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والخخخمخسخيخن لخلخمخؤسخسخة  الحادييسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم التقرير السنوي  

م(. 5163هـخ )6341/6342الذي يستعرض أحدث التطورات التي شهدها االقتصخاد السخعخودي  خلل الخعخام الخمخالخي 

ويشمل التقرير تطورات مختلف مجاالت االقتصاد المحلي مثل التطورات النقدية، والنشاط المصرفي، والسوق الماليخة، 

واألسعار، والمالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات، كما يقدم الختخقخريخر إيخجخازا  عخن 

آ ر التطورات االقتصادية المحلية في مختلف القطاعات االنتاجية المحلية. ويعطي التقرير شرحا  وافيا  للمهام التي تقخوم 

بها المؤسسة مثل تصميم وإدارة السياسة النقدية، والرقابة واإلشراف على البنوك التجارية وقطاعي التأمين والختخمخويخل، 

م. ويعختخمخد بصخورة 5163يونية  41ويتضمن كذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي المنتهي في 

رئيسة على البيانات الرسمية من الوزارات واإلدارات الحكومية والمؤسسات العامة، إضافة إلى البيانات التي تصخدرهخا 

مؤسسة النقد العربي السعودي. وأود أن أشكر جميع الوزارات والجهات األ رى على حسن تعاونها وتوفيرها معلومات 

وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير. كما أشكر جميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعخداد 

 هذا التقرير وإنجاز كافة المهام المناطة بالمؤسسة. 

 

   

 

 

 فهد  ن عبدهللا    بارك                  

 رئ س  مج س   إل  رة   حافظ                             
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 للمراسلت واالستفسارات :

 

 بريديا  :

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي 

 إدارة األبحاث االقتصادية  

 66619،  الرياض    5995ص.ب   

 المملكة العربية السعودية 

 

 (911) 66 - 3115511هاتف :  

 (911) 66 - 3115349فاكس :  

 

ولمتابعة أحدث ما تنشره مؤسسة النقخد الخعخربخي السخعخودي مخن تخقخاريخر، وتخعخلخيخمخات  

للمؤسسات المالية التي تشرف عليها، ومن اإلحصاءات الخنخقخديخة والخمخصخرفخيخة، وتخقخديخرات 

ميزان المدفوعات الربعية وغير ذلك. يرجى زيارة موقع المؤسسة في شبكة اإلنترنت عخلخى 

 العنوان التالي :

 

 http://www.sama.gov.sa 
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 النمو االقتصادي 

