٢٨٨٢٣٢٨٥٣٣١٨١٣٩٥١١٤٧٤٩٨أ-  ملكية المساآن       

٤٤٨٤٧٦٥٠٧٥٤٤٦٣٩٨٦٣١.٨٤٠٣.٥٨١٥.١٨٦٦.٥٢١٨٢١٠ب-  أخـــــــــــــرى       
٢٩١٣٢٥٣٦٤٤٠٧٤٩٢٥٨١١.١٧٤٢.٣٨٠٣.٤٠٢٤.٣٨١٥٥٥٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
بة ١٠- ١٣٧٢١٥٣٥١٦٩٩١٨١٠١٨٦٧١٩٥٣١٧٥٢١٤٦٢١٦٣٢٢٣٤٠٣٤١٠ ناقص  : الخدمات المصرفية المحتس

١٦٧٨٠١٧٩٣٠٢٠١٨٦٢٧٧٧٧٣٥٠١٤٤٩٤٧٣١٥٤٢١٦١٥٥٤٠١٢١٣٦٦٧٢٤٤١٣٥٢٤٩٤٠١المجموع الفرعي 
ة  ١٨١٩١٩٨٥٢٠٩٣٢٣٤٧٢٨٠٥٣٥٧٤٥٠٦٠٧٧٥٥١٠٧٧٤١٥٤١٣٢١٠٣٨ب-  منتجو الخدمات الحكومي

١٨٥٩٩١٩٩١٥٢٢٢٧٩٣٠١٢٤٣٧٨١٩٥٣٠٤٧١٥٩٢٧٦١٦٣١٥٦٢٢٤٤٤١٢٥٩٥٤٨٢٧٠٤٣٩
٢٤٦٢٧١٢٨٦٣٧٣٤٤٠٤٨٣٤٤٢٥١٤٩٠٨١٤١١١٨٢٧   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ١٨٨٤٥٢٠١٨٦٢٢٥٦٥٣٠٤٩٧٣٨٢٥٩٥٣٥٣٠١٥٩٧١٨١٦٣٦٧٠٢٢٥٣٤٩٢٦٠٩٥٩٢٧٢٢٦٦إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد   

جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون ريال  )    
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

دا     أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٤٦٠١٥٣٩٩٦٢٥٥٨٣٧٢٩٦٤٣١١٦٢٠١٣٧٨٩١٥٨٦١١٨٣١٢٢٠٨٩٥٢٢٦٥٠ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ١٨٩٠٤٨٣٢٤٦٧١٣٥٧٦٦٩٢٣٧٨٧٠١٤٥٧١٤١٢٢١٦٩٩٠٠٩٨٦٣٠٢٠٦٥١١٣٦٣٤٧١٨٥٦٥٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ١٨٧٧٤٥٣٢٣٠٤٨٣٥٥٧٣٦٢٣٥٩٧٥١٤٣٨٦٥١٢٠٣٠٥٨٨٢٨٦٦١٢٦٢٦٣٣٩٠٦١٧١١٨٣٨٤٧أ- الزيت الخام والغ
١٣٠٣١٦٢٣١٩٣٣١٨٩٥١٨٤٩١٨٦٤١٨١٢١٧٥٨١٧٢٣١٧٦٠١٨١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة ٣  - ١٩٠٦٧٢٢٤١٢٣٠١٥٠٢٥٨٤١٢٨١٦٢٣٢٦٧٩٣٠٠٢٩٢٥٠٦٩٢٩٢٤٧٣٠١٨٠٣١٣٤٦ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
١٠٥٦٨١٢٠٢٦١٧١٣٤١٠٨٨٣١١٨١٧١٣٨٢٤١٠٢٠٠٥٨٩٤٩٩٠٢٩٦٧٥٩٤٠٥أ- تكرير الزيت       

٨٤٩٩١٠٣٨٦١٣٠١٦١٤٩٥٨١٦٣٤٥١٨٨٥٥١٩٨٢٩١٩١٧٥١٩٣٤٥٢٠٥٠٥٢١٩٤١ب- صناعات أخرى       
اء٤  - ٢٣٨٠٣١٩١٤٠٣٧١٢٧٣١٧٧٠١٠٠٢٢٦٥٤٤٦١١٦٠٠٤٦٣٦٥٦٦١٢ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٣٣٤١٢٤١٠٧٣٤٩٢٣٣٤٩١٥٦٤٤٩١٤٣٨٤٨٣٣٣١٦٠٢٩٠٩٠٢٨٤٥٧٢٧٤٠٨٢٧٧٩١ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ١٧٤٣٤٢١٩١١٢٦٨٦٤٢٩٨٦٨٣١١٥٥٣١٢٧٦٣١١٠٨٢٩٩٢٤٢٨٦١٢٢٧٥٨٧٢٦٨٤٢تجارة الجملة والتجزئة والمط
االت٧  - ١١٩٤٣١٣٦٦٦١٥٩١٧١٧٥٤١١٨٤٩٠١٨٩٩٥١٨٨٩٦١٨١٥٠١٧٥٩٦١٨١٦٩١٨٤١٩ النقل والتخزين واإلتص
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٦٦٥٩٨٧٥٩٢٧٨٤٥٧٠٩٣١٩٥٩٨٣٦٢٩٢٣٧٣٧٨٢٧٥٦١٣١٢٥٤٥٠٩٥٤٠٩٣٥٤٨٩٩ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٥٦٤١٤٦٢٧٨٠٦٦٧٧٧٧٠٥٨٩٧٣٥٧٩٦٨٧٩٠٥٥٨٤٢٤١٦٠٩٣٤٢٣٥٣١٩٥٤٣١٨٣٩أ-  ملكية المساآن       

١٠١٨٤١٣١٤٧١٧٧٩٣٢٢٦٠٥٢٤٧٨٣٢٣٥٨٢٢٢٤٣٣١٩٧٠٤٢٠٢٧٣٢٢١٣٩٢٣٠٦٠ب-  أخـــــــــــــرى       
٧٠٨٦٧٩٧٠٩٨٤٩١٢١٤١١٣٢٥٦١٣٨٤٣١٥٧٣٩١٥٠٩٩١٤٩٨٩١٥٨٤٥١٦٢٨٣ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
٤٥٢٨٥٦٥٧٦٥٦٥٧٠٥٧٧٢١٨٧٥٠٤٦٢٤٢٧٢٨٠٨٠٠٧٨٢١١٨٤٦٧ ناقص  : الخدمات المصرفية المحتسبة  ١٠-

٣٤٧٠٤١٥١٠٥٦٥٥٧٧٩٧٩٤٦٨٢٠٢٣٨٤٢٤٨٣٥٤٩٣٦٣٠٧٥٠٥٢٥٤٨٥٦٢٥٤٨٣١٢٥٥٨٠٢٢٨٢٠٣٣المجموع الفرعي 
ة  ٢٦٢٦٨٣٣٥٠٥٤١٥٥٩٥٢٧٤٨٥٧٢٨٥٦١٤٨٠٦٤٩٠٣٦٣٩١٩٦٢٦٤٨٦٦٤٨١٦٨٢٩١ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٣٧٣٣٠٩٥٤٤٠٧٠٦١٩٥٣٨٥٢٠٩٤٩٤٤١٥٣٣٤١٦٤١٦٣٧٢٤٠٨٣١٨٧٧٥٣١٧٤٧٨٣٢٢٢٨٣٣٥٠٣٢٥
٢١٦٠٢٥٣٤٢٦٣٧٣٢٤٨٣٦٧٧٣٩٧٣٣٩١٠٣٢٤٥٣٤٥٣٨٢٣٦٦٧٤٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ٣٧٥٤٦٩٥٤٦٦٠٤٦٢٢١٧٥٥٢٤١٩٧٤٤٥٢١٠٤٢٠٣٨٩٣٧٦٣١٨٣٢٢٠٢٠٣٢٠٩٣١٣٣٠٥١٩٣٥٧٠٦٥إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

  (  مليون ريال  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد   

تابع (٢) جدول رقم  (١) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية 
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١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

دا   أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٢٥١٤٢٢٦٩٠٢٢٨٧٨٥٣٠٢٢٤٣١١٣١٣١٥٩٨٣٢١٦٢٣٣٤٠٠٣٣٩٠١٣٤٤٤٣٣٤٩٧٣ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ١٤٠٤٦٢١٥٨٨٣٠١٧٦٨٧٨١٤٩٧١٦١٤٩٠٨٨١٦٥٨٩١٢٠٢٤٩٣٢٠٣٢٥٦١٣١٨٦٥١٧٥٥٦٦٢٦٢٣٩٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ١٣٨٦٥٠١٥٦٩٦٤١٧٤٩٤٢١٤٧٧٠٣١٤٦٩٨٤١٦٣٧٧٧٢٠٠٣٢١٢٠٠٩٤١١٢٩٤٨٠١٧٣١٠٢٢٥٩٨٤٧أ- الزيت الخام والغ
١٨١٢١٨٦٦١٩٣٦٢٠١٣٢١٠٤٢١١٤٢١٧٢٢٣١٥٢٣٨٥٢٤٦٤٢٥٥٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة٣  - ٣٧٦٣٥٤٢١٣٤٤٦٠٦٤٤٥٠٧٤٤٧٣٤٣٥١٣٥٩٥٧٩٦٥٦٢٣٥٠٥٨٠٩٤٦٢٨٠٠٦٨٢٩٠ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
١٤٤٧١١٦٦٥٤١٨٦٧٣١٥٧٦٥١٥٦٨٩١٧٠١٤١٨٨٦٧١٩٨٥٢١٥٥٥٤١٨٠٢١٢١٠٨٤أ- تكرير الزيت       

٢٣١٦٤٢٥٤٨٠٢٧٣٩١٢٩٣٠٩٣١٦٥٤٣٤٣٤٥٣٩٠٩٨٤٢٤٩٨٤٢٥٤٠٤٤٧٧٩٤٧٢٠٦ب- صناعات أخرى       
اء٤  - ٦٦٩٢٦٩٦٨٦١٥٤٦٣٩١٦٦٣٧٦٩٣١٧١٩٦٧٥٩١٧٨٦٠٨١٧٤٨٥١٥ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٢٨٥٦٥٣٠٥٦٥٣٢٧٠٤٣٤٥٠٢٣٥٧٩٦٣٦٤٤٠٣٨٨٤١٣٩٠٢٧٤٠٣١٤٣٩٤٣٧٤١٧٢٤ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٢٨١٨٤٣٠٦٢٣٣٢١٥٤٣٣٢٧٩٣٣٩٤٤٣٥٤٣٠٣٦٠٧٢٣٨٦٥٤٤٢٣٥٩٤٥٩٩٢٤٧٨٣٢تجارة الجملة والتجزئة والمط
١٩٩٢٨٢١٧١٣٢٢٩٠٤٢٣٨٢٠٢٤٥٣٤٢٤٩٠٣٢٥٠٦٨٢٦١١٢٢٦٨١١٢٧٨٩٣٢٩١٠٣ النقل والتخزين واإلتصاالت  ٧  -
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٥٦٠٢٨٥٨٥٨٦٦٠٩٢٣٦٢٩٢٤٦٥١٢٢٦٥٢٢٦٦٨٧٣٠٧١١٨٥٧٠١٧٢٧٣٨٢٤٧٦٢٠٤ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٣١٧٨١٣٣٦٨٣٣٥١٤٨٣٦٣٧٦٣٧٨٣١٣٨٢٠٨٤١٤٥٧٤٢٤١٧٤٠٧٥٧٤٢٢٢١٤٣٠٥٦أ-  ملكية المساآن       

٢٤٢٤٧٢٤٩٠٣٢٥٧٧٥٢٦٥٤٨٢٧٢٩١٢٧٠١٨٢٧٢٧٣٢٨٧٦٨٢٩٤١٥٣١٦٠٣٣٣١٤٨ب-  أخـــــــــــــرى       
١٧٠٦٢١٧٣٤٦١٧٩٣٠١٨٤٦٨١٩٠٢٢١٩٣٠٧١٩٧١٣٢٠٤٤٧٢٠٨٦٤٢١٣٧٧٢٢١٧٦ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
بة ١٠- ٨٥٧٥٩١٠٠٩٠٠٥٩٦١٤١٠٢١٦١٠٥٢٩١٠٤٦٠١٠٨٦٠١١٥٢٣١٢٣٤٠١٣٣٣٤ ناقص  : الخدمات المصرفية المحتس

٣٥١١٢٣٣٨٤٥٦٧٤١٥٤٩٢٣٩٤٧٨٥٤٠٢٤٠٢٤٢٦٥٥٧٤٧٧٧٨٠٤٩١١٦٢٤٢٠٧١٧٤٧٧١٦٦٥٧٧٨٨٤المجموع الفرعي 
ة  ٧٩٢١١١٠٠٢٨٥٨٥٨٦٧٩٠٨٤٥٩٢٣٦٤٩٩٤٤٧١٠٤٠٩٣١١٧٦٤٠١١٥٩١٨١١٦٧٨٩١١٩١٢٣ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٤٣٠٣٣٤٤٨٤٨٥٣٥٠١٣٥٩٤٨٥٦٣٠٤٩٤٧٦٦٥٢٦٠٠٤٥٨١٨٧٣٦٠٨٨٠٢٥٣٦٦٣٥٥٩٣٩٥٥٦٩٧٠٠٧
٧٠٠٠٧٠٠٠٩١٠٠٩٢٧٧٨٢٨٩٧٥٠٠٨٨٧٥٩١٠٠١٠٠١٣٩٦٣٤٩٦٥٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ٤٣٧٣٣٤٤٩١٨٥٣٥١٠٤٥٩٤٩٤٩٠٧٥٠٣٠٥٥٥٣٣٥٠٤٥٩٠٧٤٨٦١٧٩٠٢٥٤٦٦٤٨٦٠٣٥٨٩٧٠٦٦٥٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

  (  مليون ريال  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد   

ة   تابع (٣) جدول رقم  (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجاري
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٢٠٠٩* ٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
المساهمة  

النسبية  للنشاط  
٢٠٠٩ 

دا   أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٣٥٧٠٨٣٦١٠١٣٦٤٥٤٣٧١٨٧٣٨٢٨٠٣٩٣٧٣٤٠١٥٤٤١١٣٦٤١٤١٩٢,٩ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ٢٣٠٢٥٠٢٣٦٩٢٦٢٩٤١١١٣٨٤٤٦٩٥٧١٠٠٨٦٦٨٤٢١٧٣٢٦٥٤١٠٢٥١٦٩٦١٣٦٩٠٤٣,٦ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ٢٢٧٦٠٧٢٣٤٢٠٦٢٩١٣٢٦٣٨١٥٨٢٥٦٧٩٩٢٦٦٥٢٧٦٧٢٩٣٦١١٠٢١٧١٤٦١٠١٠٠٤٣,٣أ- الزيت الخام والغ
٢٦٤٣٢٧٢٠٢٧٨٥٢٨٨٦٣٠١٦٣١٤٥٣٢٩٢٣٤٥٥٣٥٩٠٠,٣ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة٣  - ٦٩٢٠٦٧٢٩٧٥٨٦٢٦٧٩٥٨٢٧١١٠٧٠٦١٢٣٩١٢١٣٦٥٠٩١٤٧٨٧٣١٤٦٦٧٣١٠,٤ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
١٩٣٥٦٢٠٤٣٤٢٩٧٣٢٣٢٤٣٥٣٩٤٥٣٤٣٧١٠٤٦٦٩١٤٥٩٧٥٤٦٨٧٤٣,٣أ- تكرير الزيت       

٤٩٨٥٠٥٢٥٤١٥٦٥٣٥٦٣٣٩٢٧١٢٥٣٨٠٢٠٢٨٩٨١٨١٠١٨٩٨٩٩٧٩٩٧,١ب- صناعات أخرى       
اء٤  - ٨٩٢٨٩٣٠٣٩٨٧٠١٠٤٠٦١١٠٢٠١١٦٦٤١٢٤١٩١٣٠٩٥١٣٧٢٢١,٠ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٤٣١٨٥٤٤٧٣٩٤٧١٣٧٥١١٤١٥٤٩٤٦٥٩١٣٩٦٥٠١٧٦٨٠٩٩٧١٠٩٢٥,٠ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٤٩٧٩٣٥١٧٣٥٥٣٨٥٦٥٨١٣٢٦٢٧٥٩٦٧٨٦٨٧٣٩٩٠٨١٢٦٣٨٥٢٦١٦,١تجارة الجملة والتجزئة والمط
٣٠٥٥٩٣١٩٣٤٣٣٢٢٤٣٥٦٦٧٣٨٤٢٩٤١٣٦٧٤٥٩٣٤٥٢٧٥٢٥٦٨٥٨٤,٠ النقل والتخزين واإلتصاالت  ٧  -
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٧٨٨٧٣٨٢٠٧٢٨٥٨٤٣٩١٢١٨٩٧٧٨٤١٠٤٧٩٨١١١٤٣٨١١٩٠٦٣١٢٦٩٦٥٩,٠ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٤٣٩٣٥٤٤٩٨٩٤٥٩٧٩٤٧٩٥٠٥٠٠١٢٥٢٢٢٣٥٤٧٧٦٥٨٩١٥٦٣٥٤٥٤,٥أ-  ملكية المساآن       

٣٤٩٣٨٣٧٠٨٢٣٩٨٦٣٤٣٢٦٨٤٧٧٧٢٥٢٥٧٥٥٦٦٦١٦٠١٤٨٦٣٤١٩٤,٥ب-  أخـــــــــــــرى       
٢٣٠٦٤٢٤١٢٤٢٥١١٤٢٦٤٧٨٢٧٨٥٥٢٩٢٠٣٣٠٦٣١٣٢٣٠١٣٣٨٨٩٢,٤ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
بة ١٠- ١٣٩٩١١٤٧١٤١٥٢٤٤١٥٩٥٠١٦٧٣٩١٧٥٧٥١٨٢٨٠١٨٨٢٥١٩٢٩٩١,٤ ناقص  : الخدمات المصرفية المحتس

٥٥٥٥٧٥٥٧٥١٩٥٦٥٦٦٣٢٧٧٤٥٧٥٩٩٦٠٤٨١١٢٨١٧٠١٢٣٠٤٦٥١٥٦١٩٢٥١١٧٠٣٦٠٨٣,١المجموع الفرعي 
ة  ١٢٣٥٨٩١٢٤٤٨٦١٣٩٩٢٩١٥٥٣٧١١٧٦٣٥٠١٩٦٣٨٦٢٠٠٣٠٦٢٠٩٢٧٨٢٢٥٨٦٧١٦,٠ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٦٧٩١٦٣٦٩٩٦٨٠٧٩٦٥٦١٩٢٩٩٤٦١١٧٢٣٩٩١٣٢٤٥٥٦١٤٣٠٧٧١١٧٧١٢٠٣١٣٩٦٢٢٧٩٩,١
٧١٣٣٧٣٨٦٨٠٨٧٨٨٢٥١٠١١٥١١٠٢٥١١٨٠١١٤٩٤٠١٢٨٩٧٠,٩   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ٦٨٦٢٩٦٧٠٧٠٦٧٨٠٤٦٤٨٩٣٨٧٧١١١٨٢٥١٤١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤٠٩١٢٤١٠٠,٠إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

* بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

  (  مليون ريال  )    

وم اإلستيراد      المجموع ماعدا رس

ة   تابع (٤) جدول رقم  (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجاري
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١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

دا    أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٥٢١٥٥٥١٠٥٤٩٣٥٧٠٧٦٠٢٨٦٣٧١٦٧٥١٧١٨٦٧٧٢١١١٨٩٣١٠٥١٠ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ٧٠٢٧٢٧٤٠٣٨٨٧٣٦٠١٠٩٦٠٦١٣٨٦٦٧١٧٤٧٢٩١٩٥٣٦٣١٦٠٠٨٥١٩٨٢٨٩٢١٢٠٢١١٩١٤١٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ٦٩٨٢٢٧٣٥٩٥٨٦٩٣٥١٠٩١٢٩١٣٨٠٤٨١٧٣٨٢٤١٩٤٠٤١١٥٨٥٢١١٩٦٨١١٢١٠٥٢١١٨٩٩٥٤أ-  الزيت الخام والغ
٤٥٠٤٤٣٤٢٥٤٧٧٦١٩٩٠٥١٣٢٢١٥٦٤١٤٧٨١٥٠٠١٤٥٦ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة ٣  - ٧٧٠٣٨٣١٢١٠٣٢٥١٠٥٦٢١١١٨١١٢١٧٨١٥٢١٩١٥١٨٦١٦٠٤٧١٧٣٥١١٨٨٣٥ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
٥٠٥٥٥٣٤٥٦٩٨٢٦٧٩٢٦٨٩٧٧٢٨٨٧٣٥٠٦٥٣٤٧٩٧٨٨٢٧٣٨٧٨٧أ-  تكرير الزيت       

٢٦٤٨٢٩٦٧٣٣٤٣٣٧٧٠٤٢٨٤٤٨٩٠٧٨٦٩٨٦٥٢٨٠٦٩٩٠٧٨١٠٠٤٨ب-  صناعات أخرى       
اء٤  - ٧٠٩٨٠١٨٩٠٩٤١١٠٠٣١١٥١١٠٢٤٧٦١٨٨٥١٤٢٩٢١٠٩ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٩٤٧٤٩٤٣١٨٨٣٦٩٤٧٦١٢١٧٠١٧١٣١٣٠٦٠٠٤٤٣٣٩٤٦٠٩٩٤٥٤٧٥٤٦٣٧٢ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٣٥٤٢٣٩٩١٤٢٠٣٤٤٢٩٥٢٣٥٧١٠٣٩٥٦٣١١٥٣٩١٢٦٠١١٤٣٢٥١٨٠٥٨ تجارة الجملة والتجزئة والمط
االت٧  - ٤٩٢٤٥٦٠٤٦١٢٧٧١٣١٨٣٨٤١٠٤٦١١٠١٠٥١٠٦٠٢١١٧٠٧١٢٩٦٧١٥٥٠٢ النقل والتخزين واإلتص
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

١٥٧١٩١٦٧١٥١٧٧٤٦١٨٩٨٨٢١٢٤٠٢٥٥١٨٤٣٣٩٥٥٦٣٢١٥٨٦٨٥٥٨٦٦٤٦٧٨٢٧ وخـــــدمــات األعــمـــال 
١٠٢٥٧١١٠٥١١١٩١٠١٢٩٢١١٤٤١٦١٧٠٤٠٢٨٤٢٨٤٠١٨٠٤٤٢٩١٤٣٩٠٢٥٠٧٩٩أ-  ملكية المساآن       

٥٤٦٢٥٦٦٤٥٨٣٦٦٠٦٧٦٨٢٤٨٤٧٨١٤٩٦٧١٦١٤١١٤٣٩٤١٤٧٦٢١٧٠٢٨ب-  أخـــــــــــــرى       
٤١٤٢٤٥١٠٤٩١٦٥٣٩٩٦٢٦١٦٥٤٩١١٩٥٣١٢٦٣٣٩٦٤٤٩٩٧٧١١٢٧٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
٢٤٢٩٠٢٥٥٧١٢٧٥٠٦٢٧٤٦٩٢٧٢٤٥٢٦٧٨١٢١٠٧٩٦٤٠٨٣٧٣٦٤١٢٠٥٠٩٦ناقص  : الخدمات المصرفية المحتسبة  ١٠-

٩٧٤١١١٠٣٣٤١١١٨٣٨٨١٤٤٧٧٢١٨٢٩٢٢٢٣٤٤٠٩٣٠٢٨٩٤٣١٢٢٤٥٣٥٧٩٤٢٣٧٩٩٨٢٣٧٦٧٩٨ المجموع الفرعي 
ة  ٢٤٤٧٨٢٥٨٧٥٢٦٦٤٩٢٩٠٠٠٣٢١٨٥٣٦٩٢٨٤٤٦١٥٥٣٥٨٤٥٤٨٨٣٦١٠٤١٦٠٢٥٥ب-  منتجو الخدمات الحكومي

١٢١٨٨٩١٢٩٢١٦١٤٥٠٣٧١٧٣٧٧٢٢١٥١٠٧٢٧١٣٣٦٣٤٧٥٠٩٣٦٥٨٢٩٤١٢٨٢٥٤٤١٠٢٣٤٣٧٠٥٤
٢٧٢٥٢٩٢١٣٠٠٢٣٧٩٠٤١٧١٤١١٦٣٦٧٣٣٧١٠٣٧١٥٤٦٨٩٤٣١٥   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ١٢٤٦١٣١٣٢١٣٧١٤٨٠٣٩١٧٧٥٦٢٢١٩٢٧٨٢٧٥٤٥٢٣٥١١٨١٣٦٩٥٣٩٤١٦٥٤٠٤٤٥٧١٣٤٤١٣٦٩إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد   

  (  مليون ريال  )    

جدول رقم  (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة 
(١٩٩٩=١٠٠)
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

دا     أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٩٢٠٧١٠٣٨٦١٠٨٨٨١١٧١٦١٢٧٣٤١٥١٤٦١٧٨٦٥٢٠٥٥١٢٣٩١٩٢٦٤٩٨٢٨٣٥٦ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ٢١٩٥٢٢٢٢٩١٥٧٢٢٥٩٦٤١٥٠٠٧٨١٠٥٦٣٢٩٥٣١٥٧٤٣٠٦١١١٠٨٦٩٥٩٥٣١٢٠٠٨٩١١٧٥٣٦ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ٢١٨١١٩٢٢٧٧٥٢٢٢٤٤٣٥١٤٨٣٥٨١٠٣٨٧٥٩٣٥٩٥٧٢٦٤٩١٠٩٤٧٥٩٤٣٧٨١١٨٤٩٦١١٥٨٨٨أ-  الزيت الخام والغ
١٤٠٣١٤٠٥١٥٢٩١٧٢٠١٧٥٧١٧٢٠١٦٥٧١٦١١١٥٧٥١٥٩٣١٦٤٨ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة ٣  - ٢٠٧٧٧٢٢٠٨١٢٤٦٢٤٢٦٨٢١٢٨٩٠٢٣٢٣٥٠٣٥٥٦٥٣٧٤٣٩٣٧٥٣٤٣٨٩٤٠٣٨٦٥٧ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
٩٤٤٣٩٣٧٤٩٤٣٦٩٦٣٠١٠٣٤٤١٠٨٢٨١٢٨٦٨١٥٣٧٨١٥٥٤٧١٦٢٩٥١٥١١٠أ-  تكرير الزيت       

١١٣٣٤١٢٧٠٧١٥١٨٨١٧١٩١١٨٥٥٨٢١٥٢٢٢٢٦٩٧٢٢٠٦١٢١٩٨٧٢٢٦٤٥٢٣٥٤٧ب-  صناعات أخرى       
اء٤  - ٣٦٢٤٣٨٢٠٤٠٤٦٤٢٩٠٤٥٠٩-٦٥٨-٢٠٨٩-٢٣٤٩٢٥٥٢٢٦٣٥٨٩٢ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٥٠٣٢٩٥٦٠٠٨٦١٥٩٣٦٠٣٢٣٥٤٩٩٢٤٧٥٢٨٣٩٤٨٩٣٤٦١٢٣٣٦٢٩٣١٩٥١٣١٧٨٤ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٢١٨٦٧٢٥٨٧٣٣١٢٢٣٣٥١٢٧٣٥٩٨٧٣٣٦٠٥٣٣٦٣٣٣٢٣٥٤٣١٧٩١٣١٤٧٥٣١١٦٠ تجارة الجملة والتجزئة والمط
االت٧  - ١٦٣٦٣١٦٢٧١١٨٢٦٩١٩٦٧٣٢٠٨٩٩٢١٧١٨٢١٦٦٦٢١٠٧٦٢٠٥٦٨٢٠٧٧٤٢٠٨٨٠ النقل والتخزين واإلتص
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٧٥٢٩٣٨١٢٦٣٨٨٣٢٥٩٤٦٨٠٩٦١٧٠٨٩٣٧٢٨١٥٠٩٦٨٨٨٨٦٧٤١٥٦٨٦٠٤٦٩٤٣٧ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٥٥٧٣٨٥٧٦١١٥٩٤٣٣٦٢٤٢٣٦٤٣٣٨٦٠٠٧٢٥٣٧٢٢٤٤٤٨٣٤٢٥٥١٤٢٥٠٠٤٢٥٠٠أ-  ملكية المساآن       

١٩٥٥٥٢٣٦٥٢٢٨٨٩٢٣٢٢٥٧٣١٨٣٢٢٩٣٠٠٢٧٧٨٧٢٤٤٠٥٢٤٨٦٤٢٦١٠٤٢٦٩٣٧ب-  أخـــــــــــــرى       
١٢٩٤٦١٢٣٦٠١٤٦٠٩١٥٦٦٨١٥٢٨١١٥٤٨٥١٧٦٠٤١٦٨٩١١٦٦٨٧١٧٢١٧١٧٤٨٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
٦٠٨١٦٨٨٥٨٤٤٧٨٥٧٨٨٦٠٤٨٨٣٨٧٣٣٢٨٥٤٢٩٣٧٩٩٥٠٥٩٧٢٨ناقص  : الخدمات المصرفية المحتسبة  ١٠-

٤٢٢٥٧٣٤٤٩٠٦٥٤٦٩٦٨٤٤٠٤٦١٥٣٥٩٩٠٤٣٤١٠٢٢٣١٧٩٢٨٣٣٨١٧٥٣٢٢١٦٣٣٥٠٣٣٥٣٥٠٠٧٢ المجموع الفرعي 
ة  ٥٨٢١١٦٣٣٣٩٦٧٣٦٤٧٢٣٠٠٧٧١١٩٨٢٠٨٩٨٦٧٥٧٨٦٩٩١٨٦٥٩٠٨٦٨٥٧٨٩١٦٦ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٤٨٠٧٨٤٥١٢٤٠٣٥٣٧٠٤٨٤٧٦٩١٦٤٣٧٠٢٣٤٢٣١١١٤٠٤٦٨٥٤٢٥١٦٦٤٠٨٧٥٢٤٣٧١٩٢٤٣٩٢٣٨
٣٩٥٢٣٩٣٤٣٥١٠٣٦٥٠٤٠٥٧٤٣٤٧٤٢٨٩٤٦٢٧٣٩١٧٩٤١٥٧٦٤٨   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ٤٨٤٧٣٦٥١٦٣٣٧٥٤٠٥٥٨٤٨٠٥٦٦٤٤١٠٨٠٤٢٧٤٥٨٤٠٨٩٧٤٤٢٩٧٩٢٤١٢٦٧٠٤٤٦٦٠٨٤٤٦٨٨٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

تابع (٢) جدول رقم (٢) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون ريال  ) 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد   
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(١٩٩٩=١٠٠)

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٥١٩٩٦ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

دا   أ  - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماع
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ات ، واألسماك  ١  - ٢٩١٥٠٢٩٩٩١٣١٧٩٦٣٢٩١٢٣٢١٥٧٣٢٤٧٦٣٢٣٧١٣٣٣٥٤٣٣٦٧٦٣٤٤٤٣٣٥٧٨٩ الزراعة و الغاب
ر ٢  - ١٤٨٣٨١١٨٧٤٨٥١٩٢٨٩٦١٨٥٩٥٧١٨٦١٣٢١٨٥٧٤٨١٨٨١٢٦١٨٥٦٧٧١٩١٩١٦١٧٥٥٦٦١٨٨٢٥٢ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي         از الطبيع ١٤٦٧٣٣١٨٥٧٦٠١٩١١٧٦١٨٤١٥٥١٨٤١٨٦١٨٣٥٩٩١٨٥٩١٣١٨٣٣٣٢١٨٩٤٧٦١٧٣١٠٢١٨٥٧٣٥أ-  الزيت الخام والغ
١٦٤٨١٧٢٥١٧٢٠١٨٠٢١٩٤٦٢١٤٩٢٢١٣٢٣٤٥٢٤٤٠٢٤٦٤٢٥١٧ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة٣  - ٤٠٥٦٠٤٠٦٩٢٤٢١٨٧٤٣٧٧٢٤٦١١٩٤٩٣١٢٥٦٢٦٨٥٨٨٣٩٦٠١٩١٦٢٨٠٠٦٥٧٩٤ الصناعـــــــات التحـــويليـــــ
١٧٣٩٢١٦٠٢٩١٦٧٨١١٧٠٠٧١٧٠٩٤١٦٤٠٠١٨٦١٢١٧٩٢١١٨١٠١١٨٠٢١١٨٦٦٠أ-  تكرير الزيت       

٢٣١٦٨٢٤٦٦٣٢٥٤٠٦٢٦٧٦٥٢٩٠٢٥٣٢٩١٢٣٧٦٥٦٤٠٩١٨٤٢٠٩٠٤٤٧٧٩٤٧١٣٤ب-  صناعات أخرى       
اء٤  - ٤٥٦٤٤٩٢٥٥٢١٩٥٧٣٦٦٣٦٢٦٦٤٩٦٩٣٨٧١٣٨٧٥١١٨١٧٤٨٥٦١ الكهرباء و الغاز ، والم
اء ٥  - ٣١٤٨٣٣٢٢٥٥٣١٧٠٦٣٢٤٧٧٣٤١٤٠٣٧٠٢١٣٩٦٦٦٣٩٦١٠٤٠٤٠٦٣٩٤٣٧٤١٧٥٥ التشييد والبن
ادق  ٦  - اعم والفن ٣١٥٣٥٣٣٠١٩٣٤٥٢٠٣٥٤٦٢٣٥٧٤٥٣٥١٥٧٣٥٥٠٥٣٨٠٧٣٤٢٣٩٤٤٥٩٩٢٤٨١٨٣ تجارة الجملة والتجزئة والمط
٢١٤٩٢٢٢٣٦٣٢٦٨٠٣٢٨٨٥٨٢٩٣٤٢٢٤٤٧٢٢٤٨٤٠٢٦١٥٢٢٧١٨٦٢٧٨٩٣٢٩٠١٥ النقل والتخزين واإلتصاالت  ٧  -
ارات   ٨  - ن والعــقــ  خدمـــات المــال والتأميــ

٦٨٤٩١٦٧٠٣٢٦٩٠٩٩٦٧٥٧٣٦٦٧٠٧٦٥٢٦١٦٨٠٩٣٧٠٣٥٤٧٠٠٢٠٧٣٨٢٤٧٦٥٤٥ وخـــــدمــات األعــمـــال 
٤١١٩٣٤١٤٩١٤١٠٦٠٣٩٤٠٩٣٨٢٣٠٣٧٨٧١٤٠٧٩٥٤٢٠٩٢٤٠٦٨٢٤٢٢٢١٤٣١٧٦أ-  ملكية المساآن       

٢٧٢٩٨٢٥٥٤١٢٨٠٣٩٢٨١٦٤٢٨٤٧٧٢٧٣٩٠٢٧٢٩٨٢٨٢٦٢٢٩٣٣٨٣١٦٠٣٣٣٣٦٩ب-  أخـــــــــــــرى       
١٧٦٤٨١٧٥٩٧١٧٨٣٠١٨٣٥٣١٨٩٣٥١٩١٠٠١٩٥١١٢٠٢١٨٢٠٦٢٠٢١٣٧٧٢٢٤٧٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية ٩  -
بة ١٠- ٩٦٥٥٩٣٣٣٩٧٩٦١٠١٩٩١٠٦٦٠١٠٦٧٤١٠٤٧٠١٠٦٦٩١١٤٩٣١٢٣٤٠١٣٤٢٣ناقص  : الخدمات المصرفية المحتس

٣٨٣٦٥٠٤٢٦٠٢٥٤٤٢٢٦١٤٤٠٨٩٩٤٤٤٩٨٢٤٤٤٥٢٢٤٦٠٨٤٨٤٦٨٧٤٧٤٨٢٤٢٦٤٧٧١٦٦٥٠٢٩٤٨ المجموع الفرعي 
ة  ٩٢٥٧٥٩٤٩٧٣١٠٠٤٦٤١٠٢٠٢٨١٠٢٨١٨١٠٥٤٤١١٠٦٧٠٢١١٣٦٩٠١١٥٧٢٨١١٦٧٨٩١٢٠٢٨٩ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٤٧٦٢٢٤٥٢٠٩٩٨٥٤٢٧٢٦٥٤٢٩٢٨٥٤٧٧٩٩٥٤٩٩٦٣٥٦٧٥٤٩٥٨٢٤٣٨٥٩٨١٥٤٥٩٣٩٥٥٦٢٣٢٣٧
٧٨٨١٧١٧٩٩٨٩٩٩٨٤٢٨٦٤٩٧٦٠٣٨٨٨٣٨٩٤٠٩٩٨٧٩٦٣٤٩٧١٤   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد  

ي  ٤٨٤١٠٦٥٢٨١٧٨٥٥٢٦٢٥٥٥٢٧٦٩٥٥٦٤٤٨٥٥٧٥٦٦٥٧٦٤٣٣٥٩١٣٧٨٦٠٨١٤١٦٠٣٥٨٩٦٣٢٩٥١إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلـــ

وم اإلستيراد      المجموع ماعدا رس

تابع (٣) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة

  (  مليون ريال  ) 
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٢٠٠٩*٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
اهمة  المس

اط   النسبية للنش
٢٠٠٩

دا    رون ماع ون اآلخ أ  - الصناعة والمنتج
ة              منتجي الخدمات الحكومي

ماك  ١  - ٣٥٩٩٢٣٦٤٥٤٣٦٧٥١٣٧٨٧٤٣٨٣٣٨٣٨٧٤٨٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٣٩٩٨٦٤,٨ الزراعة و الغابات ، واألس
ر٢  - ١٧٩٩٣٦١٦٤٩٠١١٩٥٠٥٥٢٠٧٧٤٢٢٢١٣٧٤٢١٨٩٩٣٢١٠١٤٠٢١٩٠٦٥٢٠١٨٢٩٢٤,٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــ

ي           ت الخام والغاز الطبيع ١٧٧٣٨٨١٦٢٣١١١٩٢٤٥٢٢٠٥٠٨٨٢١٨٦٤٨٢١٦١٩٥٢٠٧٢٥٧٢١٦١٠٤١٩٨٧٩٣٢٣,٦أ-  الزي
٢٥٥٠٢٥٩٠٢٦٠٣٢٦٥٤٢٧٢٦٢٧٩٨٢٨٨٤٢٩٦٢٣٠٣٦٠,٤ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى       

ة ٣  - ات التحـــويليـــــ ٦٨٦٩٩٧١٠٨٢٧٦١٤٢٨١٣١٤٨٦٩٤٠٩٢٣٨٢٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩١٠٥٨٦٧١٢,٦ الصناعـــــــ
١٨٥١٥١٨٠٦٣١٩٩١٤٢١٦٣٤٢٢٣٣٢٢٢١٧٠٢١٥٤٩٢٢٣٥٤٢٢٣٨١٢,٧أ-  تكرير الزيت      

٥٠١٨٦٥٣٠١٩٥٦٢٢٧٥٩٦٨٠٦٤٦٠٨٧٠٢١٢٧٦١٢٨٨١١٥٤٨٣٤٨٥٩,٩ب-  صناعات أخرى       
اء  ٤  - اء و الغاز ، والم ٩٥١٥٩٩٥٥١٠٥٦٩١١٢٥٩١١٨٦٦١٢٦٢٩١٣١٤٢١٤٠١٨١٤٩٧٦١,٨ الكهرب
اء ٥  - ٤٢١٢٣٤٣١٨١٤٥٥٥٠٤٨٥١٧٥٠٨٣٢٥٤٥٥٩٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩٦٠٣٤١٧,٢ التشييد والبن
ادق     ٦  - ة والمطاعم والفن ة والتجزئ ٥٠٠٧٩٥٢٢١٠٥٤٢٠٤٥٦٨٩٣٥٩٣٨٥٦٢٩٨٩٦٦٨٩٣٧١٢١٢٧٢٩٩٢٨,٧ تجارة الجمل
زين واإلتصاالت ٧  - ٣١٢٧٧٣٣٤٥٥٣٥٠٤٦٣٧٨٦٣٤١١٤٥٤٥١٦٠٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢٥٩٦٨٢٧,١ النقل والتخ
ارات    ٨  - ن والعــقــ ال والتأميــ ات المــ  خدمـــ

ال ـات األعــمـــ ٧٩١١٣٨٢٥٦٠٨٤٧٩٣٨٨٤٩٠٩٤١٧٦٩٨٥٣٩١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١١٠٨٦٩١١٢,٩ وخـــــدمـ
ة المساآن         ٤٤٠٨٠٤٥١١٥٤٦٠٨٠٤٧٩٢٤٥٠٠١٢٥١٧٠٦٥٢٨٢٢٥٣٩٥١٥٤٦٣٩٦,٥أ-  ملكي

٣٥٠٣٣٣٧٤٤٥٣٨٧١٣٤٠٥٦٦٤٤١٦٤٤٦٨٣٣٤٩٤٩٨٥٠٨٢٩٥٤٠٥٢٦,٤ب-  أخـــــــــــــرى      
ة وشخصية  ٩  - ٢٣٤٨١٢٤٧٩٢٢٥٥٥٢٢٦٧٥٤٢٨١٠٦٢٩٥٠٢٣٠٢٩٧٣١٠٢٨٣٢٢٦٧٣,٨ خدمات جماعية وإجتماعي
١٤٠٢٩١٤٨٥٩١٤٨٠٤١٤٩٥٤١٥١٩٤١٥٣٩٥١٥٥٠٨١٥٥٢٨١٦٠١٩١,٩ناقص  : الخدمات المصرفية المحتسبة   ١٠-

رعي ٥٠٦١٨٦٥٠٣٧٣١٥٤٨٨٥٧٥٨١٧٥٢٦١٦٩٦٨٦٣٨١٠٦٦٥٠٩٩٢٦٨١٢٦٨٦٨٠٦١٢٨٠,٩ المجموع الف
ة  ١٢٣٠٧٥١٢٦٠٤٠١٢٩٣٢٦١٣٢١٤٨١٣٦٥٦٥١٣٩١٤٢١٤١٨٢١١٤٥٢١٠١٥٠٧٤٤١٧,٩ب-  منتجو الخدمات الحكومي

٦٢٩٢٦٥٦٢٩٧٧٢٦٧٨١٨٢٧١٣٨٩٩٧٥٣٥٣٢٧٧٧٢٤٩٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٨٣١٣٥٦٩٨,٨
٧١٥٢٧٤٥٩٧٨٥٤٨٢٧٤٨٧٤٥٩١٠٠٩٣٩٨٩٦٥٥٩٨٢٨١,٢   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

ي   ج المحــلـــ ي النــاتـــــــــ ٦٣٦٤١٧٦٣٧٢٣٠٦٨٦٠٣٦٧٢٢١٧٣٧٦٢٢٧٧٧٨٦٣٤٨٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٨٤١١٨٤١٠٠,٠إجمـــالـــــ

ة  . ات أولي * بيان
ط .  المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطي

تابع (٤) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون ريال  )    

وم اإلستيراد      المجموع ماعدا رس



 الحسابات القومية                 ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٣٠

 اإلنفاق   ناقصًا :إجمالي  اإلنفاق  اإلنفاق 
 على إجمالي   واردات   صادرات  تكوين التغيراإلستهالآي  اإلستهالآي  

 الناتج   البضائع   البضائع    رأس المال  فى   النهائي   النهائي  السنة 
 المحلي والخدمات  والخدمات  الثابت   المخـزون الخاص  الحكومي 