  4152سجلت دول االقتصادات المتقققدمقة عقي  قا   

عقي القمقئقة عقي القعقا   5.2عي المئقة مقققابق   5.8نمواً نسبته 

 4.2السابق، وبلغ معدل النمو عي الواليات المتحدة األمريكية 

 عي المئة. وسجلت دول مقنقةقققة القيقو و 4.4عي المئة مقاب  

عي المئة عي  1.1عي المئة مقاب  انكماش نسبته  1.0نمواً بلغ 

عقي القمقئقة  5.1العا  السابق، حيث سجلت ألمانيا نمواً نسبتقه 

عي المئة عي العا  السابق، وعي عرنسا بقلقغ مقعقدل  1.4مقاب  

عي المقئقة عقي القعقا  السقابقق.  1.0عي المئة مقاب   1.2النمو 

عي المئة مقققابق  انقكقمقاش  1.2وسجلت ايةاليا انكماشاً نسبته 

عي المئة عي العقا  السقابقق. وعقي القيقابقا ، سقجق   5.1نسبته 

 الوضع االقتصادي العالمي

   اسقتقققرا اً 4152   قا شهد االقتصاد العالمي خالل  

عي  0.2 ند للعا  الثالث  لى التوالي النمو السنوي عي معدل 

المئة، حيث حققت االقتصادات المتقدمة ا تفا اً عقي مسقتقو  

النمو بينما تباطأ النمو عقي دول األسقواا القنقاشقئقة والقنقامقيقة 

مقا نة بالمستو  المتحقق عي السنة السابقة. و لى الرغم مق  

تباطؤ النمو عي دول األسواا الناشئة والنامية إال أنها شقكقلقت 

 . وحسق  تقققريقر 4152ثالثة أ باع النمو العالمي عقي  قا  

( الصاد     صنقدوا  4151ابري  ) آعاا االقتصاد العالمي 

النقد الدولي، م  المتوقع أ  يبلغ معدل نمو االقتصاد العالقمقي 

  . 4151عي المئة عي  ا   0.1

 االقتصاد العالمي               

توقعات

20082009201020112012201320142015

———————————————————————

3.10.05.44.13.43.43.43.5العالم

3.11.71.21.41.82.4-0.23.4االقتصادات المتقدمة

2.51.62.32.22.43.1-2.8-0.3الواليات المتحدة األمريكية

0.91.5-0.5-2.01.60.8-0.54.5منطقة اليورو

3.93.70.60.21.61.6-0.85.6ألمانيا

2.02.10.30.30.41.2-0.22.9فرنسا

0.5-0.4-1.7-1.70.62.8-5.5-1.1إيطاليا

1.0-1.81.60.1-4.70.5-5.5-1.0اليابان

1.91.60.71.72.62.7-4.3-0.3المملكة المتحدة

3.43.01.92.02.52.2-1.22.7كندا

4.62.81.72.12.72.8-1.22.1االقتصادات المتقدمة األخرى

5.83.17.46.25.15.04.64.3دول األسواق الناشئة والنامية

6.24.26.95.04.25.25.04.5أفريقيا جنوب الصحراء

7.37.59.67.76.87.06.86.6دول آسيا الناشئة والنامية

9.69.210.49.37.87.87.46.8الصين

3.98.510.36.65.16.97.27.5الهند

دول الشرق األوسط وشمال افريقيا 

وأفغانستان وباكستان
5.12.34.84.64.62.42.62.9

4.85.41.32.92.82.8-3.13.0دول أوروبا الناشئة والنامية

6.04.52.92.91.30.9-3.91.3أمريكا الالتينية والكاريبي

-7.52.71.02.70.11.0-5.20.3البرازيل

-4.64.83.42.21.02.6-5.36.3الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

-4.54.33.41.30.63.8-5.27.8روسيا

جدول رقم 1-1 : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

)نسبة مئوية(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف
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 5.1نمو نسبته عي المئة مقاب   1.5االقتصاد انكماشاً   نسبته 

عي المئة عي القعقا  السقابقق. وعقي القمقمقلقكقة القمقتقحقدة، حقققق 

عقي  5.1عي المئة مقاب  نمو نسبته  4.1نمواً نسبته االقتصاد 

المئة عي العا  السابق. وتراجع معدل النمو عقي دول األسقواا 

 2.1  إلقى 4150عي المئة عي  ا   1.1الناشئة والنامية م  

 ، وبلغ معقدل القنقمقو عقي دول آسقيقا 4152عي المئة عي  ا  

عي المئة عقي القعقا   1.1عي المئة مقاب   1.8الناشئة والنامية 

عقي القمقئقة  1.2السابق. وتراجع معدل النمو عي الصي  إلقى 

عي المئة عي العا  السابق، بينما ا تقفقع القنقمقو عقي  1.8مقاب  

عي المئة عي العا  السابقق.  1.0عي المئة مقاب   1.4الهند إلى 

وا تفع معدل النمو عي دول الشرا األوسط وشقمقال أعقريقققيقا 

عي المئة عي  4.1عي المئة إلى  4.2وأعغانستا  وباكستا  م  

العا  السابق. وسجلت دول أو وبا  القنقاشقئقة والقنقامقيقة نقمقواً  

عي المئقة عقي القعقا  السقابقق.  4.0عي المئة مقاب   4.8نسبته 

 5.0وتراجع النمو عي دول أمريكا الالتينية والقكقا يقبقي إلقى 

عي المئة عي العقا  السقابقق. كقمقا تقراجقع  4.0عي المئة مقاب  

عقي  5.1النمو عي الدول المستقلة    االتحاد السوعييتي إلقى 

 عي المئة عي العا  السابق. 4.4المئة مقاب  

 

وحسقق  تقققققريققر آعققاا االقققتققصققاد الققعققالققمققي )ابققريقق   

 (، م  المتوقع أ  تحقق دول االققتقصقادات القمقتقققدمقة  4151

عقي القمقئقة، وأ  يقرتقفقع مقعقدل القنقمقو ع قي  4.2نمواً نسبته 

عقي القمقئقة عقي  قا   0.5الواليات المتحقدة األمقريقكقيقة إلقى 

 ، وأ  تتحس  معدالت النمو عي منةقة اليقو و لقتقبقلقغ 4151

عي المئة، عي حي  ي ت وق ع أ  تسج  معدالت النقمقو عقي  5.1

 2.0دول االقتصادات الناشئة والنامية انخفاضاً طفيفقاً لقتقبقلقغ 

عقي  قا   2.1  مقابق  نقمقو نسقبقتقه 4151عي المئة  عي  ا  

 . كما يتوقع أ  يتراجع معدل القنقمقو عقي الصقيق  مق  4152

عي القمقئقة عقي  1.8  ليص  إلى 4152عي المئة عي  ا   1.2

(. وي وض ح ال رس م ال ب يق قان قي 5-5  )جدول  قم 4151 ا  

( معدل نمو ال ن ات ج ال م ح ل ي اإلج م ال ي ال حقيقي 5-5) قم 

  إلقى  قا  4151لمجمو ة م  الدول خالل الفترة مق   قا  

4151 .  

 

 التضخم

استقر معدل التضخم عي دول االقتصادات القمقتقققدمقة  

  مقققا نقة بقالقعقا  السقابقق، 4152عي المئة عي  ا   5.2 ند 

عي المئة عقي  5.0انخفض المعدل عي منةقة اليو و م  حيث 

 . عقي حقيق  4152عي المئة عقي  قا   1.2  إلى 4150 ا  

عي المئة  2.8انخفض معدل التضخم عي دول آسيا النامية م  

عققي الققمققئققة. وعققي الققدول الققمققسققتقققققلققة  قق  االتققحققاد  0.1إلققى 

 8.5عي المئقة إلقى  1.2السوعييتي، ا تفع معدل التضخم م  

-5ويوضح الرسم البيانقي ) ققم  . ( 4-5عي المئة )جدول  قم 

مق  القدول ( نس  التغير عي أسعا  المستهلكي  لمجمو ات 4

  .4151  إلى  ا  4150خالل الفترة م   ا  

 

 البطالة

انخفضت مقعقدالت القبقةقالقة عقي دول االققتقصقادات  

عي المئة  1.0  إلى 4150عي المئة عي  ا   1.0المتقدمة م  

 . وانخفقض القمقعقدل عقي القواليقات القمقتقحقدة 4152عي  ا  

عقي  1.4  إلقى 4150عي المئة  عي  قا   1.2األمريكية م  

 . كما انخفض معدل البةالة عي مقنقةقققة 4152المئة عي  ا  

-1

-2

-4

1

4

2

1

8

51

4151 4155 4154 4150 4152 (توقعات) 4151

 ة
 و
  
بة
 
 

 ع ال   مو النا   الم  ي ا  مالي ال    ي        م   ا ي  قم  

االقتصادا  المت   ة   االقتصادا  المت   ة ا       د   ا  وا  النا  ة  النا  ة   نط ة ال و    
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  مقققا نقة 4152عي المئة عقي  قا   55.1اليو و ليص  إلى 

 ، حقيقث انقخقفقض 4150عقي القمقئقة عقي  قا   54.1بمعدل 

عي المئة، وانخفض القمقعقدل عقي  51.4المعدل عي عرنسا إلى 

عي المئة، بينما ا تفع المعدل عي إيةقالقيقا القى  1.1ألمانيا إلى 

عي المئة. وانخفض معدل البةالة عي المملكة القمقتقحقدة  54.8

عي المئة. وعي اليابا ، انخفض مقعقدل القبقةقالقة مق   1.4إلى 

عي المئة. وانخفض المعقدل عقي كقنقدا  0.1عي المئة إلى  2.1

عي المئة عي  قا   1.0  إلى 4150عي المئة عي  ا   1.5م  

-5(. ويوضح الرسم البيقانقي  ققم )0-5  )جدول  قم 4152

( معدالت البةالة عي مجمو ات م  الدول خالل الفترة مق  0

  .4151إلى  ا     4155 ا  

 

 المال ة العا ة

سجلت دول االقتصادات المتقدمة الرئيسقة انقخقفقاضقاً  

عقي القمقئقة مق  القنقاتقج  2.1عي  جز الميزانية العامة ليقبقلقغ 

  1.1  مقاب   قجقز  نسقبقتقه 4152المحلي اإلجمالي عي  ا  

 ، حيث انخفض العجز عي القواليقات 4150عي المئة عي  ا  

  إلقى 4150عي القمقئقة عقي  قا   1.8المتحدة األمريكية م  

 .  وانخفض العجز عي مقنقةقققة 4152عي المئة عي  ا   1.0

عقي القمقئقة، حقيقث  4.1عي المئة ليص  إلقى  4.0اليو و م  

عقي القمقئقة عقي  قا   1.1سجلت ألمانيا عقائضقاً طقفقيقفقاً بقلقغ 

عي المقئقة إلقى  2.5 . بينما ا تفع العجز عي عرنسا م  4152

عي القمقئقة  8.1عي المئة. وعي اليابا  انخفض العجز م   2.4

عي المئة. عي حي  سجلت المملكة المقتقحقدة ا تقفقا قاً  1.1إلى 

1
4
2
1
8
51
54
52
51
58

4150 4152 (توقعات) 4151

 ة
 و
  
بة
 
 

    الت     ي   عا  الم ت       ي   مو ا  د    ختا         م   ا ي  قم  

االقتصادا  المت   ة   ال    الم ت  ة    اال  اد ال و   تي   د   ا  وا  النا  ة  النا  ة   نط ة ال و    

توقعات

201320142015
——–—————————

التضخم العالمي

1.41.40.4االقتصادات المتقدمة

1.30.40.1منطقة اليورو

5.95.15.4دول األسواق الناشئة والنامية

4.83.53.0دول آسيا النامية

6.48.116.8الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

)1(
العائد السائد بين المصارف في لندن

0.40.30.7ودائع الدوالر األمريكي

0.20.20.1ودائع الين الياباني

0.20.20.0ودائع اليورو

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

)نسبة مئوية(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف

جدول رقم 1-2 : التضخم وأسعار الفائدة
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 . واستققر القمقعقدل  قلقى 4151إلى الصفر عي المئة عي  ا  

 ، 4152عقي القمقئقة عقي  قا   1.4الودائع بالي  الياباني  ند 

  4151عي المئة عقي  قا   1.5وم  المتوقع أ  ينخفض إلى 

 (.4-5)جدول  قم 

 