١٩٦٨٣٠٥٥٦٢٤٥٢٤٢٢٢٧٨٥٨٩٩٥٤٦٥٨١٨٨٤٥
١٩٦٩٣٣٩٧٧١٦١١٩٧١٢٩٦٥٩٧٢٨٥٠٣٥٢٠١٨٦
١٩٧٠٣٨٣٧٧٨٦٧٧١٨٣٠٦٩١٢٢٩٣٥٢١٨٢٢٥٦٥
١٩٧١٤٣٠٠٨٥٨٥٢٤٧٠٣٥١٥١٧٤٠٣٥٧٧٦٣٠٤٩٧
١٩٧٢٥٠٩٨٩٥٣٣١٣٨٦٤٨٩٢٢٤٦٦٨٧٣١٩٣٨٢٥٩
٧٧٤٥٥٥٢٤٠١١٥٨٨٥٣٥٣٠-١٩٧٣٧٨٤٤١١٣٣٦١٧٠٤٦
١٩٧٤١٣٥٩٣١٧٥٧٩٣٤١٢٥١٤٢٤٢١٠١٤٦٣٢١٢٨٤١٥٩٧١٨
٢٨٦١٧١٢٠٦٥٦٣٥٧٥٧١٦٣٦٧٠-١٩٧٥٢٣٩٠٨٢٧٠٩٨٨٥٢
١٩٧٦٣٨٠٧٦٣٨١٩٠٢٠٥٦٥٤٨٣٥٨١٣٤٩٥٣٥٤٧٩٤٢٢٥٣٤٩
١٩٧٧٤٧٩٢١٦٨٥٦٧١٢٦٩١٦٦٧٦٧١٥٠١٦٧٨٥١٥٤٢٦٠٩٥٩
١٩٧٨٦٦٢١٧٨٦٥٧٢١٦٥٧٨٨١٨٣٦١٣٤٥٧١١١٣٥٠٨٢٧٢٢٦٦
١٩٧٩٨١٤٠٤١١٨٢٤٠٤٦٥٥٩٣٦٨٠٢٠٦٢٢٦١٢٨٧٣٦٣٧٥٤٦٩
١٩٨٠٨٦٩٨١١٣٧٠٨٩١١١٨٧١١٣٤٣٨٣٤٧٣٤٥١٤٩٤٣٧٥٤٦٦٠٤
١٣٢٢٦٢٣٩١٥٩١١٨٧٥٩١٦٢٢١٧٥-١٩٨١١٢١٨٦٤١٦٥٦٠٥١٥٥٦
١٩٨٢١٣٧٥٥٥١٩٠٩٥٢٣٩١٤١٣٠٧٦٧٢٦٦٥١١٢٠٥٥٠٢٥٢٤١٩٧
١٩٨٣١٣٢٨٣٤٢٠١٢٤٥٣١٩٨٦١٢٠٢٣٨١٧١٦٨١٢١٢٧٧٥٤٤٥٢١٠
١٩٨٤١٢٧٠٤٨٢٠١٢٢٦٣١١٧٣١٠٦٠٥٠١٤٥٥٣٠١٩٠٦٣٩٤٢٠٣٨٩
٨٣٨٧٣١١٣١٦٣١٣٧٨٩٢٣٧٦٣١٨-١٩٨٥١٢٠٠٥١٢٠٠٢٦٤٣١٤١
٧٢٦٩٥٨٥٩٨٩١١٥٢٣٩٣٢٢٠٢٠-١٩٨٦١١١٦٣٣١٧٦٩٧٤١٠٠٣٢
 ٧١٦٦٠٩٩٠٤٥١١٩١٧٠٣٢٠٩٣١-١٩٨٧١١٣٠٤٠١٧١١٥٤١٤٧٩٧
 ١٩٨٨١٠٢٢٤٠١٧٦٠٢٧٢٥١٨٦٢٥٥٦١٠٣٥٣١١١٦٣٥٢٣٣٠٥١٩
 ١٩٨٩١١٩٩٥٨١٨٣١٤٢٣٠٣٩٦٦٣٩٢١٢٠٤٩٤١٣٥٩٦١٣٥٧٠٦٥
 ٨٣٢٥١١٧٧٦٨٥١٣٨٢٠٧٤٣٧٣٣٤-١٩٩٠١٢٧٨٢٤٢٠٤١٣١١٧٣٥٠
 ١٠٠٤٨٠١٨٩٦٩٤١٨٠١٩٩٤٩١٨٥٣-١٩٩١١٦٩١٢٨٢١٧٥٨٩٤٨٤٠
 ١٩٩٢١٥٢٦٩٢٢٢٦٧٨٢١١٠٠٤١٠٣٩٥٥٢٠٠٧٧٢١٨٤٧٤٦٥١٠٤٥٩
 ١٩٩٣١٣٠٩٧٦٢٣٧٧٤٩١٢٨٨٣١٠٨٨٢٤١٧١٠٦٥١٦٦٥٩٠٤٩٤٩٠٧
 ١٩٩٤١٢٢٥٥٢٢٤٠٤٧٧٦٨٧٦٩٣٠٠٢١٧٢١٢٣١٣١٩٧٦٥٠٣٠٥٥
١٩٩٥١٢٥٩٢٣٢٥٠٢٨٠٢٢٦٨١٠٣٣١٦٢٠٠٤٣٧١٤٨٧٢٠٥٣٣٥٠٤
 ١٩٩٦١٤٤٧٨٣٢٥٩٤٨٦٤٠٥٨١٠٢٨٤٨٢٣٧٨١٢١٥٨٢٣٩٥٩٠٧٤٨
 ١٩٩٧١٦١٧٩٥٢٦١٤٢٨٣٨٣٦١٠٩٢٤١٢٤٣٣٨٤١٦١٧٨٢٦١٧٩٠٢
١٩٩٨١٥٥١٩٢٢٥١٤١٨٩٥٩٦١١٢٩٥٩١٦٣٠٩٩١٤٥٦١٦٥٤٦٦٤٨
١٩٩٩١٥٤٠٩٥٢٥٢٢١٦٩٤٢١١١٨١٩٦٢١٠٢٣١١٤٠٥٧٠٦٠٣٥٨٩
٢٠٠٠١٨٣٨٠٤٢٥٨١٢٦٨٩٠٣١٢٣٣٢٤٣٠٨٤٧٣١٧٥٩٧٣٧٠٦٦٥٧
٢٠٠١١٨٨٦٩٥٢٥٩٥٥٠٣٤٩٧١٢٦٠٩٥٢٧٣٦٧٧١٦٥٢١٩٦٨٦٢٩٦
٢٠٠٢١٨٤٥١٧٢٦٠٤٠٠١١٠٤٣١٢٨٠٦٦٢٩١١٥٥١٦٨١١٤٧٠٧٠٦٧
٢٠٠٣١٩٨١٤٨٢٦٩٩٨٠١١٣٧٥١٤٨٠٩٨٣٧١٠٨٨١٩٤٠٤١٨٠٤٦٤٨
٢٠٠٤٢٢١٧٩٨٢٨٥٧٠٦٢٣٨٠٩١٥٦٣٤٧٤٩٤٤٣٣٢٤٣٣٢٢٩٣٨٧٧١
٢٠٠٥٢٦٢٦٥٠٣١٢٩٥٧٢٠٠٥٥١٩٥٦٣٢٧١٩٨٩٨٣٢٨٦٧٨١١٨٢٥١٤
٢٠٠٦٣١١٠٨٢٣٥٤٩١٣١٧٠٣٧٢٣٣٠٦٥٨٤٤٥٢٢٤٢٥٠٣٨١٣٣٥٥٨١
٢٠٠٧٣٢٢٠٨٦٤٢١٢٣٣١٣٩٦٥٢٩٥٤٠١٩٣٤٣٢١٥٤٤٤٣٤١٤٤٢٥٧٢
٢٠٠٨٣٤٥٠٩٨٤٩٦٩٥١٤٧٩٥٠٣٤٨٠١١١٢١٠٧٠١٦٦٢٥٦٨١٧٨٦١٤٣

*٢٠٠٩٣٤٨٤٦٩٥٣٧٤١٤٢٠٧٦٤٣٤٧٥١٠٧٥٧٣٦٣٦٠٢٣٩٦١٤٠٩١٢٤

 * بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

جدول رقم (٣) : إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام المشترين باألسعار الجارية
( مليون ريال )  
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ي إجمالي الناتج المحل
بما فى ذلك السنة 

 رسوم اإلستيراد

١٩٦٨٨٥٧٢٦١٥٩٣٨٦٨١٨٥٩٩٢٤٦١٨٨٤٥--
١٩٦٩٨٨٨٥٦٧٥٣٤٢٧٧١٩٩١٥٢٧١٢٠١٨٦٧,١
١٩٧٠١٠٣٩٠٧٢٧٠٤٦١٩٢٢٢٧٩٢٨٦٢٢٥٦٥١١,٨
١٩٧١١٧٠٣١٨٠١٦٥٠٧٨٣٠١٢٤٣٧٣٣٠٤٩٧٣٥,٢
١٩٧٢٢٢٤٥٠٩٦٢٩٥٧٤٠٣٧٨١٩٤٤٠٣٨٢٥٩٢٥,٥
١٩٧٣٣٣٢١٧١٢٩٣٥٦٨٩٦٥٣٠٤٧٤٨٣٥٣٥٣٠٣٩,٩
١٩٧٤١٢٦٣٢٠٢٤٥٨٠٨٣٧٦١٥٩٢٧٦٤٤٢١٥٩٧١٨١٩٨,٤
١٩٧٥١٠٤٨٧٦٤٦٨٧٩١١٤٠١١٦٣١٥٦٥١٤١٦٣٦٧٠٢,٥
١٩٧٦١٣٧٩٩٩٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٢٢٤٤٤١٩٠٨٢٢٥٣٤٩٣٧,٧
١٩٧٧١٤٦٧٥٨٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٢٥٩٥٤٨١٤١١٢٦٠٩٥٩١٥,٨
١٩٧٨١٣٠٥٥٢١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٢٧٠٤٣٩١٨٢٧٢٧٢٢٦٦٤,٣
١٩٧٩٢٠٣٦٢٣١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٣٧٣٣٠٩٢١٦٠٣٧٥٤٦٩٣٧,٩
١٩٨٠٣٤١٦٤١١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥٤٤٠٦٩٢٥٣٤٥٤٦٦٠٤٤٥,٦
١٩٨١٣٨٠٧٩٨١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٦١٩٥٣٨٢٦٣٧٦٢٢١٧٥١٣,٨
١٩٨٢٢٥٤٧٣٧١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٥٢٠٩٤٩٣٢٤٨٥٢٤١٩٧١٥,٧-
١٩٨٣١٦٣١١٨٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٤١٥٣٣٣٦٧٧٤٤٥٢١٠١٥,١-
١٩٨٤١٤٠٦٧١٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤١٦٤١٦٣٩٧٣٤٢٠٣٨٩٥,٦-
١٩٨٥١٠٤٤٥١١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٣٧٢٤٠٨٣٩١٠٣٧٦٣١٨١٠,٥-
١٩٨٦٧٢٦٦٦١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٣١٨٧٧٥٣٢٤٥٣٢٢٠٢٠١٤,٤-
 ١٩٨٧٧٨٧٧٥١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٣١٧٤٧٨٣٤٥٣٣٢٠٩٣١٠,٣-
 ١٩٨٨٧٦٧٣٨١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٣٢٢٢٨٣٨٢٣٦٣٣٠٥١٩٣,٠
 ١٩٨٩٩٨٦٥٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٣٥٠٣٢٥٦٧٤٠٣٥٧٠٦٥٨,٠
 ١٩٩٠١٥٨٦٩٣١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٣٠٣٣٤٧٠٠٠٤٣٧٣٣٤٢٢,٥
 ١٩٩١١٧٩٥٧٢١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٤٨٤٨٥٣٧٠٠٠٤٩١٨٥٣١٢,٥
 ١٩٩٢١٩٩٨٥٦١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٠١٣٥٩٩١٠٠٥١٠٤٥٩٣,٨
 ١٩٩٣١٧٠٠١٢٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٤٨٥٦٣٠٩٢٧٧٤٩٤٩٠٧٣,٠-
١٩٩٤١٦٩٤٣٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٤٩٤٧٦٦٨٢٨٩٥٠٣٠٥٥١,٦
١٩٩٥١٨٧٧١٨٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٢٦٠٠٤٧٥٠٠٥٣٣٥٠٤٦,١
١٩٩٦٢٢٦٤٧٦٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٨١٨٧٣٨٨٧٥٥٩٠٧٤٨١٠,٧
 ١٩٩٧٢٢٨٢٥٠٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٦٠٨٨٠٢٩١٠٠٦١٧٩٠٢٤,٦
١٩٩٨١٥٢٨٢٩٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٣٦٦٣٥١٠٠١٣٥٤٦٦٤٨١١,٥-
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩١٠,٤
٢٠٠٠٢٨٩١٦٥٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٩٧٠٠٧٩٦٥٠٧٠٦٦٥٧١٧,١
٢٠٠١٢٥٥٥٠٩٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٧٩١٦٣٧١٣٣٦٨٦٢٩٦٢,٩-
٢٠٠٢٢٦٣٥١١٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٩٩٦٨٠٧٣٨٦٧٠٧٠٦٧٣,٠
٢٠٠٣٣٣٠٣٨٩٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٧٩٦٥٦١٨٠٨٧٨٠٤٦٤٨١٣,٨
٢٠٠٤٤٢٤١٠٤٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٩٢٩٩٤٦٨٨٢٥٩٣٨٧٧١١٦,٧
٢٠٠٥٦١٨٢٩١٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١١١٧٢٣٩٩١٠١١٥١١٨٢٥١٤٢٦,٠
٢٠٠٦٧٢٠٦٦٤٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١١٣٢٤٥٥٦١١٠٢٥١٣٣٥٥٨١١٢,٩
٢٠٠٧٧٨٨٨٢٣٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤١٤٣٠٧٧١١١٨٠١١٤٤٢٥٧٢٨,٠
٢٠٠٨١٠٨١٢٢٦٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥١٧٧١٢٠٣١٤٩٤٠١٧٨٦١٤٣٢٣,٨

*٢٠٠٩٦٧١١٣١٤٥٦٢٣٧٢٦٨٨٥٩١٣٩٦٢٢٧١٢٨٩٧١٤٠٩١٢٤٢١,١-

*  بيانات أولية  .
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٤) : األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
( مليون ريال ) 

 القطاع  
الخاص  ماعدا  
قطاع الزيت

ي    القطاع الحكوم
 ماعدا قطاع  

الزيت

اتج   إجمالي الن
دا   المحلي ماع
رسوم اإلستيراد

رسوم 
اإلستيراد   قطاع الزيت

معدل 
النمو  %
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 رسوم 
اإلستيراد السنة

١٩٦٨٧٦٣٦٠١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٢١٨٨٨٢٧٢٥١٢٤٦١٣--
١٩٦٩٨٠٤٤٥١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٢٩٢١٦٢٩٢١١٣٢١٣٧٦,٠
١٩٧٠٩٥٣٦٢١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٤٥٠٣٧٣٠٠٢١٤٨٠٣٩١٢,٠
١٩٧١١١٧٤٦٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧٣٧٧٢٣٧٩٠١٧٧٥٦٢١٩,٩
١٩٧٢١٤٦٨٨٦٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥٢١٥١٠٧٤١٧١٢١٩٢٧٨٢٣,٥
١٩٧٣١٨٣٧٩٦٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨٢٧١٣٣٦٤١١٦٢٧٥٤٥٢٢٥,٦
١٩٧٤٢٠٥٩٨٧٨٨٤٠٠٥٣١٢١٣٤٧٥٠٨٣٦٧٣٣٥١١٨١٢٧,٥
١٩٧٥١٧١٥٠٨١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٣٦٥٨٢٩٣٧١٠٣٦٩٥٣٩٥,٢
١٩٧٦٢١١٤٩٤١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٤١٢٨٢٥٣٧١٥٤١٦٥٤٠١٢,٧
١٩٧٧٢٢٥٥٣٠١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٤٤١٠٢٤٤٦٨٩٤٤٥٧١٣٧,٠
١٩٧٨٢٠٥٨١٢١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٤٣٧٠٥٤٤٣١٥٤٤١٣٦٩١,٠-
١٩٧٩٢٣٥٣٤١١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٤٨٠٧٨٤٣٩٥٢٤٨٤٧٣٦٩,٨
١٩٨٠٢٤٥٨٤٣١٨٧٨٤١٧٨٧١٩٥١٢٤٠٣٣٩٣٤٥١٦٣٣٧٦,٥
١٩٨١٢٤٣٥٨٠٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤٥٣٧٠٤٨٣٥١٠٥٤٠٥٥٨٤,٧
١٩٨٢١٦٧٤٥٤٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢٤٧٦٩١٦٣٦٥٠٤٨٠٥٦٦١١,١-
١٩٨٣١٢٢٩٣٢٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠٤٣٧٠٢٣٤٠٥٧٤٤١٠٨٠٨,٢-
١٩٨٤١١٢١٦٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٤٢٣١١١٤٣٤٧٤٢٧٤٥٨٣,١-
١٩٨٥٩٢٥٢٥٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٤٠٤٦٨٥٤٢٨٩٤٠٨٩٧٤٤,٣-
١٩٨٦١٣١١٦٢١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٤٢٥١٦٦٣٦٢٧٤٢٨٧٩٢٤,٨
 ١٩٨٧١١٦١٠٣١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٤٠٨٧٥٢٣٩١٧٤١٢٦٧٠٣,٨-
 ١٩٨٨١٤٠٧٦٩١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٤٣٧١٩٢٩٤١٥٤٤٦٦٠٨٨,٢
 ١٩٨٩١٣٦٩٦٦١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٤٣٩٢٣٨٧٦٤٨٤٤٦٨٨٧٠,١
 ١٩٩٠١٧٠٠٧٦١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٤٧٦٢٢٥٧٨٨١٤٨٤١٠٦٨,٣
 ١٩٩١٢٠٧٩١١٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٥٢٠٩٩٩٧١٧٩٥٢٨١٧٨٩,١
 ١٩٩٢٢١٤١٠٩٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٥٤٢٧٢٦٩٨٩٩٥٥٢٦٢٥٤,٦
 ١٩٩٣٢٠٧٤٩١٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٥٤٢٩٢٧٩٨٤٢٥٥٢٧٦٩٠,٠
١٩٩٤٢٠٧٨٨٩٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٥٤٧٧٩٩٨٦٤٩٥٥٦٤٤٨٠,٧
١٩٩٥٢٠٦٩٧٢٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٥٤٩٩٦٣٧٦٠٣٥٥٧٥٦٦٠,٢
١٩٩٦٢١١٨٧٩٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤٥٦٧٥٥٠٨٨٨٣٥٧٦٤٣٣٣,٤
 ١٩٩٧٢٠٨٧٢٤٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨٥٨٢٤٣٨٨٩٤٠٥٩١٣٧٨٢,٦
١٩٩٨٢١٥٣٥٧٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٥٩٨١٥٤٩٩٨٧٦٠٨١٤١٢,٨
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩٠,٧-
٢٠٠٠٢١٢٦٥٢٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨٦٢٣٢٣٧٩٧١٤٦٣٢٩٥١٤,٩
٢٠٠١٢٠٤٣٦٥٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦٦٢٩٢٦٥٧١٥٢٦٣٦٤١٧٠,٥
٢٠٠٢١٨٩١١٢٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢٦٢٩٧٧٢٧٤٥٩٦٣٧٢٣٠٠,١
٢٠٠٣٢٢١٥٤٥٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨٦٧٨١٨٣٧٨٥٤٦٨٦٠٣٧٧,٧
٢٠٠٤٢٣٦٤٥٩٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦٧١٣٨٩٩٨٢٧٤٧٢٢١٧٣٥,٣
٢٠٠٥٢٥١١٩١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤٧٥٣٥٣٢٨٧٤٥٧٦٢٢٧٧٥,٦
٢٠٠٦٢٤٩٢٨١٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢٧٧٧٢٤٩٩١٠٠٧٨٦٣٤٨٣,٢
٢٠٠٧٢٤٠٢٢٤٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣٧٩٢٨١٣٩٣٩٨٨٠٢٢١١٢,٠
٢٠٠٨٢٥٠٢٢٧٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٨٢٦٤٧٨٩٦٥٥٨٣٦١٣٣٤,٢

*٢٠٠٩٢٣٣٤٦٢٤٠٣٥٩٢١٩٤٣٠٢٨٣١٣٥٦٩٨٢٨٨٤١١٨٤٠,٦

* بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة جدول رقم (٥) : 
(  ١٠٠ = ١٩٩٩  )

( مليون ريال )

ي    القطاع الحكوم
 ماعدا قطاع  

الزيت

 القطاع الخاص  
 ماعدا قطاع  

الزيت

اتج    إجمالي الن
دا   المحلي ماع
رسوم اإلستيراد

 قطاع الزيت
معدل 

النمو  %

اتج   إجمالي الن
المحلي بما فى ذلك  
رسوم اإلستيراد
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بضائع رأسمالية  

اع الخاص لم تصنف فى  قطاع القط

وع مكان َاخر  ** ط غير النفطي الحكومة المجم النف

 ٢٥٩٧١٢١٤١٠٥٦٣٢٧١٩٧١٤٥٦٨--١٣٩٠/١٣٨٩٦٢٣٢٣٥١١١١٣٠٩٣١٩
 ٢٩٣١١٢٠٤١١٥٠٥٧٧٧١٨٣٦٤٩--١٣٩١/١٣٩٠٦٩٧١٩٢١٣٠٧٣١٣٤٢٣
 ٣٤٠٤١٤٤٣١٢٩٠٦٧١٢٤٧٠٥٨٧٤--١٣٩٢/١٣٩١٧٩٩٢٢٨١٥٦٨٣٣٥٤٧٧
 ٥٦٩٤١٩٨٥١٦٦٩٢٠٤٠١٣٨٦٧٠٨٠--١٣٩٣/١٣٩٢٩٦١٧١٧٣٠٢٨٤٦٨٥٢٠
 ٨٦٤٧--٨٣٩٩٣٤١٦٢٣٥١٢٦٣٢١٧٠٤٦--١٣٩٤/١٣٩٣١٣٩٨٦٣٢٤١٨٤٧٥٧١٤٢٩
 ١٧٦٩٩٧٣٧٠٦٦٧٠٣٦٥٩٣٤١٢٥٥١٨٢٤--١٣٩٥/١٣٩٤٣٣١١٣٤٠٩٦٥٠٢٢٢٥٣٢٠٢١
 ٣٢٦٨٨-٣٣٥٤٠١٧٤٩١١٠٦٢٧٥٤٢٢٨٥٢--١٣٩٦/١٣٩٥٤٩١٢٨٥٣٩١٣٤٣٩٣٥٣٩٢٧٩٨
 ٥١١٩١٢٧٣٥٢١٦٥٢٣٧٣١٦٢٠٥٦٥٧١٧٥٦--١٣٩٧/١٣٩٦٧٣٤٧١٠٩٩٣١٩٣٤٥٥٤٩١٧٥٤٦
 ١٣٩٨/١٣٩٧٧٠٥٣١٨١٩٥٢٦٢٩٤٦٣٩١٧٧٧٨١٨١١٦٦٨٩١٤٠٤٨٤١٨٣٥٤٨٠٥٣١٢٦٩١٧٩٥٨٢
 ١٣٩٩/١٣٩٨٦٤٣١٢٤٧١٠٣٢٢٧١٦٧٥٦٥٩٢٦٥٦٠٧٦٦٥٤٤٩٠٣١١٩٤٠١٨٢٢٢١٦٥٧٨٩٣٢٣٢
 ٦٩٩٧١١٦٠١٦٦٦٩٧٠٦٩٦١٥٩٨٢٣٢٠٧١٢٢٦٤٤٦٥٥١٠١٧٢٤------١٤٠٠/١٣٩٩

 ٧٤٤٩١٦٠٥٩١٣٩٨١٠٦٣٧٦٦٦٨٧٤٢٨٦٩١١٠٨١١١١١٨٧١١٧٥٦٣------٠١/١٤٠٠
 ١٢٠٧٥٩-٠٢/١٤٠١٨٧٤٧٤٦٥٩٤٣٦٨٨٦٧٩٨٨٢٠٠٠٣٢٠٩٧١٢٢٣١٥٧٣٨٨١٣٥٨٣٠١٢٦٠٤١٥٥٦
 ٠٣/١٤٠٢٨٦١٣٣٩٥٠٦٣٨٩٥١٨٥٩٩١٩٧١٦٦٩١١٥٤٥٥٦٦٤١١٣٤١٦٢١٤٨٨٢٣٩١٤١١٩٣٦٩
 ٠٤/١٤٠٣١٠١١١٣٨٤٥٢٢٨٤٥٦١٠٢٦٥١٥٨٦٨٧٦١٠٣٢٢٨٥٠٠٢٦٤١٣٢٠١١٨٨٢٣١٩٨٦١٣٥٢١٤
 ٠٥/١٤٠٤١٠٦٩٦٣٥٨٠٠٢٤٦٨٧٩٦٩٦١٥٥٥٥٥٨٩٦٤٩٢٤٦٣١٤٤٠٦٢٤٩٥٥٤٣١١٧٣١٢٧٦٦٥
 ٧٣١٧٢-٠٦/١٤٠٥٨٩٨٤٢٧٩٩٥١٩٨٨١٨٤٩٥١٠٩١٣٤٦٧٦٣١٣٣٢٧٧٥٣٥٢٣٦٨٣٠٢٣١٤١
٥٦١١٢-١٩٨٦٨١٦٧٢٣٣٨٥١٥٥٠٧٧٤٧٠١١٥٧٤٤١٦٦١٤٤٢٥١٨٤٣٢٠٣٣٨٩٢٧١٠٠٣٢
٥٠٤٠٥-١٩٨٧٧٩٧٩٢٣٩٤٥١٤٥١٩٧٤٦٦١١٢٥٣٤٠٦٥٢٠٢٢٧٤٠٢٣١٠٤٧٦٧٥٣١٤٧٩٧
١٩٨٨٨١٢٣٢٢٩٢٠١٠٠٣٦٧٥٨٨٨٢١٠٤١٥٦٩١٨٢٤٠٢٩٣١٦٤٢١٢٤٧٢٥١٨٥٩٤٣٦

ة   جدول رقم (٦) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجاري

وين  إجمالي تك
ال  رأس الم
ت (١) الثاب

( مليون ريال )   

إنشاء  
انى  المب
السكنية 

إنشاء  
المبانى غير  

السكنية 

اءات  إنش
أخرى*

ل معدات النق
التغير في  
المخزون  السنة 

ائن  المك
دات والمع

ة   ع الرأسمــاليــ ع البضـائـ جميــ
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بضائع رأسمالية  

اع الخاص لم تصنف فى  قطاع القط
وع مكان َاخر  ** ط غير النفطي الحكومة المجم النف

١٩٨٩٨٣٦٦٢٤٣٢٢١١٥٢٩٧٧٧٥٨٣٧٥٤٢٦٠٤٠٩٢٦٢٨٥٣٢٥٩٠١٥٣٤٣٠٣٩٦٣٤٤٨
٥٧٤٥٣-١٩٩٠٦٩٥١٣٥٩٢٣١١٥٢٧١١٨٨٨٧٤٧٩٣٥٧٤٨٠٣٤٢٤٩١٢٨٠٧٨٤٢٣٤١٧٣٥٠
٨١٦٧٠-١٩٩١٩٤٥٩٤١٤٥٠١٢٢٦٣١٤١٤٣٩١٥٨٣٧٨٦٥١٠٤٥٢٠١٣٦٨٠٤٤٥٠٥٤٨٤٠
١٩٩٢١٤٠٣٨٣٥٨١٣١٨٣٢٤١٢٦٦٥١٣٠٦٤٧٠٩٣٩٧٥٣٢٢٨٩٥٤٦٨٦٧٠٠٠١١٠٠٤١٠٤٩٧٩
١٩٩٣١٥٥١٠٣٧١٨٠١٨٢٥٤١٣٦٦٩١٣٧٥٩٧٨٩٨٤٥٠٣٠٠٢٩٦٠٤٢١٨٠٠٠١٢٨٨٣١١١٣٣٣
١٩٩٤١٣٢٦٠٣١٠٦٥١٥٩٥٢١١٦٧٨١١٦٨٦٦٧٨٤٢٠٧٢٣٩٦٩٥٢٠٨٤٨١٥٤٦٨٧٦٩١٠٨٣
١٩٩٥١٣٧٦٤٣٢٣٦٨١٦٦٩٧١٢١٤٢١٢١٧٠٦٩٩٣٥٥٥٢٥١٦٨٥٣٦١٩١٤٧٦٨٢٢٦٨٩٥٨٢٣
١٤٨٦٧٢٦٣٨٢١٠٤٣٩١٠٢٨٤٨١٢٩١٤٨١٣٩٨٨٥٣٦٤٠٥٨١٠٦٩٠٦--١٩٩٦٢٥٠٨١٢٦٠٧٩
١٦٠١٥٢٨٩٥٥١٠٤٩٧١٠٩٢٤١١٦١٠٢٨٣٨٤٦٩٢٩٣٣٨٣٦١١٣٠٧٧--١٩٩٧٢٥٦٧٥٢٨٠٩٩
١٦٢٨٨٢٩٢٨٧١٣٢٨٦١١٢٩٥٩١٢٤٣٧٨٩٠٥٦١١٤٦٦٩٥٩٦١٢٢٥٥٥--١٩٩٨٢٥٤٥٥٢٨٦٤٤
٢٠٦٤٠٣٤١٦٧١٢٨٥٧١١٨١٩٦١٢٩٥٨٩٢٠٩١١٣١٤٧٩٤٢١١٢٧٦١٧--١٩٩٩٢٥٧١٢٢٤٨٢٠
١٩٩٢٩٣٧٤٩٤٩٣٢٧١٢٣٣٢٤١٦٣٥٣٩٢٩٥٣١٤٠١٨٨٩٠٣١٣٢٢٢٧--٢٠٠٠٢٨٠٥٢٢٨٥٢٢
٢١٠٠٤٣٧٤٧٢٩٧١٠١٢٦٠٩٥١٧٥٠٨٩٤٣٤٧١٤٢٤٠٣٤٩٧١٢٩٥٩٣--٢٠٠١٢٨٣٠٢٢٩٦٠٧
٢١٥٩٣٣٥٤٠٧١٠٨١٠١٢٨٠٦٦١٨١٢١٩٧٤٥٩١٢٤٨٦١١٠٤٣١٣٩١٠٩--٢٠٠٢٢٩٠٧١٣١١٨٦
٢٣٩٦٢٤٥٩٩٠١٢٩٦٨١٤٨٠٩٨٢٣٢٩١١٠٣٦٧٦٢١١٣١١١٣٧٥١٥٩٤٧١--٢٠٠٣٢٨٨٩٤٣٦٢٨٤
٢٥٦٤٢٤٢٩٩٩١٢٩٤٥١٥٦٣٤٧٣٠٣٨٦١٠٩٠٤٠١٦٩٢١٢٣٨٠٩١٨٠١٥٦--٢٠٠٤٢٩٤٤٤٤٥٣١٧
٢٨٨٠٤٥٥٩٢٢١٧٢٨٦١٩٥٦٣٢٥٤٩٤٠١١٨٤٦١٢٢٢٣١٢٠٠٥٥٢١٥٦٨٧--٣١٩٧٣٦١٦٤٧ ٢٠٠٥
٣١٧١١٧٦٨٤٩٢٠٠٥١٢٣٣٠٦٤٥٨٧٤١١٢٩٩٤٣٤٤٣٨٠١٧٠٣٧٢٥٠١٠١--٢٠٠٦٣٤٣٦٠٧٠٠٩٥
٣٥١٦٨٨٧٥٠٤٢٤٩٤٤٢٩٥٤٠١٨٤٠٤٢١٤٦٤٠٥٦٤٩٥٤١٣٩٦٥٣٠٩٣٦٦--٢٠٠٧٣٧٨٢٣١٠٠٨٠٤
٣٤٨٠١١١٠٩٨٨٢١٧١٩٢٨٦٦٢٠١٤٧٩٥٠٣٩٥٩٦١------------٢٠٠٨
٣٤٧٥١٠١١٩٦٦٣١٦٨١٨٠٥٩٦٦٧٢٠٧٦٤٣٦٨٢٧٤------------٢٠٠٩

اني غـير الســكنيه     . ** تشـمل حيوانـات التربيـة   . *   من عام ١٩٩٦م تم دمج بند االنشاءات االخرى مـع بنـد إنشـاء المـب
ر   (١)  يشمل التغير فـي المخـزون   (--)  غير متوـف

إنشـاء  
المبــانى 
السـكنية 

إنشـاء  
المبانى غـير  

السـكنية 

إنشــاءات 
أخرى*

ل معدات النق
وين  إجمالي تك

ال  رأس الم
ت (١) الثاب

التغير في  
المخزون 

ائن  المك
دات والمع

ة   ع الرأسمــاليــ ع البضـائـ جميــ

( مليون ريال )   

السنة 

ة   تابع (٢) جدول رقم (٦) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجاري
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(١٩٩٩=١٠٠)
اليالسنة  الي إجم اليإجم اع إجم القط

اتج ـاع   الن اع قطــ اع القط اتجالقط اع قطـــاع   الن اع القط اتجالقط غيرقطـاع  الن
لي وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم النفطي الـزيت المحـ

١٩٦٨١٨٥٩٩٨٥٧٢١٠٠٢٧٦١٥٩٣٨٦٨١٢١٨٨٨٧٦٣٦٠٤٥٥٢٨١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٥,٢٦١١,٢٣٢٢,٠٢
١٩٦٩١٩٩١٥٨٨٨٥١١٠٣٠٦٧٥٣٤٢٧٧١٢٩٢١٦٨٠٤٤٥٤٨٧٧١١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٥,٤١١١,٠٤٢٢,٦٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩١٠٣٩٠١١٨٨٩٧٢٧٠٤٦١٩١٤٥٠٣٧٩٥٣٦٢٤٩٦٧٥١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٥,٣٦١٠,٩٠٢٣,٩٣
١٩٧١٣٠١٢٤١٧٠٣١١٣٠٩٤٨٠١٦٥٠٧٨١٧٣٧٧٢١١٧٤٦٦٥٦٣٠٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧,٣٤١٤,٥٠٢٣,٢٦
١٩٧٢٣٧٨١٩٢٢٤٥٠١٥٣٦٩٩٦٢٩٥٧٤٠٢١٥١٠٧١٤٦٨٨٦٦٨٢٢٠٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥١٧,٥٨١٥,٢٨٢٢,٥٣
١٩٧٣٥٣٠٤٧٣٣٢١٧١٩٨٣١١٢٩٣٥٦٨٩٦٢٧١٣٣٦١٨٣٧٩٦٨٧٥٤٠٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨١٩,٥٥١٨,٠٧٢٢,٦٥
١٩٧٤١٥٩٢٧٦١٢٦٣٢٠٣٢٩٥٦٢٤٥٨٠٨٣٧٦٣٤٧٥٠٨٢٠٥٩٨٧١٤١٥٢١٨٨٤٠٠٥٣١٢١٤٥,٨٣٦١,٣٢٢٣,٢٩
١٩٧٥١٦٣١٥٦١٠٤٨٧٦٥٨٢٨٠٤٦٨٧٩١١٤٠١٣٦٥٨٢٩١٧١٥٠٨١٩٤٣٢١١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٤٤,٦٠٦١,١٥٢٩,٩٩
١٩٧٦٢٢٤٤٤١١٣٧٩٩٩٨٦٤٤٢٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٤١٢٨٢٥٢١١٤٩٤٢٠١٣٣٠١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٥٤,٣٧٦٥,٢٥٤٢,٩٤
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨١٤٦٧٥٨١١٢٧٨٩٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٤٤١٠٢٤٢٢٥٥٣٠٢١٥٤٩٤١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٥٨,٨٥٦٥,٠٧٥٢,٣٤
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٣٠٥٥٢١٣٩٨٨٨١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٤٣٧٠٥٤٢٠٥٨١٢٢٣١٢٤١١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٦١,٨٨٦٣,٤٣٦٠,٤٩
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩٢٠٣٦٢٣١٦٩٦٨٦١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٤٨٠٧٨٤٢٣٥٣٤١٢٤٥٤٤٣١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٧٧,٦٥٨٦,٥٢٦٩,١٣
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩٣٤١٦٤١٢٠٢٤٢٨١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥١٢٤٠٣٢٤٥٨٤٣٢٦٦٥٦٠١٨٧٨٤١٧٨٧١٩١٠٦,١٨١٣٨,٩٧٧٥,٩٤
١٩٨١٦١٩٥٣٨٣٨٠٧٩٨٢٣٨٧٣٩١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٥٣٧٠٤٨٢٤٣٥٨٠٢٩٣٤٦٨٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤١١٥,٣٦١٥٦,٣٣٨١,٣٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٥٤٧٣٧٢٦٦٢١٣١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٤٧٦٩١٦١٦٧٤٥٤٣٠٩٤٦١٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢١٠٩,٢٣١٥٢,١٢٨٦,٠٢
١٩٨٣٤٤١٥٣٣١٦٣١١٨٢٧٨٤١٤٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٣٧٠٢٣١٢٢٩٣٢٣١٤٠٩٠٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠١٠١,٠٣١٣٢,٦٩٨٨,٦٤
١٩٨٤٤١٦٤١٦١٤٠٦٧١٢٧٥٧٤٥٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤٢٣١١١١١٢١٦٠٣١٠٩٥٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٩٨,٤٢١٢٥,٤٢٨٨,٦٨
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨١٠٤٤٥١٢٦٧٩٥٧١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٤٠٤٦٨٥٩٢٥٢٥٣١٢١٦٠٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٩٢,٠٢١١٢,٨٩٨٥,٨٤
١٩٨٦٣١٨٧٧٥٧٢٦٦٦٢٤٦١٠٩١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٤٢٥١٦٦١٣١١٦٢٢٩٤٠٠٤١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٧٤,٩٨٥٥,٤٠٨٣,٧١
١٩٨٧٣١٧٤٧٨٧٨٧٧٥٢٣٨٧٠٣١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٤٠٨٧٥٢١١٦١٠٣٢٩٢٦٤٩١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٧٧,٦٧٦٧,٨٥٨١,٥٧

جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

اش    ني لإلنكم امل الضمـ المعـ

طي     ير النفــ طي        القطــاع غـــ ير النفــ القطــاع غـــ

  ( مليون ريال )   

ارية ابتة    (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــ ار الثـــــــ األســعــــــــ



٣٣
٦

 
  

  
  

   
  

  
   

   
   

  
  

 
ي 
ود
سع
 ال
بي
عر
 ال
نقد
 ال
سة
ؤس
م

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

٤٦ 
   

  
   

 
   

  
  

مية
قو
 ال
ت
ابا
حس
ال

 

(١٩٩٩=١٠٠)
اليالسنة  الي إجم اليإجم اع إجم القط

اتج ـاع   الن اع قطــ اع القط اتجالقط اع قطـــاع   الن اع القط اتجالقط غيرقطـاع  الن
لي وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم النفطي الـزيت المحـ

١٩٨٨٣٢٢٢٨٣٧٦٧٣٨٢٤٥٥٤٥١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٤٣٧١٩٢١٤٠٧٦٩٢٩٦٤٢٣١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٧٣,٧٢٥٤,٥١٨٢,٨٤
١٩٨٩٣٥٠٣٢٥٩٨٦٥٢٢٥١٦٧٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٤٣٩٢٣٨١٣٦٩٦٦٣٠٢٢٧٢١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٧٩,٧٦٧٢,٠٣٨٣,٢٦
١٩٩٠٤٣٠٣٣٤١٥٨٦٩٣٢٧١٦٤١١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٧٦٢٢٥١٧٠٠٧٦٣٠٦١٤٩١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٩٠,٣٦٩٣,٣١٨٨,٧٣
١٩٩١٤٨٤٨٥٣١٧٩٥٧٢٣٠٥٢٨١١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٥٢٠٩٩٩٢٠٧٩١١٣١٣٠٨٨٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٩٣,٠٦٨٦,٣٧٩٧,٥١
١٩٩٢٥٠١٣٥٩١٩٩٨٥٦٣٠١٥٠٣١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٤٢٧٢٦٢١٤١٠٩٣٢٨٦١٧٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٩٢,٣٨٩٣,٣٤٩١,٧٥
١٩٩٣٤٨٥٦٣٠١٧٠٠١٢٣١٥٦١٧٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٥٤٢٩٢٧٢٠٧٤٩١٣٣٥٤٣٦٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٨٩,٤٥٨١,٩٤٩٤,٠٩
١٩٩٤٤٩٤٧٦٦١٦٩٤٣٨٣٢٥٣٢٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٥٤٧٧٩٩٢٠٧٨٨٩٣٣٩٩١٠٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٩٠,٣٢٨١,٥٠٩٥,٧١
١٩٩٥٥٢٦٠٠٤١٨٧٧١٨٣٣٨٢٨٥٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٤٩٩٦٢٢٠٦٩٧٢٣٤٢٩٩٠٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٩٥,٦٤٩٠,٧٠٩٨,٦٣
١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٢٦٤٧٦٣٥٥٣٩٧٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٦٧٥٥٠٢١١٨٧٩٣٥٥٦٧١٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤١٠٢,٥٢١٠٦,٨٩٩٩,٩٢
١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٢٨٢٥٠٣٨٠٥٥٢٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٥٨٢٤٣٨٢٠٨٧٢٤٣٧٣٧١٣٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨١٠٤,٥٣١٠٩,٣٥١٠١,٨٣
١٩٩٨٥٣٦٦٣٥١٥٢٨٢٩٣٨٣٨٠٥٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٩٨١٥٤٢١٥٣٥٧٣٨٢٧٩٦٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٨٩,٧٢٧٠,٩٧١٠٠,٢٦
١٩٩٩٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠
٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٨٩١٦٥٤٠٧٨٤٢٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٢٣٢٣٧٢١٢٦٥٢٤١٠٥٨٥٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨١١١,٨٤١٣٥,٩٨٩٩,٣٣
٢٠٠١٦٧٩١٦٣٢٥٥٥٠٩٤٢٣٦٥٤٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٢٩٢٦٥٢٠٤٣٦٥٤٢٤٩٠٠٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦١٠٧,٩٣١٢٥,٠٣٩٩,٧١
٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٢٦٣٥١١٤٣٦١٦٩٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٢٩٧٧٢١٨٩١١٢٤٤٠٦٦٠٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢١١١,١٠١٣٩,٣٤٩٨,٩٨
٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٠٣٨٩٤٦٦١٧٢٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٦٧٨١٨٣٢٢١٥٤٥٤٥٦٦٣٨٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨١١٧,٤٦١٤٩,١٣١٠٢,٠٩
٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٤٢٤١٠٤٥٠٥٨٤٢٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٧١٣٨٩٩٢٣٦٤٥٩٤٧٧٤٤٠٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦١٣٠,٢٦١٧٩,٣٦١٠٥,٩٥
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٦١٨٢٩١٥٥٤١٠٨٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١٧٥٣٥٣٢٢٥١١٩١٥٠٢٣٤١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤١٥٥,٥٩٢٤٦,١٤١١٠,٣١
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٧٢٠٦٦٤٦٠٣٨٩٢٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١٧٧٧٢٤٩٢٤٩٢٨١٥٢٧٩٦٨٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢١٧٠,٤٢٢٨٩,١٠١١٤,٣٨
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٨٨٨٢٣٦٤١٩٤٧٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤٧٩٢٨١٣٢٤٠٢٢٤٥٥٢٥٨٨٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣١٨٠,٤٧٣٢٨,٣٧١١٦,١٧
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦٨٩٩٧٨٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥٨٢٦٤٧٨٢٥٠٢٢٧٥٧٦٢٥٠٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٢١٤,٣١٤٣٢,١٠١١٩,٧٤
 *٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٦٧١١٣١٧٢٥٠٩٦٤٥٦٢٣٧٢٦٨٨٥٩٨٣١٣٥٦٢٣٣٤٦٢٥٩٧٨٩٤٤٠٣٥٩٢١٩٤٣٠٢١٦٧,٩٥٢٨٧,٤٧١٢١,٢٨

ى الــواردات    .* بيانـات أوليـة  . ة عـل  - أسعار الناتج المحلي اإلجمالي وعناصره حسب قيمة أسعار المنتجين وال يشـمل الرسـوم الجمرآـي
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيــط.

تابع (٢) جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

طي   ير النفــ القطــاع غـــ

ارية ابتة    (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــ ار الثـــــــ األســعــــــــ

طي     ير النفــ       القطــاع غـــ

اش    ني لإلنكم امل الضمـ المعـ

  ( مليون ريال )   
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اليالسنة  الي إجم إجم
اتج اع قطـــاع   الن اع القط اتجالقط اع قطـــاع   الن اع القط القط
لي وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ الحكوم

١٩٦٨----------
١٩٦٩٧,١٣,٧١٠,٠٩,٦١٠,٦٦,٠٥,٣٧,١٨,٦٦,٢
٣,٤-١٩٧٠١١,٩١٦,٩٧,٨٧,٧٨,٠١٢,٢١٨,٥١,٩٠,٥
١٩٧١٣٥,٢٦٣,٩١٠,١١٠,٣٩,٩١٩,٨٢٣,٢١٣,٣٢٠,٠٩,٣
١٩٧٢٢٥,٥٣١,٨١٧,٤٢٠,١١٣,٠٢٣,٨٢٥,٠٢١,٢٣٥,٠١٢,٠
١٩٧٣٤٠,٣٤٨,٠٢٩,٠٣٤,٣٢٠,١٢٦,١٢٥,١٢٨,٣٤٣,٠١٦,٦
١٩٧٤٢٠٠,٣٢٨٠,٣٦٦,٢٩٠,٠٢١,٥٢٨,١١٢,١٦١,٧١٠٣,٥٢٠,٥
٣٧,٣٤٧,٨١٩,٨-٧٦,٨٩٠,٧٣٦,١٥,٣١٦,٧-١٩٧٥٢,٤١٧,٠
١٩٧٦٣٧,٦٣١,٦٤٨,٣٥٠,٣٤٠,١١٢,٨٢٣,٣٣,٦٣,٨٣,٢
١٩٧٧١٥,٦٦,٣٣٠,٥٢٨,٠٤١,٣٦,٨٦,٦٧,٠٥,٢١٠,٧
٧,٣١٠,٣١,٤-٨,٧-٢٤,٠٢١,٧٣٣,٣٠,٩-١٩٧٨٤,٢١١,٠
١٩٧٩٣٨,٠٥٦,٠٢١,٣٢٠,٦٢٣,٧١٠,٠١٤,٣٦,١٩,٦١,٣-
١٩٨٠٤٥,٧٦٧,٨١٩,٣١٧,٦٢٥,٥٦,٦٤,٥٨,٦٨,٨٨,٢
١٠,١١١,٣٧,١-١٩٨١١٣,٩١١,٥١٧,٩١٦,٥٢٢,٧٤,٨٠,٩
٥,٤٦,٣٣,٤-٣١,٣-١١,٥٩,٧١٧,٢١١,٢-٣٣,١-١٩٨٢١٥,٩
١,٥٠,٣٤,٥-٢٦,٦-٤,٦٣,٦٧,٤٨,٤-٣٦,٠-١٩٨٣١٥,٢
٦,١-٣,٩-١,٠-٨,٨-٤,٣٣,٢-٢,٨-١,٠-١٣,٨-١٩٨٤٥,٧
٧,٣-٠,٤٢,٧-١٧,٥-٥,٣٤,٤-٥,٩-٢,٨-٢٥,٧-١٩٨٥١٠,٦
٠,٥-٨,٥-٥,١٤١,٨٥,٨-٠,٥-١١,٤-٨,٢-٣٠,٤-١٩٨٦١٤,٤-
٠,٥-٠,٤-٠,٥-١١,٥-٣,٩-٠,٧-٤,١-٨,٤٣,٠-١٩٨٧٠,٤-

جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات 

ارية ابتة    (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــ ار الثـــــــ األســعــــــــ

طي   ير النفــ طي    القطــاع غـــ ير النفــ       القطــاع غـــ
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اليالسنة  الي إجم إجم
اتج اع قطـــاع   الن اع القط اتجالقط اع قطـــاع   الن اع القط القط
لي وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ ليالحكوم وع الــزيت المحـ اصالمجم ي الخ الحكوم

٢,٩١,٦٥,٤٧,٠٢١,٢١,٣١,٨٠,٤-١٩٨٨١,٥٢,٦
٢,٠١,٧٢,٤-١٩٨٩٨,٧٢٨,٦٢,٥٢,٥٢,٦٠,٥٢,٧
١٩٩٠٢٢,٨٦٠,٩٧,٩٤,٩١٣,٨٨,٤٢٤,٢١,٣٠,١٣,٥
١٩٩١١٢,٧١٣,٢١٢,٤٦,٥٢٣,١٩,٤٢٢,٢٢,٣١,٩٢,٩
٤,٢٣,٠٥,٠٤,٠٦,٧-٥,٦١٢,١-١٩٩٢٣,٤١١,٣١,٢
٢,١١,٩٢,٤-٤,٧٤,٢٥,٥٠,٠٣,١-١٤,٩-١٩٩٣٣,١
٣,١٣,٧٢,٠٠,٩٠,٢١,٣١,٣١,٣-١٩٩٤١,٩٠,٣
٠,٩٠,٩٠,٩-١٩٩٥٦,٣١٠,٨٤,٠٢,٥٦,٧٠,٤٠,٤
١٩٩٦١٠,٦٢٠,٦٥,١٥,٤٤,٣٣,٢٢,٤٣,٧٤,٩١,٥
٥,١٤,٥٦,١-١٩٩٧٤,٦٠,٨٧,١٤,٧١١,٥٢,٦١,٥
٢,٧٣,٢٢,٤٢,٦٢,١-٠,٩١,٨٠,٨-٣٣,٠-١٩٩٨١١,٩
٣,٢٤,٢١,٤-٧,٦-١٩٩٩١٠,٧٣٠,٢٢,٩٣,٩١,١٠,٧
٢٠٠٠١٧,٤٤٥,٣٣,٣٣,٨٢,٣٤,٩٦,٩٤,٠٤,٤٣,١
٣,٥٣,٧٣,١-٣,٩٣,٩٣,٩١,٠٣,٩-١١,٦-٢٠٠١٢,٦
٣,٧٤,١٢,٩-٢٠٠٢٣,٠٣,١٣,٠٣,٨١,٣٠,١٧,٥
٢٠٠٣١٣,٨٢٥,٤٦,٩٤,٧١١,١٧,٧١٧,٢٣,٦٣,٩٣,١
٢٠٠٤١٦,٧٢٨,٤٨,٥٧,٥١٠,٤٥,٣٦,٧٤,٦٥,٣٣,١
٢٠٠٥٢٦,١٤٥,٨٩,٥٧,٨١٢,٥٥,٦٦,٢٥,٢٥,٨٤,٠
٥,١٦,١٣,١-٢٠٠٦١٣,٠١٦,٦٩,٠٧,٩١٠,٧٣,١٠,٨
٤,٧٥,٥٣,٠-٢٠٠٧٨,٠٩,٥٦,٣٨,٣٣,١٢,٠٣,٦
٢٠٠٨٢٣,٨٣٧,١٧,٥٨,٧٥,٤٤,٢٤,٢٤,٣٤,٦٣,٧
 *٣,٨٣,٥٤,٤-٥,١٣,٦٧,٧٠,٦٦,٧-٣٧,٩-٢٠٠٩٢١,٢

ة  . ات أولـي * بياـن
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيــط.

ــطي   ــير النفـ ــطي    القطــاع غــ ــير النفـ       القطــاع غــ

تابع (٢) جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات 

ارية ابتة    (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــ ار الثـــــــ األســعــــــــ
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الي متوسط دخلمتوسط دخلالسكان الناتج المحلي اإلجم

الفرد (دوالر)الفرد (ريال)( مليون نسمة )  ( مليون ريال ) السنة 

١٩٧١٣٠٤٩٧٦,٠٠٥٠٨٣١٣٥٥
١٩٧٢٣٨٢٥٩٦,٢٨٦٠٩٢١٦٢٥
١٩٧٣٥٣٥٣٠٦,٥٨٨١٣٥٢١٦٩
١٩٧٤١٥٩٧١٨٧,٠١٢٢٧٨٤٦٠٧٦
١٩٧٥١٦٣٦٧٠٧,٣٠٢٢٤٢١٥٩٧٩
١٩٧٦٢٢٥٣٤٩٧,٦٧٢٩٣٨١٧٨٣٥
١٩٧٧٢٦٠٩٥٩٨,٠٥٣٢٤١٧٨٦٤٥
١٩٧٨٢٧٢٢٦٦٨,٤٥٣٢٢٢١٨٥٩٢
١٩٧٩٣٧٥٤٦٩٨,٨٨٤٢٢٨٣١١٢٧٥
١٩٨٠٥٤٦٦٠٤٩,٣٢٥٨٦٤٨١٥٦٤٠
١٩٨١٦٢٢١٧٥٩,٧٩٦٣٥٥٢١٦٩٤٧
١٩٨٢٥٢٤١٩٧١٠,٢٨٥٠٩٩٢١٣٥٩٨
١٩٨٣٤٤٥٢١٠١٠,٨٠٤١٢٢٣١٠٩٩٣
١٩٨٤٤٢٠٣٨٩١١,٣٣٣٧١٠٤٩٨٩٤
١٩٨٥٣٧٦٣١٨١١,٩٠٣١٦٢٣٨٤٣٣
١٩٨٦٣٢٢٠٢٠١٢,٥٠٢٥٧٦٢٦٨٧٠
١٩٨٧٣٢٠٩٣١١٣,١٢٢٤٤٦١٦٥٢٣
١٩٨٨٣٣٠٥١٩١٣,٧٧٢٤٠٠٣٦٤٠١
١٩٨٩٣٥٧٠٦٥١٤,٤٦٢٤٦٩٣٦٥٨٥
١٩٩٠٤٣٧٣٣٤١٥,١٩٢٨٧٩١٧٦٧٨
١٩٩١٤٩١٨٥٣١٥,٩٥٣٠٨٣٧٨٢٢٣
١٩٩٢٥١٠٤٥٩١٦,٩٥٣٠١١٨٨٠٣٢
١٩٩٣٤٩٤٩٠٧١٧,٢٨٢٨٦٤٠٧٦٣٧
١٩٩٤٥٠٣٠٥٥١٧,٧٠٢٨٤٢١٧٥٧٩
١٩٩٥٥٣٣٥٠٤١٨,١٤٢٩٤١٠٧٨٤٣
١٩٩٦٥٩٠٧٤٨١٨,٥٨٣١٧٩٥٨٤٧٩
١٩٩٧٦١٧٩٠٢١٩,٠٤٣٢٤٥٣٨٦٥٤
١٩٩٨٥٤٦٦٤٨١٩,٥٠٢٨٠٣٣٧٤٧٦
١٩٩٩٦٠٣٥٨٩١٩,٩٨٣٠٢١٠٨٠٥٦
٢٠٠٠٧٠٦٦٥٧٢٠,٤٧٣٤٥٢٢٩٢٠٦
٢٠٠١٦٨٦٢٩٦٢٠,٩٨٣٢٧١٢٨٧٢٣
٢٠٠٢٧٠٧٠٦٧٢١,٤٩٣٢٩٠٢٨٧٧٤
٢٠٠٣٨٠٤٦٤٨٢٢,٠٢٣٦٥٤٢٩٧٤٤
٢٠٠٤٩٣٨٧٧١٢٢,٥٣٤١٦٦٨١١١١١
٢٠٠٥١١٨٢٥١٤٢٣,١١٥١١٦٩١٣٦٤٥
٢٠٠٦١٣٣٥٥٨١٢٣,٦٨٥٦٤٠١١٥٠٤٠
٢٠٠٧١٤٤٢٥٧٢٢٤,٢٤٥٩٥١٢١٥٨٧٠
٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٢٤,٨١٧١٩٩٣١٩١٩٨

*٢٠٠٩١٤٠٩١٢٤٢٥,٣٧٥٥٥٣٥١٤٨٠٩

* بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٨) : متوسط دخل الفرد
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خدماتالتأمينات 
جماعيةاالسكان اإلجتماعية 

أغراض خدماتواجتماعية وتنميةوخدماتخدماتالسنة 
أخرىاقتصادية أخرىالمجتمع الرفاهيةعامة

١٩٨٥٢١٠٤١٤٧٢٣٦٢٠٠٧٥٦٨٧٢٣٥٩٤٧٠٦٢٧٣٩١١٢٣٥٥٧٨٨١٢٠٠٥١

١٩٨٦٢٠٣١٣٤١٣٩٢١٩٤٥٣٦٦٧١٣٤٠٤٥١٩٢٦١٢١٠٥٧٦٥٧٥٨١١١٦٣٣

١٩٨٧٢٠٧١٨٤١٧٣٩١٩٦٤٣٦٩٢٦٣٤٩٤٤٩١٢٧٢٥٩٧٧٧٦٦٧٢١١٣٠٤٠

١٩٨٨١٩٥٢٧٣٦٤٧٤١٨٩٩٨٦١٩٠٣١٩٤٣٦١٢٣٥٦٩٤١٧٤٥٩٨١٠٢٢٤٠

١٩٨٩٢٤٧٦٩٤٢٣٢٥٢٣٥٨٢٧٢٤١٣٢٠٥٢٧٦٢٣٥١٩٤٦٠٤٦٣٤١١٩٩٥٨

١٩٩٠٥٤٥٤٦٤٥٥٩٠١٤٩٠٦١١٠٨٤٧٣١٦٦٣٢٧٦٧٥٣٩٢٢٠١٢٧٨٢٤

١٩٩١٤٢٢٨٢٥٩١٩٥٣٣٨٢٦١٠٣١٧٦٧٧١٦٩١٤٢٢٨١٠١٤٨٦٧٦٥١٦٩١٢٨

١٩٩٢٢٩٧٣٠٥٦٣٥٩٢٨٠٥٥١٠٢١٩٤١٤٥٥٤٩٣١٨٠١٢٠١٩٧١٦٧١٥٢٦٩٢

١٩٩٣٢٤٩٨٤٥١٢٩٦٢٧٦٩٣٧٥٨٧٤٠٠٤٦٨٧٢٨٩٩٨٠٩٧٣٣٣٣١٣٠٩٧٦

١٩٩٤٢٤٣٨٩٤٥٥٠٣٢٦٤٧٦٧٧٨٨٤٠٢٤٦١٢٢٧٧٧٧٤٥٠٣١٥٦١٢٢٥٥٢

١٩٩٥٢٥٧٦٥٤٦٠١٨٢٧٢٣٣٨٢٣٣٥٣٣٤٧٢١٣٠١٨٧٤٤٠٢٩٦٢١٢٥٩٢٣

١٩٩٦٢٨٦٥١٥٢٧٠٨٢٩٠٩٦٩٥٥٤٦٣٣٥٥٠٥٣٦٠٦٩٩٣٩٥٠٩١١٤٤٧٨٣

١٩٩٧٣١٧٠٣٥٩٦١٨٣٢٢٧٠١٠٨٣٠٨٢٣٦٠٧٧٤١٠٤١٠٧٤٤٥٦٢٧١٦١٧٩٥

١٩٩٨٣١٨٣٠٥٥٧٤٧٣٠٧٢٣١٠٦٣٧٨٢٥٥٧٩٠٤٠٥٤١٠١٩٣٥٣٩٢١٥٥١٩٢

١٩٩٩٣٠٥٤٦٤٢٢٨٥٤٥٣٦٢١٦٩٢١٥٨٣٧٢١٠٤٤٣٩٥٢٠٣١٥٤٥١٥٤٠٩٥

٢٠٠٠٣٣٠١٠٥١٣٥٧٤٩٦٤٩٢١٥٦٦٨٦٤٩٦٩١٥٥٣٦٨٥٧١٣٥٦٠١٨٣٨٠٤

٢٠٠١٣٤٧٠٥٥١٦٩٦٤٩٩٠٤٢٢٣٤٩٨٦٠١٠٣١٩٥٦٦٣٩٣١٧٣٨٨١١٨٨٦٩٤

٢٠٠٢٣٧٣٥٢٤٨٦٥٢٤٨٣٥١٢١٨٤٩٨٥٦٨٨١٣٥٨٣٠٩١٣٢٣٦٨٢١٨٤٥١٧

٢٠٠٣٣٦١٥٠٥١٧٧٣٥٧٨٤٧٢٣٣٠٦٩٦٢١٠٥٢٨٦٣٧٩٦٨٦٩٤٣٣٦١٩٨١٤٨

٢٠٠٤٤٢٣٢٠٥٨٦٦٩٦٠٨٥٦٢٤٨٥٧١١٥٠١٠٥٢٧٦٠٨٧٦٦٤١١٠٦٩١٢٢١٧٩٨

٢٠٠٥٥٥٨٧١٦٣٩٤٩٦٩٤٢٩٣٠٥٠٣١١٤٩١٢٢١٥٧٤٦١٥٤٦١١٦٦١٣٢٦٢٦٥٠

٢٠٠٦٦٢٩٠٩٧٥٢٠٦٨٣٢٧٣٣٧٢٨٣١٢٥٢١٤٥٣٠٨٠٨٤٧٦٥٩٢٠٨٨٨٣١١٠٨٢

*٢٠٠٧٦٨٩٠٢٨٠١٥٧٨١٢٧٩٣٩٠٨٦١٤٦٥١٥٦٨٥٩٤٠٦٧٣١٩١٨٧٨٨٣٢٢٠٨٧

* بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

ة  م  (٩) : االنفاق االستهالآي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجاري جدول رق
    ( مليون ريال )

المجموع الصحة التعليم الدفاع 
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ي(١) نسبة التغير النصيب نشاط الخدمات (٢)إجمالي الناتج المحل
المئوية المئوي  ( مليون ريال ) ( مليون ريال ) السنة 

١٩٦٨١٨٥٩٩٧٣٤٩٣٩,٥١--
١٩٦٩١٩٩١٥٨١٢٢٤٠,٧٨١٠,٥٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩٨٨٣٢٣٩,٦٤٨,٧٤
١٩٧١٣٠١٢٤٩٧٨٩٣٢,٥٠١٠,٨٤
١٩٧٢٣٧٨١٩١١٥٨٤٣٠,٦٣١٨,٣٤
١٩٧٣٥٣٠٤٧١٥١٤٢٢٨,٥٤٣٠,٧١
١٩٧٤١٥٩٢٧٦٢٥٦٦٦١٦,١١٦٩,٥٠
١٩٧٥١٦٣١٥٦٤٤٨٧٩٢٧,٥١٧٤,٨٦
١٩٧٦٢٢٤٤٤١٦٤٨٧٨٢٨,٩١٤٤,٥٦
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨٨٣٤٧٤٣٢,١٦٢٨,٦٦
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٠٥٣٤٤٣٨,٩٥٢٦,٢٠
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩١٢٩٣٢٩٣٤,٦٤٢٢,٧٧
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩١٥٢٩٧٩٢٨,١٢١٨,٢٩
١٩٨١٦١٩٥٣٨١٧٨٧٥٩٢٨,٨٥١٦,٨٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٠٥٤٩٣٣٩,٤٥١٤,٩٦
١٩٨٣٤٤١٥٣٣٢١٨٥٤٨٤٩,٥٠٦,٣٥
١٩٨٤٤١٦٤١٦٢١٧٩٦٧٥٢,٣٤٠,٢٧-
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨٢٠٨٩٢١٥٦,١٠٤,١٥-
١٩٨٦٣١٨٧٧٥١٨٨٤٠٤٥٩,١٠٩,٨٢-
١٩٨٧٣١٧٤٧٨١٧٨٣٥٤٥٦,١٨٥,٣٣-
١٩٨٨٣٢٢٢٨٣١٨٢١٧٥٥٦,٥٣٢,١٤
١٩٨٩٣٥٠٣٢٥١٨٤٧٣٤٥٢,٧٣١,٤٠
١٩٩٠٤٣٠٣٣٤٢٠٠٤١٣٤٦,٥٧٨,٤٩
١٩٩١٤٨٤٨٥٣٢٢٨٥٥٣٤٧,١٤١٤,٠٤
١٩٩٢٥٠١٣٥٩٢١٩٧٧٨٤٣,٨٤٣,٨٤-
١٩٩٣٤٨٥٦٣٠٢٢٩٣٣٦٤٧,٢٢٤,٣٥
١٩٩٤٤٩٤٧٦٦٢٣٤٩٨٦٤٧,٤٩٢,٤٦
١٩٩٥٥٢٦٠٠٤٢٤٤٣١٣٤٦,٤٥٣,٩٧
١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٥٣٦٧٦٤٣,٦٠٣,٨٣
١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٧٤٠٣٨٤٥,٠١٨,٠٣
١٩٩٨٥٣٦٦٣٥٢٧٦١٢٤٥١,٤٥٠,٧٦
١٩٩٩٥٩٣٩٥٥٢٨٥٨٧٥٤٨,١٣٣,٥٣
٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٩٤٤٣٨٤٢,٢٤٣,٠٠
٢٠٠١٦٧٩١٦٣٣٠٥٨٧٧٤٥,٠٤٣,٨٩
٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٣١٤٣٥١٤٤,٩٣٢,٧٧
٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٧٩٦٥٤٢,٤٣٧,٥١
٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٣٦٦٨٦٦٣٩,٤٥٨,٥٥
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٤٠٣١٧٧٣٤,٣٩٩,٩٠
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٤٣٩٦٢٢٣٣,١٩٩,٠٤
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٦٢٢٩٩٣٢,٣١٥,١٦
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٣٧,٠٠

*٢٠٠٩١٣٩٦٢٢٧٥٢٨٨٤٠٣٧,٨٨٦,٩١

أرقام الناتج المحلي اإلجمالي ال تشمل رسوم اإلستيراد. (١) 

نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة  والمطاعم والفنادق، والنقل واالتصاالت والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات  (٢)

        وخدمات األعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية. 
 (--)  غير متوفر. * بيانات أولية.   

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة  االقتصاد والتخطيط.

مساهمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية جدول رقم (١٠) :
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٤٣إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغاز الطبيعي١- 

٣٤٤إنتاج المملكة من النفط الخام بالــبراميل ٢- 

٣٤٥صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجهات (بالبراميل)٣(أ) -

٣٤٦صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجهات (بالبراميل)٣(ب) -

٣٤٧إنتاج المملكة من المنتجات المكررة (بالبــرامـيــل)٤-

٣٤٨اإلستهالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي ٥-

٣٥٠إنتاج أرامكو السعودية من سوائل الغاز الطبيعي٦-

٣٥١األسعار الفورية لنفط خام المملكة   ٧-

٣٥٢إنتاج العالم من النفط   ( بماليين البراميل يوميًا ) ٨-

٣٥٣نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة٩-

٣٥٥األسعار االسمية والحقيقية للنفط١٠-

القسم العاشر

إحصاءات النفـــــــط
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(بمليارات البراميل )
شرآة شرآة 

اإلجمالي أخرىأرامكو السعودية اإلجمالي أخرىأرامكو السعودية السنة 

١٢٥٣٣----١٩٦٢٥٦.٩٠٢.٦٠٥٩.٥٠
١٥٠٩٩----١٩٦٣٥٧.٨٠٣.٣٠٦١.١٠
١٨١٩١----١٩٦٤٥٩.١٠٣.٣٠٦٢.٤٠
٢١٩١٦----١٩٦٥٦٣.٧٠٣.٣٠٦٧.٠٠
٢٦٤٠٤----١٩٦٦٧٤.٧٠٣.٣٠٧٨.٠٠
٣٤٩٨٢----١٩٦٧٧٧.٠٠٣.٤٠٨٠.٤٠
٤٢٩٩٥----١٩٦٨١٣٢.٦٠٣.٤٠١٣٦.٠٠
٤٩٩٨٥----١٩٦٩١٣٣.٣٠٣.٤٠١٣٦.٧٠
٤٩٤٩١----١٩٧٠١٣٥.٠٠٣.٧٠١٣٨.٧٠
٥٣٤٨٧----١٩٧١١٣٤.٧٢٣.٥٤١٣٨.٢٦
٥٣٧٣٤----١٩٧٢١٣٣.٨٣٣.٢٤١٣٧.٠٧
٥٤٨٩٢----١٩٧٣١٣٣.٦٨٣.١٥١٣٦.٨٣
٥٨٧٣٩----١٩٧٤١٣٦.٨٥٤.١٩١٤١.٠٤
٧١٤١٢----١٩٧٥١٤١.٢٥٣.٣٣١٤٤.٥٨
٧٠١٠٦----١٩٧٦١٤٧.٨٥٣.٥٦١٥١.٤١
٨٧٤٧٣----١٩٧٧١٦٥.٦٨٣.٨٠١٦٩.٤٨
٩٦٣٦٩----١٩٧٨١٦٣.٣٥٣.٧١١٦٧.٠٦
١٩٧٩١٦٤.٧٧٣.٦٢١٦٨.٣٩٦٥٨٦١٢٩٨٣٧٩٥٦٩٨
١٩٨٠١٦٤.٢٢٣.٢٤١٦٧.٤٦٦٨٨٠٠٤٣٥٥٩١١٢٣٥٩
١٩٨١١٦١.٩٠٢.٩٢١٦٤.٨٢٧٠٨٠٠٤٧٣١٣١١٨١١٣
١٩٨٢١٦٥.٤٦٢.٨٦١٦٨.٣٢١١٤٠٠٠٧١٥٠١٢١١٥٠
١٩٨٣١٦٦.٢٢٢.٨٠١٦٩.٠٢١١٩٠٠٠٦١٠٣١٢٥١٠٣
١٩٨٤١٦٦.٣٠٥.٤١١٧١.٧١١٢٢٧٠٠٤٦٦٢١٢٧٣٦٢
١٩٨٥١٦٦.٥٠٤.٩٩١٧١.٤٩١٢٦١٠٠٤٠٥١١٣٠١٥١
١٩٨٦١٦٧.٠٠٢.٧٥١٦٩.٧٥١٣٥٨٠٠٦١٤١١٤١٩٤١
١٩٨٧١٦٧.٤٠٢.١٩١٦٩.٥٩١٤١٨٠٠٦١٠٧١٤٧٩٠٧
١٩٨٨٢٥٢.٣٨٢.٦١٢٥٤.٩٩١٧٧٢٩٤٣٤٤٢١٨٠٧٣٦
١٩٨٩٢٥٧.٥٠٢.٥٥٢٦٠.٠٥١٨٠٣٥٥٣٨٤٠١٨٤١٩٥
١٩٩٠٢٥٧.٨٥٢.٤٩٢٦٠.٣٤١٨٠٥٢٦٤٠٢٢١٨٤٥٤٨
١٩٩١٢٥٨.٤٧٢.٤٦٢٦٠.٩٣١٨٠٤٦٠٤٠١٤١٨٤٤٧٤
١٩٩٢٢٥٨.٨٠٢.٤٠٢٦١.٢٠١٨١٤٧٨٣٩٩٣١٨٥٤٧١
١٩٩٣٢٥٩.٠٢٢.٣٤٢٦١.٣٦١٨١٩٣١٣٩٧٤١٨٥٩٠٥
١٩٩٤٢٥٩.٠٣٢.٣٥٢٦١.٣٨١٨٦٠٨٥٣٩٧٧١٩٠٠٦٢
١٩٩٥٢٥٩.٠٥٢.٤٠٢٦١.٤٥١٩١٩٢٨٣٩٨٩١٩٥٩١٧
١٩٩٦٢٥٩.٠٩٢.٣٥٢٦١.٤٤١٩٧٤٤٢٣٤٣٧٢٠٠٨٧٩
١٩٩٧٢٥٩.١٥٢.٣٩٢٦١.٥٤٢٠٤٠٣٨٣٤٤٨٢٠٧٤٨٦
١٩٩٨٢٥٩.٢٠٢.٣٤٢٦١.٥٤٢١٠٨٣٢٣٤٣٠٢١٤٢٦٢
١٩٩٩٢٥٩.٢٢٣.٥٧٢٦٢.٧٩٢١٣٢٣٨٣٧٨٩٢١٧٠٢٧
٢٠٠٠٢٥٩.٢٥٣.٥١٢٦٢.٧٦٢١٨٦٩٠٣٨٠٣٢٢٢٤٩٣
٢٠٠١٢٥٩.٢٧٣.٤٣٢٦٢.٧٢٢٤١٧٩٣٧٦٧٢٢٧٩٤٦
٢٠٠٢٢٥٩.٤٠٣.٣٩٢٦٢.٧٩٢٣٠٦٢٣٤٠٥٠٢٣٤٦٧٣
٢٠٠٣٢٥٩.٤٣٣.٣٠٢٦٢.٧٣٢٣٤٤٧٠٤٠٢٢٢٣٨٤٩٢
٢٠٠٤٢٥٩.٧٠٤.٦١٢٦٤.٣١٢٣٧٠١٠٤٣١٣٢٤١٣٢٣
٢٠٠٥٢٥٩.٧٨٤.٤٣٢٦٤.٢١٢٣٩٤٧٥٤١٧٣٢٤٣٦٤٨
٢٠٠٦٢٥٩.٩٢٤.٣٣٢٦٤.٢٥٢٤٨٤٥٢٤١٥٥٢٥٢٦٠٧
٢٠٠٧٢٥٩.٩٤٤.٢٧٢٦٤.٢١٢٥٣٧٨٩٤١٦٥٢٥٧٩٥٤
٢٠٠٨٢٥٩.٩٦٤.١٠٢٦٤.٠٦٢٦٢٩٦٩٤٣٤٢٢٦٧٣١١
٢٠٠٩٢٦٠.٠٧٤.٥٢٢٦٤.٥٩٢٧٥١٧٧٤٤٩٣٢٧٩٦٧٠

(--)  غير متوفر.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية والتقرير السنوي ألرامكو السعودية والتقرير اإلحصائي السنوي لألوبك.

ام  الغاز الطبيعي النفط الخ
(بمليارات األقدام المكعبة القياسية)

جدول رقم (١) : إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغاز الطبيعي
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متوسطنسبةالسنـــــة 
ة  ي التغير المئوي اإلنتاج اليوم

١٩٦٢٥٩٩.٧٦١٠.٩٦١.٦٤
١٩٦٣٦٥١.٧١٨.٦٦١.٧٩
١٩٦٤٦٩٤.١٣٦.٥٠١.٩٠
١٩٦٥٨٠٤.٩٤١٥.٩٦٢.٢١
١٩٦٦٩٤٨.٥٧١٧.٨٤٢.٦٠
١٩٦٧١٠٢٣.٨٤٧.٩٤٢.٨١
١٩٦٨١١١٣.٧١٨.٧٨٣.٠٤
١٩٦٩١١٧٣.٨٩٥.٤٠٣.٢٢
١٩٧٠١٣٨٦.٦٧١٨.١٣٣.٨٠
١٩٧١١٧٤٠.٦٨٢٥.٥٣٤.٧٧
١٩٧٢٢٢٠١.٩٦٢٦.٥٠٦.٠٢
١٩٧٣٢٧٧٢.٦١٢٥.٩٢٧.٦٠
١٩٧٤٣٠٩٥.٠٩١١.٦٣٨.٤٨
٧.٠٨-١٩٧٥٢٥٨٢.٥٣١٦.٥٦
١٩٧٦٣١٣٩.٢٨٢١.٥٦٨.٥٨
١٩٧٧٣٣٥٧.٩٦٦.٩٧٩.٢٠
٨.٣٠-١٩٧٨٣٠٢٩.٩٠٩.٧٧
١٩٧٩٣٤٧٩.١٥١٤.٨٣٩.٥٣
١٩٨٠٣٦٢٣.٨٠٤.١٦٩.٩٠
٩.٨١-١٩٨١٣٥٧٩.٨٩١.٢١
٦.٤٨-١٩٨٢٢٣٦٦.٤١٣٣.٩٠
٤.٥٤-١٩٨٣١٦٥٦.٨٨٢٩.٩٨
٤.٠٨-١٩٨٤١٤٩٢.٩٠٩.٩٠
٣.١٧-١٩٨٥١١٥٨.٨٠٢٢.٣٨
١٩٨٦١٧٤٦.٢٠٥٠.٦٩٤.٧٨
٤.١٢-١٩٨٧١٥٠٥.٤٠١٣.٧٩
١٩٨٨١٨٩٠.١٠٢٥.٥٥٥.١٦
٥.٠٦-١٩٨٩١٨٤٨.٥٠٢.٢٠
١٩٩٠٢٣٤٠.٥٠٢٦.٦٢٦.٤١
١٩٩١٢٩٦٣.٠٠٢٦.٦٠٨.١٢
١٩٩٢٣٠٤٩.٤٠٢.٩٢٨.٣٣
٨.٠٥-١٩٩٣٢٩٣٧.٤٠٣.٦٧
٨.٠٥-١٩٩٤٢٩٣٧.٩٠٠.٠٢
٨.٠٢-١٩٩٥٢٩٢٨.٥٤٠.٣٢
١٩٩٦٢٩٦٥.٤٥١.٢٦٨.١٠
٨.٠١-١٩٩٧٢٩٢٤.٢٨١.٣٩
١٩٩٨٣٠٢٢.٢٧٣.٣٥٨.٢٨
٧.٥٦-١٩٩٩٢٧٦١.١٠٨.٦٤
٢٠٠٠٢٩٦٢.٦٠٧.٣٠٨.٠٩
٧.٨٩-٢٠٠١٢٨٧٩.٤٦٢.٨١
٧.٠٩-٢٠٠٢٢٥٨٨.٩٨١٠.٠٩
٢٠٠٣٣٠٦٩.٧٤١٨.٥٧٨.٤١
٢٠٠٤٣٢٥٦.٣٠٦.٠٨٨.٩٠
٢٠٠٥٣٤١٣.٩٤٤.٨٤٩.٣٥
٩.٢١-٢٠٠٦٣٣٦٠.٩٠١.٥٥
٨.٨٢-٢٠٠٧٣٢١٧.٧٧٤.٢٦
٢٠٠٨٣٣٦٦.٣٤٤.٦٢٩.٢٠
٨.١٨-٢٠٠٩٢٩٨٧.٢٧١١.٢٦

 المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

المجموع 

( بماليين  البراميل )
جدول رقم (٢) :  إنتاج المملكة من النفط الخام
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آسيا الشرق أوروبا أمريكا أمريكا  

ا األوسط الغربية الجنوبية الشمالية السنة  يا والشرق إفريقي المجموع اوقيانوس

األقصى 

٥٠١.٣٠--------١٨٠.٩٢----١٩٦٢
٥٤٤.٨٣--------١٩٩.٧٤----١٩٦٣
٥٨٧.٢١--------٢٤٧.٧١----١٩٦٤
٦٧٨.٨٣--------٣٠١.٠٩----١٩٦٥
٨٢٩.٣١--------٤٠٤.٥٤----١٩٦٦
٨٨٨.٥٧--------٤٢٥.١٥----١٩٦٧
٩٦٨.٣٠*١٩٦٨٤٦.١٩٣٦.٣٣٤٧٢.٢٥٦٤.٧٥٢٨.٩١٢٨٩.٠١٢٨.٣٤
١٩٦٩٤١.٦٢٣٤.٤٤٤٩٦.٠٤٦٧.٦٦٤٥.٤٣٣٠٦.٥٩٢٨.٢٧١٠٢٠.٠٥
١٩٧٠٢٠.٨٢٥٠.٥٩٦٠٨.٠٩٦٩.٨٤٥٠.٦٤٣٤٧.٤٥٢٦.٧٤١١٧٤.١٧
١٩٧١٧٠.٣٠٩١.٢٩٨١٤.٥٢٧٥.٠٧٦٧.٤٣٣٨٩.٠١٢٠.٥٧١٥٢٨.١٩
١٩٧٢٩٠.٣١١١٥.١٥١١٣٠.٣٦٧١.٣١٥٧.٣٠٥١٨.٦٩٩.٤١١٩٩٢.٥٣
١٩٧٣١٣٧.١٤٢٤٧.٢٩١٣٣٢.٩٠٧٧.١٠٨٠.٧٧٦٧٠.٩٤١٤.٢٠٢٥٦٠.٣٤
١٩٧٤١٣٩.٨٠٣٤٢.٠٢١٥٢٦.٦٨٧٩.٤٠٣٦.٨٥٧٤٣.٩٥٢٢.٩٨٢٨٩١.٦٨
١٩٧٥١١٧.٠٠٣٤٤.٨٨١١١٣.١٢٦٦.٩٧٤٠.٢٠٦٩٩.٦٩٢٧.٥٣٢٤٠٩.٣٩
١٩٧٦١٧١.١٥٤٩٠.٩٦١٢٦٨.٨٦٨٣.١٨٣١.٧٤٨٦٠.٦٠٣٣.١٥٢٩٣٩.٦٤
١٩٧٧٣٥٩.٦٨٣٦٩.٢١١٢٩٦.٠٥١١٤.٣٤٢١.١٩٩٣٨.٣٧٤٣.٢١٣١٤٢.٠٥
١٩٧٨٥٠٩.٢٠١٣٩.٠٤١٠٩٢.٢٨٩٤.٨٧١٣.٨٣٩٢٨.٦٠٣٤.٨٨٢٨١٢.٧٠
١٩٧٩٦٤١.٧٤١١٦.٣٨١٣٣٧.٢١١٠٤.٢٧٣١.٤٤٩٤٧.٤٣٤٠.٠٠٣٢١٨.٤٧
١٩٨٠٦١٩.١١١٢٧.٤١١٤٣٢.٣٠٩٨.٦٦٤٣.٤٣١٠٠٨.٠٦٤٦.٧٢٣٣٧٥.٦٩
١٩٨١٥٠٨.٢٨١٤٢.٨١١٣٩٦.٦٩١١٤.٤٨٥٥.٨٢١٠٢٤.١٦٤٩.٣٠٣٢٩١.٥٤
١٩٨٢١٧١.٠٥٩٣.٩٣٧٢٧.٧٢٧٦.٩٥٣٧.٥٩٩١٣.٤٦٣٧.٧٠٢٠٥٨.٤٠
١٩٨٣١٢٨.٠٦٦٧.٦٤٣٦٤.٥٣٦٧.٨٣٢٥.٩٦٧٥٣.٤٩٢٣.٥٧١٤٣١.٠٨
١٩٨٤٨٣.٣٢٣٧.١٣٢٤٧.٨٧٥٢.٠٧٢٠.٣٦٧٠٥.٧٤٢١.٤٠١١٦٧.٨٩
١٩٨٥٤٧.١١٤٤.٣٣٢١٨.٥٠٣٦.٥٢١٤.٣١٤١٠.٨٤٩.١١٧٨٠.٧٢
١٩٨٦٢٤٣.١٥٧٨.٩٠٤٥٨.٧٢٨١.٩٣١.٩٣٣٢١.٤٧٣.٩٢١١٩٠.٠٢
٩٧٣.١٢--------------١٩٨٧
١٩٨٨٣٥٩.٤٢٦٧.٩٦٣٥٦.٧٠٧٨.٩٩١٣.٥١٣٤٦.٧٢٢٢.١٩١٢٤٥.٤٩
١٩٨٩٣٨٠.٤٨٣٥.٥٩٣٢٠.٩٢٦٩.٨٦٤.٦١٣٨٨.٩٦١٧.٠٨١٢١٧.٥٠
١٩٩٠٤٨١.٠٤٥٩.٧١٣٨٠.١٩٧٧.٣٥٣٢.٧١٥٩٣.١٠١٨.٣٢١٦٤٢.٤٢
١٩٩١٦٦٣.٨٩٧٢.٣٥٦٢٣.١٠٧٨.٨٠٦١.٤٤٨٦١.٧٨٢٠.٧٥٢٣٨٢.١١
١٩٩٢٦١٤.٨٤٦٧.٦٧٦٣٦.٢٤٧٨.٢٠٣٥.٤٨٩٥٨.١٩١٨.٣٦٢٤٠٨.٩٨
١٩٩٣٤٨٧.٧٥٦١.٥١٦٢٨.٣٧٧٤.٦٩٣٣.٩٦٩٨٦.٤٠٢٤.٢٤٢٢٩٦.٩٢
١٩٩٤٥٢١.٤١٦٠.٣٦٦٠١.٧٧٨١.٥٢٣٥.١٥٩٥٧.٣٦١٧.٧٠٢٢٧٥.٢٧
١٩٩٥٥٠٤.٠٢٥٣.٣٠٥٩٨.٣٧٨٠.٥٤٣٤.٩٦١٠٠٦.٣١١٨.٦٣٢٢٩٦.١٣
١٩٩٦٤٩٠.٦٦٤٧.١٥٥٣٠.٦٢٨٣.٦١٣٥.٢٤١٠٣١.٤٩١٧.٢٤٢٢٣٦.٠١
١٩٩٧٤٨٨.٧٣٣٣.١٦٥٩١.١٣٧٧.٦٩٣٨.٥٧١٠١٠.٨١١٧.٢٤٢٢٥٧.٣٣
١٩٩٨٥٤٤.٢٤٣١.٤٢٦٤٥.٧٣٧٦.٤٩٤٩.٦١٩٧١.٣٥١٣.٦٤٢٣٣٢.٤٨
١٩٩٩٥٣٤.٢٠٢٦.٩٥٤٥٤.٣٣٦٨.٩٧٧٣.٦٦٩٢١.٧٧٧.٨٠٢٠٨٧.٦٨
٢٠٠٠٥٧٧.١٧٢٢.٤٧٤٨٣.٨٠٦٠.٤٤٧٩.٤٥١٠٤٤.٦٧١٤.٣٨٢٢٨٢.٣٨
٢٠٠١٥٦٠.٠٦٣٦.٧٦٤٠٥.٨٦٥٧.٤٤٦٤.٦٢١٠٦٧.٩٨١٠.٣٨٢٢٠٣.١٠
٢٠٠٢٤٨٨.٨٠٢٢.٠٨٣٤٣.١٢٤٩.٤٦٦٨.٣٦٩٤٢.٨٩١٤.١٨١٩٢٨.٨٩
٢٠٠٣٥٩٦.٩٢٢٣.٨٤٤٣٤.٨٦٧٢.٦٩٩٦.٣٤١١٤٩.٨٧٦.٣٣٢٣٨٠.٨٥
٢٠٠٤٥٥٨.٣٨٢٢.٣٢٤٥٩.٥٦٩٥.٤٥٨٨.٧٤١٢٥١.٠٦١١.٢٦٢٤٨٦.٧٧
٢٠٠٥٥٣٠.٩٣٢٣.٧٩٤٤٠.٦٧١١٢.٨٧٨٦.٠٢١٤٣٥.٣٤١.٦٢٢٦٣١.٢٤
٢٠٠٦٥٣٤.٥٠٢٣.٧٨٣٧٤.٨٠١٠٩.٤٨٧٩.٠١١٤٤٠.٦٣٣.٥٢٢٥٦٥.٧٢
٢٠٠٧٥٧١.٧٨٢٢.٣٤٣٠٦.٠٤١١٣.٠٦٧١.٧٦١٤٥٣.٢٣٢.٩٥٢٥٤١.١٦
٢٠٠٨٥٩٠.٦٦٢٣.٠٣٣١٠.٩٧١١٠.٢٣٧٤.٧٠١٥٦٠.٨٦١.٩٧٢٦٧٢.٤٢
٢٠٠٩٣٨٦.١٢٢٣.٠١٢٢٨.٤٥١٠٤.٢٥٦٠.٣٣١٤٨٢.٦١٢.٨٩٢٢٨٧.٦٦

 (--)  غير متوفر.*  يشمل صادرات بترومين.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )   
م ٣(أ) : صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجهات  جدول رق
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زيت َاسيا  
المجموع وقوداوقيانوسيا والشرقإفريقياالسنة 

السفن األقصى 

٨١.٥٩----------٢.٠٣----١٩٦٢
٨٨.٣٣----------٢.٧٧----١٩٦٣
٩٥.٧٦----------١.٦٨----١٩٦٤
١١٠.٤٣----------١.٦٩----١٩٦٥
١١٣.١٩----------٢.٨٥----١٩٦٦
١٢٢.١٦----------٤.٠٣----١٩٦٧
١٩٦٨١.١٢١.٧٦٢.٢٥٢.٣٩٦.٢١٥٨.٩٩٤.٥٥٧٤.٤٧١٥١.٧٤
١٩٦٩٠.٨٧٣.٦٤١.٢٨١.٩٨٤.٣٢٦٣.٦٣٤.٣٨٧٨.١١١٥٨.٢١
١٩٧٠٠.٠٨٦.٤٠٦.٧١١.٦٧٧.٥٨٩٦.٢٠٨.٠٣٨١.٢٢٢٠٧.٨٩
١٩٧١٢.٩٢٧.٤٦٩.١٢٢.٢٣٦.٤٨٧٤.٧٥٤.٤١٨٦.٥٨١٩٣.٩٥
١٩٧٢٥.٨٣٥.٣٢٧.١٨٢.١٤٧.٨٧٧٨.٤٩١٠.٠٩٩١.١٨٢٠٨.١٠
١٩٧٣٧.٨٧٩.٠٤١٩.٨٣١.٤٩٧.٣٩٦٩.٧٧٥.٦٦٩١.٩٥٢١٣.٠٠
١٩٧٤٨.٢٤٤.٤٩١٩.٢٢١.٦٦٤.٠٣٧٥.١٥٤.٥٧٩٣.٢١٢١٠.٥٧
١٩٧٥٨.٩١١٠.٣٥١٢.٧١٠.٨٦٣.٥١٧٥.٩٥٨.٤٢٥٤.٥٥١٧٥.٢٦
١٩٧٦٨.٢٤٨.٥٠١٣.٤٧١.٧٠٤.٣٦١٠٠.٧٧٥.٧٠٦٣.٠٤٢٠٥.٧٨
١٩٧٧٢.٦٣٦.١١١٢.٢٦١.٨٥٢.٢١٩٦.٢٠٣.٣٤٦٣.٧٩١٨٨.٣٩
١٩٧٨١.٧١٣.٦٩١٥.٩١١.٠٠٢.٩٧١٠٢.٥١٢.٧٠٤٤.٣١١٧٤.٨٠
١٩٧٩٦.٥٧٢.٤٨٢١.١٦١.٢١١.٤٥١٠٢.٤٧١.٧٤٣٨.٠٥١٧٥.١٣
١٩٨٠٤.٥٣٢.٣١٣٦.٩٣١.٨٨٠.٣٩١٠٠.٣٤٢.٥١٢٩.٥٦١٧٨.٤٥
١٩٨١٩.٠٠٦.٧٤٥٠.٩٨٧.٢٩٠.٢٥١٠٠.٧٩٠.٩٨١٧.٧٢١٩٣.٧٥
١٢٠.١٦٠.٩٥١٠.٧٢١٩٥.١٠--١٩٨٢٧.٥٣١١.٩٢٣٣.٨٩٩.٩٣
١٩٨٣٧.٣٥٦.٦٧٢١.٠٢٠.٦٠٠.١٣١٠٣.٢٤١.٠٣٦.٦٣١٤٦.٦٧
١٩٨٤٦.٤٠٧.٦٦٣٢.٤٨١١.٣٨١.١٤١١٢.٦٦١.٩٢٤.٢١١٧٧.٨٥
١٩٨٥١٢.٢١١.٧٩٢٦.٩٥١٩.٧١٧.٠٦١٢٢.٥٢٤.٩٩١.٣٧١٩٦.٦٠
١٩٨٦٢٧.٢٩٣.٧٧٤٤.٨٢١٦.٦٢٦.٧٨١٥٤.٦٦٨.٦٥٢.٩٤٢٦٥.٥٣
٢٤٨.١١----------------١٩٨٧
١٩٨٨٥٤.٦٧٥.٠١٦٣.٠٢٢٢.٥٢١٢.٥٩٢٤٦.٥٦١٠.٦٤٢.٤٤٤١٧.٤٥
١٩٨٩٣٠.٣٢٤.٨٤٤٨.٢٧٢٥.٣٢١١.٣٤٢٥٩.١٣١٢.٢١٧.٤٩٣٩٨.٩٢
١٩٩٠٥٠.٦١٦.٤٣٨٠.٦٧٣٤.٦٤١٨.٧٣٢٧٤.٦٧١٠.٨٧٢.٣٦٤٧٨.٩٨
١٩٩١٣٦.٣٧٨.٠٢٦٧.٨٢٤٨.٣٩١٦.٠٨٢٥٥.١٣١٥.٧٢٢.٧٠٤٥٠.٢٣
١٩٩٢٤٦.٠٢١٨.٢٠٦٥.٠٥٤٥.٠٨١٨.٩٢٢٦٤.٥٣١٣.٤٧٢.٦١٤٧٣.٨٨
١٩٩٣٤٧.٥٤٤٥.٥٢٧٦.٢٨٦٠.١٤١٧.٣٧٢٤٦.٨٧١٢.٠٧١٠.٢٦٥١٦.٠٥
١٩٩٤٣٦.٦٥٣٥.١٠٦٤.٢٢٥٦.٦٣١٨.٤١٢٨١.٤٢٣.٩٦١.٧٩٤٩٨.١٨
٤٨٢.٣٨--١٩٩٥٢٤.١٠١٧.٢٩٣٣.٥٤٥٣.١٩١٤.٨٨٣٢٣.٩٢١٥.٤٦
٥٤٦.٠٧--١٩٩٦٣٥.٥٨٢٦.٧٣٣٠.٠١٦٠.٥١١٩.٨٠٣٥٠.٩٥٢٢.٤٩
٥٠٨.٤٢--١٩٩٧٢٧.٢٩٢٥.٥٤٢٩.٩٥٦٧.٦٨٢٩.٧٣٣١١.٢٣١٧.٠٠
٤٩٩.٦٦--١٩٩٨١٦.٨١٣١.٧٥٣٤.٨٠٥٠.٣٦٤١.٨٤٣٠٩.٥١١٤.٥٩
٤٦٧.٠٨--١٩٩٩١٠.٤٣١٦.٤٤٢٢.٨٣٣٣.٧٥٣٣.٢٠٣٣٥.٦٦١٤.٧٧
٤٤٨.٢٤--٢٠٠٠٧.٧٠٢٠.٥٦٢٨.٤٨٤٣.٧٧٣٩.٦٦٢٩٢.٨٣١٥.٢٤
٣٩٥.١٣--٢٠٠١٥.٧٦١٣.٥٥٢٩.٥٢٤٤.٩٣٣٧.٠٢٢٥٢.٢٥١٢.١٠
٣٦٢.٦٤--٢٠٠٢٤.٩١١٠.٨٧١٨.٣٠٣٦.٦١٢٩.٩٨٢٥٦.٤٦٥.٥١
٤١١.٩٤--٢٠٠٣١٠.٦١١١.٤٣٢٩.٧٦٤٥.٩٣٣٤.٢٥٢٧٦.٨٢٣.١٤
٤٨٧.٠٧--٢٠٠٤٢٢.٢٥١٣.٧٧٤٩.١١٥١.٧٦٣٦.٩١٣٠٩.٥٧٣.٧٠
٥٠٥.٦٧--٢٠٠٥١٨.٥٥١٢.١٢٥٥.٥٧٥٦.٧٥٤١.٤٠٣١٧.٢٢٤.٠٦
٤٦٦.٣١--٢٠٠٦١٣.٢٣٧.٢٣٤٩.٦٤٧٢.٠١٤٥.١٧٢٧٥.٩٢٣.١١
٤١٥.٦٦--٢٠٠٧١١.٠٤٩.٣٦٣٦.٢٨٦١.٠٤٤٥.٣١٢٤٩.٦٦٢.٩٧
٣٨٦.٢٧--٢٠٠٨٥.٨٢٨.٩٧٣٨.٩٠٥٦.٦٦٤٩.٤٢٢٢٤.٢٧٢.٢٣
٣٦٨.٠٦--٢٠٠٩٤.٦٧٧.٤٨٣١.٣٢٧١.٧٧٤٠.٠٣٢١١.٧١١.٠٨