   عا  الص ف

سج  الدوال  األمريكي ا تفا اً مقاب  معظم العمالت  

 . ويقعقز  كلقل إلقى تقحقسق  أدا  4152الرئيسة خالل  ا  

االقتصاد األمريكي وقيا  بنل االحتياطي الفيد الي األمريقكقي 

  4152بإنها  برنامج التيسير الكمي عي نهاية شهر أكقتقوبقر 

وإلى قيا  المصا ف المركزية عي اليقابقا  وأو وبقا بقتقعقزيقز 

اجرا ات الد م المقدمة للنظقا  القمقالقي واالققتقصقادي. حقيقث  

عي المئة لقيقصق   50.0سج  الي  الياباني هبوطاً كبيراً نسبته 

 1.8عي المئة  لقيقصق  إلقى  1.1طفيفاً عي مستو  العجز م  

عي القمقئقة عقي  4.8عي المئة. وانخفض العجز ع ي ك  ن دا م  

  )جقدول 4152عقي القمقئقة عقي  قا   5.8  إلى 4150 ا  

 (.2-5 قم

 التطو ا  الن   ة  المال ة

   عا  الفائ  

معدل العائد السائد  لى الودائع بالدوال  بيق   انخفض 

عي المئة عقي  قا   1.0إلى  )LIBOR(المصا ف عي لند * 

عي القمقئقة عقي  قا   1.1 . وم  المتوقع أ  يرتفع إلى 4152

عقي  1.4 . واستقر المعدل  لى الودائع باليو و  قنقد 4151

  مقا نة بالعا  السابق ويتوقع انقخقفقاضقه 4152المئة عي  ا  

————————— 
* معدل ستة أشهر لك  م  الواليات المتحدة األمريكية واليابا ، وثالثة أشهر عي 

 منةقة اليو و.

1
4
2
1
8
51
54
52

4155 4154 4150 4152 (توقعات) 4151

 ة
 و
  
بة
 
 

  ع   ال  ال ب ط ال   ة       م   ا ي  قم  

االقتصادا  المت   ة   نط ة ال و    

توقعات

2012201320142015

————————————

8.07.97.36.9االقتصادات المتقدمة

8.17.46.25.5الواليات المتحدة األمريكية

11.312.011.611.1منطقة اليورو

5.45.25.04.9ألمانيا

9.810.310.210.1فرنسا

10.612.212.812.6إيطاليا

4.34.03.63.7اليابان

8.07.66.25.4المملكة المتحدة

7.37.16.97.0كندا

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف

جدول رقم 1-3 : االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(
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 ا  وا  المال ة لأل  م  ال ن ا  

   وا  ا   م

  ا تقفقا قاً  4152شهدت أسواا األسهم  خقالل  قا   

عي ك  م  الواليات المتحدة والقيقابقا   قاكسقة بقسلقل تقحقسق  

االقتصاد األمريكي واجرا ات الد م المالي الضخمة المققدمقة 

عي اليابا . وسج  سوا األسهم ا تفا اً طفقيقفقاً  عقي مقنقةقققة 

اليو و، بينما سج  انخفاضاً طفيفاً عي المملكة المتحدة، ويعود 

كلل إلى تراجع األدا  االقتصادي عي القمقجقمقو قة األو وبقيقة 

 والقلق م  آثا  انخفاض التضخم.

 

عفي الواليات المتحدة األمريكقيقة، سقجق  مقؤشقر داو  

عي القمقئقة  1.1( لألسهم األمريكية نمواً نسبته DJIAج ونز )

  بسقبق  4152نقةة عقي نقهقايقة  قا   51840.5ليص  إلى 

تحس  أدا  االقتصاد األمقريقكقي نقتقيقجقة النقخقفقاض مسقتقو  

البةالة وتعاعي قةا ات الصقنقا قة واالسقتقهقالص الشقخقصقي. 

( لقألقسقهقم NIKKEIوعي القيقابقا ، حقققق مقؤشقر ن قيقكقاي )

نققةقة  51211.8عي المئة  ليبلغ  1.5اليابانية ا تفا اً نسبته  

 ، ويعود هقسا اال تقفقاع  إلقى انقخقفقاض 4152عي نهاية  ا  

سعر صرف الي  الياباني مقاب  القدوال  األمقريقكقي وتقحقسق  

أدا  االقتصاد العالمي وتوسيع حجم  برنامج التيقسقيقر القكقمقي 

 ترليو  ي  سنوياً.  81والنو ي ليص  إلى 

 

ي  ياباني مقاب  الدوال  األمقريقكقي عقي نقهقايقة  550.82إلى 

عي المئة لقيقصق   54.4 . وانخفض اليو و بنسبة 4152 ا  

دوال  أمريكي خالل نفس القفقتقرة. كقمقا انقخقفقض  5.45إلى 

 5.11عي القمقئقة لقيقبقلقغ إلقى  1.04الجنية االسترليني بنسبة 

 دوال  أمريكي خالل نفس الفترة. 

 

باإلضاعة للتأثير السقلقبقي لقققرا  القبقنقل االحقتقيقاطقي  

الفيد الي األمريكي  عي وقف برنامج التقيقسقيقر القكقمقي  قلقى 

سعر صرف العمالت األخر ، انخفض الي  اليقابقانقي بسقبق  

اجرا ات التيسير الكمي السنوية الضخمة التي يتبقعقهقا القبقنقل 

 41-51المركزي الياباني خصقوصقاً بقعقد تيقادتقهقا بقمقققدا  

  4152تريليو  ي  عي أكقتقوبقر  81تريليو  ي  وصوالً إلى 

وكلل بهقدف تقحقفقيقز االققتقصقاد و عقع نسقبقة القتقضقخقم إلقى 

عي المئة. كما ساهم تراجع القنقمقو  4المستو  المستهدف  ند 

عي دول أو وبية كبيرة كفرنسا وألمانيا باإلضاعة إلى برنقامقج 

التيسير الكمي السي تم إقرا ه مؤخراً م  قب  البنل المقركقزي 

األو وبي عي انخفاض سعر صرف اليو و. أما عي القمقمقلقكقة 

المتحدة، و لى الرغم م  تحس  أدا  االقتقصقاد القبقريقةقانقي، 

عإ  سب  االنخفاض عي سقعقر صقرف القجقنقيقه االسقتقرلقيقنقي 

يعز  إلى آثا  تباطؤ اقتقصقاد القمقجقمقو قة األو وبقيقة  قلقى 

 المملكة المتحدة  لى خلفية تراجع التضخم بشك   ا .  