 (--)  غير متوفر.*  تشمل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )  
جدول رقم ٣(ب) : صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجهات*

أمريكا 
الشمالية 

أمريكا 
الجنوبية 

أوروبا 
الغربية

الشرق 
األوسط 
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غازبنزين
بترولسياراتزيتزيت

المجموع آيروسينسائلونفثاديزلوقودالسنة 

١٩٦٢٥٧١٦٣١٢٣١٠٩٣٣٩١٠٥٨٤٤٢٥٣٧٧٥٦٣٤٨٩٤٤١٨
١٩٦٣٥٦٢٧٤١٥١٧٤١١٢٦٥٢١١٧٤٤٨٧٣٨٠٤٦٦٤٨٩٩٧٦٩
١٩٦٤٦١٦٤١١٣٧١٣١٣٩٣٦٤١٢٧٥٣٩٩٢٣٩٧٤٧٣٧١٠٥٩٥٠
١٩٦٥٦٧٥٢٠١٦٥٣٣١٧٩٥٨٤٠٣٢٩٦٣٢٢١٣٤٢٥٣١١٢٠٣٤٠
١٩٦٦٦٩٠٧١١٦٠٣٨١٨٩٦٥٥٦٧٩١٠٢٧٦١٩٢١١٢٠١١٢٣١٥١
١٩٦٧٧٤٧٣٩١٦٣٢٢٢٢٥١٧٦٦٨٣٩٤٣٨٢٨٨٥١٠٣٦١٣٣٦٢٠
١٩٦٨٨٨١٦٦١٩٠٥٠٢٦٨٦٠١٠٦٤٣١٣١٧٧٣١٩٥٢٠٣٩١٦٣١٣٠
١٩٦٩٩٠٧٥٣١٩٠١٠٢٨٣٢٩١٣٢٥٩١٣٩٦٢٣٣٧٠٣٧٩٣١٧٢٤٧٦
١٩٧٠١٢٦٧٦٣٢١٦٢٩٣٧٥٨٠١٧٠١٧١٣٧٨٥٦٨٦١١٦٦٢٢٢٥٢٩٧
١٩٧١١٢٤٤٠١٢٢٩٠٥٣٤٣٧٣١٧٨٩٥١٣١٩٤٥٣١١١٠٩٩٢١٩١٧٨
١٩٧٢١٢٢٥٨٩٢٣٤٥٨٣٨٢٣٨١٥٨٥٥١٦٣٠٣٤٩٧٨١١٤٢٢٢٢٥٦٣
١٩٧٣١١٣٩٩٣٢٧٢٤٧٤٨٠٦٣٢٥٦٧٢١٣١٦٦٥٥٤٩١٤٨٢٢٣٥١٧٢
١٩٧٤١٠٦٣٥٢٢٨١١٠٤٧٥٠٠٣٧٩٦٦٧٨٢٧٧٤٣١١٩٨٧٢٣٧١٧٣
١٩٧٥٨٦٩٧٧٢٤٩٤١٤٤٣٠١٣٩٧٨٠٣٥٩٠٨٧٨١٢٤٦٥٢١٠٨٣٥
١٩٧٦١٠٤٥٢٨٢٦٩١٤٦١٠٣٦٤٧٠٢١٤٣٤٦٨٥٣٥٥٠٨١٢٥٧٤٦١
١٩٧٧٩٨٢٧٩٣٢١١٦٦١٥٩٢٥٧٥٧١٢٠٥٤٨٥٦٩٦٧٩٣٢٦٦٩٧٤
١٩٧٨٩٥٤٢٣٣٧٤٩١٦٨٠٠١٦٥٣٢٦٢٠٢٩٨٥٤٧٢٦٣٢٨٣٥٦٠
١٩٧٩٩٧٩٩٧٣٤٩٩١٧٢٥٦٦٧٩٥٢٣٢٤٨٩٩١٣٩٤٩٧٣٠٤٧٣٥
١٩٨٠٨٩٠٠٣٤٤٥٠٧٧٢٣١٦٧٤٨٦٥٣٥٩١١٦٩١٩٧٥٣٣٠٢٤٩٤
١٩٨١٨٥٥١٣٥٤١٥٢٧١١٤٩٦٩٥١٠١٩٠١٢٠٢٠١١٩٦٦٣٠٤٥٠٠
١٩٨٢٩٣٧٤٨٦٦٩٧٥٦٦٨٥٣٥٧٢٤٣١٥٧٠١٠٢٤٤١٤١٢٥٣١٠٧٥٨
١٩٨٣١٠٠٨٥٥٨٤٤١١٧٥٣٦٣٤١٣٣٤٣٧٨٢١١٤٢٩١٦٦١٠٣٣٣٧٨٤
١٩٨٤٩٧٩٥٠٩٦١٤٣٧٥٠٧٩٥١٢٢٠٤٦١٢٩٤٩٨١٤٩٢٠٣٤٩٤٢٢
١٩٨٥١٢٢١٢٥١١٠٥٥٣٨٩٥٤٦٥١٢٢٥٩٩٣٥١٤٢٢٣١٧٦٤٨٤١٥٢٥٥
١٩٨٦١٣٨٣٢٥١٠٩٢٩٠١٠٩٧١١٥٥٠٥٠١١٨٠٧١٨٩٠١٥٣١٥٢٤٩٦٢٣٦
١٩٨٧١٥٢٥٧٧١٤٩١٢٩١٣٠١٠٢٧٩٤٩٢٠٥٧٢٢٦٩١٣١٤٤٤٢٥٠١٦٨٤
١٩٨٨١٦٤٢٨٢١٦١٥٩٠١٣٠٥٣٩٩٥٥٩١٥٨٢٢٣٠٩٤٧١٣٠٨٤٥٢٥٨٢٣
١٩٨٩١٤٨٣٤٨١٤٥٦٧٠١٢٤١٠٤٧٩٠٩١٨٢١٤٢٩٩١٨١٣٤٣٧٤٨٧٦٠٠
١٨٠٣٣٥٦١٢٣٦--*١٩٩٠١٨٣٨٦٣١٦١٦٦٠١٣٩٨٠٨٧٣٢٠٥٠٥٥٢
٢٢٥٠١٥١٧٢٥٦--*١٩٩١١٦١٧٠٠١٤٧٤٣٩١٢٨٥٩٤٨٣٨٠٤٨٦٤٢
١٠٥٠٩٥٤١٥٢٩--*١٩٩٢١٧١٦٨٩١٥٩٢٥٦١٣٢٧٨١١١١٢٠٥٦١٧٤
٩٢٩٩٥٤٨٨٠٩--*١٩٩٣١٧٧٥٩٦١٦١١٥٤١٣٢٨٤٩٩٩٢٥٥٧٩٨٦
١٩٩٩٦٥٥١٦٣١--*١٩٩٤١٥٦٦٢٦١٦٩٨٨٩١٣٨٤٩٦٨٢٠٧٥٨٤١٧
٥٢٩٢١١**٤٤٢٨--*١٩٩٥١٥٩٠٥٢١٦٦٧٦٦١٢٩٢٠٤١٢٧٣٣٥٧٠٢٨
٦٠٠٦٠١**٥٣٨٧--*١٩٩٦١٨١٠٥٩١٩٢٥٠٩١٤٢١٦٤١٥٤٢٤٦٤٠٥٨
٥٧٨٢٨٨**٦٩٣٤--*١٩٩٧١٦٥٣٧٥١٩١٩٤٨١٣٨٧٤٠١٤٤٤٧٦٠٨٤٤
٥٨٤٠٩٩**٦٥٣٣--*١٩٩٨١٧٦٤٦٠١٩٣٣٢٨١٤٢٦٠٦١١٩٢٩٥٣٢٤٣
٥٨١٥٢٩**٦٦٢٥--*١٩٩٩١٦٤٠٣٢١٨٨٨٤٨١٤٨٨٥٣١٢٥٣٣٦٠٦٣٨
٦٠٢١٥٤**٨٠٨٣--*٢٠٠٠١٦٣٩٤١١٩٨١٧٨١٥٥٣٩٨٩٦٣٤٦٦٩٢٠
٥٩٧٤٥٥**٨٦٥٠--*٢٠٠١١٦٩٥٢٧١٩٣٧٦٨١٥٢٢٣٢١٣٢٢٥٦٠٠٥٣
٥٨٢٨٧٩**٩١٨٢--*٢٠٠٢١٥٧٦٨٣١٩٢٧٢٣١٥٣٢٤٥١٠٣٤٤٥٩٧٠٢
٦٤٢٦٢١**١٠٢٣٦--*٢٠٠٣١٦٩٣٧٦٢١٥٥٩٣١٧١٧١٨١٠١٤٨٦٥٥٥٠
٦٩٨١١٣**١١٤٩١--*٢٠٠٤١٧٢٧٨٧٢٣٤٨٨٨١٩٨٥٦٩١٣٣٩٧٦٦٩٨١
٧٢٠٦٤٢**١٣٧٨١--*٢٠٠٥١٧٧٩٧١٢٣٦٣٧١١٩٨٨٧٢١٢٧٣٩٨٠٩٠٨
٧١٥٤٢١**١٤١٥٦--*٢٠٠٦١٨١٠٠٠٢٤١٧٨٥١٨٦٤١٤١٤٧٣٢٧٧٣٣٤
٦٩٥٣٦٩**١٥٠٤١--*٢٠٠٧١٧٤٣٨٥٢٣٨٤٩٦١٨٨٦٤٤١١٥٢١٦٧٢٨٢
٧٢١٣٦٥**١٧٩٦٠--*٢٠٠٨١٧٤٣٨١٢٤٧٤٣٨٢٠٠٦٠٦١١٣٠٣٦٩٦٧٧
٦٩٧٥١١**١٧٠٣٥--*٢٠٠٩١٨١٦١٣٢٢٧٦٨٦١٩٤٩٨٣١٢٦٩٢٦٣٥٠٢

 (--)  غير متوفر.** إنتاج االسفلت فقط.*   يشمل آيروسين وبنزين طائرات.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم (٤) : إنتاج المملكة من المنتجات المكــــررة

 أخرى
وقود
نفاثات

أسفلت 
واع  وأن

( بأالف البراميل )  
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المجموع لصناعةالمجموع لصناعة
الجزئي النفط للجمهورالجزئي النفط للجمهورالسنة 

*٤٠٨--١٩٦٩٤٠٨------
١٠٦٢١١٠٦٢١--٤٨٩--١٩٧٠٤٨٩
٨٨٦٣٨٨٦٣--٥٩٤--١٩٧١٥٩٤
١٠٠٤٥١٠٠٤٥--٧٤٥--١٩٧٢٧٤٥
١١٨٢٤١١٨٢٤--٨٩٦--١٩٧٣٨٩٦
١٤٩٦٢١٤٩٦٢--١٠٥٠--١٩٧٤١٠٥٠
١٧٨٠٥١٧٨٠٥--١٢٣٠--١٩٧٥١٢٣٠
١٩٢٢٠١٩٢٢٠--١٩٧٦١٣٩٩١٢٩١٥٢٨
١٧٤٩٦١٩٨٢٠٨٥١٢٧٠٤٩--١٩٧٧١٧٤٩
٢٢٦٣١٣١٨٣٢٤١١٦٣٧٢٩٩--١٩٧٨٢٢٦٣
١٩٧٩٢٧١٧٩٢٧٢٦٢٠٣٢٢٢٥٤٧١٤٥٧٩٣
١٩٨٠٣٣٢٨٥٢٣٣٨٠٣١١٩٨٣٢٦٩١٦٣٨٨٩
١٩٨١٣٧٧٠١٥٢٣٩٢٢٣٨٦٥٨٣٥٨٢٩٧٤٤٨٧
١٩٨٢٤٥٨٨٤١٤٦٢٩٤١٣٩٢٣٧٥٥٥٧٨٩٤٧
١٩٨٣٤٤١٢٦٣٠٥٠٤٢٥٢٢٣٤٢٤٨٦١٧٧٠٩٥
١٩٨٤٣٩٧٨٦٤٦٤٦٢٤٦٨٢١٨٢٥٧٠٣٩٣٩٢١
١٩٨٥٣٧٢٢١٠٥٣٤٧٧٥٨٤٦٥٣٢٥٣٢٣١٠٩٩٧٦
١٩٨٦٤٠٦٦٨٨١٤٩٤٧٩٤٥٦٣٢٦٦٥٩١٢١٢٢٢
١٩٨٧٤٢١٤١١٨٧٥٤٠١٩٧٠٠٥٢٧٥٣٥١٢٤٥٤٠
١٩٨٨٤٥٦٦١١٤٣٥٧٠٩١٠٨٦٩٦٣١٩٤٨١٤٠٦٤٤
١٩٨٩٤٦٠٤١٤٢٠٦٠٢٤١٢٢٧٩٩٣٣٢١٧١٥٦٠١٦
١٩٩٠٦٤٦١١٧٢٢٨١٨٣١٢٨٩٩٢٣٣٧٠٥١٦٢٦٩٧
١٩٩١٦٣٨٨٢٣٢٨٨٧١٦١٣١٩٦٩٣٥٠١٩١٦٦٩٨٨
١٩٩٢٧٧٠٣٢٦٢٧١٠٣٣٠١٥١٤٥٠٤٥٢٦٣١٩٦٧١٣
١٩٩٣٨٤٠٩٢٥٤٠١٠٩٤٩١٥٨٥٥٠٤٧٦٥٥٢٠٦٢٠٥
١٩٩٤٨٨٤٧٢٣١٠١١١٥٧١٦٦٨٢٨٥٣٠٨٣٢١٩٩١١
١٩٩٥٨٨٥٣٢٤٨٦١١٣٣٩١٦٦٢٣٣٦٨٨٥٣٢٣٥٠٨٦
١٩٩٦٩٠٨٣٢٤٧٤١١٥٥٧١٧٢١٢٢٧٢٧٨١٢٤٤٩٠٣
١٩٩٧٩٢٨٤٢٤٦٢١١٧٤٦١٨٠٨٥٢٧٣٤٩٤٢٥٤٣٤٦
١٩٩٨٩٩٥٩٢٥١٨١٢٤٧٧١٩٠٤٠٤٧١٩٤٤٢٦٢٣٤٨
١٩٩٩٩٧٧٥١٩٢٨١١٧٠٣١٩٢٣٦٤٦٩٢٢٣٢٦١٥٨٧
٢٠٠٠١٠١١١١٨٠٠١١٩١١٢٠٥٩٧٦٧٥٢٨٤٢٨١٢٦٠
٢٠٠١١٠٥٢٣١٦٨٠١٢٢٠٣٢٣٨٤٠٤٦٦٦٧٦٣٠٥٠٨٠
٢٠٠٢١٠٩٨٠٢١١٠١٣٠٩٠٢٥٤٧٣٠٧٢٢٧٨٣٢٧٠٠٨
٢٠٠٣١١٢٥٢٢٠٧٦١٣٣٢٨٢٦٥٨٢٤٧٣٩٧٢٣٣٩٧٩٦
٢٠٠٤١١٦١٣١٣٠٠١٢٩١٣٣١٠٥٣٧٦٥٦٠٣٣٧٦١٤٠
٢٠٠٥١٢١٩١١٠٤٤١٣٢٣٥٣٣٦٣٣٤٨٠٥٦٣٤١٦٨٩٧
٢٠٠٦١١٨٦٤١٢٧٤١٣١٣٨٣٤٥٨٨٣٧٧٠٢٢٤٢٢٩٠٥
٢٠٠٧١٢٤٥٦٢٤٤٩١٤٩٠٥٣٤٩٠٤٥٩٠٩١٥٤٣٩٩٦٠
٢٠٠٨١٣٠٠٥٢٥٦٥١٥٥٧٠٣٨١٣٤٧٩٦٣١٨٤٧٧٦٦٥
٢٠٠٩١٣٢٠٨٢٦٣٩١٥٨٤٧٣٨٠٧٨٧٨٥٤٥٥٤٦٦٢٤٢

* اليشمل إستهالك قطاع صناعة النفط.

مالحظة : الجمهور يشمل اإلستهالك المحلي لجميع القطاعات  ماعدا إستهالك قطاع صناعة النفط .

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

م (٥) :  اإلستهالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي   جدول رق

ائل ي استهالك غاز البترول الس استهالك الغاز الطبيع

( بأالف البراميل )  
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نسبة
التغيرالمجموع المجموع لصناعة

المئوية الكلي الجزئيالنفط للجمهورالسنة 

*١٣٨١٨١٤٢٢٦٦.٨٣--١٩٦٩١٣٨١٨
١٩٧٠١٥٠٢٣١١٠٣١٦١٢٦٢٧٢٣٦٩١.٤٥
١٩٧١١٦٥٩٨٥٤٤١٧١٤٢٢٦٥٩٩٢.٣٤-
١٩٧٢١٩٢٩٤٧٣٢٢٠٠٢٦٣٠٨١٦١٥.٨٥
١٩٧٣٢٤٠٠٣١١٥٢٢٥١٥٥٣٧٨٧٥٢٢.٩١
١٩٧٤٣٠٩٧٢٢٥٣٠٣٣٥٠٢٤٩٥١٤٣٠.٧٣
١٩٧٥٤١٥٦٨٣٤٤٣٤٥٠١١٦٤٠٤٦٢٩.٣٥
١٩٧٦٥٦٤٤٥٤٢٠٥٦٠٦٥٠٨١٣٩٨٢٧.٠٩
١٩٧٧٦١٣٩٢٢٢٢٧٦٣٦١٩٩٢٤١٧١٣.٥٤
١٩٧٨٧٨٣٦٨٤٩٤٣٨٣٣١١١٢٢٨٧٣٣٢.٩٥
١٩٧٩٩٦٥٢٥٦٥٧١١٠٣٠٩٦١٥١٦١٥٢٣.٣٩
١٩٨٠١٧٧٦٢٦٨٩٢١١٨٦٥٤٧٢٥٣٨١٦٦٧.٤١
١٩٨١٢١٥٠٩٢٦٤٢٩٢٢١٥٢١٢٩٩٩٣٠١٨.١٧
١٩٨٢٢٣٨١١٨٦١٢٣٢٤٤٢٤١٣٢٧٨١٧٩.٣٠
١٩٨٣٢٦٩١٣٥٧٤٣٧٢٧٦٥٧٢٣٥٨٧٠٩٩.٤٢
١٩٨٤٢٨٤٥٧٨١٢١٢٤٢٩٦٧٠٢٣٩٥٢٤٧١٠.١٩
١٩٨٥٢٧٢٩٧١١٦٣٣٥٢٨٩٣٠٦٤٠٤٠٥٧٢.٢٣
١٩٨٦٢٦٨٨٧٩١٤٠٥١٢٨٢٩٣٠٤٠٩٠٩٩١.٢٥
١٩٨٧٢٦٠١٨٧٢٠٣٢٥٢٨٠٥١٢٤١٠٤٥٣٠.٣٣
١٩٨٨٢٥٧١٩٦٢٣٢٤٠٢٨٠٤٣٦٤٢٦٧٨٩٣.٩٨
١٩٨٩٢٣٣٦٦٣١٦٣٢٤٢٤٩٩٨٧٤١٢٠٢٧٣.٤٦-
١٩٩٠٢٨٩٣٣٤٢٠٦٨١٣١٠٠١٥٤٨٠٨٩٥١٦.٧١
١٩٩١٢٩٨٨٢٩١١٠٥٩٣٠٩٨٨٨٤٨٥٥٩٢٠.٩٨
١٩٩٢٢٨٦١٨٠٣١١٤٢٣١٧٣٢٢٥٢٤٣٦٥٧.٩٨
١٩٩٣٣١١٦٤٥٢٨٦١٠٣٤٠٢٥٥٥٥٧٤٠٩٦.٣٠
١٩٩٤٣٢٩٨٤٢٢٦٨٢٥٣٥٦٦٦٧٥٨٧٧٣٥٥.٤٤
١٩٩٥٣١٦٧٣١٢٥١٤٤٣٤١٨٧٥٥٨٨٣٠٠٠.١٠
١٩٩٦٣٣٧٨٠٣٣١٢١٥٣٦٩٠١٨٦٢٥٤٧٨٦.٣٢
١٩٩٧٣٤٠٨٨٠٢٩٨٢٢٣٧٠٧٠٢٦٣٦٧٩٤١.٨١
١٩٩٨٣٦٦٣١٣٣٢٧١١٣٩٩٠٢٤٦٧٣٨٤٩٥.٨٢
١٩٩٩٣٨١٢٧٢٣٠٧٢٥٤١١٩٩٧٦٨٥٢٨٧١.٧٠
٢٠٠٠٣٨٩٨٣٢٢٨٧٠١٤١٨٥٣٣٧١١٧٠٤٣.٨٥
٢٠٠١٣٩١٣٢٩٢٩٠٢٧٤٢٠٣٥٦٧٣٧٦٣٩٣.٦٤
٢٠٠٢٣٩٧٣٤٩٣٤٩٩٤٤٣٢٣٤٣٧٧٢٤٤١٤.٧٢
٢٠٠٣٤١٩٦٧٢٣٤٩٩٦٤٥٤٦٦٨٨٠٧٧٩٢٤.٥٨
٢٠٠٤٤٣٧٩٢٠٣٦٨٨٩٤٧٤٨٠٩٨٦٣٨٦٢٦.٩٤
٢٠٠٥٤٥٦٦١٧٣٧١٧٩٤٩٣٧٩٦٩٢٣٩٢٨٦.٩٥
٢٠٠٦٤٨٨١٤٠٣٢١٣٢٥٢٠٢٧٢٩٥٦٣١٥٣.٥١
٢٠٠٧٥٣٠٣١٤٣٣٥٠٥٥٦٣٨١٩١٠١٨٦٨٤٦.٥٢
٢٠٠٨٥٧٨٤٥٩٣٩٠٠٩٦١٧٤٦٨١١١٠٧٠٣٩.٠٣
٢٠٠٩٦٤١٣٨٨٢٧٧٦٨٦٦٩١٥٦١١٥١٢٤٥٣.٦٥

 (--)  غير متوفر.المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

تابع (٢) جدول رقم (٥) :  اإلستهالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي

 استهالك المنتجات المكررة األخرى 

( بأالف البراميل )  
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متوسطنسبةالسنـــــة 
ي التغير المئوية  اإلنتاج اليوم

٠.٠٠--١٩٦٢١.٠٦
١٩٦٣٢.١٢١٠٠.٠٠٠.٠١
١٩٦٤٤.٠٣٩٠.٠٩٠.٠١
١٩٦٥٥.٠٦٢٥.٥٦٠.٠١
١٩٦٦٥.٦٨١٢.٢٥٠.٠٢
١٩٦٧٧.٤٤٣٠.٩٩٠.٠٢
١٩٦٨١٤.٠٨٨٩.٢٥٠.٠٤
١٩٦٩١٦.٨٥١٩.٦٧٠.٠٥
١٩٧٠١٩.٠٢١٢.٨٨٠.٠٥
٠.٠٥-١٩٧١١٩.٠٠٠.١١
١٩٧٢١٩.٧٩٤.١٦٠.٠٥
١٩٧٣٣٥.٤٥٧٩.١٣٠.١٠
١٩٧٤٥٠.٢٤٤١.٧٢٠.١٤
١٩٧٥٥١.٦٢٢.٧٥٠.١٤
١٩٧٦٦٧.٦٣٣١.٠٢٠.١٨
١٩٧٧٨٠.١٠١٨.٤٤٠.٢٢
١٩٧٨٩٢.٣٨١٥.٣٣٠.٢٥
١٩٧٩١١٢.٨٨٢٢.١٩٠.٣١
١٩٨٠١٣٥.١٤١٩.٧٢٠.٣٧
١٩٨١١٦٣.٥٨٢١.٠٤٠.٤٥
٠.٤٣-١٩٨٢١٥٦.٧٧٤.١٦
٠.٣٣-١٩٨٣١٢٠.٤٩٢٣.١٤
١٩٨٤١٢٩.٩٦٧.٨٦٠.٣٦
٠.٣٢-١٩٨٥١١٥.٤٥١١.١٦
٠.٣٠-١٩٨٦١١١.٠٣٣.٨٣
١٩٨٧١٢٥.٩٠١٣.٣٩٠.٣٥
١٩٨٨١٥٢.٣٣٢٠.٩٩٠.٤٢
١٩٨٩١٥٣.٦٥٠.٨٧٠.٤٢
١٩٩٠١٩٤.٦٣٢٦.٦٧٠.٥٣
١٩٩١٢١٤.١٦١٠.٠٣٠.٥٩
١٩٩٢٢٢٧.٦٧٦.٣١٠.٦٢
١٩٩٣٢٣٣.٥١٢.٥٧٠.٦٤
١٩٩٤٢٥١.٠٩٧.٥٣٠.٦٩
١٩٩٥٢٦٧.١٢٦.٣٨٠.٧٣
١٩٩٦٢٧٦.٧٥٣.٦١٠.٧٦
١٩٩٧٢٨٠.١٢١.٢٢٠.٧٧
٠.٧٦-١٩٩٨٢٧٩.١٦٠.٣٤
٠.٧٤-١٩٩٩٢٦٩.١٣٣.٥٩
٢٠٠٠٢٨٥.٠١٥.٩٠٠.٧٨
٢٠٠١٢٩٢.٣٨٢.٥٩٠.٨٠
٢٠٠٢٣١٦.٩٤٨.٤٠٠.٨٧
٢٠٠٣٣٤٥.٠٨٨.٨٨٠.٩٥
٢٠٠٤٣٨٧.٣٠١٢.٢٣١.٠٦
٢٠٠٥٤٠٠.٣٨٣.٣٨١.١٠
١.٠٩-٢٠٠٦٣٩٩.٠٣٠.٣٤
١.٠٨-٢٠٠٧٣٩٤.٥٦١.١٢
٢٠٠٨٤٠٢.٢٠١.٩٤١.١٠

 (--)  غير متوفر. المصدر: التقرير السنوي ألرامكو السعودية.

اإلنتاج السنوي 

( بماليين  البراميل )
جدول رقم (٦) : إنتاج أرامكو السعودية من سوائل الغاز الطبيعي
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عربي ثقيلعربي متوسطعربي خفيفبـــري

آثافة ٢٧آثافة ٣١آثافة ٣٤آثافة ٣٩السنة 

١٩٨٥٢٧.٧٤٢٧.٥٢٢٦.٥٢٢٥.٥٨

١٩٨٦١٣.٩٢١٣.٧٣١٢.٩٥١٢.٣٠

١٩٨٧١٧.٥١١٧.٢٣١٦.٥٧١٦.١٠

١٩٨٨١٣.٩١١٣.٤٠١٢.٨٤١٢.١٧

١٩٨٩١٧.٠٩١٦.٢١١٥.٣٩١٤.٩٣

١٩٩٠٢٢.٠٢٢٠.٨٢١٩.٥٦١٨.٨٢

١٩٩١١٨.٧١١٧.٤٣١٥.٧٢١٣.٩٦

١٩٩٢١٨.٩٧١٧.٩٤١٦.٤٠١٥.٢٠

١٩٩٣١٦.٦٨١٥.٦٨١٤.١٩١٣.٠٣

١٩٩٤١٦.١٩١٥.٣٩١٤.٤٣١٣.٦٧

١٩٩٥١٧.١٧١٦.٧٣١٦.١٠١٥.٥٩

١٩٩٦٢٠.٦٧١٩.٩١١٨.٩٣١٨.٣٦

١٩٩٧١٩.٧١١٨.٧١١٨.٠٦١٧.٢٦

١٩٩٨١٢.٦١١٢.٢٠١١.٥٨١٠.٩٥

١٩٩٩١٧.٨٦١٧.٤٥١٦.٩٢١٦.٤١

٢٠٠٠٢٧.٤٦٢٦.٨١٢٥.٩٥٢٥.٢٠

٢٠٠١٢٣.٩٧٢٣.٠٦٢٢.٦٠٢١.٩٠

٢٢.٠٣٢٣.٣٧*٢٠٠٢٢٣.٨٢٢٤.٣٢

٢٥.٩٦٢٦.٥١*٢٠٠٣٢٦.٨٣٢٧.٦٩

٣٣.٧٨٣١.٠٩*٣٤.٥٣--٢٠٠٤

٤٧.٠٨٤٣.٠٢*٥٠.١٥--٢٠٠٥

٥٦.٧١٥٦.٨٠*٦١.٠٥--٢٠٠٦

٦٥.٠٣٦٤.١٩*٦٨.٧٤--٢٠٠٧

٩١.٢٩٨٧.٧٥* ٩٤.٧٧--٢٠٠٨

٦١.٣٨٦٢.٢٢٦١.٣٧--٢٠٠٩

* المصدر: خدمة بلومبيرج للمعلومات.

 (--)  غير متوفر.

  المصدر : إصدارات األوبك.

نــــــوع الـــــــــنــفــطـ 

( دوالر أمريكي للبرميل )  

جدول رقم (٧) : األسعار الفورية لنفط خام المملكة 
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١٩٨٣١٨.٦٠١٦.٠١١٢.٣٦١٠.٣٠٢.٩٣٢.١٣١.٧٠٢.٤٠٠.٦٦٣٩.٤٩٥٨.٠٩

١٩٨٤١٨.٧٩١٦.٧٤١٢.٢٦١٠.٥٥٢.٩٤٢.٢٩١.٧٨٢.٦١٠.٧٤٤٠.٩١٥٩.٧٠

١٩٨٥١٧.٥٧١٧.١٣١١.٩٥١٠.٦٤٢.٩١٢.٥١١.٨٤٢.٦٦٠.٨٥٤١.٦٥٥٩.٢٢

١٩٨٦١٩.٨٩١٦.٨٧١٢.٣٥١٠.٢٩٢.٧٥٢.٦٢١.٨٢٢.٦٨٠.٩٠٤٢.٠٦٦١.٩٦

١٩٨٧١٩.٦٩١٩.٧٨١٢.٥٤١٠.٠١٢.٨٨٢.٦٩١.٩١٢.٦٢١.٠٥٤٢.٧٢٦٢.٤٢

١٩٨٨٢١.٨١١٩.٦٣١٢.٥١٩.٨٢٢.٨٨٢.٧٤٢.٠٠٢.٤٢١.٢٠٤٢.٩٤٦٤.٧٦

١٩٨٩٢٣.٧٩١٨.٨٩١٢.٢٠٩.٢٢٢.٩٠٢.٧٦١.٩٦١.٩٥١.٥٧٤٢.٢٧٦٦.٠٦

١٩٩٠٢٥.٠٦١٨.٩٧١١.٤٨٨.٩٩٢.٩٨٢.٧٧١.٩٧١.٩٤١.٧٢٤١.٨٦٦٦.٩٢

١٩٩١٢٥.٣٣١٩.٥٣١٠.٣٧٩.١٦٣.١٣٢.٨٠١.٩٨١.٩٤١.٩٦٤١.٤٦٦٦.٧٩

١٩٩٢٢٦.٤٨١٩.٧٦٨.٩٣٩.٠٠٣.١٢٢.٨٤٢.٠٧٢.٠٠٢.٢٢٤٠.٧٦٦٧.٢٤

١٩٩٣٢٦.٩٥١٩.٩٥٧.٩٥٨.٨٢٣.١٤٢.٩١٢.١٨٢.١٤٢.٣٨٤٠.٥١٦٧.٤٥

١٩٩٤٢٧.٣٦٢٠.٨٤٧.٢٥٨.٦٤٣.١٤٢.٨٤٢.٢٧٢.٧٠٢.٦٩٤١.٢٧٦٨.٦٣

١٩٩٥٢٧.٦٥٢١.١٠٧.١٤٨.٦١٣.٠٧٢.٩٩٢.٤٠٢.٧٩٢.٩١٤٢.٥٣٧٠.١٨

١٩٩٦٢٨.٤١٢١.٧٢٧.٠٩٨.٥٩٣.٢٨٣.١٢٢.٤٦٢.٨١٣.٢٣٤٣.٦٣٧٢.٠٤

١٩٩٧٢٩.٩٠٢٢.٠٧٧.٢٣٨.٦٥٣.٤١٣.١٩٢.٥٧٢.٧٤٣.٢٨٤٤.٤٥٧٤.٣٥

١٩٩٨٣٠.٧٩٢١.٨٨٧.٣٠٨.٣٧٣.٥٠٣.١٩٢.٦٧٢.٨٤٣.١٤٤٤.٦٨٧٥.٤٧

١٩٩٩٢٩.٤٣٢١.٤٣٧.٤٩٨.١٠٣.٣٥٣.١٩٢.٥٦٢.٩٣٣.١٤٤٤.٦٩٧٤.١٢

٢٠٠٠٣٠.٨٠٢١.٩٣٧.٩٢٨.١١٣.٤٥٣.٢٣٢.٧٤٢.٧١٣.٣٢٤٦.٠٧٧٦.٨٧

٢٠٠١٣٠.١١٢١.٨١٨.٥٦٨.٠٧٣.٥٦٣.٣٠٢.٧٣٢.٥٣٣.٤١٤٦.٦٧٧٦.٧٨

٢٠٠٢٢٨.٥٥٢١.٨٨٩.٣٧٨.٠٦٣.٥٩٣.٣٩٢.٨٦٢.٥٠٣.٣٣٤٧.٩٧٧٦.٥٢

٢٠٠٣٣٠.٦٦٢١.٦٠١٠.٣١٧.٨٢٣.٧٩٣.٤١٣.٠٠٢.٢٨٣.٢٦٤٩.٠١٧٩.٦٧

٢٠٠٤٣٢.٩٧٢١.٢٥١١.٢٢٧.٦٦٣.٨٣٣.٤٨٣.٠٩٢.٠٦٣.١٩٥٠.١٢٨٣.٠٧

٢٠٠٥٣٤.٢٠٢٠.٣٣١١.٦٤٧.٣٢٣.٧٦٣.٦٢٣.٠٦١.٨٤٢.٩٧٥٠.٢٥٨٤.٤٥

٢٠٠٦٣٤.٣٤١٩.٩٧١٢.٢٥٧.٣٤٣.٦٨٣.٦٧٣.١٩١.٦٦٢.٧٨٥١.٠٩٨٥.٤٣

٢٠٠٧٣٤.٨٦١٩.٨٥١٢.٧٧٧.٤٧٣.٤٨٣.٧٣٣.٣٢١.٦٦٢.٥٦٥٠.٦٩٨٥.٥٥

٢٠٠٨٣٥.٦٣١٩.٣٣١٢.٨٢٧.٥٢٣.١٦٣.٧٩٣.٢٥١.٥٦٢.٤٦٥٠.٧٥٨٦.٣٨

٢٠٠٩٣٣.٣٦١٩.٤٣١٣.٢٧٨.٠٧٢.٩٧٣.٧٩٣.٢٢١.٤٧٢.٣٨٥١.٥٠٨٤.٨٦

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.
المصدر : نشرة وآالة الطاقة الدولية ، أعداد مختلفة.

جدول رقم (٨) : إنـــتــــاج الـعـالـم مـن الـنـفــط*

المملكة  السنة 
النرويجالمتحدة 

المنتجون الرئيسيون خارج األوبك 

األوبك 

( بماليين البراميل يوميًا )  

دول 
اإلتحاد  

السوفيتي  
سابقًا

الواليات  
المتحدة  
االمريكية

مجموع 
اإلنتاج  

من 
خارج 
األوبك 

منظمة 
التعاون  

اإلقتصادي  
والتنمية 

مجموع 
اإلنتاج  
العالمي  آندا الصين المكسيك 
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١٩٦٥٤١.٠١٦.٩٤٤.٢١٨.٩٤٢.٣٣٣.٣٦٣.١١.٣
١٩٦٦٤١.٨١٧.٤٤٥.٢١٩.٤٤٢.٠٣٣.٨٦٤.٨١.٢
١٩٦٧٤٣.٦١٨.١٤٦.٦١٩.٨٤٢.١٣٤.٥٦٧.٥١.١
١٩٦٨٤٤.٢١٨.٤٤٧.٥٢٠.٢٤٢.٣٣٤.٨٦٩.٦١.١
١٩٦٩٤٥.١١٩.٠٤٨.٣٢٠.٨٤٢.٢٣٥.٥٧١.٥١.٠
١٩٧٠٤٦.٤١٩.٠٤٩.٩٢٠.٦٤٣.٠٣٤.٩٧٣.٦١.٣
١٩٧١٤٧.٢١٩.٦٥٠.٩٢١.٤٤٣.٥٣٥.٣٧٦.٧١.٣
١٩٧٢٤٨.٤١٩.٥٥٢.٣٢١.٣٤٥.١٣٤.٢٧٨.٦١.٢
١٩٧٣٤٩.٦١٩.١٥٣.٦٢٠.٤٤٦.٧٣٢.١٧٩.٩١.٦
١٩٧٤٤٨.٦١٩.٤٥٢.٣٢٠.٨٤٦.٠٣٢.٠٧٧.٣٢.١
١٩٧٥٤٥.٧١٨.٢٥١.٦٢٠.٥٤٤.٧٢٩.١٧٣.٨٢.٣
١٩٧٦٤٨.٣١٩.٢٥٢.٣٢٠.٠٤٧.١٢٩.١٧٦.٣٢.٨
١٩٧٧٤٨.٢١٩.١٥٢.٣١٩.٦٤٨.١٢٧.٧٧٧.٢٣.٢
١٩٧٨٤٨.٤١٩.٢٥٢.٤١٩.٦٤٨.٥٢٧.٣٧٦.٢٤.٦
١٩٧٩٤٧.٤١٩.٨٥١.٢٢٠.١٤٦.٨٢٧.٩٧٣.٨٥.٧
١٩٨٠٤٣.٤١٨.٩٤٨.٥٢٠.٥٤٣.١٢٧.٥٦٦.١٦.٥
١٩٨١٤٢.٣١٩.٣٤٧.٠٢٠.٨٤١.٣٢٧.٨٦٣.٣٦.٨
١٩٨٢٤١.٢١٩.٢٤٥.٨٢٠.٥٤٠.٨٢٦.٦٦٠.٩٧.٢
١٩٨٣٤٠.٣١٩.١٤٥.٢١٩.٩٤١.٠٢٥.٣٦٠.٥٧.٤
١٩٨٤٣٩.١٢٠.٠٤٣.٨٢٠.٣٤٠.٢٢٥.٨٥٨.٢٩.١
١٩٨٥٣٧.٩٢٠.١٤٢.٨١٩.٩٤٠.٢٢٤.٧٥٥.١٩.٩
١٩٨٦٣٨.٢١٩.٦٤٣.٥١٨.٨٤١.٦٢٣.٣٥٥.١٩.٧
١٩٨٧٣٧.٦١٩.٩٤٣.٠١٩.٠٤١.٣٢٣.٤٥٥.١٩.٦
١٩٨٨٣٨.٩٢٠.٩٤٣.٠١٩.٤٤١.٠٢٤.٠٥٥.٨٩.٧
١٩٨٩٣٨.٨٢١.٣٤٢.٢١٩.٩٤٠.٤٢٤.٨٥٥.٥١٠.٠
١٩٩٠٣٩.٩٢٢.٥٤٣.٣٢٠.٠٤٠.٥٢٥.٢٥٧.٨١٠.٨
١٩٩١٤٠.٠٢٢.٨٤٣.٢٢١.٢٣٩.٨٢٥.٧٥٦.٩١١.١
١٩٩٢٤٠.٤٢٢.٦٤٣.٦٢١.٤٤٠.٠٢٥.٩٥٧.٤١١.٢
١٩٩٣٣٩.٧٢٣.٣٤٣.٨٢١.٩٣٩.٦٢٦.٣٥٥.٥١١.١
١٩٩٤٣٩.٩٢٣.٠٤٤.٠٢٢.١٣٩.٨٢٦.٤٥٦.١١١.٤
١٩٩٥٣٩.٨٢٣.٢٤٣.٠٢١.٩٣٩.٠٢٧.٠٥٤.٦١١.٢
١٩٩٦٣٩.٥٢٣.٥٤٢.٨٢٢.٤٣٩.٢٢٦.٦٥٣.٨١١.٩
١٩٩٧٣٩.٩٢٣.٥٤٣.١٢٢.٣٣٩.٥٢٦.٥٥٢.٦١١.٦
١٩٩٨٤٠.٠٢٣.٧٤٣.٠٢٢.١٣٩.٨٢٥.٥٥١.١١٢.٥
١٩٩٩٣٩.٣٢٣.٧٤١.٧٢٢.٤٣٩.٤٢٥.٧٥٠.٦١٣.٢
٢٠٠٠٣٨.٩٢٤.٢٤١.١٢٢.٧٣٨.٨٢٦.١٤٩.٥١٣.٣
٢٠٠١٣٨.٦٢٤.٢٤١.٣٢٢.٧٣٩.٧٢٥.٥٤٨.١١٣.٨
٢٠٠٢٣٧.٦٢٤.٢٤٠.٩٢٣.٠٣٩.١٢٥.٩٤٨.١١٢.٨
٢٠٠٣٣٧.٢٢٣.٩٤١.١٢٣.١٣٩.٧٢٥.٣٤٩.٣١٣.٦
٢٠٠٤٣٦.٩٢٣.٦٤١.٠٢٣.٠٤٠.٥٢٤.٨٤٦.٣١٣.٦
٢٠٠٥٣٦.٣٢٣.٦٤١.٠٢٣.١٤٠.٥٢٤.٥٤٦.٧١٣.٦
٢٠٠٦٣٥.٨٢٣.٧٤٠.٧٢٣.٢٤٠.٤٢٤.٤٤٥.٢١٤.٦
٢٠٠٧٣٥.٥٢٣.٩٤٠.٣٢٣.٩٣٩.٩٢٥.٢٤٤.٥١٥.٧
٢٠٠٨٣٥.٠٢٤.٠٣٩.٦٢٤.٥٣٨.٦٢٦.٠٤٣.٦١٦.٦
٢٠٠٩٣٤.٨٢٣.٨٣٩.٧٢٥.٠٣٨.٦٢٧.٠٤٢.٦١٧.٠

المصدر:  نشرة إحصاءات الطاقة العالمية ، شرآة البترول البريطانية ، أعداد مختلفة.

ة  اليابان الواليات المتحدة األمريكي

النفط  الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي 

جدول رقم (٩) : نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة

السنة 
النفط النفط  الغاز الطبيعي 

ة منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمي العالم 

الغاز الطبيعي  النفط 



 إحصاءات النفط              ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٤

١٩٦٥٣٤.٠١.٠٥٤.٥٢٠.٣٤٩.٨٤.٦٧١.٥١٠.٠٣٧.٧٠.٤
١٩٦٦٣٨.٠١.٢٥٤.٤٢١.٠٥٢.٨٤.٩٧٢.٢١٠.٣٤٠.٣٠.٤
١٩٦٧٣٩.٥١.٦٥٥.١٢١.٣٥٥.٨٥.٠٧٣.٢١٠.٠٤٣.٢٠.٦
١٩٦٨٤١.٦٢.٥٥٤.٨٢٢.٠٥٧.٨٥.٧٧٤.٦١٠.٣٤٤.٢١.٣
١٩٦٩٤٣.٢٣.٣٥٤.٣٢٣.٣٦٠.٥٦.٢٧٥.٣١٠.٩٤٥.٦٢.٥
١٩٧٠٤٥.١٤.٤٥٣.٧٢٤.٠٦٣.٨٦.٣٧٦.٤١٠.٨٤٧.٧٤.٧
١٩٧١٤٦.٦٥.٨٥٣.٦٢٤.٧٦٦.٦٧.٢٧٧.٨١٠.٤٤٨.٩٧.٧
١٩٧٢٤٧.٧٧.٢٥٢.٨٢٦.٢٦٩.٢٨.٠٧٨.٩٩.٩٥١.١١٠.٨
١٩٧٣٤٨.٠٨.٨٥٢.٣٢٦.١٧٠.٦٨.٧٧٩.٠١١.٠٤٩.٩١١.١
١٩٧٤٤٤.٦١١.٣٥١.٩٢٥.٨٦٨.٣٩.٧٧٧.٣١٢.١٤٨.٩١٤.٠
١٩٧٥٤٤.٨١٢.٤٥١.٥٢٦.٧٦٧.٤١٠.٤٧٤.٨١٤.٢٤٥.٣١٥.٥
١٩٧٦٤٥.٤١٢.٣٥٠.٠٢٦.٨٦٧.٩١٠.٧٧٣.١١٦.٣٤٤.١١٦.٢
١٩٧٧٤٤.٩١٣.٠٤٧.٨٢٥.٧٦٥.١١١.٦٧٢.٣١٦.٣٤٣.٥١٦.٨
١٩٧٨٤٥.١١٣.٥٤٨.١٢٦.٢٦٤.٦١١.٤٧٢.٧١٦.٤٤٤.٣١٧.٤
١٩٧٩٤٤.١١٤.٢٤٨.٧٢٧.١٦٣.٥١٢.٥٧٢.٧١٦.١٤٢.٦١٨.٢
١٩٨٠٤١.٥١٤.٦٤٦.٦٢٦.٢٦٠.١١٢.٩٧٠.٨١٦.٦٤٠.٠١٩.٩
١٩٨١٤٥.٥١٦.٠٣٧.٢٢١.٧٥٣.١١٣.١٦٦.٤١٥.٨٣٨.١٢١.٦
١٩٨٢٤٥.٠١٥.٢٣٣.٩٢٢.٨٥٠.٣١٣.٢٦٤.٦١٥.٧٣٩.٠٢١.٨
١٩٨٣٤٤.١١٥.٦٣٢.٢٢٢.٣٤٩.١١٢.٢٦٤.٤١٦.٣٣٧.٣٢٢.٧
١٩٨٤٤٢.٥١٥.٨٣٠.٦٢١.٩٤٦.٠١٢.٦٦٠.٧١٩.٠٤٦.٥٢٣.٣
١٩٨٥٤٢.٢١٥.٤٣٠.٧٢٠.١٤٤.٧١٢.٤٦٠.٥١٩.٥٣٨.٣٢٣.٩
١٩٨٦٤٤.٨١٥.٠٣٠.٠١٨.٠٤٤.١١٢.٤٦٠.٣٢٠.١٣٧.٢٢٣.٧
١٩٨٧٤٣.٠١٦.٧٢٩.٩١٧.٨٤٣.٨١٢.٧٦٠.٧٢١.٨٣٦.٦٢٤.٣
١٩٨٨٤٢.٩١٦.٣٣٠.٠٢١.٥٤٣.٦١٢.٠٦٠.٤٢٢.٤٣٨.١٢٣.٠
١٩٨٩٣٤.٦١٥.٢٣٠.٩٢٣.٢٤٣.٧١٢.١٦٠.٩٢٤.٠٣٩.١٢٢.٧
١٩٩٠٣٦.٢١٥.٣٣٨.٤٢٧.٥٤٤.٥١٣.١٦١.٩٢٥.٩٣٩.٢٢٣.٤
١٩٩١٣٨.٩١٦.٥٣٦.٤٢٧.٦٤٠.٧١١.٨٦٠.٤٢٧.١٣٨.٥٢٤.٦
١٩٩٢٣٩.٧١٦.٨٣٦.٢٢٩.١٤٠.٤١٢.١٦١.٤٢٧.١٣٩.٢٢٤.٦
١٩٩٣٤٠.٧١٧.٨٣٥.٩٢٨.٨٣٨.٧١٢.٣٦١.٥٢٨.٢٣٨.٤٢٦.٤
١٩٩٤٤٠.٦١٨.٤٣٥.٣٢٨.٦٣٨.٤١٢.١٦٢.٢٢٧.٥٣٨.٢٢٧.٩
١٩٩٥٤٠.٤٢٠.٠٣٤.٨٢٩.١٣٧.٥١٢.٥٦١.٠٢٨.٩٣٧.٣٢٩.٩
١٩٩٦٣٩.٧٢١.٧٣٤.٨٢٩.٧٣٦.٨١٣.١٦٠.٥٢٩.٨٣٦.٤٣٣.٢
١٩٩٧٤٠.١٢١.٠٣٦.٤٢٩.٩٣٧.٦١٢.٨٦٠.١٣٠.٤٣٦.٢٣٤.٣
١٩٩٨٤٠.٦٢١.٣٣٧.٦٢٨.٥٣٨.١١٣.٤٥٨.٥٣١.٨٣٥.٩٣٤.٦
١٩٩٩٤٠.٠٢١.٨٣٦.٩٢٩.١٣٨.١١٣.٤٥٦.٩٣٣.٨٣٥.٥٣٧.١
٢٠٠٠٣٩.٣٢١.٦٣٠.٩٢٤.٥٣٧.٢١٤.٠٥٣.٠٣٣.١٣٥.١٣٨.٩
٢٠٠١٣٩.٢٢٢.٢٣١.٠٢٦.١٣٧.٠١٤.٦٥٢.٧٣٢.٦٣٤.٢٣٨.٣
٢٠٠٢٣٨.٦٢٢.٥٣١.٩٢٦.٦٣٦.٢١٤.٦٥٢.٥٣٣.٤٣٥.٣٣٨.٥
٢٠٠٣٣٧.٧٢٣.٢٣١.٧٢٧.٤٣٥.٩١٥.٠٥٠.٩٣٥.١٣٥.٠٣٨.١
٢٠٠٤٣٧.٥٢٣.٤٣٢.٣٢٦.٨٣٥.٧١٥.٢٤٨.٧٣٥.٩٣٦.٠٣٨.٥
٢٠٠٥٣٧.٦٢٣.٩٣١.٦٢٦.٠٣٥.٤١٥.٧٤٧.٠٣٨.٤٣٦.٥٣٧.٤
٢٠٠٦٣٧.٦٢٣.٩٣٠.٧٢٧.٠٣٥.٣١٥.٥٤٧.٠٣٨.١٣٦.٣٣٦.١
٢٠٠٧٣٦.٤٢٤.١٣١.٥٢٦.٧٣٥.٨١٥.٠٤٧.١٣٩.٢٣٦.٩٣٨.١
٢٠٠٨٣٨.٣٢٣.٦٣٠.٣٢٦.٤٣٥.٥١٥.٤٤٥.٥٣٩.٦٣٦.٩٤٠.٠
٢٠٠٩٣٩.٣٢٤.٢٣٠.٤٢٦.٧٣٦.٢١٥.٩٤٦.٠٣٩.٥٣٧.٤٣٩.٢

المصدر:  نشرة إحصاءات الطاقة العالمية ، شرآة البترول البريطانية ، أعداد مختلفة.

النفط 

آندا 

النفط الغاز الطبيعي  الغاز الطبيعي 

إيطاليا 

النفط 
السنة 

تابع (٢) جدول رقم (٩) : نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة

الغاز الطبيعي  النفط 

المانيا 

الغاز الطبيعي النفط  الغاز الطبيعي 

المملكة المتحدة فرنسا
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بحر الشمال ( برنت )العربي الخفيف بحر الشمال ( برنت )العربي الخفيف 

١.٣٠٢.٢٣١.٣٠٢.٢٣
١.٦٥٣.٢١١.٥٧٣.٠٥
١.٩٠٣.٦١١.٧٣٣.٢٨
٢.٧٠٤.٢٥٢.٢٨٣.٥٨
٩.٧٦١٢.٩٣٧.٢٧٩.٦٣
١٠.٧٢١١.٥٠٧.١٨٧.٧٠
١١.٥١١٣.١٤٧.١١٨.١١
١٢.٤٠١٤.٣١٧.٠٥٨.١٤
١٢.٧٠١٤.٢٦٦.٧٣٧.٥٦
١٧.٢٦٣٢.١١٨.٣٧١٥.٥٧
٢٨.٦٧٣٧.٨٩١٢.٤٠١٦.٣٩
٣٤.٢٣٣٦.٦٨١٣.٤٤١٤.٤٠
٣١.٧٤٣٣.٤٢١١.٥٨١٢.١٩
٢٨.٧٧٢٩.٨٣٩.٩٨١٠.٣٤
٢٨.٠٦٢٨.٨٠٩.٢٩٩.٥٤
٢٧.٥٤٢٧.٣٣٨.٧٦٨.٦٩
١٣.٧٣١٤.٥٠٤.٢٦٤.٥٠
١٧.٢٣١٨.٣٤٥.٢٠٥.٥٣
١٣.٤٠١٤.٩٧٣.٩١٤.٣٧
١٦.٢١١٨.٢٢٤.٥٣٥.٠٩
٢٠.٨٢٢٣.٩٩٥.٥٤٦.٣٨
١٧.٤٣١٩.٩٩٤.٤٤٥.١٠
١٧.٩٤١٩.٣٣٤.٤٤٤.٧٩
١٥.٦٨١٧.٠٠٣.٧٨٤.١٠
١٥.٣٩١٥.٨٠٣.٦٣٣.٧٢
١٦.٧٣١٧.٠١٣.٨٥٣.٩١
١٩.٩١٢٠.٧٠٤.٤٨٤.٦٥
١٨.٧١١٩.٠٦٤.١٢٤.٢٠
١٢.٢٠١٢.٧١٢.٦١٢.٧٢
١٧.٤٥١٧.٩١٣.٦٨٣.٧٨
٢٦.٨١٢٨.٤٤٥.٥٣٥.٨٧
٢٣.٠٦٢٤.٤٦٤.٦٢٤.٩٠
٢٤.٣٢٢٥.٠٣٤.٧٩٤.٩٣
٢٧.٦٩٢٨.٨١٥.٣٥٥.٥٦
٣٤.٥٣٣٨.٢٣٦.٥٤٧.٢٤
٥٠.١٥٥٤.٣٧٩.٣١١٠.٠٩
٦١.٠٥٦٥.١٤١١.١٠١١.٨٤

٢٠٠٧٦٨.٧٥٧٢.٥٥١٢.٢٤١٢.٩٢
٩٥.١٦٩٧.٣٧١٦.٣١١٦.٦٩
٦١.٣٨٦١.٦٨١٠.٣٨١٠.٤٣

 *  تم حساب األسعار الحقيقية بإستخدام مؤشر أسعار المستهلك في الدول الصناعية.
١- آتاب اإلحصاءات المالية ( IFS ) ، صندوق النقد الدولي. المصادر: 

٢- األوبك.

٢٠٠١

٢٠٠٦

٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢

٢٠٠٥

١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦

١٩٩٠
١٩٩١
١٩٩٢
١٩٩٣

١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠

١٩٨٩

١٩٨٢
١٩٨٣
١٩٨٤
١٩٨٥
١٩٨٦
١٩٨٧
١٩٨٨

األسعار االسمية والحقيقية للنفط : (١٠) جدول رقم

١٩٧٣

السنة 

١٩٧٠
١٩٧١
١٩٧٢

 (١٩٧٠ سنة األساس عام  )

األسعار الحقيقية للنفط *األسعار االسمية للنفط 

( دوالر أمريكي للبرميل )  

٢٠٠٩
٢٠٠٨

١٩٧٤
١٩٧٥
١٩٧٦
١٩٧٧
١٩٧٨
١٩٧٩
١٩٨٠
١٩٨١
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٥٨  التعليم العام - عدد الطلبة١-

٣٥٩  التعليم العام - عدد المعلمين٢-

٣٦٠  التعليم العام - عدد المدارس٣-

٣٦١  التعليم العالي - عدد الطالب المستجدين٤-

٣٦٢  التعليم العالي - عدد الطالب المقيدين٥-

٣٦٣  التعليم العالي - عدد الخريجين٦-

٣٦٤  التعليم العالي - عدد اعضاء هيئة التدريس٧-

٣٦٥  التعليم التقني والتدريب المهني - إجمالي عدد الطلبة  ٨-

٣٦٦  التعليم التقني والتدريب المهني -  عدد الخريجين٩-

٣٦٧  التعليم التقني والتدريب المهني - عدد اعضاء هيئة التدريس ١٠-

٣٦٨  التعليم التقني والتدريب المهني - عدد الكليات والمعاهد ١١-

٣٦٩  عدد المراآز الصحية والمستوصفات الخاصة في القطاع الصحي١٢-

٣٧٠  عدد المستشفيات واألسّرة١٣-

٣٧١  عدد األطباء والممرضين١٤-

٣٧٢  عدد الفئات الطبية المساعدة١٥-

القسم الحادي عشر

 التعليم 

إجمالي عدد المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي 

إحصاءات أخرى متنوعة
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رقم الصفحة

٣٧٣  مساحة المحاصيل الزراعية  ١٦-

٣٧٤  إنتاج المحاصيل الزراعية١٧-

٣٧٥  مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني ١٨-

٣٧٦تقديرات أعداد الثروة الحيوانية والدواجن١٩-

٣٧٧ عدد المصانع القائمة٢٠-

٣٧٩ إجمالي التمويل للمصانع القائمة٢١-

٣٨١  عدد العمالة في المصانع القائمة٢٢-

٣٨٣  طاقة مرافق توليد الكهرباء وعدد المشترآين٢٣-

٣٨٤  إنتاج ومبيعات شرآات االسمنت٢٤-

٣٨٥  إجمالي أطوال الطرق التراآمية التي نفذتها وزارة النقل٢٥-

٣٨٦  حرآة الطيران المدني للخطوط الجوية العربية السعودية٢٦-

٣٨٧  إجمالي حرآة شرآات الطيران ٢٧-

٣٨٨  السكان٢٨-

٣٨٩  القوى العاملة ومعدل البطالة٢٩-

٣٩٠  أعداد العاملين في الدولة٣٠-

٣٩١  اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض من الزيارة٣١-

٣٩٢  اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض من الزيارة٣٢-

٣٩٣  اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب الغرض من الزيارة٣٣-

الصناعة والكهرباء واالسمنت

إحصاءات الطرق والنقل الجوي

إحصاءات السكان والقوى العاملة

الزراعة والثروة الحيوانية
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ة  السنـــــ
وع إناث ذآور وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم المجم

١٣٩٠/١٣٨٩٢٧٧٣٦٤١١٩٧٨٩٣٩٧١٥٣٥٥٨٩٠٥٣٠٥٦١١٩٥١٤٠٥٨١٤٨٧١٥٥٤٥٤٧٣٨٩٣
١٣٩١/١٣٩٠٢٩٥٥٢٠١٣٢٢٧٧٤٢٧٧٩٧٦٠٩٢٦٨٦٤٥٦٩٥٧١١٨١٧٨١٨٥٦٢٠٠٣٤٥١٧٤٠٢
١٣٩٢/١٣٩١٣٢١٠٤٣١٥٣٩٦٤٤٧٥٠٠٧٧٠٨٠٢١٣٥٤٦٨٤٣٤٨٢٠٤٤٠٢٩٧٩٢٣٤١٩٥٨٢٧٧٤
١٣٩٣/١٣٩٢٣٤٦٩٢٨١٧٤١٩٤٥٢١١٢٢٧٨٩٢٤٢٠٥١٨٩٩٤٤٢٢٣٢٤٢٤٠٠٩٢٧٢٥١٦٤٧٨١٥
١٣٩٤/١٣٩٣٣٨٠٢٨٦١٩٧٤٤٨٥٧٧٧٣٤٨٦٢٤٧٢٩٤٧٨١١٥٧٢٥٢٦٧٧٤٦٤١٢٣٣١٨٦٧٢٦٦٤٥
١٣٩٥/١٣٩٤٤٢٠١٩٤٢٢٣٣٠٤٦٤٣٤٩٨٩٨٧٣٩٣٨٥٤٤١٣٧٢٨٣٣١٣٣٣١٠٢٠٦٤١٥٣٩٨٢٢٣٢٠
١٣٩٦/١٣٩٥٤٣٩٥٠٢٢٤٦٦٠٦٦٨٦١٠٨١٠٧٠٥٢٤٧٨١٧١٥٤٨٦٩٣٤٩٧٠١٣٨٥٦٤٨٨٢٦٨٨٩٨٠٣
١٣٩٧/١٣٩٦٤٥٩٦٣٨٢٦٦٤٢٥٧٢٦٠٦٣١٢٢٤٢٨٥٥٤٩٣١٧٧٩٢١٤٢٤١٥١٧٥١٨٥٩٩٣٣٩٦٣٩١٧
١٣٩٨/١٣٩٧٤٧٤٦٣٩٢٧٨٣٣٨٧٥٢٩٧٧١٣٢٩٩١٦٤٢٠١١٩٧١٩٢٤٩٩٧٨٢٠٣٨٤٧٠٣٦٢١٠٢٠٥٣١
١٣٩٩/١٣٩٨٥٠٣٩٣٤٢٩٨٨٧٦٨٠٢٨١٠١٤٩٣٠٥٧١٠٣٧٢٢٠٣٤٢٥٩١٥١٢٤٥٦٥٨٣٧١٦١١٠٦٨٦٨
١٤٠٠/١٣٩٩٥٣٦٨٩١٣٢٥٣٦٩٨٦٢٢٦٠١٦٥١٠٧٨٠٠٨٧٢٤٥١٩٤٦٤٦٢٧٢٨٩٥٧٩٣٥٨٤١٢٠١٠٣٨
١٤٠١/١٤٠٠٥٧٠٣٩٧٣٦٠٠٣٩٩٣٠٤٣٦١٦٨٥٦٧٨٨١٥٧٢٥٦٧٢٤٦٥٨٧٣٣٤١٥٠١٠٠٠٢٣١٢٨٧١٨٣
١٤٠٢/١٤٠١٦٠٠٨٩١٣٩٧٤١٦٩٩٨٣٠٧١٧٦٦٤١٩٧٣٦٢٢٧٤٠٠٣٧٤٢٧٠٤١٨١٩١١٦٠٨٩١٣٨٨٣٩٩
١٤٠٣/١٤٠٢٦٣٧١١٧٤٣٦٤١١١٠٧٣٥٢٨١٩٣٠٨٤١٠٨٤١٤٣٠١٤٩٨٨٠٧٥٦٤٩٥٢٥١٣٠٢٨١١٥٠٥٣٠٧
١٤٠٤/١٤٠٣٦٧٦٢٨١٤٩٠٣٢٣١١٦٦٦٠٤٢١٢٠٤٢١٢٣٣١٧٣٣٥٣٥٩٨٨٢٠٩٥٨٧٧٢١٤٦٩٨١١٦٤٨٩٤٤
١٤٠٥/١٤٠٤٧٢٠٢٤٥٥٤٢٧٠٨١٢٦٢٩٥٣٢٣٥٥٥٢١٣٧٥٨٢٣٧٣١٣٤٩٦٩٣١٦٧٢٥٥١٦٤١٨٦١٨٠٠٢٧٣
١٤٠٦/١٤٠٥٧٥٩٨٨٦٥٨٧٥٣٥١٣٤٧٤٢١٢٥١٦٦٠١٥٠٤٥٨٤٠٢١١٨١٠٥٦٣٢٧٤٥٠٨١٨٠١٤٠١٩٢٩٦٧٩

١٤٠٧٨١٠٧٧٤٦٤٩٥٠٩١٤٦٠٢٨٣٢٦٦٧٠١١٧٠٤٥٦٤٣٧١٥٧١١٣٨٩٥٨٤٥٥٤١٩٨٤٤٩٢٠٩٥٨٨٩
١٤٠٨٨٦٧٦٦٤٧١٠٦٢٣١٥٧٨٢٨٧٢٧٨٨٤٣١٨٧٠٠٠٤٦٥٨٤٣١٢٣٤٥٤٩٤١٢٤٢١٧٥٧٨٢٢٦١٧٠٨
١٤٠٩٩٢٤٠٢٧٧٧٠٣٦٧١٦٩٤٣٩٤٢٩٢٣٩١٢٠٢٤٥٨٤٩٤٨٤٩١٣٧٩٥٧١٠٦٣٤٩٢٤٤٣٠٦٢٤٣٣٥٤٩
١٤١٠٩٨٠٣٦٢٨٢٠٧٠٣١٨٠١٠٦٥٣١٤٠١٠٢٢٤٢٠٤٥٣٨٢١٤١٥٠٤٦٨١١٨١١٤٢٦٨٥٨٢٢٦٠٧٨٦١
١٤١١١٠١٩٧٠٨٨٥٧٢٠٨١٨٧٦٩١٦٣٢٢٨٢٣٢٤٧٢٥٧٥٧٠٠٨٠١٥٦٩٧٦١٣٢٥٨٦٢٨٩٥٦٢٢٧٣٦٥٥٨
١٤١٢١٠٢٨٩٧٨٨٩٣٠٧٦١٩٢٢٠٥٤٣٤٧١٩٨٢٦٩٣٦٢٦١٦٥٦٠١٦٩٨٠٤١٤٣٧٧٢٣١٣٥٧٦٢٨٥٢١٩٠
١٤١٣١٠٧٤٨٨٣٩٥٠٩٩٨٢٠٢٥٨٨١٣٩٠٠٢٨٣٠٣١٧٠٦٩٣١٩٨١٨٨٥٣٧١٥١٩٤٩٣٤٠٤٨٦٣٠٥٩٥٦٥
١٤١٤١١١٧٦٥٥٩٩٧٠٨١٢١١٤٧٣٦٤٣٤٠٧٣٣٣٦٧٦٦٧٧٠٨٣٩٢١٢١٣٨١٧٣٦١٥٣٨٥٧٥٣٣٢٧١٣٢٨

١٤١٦/١٤١٥١١٣٥٥٤٥١٠٣٣٠٩٢٢١٦٨٦٣٧٤٦٢٠٩١٣٧١٥٥٧٨٣٣٦٤٨٢٣٢٨٨٢٢٠٢٠١٦٤٣٤٨٩٨٣٤٣٧١٨٣
١٤١٧/١٤١٦١١٧٨٧١٦١٠٦٩٥٢٦٢٢٤٨٢٤٢٤٩٣٣١٦٣٩٤٥٥٨٨٨٧٨٧٤٢٦٦٤٠٧٢٣٢١٦٨٤٩٨٥٧٥٣٦٣٤٦٩١
١٤١٨/١٤١٧١١٧٤٤١١١٠٨١٧٧٤٢٢٥٦١٨٥٥١٦٧٨٦٤١٦٩١٩٩٣٣٧٠٥٢٩٩٨٢١٢٦٧٥١٩٥٦٧٣٤٠٣٧٥٧٢٣٠
١٤١٩/١٤١٨١١٦٥٣٧٨١٠٧٨٢٣٥٢٢٤٣٦١٣٥٣٨٠١١٤٤٤٧٩٥٩٨٢٨٠٦٣٣٥٥٧٦٣٠٦٥٢٩٦٤٢١٠٥٣٨٦٨٥٢٤
١٤٢٠/١٤١٩١١٧٥٥٥٦١٠٨٤٢٩٣٢٢٥٩٨٤٩٥٦٤١٢٦٤٧١٧٣٩١٠٣٥٨٦٥٣٦٦٦٦١٣٣٨٤٤٥٧٠٥١٠٦٤٠٠٠٨٢٠
١٤٢١/١٤٢٠١١٨٩٣٦٤١٠٩٥٩٦٤٢٢٨٥٣٢٨٥٨٢٤٩٠٤٩١٣١١١٠٧٣٨٠١٣٩٠٤١٨٣٦٥٥٥٩٧٥٥٩٧٧٤١١٥١٠٦
١٤٢٢/١٤٢١١٢٠٠٥٩٨١١٠٧٨٦٢٢٣٠٨٤٦٠٥٨٩٦٥٤٤٩٤٢٨١١٠٨٣٩٣٥٤٠٧١٧٨٣٨٧٠٠١٧٩٤١٧٩٤١٨٦٥٧٤
١٤٢٣/١٤٢٢١٢٠١٤٠١١١١٤٧٦٥٢٣١٦١٦٦٦٠٦٠٦٩٥٠٧١٨٣١١١٣٢٥٢٤٣٣٤٣٨٤٠٨٧٣٤٨٤٢١٧٢٤٢٧١٥٩٠
١٤٢٤/١٤٢٣١٢١٩٥٦٩١١٢٢٦٤٥٢٣٤٢٢١٤٥٨٩١٧٤٥٠٤٧٧٢١٠٩٣٩٤٦٤٤٢٢٠١٤١٣٣٢٤٨٥٥٥٢٥٤٢٩١٦٨٥
١٤٢٥/١٤٢٤١٢٤١٨٤٠١١٤٣٦٦١٢٣٨٥٥٠١٥٧٤٠٠٥٥٠٤٠٢١١٠٧٨٠٢٦٤٦٥٨٢٢٤٢٦٣٠٩٨٩٢١٣١٤٣٥٥٦٥٨
١٤٢٦/١٤٢٥١٥٧٨٩٠٩١٥١٨٦٩٥٣٠٩٧٦٠٤٦٧١٢٣٥٦٧٠٢٨١١٣٤١٥١٦٦٠٨٠٦٧٥٧٤٣٦٤١١٨٢٤٣١٥٦٢١٥٥١
١٤٢٧/١٤٢٦١٥٩٩٧٨٨١٥٣٢٠٣٠٣١٣١٨١٨٧٢٤٠١١٦٩٦٠٢٧١٤٢٠٠٣٨٦٨٠٤٥٧٦٠٦١٣٠١٢٨٦٥٨٧٥٨٣٨٤٤٣
١٤٢٨/١٤٢٧١٦٢٦٢٥٢١٥٤٧٥٥٥٣١٧٣٨٠٧٧٣٠٥٤٨٧٠٢٠٦٠١٤٣٢٦٠٨٦٩٧٣٩١٦١٦٤٥١١٣١٣٨٤٢٥٩٢٠٢٥٧
١٤٢٩/١٤٢٨١٦٤٨٥٩٢١٥٦٢٧٩٥٣٢١١٣٨٧٧٤٠٥٠٨٧٠٩١٧٣١٤٤٩٦٨١٧١١٧٥١٦٢٦٦٦٢١٣٣٨٤١٣٥٩٩٩٤٨١
١٤٣٠/١٤٢٩١٦٧١٨٦٧١٥٨٣٣٧٧٣٢٥٥٢٤٤٧٧٦٥٥٩٧٤١٨٣٢١٥١٨٣٩١٧١٥٣٤٨٦٤٨٢٠٣١٣٦٣٥٥١٦١٣٧١٨٦

مالحظة : البيانات من عام ١٤٢٦/١٤٢٥هـ وحتى عام ١٤٣٠/١٤٢٩هـ منقحة من المصدر.
المصدر:  وزارة التربية والتعليم، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

دد  إجمالي ع
ة الطلب

جدول رقم (١) : التعليم العام
 عدد الطلبة

ثانوي  متوسط دائي  إبت



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٩

 

 

المجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالسنـــــة 

١٣٩٠/١٣٨٩١٢٨٥١٤٣٣٠١٧١٨١٣٢٩٢١٨٩٣٤٨١٥٠٤١٤٥١٨٢١١٨٠
١٣٩١/١٣٩٠١٢٧١٩٤٧١٦١٧٤٣٥٣٠١٧٣٤٨٣٣٦٥٦٣٦٢١٦٥٧٢١٤٥٧
١٣٩٢/١٣٩١١٤١١١٥٤٦٦١٩٥٧٧٣٥٤٨٦٦٩٤٢١٧٨٢٤١٢٧٩٥١٢٤٧٤٥
١٣٩٣/١٣٩٢١٥٦٦٣٦٤٦٧٢٢١٣٠٤٢٦٠١٠٣٥٥٢٩٥١١٥٥١٩٠١٣٤٥٢٨٧٧٠
١٣٩٤/١٣٩٣١٨٧٣١٧٦٥٣٢٦٣٨٤٤٨١٢١٣٨٣٦١٩٥١٣٥٦٢٩٤١٦٥٠٣٤٢٢٩
١٣٩٥/١٣٩٤٢١٣٩٢٨٣٦٤٢٩٧٥٦٥٦٦٨١٧٧١٧٤٣٩١٦٨٣٤٤٩٢١٣٢٣٩٣٢٧
١٣٩٦/١٣٩٥٢٣٩١٣١٠٥٧٠٣٤٤٨٣٦٤٣٢٢٣٧٧٨٨٠٩١٩٦٣٦٥٣٢٦١٦٤٥٩٠٨
١٣٩٧/١٣٩٦٢٦١٦٦١١٩١١٣٨٠٧٧٧٥٩٣٣٠٠٢١٠٥٩٥٢٢٨٠٩٧٧٣٢٥٧٥١٩٢٩
١٣٩٨/١٣٩٧٢٦٢٤٧١٣٠٦٠٣٩٣٠٧٩٠٤٣٣٥٠١١٢٥٤٤٢٦٧١١١٩٦٣٨٦٧٥٥٧١٨
١٣٩٩/١٣٩٨٢٧٢٢٥١٤٧٧٣٤١٩٩٨١٠٣٠٢٤٣٨٢١٤٦٨٤٣٠٥٦١٧٨٠٤٨٣٦٦١٥١٨
١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٨٤١١٧٢٦٣٤٦١٠٤١١٢٣٩٥٢٠٣١٦٤٤٢٣٣٧٧٢٢١٥٥٥٩٢٦٨١٣٨
١٤٠١/١٤٠٠٣٠٣٦٥١٩٦٤٥٥٠٠١٠١١٠٥٠٥٧١٨١٦٧٦٨٣٦٣٣٢٣٢٩٥٩٦٢٧٢٧٤٠
١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٧٥٢٣٠٤٠٥٥٠١٥١١٤٩٢٦٧٦٩١٨٢٦١٣٨٤٤٣٠٥٨٦٩٠٢٨٠١٧٨
١٤٠٣/١٤٠٢٣٣٥٢٤٢٦٣٢٠٥٩٨٤٤١١٩٨١٨٠٤٦٢٠٠٢٧٤٢٥٤٣٦٢٢٧٨٧٦٨٧٧٤٧
١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٣٢١٢٨٧٣٦٧٣٠٥٧١٥٠٦٨٩٢٣٩٢٤٣٠٧٥٤٣٥٤٥١٧٩٩٥٢١٠٧٣١٦
١٤٠٥/١٤٠٤٤٧٠٨٧٣١٤٩٢٧٨٥٧٩١٦٣٩٣١٠٥١٦٢٦٩٠٩٦٠٤٨٥٠٢٥١١٠٧٣١١٦٥٦١
١٤٠٦/١٤٠٥٤٨٠٣٧٣٩٥٦٣٨٧٦٠٠١٧٧٠٤١٢٢٤٤٢٩٩٤٨٦١٨٦٥٩٣٨١٢١٢٤١٢٩٦٧٢

١٤٠٧٤٩٣٠٠٤١٢٣٥٩٠٥٣٥١٧٩٤٦١٢٦٤٣٣٠٥٨٩٦٤٢٥٦٤٠٦١٢٨٣١١٣٣٩٥٥
١٤٠٨٥٣٤٣٢٤٥٠٩١٩٨٥٢٣١٩٨٧٩١٤١٧٨٣٤٠٥٧٧١٦٤٧٢٤١١٤٤٠٥١٤٦٩٨٥
١٤٠٩٥٦٠٢٢٤٩٩١٥١٠٥٩٣٧٢١٢١٤١٥٦٠٠٣٦٨١٤٧٩٧٨٨٠٦٠١٦٠٣٨١٥٨٧٨٩
١٤١٠٥٩٢٢٨٥٣٥٨٧١١٢٨١٥٢٣٠٣١١٦٨٨٤٣٩٩١٥٩٣٠٥٩٠٤٨١٨٣٥٣١٧١٠٨٣
١٤١١٦٢٨٩١٥٦٩٩٠١١٩٨٨١٢٤٨٤٥١٨٢٨٥٤٣١٣٠١٠١٣٤٩٨٨٤٢٠٠١٨١٨٣٠٢٩
١٤١٢٦٥٩٦٨٦١٤٥٢١٢٧٤٢٠٢٦٩٦٠٢٠٤٥٦٤٧٤١٦١٠٨٨٩١١٢٣٨٢٢١٢٧١٩٦٩٦٣
١٤١٣٧١٠٢٦٦٧٤٠٨١٣٨٤٣٤٢٩٥٢٧٢٣٢٦٦٥٢٧٩٣١١٧٠٢١٢٨٨٧٢٤٥٨٩٢١٥٨١٦
١٤١٤٧٥٣٩٢٧٤٥١١١٤٩٩٠٣٣١٩٥٠٢٧٥٧٨٥٩٥٢٨١٢٦٧١١٥٢٦٦٢٧٩٣٧٢٣٧٣٦٨

١٤١٦/١٤١٥٨٠١٩٨٨٠٧٣٤١٦٠٩٣٢٣٥١٦٥٣٠١١٢٦٥٢٧٧١٤٥٩٨١٦٩٧٠٣١٥٦٨٢٥٧٧٧٧
١٤١٧/١٤١٦٨٣٠٦٠٨٦٢٦٠١٦٩٣٢٠٣٦٧٣٧٣٢٦٢٧٦٩٣٦٤١٦٧٠٣١٩٠٩١٣٥٧٩٤٢٧٤٤٧٨
١٤١٨/١٤١٧٨٤٧٩٠٩٠٦٦٨١٧٥٤٥٨٣٨٦٠٠٣٥٩٦٥٧٤٥٦٥١٩١٩٧٢٢٢٧٥٤١٤٧٢٢٩١٤٩٥
١٤١٩/١٤١٨٨٦٢٥٢٩٦٢٨٢١٨٢٥٣٤٤٠٤٠٧٤٠١٩٩٨٠٦٠٦٢١٠١٠٢٦٧٩٢٤٧٨٠٢٣١٠٩٤٢
١٤٢٠/١٤١٩٨٨٤٨١١٠٠٥٢٧١٨٩٠٠٨٤٢١٠٥٤٤٥٨٨٨٦٦٩٣٢٢٩٧٢٣٠٦٨٨٥٣٦٦٠٣٢٩٣٦١
١٤٢١/١٤٢٠٨٩٨٠٠١٠٠٧٧٠١٩٠٥٧٠٤٣١٨٤٤٣٥٦٥٨٦٧٤٩٢٤٨٠٣٣٠٥١٦٥٥٣١٩٣٣٢٦٣٨
١٤٢٢/١٤٢١٩٣٠٢٥١٠٢١٧٦١٩٥٢٠١٤٦٦٨٥٤٤٩٠٧٩١٥٩٢٢٨١٧٠٣٢٠٨٩٦٠٢٥٩٣٤٧٠٥٢
١٤٢٣/١٤٢٢٩٦٠٤٨١٠٣٦٩٣١٩٩٧٤١٤٨٨٤٢٤٧٥٨٥٩٦٤٢٧٣٠٥٩٧٣٤٦٧٨٦٥٢٧٥٣٦١٤٤٣
١٤٢٤/١٤٢٣٩٦٣٧٥١٠١٨٠٦١٩٨١٨١٤٩٠٧٩٤٨٠٥٢٩٧١٣١٣٢٥٧٢٣٥٨٢٠٦٨٣٩٢٣٦٣٧٠٤
١٤٢٥/١٤٢٤٩٨٤١٧١٠٧٦١٩٢٠٦٠٣٦٤٦٧١٠٥٤٣٩٣١٠١١٠٣٣٥٥٦٧٣٩١٥٤٧٤٧٢١٣٨١٨٦٠
١٤٢٦/١٤٢٥١٠٣٧٢٦١٠٩٦٢٩٢١٣٣٥٥٥١٨٩١٥٢٧٨٤١٠٤٦٧٥٣٧٣٨٩٤٢٣٦٥٧٩٧٥٤٣٩٧٧٨٤
١٤٢٧/١٤٢٦١٠٤١٧١١١١٨٥١٢١٦٠٢٢٥٢٣٠٢٥٤٠٥٨١٠٦٣٦٠٣٩٣٢٤٤٥٣٧٤٨٤٦٩٨٤٠٧٠٨٠
١٤٢٨/١٤٢٧١٠٧٢٢٧١١٣٨٢٨٢٢١٠٥٥٥٤٠٣٤٥٧٥٣١١١١٥٦٥٤١١٠٨٤٦٧١٥٨٧٨٢٣٤٢٠٤٤٣
١٤٢٩/١٤٢٨١١٢٨٩٤١١٦٧٩٢٢٢٩٦٨٦٥٤٩٣٧٦١٤١٢١١٦٣٤٩٤٣٦٠٣٤٦٨٨٨٩٠٤٩١٤٣٦٥٢٦
١٤٣٠/١٤٢٩١٠٧٨٢٨١٠٧٨٨٤٢١٥٧١٢٥٥٨٤٢٥٤٢٩٩١١٠١٤١٤٣٧٤٥٤٧٨٦١٩١٦٠٦٤١٧٤٥٩

   المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

إجمالي عدد  
المعلمين 

جدول رقم (٢) : التعليم العام
 عدد المعلمين

ثانوي متوسط دائي  إبت



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٦التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٦٠

 

السنـــــة 

المجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآور

١٣٩٠/١٣٨٩١٤٤٦٣٧٨١٨٢٤٣٣٣٢٢٣٥٥١١٠٦١١٦٢٢٩٥
١٣٩١/١٣٩٠١٥١٨٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٧٣٩٨١١٨٦١٢٤٢٤٣٠
١٣٩٢/١٣٩١١٦٦٦٤٨٨٢١٥٤٤١٨٦٩٤٨٧١٢٧١٥١٤٢٢٧٨٣
١٣٩٣/١٣٩٢١٨٨٠٥٨٧٢٤٦٧٤٦٥٩٥٥٦٠١٣٥١٨١٥٣٣١٨٠
١٣٩٤/١٣٩٣١٩٩٠٧٢١٢٧١١٤٩٠٩٨٥٨٨١٤١١٩١٦٠٣٤٥٩
١٣٩٥/١٣٩٤٢١٤٧٨٨١٣٠٢٨٥٣٢١١٧٦٤٩١٥٦٢٦١٨٢٣٨٥٩
١٣٩٦/١٣٩٥٢٤٨٩١٠٠٨٣٤٩٧٥٨٤١٣٦٧٢٠١٧٧٣٥٢١٢٤٤٢٩
١٣٩٧/١٣٩٦٢٧٣١١١٤٧٣٨٧٨٦٦٠١٦٤٨٢٤٢٠٩٤٨٢٥٧٤٩٥٩
١٣٩٨/١٣٩٧٣١٧٤١٢٧٠٤٤٤٤٧٩٢١٩٨٩٩٠٢٧٣٥٨٣٣١٥٧٦٥
١٣٩٩/١٣٩٨٣٥١٢١٤٧١٤٩٨٣٩٣٧٢٧٣١٢١٠٣٢٢٨٥٤٠٧٦٦٠٠
١٤٠٠/١٣٩٩٣٦٥٨١٦٥٥٥٣١٣١٠٢٧٣٥٠١٣٧٧٣٤٣١١٣٤٥٦٧١٤٦
١٤٠١/١٤٠٠٣٨٦٧١٨٧٧٥٧٤٤١١٠٩٤٣٠١٥٣٩٣٧٥١٣٨٥١٣٧٧٩٦
١٤٠٢/١٤٠١٤٠٨٣٢٢٠٤٦٢٨٧١٢١٢٥١٥١٧٢٧٤٦٣١٧٥٦٣٨٨٦٥٢
١٤٠٣/١٤٠٢٤٢٧٧٢٥١٥٦٧٩٢١٣١٨٦٠٤١٩٢٢٤٩٧٢٢٠٧١٧٩٤٣١
١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٢٣٢٨٣٦٧٢٥٩١٣٨٨٧١٠٢٠٩٨٥٣٣٢٧٠٨٠٣١٠١٦٠
١٤٠٥/١٤٠٤٤٥١٧٣٢٠٠٧٧١٧١٥٠٢٨١٩٢٣٢١٥٨٣٣٠٨٨٩١١٠٩٢٩
١٤٠٦/١٤٠٥٤٥٠٢٣٣١٠٧٨١٢١٥١٢٨٧٥٢٣٨٧٥٩٣٣٣٥٩٢٨١١١٢٧

١٤٠٧٤٦٤٢٣٣٧٠٨٠١٢١٥٥٧٨٩٩٢٤٥٦٦٢٤٣٦٦٩٩٠١١٤٥٨
١٤٠٨٤٨٠٧٣٦١٩٨٤٢٦١٧٤٤١٠٢٧٢٧٧١٧٢٢٤٤٨١١٧٠١٢٣٦٧
١٤٠٩٤٨٧٧٣٧٥٤٨٦٣١١٨٤٣١١٠٣٢٩٤٦٧٦٣٤٩٩١٢٦٢١٢٨٣٩
١٤١٠٤٩٧٦٣٨٣٢٨٨٠٨١٩٧٥١١٣٥٣١١٠٧٣٥٥٢٠١٢٥٥١٣١٧٣
١٤١١٥١٦٧٣٩٣٠٩٠٩٧٢٠٩٥١١٩٤٣٢٨٩٧٧٣٥٨١١٣٥٤١٣٧٤٠
١٤١٢٥٢٩٦٤١٩٤٩٤٩٠٢٢٢٤١٣٥٨٣٥٨٢٨٥٢٦٨٥١٥٣٧١٤٦٠٩
١٤١٣٥٥٥٦٤٦٧٤١٠٢٣٠٢٤٠٩١٦٠٠٤٠٠٩٩٣٧٧٩٥١٧٣٢١٥٩٧١
١٤١٤٥٦٩٧٥٠١٤١٠٧١١٢٦٠٩١٨٢٢٤٤٣١١٠٤٠٨٧٥١٩١٥١٧٠٥٧

١٤١٦/١٤١٥٥٧٠٧٥١٦٤١٠٨٧١٢٦٤٣١٩٥٥٤٥٩٨١٠٥٤٩٤٨٢٠٠٢١٧٤٧١
١٤١٧/١٤١٦٥٨٣٨٥٣٧٩١١٢١٧٢٧٩٩٢٠٩٩٤٨٩٨١٢٥٤١٠٦٤٢٣١٨١٨٤٣٣
١٤١٨/١٤١٧٥٩٣٣٥٥٧٦١١٥٠٩٢٩٣١٢٢٢٣٥١٥٤١٣٤٧١١٧١٢٥١٨١٩١٨١
١٤١٩/١٤١٨٦٠١١٥٨٤٧١١٨٥٨٣٠٧١٢٤٣٧٥٥٠٨١٤٨٢١٣٦١٢٨٤٣٢٠٢٠٩
١٤٢٠/١٤١٩٦١٤٨٦٠٨٦١٢٢٣٤٣٢٦٧٢٦٣٧٥٩٠٤١٦٢٢١٤٩٧٣١١٩٢١٢٥٧
١٤٢١/١٤٢٠٦٢٠٩٦٢٠٦١٢٤١٥٣٣٩١٢٧١٦٦١٠٧١٧٢١١٥٧١٣٢٩٢٢١٨١٤
١٤٢٢/١٤٢١٦٢٦٧٦٣١٨١٢٥٨٥٣٥١٦٢٨١٤٦٣٣٠١٨٠٤١٦٥٠٣٤٥٤٢٢٣٦٩
١٤٢٣/١٤٢٢٦٣٦٣٦٤٥٢١٢٨١٥٣٦٣١٢٩٣٥٦٥٦٦١٩٢٠١٧٨٤٣٧٠٤٢٣٠٨٥
١٤٢٤/١٤٢٣٦٣٨٦٦٤٩٤١٢٨٨٠٣٦٦٦٣٠٦٩٦٧٣٥١٩٨٠١٨٦٩٣٨٤٩٢٣٤٦٤
١٤٢٥/١٤٢٤٦٤٥٤٦٥٤٠١٢٩٩٤٣٦٥٤٣١٩٨٦٨٥٢١٩٩٦١٩٧٤٣٩٧٠٢٣٨١٦
١٤٢٦/١٤٢٥٦٥٢٦٦٦٣٧١٣١٦٣٣٧٦٢٣٣٢٤٧٠٨٦٢١٣٦٢٠٧٩٤٢١٥٢٤٤٦٤
١٤٢٧/١٤٢٦٦٦٠٣٦٧١٤١٣٣١٧٣٨٣٩٣٤٥٢٧٢٩١٢٢٠٠٢١٨٩٤٣٨٩٢٤٩٩٧
١٤٢٨/١٤٢٧٦٦٨٨٦٧٦٦١٣٤٥٤٣٩٢٧٣٥٧٦٧٥٠٣٢٢٥٠٢٢٦٦٤٥١٦٢٥٤٧٣
١٤٢٩/١٤٢٨٦٦٩٤٦٧٨٥١٣٤٧٩٤٠٢٥٣٦٦٧٧٦٩٢٢٣٢٣٢٤٠٨٤٧٣١٢٥٩٠٢
١٤٣٠/١٤٢٩٦٧٧١٦٨٥٥١٣٦٢٦٤٠٩٧٣٧٢٩٧٨٢٦٢٤٢٥٢٣٩١٤٨١٦٢٦٢٦٨

  المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

جدول رقم (٣) : التعليم العام
عدد المدارس

إجمالي عدد  
المدارس 

ثانوي متوسط دائي  إبت
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وع إناث ذآور وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم المجم

١٤١٦٣٩٦٩٣٤٨٩١٧٦٤٦١٥٢٣٧٩١٣١١١٩٢٥٠٣١٧٧٥٣٦٠١٤٦٧٧٨٩٦١١٢٦٣٥٦١٢٤٦٨٤٠١٧٨٤٣١٩٧٨٣٣٧٥ / ١٤١٧

١٤١٧١٥٩٩٧٢٥٦١٠٣٨٤٦١١٤٩٩٥١٦٢٢١٧٣٧٣٥٢٥٠٣٢٧٧٧٦٨٠٢٧٧٠٢٤٦١٩٩١٣٢٢٣٤٣٩٨٧٣٩٧٥٥٨٣٧٤٢ / ١٤١٨

١٤١٨١٣٨١١٠٢٤٨٨٤٤٥٠٠١٣٤٤١٠٠٢٩١٢٩٣٦٩٦٩٤٩٤٣٨٨٦٤٠٧٦٨٤١٦٩٦١١٣٨٠٢٤٤٨٩٢٥٧٠٣٨١٠١٩٣٠ / ١٤١٩

١٤١٩٢٥٠٩٨٣٤٨١٠٨٦٥٨٥١٦٧١٣٦٧٧٣٤٤٠٣٨٨١٧٤٦٧٢٦٨٥٥٤٣٧٤٩٩٧٢٩١١٤٧٩٠٤٨٠١٩٥٤٧٧٣١٠٢٧٩٢ / ١٤٢٠

١٤٢٠٤٩١٢٩١٧٨٩٧٩٣٣٩١٣١٨١٠٦٠٢٠٧١٢٦٧٤١٥٣١٥٥١٣٧٩٦٦٦٨١١٨٥٥٩٠٨٠٢٠٩٣٥٥٥٤٧٤٦٤٨٩٢١٢٠٣٦٦ / ١٤٢١

١٤٢١٣٦٠١٦٧٥٢٧٩٩٣٥٤٨١٥٤١٦٠٨١١٤٧٢٢٣٦٤٧٨٥٦٨٧٧٩٣٣٥٥١٦١٨٢٩٢٧٢٢٥٤٥٤٥٤٦٢١٦٦٩٧٨١٢١٥٩٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢٢٤٢١٧١٤١٣١٢٠٨٦٧٨١٨٨٦٧٣٥١٠٣٨٣٨٤٠٨٠٠٦٦٩٨٧١٠٧٧٨٧٢٢٤٨٤٣٣١٥٢٥٧٩٩٦٥٤٦٩٧١٢٥٤١٣٦٧٢٣ / ١٤٢٣

١٤٢٣٣٢٦١٩٧٥٢٣١٥٣٧٧٧٤٢٣١١٦٣٨١١٠٧٤٨٤٧٧٦٢١٢٢٧٦٩١٧٠٥٣١٣٠٢٧٤٦٧٢١٣٦٩٩٥٨٠٥٣٧١٣٠٥٧١٢١١١٠٨ / ١٤٢٤

١٤٢٤٢٦٥٢٥٦٥٢١١٥٣٣١١٦٩٢٧٠٢١٢٥٦٣١١١٥٦٧٥٦٧٤٥١١٢٩٣٣١٦٩٦٧٨٣٣٤٢٣٧٥١٣٤٠٩٣٦٩٣٢٢٢١٢٢١٨٢٢١٥٤٠٤ / ١٤٢٥