 

توقعات

2012201320142015
————————————————

-3.8-4.6-5-6.7االقتصادات المتقدمة الرئيسة

-4.2-5.3-5.8-8.6الواليات المتحدة األمريكية

-2.3-2.7-2.9-3.6منطقة اليورو

0.10.10.60.3ألمانيا

-3.9-4.2-4.1-4.9فرنسا

-2.6-3.0-2.9-2.0إيطاليا

-6.2-7.7-8.5-8.8اليابان

-4.8-5.8-5.7-7.8المملكة المتحدة

-1.7-1.8-2.8-3.1كـنـــدا

يات العامة* جدول رقم 1-4 : االتجاهات في الميزان

)نسبة مئوية(

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف
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وعي المملكة المتحدة، سقجقلقت السقنقدات القحقكقومقيقة  

 . 4152انخفاضاً لجميع عترات االستحقققاا عقي نقهقايقة  قا  

عقي  1.410حيث بلغ أق   ائد لسندات استحقاا لسنة واحقدة 

نقاط أساس. وعي المقابق ، بقلقغ أ قلقى  0المئة بانخفاض قد ه 

سنقة بقانقخقفقاض  01عي المئة لسندات استحقاا  4.111 ائد 

 نقةة أساس. 551.8قد ه 

 

 الت ا   ال  ل ة   واز   الم  و ا 

 الت ا   ال  ل ة - 

 0.1انخفض معدل النمو عي حجم التجا ة الدولية م   

 . 4152عي المئة عي  ا   0.2  إلى 4150عي المئة عي  ا  

عقي القمقئقة عقي  قا   0.1وم  المتوقع أ  يسج  نمواً نسبقتقه 

 . وبالنسبة لحجم الصاد ات م  السلع والخدمات، عققد 4151

عقي القمقئقة عقي  قا   0.0سجلت الدول المتقدمة نمواً نسبتقه  

 ، وم  المتوقع أ  يستمر النمو بنفس الوتيرة عقي  قا  4152

 0.2 . وعي دول األسواا الناشئة والنامية بلغ المعقدل 4151

، وم  المتوقع أ  يسج  المعدل نمقواً 4152عي المئة عي  ا  

 (.1-5  )ج  دول  ق  م 4151عي المئ ة عي    ا   1.0نسبته 

 

أما بالنسبة للوا دات، عقد سجلت الوا دات م  السقلقع  

عي المقئقة  0.0والخدمات عي االقتصادات المتقدمة نمواً نسبته 

 ، ومق  4150عي المئة عي  ا   4.5  مقاب   4152عي  ا  

 . وبقلقغ 4151المتوقع أ  يستمر النمو بنفس الوتيرة عي  ا  

عقي القمقئقة عقي  0.1المعدل عي دول األسواا الناشئة والنامية 

 ، ومق  4150عي القمقئق قة عقي  قا   1.1  مقاب  4152 ا  

  .4151عي المئة عي  ا   0.1المتوقع أ  يتباطأ النمو ليبلغ 

 

 ال  اب ال ا ي لمواز   الم  و ا  -ب

سج  الحساب القجقا ي نسقبقةً إلقى القنقاتقج القمقحقلقي  

اإلجمالي عي مواتي  مدعو ات دول االققتقصقادات القمقتقققدمقة 

عقي  1.0  مقققابق  4152عي المئة عي  ا   1.2عائضاً نسبته 

عقي  1.1 ، ويتوقع ا تفاع الفائقض إلقى 4150المئة عي  ا  

  . واستقر مقعقدل القعقجقز عقي القحقسقاب 4151المئة عي  ا  

عقي القمقئقة  4.2الجا ي عي الواليات المتحدة األمريكية  ند  

  وهو نقفقس القمقسقتقو  القمقتقحقققق عقي القعقا  4152عي  ا  

عي المئة عقي  4.0السابق، وم  المتوقع أ  يتراجع العجز إلى 

 . وعي منةقة اليقو و، سقجق  القحقسقاب القجقا ي 4151 ا  

  مقا نة بفائض نسبتقه 4152عي المئة  ا   4.0عائضاً نسبته 

وعي أو وبا، ا تفع مؤشر مو غا  ستانلقي لقألقسقهقم   

عقي القمقئقة لقيقبقلقغ  4.0( بنسبة MSCI-EUROاألو وبية )

 ، ويعقود سقبق  4152نقةة عي نهاية  ا   5152.1مستو  

اال تفاع إلى برنامج التيسير الكمي المتقخقس مقؤخقراً مق  ققبق  

البنل المركزي األو وبي. وأما عي المملكة القمقتقحقدة، سقجق  

  4152( عققي نققهققايققة  ققا  FTSE-511مققؤشققر عققوتسققي )

نقة  ة، وج ق قا   1111.5عي المئة ليبلغ  4.1انخفاضاً نسبته 

هسا االنخفاض نتيجة انخفاض أسعا  أسقهقم شقركقات القةقاققة 

  نيتقهقا إبقققا  4152بعد إ ال  منظمة أوبل عي شهر نوعمبر 

مستو  االنتاج دو  تغيير باإلضاعة إلى النمو المقتقبقاطق  عقي 

 دول المجمو ة األو وبية. 