١٤٢٥٢٩٢٢٨١٥٧٣١٦٩٠١١٦٩٢٨٥٩٩٠١٢٠٣١١٠٤٥٦٦٤٨٩٥٣٥٠١٥١٩٩٨٣٥٦٨٥٨٣١٤٤٣٩٩٩٩٥٢١٦١٠٥٣١٧٢٠٠٥٣٣ / ١٤٢٦

١٤٢٦٣٢٤٢٨٧٦١١١٧٩٢١٤٦٦٣٢٥٨١٢٩٣٢٩٥١٥٨٨٦٤٢٥٥٩٩٩٠٨١٦٤١٦٣٣٧٤٤٤١٠٧١٧٤٨١٦١١٠٥١٠٨١١٢٦٧٣٢١٧٧٨١ / ١٤٢٧

١٤٢٧٤٨٩٢٠٥٦٩٤٢٠٨١١٣١٠٣٣٩١٩٨١١٧٧١١٥٨٦٣٩٤٣١٢٨٦٩٢١٩٢٦٣٥١٧٧٠٩١٠١٣٩٢٧٨٤٨٨٥٢٠٣١٤٠٥٢٣٢٢٥٧٢٦ / ١٤٢٨

١٤٢٨٥٠٨٢١٣٧٢١٢١٦٠١٣٦٠٣٥٢٠١٠١٨١٨٤١٢٠٢٦٦٣٧٣١٣٣٥٨٢١٩٩٩٥٥١٨٣٨٢١٠٥٢٤٢٨٩٠٦٨٨٤٤١١٤٥٨٦٣٢٣٤٣٠٤ / ١٤٢٩

١٤٢٩٥٨٠٣١٠٨٩٠٤٥٣٣٣٠٤٣٧٥٧٦١٣٥٥٩٠٨٢٢٦٣١١٣١٦٠٩١٧٩٥٢٠٤٩٥٥١٤٨٤٧١٢٣٠٤٢٧١٥١١٣٤٤٧٥١٠٨٣٦٠٢٤٢٨٣٥ / ١٤٣٠
       

الي . المصدر: وزارة التعليم الع

السنة 

جدول رقم (٤) : التعليم العالي
عدد الطالب المستجدين 

اليماجستيردآتوراه دبلوم متوسط دبلوم ع اليبكالوريوس  إجم
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وعإناث ذآور وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم وع إناث ذآورالمجم المجم

١٤١٦٨٣١٤٦٠١٢٩١٣٦٨٩١٥٦٤٥٢٥٣٢٥٨٦٧٣٢٥١٠٤٢١٢٩٣٤٨٦١٩٧٦٩٨١٣٨٣٢١٥٤٠١٢٩٢٣٣١٢٢٨٢٢١١٠٩٧٨٢٣٣٨٠٠ / ١٤١٧

١٤١٧٧٨١٣٨٦١١٦٧٣٨١١١٦٧٤٥٤٨٥٣٥٨٢٢٨٥٨٦١٢٠٢١٠١٠٥١٣٥٢٢٥٣٤٥١٤٠٠٠١٣١٤٢٢٧١٤٢١٣٩١٦٠١٢٠٥٦٥٢٥٩٧٢٥ / ١٤١٨

١٤١٨٧٥٩٤١٧١١٧٦٣٨٧٧١٩٣٤٥٨١١٦١٧٢٣٤٨٥١١٢٥٦٠٩١٣٨٨٧٥٢٦٤٤٨٤١٣٣٦٩١٣٨٠٦٢٧١٧٥١٤٤٢٣١١٥٥٢٦٦٢٩٩٤٩٧ / ١٤١٩

١٤١٩٨٦٤٥٥٢١٤١٦٤١٩٩٢٤٠٦٦٦٠٥٨٨٢٢٣٠١١١٢١٤٣٩٥٨١٥٥٤٩٨٢٩٩٤٥٦١٣٦٢٦١٤١٦٤٢٧٧٩٠١٦٣٥٢٩١٧٢٨٥٠٣٣٦٣٧٩ / ١٤٢٠

١٤٢٠٩٧٧٤٦٢١٤٣٩٣٥٨٦٢١٨٨٥٧٧٤١٠٤١٥٣٩١٥٨٠١٤٣٩٢٥١٨٠٤٩٨٣٢٤٤٢٣١٩٧٨٣١٨٤٦٩٣٨٢٥٢١٦٩٣١٢٢٠٢١٥٦٣٧١٤٦٨ / ١٤٢١

١٤٢١١١٠٧٧٠٧١٨١٤٣٥٨٧٢٤١٨٦٠٠٥١٠٦٩٣٣٧١٤٠٦١٥٣٧٩٧٢١٣٧١٥٣٦٧٥١٢٣٥٤٩٢٢٠١١٩٥٥٦١١١٩٥٠٥٢٢٣٧٢٩٦٤٣٢٣٤٨ / ١٤٢٢

١٤٢٢٩٦٠٦٠١١٥٦١٣٨١٩٢٦٠٥٦٤٢٤١٠٢٦٢٥٩١٢٨٥١٤٤٢٠٥٢٣٣٢٣٣٣٧٧٤٣٨٤٦٥٠٩١١٥٨٣٥٨٠٩٢١٩٦٥١٩٢٤٨٢٨١٤٤٤٨٠٠ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٢٩٠٧١١٢٠٠١٤٦٧٤٢٨٦٨٧٥٤٢١٢٥٥١٤٥١٤٠٠١٥٣٩٤٦٢٩١٤٧٣٤٤٥٤١٩٥٨١٩١١٠٧٩١٦٨٩٨٢٢١٩٣٥٦٣٠٥٩٨٨٥٢٥٣٤٤ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٠٦٧٩١١٧٩٧٤٩٢٢٢٩١٤٧٨٣٦١٦٤٠٣٢١١٩٦١١٦٤٣٣٢٣١٨٧٠٤٤٨٣٠٣٦٦٤٩٧٤١٤١٣٢٧٩١٠٦٢٣٦٨٧٤٣٣٦٨٦٢٥٧٣٧٣٦ / ١٤٢٥

١٤٢٥١١٣٩٨٩٣٢٠٣٢٥٥٦٢٣٥٧٩٩١٤١١٣٥١٣١٩١٦٧٠١٧٨٤٥٠٣٢٧٤٨٢٥٠٥٩٣٢٦٧٠٤٩١٧٩٤٣٨٤٩٩٢٢٥٣٥٥١٣٥٠٢١٦٦٠٣٧٦٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٢٩٣١١١٧٢٤١٠٥٥٥١٤٢١٧٩٧٦٨١٥٤٨٤٠٥١٩٥٣١٨٧٤٨٩٣٤٠٨٥٧٥٢٨٣٤٦٧٢١٩٩٢١٧٦٩٩٣٩٦٨٢٦٨٠٨٠٣٦٨٣٦٥٦٣٦٤٤٥ / ١٤٢٧

١٤٢٧١٩٠٧٨٩٤٢٨٠١٦٥٣٠٤٦٤٣١١١٧٣١٩٤٣٤٣٩٢٣٨٢١٩٨١٧٨٣٣١٣٢٢٥٢٩٥٠٠٨٢٥٩٧١٣٨٣٦٩٦٤٣٣٢٩١١٥٥٣٥١١٣٤٦٤٢٢٨٩ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٩٣٠٩٠٥٢٨٣٥٦٦٠٨٤٦٩٩١١٣٠٧١٩٦٦٤٤٤٢٤١٠٢٠٠٥٥٦٣٣٥٢٩٨٥٣٥٨٥٤٨٣٥٨٨١٤٠٠٢٩٧٥٩٠٢٩٤٦٤٨٣٥٥٣٤٨٦٤٩٩٩٥ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢٢٨٥١٢٩٩٣٥٨٤٩٩٧٠٨٤٥٨١٨٤٢٨٢١٢٤٢٠١٤٤١٣٨٢٣٢٦٣٨٣٩٥٤٤٣٦٢٨٠٨١٢٤٢٣٢٢٨٤٠٦٥٢٦٣٨٢٧١٢٤٩٤٣٥٦٢٠٧٠٦٨٦٩ / ١٤٣٠

المصدر: وزارة التعليم العــالي.

دبلوم متوسط  إجمــاليبكالوريوس 

جدول رقم (٥) : التعليم العالي

عدد الطالب المقيدين 

دآتوراه

السنة 

اليماجستير دبلوم ع
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المجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآورالمجموع إناث ذآور

١٤١٥٨٤١٠١١٨٥٤٩٤٢١٨٧١٢٣٥٤١١٩٤٧٣١٤٦٣٩١٧١٧٢٣١٨١١٣٧٧٠٤٩٨٦٨٧٥٦١٩٣٤١٢٢٥٩٦٤١٩٣٧ / ١٤١٦

١٤١٦١٩٣٩٦٢٨٩٦٨٣٣٠٤٩٨٧٣٠٦١٥٦٤٦٢١٦٤١٤١٩١٠٣٣٥٥١٧٣٨٢١٦٢١٧١٠٠٣٨٢١٤١٧٢٥٨٧٦٤٧٢٩٣ / ١٤١٧

١٤١٧١١٤٤٧١٦١٤٩٣١٨٨٦٨١٣٢٤١٩٢٥١٦٢٠٢٢٩٢١٢٢١٤١٤٥٠٢٧٦٠٦٥٨٠٩٣٤٠٢٣٩٢٠٢٨٢٢٨٥٢١٤٨ / ١٤١٨

١٤١٨٩٢١٦١٠٨٤٧٧١٣٥٦١٢١٢١٤٦٨٥٨٩١٨٨٨٥٢٥٠٤١٤٣٩٢٦٣١٧٩٦٢٢٢٩٤٠١٢٢٧٥٤٣١٨٨٢٥٤٦٣٦ / ١٤١٩

١٤١٩١٧١٨٥٢٥٦٦٣٠٢٨٧٩١٧٥٠٨١٧٩٦٨٧٢١٠٥٨٢٧٢٤٩٤٨٣٠٧٤٦٧٥٧٧٦٦١٢٤٤١٢٧٠٤٢٣٥٥٦٦٦٢٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٦٤٦٧٢٣١٦٧١٢٨٩٩٦٠٨٠٩١٨٢٩٩١٢٢٩٣٢٣٤١٥٨٥٧٠٩٠٦٩٥٨٨٢٧٦١٥٢٣٤٣١٥٣٤٤٢٩٧٢٧٤٥٠٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٩٧٦٦٢٦٣٦٩٤٢٩٨٩٩٢٦٩٠١٦١٨٥١٢٢٦٢٥٣٦٢٨٠٥٨٩٠٥٨٤٨٢٤١١٤١٢٥٩٦٣٢٦٨٨٤٠٩١٩٧٣٦٠٧ / ١٤٢٢

١٤٢٢٨٦٨٥١٧١٥٦٧٣١٢٨٧٩٦١٠١٢٥٧٣٥٢٤٠٧٦٣٨٣٠٣٦٢٣٧٩١٣٣٦٨٤١٥٤١٧٥٢٢٣٨٧٠٧٤٢٩٧٩٨١٦٨٦ / ١٤٢٣

١٤٢٣٦٣٩٧١٦٠٥٤٠٣٠٩٨٤٩٧٨٢١١١٨٩٣٢١٥١٩٤٠٢١٣٦١٧٣٢١٥٨٤٤٣٥٢٥١٩٣٦٩٣٨٧٤٨٤٤٢٥٥٨٣٠٠٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٣١٢٥٢٢٨٨١٢٤٧٩١٢٩١٧٦٩١٩٩٩٦٨٢٣٥٣٨٤٧٧٥٣٧١٢٩١١٥٤٣٥٥٦٢٤٢١٠٥٩٤٠٦٥٧٥٤١٨٠٩٤٨٣٧ / ١٤٢٥

١٤٢٦٢٩٨٩٧٣٩٥١٠٤٩٥٤٣١٥٩٢٩٣٧١٨٨١١٢٥٢٣٢١٧٥٢١٢٣٧٥٣٤٠١٢٠٤٣٤٨٥٨١٦٩٠١٣٧٥٤٤٥٧٨٠٩٩٥٣٥٣ / ١٤٢٧

١٤٢٧٣١٢١٠٢٤١٤١٠٩٩٥٦٩١٦٦٨٩٨٢١٩٧١١٧٩٢٤٣٢٦٥٤٦١٣٧٨٩٣٩١٢٦١٨٥٠٩٠١٧٧٠٨٣٩٣٣٧٦٠٥٧١٩٩٩٠٨ / ١٤٢٨

١٤٢٨٢٣٥١٨١٤١٦١٢١٠٨٣٥٢٠٤٥١٦١٩١٢٤٠٢٨٥٩٣٣٦٨٢٥٣٤٧٣٨٧١٥٥٣٣٠١٥٥٦٥٨٨٦٦٤٠٠٤٧٦١٢٩٤١٠١٣٤١ / ١٤٢٩

المصدر: وزارة التعليم العــالي.

جدول رقم  (٦) : التعليم العالي
عدد الخريجين  

دبلوم متوسط إجمالي بكالوريوس دبلوم عاليماجستيردآتوراه 
السنة 
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المجموع آخرونمعيدمحاضراستاذ مساعد استاذ مشارك استاذ السنـــــة 

١٤١٦١٠٨٤١٧٧٨٤٥٤٧٢٥٧٦٢٩٧٠٣٤٦١٣٣٠١ / ١٤١٧

١٤١٧١١٢٢١٧٨٠٤٧٥١٢٨٨٤٣١٧٨٦٠٦١٤٣٢١ / ١٤١٨

١٤١٨١٢٤٨١٩٣٢٥١٨٩٢٩٦٤٣٥٨٥١٧٥٠١٦٦٦٨ / ١٤١٩

١٤١٩١٢١٩١٩٠٦٥٢٥٨٣٢٥٥٣٩٦٠١٦٩٥١٧٢٩٣ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٣٠٠٢٠٨٤٥٥٨٦٣٦٠٧٤٢٢٢٢١٢٦١٨٩٢٥ / ١٤٢١

١٤٢١١٣٢٠٢١٣٤٥٩٧٧٤٢٦٧٤٥٩٥٢٣٨٨٢٠٦٨١ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٣٥٥٢٢٢٠٦٥٤٤٤٥١٨٤٥٠٩٢٧٧٢٢١٩١٨ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٣٢٢٥٤٧٠٠٦٤٩٧٧٤٥٠٠٣٢٠٩٢٣٣٥٩ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٨٢٢٣٣٩٧٨٩٥٥٤٩٥٤٦٠٥٣٣٤٤٢٥١٦٠ / ١٤٢٥

١٤٢٥١٥٠٤٢٤٢٨٨٤٤٧٦١٢٣٤٥٨٠٣٧٥٥٢٦٨٣٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٦٨٧٢٥٥٠٩٠١١٦١٣٥٥٦٨٢٢٨٩٩٢٧٩٦٤ / ١٤٢٧

١٤٢٧٥٤١٠٥٣٩٥٥٥١٧٥٦٤١٣٨٠٨١٨٤٩٢٧٦٢٠ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٨٧٨٣٠٢٨٩٣٣٤٤٨٤٨٨٤١٦٩١٩٢٨٤٢٣ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢١٤١٤٠٠٧٩٩١٣٥٦٧٥٨٨٠٨١٠٨٢٣١٦٢٦ / ١٤٣٠

المصدر: وزارة التعليم العالي.

جدول رقم (٧) : التعليم العالي
عدد اعضاء هيئة التدريس 
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١٤٠٥/١٤٠٤٢٥٤٤٠٢٧٦٣٥٢١٥٣٣٣٣٩٢٩٤٢٠٤١٣

١٤٠٦/١٤٠٥٢٤١٣٩٦٠٦٥٤٨١٦٩٣٤٦٩٩٤١٢١٢٠٥

١٤٠٧٣٣٢٤٦٥٣٧٣٨٣٢٦٦٤٨٠٧٣٧٨٢٠٤٩٢

١٤٠٨٨٨٧٥٣٦٢٧٧٥٥٤٢٢٦٨٢٩٢٤٢٢٤٣٥٠

١٤٠٩١٤٠٣٦٢٤٣٧٩٨٠٣٧٠٩٣٠٩٥٣٤٢٦٤٦٠

١٤١٠٢٢٤٧٦٨١٥٧١٩٨٣٩٩٩٨٩٩٤٣١٢٧٠٧٩

١٤١١٣٣٧٩٧٣٧٥٧٠٢٥٤٠٨١٠٥٠٩٥٦٤٢٨٨٠١

١٤١٢٤١١٩٧٩٢٩٧٣٥١٥٠٦١١٣١٨٨٤٢٢٩٨٧٨

١٤١٣٥٧٠٣٨٢٤٥٨٥٠١٧٠٢١٤٩٨٩٥١٢٣٤١٦١

١٤١٥/١٤١٤٦٦٤٨٨٦٧٢١٠٣٣٥٧٧٤١٦٦٠٨٨٧٨٣٦٩٦٧

١٤١٦/١٤١٥٧٢١٤٨٥٥٨١٠٩٩٥٧٣٧١٧٣٨٨٨٤١٣٨٠٨٣

١٤١٧/١٤١٦٦٩٩٩٨٠٤٥١٠٩١٦٨٢١١٩٥٦٨٢٨٢٣٧٠١٩

١٤١٨/١٤١٧٧٦٢٩٧٨١٦٩٥٥٤٨٣٩٢٠٧٣٧٤٥٨٣٥٣٦٩

١٤١٩/١٤١٨٨٨٨٠٧٧٦٦٨٢٢٨٦٧٠٢١٧٨٩٥٧٣٣٧٢٩٥

١٤٢٠/١٤١٩١٣٩٩٨٩٥٦١٧٢٩٤٦٣٩٢٣٠٨١٢٣٨٧٤٦١٨٧

١٤٢١/١٤٢٠١٩٦٣٥٩٤٧٠٦٩٠٩٤٤٩٢٤٣٠١١١١١٥٠٠٠٤

١٤٢٢/١٤٢١٢٢٨٣٥١١٠٠٦٧١٧٩٣٢١٢٦٩٣١١٦٥١٥٥٦٨٥

١٤٢٣/١٤٢٢٣٠٠٦٠١١٥٩٠٧٧٩٤٣٠٣٢٩٨٧١٣٣٣٢٦٦٠٦٦

١٤٢٤/١٤٢٣٣٣٨٧٦١١٨٩٠٧٦٦٠٣١١٣١٧١١٣٨٤٧٧٠٧٥٥

١٤٢٥/١٤٢٤٣٩٥٣٩١٢٢٦٤٧٢١٢٢٥٩٣١٤٥١٣٤٤١٧٥٨٦٠

١٤٢٦/١٤٢٥٤٠٥٨٦١٢٠٠١٦٠٥٢٢٥٣٢٧٤٨١٢٤٦١٧٤١٠١

١٤٢٧/١٤٢٦٤٠٣٦٠٧٨١٩٣٣٤٢١٣٤١٨٣٥١٣٩٠٩٦٧٣٩٩
*١٤٢٨/١٤٢٧٥٤٦٧٢٣٨٣٦١٦٢٣٤١٨٨٧١٥٤٠٣٧٦٤٦٢

١٧٤٣٠٨٣٣٤٧--------١٤٢٩/١٤٢٨٦٥٩١٧

١٧٦٠٧٨٦٦٧٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٦٩٠٦٨

  *  الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاهد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨هـ.

**  تم تطوير برامجها إلى آليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨هـ.

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدول رقم (٨) : التعليم التقني والتدريب المهني
إجمالي عدد الطلبة

   المعاهد ** 
المجموع الزراعية

  معاهد ** 
المراقبين  

الفنيين 

معاهد 
التدريب  
المهني 

المعاهد  ** 
الثانوية  
الصناعية 

  المعاهد  ** 
الثانوية  
التجارية

الكليات  
التقنية  السنـــــة 
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١٤٠٥/١٤٠٤٦٢١١١٢١٦٤٧٣٤١٣٣٦٣٩٤٩٣٨٢

١٤٠٦/١٤٠٥٧١٨٥٢١٦٨٣٤٦١١٢٦٩٩١٩٧٥٥

١٤٠٧٦٣١٠٥١١٤٧٤٢٩١٢٠٥٥٤٥٨٢٨٢

٥٧٣٤٨٥٢٧-١٤٠٨١٠٠٩١٦١٧٣٥٤٢

١٤٠٩٤٤٧١١٣٨١٩٣٠٦٤١٧٤٧٠٨٩١٠٨٤٢

١٤١٠٤٧٩١٤٨٩١٨٥٦١٣٣٢٥٩٦٧٩٧١١٠١٣

١٤١١٥٩٠١٧٣٥١٩٤٩٧٩٣٠٢٦١٢٤١٠٧٧٩

١٤١٢١٢٤٨١٩٦٠١٧٩٧٩٠٢٩٧٥٩١١١١٣٠٣

١٤١٣١٣٥٤١٨٣٤١٥٥٣١٣٣٢٧٨٦٣٥٥١١٥٠٧

١٤١٥/١٤١٤١٧٠٦١٩٥٤١٨٩٥١٥٠٣٣٦٦١٩٨١٢٢٣٩

١٤١٦/١٤١٥١٩٦٧٢٠٦٩٢٤٢٥١١٩٤٧٨٦٠٦٠١٣١١٨

١٤١٧/١٤١٦١٩٠٩٢٠٦٠٢٥٥٦٢٠٥٥١٩٥٢٥١١٢٥٠٠

١٤١٨/١٤١٧١٩١٦١٨١٩٢٦٤٩١٩٥٤٨٧٥٥٤٤١٢٦١٠

١٤١٩/١٤١٨١٨٩٠١٦٣٥٢٨٦٢١٩٤٥٦١٤٧٤٩١١٨٩١

١٤٢٠/١٤١٩١٧٦٠١٤٢٠١٩٧١٢٠٣٥٧٦٥٩٩٤١١٩٢٤

١٤٢١/١٤٢٠٢٢٤٢١٧٣٤١٧٣٠١١٦٦٤٦٥٦٦٧١٢١٣٥

١٤٢٢/١٤٢١٣٨٤٥٢٣٠١١٧٧٥١٢٤٦٥٩٥٥١٨١٤٢٢٢

١٤٢٣/١٤٢٢٤٧٨٤٢٢٤٣١٧٨٢٧٤٧١١٦٦٠٦١٦٢٠٠

١٤٢٤/١٤٢٣٧٣١٠٢٧٥١١٨٨٥٤٩٨١٠٦٥٥٥١٩٣٦٠

١٤٢٥/١٤٢٤١٠٩٦٤٣١٧٤٢٠٣٠٨٦٩٥٦٦٣١٣٢٣٥٢٣

١٤٢٦/١٤٢٥١٠٠٥٦٣٥٣٩٢١٦٠٨٨٨٨٠٧٧٩٦٢٤٥١٩

١٤٢٧/١٤٢٦١١٢٦٧٣٨٥٤١٥٨٦٩٠٩٢٨٧٦٧٥٢٥٤٠٠

١٠٧٠٧٢٣١٣٣--------١٤٢٨/١٤٢٧١٢٤٢٦

٧٩٦٦٢٠٧١٦--------١٤٢٩/١٤٢٨١٢٧٥٠

  *  بيانات أولية.
**  تم تطوير برامجها إلى آليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨هـ.

 (-)   اليوجد خريجون لهذا العام بسبب تمديد فترة الدراسة من سنتين إلى ثالث سنوات بمعهد المراقبين الفنيين.
المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدول رقم (٩) : التعليم التقني والتدريب المهني
عدد الخريجين*

المعاهد  ** 
المجموع الزراعية

  معاهد ** 
المراقبين  

الفنيين 

  معاهد 
التدريب 
المهني 

ة  الكليات التقني
المعاهد  ** 

الثانوية  
الصناعية 

  المعاهد  ** 
الثانوية  
التجارية

السنـــــة 
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١٤٠٥/١٤٠٤٧٧٦٩٠٥٤١٤٢٨٣١٠٥٨٢٤٩١

١٤٠٦/١٤٠٥٧٨٧٦٠٥٥٤٤١٨٥١٠٦٩٢٥٨٧

١٤٠٧٩١٧٧٦٥٥١٤٤٨٢١١٠٨٢٦٥٢

١٤٠٨١٩٦٧٨٤٥٦٠٤٧٩١١٣٠٨٢٩٨٦

١٤٠٩٣٣٤٨١١٤٨٦٤٢١١٣١٣٠٣٣٠٨٩

١٤١٠٤٠٣٨٣٤٤٩٤٣٩١١٦١٢٨٨٣١٧٤

١٤١١٥١٠٨٨٢٥٠١٤٠١٣٠١١٧١٣٢٣٤

١٤١٢٥٧٣٩٦٤٥٢٥٥٠١٤٥١٢٥٨٣٥١٥

١٤١٣٩٥١١١٢٧٦٠٨٨٣٢٢٢١٤١٨٤٤٠٩

١٤١٥/١٤١٤٩١٣١١٢٦٦٦٠٩٤٢٤٠١٤٧٩٤٥١٢

١٤١٦/١٤١٥١١٣٤١١٨٠٧٢٢١١٤٢٨٣١٤٦٧٤٩٠٠

١٤١٧/١٤١٦١١٢٠١٢٤٧٦٥٠١١٧٣١٥١٤٨٢٤٩٣١

١٤١٨/١٤١٧١١١٨١٢٤٣٦٧٤١٢١٣٢٤١٤٧٤٤٩٥٤

١٤١٩/١٤١٨١٣٢٢١١٦٦٦٣٢١٢٢٣٦٣١٤٧١٥٠٧٦

١٤٢٠/١٤١٩١٤٦٧١١٦٧٥٨٧١٢١٣٧٥١٥٠٩٥٢٢٦

١٤٢١/١٤٢٠١٦٣٨١١٤٤٥٧٧١٢٥٣٨١١٣٤٩٥٢١٤

١٤٢٢/١٤٢١١٦١٧١١٧١٥٥١١٣٢٣٨٨١٣٦٢٥٢٢١

١٤٢٣/١٤٢٢١٩٨٧١٢٠١٥٤٢٥٤٣٨٥١٣٩٨٥٥٦٧

١٤٢٤/١٤٢٣٢٢١٥١٣٣٢٥٦٠٦٣٤٢٧١٥٢٤٦١٢١

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤٢٩١٢٧٧٥٢٥٥٩٤٠٠١٥٢٦٦٢١٦

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨٤٢١٢٠٨٤٥٧٥٦٣٣٨١٤٧٤٦٣٧٥

٢٨٨٢٧٣٧١--------١٤٢٧/١٤٢٦٤٤٨٩
*٣٠٩١٧٠٤٥--------١٤٢٨/١٤٢٧٣٩٥٤

٢٧٠٣٧٠٩٨--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٣٩٥

٢٤٩٧٦٣٨٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٨٨٨

    *  الكليات التقنية تشمل عدد أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا التقنية للبنات.

 ** تم تطوير برامجها إلى آليات تقنية. 
المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدول رقم (١٠) : التعليم التقني والتدريب المهني
عدد أعضاء هيئة التدريس

 الكليات  
التقنية 

المعاهد  ** 
الثانوية  
الصناعية 

  المعاهد  ** 
الثانوية  
التجارية

المعاهد  ** 
المجموع الزراعية

  معاهد ** 
المراقبين  

الفنيين 

  معاهد 
التدريب 
المهني 

السنـــــة 
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١٤٠٥/١٤٠٤١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٦/١٤٠٥١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٧١٨١١١٣٢٥٤٩

١٤٠٨٤٨١١١٣٢٨٥٥

١٤٠٩٤٨١١١٣٢٩٥٦

١٤١٠٦٨١١١٣٢٩٥٨

١٤١١٦٨١١١٣٣٠٥٩

١٤١٢٦٨١١١٥٣٠٦١

١٤١٣٦٨١٥٢٥٣٠٦٦

١٤١٥/١٤١٤٦٨١٥٣٥٣٠٦٧

١٤١٦/١٤١٥٦٩١٥٣٥٣٠٦٨

١٤١٧/١٤١٦٦١٠١٦٣٥٣٠٧٠

١٤١٨/١٤١٧٦١١١٦٤٥٣٠٧٢

١٤١٩/١٤١٨١٠١٢١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٠/١٤١٩١١١٢١٦٤٥٣٠٧٨

١٤٢١/١٤٢٠١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٢/١٤٢١١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٣/١٤٢٢١٧١٠١٦٤٥٣١٨٣

١٤٢٤/١٤٢٣٢٠١٠١٦٣٥٣٢٨٦

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤١٠١٦٣٥٣٤٩٢

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨١٠١٦٣٥٣٤٩٦

١٤٢٧/١٤٢٦٣٣١٠١٦٢٥٤٧١١٣

*١٤٢٨/١٤٢٧٣٨٩١٢١٥٥٢١١٧

٥٧١٠١--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٤

٦٢٩٧--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٥

  *  الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاهد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨هـ.

**  تم تطوير برامجها إلى آليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨هـ.

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

جدول رقم (١١) : التعليم التقني والتدريب المهني
عدد الكليات والمعاهد

المعاهد  ** 
المجموع الزراعية

  معاهد ** 
المراقبين  

الفنيين 

  معاهد 
التدريب 
المهني 

ة  الكليات التقني
المعاهد  ** 

الثانوية  
الصناعية 

  المعاهد  ** 
الثانوية  
التجارية

السنـــــة 
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٨٢٤--١٣٩٩٨٢٤
٨٨٩--١٤٠٠٨٨٩
١٤٠١٩٣٥٦٤٩٩٩
١٤٠٢٩٧٣١٠٥١٠٧٨
١٤٠٣١٠٨٤١٦٤١٢٤٨
١٤٠٤١١١٩١٨٤١٣٠٣
١٤٠٥١٣٠٦٢٢٤١٥٣٠
١٤٠٦١٤٣١٢٢٦١٦٥٧
١٤٠٧١٤٣٨٢٧٤١٧١٢
١٤٠٨١٤٧٧٣١٣١٧٩٠
١٤٠٩١٦٣٩٣٥٠١٩٨٩
١٤١٠١٦٦٨٣٩٢٢٠٦٠
١٤١١١٦٩٢٤٠٩٢١٠١
١٤١٢١٧٠٢٤٦٤٢١٦٦
١٧٠٧--١٤١٣١٧٠٧
١٤١٤١٧١٩٥٥٢٢٢٧١
١٤١٥١٧٢٥٥٩١٢٣١٦
٥٩٨٥٩٨--١٤١٦
١٤١٧١٧٣٧٦١١٢٣٤٨
١٤١٨١٧٥١٦٢٢٢٣٧٣
١٤١٩١٧٥٦٧٠٦٢٤٦٢
١٤٢٠١٧٦٦٧٠٨٢٤٧٤
١٤٢١١٧٨٦٧٤٤٢٥٣٠
١٤٢٢١٧٩٢١٠٥٩٢٨٥١
١٤٢٣١٨٠٤٩٧٣٢٧٧٧
١٤٢٤١٨٢٤١.٠٤١٢٨٦٥
١٤٢٥١٨٤٨١٠٤٣٢٨٩١
١٤٢٦١٩٠٥١٠٥٥٢٩٦٠
١٤٢٧١٩٢٥١٠٥٧٢٩٨٢
١٤٢٨١٩٢٥١١٥٢٣٠٧٧
١٤٢٩١٩٨٦١٨٧١٣٨٥٧

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

جدول رقم (١٢) : عدد المراآز الصحية و المستوصفات الخاصة في القطاع الصحي

المجموع  عدد المستوصفات الخاصة  السنـــــة 
 مراآز الرعاية الصحية بوزارة 

الصحة 
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األسّرةالمستشفيات األسّرةالمستشفيات األسّرةالمستشفيات األسّرةالمستشفيات 

٦٧١٠٩٧٨--------١٣٩٩٦٧١٠٩٧٨
٢٤٨٣٦٩١٤٤٥١------١٤٠٠٦٩١١٩٦٨
٢٨٢٦٨٥٩٨١٥٧٥١----١٤٠١٧٠١٣٠٦٦
٣١٣٢٦٤١٠٣١٧٥٩٧----١٤٠٢٧٢١٤٣٣٣
٥٠٥٥٣٢٣٤٤٠١٠٦٢٣٨٨٢--١٤٠٣٧٤١٥٣٨٧
٥٤٣٢٣١٣٤١٢١١٧٢٦٨٠٥--١٤٠٤٨٦١٧٩٦١
٦١٧٠٤٠٣٩٩٣١٤٥٣٠٩٥٩--١٤٠٥١٠٥٢٠٧٩٦
٦٢٨٣٤١٤٤٧٤١٨٢٣٤٦١٩--١٤٠٦١٤١٢٣٨٦٢
٦٤٣٧٤٣٥٠١٩٢٠٠٣٧٣٥٨--١٤٠٧١٥٧٢٥٩٠٢
٦٥٧٧٥٥٥٩٥٦٢١٧٣٨٨٤٨--١٤٠٨١٦٢٢٦٣١٥
٦٥٩٢٦١٦٤٤٥٢٢٣٣٨٩٥٥--١٤٠٩١٦٢٢٥٩١٨
٦٩٣٧٦٤٦٦٨٠٢٢٧٣٩٤٥٢--١٤١٠١٦٣٢٥٨٣٥
٧١٢٩٦٦٦٦٨٠٢٣٢٤٠٦٧٥--١٤١١١٦٦٢٦٨٦٦
٧٢٨٥٧٢٦٩٨٨٢٤٢٤١١٥١--١٤١٢١٧٠٢٦٨٧٨
٧٣٣٨٧٥٧٤٧٧٢٤٩٤١٧٨٩--١٤١٣١٧٤٢٦٩٧٤
٨٣٥٧٧٢٦٥٩٢٢٤٥٤١٨٢٧--١٤١٤١٧٣٢٦٨٧٨
١٤١٥١٧٥٢٦٧٣٧٣٩٨٥٦٣٧٤٦٦١٦٢٨٨٤١٩١٦
١٤١٦١٨٠٢٧٠٥٨٣٩٨٧٩٤٧٥٦٨٧٦٢٩٤٤٢٧٢٨
١٤١٧١٨٢٢٧٤٢٨٣٩٨٩٧٠٨٤٨١٨٥٣٠٥٤٤٥٨٣
١٤١٨١٨٦٢٧٧٩٤٣٩٩١١٩٨٧٨٤٩١٣١٢٤٥٤٠٤
١٤١٩١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٨٩٨٧٦٦٣١٦٤٥٧٩٩
١٤٢٠١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٩١٨٨٨٦٣١٨٤٥٩١٩
١٤٢١١٩٠٢٨١٤٠٣٩٩٣٧٦٩٤٩١٠٦٣٢٣٤٦٦٢٢
١٤٢٢١٩٣٢٨٢٦٨٣٩٩٤١٣٩٩٩٣٣٧٣٣١٤٧٠١٨
١٤٢٣١٩٥٢٨٥٢٢٣٩٩٦٠٤١٠٥٨٩٥٤٣٣٩٤٧٠٨٠
١٤٢٤٢٠٠٢٨٧٥١٤٠١٠٣٠٠١١٠١٠١٣٣٣٥٠٤٩١٨٤
١٤٢٥٢٠٠٢٨٧٥١٣٨٩٩٧٥١١٣١١١٣٥٣٥١٤٩٨٦١
١٤٢٦٢١٣٣٠٣١٧٣٨١٠١٥٦١٢٣١٢٥٤٧٣٧٤٥٣٠٢٠
١٤٢٧٢١٨٣٠٦١٧٣٩١٠٢٥٧١٢٧١٢٥٩٠٣٨٤٥٣٤٦٤
١٤٢٨٢٢٥٣١٤٢٠٣٩١٠٨٢٨١٢٣١١٢٧١٣٨٧٥٣٥١٩
١٤٢٩٢٣١٣١٧٢٠٣٩١٠٨٠٦١٢٣١١٣٦٢٣٩٣٥٣٨٨٨

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

جدول رقم (١٣) : عدد المستشفيات واألسّرة

المجموع  رى  وزارة الصحة القطاع الخاص الجهات الحكومية األخ
السنـــــة 
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ممرضينأطباء ممرضينأطباء ممرضينأطباء ممرضينأطباء 

١٣٩٩----------------
٣٧٩٣٦٨٥٩--------١٤٠٠٣٧٩٣٦٨٥٩
١٤٣٦٢٠٦٢٦٠٥٤١١١١٣----١٤٠١٤٦١٨٩٠٥١
١٩٦٦٣٤٢٢١٩٦٦٣٤٢٢--------١٤٠٢
١٤٠٣٦٤٥٣١٢٣٦٧٢٣٠٨٤٢٥٥٢٦٣٤٤٥٤٨١١٣٩٥٢١١٧٠
١٤٠٤٧٤٩٠١٤٩١٩٣٣٦٩٨١٧١٣٠٣٤٤٧٢٢١٣٨٩٣٢٧٨١٢
١٤٠٥٩٢٥٧٢٠٧٠٧٢٨٧٣٥٦٣٠٢٩٤٢٣٤٢٤١٥٠٧٢٢٩٧٦١
١٤٠٦١٠٣٥٩٢٤٥٢٨٣٥٧٥٨٣٨١٣٥٩٤٥١٦٦١٧٥٢٨٣٨٠٧٥
١٤٠٧١١٣٢٦٢٥٩٨٦٣٦٥٤٨٥٥١٣٥٥١٥٩٨٣١٨٥٣١٤٠٥٢٠
١٤٠٨١١٩٤٠٢٧١٦٩٤٢١٤٩٢٠٠٤٣٣٠٧٥٩٤٢٠٤٨٤٤٣٩٦٣
١٤٠٩١٢٦١٧٢٨٢٦٦٤٢٩٨٩٢٥٥٤٩٩٢٨٣١٩٢١٩٠٧٤٥٨٤٠
١٤١٠١٢٩٥٩٢٩١٢٤٤٦٥٨١٠٢٤٥٥٤٦٠٨٦٩٧٢٣٠٧٧٤٨٠٦٦
١٤١١١٤٠٨٢٣٠٧٩٩٤٨٣٩١٠٦٥٤٥٧٨٨٨٤٩٠٢٤٧٠٩٤٩٩٤٣
١٤١٢١٣٩٠٠٣٢٢٢٩٤٧٢١١١٤٢٢٦٦٥٧١٠٢١٦٢٥٢٧٨٥٣٨٦٧
١٤١٣١٤٥٥٤٣٣٣٧٣٥٠٧٦١٢٤٨٥٨١٣٥١١٢٣٢٢٧٧٦٥٥٧٠٩٠
١٤١٤١٥١٢٥٣٥٦٨٧٦١٧٦١٥٦٢٢٧٩٢٦٩٩٣٧٢٩٢٢٧٦١٢٤٦
١٤١٥١٥٤٧٦٣٥٢١٩٦٥٣٩١٥٥٣٤٨٢٩١٩٩٨٣٣٠٣٠٦٦٠٧٣٦
١٤١٦١٥٢٦٦٣٤٩٤٧٦٧٩٦١٥٦٧٩٨٤٨٢١٠٥٨٨٣٠٥٤٤٦١٢١٤
١٤١٧١٤٧١٧٣٤٧٣٩٦٨٠٦١٦٤٤٧٨٨٩١١٠٨٠٠٣٠٤١٤٦١٩٨٦
١٤١٨١٤٤٠٧٣٦١٠١٦٨٥٣١٧٠٨٠٩٠٢١١١٦٠٩٣٠٢٨١٦٤٧٩٠
١٤١٩١٤٧٨٦٣٦٣٤٠٦٨٩١١٦٩٢٠٩٨٢٥١٢٢٦٦٣١٥٠٢٦٥٥٢٦
١٤٢٠١٤٩٧٠٣٧١٢٦٧١٩٩١٧٢١٢٩٠٥٣١٢٦١٠٣١٢٢٢٦٦٩٤٨
١٤٢١١٤٩٥٠٣٦٤٩٥٧٥٨٨١٧٦٦٤٩٤٤٥١٣٢٦٢٣١٩٨٣٦٧٤٢١
١٤٢٢١٦١١١٣٧٦٦٦٧٤٣٩١٧٣٤٩٨٩٠٦١٣٣٢٦٣٢٤٥٦٦٨٣٤١
١٤٢٣١٦٦٤٥٣٧٩١٨٨٤٠٦١٩٤٨٧١٠٧١٧١٣٩١٣٣٥٧٦٨٧١٣١٨
١٤٢٤١٧٦٢٣٣٨٠١٩٩٣٣١٢٠١٤٢١١٥٤٢١٥٩٥٣٣٨٤٩٦٧٤١١٤
١٤٢٥١٨٦٢١٤١٣٥٦٨٨٥٦١٩٤٢١١٢٧٨٨١٧٨١٠٤٠٢٦٥٧٨٥٨٧
١٤٢٦٢٠٢١٩٤٢٦٢٨٩٣٤٣١٩٩١٣١٣٧٨٦١٧٤٥٣٤٣٣٤٨٧٩٩٩٤
١٤٢٧٢١٢٦٥٤٤٣٩٥١٠٢٣٣٢٠٤٨٨١٤٠٩١١٨٩٨٥٤٥٥٨٩٨٣٨٦٨
١٤٢٨٢٢٦٤٣٥١١٨٨١٠٨٠٨٢١٤٦٢١٤٤٦٨٢١٠٨٥٤٧٩١٩٩٣٧٣٥
١٤٢٩٢٤٨٠٢٥٥٤٢٩١١٥٩٢٢٣٥٣٦١٦٤٤٤٢٢٣٣٣٥٢٨٣٨١٠١٢٩٨

 (--)  غير متوفر.

جدول رقم (١٤) : عدد األطباء والممرضين

المجموع 

المصدر: وزارة الصحة.

رى  وزارة الصحة القطاع الخاص الجهات الحكومية األخ
السنـــــة 
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٢٦٤٤----١٤٠٠٢٦٤٤

٥١٣٧----١٤٠١٥١٣٧

١٤٠٢--------

١٦٢٤٧٢١٢--١٤٠٣٥٥٨٨

١٤٠٤٧٩٦٣٣٩٢٨١٨٩٩١٣٧٩٠

١٣٢١٩--١٤٠٥١٠٠٨٦٣١٣٣

١٤٠٦١١٥١٣٤٢١٦٢٣٣٣١٨٠٦٢

١٤٠٧١٢٧٩٣٤٢٨٤٢٥٩١١٩٦٦٨

١٤٠٨١٤٠١٣٥٩٤٢٢٧٥٦٢٢٧١١

١٤٠٩١٥١٢٥٦٥١٨٣٥٤٩٢٥١٩٢

١٤١٠١٥٣٢٩٦٦٩٦٣٧٠٤٢٥٧٢٩

١٤١١١٧٣٨٣٧٣٤٥٣٨١١٢٨٥٣٩

١٤١٢١٧١٩٥٦٨٠٦٤٣١٩٢٨٣٢٠

١٤١٣١٨٥٢٨٧٦٥٩٥٦٥٣٣١٨٤٠

١٤١٤١٩٣٢٥٨٩٥٨٣٨٨٤٣٢١٦٧

١٤١٥١٩٩٧٣٩١٩٧٣٨٧٧٣٣٠٤٧

١٤١٦٢٠٢٥٠١٠٠١٤٤٠١٣٣٤٢٧٧

١٤١٧٢٠١٣١٩٣٠٢٦٥٤٠٣٥٩٧٣

١٤١٨٢٠٦١٥١٠٤٥٧٧٦٢٨٣٨٧٠٠

١٤١٩٢٢١٨٨١٠٥٠٢٩٠٧٣٤١٧٦٣

١٤٢٠٢٣٠٧٣١٠٧٢٢٦٦٢٧٤٠٤٢٢

١٤٢١٢٢٢٥٥٩٨٦٧٦٣٩٧٣٨٥١٩

١٤٢٢٢٣٠٦١١٠٩٤٦٩٨٦٥٤٣٨٧٢

١٤٢٣٢٣٢٨٩١١٦٣٩٥٤٠٧٤٠٣٣٥

١٤٢٤٢٣٣٦٩١٤٠٤١٧١٤٨٤٤٥٥٨

١٤٢٥٢٢٩٦٩١٣٨٤٣٨٠٤١٤٤٨٥٣

١٤٢٦٢٤٢٣٩١٤٦٧٣٧٠٦١٤٥٩٧٣

١٤٢٧٢٦٠٧٥١٥١٩٢٧٨٧٢٤٩١٣٩

١٤٢٨٢٧٩٥٨١٦١٦٢٧١٦٨٥١٢٨٨

١٤٢٩٣٠٢٨١١٧١٨٣٨٤٦٢٥٥٩٢٦

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

 جدول رقم (١٥) : عدد الفئات الطبية المساعدة

المجموع  رى  السنـــــة  وزارة الصحة القطاع الخاص  الجهات الحكومية األخ
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(  ألف هكتار )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤ المجموع المجموع

١٢٣٤

١٩٧١٣٠٨٢٥٣٠١٠٠٣٠١١٠٠٣٤٤٣٤١٤١٩
١٩٧٢٣٩١٥٨١٤١٥٢١٥٦١١٠٢٩٣٦٣٢٢٥٤
١٩٧٣٣١١٧١٣٩١٦٧٢٠١٧٠١٨٣٨٢٩٢٨٦
١٩٧٤٨٣٣٦٢٧٦٦١٠٣٤١٤١٧٠٥٥٦٨٦٣٦٠١
١٩٧٥٦٢٣٦٢٣٧٣٧٢٣٤٧٢١٠٥٦٦٤٤٥٥١١
١٩٧٦٧٤٣٣٣٠٢١٠١٠٤٤٣٢١٦٠٤٨٧٢٣٤٥٨٦
١٩٧٧٧٢٣٢٢٧٣٦٨٣٣٩٤١٨٠٥٣٦٤٤٦٥٥٧
١٩٧٨٦٠٣٤٣٠٢١٨١٤٠٦١٦٠٤٤٦٩٤١٥٦١
١٩٧٩٦٧٣٣٣١٩٥٩٢٤٣٤١٧٠٥٢٧١٤٢٦٠١
١٩٨٠٦٧٣٠٣٥٠٢٤٢٤٥٥١٨٠٥٣٧٢٢٩٦٠٩
١٩٨١٧٤١٢١٧٣٨٨٢٢٧٦١٣٠٤٥٧٣٤١٤٣٥
١٩٨٢١٥١١١٩٦١٣٢٢٦٤٢٠٠١٠٠٧٨١٥٥٥٩٧
١٩٨٣٢٤٥١٠٥٩١١٤٣٢٠١٩١٦٩٧٠٢٧٣٧٣١
١٩٨٤٤٠٤٣٣٨٠١٤٤٥٠٢٧١٨٩٧٣١٧١٧٨٣
١٩٨٥٥٨٧٢٣٧١٢٣٦٣٤٢٥١٩٣٧٥١٤٥٩٤٦
١٩٨٦٥٦٦٣٣٨٢٣٢٣٦٤٣٢٤٢٨٧٧٨١٣٩٩٤٧
١٩٨٧٦٠٢٥٦٧٢٣٨٤٧١٨٢٣٢٩٩٨٢١٦٣١٠٦٢
١٩٨٨٧٢٦٦١١٥٢٤٥٣٨٩٨٢٣٢٩٨٨٢١٦٨١٢٤٥
١٩٨٩٧٨٠٦١٢١٢٥٤٤٩٦٨٢٢٢١٠٥٨٨١٦٦١٣٢٦
١٩٩٠٧٧١٨١٣٨٢٥٦٤٩٧٨٢٥٣١٠٩٩١٢٠١١٣٧٩
١٩٩١٨٩٦٦١٢٤٢٦١١١٠٩٠٢٣٤١٠٦٩٦٢٢٧١٥٢٠
١٩٩٢٩٢٤٦١٢٧٢٦٢٣١١٢٥٢٥٦١٢٤١٠٣٢١٩١٥٧١
١٩٩٣٧٦٤٦١٤٦٣٢١٢٣١١٣٣٢٦٩١٢٥١١٣٢٢٦١٥٩٦
١٩٩٤٥٨٢٧١٦٢٣٣١٦٢١٠٧١٢٥١٣١٣٤١١٨٢٧٣١٥٩٦
١٩٩٥٣٦٩٨١٨١٣١٤٥٣٧٠٨٢٨١٩١٥٩١٣٠٣٠٥١٣٠٢
١٩٩٦٢٧٤٨١٨٤٣٩٥٣٥٦٦٢٨١٨١٥٦١٣٩٣١٣١١٧٣
١٩٩٧٤٠٣٨١٨٢٣٥٩٢٦٥٩٣٠١٩١٦٢١٤٦٢٩٧١٢٦٣
١٩٩٨٣٨٥٨١٨٠٣٤٦٢٦٢٤٢٠١٦١٢٠١٤٨٢٣٩١١٣١
١٩٩٩٤٨٤٦١٥٥٤٤١٢٦٩٣١١١٦٩٢١٩٠٢٥١١٢٢٧
٢٠٠٠٤١٩٧١٥٩٦٢٦٢٦١٩١٢١٥٩٤١٩٣٢١٤١١٢٠
٢٠٠١٤٢٤٧١٧٨٥٤٥٢٦٦١١٩١٣١١٤١٩١٢٤٥١٢١٢
٢٠٠٢٤٩٩٧١٦٦٨٢٥٢٧٠٧١٨١٤١١٣١٩٣٢١١١٢٢٤
٢٠٠٣٥١٧٧١٤٢٩٢٣٢٦٩٩١٨١٤١١٤١٩٨٢٠٥١٢١٦
٢٠٠٤٥٢٣٥١٣٠١٤١٠٣٦٨٥١٧١٥١١١٢٠٩١٦٨١١٧٣
٢٠٠٥٤٨٩٤١٠٣٢٤٧٣٦٣٢١٧١٨١١٥٢١٧١٤٣١١٠٧
٢٠٠٦٤٦٨٤١٠٠٢٢٥٣٦٠٣١٤١٩١١١٢٢٤١٣٧١٠٧٤
٢٠٠٧٤٥٠٣٩٦٢٤٥٣٥٨٢١٥١٩١١٢٢٢٩١٥١١٠٧٥
٢٠٠٨٣٢٦٣١٠٤٢٩٤٣٤٦٩١٥١٨١٠٩٢٣٣١٦١٩٧٢

المصدر: وزارة الزراعة.