 

   وا  ال ن ا 

تفاوت االتجاه العا   للعائد  لى السنقدات القحقكقومقيقة  

 ، حقيقث 4152األمريكية لفترات استحقاا مختلفة خالل  ا  

ا تفع العائد  لى سندات استحقاا قصيرة ومقتقوسقةقة القمقد  

سنوات(، بينمقا انقخقفقض القعقائقد  قلقى  0)م  ستة أشهر إلى 

سقنقة(.  01سنوات إلى  1سندات استحقاا طويلة المد  )م  

سقنقوات  0وبلغ أكبر ا تفاع  لى  قائقد سقنقدات  اسقتقحقققاا 

عي المئة. بينقمقا  5.110نقةة أساس ليص  إلى  01.1بمقدا  

سنة بمقققدا   01بلغ أكبر انخفاض  لى  ائد سندات استحقاا 

عي المئقة عقي نقهقايقة  4.110نقةة أساس ليص  إلى  545.1

  . 4152 ا  

 

وعي اليابقا ، انقخقفقض القعقائقد  قلقى جقمقيقع عقتقرات  

 . حيث سجق  4152االستحقاا للسندات الحكومية خالل  ا  

العائد مستويات سلبية أق  م  الصفر  لى سندات االستحقققاا 

قصيرة األج  )أق  م  ثالث سنوات(. وبلغ االنخفقاض  قلقى 

سقنقة بقمقققدا   01و 41و51 ائد سندات لفترات اسقتقحقققاا 

نقققةقة  10.1عقي القمقئقة، و 1.040نقةة ليص  إلقى  25.4

نقققةقة أسقاس  20.0عقي القمقئقة، و 5.111أساس ليص  إلى 

 عي المئة،  لى التوالي.  5.400ليص  إلى 

 

كما سجلت منةقققة القيقو و انقخقفقاضقاً لقلقعقائقد  قلقى  

السندات الحكومية لجميع عترات االستقحقققاا عقي نقهقايقة  قا  

 . حيث سجق  القعقائقد مقعقدالت سقلقبقيقة لسقنقدات كات 4152

استحقاا أق  م  ثالث سقنقوات، وبقلقغ أ قلقى  قائقد لسقنقدات 

 عي المئة. 5.080سنة  01استحقاا 
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 . وسقجق  4151عي المئقة عقي  قا   1.5يتراجع العجز إلى 

عقي القمقئقة عقي  5.8الحساب الجا ي عي ايةاليا عائضاً نسبته 

عقي القمقئقة عقي  قا   5.1  مقا نة بفائض نسبقتقه 4152 ا  

 ، ويتوقع أ  يستمر اال تفاع عي الفائض لقيقصق  إلقى 4150

 . وعي اليابا ، انخفض الفائقض 4151عي المئة عي  ا   4.1

عي المئة عي  قا   1.1  إلى 4150عي المئة عي  ا   1.1م  

 . ويتقوققع أ  يسقجق  القفقائقض 4150عي المئة عي  ا   4.4

 . حقيقث ا تقفقع 4151عي المئة عقي  قا   0.0ا تفا اً نسبته 

 ، 4152عي المئة عي  ا   1.1الفائض عي ألمانيا ليص  إلى 

عي القمقئقة عقي  قا   8.2عي حي  م  المتوقع أ  يبلغ الفائض 

عقي القمقئقة عقي  5.2  . وانخفض العجز عي عرنسا م  4151

 ، ويقتقوققع أ  4152عي المئة عي  ا   5.5  إلى 4150 ا  

توقعات

201320142015
——–—————————

3.53.23.6نمو التجارة العالمية )سلع وخدمات(

الصادرات

3.02.83.3االقتصادات المتقدمة

4.63.44.8دول األسواق الناشئة والنامية

الواردات

2.12.83.6االقتصادات المتقدمة

5.54.13.0دول األسواق الناشئة والنامية

)1(
الحساب الجاري

0.40.30.5االقتصادات المتقدمة

-2.5-2.4-2.4الواليات المتحدة

2.22.33.2منطقة اليورو

6.77.58.4ألمانيا

-0.1-1.1-1.4فرنسا

1.01.82.6إيطاليا

0.70.51.9اليابان

-5.1-5.2-4.5المملكة المتحدة

-2.5-2.2-3.0كندا

0.80.60.0دول األسواق الناشئة والنامية

1.01.32.1دول آسيا الناشئة والنامية

0.61.80.3الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

-10.06.61.5دول الشرق األوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان

-4.7-3.3-2.4أفريقيا جنوب الصحراء

-3.2-2.9-2.8أمريكا الالتينية والكاريبي

جدول رقم 1-5 : التجارة العالمية والحساب الجاري

)نسبة مئوية(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف

)1(  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
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مليا  دوال . بينما عقي عقرنسقا،   041.0مقا نة با تفاع قد ه 

مقلقيقا  دوال   21انخفض صاعي القحقسقاب القمقالقي بقمقققدا  

مليا  دوال . وبالنسبة لقلقيقابقا ،  58.8مقا نة بانخفاض قد ه 

مليقا  دوال  عقي  14عقد ا تفع صاعي الحساب المالي بمقدا  

مقلقيقا   51.1  مقا نة بانخفاض الصاعي بمقققدا  4152 ا  

  . 4150دوال  عي  ا  

 

وبالنسبة لقدول األسقواا القنقاشقئقة والقنقامقيقة، ا تقفقع  

صققاعققي الققحققسققاب الققمققالققي لققمققواتيقق  مققدعققو ققاتققهققا بققمقققققدا         

  مقققا نقة بقا تقفقاع ققد ه 4152مليا  دوال  عي  ا   05.0

 . عفي دول أعريقيا جقنقوب 4150مليا  دوال  عي  ا   45.4

الصققحققرا ، سققجقق  صققاعققي الققحققسققاب انققخققفققاضققاً قققد ه           

مقلقيقا   12.8مليا  دوال  مقققا نقة بقانقخقفقاض ققد ه  11.5

دوال . وعي دول أسيا الناشئة والنامية، ا تفع صاعي الحسقاب 

 00.2مليا  دوال  مقققا نقة بقا تقفقاع ققد ه   511.0بمقدا  

مققلققيققا  دوال . وسققجقق  عققائققض الققحققسققاب الققمققالققي لققمققواتيقق  

مدعو ات دول الشرا األوسط وشمقال اعقريقققيقا وأعقغقانسقتقا  

مليا  دوال  مقا نة بقا تقفقاع  581.0وباكستا  ا تفا اً قد ه 

مقلقيقا  دوال  عقي القعقا  السقابقق، ويقتقوققع أ   051.1قد ه 

مليا  دوال  عقي  قا   80.5ينخفض صاعي الحساب  بمقدا  

4151 .  

 

  و  النفط العالم ة 

شهدت أسعا  النفط العالمية تراجعاً منُس شقهقر يقونقيقو  

  إلى نهاية العا ، حيث سقجق  مقتقوسقط سقعقر 4152م   ا  

  . 4152دوال  عي نهاية  ا   01.58النفط العربي الخفيف   

 

ووعقاً لبيانات وكالة الةاقة الدولقيقة، ا تقفقع القعقرض  

مليو  برمي  يومياً خالل  ا   4.1العالمي* م  النفط بمقدا  

مليقو  بقرمقيق  يقومقيقاً مقققا نقة بقنقحقو  00.01  ليبلغ 4152

 . ويعود اال تفاع 4150مليو  برمي  يومياً عي  ا   05.00

عي العرض م  النفط إلى تيادة انتقاج القدول خقا ج مقنقظقمقة 

الدول المصد ة للنفط )أوبل( السيما م  دول منظمة التقعقاو  

االقتصادي والتنمية،  لى الرغم م  االنخفاض القةقفقيقف عقي 

انتاج دول منظمة الدول المصد ة للنفط )أوبل( م  النفط بقمقا 

 ألف برمي  يوميا.   21مقدا ه 

 

عي المئة  5.0 ، بينما يتوقع ا تفاع الفائض ليص  إلى 4152

 2.1 . وا تفع العجز عي المملكة المتحدة مق  4151عي  ا  

 ، 4152عي المئة عي  ا   1.4  إلى 4150عي المئة عي  ا  

عقي القمقئقة عقي  قا   1.5وم  المتوقع أ  يتراجع العجز إلى 

 (.1-5  )جدول  قم 4151

 

وعي دول آسيا النامية، ا تفع القفقائقض عقي القحقسقاب  

عقي القمقئقة  5.1الجا ي نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي م  

 ، ومق  4152عي المقئقة عقي  قا   5.0  إلى 4150عي  ا  

 . 4151عي المئة عي  ا   4.5المتوقع أ  يرتفع الفائض إلى 

كما ا تفع الفائض عي الدول المستقلة    االتحاد السقوعقيقيقتقي 

عي المئة عي  قا   5.8  إلى 4150عي المئة عي  ا   1.1م  

  لقيقصق   4151 ، ويتوقع أ  ينخفض الفائض عي  ا  4152

عي المئة. وعي دول مجمو ة الشرا األوسط وشمال  1.0إلى 

عقي  51.1أعريقيا وباكستا  وأعغانستا ، انخفض الفائض م  

 ، ومق  4152عي المئة عي  قا   1.1  إلى 4150المئة  ا  

 . 4151عي المئة عي  قا   5.1المتوقع تسجي   جز  بمعدل 

وا تفع العجز عي القحقسقاب القجقا ي لقدول أعقريقققيقا جقنقوب 

  مقققابق  4152عي المئة عقي  قا   0.0الصحرا  ليص  إلى 

عي المئة عي القعقا  السقابقق، ومق  القمقتقوققع  4.2 جز نسبته 

عي القمقئقة عقي  2.1استمرا  اال تفاع عي العجز إلى ما نسبته 

 . وا تققفققع الققعققجققز عققي دول أمققريققكققا الققالتققيققنققيققة 4151 ققا  

عقي  4.0  إلقى 4150عي المئة عي  قا   4.8والكا يبي م  

 ، وم  القمقتقوققع أ  يسقجق  القعقجقز مقا 4152المئة عي  ا  

عي المئة إلى القنقاتقج القمقحقلقي القمقتقوققع عقي  قا   0.4نسبته 

4151 .  