جدول رقم (١٦) : مساحة المحاصيل الزراعية

الذرة 
الشعيرالشامية الدخن البطيخالقمح السمسم الطماطم

إجمالي الخضروات ، ومنها إجمالي الحبوب ، ومنها
إجمالي 
الفواآه، 
ومنها 
التمور

إجمالي 
االعالف 
الخضراء السنـــة

 الذرة  
الرفيعة
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(  ألف طن )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤المجموعالمجموعالسنـــة

١٢٣٤

٦٨٣٣٦٢٤٩٣١٧١٨--١٨٠٩٨--٩--١٩٧١٤٢٦١٢٤
١١٠١١١١٦٥٣٢٤٠٣٥٥١٣٥٨--١٩٧٢٣٩٨٥٣١٩
٣٩٩٣٥٥٣٤٤١٢١٢--١١٣١٨٢--١٩٧٣٦٤١٠٢٧١١١
١٩٧٤١٥٣١١١١٥٤١٥١٣٠٠٢٠١٢٦٧٤٤٣٤٤٥٦١٨٦٤
٨٨٤٤٥٨٣٢٢١٩٥٣--٢٨٩٣٠١--١٩٧٥١٣٢١١١٢٨٢١٧
١٩٧٦٩٣١٧١٥٣٧١٢٢٢٨٤١٦٥١٥٩٧٣٦٠٥٤١١٧٨٢
٧٤٤٣٨٩٤٧٤١٩٠٣--١٩٧٧١٢٥١٣١٣٩٤١٤٢٢٩٦١٩٧
١٩٧٨١٢٠١٣١٥٢١١٥١٣٠٣١٦٧٥٥٤٦٥٢٩٦٠١١٩٧٩
١٩٧٩١٤١١٥١٦٧٤١٣٢٣٤١١٩٥٤٧٠٥٥٢٥٦١١٢١٨٢
١٩٨٠١٤٢٩١٠٩١٥٢٢٦٨٢٠٠٣٧٥٦٤٧٠٣٨٨١٨٨٢
١٩٨١١٨٧٨٩١١٦١٢٩٥٢٣٢٤٧١٨٤٩٧٥٤٢٢٠٥٢
١٩٨٢٤١٧٥٦١١٥١٤٨٩٣٠٠٣١٢٩٢٥٠٩٢٣٥٨٤٦٤٨
١٩٨٣٨١٧٧٤٧١٢٢٨٧٧٢٦٤٩١٠٨٩٥٧٧٢٣٩٨٤٩٤١
١٩٨٤١٤٠٢٤٣٥١٢٤١٤٤٨٣٢٨٨١٣١٣٦٥٨٢٥١٨٥٩٣٧
١٩٨٥٢١٣٥٤٤٣١٤٣٢١٩١٣٣١٢٥١٤٤٣٦٨٧٢١٣٤٦٤٥٤
١٩٨٦٢٢٩٠٦٤٣١١٢١٢٢٤٦٣٣٢٧٢٨١٢٨١٧١٤٢٠٣٦٦٤٩٤
١٩٨٧٢٦٤٩٧١١٧٣١٥٤٥٢٩٣٥٤٢٧٣٦١٩١١٧٨١٢٤٠٥٨٠٣٢
١٩٨٨٣٢٦٧٩١٢٥٤٢٨٥٤٣٦٩٥٤٠١٣٦١٩٥٣٨١٨٢٣٩٥٨٨٦٠
١٩٨٩٣٤٥٢١١١٢٩٤٣٥٠٤٣٩٥٠٣٩٧٣٧١٨٩٥٤٨٩٢٢٩٤٨٦٢٨
١٩٩٠٣٥٨٠٩١٧١٤٣٧٢٢٤١٣٨٣٨٧٦٤١٩٠١٨٠٤٢١٠٦٨٩٤٨
١٩٩١٤٠٣٥٩١١٨٥٤٠٧١٤٥٧٦٣٦٨٧٧١٩٠٤٨٣٤٢٥١٤٩٨٢٧
١٩٩٢٤١٢٤١٠١٤٧٥٤١٧٢٤٧٠٥٤١٧٩٧٢٠٧٤٨٩٩٢٤٢٦١٠١٠٣
١٩٩٣٣٤٣٠١١١٧٥٦١٤٢١٢٥٠٤٥٤٣٣١٦٧٢١٨٢٩٥١٢٤٣٥١٠٦١٣
١٩٩٤٢٦٤٦١٢١٨٥٦٢٠١١٢٤٨٦١٤٤٢٢٣٨٢٢٨٩٩٨٨٢٧٨٤١٠٩٢٢
١٩٩٥١٦٤٨١٣٢٠٧٦٧٩٤٢٢٦٧١٤٧٩٣٧٥٢٦٩٣١٠٥٣٣٠٦٩٩٤٨٥
١٩٩٦١٢٠٠١٤٢١١٧٥٠٠٢١٩٣٤٤٥٨٣٤٩٢٦٣١١٠٩٢٣١٥٧٨٨١٤
١٩٩٧١٧٩٥١٣٢٠٩٦٣١٥٢٢٣٤١٤٧٨٣٣١٢٦٠٠١١٥١٢٩٢٩٩٠٢٠
١٩٩٨١٧٣٥١٢١٩٩٧٢٥٠٢٢٢٠٥٤١٩٣٤٧٢١٣٧١١٥٠٢٩٠٠٨٣٩١
١٩٩٩٢٠٥٧٧٢٠٥٢٣١٩٣٣٢٤٨٨٢٧١٤١٢١٨٩٦١١٣٣٣٦٠١٩١١٧
٢٠٠٠١٧٨٨٩٢١٢٤١١١٨٣٢١٧٢٣١٠٣٨١١٩٢٧١١٨٨٣٢٦٣٨٥٥٠
٢٠٠١٢٠٨٢١١٢٤٨٢٠٢٣١٢٢٥٩٤٣٩٦٣١٦٢١٠٧١٢١٠٣٠٩١٩٠٠١
٢٠٠٢٢٤٣٦٩٢٤٠٢٩١٣٨٣٢٨٥٦٤٠٩٣١٥٢١٣٧١٢٤١٢٧٠٨٨٩٤٢
٢٠٠٣٢٥٢٤٩٢٤٢٣٦١٣٨٢٢٩٥١٤٢٤٣١٨٢٢١٤١٣٣١٢٦٥٢٩١٤٩
٢٠٠٤٢٧٧٥٩٢٨٤٥٣٦٧٥٣١٩٤٤٨٠٣٣١٢٤٧٩١٤٥٤٢٦٣٣٩٧٦٠
٢٠٠٥٢٦٤٨٧٢٠٥٩١٤٧٥٣٠٠٤٤٩٦٣٦٤٢٥٧١١٥٥٤٢٤٦٣٩٥٩٢
٢٠٠٦٢٦٣٠٧٢٤٢١٢٦٣١٥٣٠٤٢٤٨٠٣٨٤٢٦١٧١٥٤٩٢٣٦٨٩٥٧٦
٢٠٠٧٢٥٥٩٦٢٣٣١٣٥٢٨٥٢٩٦٧٤٧٨٣٩٣٢٥٩٦١٥٨٢٢٦٨٨٩٨٣٣
٢٠٠٨١٩٨٦٧٢٥٢١٦٣٢٤٥٢٤٣٨٥٢٢٣٦٤٢٦٩٦١٦١٦٢٩٨٤٩٧٣٤

  (--)  غير متوفر
 المصدر: وزارة الزراعة .

جدول رقم (١٧) : إنتاج المحاصيل الزراعية

إجمالي 
الفواآه ، 
وتشمل 
التمور

إجمالي الحبوب ، ومنها

الذرة 
الرفيعة

الذرة 
السمسمالشعيرالشامية الدخن البطيخالقمح

إجمالي 
االعالف 
الخضراء

إجمالي الخضروات ، ومنها

 الطماطم 
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( ألف طن )

بيض المائدة الحليبإجمالي اللحومأسماكلحوم دواجنلحوم حمراءالسنـــــة

١٩٧١٢٢٧١٨٤٧١٧٢٥
١٩٧٢٢٥٨١٩٥٢١٨٩٦
١٩٧٣٧٣٨٢٠١٠١٢١٧٧
١٩٧٤٥٦١١٢٠٨٧٢٢٥٩
١٩٧٥٤٧١٤٢٠٨١٢٠٦١٢
١٩٧٦٤٧٢١١٩٨٧٢٣٤١٦
١٩٧٧٤٤٢٣١٧٨٤٢٥٣٢١
١٩٧٨٣٦٢٦١٨٨٠٣٠٩٢٧
١٩٧٩٣٨٣٠١٩٨٧٣٤٣٣٠
١٩٨٠٣٤٤٠٢٠٩٤٣٤٩٤١
١٩٨١٤٩٥٧٣٣١٣٩٢٣٥٤٩
١٩٨٢٦٥٨٦٣٧١٨٨٣١١٧١
١٩٨٣٧٥١٢٤٤٠٢٣٩٣٦١٩٨
١٩٨٤١٠١١٤٣٤٣٢٨٧٣٧٤١٠٤
١٩٨٥١٢٦١٧٧٤٥٣٤٨٤١٤١٣٢
١٩٨٦١٤٠٢٤٠٤٦٤٢٦٤٣٢١٣٧
١٩٨٧١٥٠٢٤٦٤٨٤٤٤٤٥٠١١٤
١٩٨٨١٥٧٢٦٦٥٠٤٧٣٤٥١١٠٣
١٩٨٩١٣٣٢٦٧٥٢٤٥٢٤٧٥١١٣
١٩٩٠١٣٤٢٧٠٥٢٤٥٦٥١٦١١٣
١٩٩١١٤٠٢٧٠٥٢٤٦٢٥٢٠١١٣
١٩٩٢١٤٠٢٨٨٤٩٤٧٧٥٤٨١٢٠
١٩٩٣١٤٦٣٢٤٥٠٥٢٠٥٨٧١٢٣
١٩٩٤١٥٠٣٦١٥٢٥٦٣٦٣٣١٢٧
١٩٩٥١٥٤٣٩٠٤٨٥٩٢٦٩٨١٣٢
١٩٩٦١٥٥٣٩٧٥١٦٠٣٧٤٩١٢٥
١٩٩٧١٥٧٤٥١٥٤٦٦٢٨١٦١٣١
١٩٩٨١٥٧٣٩٥٥٥٦٠٧٨٨٣١٣٦
١٩٩٩١٥٩٤١٨٥٢٦٢٩٩٣٧١٣٦
٢٠٠٠١٦٠٤٨٣٥٥٦٩٨١٠٣٩١٢٩
٢٠٠١١٦٠٥٢١٥٦٧٣٧١٠٦٧١٣٨
٢٠٠٢١٦٢٤٦٧٥٧٦٨٦١١٣٩١٣٨
٢٠٠٣١٦٥٤٦٨٦٧٧٠٠١٢٠٠١٣٧
٢٠٠٤١٦٧٥٢٢٦٧٧٥٦١٢٣٢١٤٥
٢٠٠٥١٦٩٥٣٧٧٥٧٨١١٣٣٨١٦٩
٢٠٠٦١٧٠٥٣٥٨١٧٨٦١٣٨١١٧٤
٢٠٠٧١٧١٥٠٨٩١٧٧٠١٤٣٦١٨٨
٢٠٠٨١٧٠٤٤٦٩٣٧٠٩١٦٩٠١٧٠

المصدر: وزارة الزراعة.

جدول رقم (١٨) : مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني
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اإلبل األبقار الضأن الماعزالسنـــة 
إجمالي 
الماشية 

دواجن * ال

٢٠٠٢٥٥٩٤١٠٣١٥٣٢٢٨١٤١٧٠٤٥٤٢٥

٢٠٠٣٥٤٧٨١٠٦٤٦٣٣٢٨٢٤١٧٢٨٠٤٢٤

٢٠٠٤٥٦٥٤١١٦٢١٣٦١٨٦٥١٨٥٠١٤٧٥

٢٠٠٥٥٦٤٣١٢١١٢٣٥٢٨٦٢١٨٩٦٩٥٣٦

٢٠٠٦٥٠٠٢١١٧٨٧٣٨٢٨٧٩١٨٠٥٠٥٣٢

٢٠٠٧٤٨٥٣١١٥٤٨٤١٣٨٦٩١٧٦٨٣٥٠٦

٢٠٠٨٤٣٩٣١٠٤٢٠٤٢٩٨٢٥١٦٠٦٧٤٤٤

*  مليون طير

المصدر: وزارة الزراعة.

( ألف رأس ) 

جدول رقم (١٩) : تقديرات أعداد الثروة الحيوانية والدواجن 
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السنة 

صناعة  
ات  المنتج
ة  الغذائي

روبات  والمش

صناعة  
وجات المنس

صناعة  
المالبس 

صناعة  
ات  المنتج
ة الجلدي

صناعة  
الخشب  

ات  والمنتج
الخشبية 

صناعة  
الورق  

ومنتجاته 

صناعة الطباعة   
اخ  والنشر واستنس

وسائط األعالم  
جلة المس

صناعة المنتجات   
ررة   البترولية المك
ووي   ود الن والوق

صناعة  
واد  الم

ات  والمنتج
ة الكيمائي

صناعة منتجات  
دائن  اط والل المط

صناعة منتجات  
ة   المعادن الالفلزي

األخرى

١٩٩٠٣٥٧٢٩٢٢٢٢٢٣٦٢٧٧٤٨١٦٥١٨٦٤١٦
١٩٩١٣٨١٣٢٢٧٢٦٢٥٦٣٧٩٤٩١٧٧٢٠٤٤٣١
١٩٩٢٤٠٩٤٤٣٧٢٨٢٩٧٠٨٤٥١١٨٩٢٤٥٤٥٣
١٩٩٣٤٤٦٤٧٤٢٣١٣٢٧٧٨٦٥٢٢١٠٢٧٢٤٨٣
١٩٩٤٤٧٦٥٢٤٢٣٦٣٥٩١٩٣٥٥٢٢٤٢٩٠٥١٦
١٩٩٥٤٩٣٥٨٤٥٣٦٣٩٩٧٩٨٥٦٢٣٨٣٠٤٥٣٧
١٩٩٦٥١٦٦٨٤٩٣٨٤٠١٠٥١٠٥٦٣٢٦٣٣١٨٥٥٦
١٩٩٧٥٣٦٧١٥٢٣٨٤٣١٠٨١٠٧٦٤٢٨٢٣٣٦٥٦٤
١٩٩٨٥٥٢٧٢٥٦٤٢٤٨١١٤١٠٩٦٤٢٩٩٣٥٠٥٧٣
١٩٩٩٥٦٨٧٢٥٨٤٢٥٠١١٧١١٠٦٨٣١٨٣٧٠٥٨٦
٢٠٠٠٥٨٣٧٧٦١٤٢٥١١٢٦١١٢٦٨٣٣٧٣٨٤٥٩٦
٢٠٠١٥٩٤٧٩٦٣٤٣٥١١٣٤١١٥٧٠٣٥٣٣٩٢٦١٠
٢٠٠٢٦١٢٨٠٦٦٤٥٥١١٣٤١١٥٧١٣٦٢٤١١٦١٩
٢٠٠٣٦١٨٨١٦٦٤٥٥١١٣٥١١٥٧١٣٦٩٤١٩٦٣٢
٢٠٠٤٦٣٠٨٢٦٦٤٥٥٣١٣٧١١٥٧٣٣٧٨٤٢٧٦٤٢
٢٠٠٥٦٣٥٨٢٦٧٤٥٥٣١٣٧١١٥٧٤٣٨٥٤٣٤٦٤٤
٢٠٠٦٦٤١٨٢٧٢٤٥٥٣١٣٩١١٥٧٤٣٩٤٤٣٥٦٥٥
٢٠٠٧٦٤٧٨٢٧٢٤٥٥٣١٣٩١١٥٧٤٣٩٤٤٣٥٦٥٨
٢٠٠٨٦٦٨٨٤٧١٤٥٥٢١٣٨١١٧٧٥٤٢٢٤٤٤٦٧٩
٢٠٠٩٧٢٠٨٧٧٥٤٧٥٣١٥٢١١٧٨٠٤٧٥٤٨٩٧٤٩

جدول رقم (٢٠) : عدد المصانع القائمة



٣٧
٨

 
  

  
  

   
  

  
   

   
   

  
  

 
ي 
ود
سع
 ال
بي
عر
 ال
نقد
 ال
سة
ؤس
م

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

٤٦ 
  

  
   

  
  

  
   

 
  

عة
نو
 مت
رى
أخ

ت 
اءا
ص
إح

 

السنة 
ناعات   الص
األساسية  
ادن للمع

صناعة  
ات  المنتج
ة   المعدني
اإلنشائية 

صناعة  
اآلالت  
دات والمع

صناعة آالت  
ب  المكات

بة  والمحاس
ب  والحاس
اإللكتروني 

صناعة اآلالت  
واألجهزة 

الكهربائية غير  
ي   المصنفة ف

مكان أخر 

دات   صناعة مع
راديو   وأجهزة ال

زيون   والتلف
واالتصاالت 

صناعة األجهزة  
ة واألدوات   الطبي

البصرية  
اعات   والس
ا بأنواعه

صناعة  
ات ذات  المرآب

المحرآات  
ورات  والمقط

صناعة  
معدات  
ل   النق
األخرى

اث،  صناعة األث
م  وصناعات ل

تصنف في مكان  
آخر

إعادة  
وع التدوير  المجم

١٩٩٠١٦٦١٥١١٠٤٣٤٨١٢٨٥٩٥١٤٧٣٢١١٣
١٩٩١١٧٨١٦١١١٤٣٥٠١٤٨٦١٥١٥٧٣٢٢٤٨
١٩٩٢١٩١١٧٦١١٨٣٥٣١٥٩٦٥٧١٦٨٣٢٤٤٧
١٩٩٣٢٠١١٨٦١٣٣٣٥٩١٥٩٧١٧١٨٢٣٢٦٤٧
١٩٩٤٢١٢١٩٧١٤٨٣٦٢١٥٩٧٦٧٢٠١٣٢٨٤٣
١٩٩٥٢٢٤٢٠٦١٥٣٣٧٠١٦٩٨٢٧٢١٤٣٢٩٨٨
١٩٩٦٢٣٧٢٢٣١٦٢٣٧٥١٧١١٨٤٧٢٢٩٣٣١٧٢
١٩٩٧٢٤٦٢٣٤١٧٤٣٧٨١٧١١٩٠٧٢٣٨٣٣٣٠٢
١٩٩٨٢٥٢٢٤١١٧٨٣٨٣١٧١١٩٦٩٢٥٢٣٣٤٢٤
١٩٩٩٢٦٣٢٤٩١٨٤٣٨٤١٨١١٩٩١٠٢٦١٣٣٥٤٤
٢٠٠٠٢٧٢٢٥٤١٩٢٤٨٧٢٠١١١٠٣١٠٢٦٩٣٣٦٦٢
٢٠٠١٢٧٣٢٥٧٢٠٠٤٨٩٢٠١١١٠٥١٢٢٧٥٣٣٧٥٣
٢٠٠٢٢٧٤٢٦٣٢٠١٤٩٠٢٠١١١٠٩١٣٢٨١٣٣٨٣٥
٢٠٠٣٢٧٩٢٧٣٢٠٥٥٩٣٢٠١١١١٢١٣٢٨٥٣٣٩٠١
٢٠٠٤٢٨٢٢٧٥٢٠٧٥٩٤٢٠١١١١٤١٣٢٨٦٣٣٩٥٨
٢٠٠٥٢٨٦٢٧٨٢١١٥٩٤٢٠١١١١٥١٣٢٩٠٣٣٩٩٧
٢٠٠٦٢٨٧٢٨٠٢١٢٥٩٥٢٠١٢١١٧١٣٢٩٠٣٤٠٣٩
٢٠٠٧٢٨٧٢٨٠٢١٢٥٩٥٢٠١٢١١٧١٣٢٩٠٣٤٠٤٨
٢٠٠٨٢٩٦٢٨٨٢١٧٥٩٩٢٠١٢١٢٥١٤٢٩٣٣٤١٦٧
٢٠٠٩٣١٢٣١٣٢٢٨٥١٠٩٢١١٣١٣٨١٥٣١٢٣٤٥١٣

المصدر: وزارة التجارة والصناعة 

تابع (٢) جدول رقم (٢٠) : عدد المصانع القائمة
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(ماليين الرياالت)

السنة 

صناعة  
ات  المنتج
ة  الغذائي

روبات  والمش

صناعة  
وجات المنس

صناعة  
المالبس 

صناعة  
ات  المنتج
ة الجلدي

صناعة  
الخشب  

ات  والمنتج
الخشبية 

صناعة  
الورق  

ومنتجاته 

صناعة الطباعة   
اخ  والنشر واستنس

وسائط األعالم  
جلة المس

صناعة المنتجات   
ررة   البترولية المك
ووي   ود الن والوق

صناعة  
واد  الم

ات  والمنتج
ة الكيمائي

صناعة منتجات  
دائن  اط والل المط

صناعة منتجات  
ة   المعادن الالفلزي

األخرى

١٩٩٠١٥٦٦٥١٧١٣٣٩٠٤٣٥٣٦٥٢٤٧٠٢١٥٧١٢٥٩٦٢١٧٨٦٤٦٢١٦٣٧١٤٦
١٩٩١١٧٢٥٥٢٠٠٢٤٣٠٥٠١٤١٨٢٤٩٠٢١٧٨١٢٦٠٤٦١٨٤٤٣٦٦٣١٣٧٣٦٧
١٩٩٢١٧٧٧٣٢٥٣٥٥٠٤٥١٠٥١٧٣١٣٥٢٢٢٣١٢٧٢١٣٢٦٠٤٧٧٦٢٤٣٧٧٢١
١٩٩٣١٩٥٠٤٢٦٠٠٥٢٢٥٣٨٥٦٢٣٥٦٤٢٢٥٤١٢٧٢٢٢٢٨١٢٥٨٦٧٨٣٩٦٠١
١٩٩٤٢٣٨٤٠٢٨٥٧٥٢٢٥٦٥٥٨٤٤٢١٧٢٩٩٩١٢٨٨٤٨٢٨٤٥٧٨٨٠٢٤٠٠١٠
١٩٩٥٢٤٦٨٣٣١٦٢٥٣٥٥٦٥٧٩٣٤٣٠٠٣١٧١١٢٨٨٧٩٢٨٦٨٠٩١٧٢٤٠٩٠٥
١٩٩٦٢٤٩٧٨٣٢٦٢٥٧٨٥٧٤٨٠٢٤٥٨٨٣٣٠٩١٢٩٣١٨٢٩١٦٠٩٣٣١٤١١٧٨
١٩٩٧٢٥٢٣٩٣٣٢٦٥٨٦٥٧٤٨١٢٤٦١٠٣٣١٣١٣٦٨٠٨٢٩٥٦٦٩٦٩٨٤١٢٨١
١٩٩٨٢٥٤٤٢٣٤٢١٥٩٦٦١٢٨٤٤٤٦٩٣٣٣٧٨١٣٦٨٠٨٢٩٦٨٤٩٨٦٢٤١٤٢٧
١٩٩٩٢٥٦٠٩٣٤٢١٦٠٠٦١٢٨٥١٤٧٠٠٣٦٣٦١٣٦٨٥٥٢٩٨٩٦٩٩٩٧٤١٥١١
٢٠٠٠٢٦٥٤٤٣٤٣١٦٠٦٦١٢٨٥٥٥٥١٦٣٦٤٥١٣٦٨٥٥٣٠٢٨٦١٠٠٤٧٤٢٠٠٢
٢٠٠١٢٦٧٥٥٣٤٣٥٦٣١٦١٦٨٥٥٥٦٢٩٣٦٦٦١٣٦٨٧١٣٠٥٠٠١٠٠٩٢٤٢٢٦٣
٢٠٠٢٢٧٠٢٩٣٤٦٥٦٣٨٦٢١٨٥٥٥٦٢٩٣٦٦٦١٣٦٨٨٠٣٠٥٣٦١٠٨٨٢٤٢٢٩٧
٢٠٠٣٢٧٠٥٧٣٤٦٩٦٣٨٦٢١٨٥٥٥٦٣٢٣٦٦٦١٣٦٨٨٠٣٠٥٦٠١٠٩١٨٤٤٩٨٠
٢٠٠٤٢٧٤٧٤٣٤٧٠٦٣٨٦٢١٨٦٤٥٦٨٩٣٦٦٦١٣٦٨٨٦٣٠٥٩٨١٠٩٣٥٤٦٢٣٦
٢٠٠٥٢٧٥٣٢٣٤٧٠٦٤٢٦٢١٨٦٤٥٦٨٩٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٦٩٧١٠٩٦٩٤٦٢٣٩
٢٠٠٦٢٧٥٤٧٣٤٧٠٦٥٤٦٢١٨٦٤٥٦٩٨٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٧٣١١٠٩٧٢٤٦٣٠٥
٢٠٠٧٣١٥٢٤٣٤٧٠٦٥٤٦٢١٨٦٤٥٦٩٨٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٧٣١١٠٩٧٢٤٦٣١٠
٢٠٠٨٣٥١١٧٤١٦٤٧١٦٦١٨٧٨٤٦٢٠٩٣٧٣٣١٤٥١٧٤٣٧٩٢٧١١٥٣٢٤٨١٧٠
٢٠٠٩٣٩٢٠٦٤٣٦٨٧٣٣٦٥٨٨٤٣٧٠٠٦٣٧٢٢١٥٣٨١٤٤٧٨٩٣١٢٧٥٠٥٢٦٨٤

جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة
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(ماليين الرياالت)

السنة 
الصناعات  
األساسية  
للمعادن

صناعة 
المنتجات  
المعدنية  
اإلنشائية 

صناعة 
اآلالت  

دات  والمع

صناعة آالت 
المكاتب  

والمحاسبة  
والحاسب  
اإللكتروني 

صناعة اآلالت  
واألجهزة  

الكهربائية غير  
المصنفة في  

مكان أخر 

صناعة معدات  
وأجهزة  
راديو   ال

والتلفزيون  
واالتصاالت 

صناعة األجهزة  
ة واألدوات  الطبي

البصرية  
والساعات  
بأنواعها 

صناعة 
ات ذات   المرآب

المحرآات  
ورات  والمقط

صناعة 
ل   معدات النق

األخرى 

صناعة 
األثاث،  

وصناعات لم 
تصنف في 
مكان آخر

إعادة  
المجموع التدوير 

١٩٩٠٢٧٣٨٦٤٥٩٣٣٢٤٦٤٠٩٥٠٤٩٨٥٧٣٣١٣٧٣٨٥٣٣١٨٤٠٢٥٦٧٧٢
١٩٩١٢٧٦٥٦٤٨٤٣٣٤١٢٤٠٩٥٠٦١٨٦٤٣٣١٤٢٨٨٥٣٨١٢٤٠٢٦١٤٠٢
١٩٩٢٢٨٠٢٢٥٢١١٣٤٣٠٤٠٩٥٢٨٩٨٨٣٤٧١٤٧٩٩٤٣٨٨٣٤٠٢٧٤٥٨٩
١٩٩٣٢٨٨٨١٥٤٤٧٣٨٢٨٤٠٩٦٢٣٤٨٨٣٤٧١٥١٦٩٤٣٩٨٤٤٠٢٨٤٥٣٤
١٩٩٤٢٩٩٠٦٥٥٧٥٤٠٩٨٤٠٩٦٢٧١٨٨٣٤٧١٥٤٣٩٤٤٢٤١٤٠٢٩٤٨٠٨
١٩٩٥٣٣٠٠٠٥٦٥٢٤٣١٨٤٠٩٧٥٢٨٩١٠٤٧١٦٩٧٩٤٤٣٨٢٤٠٣٠٢٩٢٢
١٩٩٦٣٣٤٦٣٥٧٥٧٤٣٨٣٤٠٩٧٦٦٩٩١٨٥٣١٧٣٥٩٤٤٥٢٢٤٠٣٠٦١١٩
١٩٩٧٣٣٥٢٨٦٠١١٤٥٠٦٤٠٩٧٦٩٣٩١٨٥٣١٧٧٨٩٤٤٥٨٨٤٠٣١٥٤٢٩
١٩٩٨٣٣٦٢٤٦١١٣٤٥٢٤٤٠٩٧٧٣٤٩١٨٥٣١٨٢٥١٤١٤٧١٢٤٠٣١٦٨٦١
١٩٩٩٣٣٧٧٦٦٢٠٩٤٦٢٤٤٠٩٧٧٤٣٩٣٧٥٣١٨٥٥١٤٥٤٧٦٧٤٠٣١٨٢٤٨
٢٠٠٠٣٤٢٢٧٦٢٣٢٤٧٧٨٤١٣٧٧٥٤٩٤٢٥٣١٩١٢١٤٥٤٨١٧٤٠٣٢١٧١٢
٢٠٠١٣٤٢٣٠٦٢٣٩٤٨٤٩٤١٣٧٧٦٤٩٤٢٥٣١٩٢٧١٤٨٤٨٣٧٤٠٣٢٢٧٥٧
٢٠٠٢٣٤٢٣٢٦٤٤٨٤٨٥٧٤١٣٧٩٨٥٩٤٢٥٣١٩٤٩٢٥٢٤٩٠٩٤٠٣٢٤٥٧٩
٢٠٠٣٣٤٨٢٣٦٤٧٤٤٨٧٨٦٦٠٨٠٣٩٩٤٢٥٣١٩٨٢٢٥٢٥٠٥٣٤٠٣٢٨٤٧٢
٢٠٠٤٣٤٨٤٠٦٤٩٣٤٨٨٤٦٦٠٨٠٤٣٩٤٢٥٣١٩٨٧٢٥٢٥٠٥٦٤٠٣٣٠٣٢٧
٢٠٠٥٣٤٨٥٦٦٥٠١٤٨٩٩٦٦٠٨٠٤٣٩٤٢٥٣٢٠٠٠٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٠٥٩٧
٢٠٠٦٣٤٨٦٥٦٥٠٨٤٩٠٦٦٦٠٨٠٤٥٩٤٢٥٤٢٠١٩٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٠٧٨١
٢٠٠٧٣٤٨٦٥٦٥٠٨٤٩٠٦٦٦٠٨٠٤٥٩٤٢٥٤٢٠١٩٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٤٧٦٢
٢٠٠٨٣٥٣٤٩٧٢٤٧٥٠٢٦٦٦٠٨٢٦١٩٦٣٥٤٢٢٩٤٢٧٣٥٢٢١٤٠٣٥٩٥٣٣
٢٠٠٩٣٦٨١٤٨٢٩٤٥١١٠٦٦٠٩٣٤٤٩٦٤٨٣٢٣٩٩٢٩٤٦٤٤٩٤٠٣٩٤١٢٨

تابع (٢) جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة

المصدر: وزارة التجارة والصـناعة 
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السنة 
صناعة المنتجات   

روبات  ة والمش الغذائي
صناعة  

وجات المنس
صناعة  
المالبس 

صناعة  
ات  المنتج
ة الجلدي

صناعة  
الخشب  

ات  والمنتج
الخشبية 

صناعة  
الورق  

ومنتجاته 

صناعة الطباعة   
اخ  والنشر واستنس

وسائط األعالم  
جلة المس

صناعة المنتجات   
ررة   البترولية المك
ووي   ود الن والوق

صناعة  
واد  الم

ات  والمنتج
ة الكيمائي

صناعة  
منتجات  
اط  المط
دائن  والل

صناعة  
منتجات  
ادن  المع
ة   الالفلزي
األخرى

١٩٩٠٤٦٢٥٦٦٩٣٨٣٤٦١٢١٣٢٢٣٩٨٦٢٩٨٦٩٤٧١٩٥٦٤١٨٤١٨٢٣٨٥٠٤٦٩١١
١٩٩١٤٨٤٦٧٧٥٣٤٤١٨٤٢٥٢٦٢٦٥٦٦٤٨٨٧٠٧٢١٩٦٧٤١٩٦٧٨٢٥٦٥٣٤٧٩٠٣
١٩٩٢٥١٤٥٧٩٢٤٦٤٨٤٩٢٦٠٣٣١٦٧٧٨٧٧٧٣٢٠٢٠٣٣٩٢٢٠٥٠٢٨٤٩٨٤٩٩٨٥
١٩٩٣٥٧١٩٧٩٤٤٣٥٠٧٢٢٨٣٢٣٢٦٩٨٨١٢٧٤٢٢٢٠٣٦٤٢٤٥٨١٣٠٣٤١٥٢٨١١
١٩٩٤٦٣٠٤٠٩٩٦٦٥٠٧٢٣٠٦٤٣٣٩٧١٠٤٣٩٨١٣٥٢٠٥٢٤٢٥٢١٣٣١٢٩١٥٤٤٩١
١٩٩٥٦٥٧٤٢١٠٩٣٨٥٢٤٧٣٠٦٤٣٧٢٥١٠٧٢٠٨٦٠١٢٠٦٤١٢٥٩٧٤٣٢٢٣٣٥٦٣٠٢
١٩٩٦٦٦٧٤٣١١٦٦٩٥٧٧٧٣١٤١٣٧٦٦١١٣٦٤٩٣٢٦٢١٦٤٠٢٧٥٠٢٣٢٩٤٤٥٧٣٥٤
١٩٩٧٦٧٦٦٦١١٧٦٧٥٨٩٥٣١٤١٣٨٦٣١١٤٥٣٩٤٠٠٢٢٥٠٨٢٨٥٠٤٣٤٤٣٣٥٧٩٨٥
١٩٩٨٦٨٥٢٣١٢٢٩٢٦٠٤٧٣٣٨٠٤٠٩٢١١٨٢٤٩٤٨٨٢٢٥٠٨٢٩٣١٢٣٤٨٥٠٥٨٥٧٤
١٩٩٩٦٩٨٥٢١٢٢٩٢٦١٢٢٣٣٨٠٤١٦٣١١٩٤٧٩٩٠٨٢٢٦٦٥٢٩٩٩٢٣٥٧١٧٥٩٣٥١
٢٠٠٠٧١٢٩٣١٢٥٠٦٦٢١٢٣٣٨٠٤٢٢٨١٣٩٨٧١٠٠١٢٢٢٦٦٥٣١٢٢٩٣٦٢٠١٦٠٠٣٧
٢٠٠١٧٢٠٤٨١٢٥٨٦٦٦٤١٣٤١٥٤٢٢٨١٤٦٢٠١٠١٤٣٢٢٧٢١٣٢٢٠٠٣٦٤٧١٦٠٧٦٥
٢٠٠٢٧٣٢٥٢١٢٦٦٥٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٢٨١٤٦٢٠١٠١٤٣٢٢٧٥٦٣٢٤٤٦٣٧٤٣٠٦١٠٧٠
٢٠٠٣٧٣٦٧٩١٢٦٧٦٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٢٨١٤٦٣٥١٠١٤٣٢٢٧٥٦٣٢٧٥١٣٧٧١٩٦٣٥٤٧
٢٠٠٤٧٤٨٩٨١٢٧١٦٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٠٣١٠١٤٣٢٢٨٠٦٣٢٩٩٥٣٧٩٣٨٦٥٣٣٧
٢٠٠٥٧٥١٩٣١٢٧١٦٦٨٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٠٣١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٣٣٣٣٨١٤٢٦٥٤٣٢
٢٠٠٦٧٥٤٠٩١٢٧١٦٧٤٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٤٨١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٦١١٣٨١٨٢٦٥٨٤٢
٢٠٠٧٧٦٩٩٩١٢٧١٦٧٤٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٤٨١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٦١١٣٨١٨٢٦٥٩٤٢
٢٠٠٨٨٦٥١٥١٤٢٤٤٧٩٩٤٣٨٠١٣٩٣٢١٥٨٩٤١٠٣٨١٢٣٣١٦٣٦٥٤٠٣٩٧٤٠٦٩٤٧٨
٢٠٠٩٩٥٨٩٤١٤٨٢٩٨١٩٩٤٠١٤٤٠٥٢١٧٢٧٧١٠٣٤٤٢٤٥٣٩٣٩٨٢٧٤٢٤٢٩٧٦٦٨٨

جدول رقم (٢٢) :  عدد العمالة في المصانع القائمة
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السنة 
ناعات   الص
األساسية  
ادن للمع

صناعة  
ات  المنتج
ة   المعدني
اإلنشائية 

صناعة  
اآلالت  
دات والمع

صناعة آالت  
ب  المكات

بة  والمحاس
ب  والحاس
اإللكتروني 

صناعة اآلالت  
واألجهزة 

الكهربائية غير  
ي   المصنفة ف

مكان أخر 

دات   صناعة مع
راديو   وأجهزة ال

زيون   والتلف
واالتصاالت 

صناعة األجهزة  
ة واألدوات   الطبي

البصرية  
ا  اعات بأنواعه والس

صناعة  
المرآبات  

ذات  
المحرآات  

ورات  والمقط

صناعة  
معدات  
ل   النق
األخرى

اث،  صناعة األث
م  وصناعات ل

تصنف في مكان  
آخر

إعادة  
وع التدوير  المجم

١٩٩٠٢٥٨٦٦١٤٩٨٣١٤٠٨٦١٩٠٧١٠٧٠٣١٣٣٣١٤٤٦٩٩٨٢٥٤١٧٤٢٣١٢٣٢٧٦٩٩٣
١٩٩١٢٦٦٧٦١٥٨٤٩١٤٧٣١١٩٠٧١٠٧٧٣١٥٠٧١٤٤٧١٥٦٢٥٤١٨٥٦٨١٢٣٢٨٩٥٢٣
١٩٩٢٢٨٢١٢١٧٢٣٨١٤٨٦٤١٩٠٧١١٥٦٣١٦٢٧٢٤٤٧٤٩٦٣٢٢١٩١٤٧١٢٣٣١٠١٣٤
١٩٩٣٢٩٢١٠١٨٤٦٣١٦٢٩٧١٩٠٧١٣٣٨٩١٦٢٧٢٤٤٧٧٣١٣٢٢١٩٦٦٣١٢٣٣٣١١٢٠
١٩٩٤٣١٠٦٤٢٠٠٧٥١٧٧٧١١٩٠٧١٣٥٠٤١٦٢٧٢٤٤٧٩٣٠٣٢٢٢٠٦٥٨١٢٣٣٤٩٨٥٧
١٩٩٥٣٣٧٦٧٢٠٦٢٨١٨٤٧٠١٩٠٧١٥٣٧٩١٧١٦٢٤٤٨٦٢٦٣٢٢٢١٤٦١١٢٣٣٦٥٨٣٠
١٩٩٦٣٥٧٥٥٢١٣٩٤١٨٨١٠١٩٠٧١٥٧٧٣١٧٦٣٣٠٤٨٨٠٩٣٢٢٢٢٤٣٦١٢٣٣٧٨٦٢٢
١٩٩٧٣٦١٩١٢٢١٨٠١٩٥٦٥١٩٠٧١٥٨٨٩١٧٦٣٣٠٤٩١٥٧٣٢٢٢٣٠٥٤١٢٣٣٨٧٠٧٠
١٩٩٨٣٦٦٦٩٢٢٦٧٧١٩٧٢٣١٩٠٧١٦٠٨٢١٧٦٣٣٠٤٩٤١٨٥١٧٢٤٢٢١١٢٣٣٩٤٢٩٤
١٩٩٩٣٧٣٥٥٢٢٩٦٨٢٠١٥١١٩٠٧١٦١٨٢١٨٠٩٣٠٤٩٥٣٣٥٣٠٢٤٥٦٦١٢٣٤٠٠٨١٧
٢٠٠٠٣٨٨١٦٢٣٤٢٨٢٠٦٦٨١٩٢١١٦٢٧٧١٨٥١٣٠٤١٠٠٦٤٥٣٠٢٤٩٦٧١٢٣٤١٠٦٩٩
٢٠٠١٣٨٨٤٠٢٣٥٢١٢١٤٠٨١٩٢١١٦٣٥٥١٨٥١٣٠٤١٠١٧٢٥٦٦٢٥١٦٤١٢٣٤١٦٠٦٣
٢٠٠٢٣٨٨٨٤٢٣٩٨٢٢١٤٥٨١٩٢١١٦٨٥٥١٨٥١٣٠٤١٠٣٦٦١١٦٦٢٥٤٥٩١٢٣٤٢١٣١٠
٢٠٠٣٣٩٧٦٩٢٤٣١٧٢١٥٩١٢٠٤٦١٧٠٦٤١٨٥١٣٠٤١٠٦٧٥١١٦٦٢٦١٠٢١٢٣٤٢٧٤٧٣
٢٠٠٤٣٩٨٦٤٢٤٣٩٥٢١٦٣١٢٠٤٦١٧٠٨٩١٨٥١٣٠٤١٠٧٣٠١١٦٦٢٦١٢٧١٢٣٤٣١٤٩١
٢٠٠٥٣٩٩٨٩٢٤٤٧٠٢١٧٨٨٢٠٤٦١٧٠٨٩١٨٥١٣٠٤١٠٨٣٠١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٣٠٩٢
٢٠٠٦٤٠٠١٩٢٤٥٤٥٢١٨٦٣٢٠٤٦١٧١١٤١٨٥١٣٣٢١٠٩٠٥١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٤٩٨٩
٢٠٠٧٤٠٠١٩٢٤٥٤٥٢١٨٦٣٢٠٤٦١٧١١٤١٨٥١٣٣٢١٠٩٠٥١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٦٦٧٩
٢٠٠٨٤٢٣٧٧٢٦٢٣٠٢٢٤١١٢٧٠٤١٨٠٣١١٩٤٢٣٣٢١١٩٥٢١٣٣٠٢٧٣٩٤١٢٣٤٦٦٦٦١
٢٠٠٩٤٥٢٠٥٢٨٤٩٩٢٣٤٦٦٢٧٠٤١٩١٦٩١٩٨٣٣٧٩١٢٨٠٩١٤٧٣٢٩٥٦٧١٢٣٥٠٣٤٦٩

المصدر: وزارة التجارة والصـناعة 

تابع (٢) جدول رقم (٢٢) :  عدد العمالة في المصانع القائمة
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الطاقة الكهربائية  
المباعة عدد المشترآين الحمل األقصى قدرة التوليد الفعلية *السنة 

مليون آيلووات / ساعة( بأالف المشترآين ) ( ميجاوات ) ( ميجاوات ) 

١٩٧٠٣٤٤٣٠٠٢١٦١٦٩٠
١٩٧١٤١٨٣٤٥٢٣٣١٩٠٢
١٩٧٢٥١٢٤٣٨٢٤٨٢٢٠٢
١٩٧٣٦٥٧٥٧٧٢٦٥٢٦٧٨
١٩٧٤٩٣٨٧٢٢٣٠٤٣٤٠٠
١٩٧٥١١٤١٨٤٨٣٤٦٣٨٢٦
١٩٧٦١٧٤٩١١٤٠٤٠٠٥٢٩٨
١٩٧٧٢٣٦٨١٦٣٣٤٦٥٦٣٥٣
١٩٧٨٣٢١٣٢١٦١٥٨٣٨٤٦٥
١٩٧٩٤١٢٩٢٩٥٥٧٢٥١٣٤٥٦
١٩٨٠٥٩١٣٣٩٨٦٨٧٢١٧٤٥٢
١٩٨١٧٣٥٥٥٢٢٧١٠٥٤٢١١٧٣
١٩٨٢٨٩٥٣٦٣٠٩١٢١٢٢٧١٤٤
١٩٨٣١٠٧٢٠٧٧٠٨١٣٩٣٣١١٥٢
١٩٨٤١١٨٥٧٨٥٠٣١٥٨٦٣٦١١١
١٩٨٥١٣٩٣٩٩٤٢٤١٧٦٢٤٠٣٢٠
١٩٨٦١٤٧٦٣١٠٢٥٢١٩٠٢٤٥٧٩٦
١٩٨٧١٤٩١٠١٠٦٩٠٢٠٤٣٤٨٩٠٦
١٩٨٨١٥٢١٢١١٢٠٢٢١٥٤٥١٥٣١
١٩٨٩١٦٤٧١١١٥٧٣٢٢٥٩٥٥٢٠١
١٩٩٠١٦٤٥٩١٢١٧٣٢٣٦٧٥٨٩٧٢
١٩٩١١٦٨٤٩١٢٨٨٩٢٤٦١٦٣٦٣٢
١٩٩٢١٧٠٥١١٤٣٨٩٢٥٨٨٦٧٤٣٧
١٩٩٣١٧٦٢٧١٥٦٧٤٢٦٨٧٧٤١١٣
١٩٩٤١٧٥٤٤١٧٣٨٧٢٨١٥٨٢١٩٨
١٩٩٥١٧٤٩٤١٦٩٠٧٢٩٢٦٨٥٩٠٨
١٩٩٦١٨٨٠٥١٧٧٠٦٣٠٣٦٨٩٦٤١
١٩٩٧١٩٣٥١١٧٩٩٥٣١٥١٩٢٢٢٨
١٩٩٨٢٠٢٦٦١٩٣٢٦٣٢٥٧٩٧٠٥٠
١٩٩٩٢٠٦٤٧٢٠٢٣٦٣٣٧٢١٠٥٦١٢
٢٠٠٠٢٢٠٦٠٢١٦٧٣٣٦٢٢١١٤١٦١
٢٠٠١٢٣٢٣٠٢٣٥٨٢٣٧٩٢١٢٢٩٤٤
٢٠٠٢٢٥٤٥٧٢٤٥١٩٤٠٢٩١٢٨٦٢٩
٢٠٠٣٢٧٠١٧٢٦٢٧٢٤٢٤٧١٤٢١٩٤
٢٠٠٤٢٧٧١٠٢٧٨٤٧٤٤٩٢١٤٤٣٨٥
٢٠٠٥٢٩٠٥١٢٩٩١٣٤٧٢٧١٥٣٢٨٣
٢٠٠٦٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٤٩٥٦١٦٣١٥١
٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣
٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧
٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢

١٩٩٩م. * التشمل القدرة المتاحة من محطات التحلية حتى عام

المصدر: وزارة المياه و الكهرباء.

جدول رقم (٢٣) : طاقة مرافق توليد الكهرباء وعدد المشترآين
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  ( ألف طن )  

السنـــــة 
ة إنتاج  المبيعات المحلي

١٩٧٠٩٤٩٣
١٩٧١٥٨٥٨
١٩٧٢٥٤٠٥٤٨
١٩٧٣٦٥٩٧٠٤
١٩٧٤٧١٥٧٠٢
١٩٧٥٧٢٢٨٤٥
١٩٧٦٧٥٨٧٥٦
١٩٧٧٨٩٦٨٦٢
١٩٧٨١١٠٣١٠٩٦
١٩٧٩٢٦٧٣٢٧٠٢
١٩٨٠٣٠٠١٢٩٧٦
١٩٨١٤٥٣٨٤٤٣٧
١٩٨٢٦٥٢٢٧٥٨٧
١٩٨٣٨٢٠٣٨٢٣٠
١٩٨٤٧٩١٩٧٧٦٧
١٩٨٥٩٨٥١٩٨٤١
١٩٨٦٩٢٦٠٩١٦١
١٩٨٧٨٧٧١٨٨٤٢
١٩٨٨١١٤٠٢١١٣١٤
١٩٨٩١٢٩٦١١٢٩٥٥
١٩٩٠١٢١٤٣١١٥٧٧
١٩٩١١٢٢٨٥١١٠٦٠
١٩٩٢١٤٥٢١١٥١٢٦
١٩٩٣١٥٣٦٦١٦٥٧٣
١٩٩٤١٥٨١٤١٦٩٨٩
١٩٩٥١٥٢٧٨١٥٥٨٣
١٩٩٦١٦٥٧٤١٦١٨٦
١٩٩٧١٧٢٦٦١٤٩٨٠
١٩٩٨١٧٤٨٨١٥٠٢٤
١٩٩٩١٨٣٠٧١٥٧٧٣
٢٠٠٠١٨٢٣٢١٧١١٠
٢٠٠١٢٠٩٩٤١٩٤٩٣
٢٠٠٢٢٣٣٣٢٢٠٤٧٩
٢٠٠٣٢٤٥٦٠٢٢٥٨٥
٢٠٠٤٢٦١٩٧٢٥١١٣
٢٠٠٥٢٦٥٣٦٢٥٦١٣
٢٠٠٦٢٧٩١٣٢٦١٢١
٢٠٠٧٣١٠٥٨٢٨٢٢٥
٢٠٠٨٢٩٦٥٦٢٨١٣٦
٢٠٠٩٣١٩٧٦٣١١٤٥

 المصدر: أنتاج ومبيعات عشر شرآات من األسمنت.

انتاج ومبيعات جميع الشرآات 

جدول رقم (٢٤) : إنتاج ومبيعات شرآات االسمنت
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١٢٢٠٠٨٥٠٠٢٠٧٠٠--١٢٢٠٠--١٣٩٥/١٣٩٠

٢٥١٠٠١٥٧٠٠٤٠٨٠٠--٢٥١٠٠--١٤٠٠/١٣٩٥

٢٩٦٥٥٥٤٣٥٢٨٤٠٠٧--٢٩٦٥٥--١٤٠٥/١٤٠٠

٣٧٦٤٦٧٨٨٦٥١١٦٥١١--٣٧٦٤٦--١٤١٠/١٤٠٥

١٤١٥/١٤١٠٢٢٣٧٧١٤٦٣١٥٢٤١٤٢٢٤٩٩٥٩٤١١٣٨١٩٠

١٤٢٠/١٤١٥٢٢٤١٦١٤٦٦٩٥٦٠٧٤٢٦٩٢٩٩٠٢٤١٤١٧١٦

١٤١٦١٣٩٦٦٨٤٠٠٢٠٦٤٨٤٣٠١٤١٠١٢٦٣١٤٤٢٧٧ / ١٤١٧

١٤١٧١٤٧٥٠٨٣٣٠٢١٠٦٠٤٤١٤٠١٠٢٣٨٤١٤٦٥٢٤ / ١٤١٨

١٤١٨١٤٧٥٧٨٢٦٨٢٢١٧٥٤٥٢٠٠١٠٤٤٤٣١٤٩٦٤٣ / ١٤١٩

١٤١٩١٥٠٧١٨٤٣٠٢١٨٣٧٤٥٣٣٨١٠٦٢٧٠١٥١٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٥١١٦٩٠١٧٢٣٢٢١٤٧٣٥٤١٠٧٨٨٢١٥٥٢٣٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٤٩٤٦٨٣٢٢٢٥٠٨٠٤٨٣٤٩١١١٧٧٠١٦٠١١٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٤٨٧٦٨٥٨٧٢٥٦٤٨٤٩١١٠١١٤٥٠٥١٦٣٦١٥ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٦٢٨٧٣٩٢٦٦٢٤٤٩٥٢٦١١٧٢٣٧١٦٦٧٦٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٩٣٦١١١٦١٢٥٨٤٥٥١٩٤٢١١٨٨٥٤١٧٠٧٩٦ / ١٤٢٥

  ١٤٢٥١٣٨٢٢٩٠١١٢٣٦٧٨٤٦٥١١١٢١١٣٧١٦٧٦٤٨ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٥٥٤٨٩٠٩٨٢٥٩٣١٥٠٥٧٧١٢٣٨٥٢١٧٤٤٢٩ / ١٤٢٧

١٤٣٦٨٩٠٠٧٢٨٧٤٨٥٢١٢٣١٢٦٨٢٣١٧٨٩٤٦ ١٤٢٧ / ١٤٢٨

١٤٨٧١٩١٨١٢٩٧١٦٥٣٧٦٨١٣٠١٥٧١٨٣٩٢٥ ١٤٢٨ / ١٤٢٩

*١٤٩٥٦٩٤٧٢٣٠٥٤٧٥٤٩٧٥١٣٢٥٨٥١٨٧٥٦٠ ١٤٣٠ / ١٤٣١

 *   بيانات أولية. (--) غير متوفر.
المصدر: وزارة النقل.

جدول رقم (٢٥) : إجمالي أطوال الطرق التراآمية التي نفذتها وزارة الـنـقــل 

 طرق ثانوية 
معبدة

طرق فرعية 
معبدة

 طرق رئيسة 
 إجمالي الطرق معبدة

 إجمالي الطرق   
المعبدة 

طرق زراعية  
ممهدة ( ترابية )

(  آيلو مترًا )

السنـــــة 
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وزن البضائع المنقولة عدد المسافرين

( ألف طن  )( مليون )

١٩٧٠٠,٦٢٩٢٢٠٤
١٩٧١٠,٧٢٨٧٢٥٦
١٩٧٢٠,٩٢٩١٠٠٨
١٩٧٣١,٠٢٩٥٨١٦
١٩٧٤١,٣٣٣٩٩٥١٧
١٩٧٥١,٨٤٠٦٥٣٢٠
١٩٧٦٣,١٥٤١٩٤٢٩
١٩٧٧٤,٩٧٢١٢٩٣٨
١٩٧٨٦,٥٨١٢٨٤٤٩
١٩٧٩٨,٠٩٠٧٥٤٦١
١٩٨٠٩,٥١٠٠١٠٣٧٣
١٩٨١٩,٤١٠٧١٦٦١٠٠
١٩٨٢١٠,٣١٠٦٩٥٠١٣٩
١٩٨٣١١,٤١٠٨٧٥٢١٦٣
١٩٨٤١١,٦١٠٩٨١٤١٧٢
١٩٨٥١٠,٩١٠٩١٠٢١٧٢
١٩٨٦١٠,٤١٠٢٧٧٥١٦٨
١٩٨٧١٠,٥٩٨٥٢٠١٧٧
١٩٨٨١٠,١١٠٠١٢٢١٧٩
١٩٨٩١٠,٣٩٧١٨٠١٩٣
١٩٩٠١٠,٦١٠٠٩٩٩١٩٨
١٩٩١٩,٨٨٧٢٠٨١٦٠
١٩٩٢١١,٦١٠٣٠٩٩١٩٥
١٩٩٣١٢,٤١٠٦٩٥٦٢٠١
١٩٩٤١٢,٥١١٠١٦٨٢٢٣
١٩٩٥١٢,٠١٠٥٣٦٩٢٢٥
١٩٩٦١٢,٢١٠٨٥٢١٢٣٢
١٩٩٧١٢,٢١٠٧٧٣٤٢٥١
١٩٩٨١٢,٢١٠٨٥٦٦٢٥٣
١٩٩٩١٢,٧١١٥٣٤٧١٦٠
٢٠٠٠١٣,٠١١٧٢٤٩٢٥٩
٢٠٠١١٣,٤١١٧٩٩٣٢٤٠
٢٠٠٢١٤,٢١٢٠٥٠٥٢٥٩
٢٠٠٣١٤,٥١٢١١٣٣٢٦٢
٢٠٠٤١٥,٨١٢٧٧٩٨٢٩٣
٢٠٠٥١٦,٩١٣٠٩٤٢٢٩٥
٢٠٠٦١٧,٨١٤١٩٦٤٢٩٦
٢٠٠٧١٨,٢١٣٢٦٣٧٣٢٦
٢٠٠٨١٧,٧١٥٧٩٤٤٣٤٥
٢٠٠٩١٨,٣١٦٥٢٥٣٣٠٨

المصدر: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

حرآة الطيران المدني : (٢٦) جدول رقم
للخطوط الجوية العربية السعودية

عدد الرحالت السنة 
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وزن البضائع المنقولة عدد المسافرين

( ألف طن  )( مليون )

١٩٧٥٣٧٥٢٢٨٣٩
١٩٧٦٦١٠١٥٣٦٤٧
١٩٧٧١٠١٤٥٤٠٩٥٨
١٩٧٨١٣١٦٩٥٢٨٧٦
١٩٧٩١٧١٩٧٧٢٠١١٠
١٩٨٠٢٠٢٣٢٢٩٤١٣٧
١٩٨١٢٠٢٧١٧٧٦١٨١
١٩٨٢٢٢٢٧١٩٦٩٢٥٧
١٩٨٣٢٤٢٧٨٦٢٣٣٢٨
١٩٨٤٢٤٢٧٥٦٠٩٣٥١
١٩٨٥٢٣٢٦٦٨٤٣٣٤٦
١٩٨٦٢١٢٢٩٣٠٠٣٣٥
١٩٨٧٢١٢١٣٣٩٥٣٣٣
١٩٨٨٢٠٢١٣١٨١٣٣٤
١٩٨٩٢٠٢٠٢٢٨٤٣٥١
١٩٩٠٢١١٩٧٨٠٦٣٦٥
١٩٩١١٩١٦٩٨٦٩٣٩٧
١٩٩٢٢٣٢٠٤٥٧١٣٦٢
١٩٩٣٢٥٢١٤٩٤٥٣٧٨
١٩٩٤٢٦٢٢١٩٠٥٤٠١
١٩٩٥٢٥٢١٢٤١٣٣٩٩
١٩٩٦٢٦٢١٨٠١٦٤١١
١٩٩٧٢٦٢١٨١٠٠٤٥٠
١٩٩٨٢٦٢١٨٩٧٣٤٥١
١٩٩٩٢٧٢٢٩٠٧٨٤٦٤
٢٠٠٠٢٨٢٣٠٣٠٣٤٦٧
٢٠٠١٢٨٢٢٦٩٤٦٤٤٠
٢٠٠٢٣١٢٦١٩٠٥٤٧٣
٢٠٠٣٣٠٢٢٨٦١٨٤٥٦
٢٠٠٤٣٢٢٣٨٥٤٠٤٩٢
٢٠٠٥٣٤٢٤٨٩٩١٤٩٤
٢٠٠٦٣٦٢٨٤٦٨٧٤٧٥
٢٠٠٧٤٠٣٩٠٨٩٢٥٢٠
٢٠٠٨٤٢٣٦٥٦٨٦٥٦٥
٢٠٠٩٤٢٤٢٠٨٧٣٥٣١

*  تشمل الخطوط الجوية العربية السعودية وشرآات الطيران األجنبية.

المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني.

عدد الرحالت السنة 

جدول رقم (٢٧) : إجمالي حرآة شرآات الطيران*
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١٩٧٤٦٢١٨٣٦١٧٩١١٠٥٧٠٠٩٤٦٦
١٩٧٥٦٤٣٩٤٣٣٨٦١١٦٥٧٣٠٠٥٩٨
١٩٧٦٦٧١٢٧٩٩٩٥٣١٦١٧٦٦٥٩٦٠
١٩٧٧٦٩٩٥٠٢٠١٠٥٤٥٨٨٨٠٤٩٦٠٨
١٩٧٨٧٢٨٦١٠٧١١٦٦٣٤٨٨٤٥٢٤٥٥
١٩٧٩٧٥٨٦٠٤٤١١٩٩٤٢٠٨٧٨٥٤٦٤
١٩٨٠٧٨٩٤٧٧٩١٤٢٤٨٦٢٩٣١٩٦٤١
١٩٨١٨٢١٢٢٢٨١٥٧٣٨٢١٩٧٨٦٠٤٩
١٩٨٢٨٥٣٨٢٦٦١٧٣٧٥٣٠١٠٢٧٥٧٩٦
١٩٨٣٨٨٧٢٧٢٨١٩١٧٣٢٧١٠٧٩٠٠٥٥
١٩٨٤٩٢١٥٤٠٧٢١١٤٦٤٢١١٣٣٠٠٤٩
١٩٨٥٩٥٦٦٠٤٩٢٣٣١٠١٩١١٨٩٧٠٦٨
١٩٨٦٩٩٢٤٣٥٤٢٥٦٨١١١١٢٤٩٢٤٦٥
١٩٨٧١٠٢٨٩٩٧٢٢٨٢٧٦٨٦١٣١١٧٦٥٨
١٩٨٨١٠٦٦٢٥٠٢٣١١١٦٣٦١٣٧٧٤١٣٨
١٩٨٩١١٠٤١٤٩٣٣٤٢١٩٧٩١٤٤٦٣٤٧٢
١٩٩٠١١٤٢٦٤٤٠٣٧٦٠٨٦٦١٥١٨٧٣٠٦
١٩٩١١١٨١٦٧٨٧٤١٣٠٥٧٦١٥٩٤٧٣٦٣
١٩٩٢١٢٣١٠٠٥٣٤٦٣٨٣٣٥١٦٩٤٨٣٨٨
١٩٩٣١٢٥٤٠١٩٠٤٧٣٦٧٤٥١٧٢٧٦٩٣٥
١٩٩٤١٢٨٤٨٠٣٤٤٨٥٣٠٢٥١٧٧٠١٠٥٩
١٩٩٥١٣١٦٣٤٣٦٤٩٧٢١٦١١٨١٣٥٥٩٧
١٩٩٦١٣٤٨٦٥٨٠٥٠٩٤٢٢٠١٨٥٨٠٨٠٠
١٩٩٧١٣٨١٧٦٥٧٥٢١٩٢٧٦١٩٠٣٦٩٣٣
١٩٩٨١٤٢١٨٨٦٠٥٢٨٥٤٠٣١٩٥٠٤٢٦٣
١٩٩٩١٤٥٦٧٩١٤٥٤١٥١٥٣١٩٩٨٣٠٦٧
٢٠٠٠١٤٩٢٥٥٣٦٥٥٤٨٠٨٧٢٠٤٧٣٦٢٣
٢٠٠١١٥٢٩١٩٣٧٥٦٨٤٢٨٥٢٠٩٧٦٢٢٢
٢٠٠٢١٥٦٦٧٣٣٣٥٨٢٣٨٢٧٢١٤٩١١٦٠
٢٠٠٣١٦٠٥١٩٤٥٥٩٦٦٧٩٤٢٢٠١٨٧٣٩
٢٠٠٤١٦٤٢١٤٣٦٦١٠٧٩٠٦٢٢٥٢٩٣٤٢
٢٠٠٥١٦٨٥٤١٥٧٦٢٦٤٨٣٧٢٣١١٨٩٩٤
٢٠٠٦١٧٢٧٠١٨١٦٤٠٨٦٦٨٢٣٦٧٨٨٤٩
٢٠٠٧١٧٦٩١٣٣٦٦٥٥١٢٤٢٢٤٢٤٢٥٧٨
٢٠٠٨١٨١١٥٥٥٠٦٦٩١٧٢٣٢٤٨٠٧٢٧٣
٢٠٠٩١٨٥٤٣٢٤٦٦٨٣٠٢٦٦٢٥٣٧٣٥١٢

*   تقديرات منتصف العام.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة األقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٢٨) : السكان*

غير سعوديين

( نسمة )

اإلجمالي سعوديون السنة 
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معدلمعدل البطالة **معدل البطالة **

البطالة ** ( غير سعوديين )  ( سعوديون )السنة 

( اإلجمالي  ) ٪٪٪( المشتغلون  ) 

١٩٩٩٥٥٩٢٨٥٤٨,١٠٠,٨٤٤,٣٥

٢٠٠٠٥٧١٣٣٤٥٨,١٥١,١١٤,٥٧

٢٠٠١٥٨٠٨٦١٥٨,٣٤٠,٩٣٤,٦٢

٢٠٠٢٥٩١٣٠٠٩٩,٦٦٠,٧٩٥,٢٧

٢٠٠٣٥٨٧٥٠٤١١٠,٣٥٠,٧٩٥,٥٦

٢٠٠٤٥٤١١٧٩٥١١,٠٠٠,٨٠٥,٨٢

٢٠٠٥٦١٤٥٥٦٤١١,٥٢٠,٨٠٦,١٠

٢٠٠٦٦٣٨٤٤٠٣١٢,٠٠٠,٨٠٦,٣٠

٢٠٠٧٦٦٥٦٨٤١١١,٠٠٠,٤٠٥,٦٠

٢٠٠٨٧١٢١٦٥٨٩,٨٠٠,٤٠٥,٠٠

١٠,٥٠٠,٣٠٥,٤٠--٢٠٠٩

*  إجمالي العمالة للقطاعين الخاص والعام، بيانات الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٨م مصدرها وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية.

**  معدالت البطالة  لألعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ م تقديرية.

 (--) غير متوفر.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

ة * إجمالي العمال

جدول رقم (٢٩) : القوى العاملة ومعدل البطالة
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إجمالي السنة 
إناث ذآورإناث ذآور

١٩٧٠١١٧٢٧٨
١٩٧١١٣٤٠٨٢
١٩٧٢١٤٩٠٥٣
١٩٧٣١٥٨٧٦٤
١٩٧٤١٦٦٤١٥
١٩٧٥١٨٤٧٤١
١٩٧٦١٨٧٨٦٢
١٩٧٧١٩٩٠٣٨
١٩٧٨٢١٢٠٤١
١٩٧٩٢٢٩٢٣٨
١٩٨٠٢٥٢٨٩٨
١٩٨١٢٦٨٤٧١
١٩٨٢٣٣٤٢٢١
١٩٨٣٣٦٤٢٤٨
١٩٨٤٣٩٥٧٩٠
١٩٨٥٤٢٩٠١٩
١٩٨٦٤٥٧١٢٣
١٩٨٧٤٨٠٩٧٩
١٩٨٨٥٠٣٨٥٩
١٩٨٩٥١٩٢٠٩
١٩٩٠٥٣٤٦٩٨
١٩٩١٥٤٨٥٤٩
١٩٩٢٥٨٠٢٦٥
١٩٩٣٥٨٩٢٩٨
١٩٩٤٥٩٣٨٥٩
١٩٩٥٦٠٩٠١١
١٩٩٦٦١٦٢٩١
١٩٩٧٣٧٩٠٢٥١٨١٦٥٣٥١٨٢٧٤٤١٥١٦٥٦٦٥٦
١٩٩٨٣٨٣٩٩٦١٩٥٤١٩٤٩٧٣٦٣٩٢٧٢٦٦٨٤٢٣
١٩٩٩٣٨٧٧٧٩٢٠٣٨٧٩٤٦٩٥٦٣٥٩٤٠٦٧٤٥٥٤
٢٠٠٠٤٠٨٦٤٠٢٠٤٦٨٢٤٥٧٧٦٣٥٦٧٢٦٩٤٧٧٠
٢٠٠١٤١٦٨٠٣٢١٤٢٢١٤٥٦٤٤٣٤١٩١٧١٠٨٥٩
٢٠٠٢٤٣٨٠٢٣٢١٤٩١٢٤٣٤٠٠٣١٦٥٣٧٢٧٩٨٨
٢٠٠٣٤٥٢٥٥٥٢٢٤٩٦٥٤١٦٩٨٢٧٧٤٨٧٤٦٩٦٦
٢٠٠٤٤٦٣٤٨٧٢٣١٠٠٧٤١٣٤٢٢٧٤٢٩٧٦٣٢٦٥
٢٠٠٥٤٧٢٧٢٧٢٤٠١٠٨٤١٤٣٦٢٩٠٠٥٧٨٣٢٧٦
٢٠٠٦٤٩٠١٠٩٢٤٣٧٥٧٣٩٧٧٩٣٠٠١٨٨٠٣٦٦٣
٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٣٦٨٥١٣٢١٣٩٨٢٩٩٨٥
٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٨٩٩٧١١

(مراتب)،  سلم الوظائف الصحية،  سلم الوظائف التعليمية، سلم رواتب الموظفين العام ) تشمل اإلحصائية الذآور واإلناث العاملين على الساللم التالية *

  سلم وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، سلم وظائف القضاة، سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق واإلدعاء العام
   وسلم وظائف المستخدمين).  

  المصدر :  وزارة الخدمة المدنية.

١٤٧٩٣٨

١٤٠٤٩٤
١٤٤٥٢٣
١٤٧٥٥٢
١٥٠١١٦

٥٠٦٥٧٧

١٤٤٩٣٤
١٣٣٠١٤
١٢٨٦٩٨
١٠٩٧١٤

١٥١٦٥٨
١٥٩٦١٢

٣٣٦٤٥٦
٣٥٦٣٠٧
٣٦٩٠٩٣

٢٤٧٩٧٨
٢٥٨١٢٤١٠٦١٢٤

١٢١٣٣١
١٢٩٢٨١

٥٧٢٥٢

٣١٦٦٢٩

٣٤٧٤٨
٤٢٤٠٠
٤٧٠٥٥
٥٠٩٧٦

٦٤١٨٢
٦٩٣٩٧
٧٢٨٦٧
٨٦٢٤٣

٤٨٠٣١٣
٤٦٠٨٤٥

٢٣٦٢٩
٢٨٢٨٨
٣١١٠٦

٣٨٦٧٦٠

١٥٤٧٨٩
١٦٥٠٥٦
١٨٣٥٠١
١٩٥٦٠٤

١٤٨٠٦٢

٤٤٤٣٦٤

١١٠٤٥٣
١٢٠٧٦٥
١٢٧٦٥٨
١٣١٦٦٧

٢٧٤٤٥٩
٢٩٩٧٣٨

٤٢٠٦٥٣
٣٩٦٨٩١

جدول رقم (٣٠) : أعداد العاملين في الدولة ( سعوديون وغير سعوديين )*

١٤٢٣٤١
١٤٠٨٠٧

٩٧٠٠٢٢٠٢٧٦

ي  عدد موظفي القطاع الحكوم

غير سعوديسعودي
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السنة 
العطالت  
والتسوق 

زيارة األقارب 
واألصدقاء 

األعمال  
اق أغراض أخرى والمؤتمرات  إجمالي اإلنف

إجمالي عدد الزوار 
  ( باآلالف )

* ٢٠٠٢١٨٧١٩٢٥٢٠٣٧٥٥٢٥٩٠٢٧٥٨٤٨٥١٩

٢٠٠٣٨٨٠٦١٢٥٢٤٣٢١١٢١٨١٥٥٩٧٤٨٤٥

٢٠٠٤١١٢١٣١٩٠٥٢٠٨٤٧٥٨١٥٩٦٠٤٢٣٥

٢٠٠٥١٠١٤٨١٣٤٤١٩٨٦٦٦٨١٤١٤٦٥٠٠٩

٢٠٠٦٥١١١٥٠٧٨٥٨٢٩١٦٧٦٧٢٣٣٦

٢٠٠٧١٤٣٢٧١٦٢١١٢٩٦١٠٥٥١٨٢٩٩٤٨١٧

٢٠٠٨١٥٥٧٢١٠٧١١٩٦٢١٠٤٨١٩٦٥٣٤٠٨٧

**٢٠٠٩١٩٨١٦١٩٣٥١٣٠٨٢٢٣٢٢٥٢٩٢٥٠٧١

  *  الرحالت السياحية عام ٢٠٠٢م تشمل الفترة التأسيسية وما قبل.

  ** بيانات أولية.          

     المصدر : الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

( مليون ريال )

 جدول رقم (٣١) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض من الزيارة
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السنة 
 العطالت  
والتسوق 

 زيارة األقارب 
واألصدقاء 

 األعمال  
والمؤتمرات 

أغراض  
دينية

أغراض  
أخرى

إجمالي  
اإلنفاق 

 إجمالي عدد الزوار  
   ( باآلالف )

٢٠٠٤٤٢٩١٣٣٤٤٥٩١١٧٣٢٥٦٤٢٢٤٣٢١١١٠٧٠

٢٠٠٥٥١٤٧٦٩٤٦٠٧١٤٠٥٠٣٨٤٢٠٣٢٤١٠٤١٧

٢٠٠٦٣٥٣٨٣٦٢٩٧٤١٤١٩٢٢٢٥١٨٥٨٠١٠٩٦٢

٢٠٠٧٣٨٩١١٤٥٣٥٣٨١٤٣٤٠١٧٩١٩٥٩٢١٣٤٧٩

٢٠٠٨٢٣٧٨٣٩٠٣١١٣٢٥١٧٧٢٧١١١٧٣٦٤٥٠١٤٧٥٧

*٢٠٠٩٢٧٥٤٤٤٠٦٥٦٣٩١٦٩٠١٤٤٢٣٠١٤١١٠٨٩

  * بيانات أولية.     

  المصدر : الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم (٣٢) : اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض من الزيارة

( مليون ريال )
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السنة 
 العطالت  
والتسوق 

 زيارة األقارب 
واألصدقاء 

األعمال  
والمؤتمرات 

أغراض  
دينية

أغراض  
أخرى

إجمالي  
اإلنفاق 

 إجمالي عدد الزوار  
  ( باآلالف )

٢٠٠٢١٩٥٠٢٨٩٦٤٩١١١٩٥٣٦٣٦٠٩٥٠٧٢٣٥٧٥٠٠

٢٠٠٣١٤٣٦٢٨٢٢٣٩٣٢٩٦٢٢٥٢٦٦٩٤٠٨٠٨٥٧٢٣٤

٢٠٠٤١٢١٣٨٨٢١٣٩٦٨٦٥٤٩٢٧٩٠٣٦٣٢٠٣٥٢٨٣

٢٠٠٥١٢٣٠٤٦٩١٣٧٨٢٦٤١٢٢٨٠٢٣١٩٦٨٣٠٢٣٧

٢٠٠٦١٤٣٥٤٨٣٦٧٤٨٩٧٤٠٦٦٥٧٨٣٢٢٦٢٢٧٠٨٠

٢٠٠٧٨١٠٠٤٨١٧٤٠٥٨١٤٢١٣٥٨٢٣١٧٧٠٢٨٥٤٩

٢٠٠٨١٩٢٢٦٩٠٨١٢٧٣٧٥٦٩٨٨٤٨٣٧٥٩٠٢٨٧٧٥

*٢٠٠٩٢٠٥٠٢٨٢٩٢٩٤٨٤٦٤٩٩١٠٣٥٣٠٢٣٢٩١٠

  * بيانات ولية.

   المصدر : الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

 جدول رقم (٣٣) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب الغرض من الزيارة

( مليون ريال )
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٩٥ تقرير مراقبي الحسابات١-

٣٩٦ قائمة المرآز المالي  في ٣٠ / ٦ /٢٠٠٩م ٢-

٣٩٨ قائمة اإليرادات والمصروفات ٣-

٣٩٩إيضاحات حول القوائم المالية٤-

٤٠١ قائمة المرآز المالي  في ٣٠ / ٦ /٢٠١٠م ٥-

القسم الثاني عشر

القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي
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  الحساباتمراجعيتقرير 
 
 
 مؤسسة النقد العربي السعودي       الموقر  محافظ/معالي

 الموقرينإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي       أعضاء مجلس /السادة

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته:

   

نطاق المراجعة 

وقائمة م، ٢٠٠٩ يونيه ٣٠في آما هي  (المؤسسة) لمؤسسة النقد العربي السعودي قائمة المرآز الماليلقد راجعنا 

) المعتبرة جزًءا من هذه ٤ ( رقم) إلى١(رقم اإليضاحات من اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، و

 وفقًا لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة والمقدمة لنا مع آافة  من قبل المؤسسةالقوائم المالية المعدَّة

وآانت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجالت المعلومات والبيانات التي طلبناها. 

 القوائمتمكننا من إبداء الرأي على  من اإلقتناع المحاسبية واإلجراءات األخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة

 .المالية

 

أساس إعداد القوائم المالية 

) فقد ُأعدت هذه القوائم المالية وفقًا لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة ٢آما هو مبين باإليضاح رقم (

 المؤسسة.

 

الرأي 

  آما في النقد العربي السعودي  أعاله  تظهر بعدل المرآز المالي لمؤسسةالقوائم المالية المشار إليها أن ،في رأينا

المحاسبي الذي اعتمد من  لألساسلسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا وإيراداتها ومصروفاتها عن ا ،م٢٠٠٩ يونيه ٣٠

 . )٢مجلس إدارة المؤسسة الموضح في اإليضاح رقم (

 
 
 
 
 
 

 برايس وترهاوس آوبرز الجريدإرنست ويونغ 
الرشود   سعود بنراشد السويلم بن عبدالرحمن عبدالعزيز

  - ترخيصمحاسب قانوني  ترخيص– محاسب قانوني
) ٣٦٦رقم () ٢٧٧رقم (
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 قســـــــــــم االصدار 
 غطـــاء العمــلة المصدرة : 
١٦٢٣١٦٢٣ ذهــب ( إيــضــاح  ٢/هــ)

١١٨٩٦٣١٠٦٥١٠ استثمارات في أوراق مالية في الخارج
١٢٠٥٨٦١٠٨١٣٣

 قسم األعمـــــــــال المصرفية 

 نقـــد في الصــنــدوق : 
٢٤٨٣١١٩٤٣٨ أوراق نقـــــــــــــد

٧٨ عـمـالت مــعــدنـيــة
٢٤٨٣٨١٩٤٤٦

٢٥٢٦٦٨٢٠٠٩٧٥ ودائـع لدى الـبــنـوك بالخـارج
--- ٢٥٠٠ ودائـع لدى الـبــنـوك المحـلية

١٠٩٤٠٣٥١١١٨٤٧٥ اسـتـثمارات في أوراق مالية في الـخـارج
٨٧٤٣٨٧٤٣ اسـتــثمارات في أوراق مـالية بالمـحـلـية

١٠٢٩٦١٠٣٨٥ مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى
١٣٩٣٠٨٠١٣٥٨٠٢٤

 حسـابـــات نظامية  

١٦٣٨٢٨٦٨٦ تعهـدات مقابل اعتـمادات مسـتنــدية وخالفـه

تقلة  قسم الهيـــئات والمؤسسات المس

٦٨٤٤٢٣٨٤٥ ودائع لدى الـبــنـوك بالـخارج
٢٣٠٤٨٦٢١٥٥٥٣ اسـتــثمارات في أوراق ماليـة باألجـنبــيـة

١٩٣٧٥١٦٦٥ ودائع لـدى الـبــنـوك المـحلــية
٣٣٧٥٣٧٣٨٥٣٤٢ اسـتــثمارات في أوراق مـالية بالمـحـليـة
١٤٤٦٣٢٧٦ ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

٥٩٥٦٨٨٦٢٩٦٨١
ة.  تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١ إلى  ٤  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالي

(مليون ريال )

 ٢٠٠٨/٦/٣٠م ٢٠٠٩/٦/٣٠م

مؤسســة النقـــــــــد العربي السعودي
قائمة المرآز المالي 

آما في ٣٠ يونيه ٢٠٠٩م
الموجودات
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قســـــــــــم االصدار 

 أوراق نقد مصدرة
٩٥٥١٣٨٨٤٥٩ في الـتـداول

٢٤٨٣١١٩٤٣٨ في قسـم األعـمال الــمـصرفية
١٢٠٣٤٤١٠٧٨٩٧

 عمالت معدنية مصدرة
٢٣٥٢٢٨ في الـتـداول

٧٨ في قسـم األعـمال الــمـصرفية
٢٤٢٢٣٦

١٢٠٥٨٦١٠٨١٣٣

قسم األعمـــــــــال المصرفية 

٨٤٢٦٠٥٧٠٥٥٨٤ ودائع الـحـكـومة
١٠٢٨١١٤٦١٣ ودائع لـجـهات أجـنـبــية

٦١٢١٥٨٦٠٢٦ ودائع مــصالح وهــيـئات حكومية 
٤٨٧٠٧٦٤١٣٣ ودائع الــبــنـوك وشرآات الـتـأمـيـن

٤٣٠٢٧٢٤٨٧٦٦٨ مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى
١٣٩٣٠٨٠١٣٥٨٠٢٤

حسابات نظامية  

١٦٣٨٢٨٦٨٦ التزامات مقابل اعتـمادات مســتنــدية وخـالفه

تقلة قسم الهيـئات والمؤسسات المس

٣٠٩٠٢٣٣١٨٤٨٤ الـمـؤسـسـة الـعـامـة للتـقـاعـد
١٢٦٢٨٠١٤٥٣٢٩ المؤســـسة العـامة للتأمينات االجتــماعية

١١٨٨٠٩١٢٤١٧٣ صـناديق التــنمـيـة
٤١٥٧٦٤١٦٩٥ مــؤســــسـات أخـرى

٥٩٥٦٨٨٦٢٩٦٨١

(مليون ريال)

 ٢٠٠٨/٦/٣٠م ٢٠٠٩/٦/٣٠م

مؤسســة النقــــــــد العربي السعودي
قائمة المرآز المالي 

آما في ٣٠ يونيه ٢٠٠٩م 
المطلوبات
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٣٠٤٢١٩٧٩ اإليــــــــــــــــــــرادات

 المـــــــــصروفــــــات

١٠٧٩٩٩٦  مصـــــــاريف عــــــموميــــــــــة وإداريـــــــــــــــة

تاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد ( إيــضاح ٤ ) ٢٣٢٥ اآـت

١١٠٢١٠٢١

١٩٤٠٩٥٨ فائض مرّحل إلحتياطي أراضي وإقامة مباني جـديدة للمؤســسة وفروعـها

٣٠٤٢١٩٧٩

ة.  تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١ إلى  ٤ جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالي

( مليون ريال)

 ٢٠٠٨/٦/٣٠م ٢٠٠٩/٦/٣٠م

مؤسسة النقد العربي السعودي

قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتهية في  ٣٠ يونيه ٢٠٠٩م 
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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م) ٢٠٠٩ يونيه ٣٠هـ الموافق ( ١٤٣٠ رجب ٧للسنة المنتهية في 

 
 

 
)  طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية ١( 

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (  المؤسسة )  بعمل مصرف للحكومة بحكم نظامها وتحتفظ بحسابات 

الحكومة.  

 

 قسم األعمال المصرفية: 

ودائع من هيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارها وتسجل تكلفة وعوائد االستثمار  المؤسسة تقبل

مباشرة في حساباتها الظاهرة في قائمة المرآز المالي لقسم األعمال المصرفية دون إدراجها في قائمة اإليرادات 

 .والمصروفات للمؤسسة

 

 قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة: 

لحسابهم، التي تقوم المؤسسة بإدارتها ،تظهر األرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والهيئات المستقلة

 .ة مستقلة بهدف إبرازها على حدقائمةوالودائع التي تقبلها منهم في 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )  ٢( 

: القوائم المالية أسس إعداد أ - 

 القوائم المالية  وفقًا للسياسات المبينة أدناه والتي اتبعت في السنة السابقة، وتعتمد المالية القوائمأعدت 

من مجلس إدارة المؤسسة. 

  األساس المحاسبي: ب - 

  وفقًا لمبدأ التكلفة الفعلية.قوائمها الماليةتتبع المؤسسة األساس النقدي في تسجيل عملياتها وتعد 

  االستثمارات: ج - 

تظهر االستثمارات بالتكلفة، وتسجل األرباح أو الخسائر عند تحققها لحساب الجهة المستفيدة وفقًا 

  المؤسسة.من قبل المتبعة سياساتلل

  العمالت األجنبية: د - 

تقّيد المؤسسة عملياتها وتظهر أرصدة نهاية الفترة المالية بالعملة األجنبية بالريال السعودي باألسعار 

م)  والتعديل الالحق لسعر اليورو الذي اعتمدته اإلدارة ١٩٨٠ ( الموافق هـ١٤٠٦الدفترية التي ثبتتها اإلدارة في عام 

 م) .١٩٩٩هـ ( الموافق ١٤٢٠في عام 
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 :الذهب المحتفظ به آغطاء للعملة المصدرة -هـ 

ل                د لك ال سعودي واح سعر ري ة المصدرة ب اء للعمل ه آغط ظ ب ذهب المحتف وَّم ال ك بموجب   ٠.٢٠٧٥١ُيق رام وذل ج

ا           .  م١٩٧٣أغسطس  ١٢هـ الموافق ١٣٩٣رجب  ١٣بتاريخ  ٣٨المرسوم الملكي رقم  ى م سم اإلصدار عل ويشتمل الذهب بق

وق                            ٦٧.٣٩٠.٨٧٨قيمته  ى حق ّول إل دولي ُح د ال ة في صندوق النق اب المملك ريال سعودي دفعته المؤسسة آجزٍء من اآتت

 .سحب خاصة لدى الصندوق

 :األثاث والمعدات والسيارات -و 

سيارات ضمن                       ة لل ة رمزي درج قيم صروفات وت ى الم رائها عل د ش سيارات عن دات وال اث والمع ة األث ل تكلف تحّم

 .موجودات متنوعة أخرى في قائمة المرآز المالي قسم األعمال المصرفية

 :األراضي والمباني -ز 

ع               اني بوق م أسهالك المب سنويا ويجمع    %  ٥تظهر المباني واألراضي بالتكلفة ضمن موجودات متنوعة أخرى ويت

 . االستهالك في احتياطي االستهالك ويخصم في قائمة المرآز المالي من قيمة األصل ضمن قسم األعمال المصرفية

 : اإليرادات والمصروفات  -ح 

ام المؤسسة         تحصل المؤسسة على رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها وذلك لسد نفقاتها بموجب المادة الثانية من نظ

دة     .  والتي تمثل إيراداتها وتقوم المؤسسة بتجنيب فائض اإليرادات على المصروفات لمقابلة تمويل األراضي وإقامة مباني جدي

 .للمؤسسة وفروعها

سي        تقوم المؤسسة بتسجيل عائدات احتياطي مبنى المرآز الرئيسي والفروع في حساب احتياطي مبنى المرآز الرئي

ة         دات ضمن قائم ك العائ والفروع ضمن مطلوبات متنوعة أخرى في قائمة المرآز المالي لقسم األعمال المصرفية وال تظهر تل

 .اإليرادات والمصروفات

 

 فترة القوائم المالية   (٣) 

م ٢٠٠٨يوليه      ١هـ الموافق  ١٤٣٠رجب  ٧هـ إلى ١٤٢٩جمادى اآلخرة  ٢٧ُأعدت القوائم المالية عن الفترة من 

 .م٢٠٠٩يونيه  ٣٠إلى 

 

 

 االآتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد  (٤) 

يتم االآتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد طبقًا للمادة الثالثة عشر من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي   

 .م١٩٧٣أغسطس  ٢٨هـ الموافق  ١٣٩٣رجب  ٢٩بتاريخ  ٤١/رقم م 
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(مليون ريال)
ودات  المطلوبات الموج

 

قسم اإلصـــــــــــــــــــــــــدار 
أوراق نقد مصدرة

في الـــتـــــــــــــــــداول١٠٣٨٦٣ذهـــــــــــــــــــــب ١٦٢٤
في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة٢٢٠٢٥
١٢٥٨٨٨

عمالت معدنية مصدرة
في الــتـــــداول٢٤٥

في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة٩استثمارات في أوراق مالية في الخارج١٢٤٥١٨
٢٥٤

١٢٦١٤٢١٢٦١٤٢

قسم األعمال المصرفية 
نقـــد في الصــنــدوق

بنكنوت ســعــودي٢٢٠٢٥
عمالت معــدنـيـة٩

٢٢٠٣٤
ودائــــــــــــع الحــــــــــــــكومة٨٦٠٣٠١

ودائــــــع لـجـهـات أجــنــبـــيـــة ١٠٣١٤ودائـع لــــــــــدى الـبـــــنـوك بالـــخارج٢٩٥٧١٤
ـــــــــع مـصــالـح وهيــئات حكومية١٠٣٩٨٩إستــثمارات في أوراق مالية في الـخارج١١٤٤٣١٩ وداـئ
ـثمارات في أوراق ماليـة بالمحـــلـيـة٨٧٤٣ ع الــبـنـوك وشرآات التــأميـن٥٢٠١٥إسـت وداـئ
مطـلوبــات متـــنـــوعــة أخــــرى٤٥٥٠٢١مـوجـودات مـــتـــــــنــوعـة أخــــــرى١٠٨٣٠
١٤٨١٦٤٠١٤٨١٦٤٠

حسابات نظامية
التزامات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه١٧٥٢٩تعهدات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه١٧٥٢٩

تقلة  قسم الهيئات والمؤسسات المس
مـؤسـسـة الـعـامـة للتــــــقــــاعــــــد٣١٠٤٥٠ودائــع لــــدى الـبــــــــنــوك بالـــــخارج٨٠٢٤ اـل
المؤسـسة العـامة للتأمينات اإلجتـماعية١٢٤٨٦٥إستــثمـارات في أوراق ماليـة أجـنبـــيــة٢٧٤٩٣٦
ـثمـارات في أوراق ماليــة بالمـحلـيـة ٣٠٠٦٥٦ صنـــــــاديــق التـــــــــنـمــــيــة١١٤٧٤٣إسـت
مــــؤســــســات أخـــــــــــــرى٣٩٠٣٦ودائـع لــدى قســـم األعمال المصـرفيــة٥٤٧٨

٥٨٩٠٩٤٥٨٩٠٩٤

 *قائمة المرآز المالي األولية غير المدققة .

مؤسسـة النقــــــــــــد العـربي السعودي
  قائمة المرآز المالي آما في ١٨ رجب ١٤٣١هـ  الموافق ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ م*
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