 

 ال  اب المالي لمواز   الم  و ا  -ج

ا تفع صاعي الحسقاب القمقالقي لقمقواتيق  مقدعقو قات  

مليقا  دوال  عقي  قا   210اقتصادات الدول المتقدمة بمقدا  

ملقيقا  دوال  عقي  قا   411.1  مقا نة با تفاع قد ه 4152

 ، ويتوقع أ  يسج  صاعي الحساب ا تفقا قاً  بقمقققدا  4150

 . وعي الواليات المتقحقدة 4151مليا  دوال  عي  ا   425.0

األمققريققكققيققة، انققخققفققض صققاعققي الققحققسققاب الققمققالققي بققمقققققدا       

  مقا نة بانخفقاض ققد ه 4152مليا  دوال  عي  ا   525.1

 . وسجلت منةقة اليو و 4150مليا  دوال  عي  ا   011.1

مقلقيقا   214.0ا تفا اً عي صاعي الحسقاب القمقالقي بقمقققدا  

مقلقيقا  دوال . وعقي  180.2دوال  مقا نقة  بقا تقفقاع ققد ه 

مقلقيقا  دوال   481.1ألمانيا، ا تفع صاعي الحساب بقمقققدا  
—————————— 

 * يشم  المكثفات وسوائ  الغات الةبيعي.
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 ، باستثنا  المملكة العربقيقة السقعقوديقة، حقيقث ا تقفقع 4152

عقي القمقئقة  4.1معدل النمو عي المملكة العربية السعودية م  

 . 4152عققي الققمققئققة عققي  ققا   0.1  إلققى 4150عققي  ققا  

 1.4وانخفض المعدل عي دولة اإلما ات العربية المتحدة مق  

عي المئة. وانخفض المعدل عي دولقة ققةقر  0.1عي المئة إلى 

عي المئة. كما انخقفقض القمقعقدل عقي  1عي المئة إلى  1.0م  

عي المئة. وانقخقفقض  0.2عي المئة إلى  2.8سلةنة ُ ما  م  

عي المئة.  5.0عي المئة إلى  5.1المعدل عي دولة الكويت م  

عقي القمقئقة  1.0وانخفض معدل النمو عي مملكة البحري  م  

  . 4152عي المئة عي  ا   2.8  إلى 4150عي  ا  

 

عي المقاب ، ا تفع متوسط الةل  العالمي  لى القنقفقط  

مليو  بقرمقيق   04.15   ليبلغ  4152بوتيرة أق  خالل  ا   

مقلقيقو  بقرمقيق  يقومقيقاً عقي  قا   05.82مقا نة بنحو  يومياً 

 . ويعود سب  هسا اال تفاع القى تيقادة القةقلق   قلقى 4150

النفط م  األسواا الناشئة، بينما تراجع مقتقوسقط القةقلق  مق  

 دول منظمة  التعاو  االقتصادي والتنمية. 

 

التطو ا  االقتصاد ة ل       س  الستسعسا و لس    السخس س س  

 الع   ة

انخفضت معدالت النمو االقتصادي عي دول مقجقلقس  

التعاو  لدول الخليج العربية  باألسعا  الحقققيقققيقة خقالل  قا  

توقعات

201320142015
——–—————————

267.7473.0241.9االقتصادات المتقدمة

-408.4-141.6-370.7الواليات المتحدة

-598.4462.3منطقة اليورو

326.9287.5286.8ألمانيا

0.1-46-18.8فرنسا

15.972.050.3إيطاليا

52.078.4-16.7اليابان

-134.4-160.9-102.4المملكة المتحدة

-46.7-33.2-54.1كندا

324.5280.2284.9االقتصادات المتقدمة األخرى

21.231.916.3دول األسواق الناشئة والنامية

-69.2-57.1-54.8أفريقيا جنوب الصحراء

33.4105.9326.6دول آسيا الناشئة والنامية

-316.6185.389.1دول الشرق األوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان

-33.0-42.6-61.9دول أوروبا الناشئة والنامية

-165.7-178.7-206.5أمريكا الالتينية والكاريبي

19.146.8-5.6الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

)مليار دوالر أمريكي(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2015م. المصدر : آـف

جدول رقم 1-6 :  الحساب المالي
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بحضو  محاعظي البنقوص المركزيقة ومؤسقسات النققد للقدول 

 01األ ضا  عي االتحاد النقدي.  وصد  مرسو  ملكي  قم  /

ه  بالمواعقة  لى اتفاقية المقر 5201جماد  اآلخرة  2بتا يخ 

بيقق  حكومققة المملكققة العربيققة الققسعودية والمجلققس النقققدي 

 الخليجي. 

 

ووعقاً للمادة العاشقرة مق  النظقا  األساسقي للمجلقس  

النقدي، يعقد مجلس اإلدا ة سقتة اجتما قات عقي القسنة، وققد 

  سقعياً إلنجقات 4151اجتما اً حتى ما س  00 قد المجلس 

مهامه والتي تتضم  اإل داد والتهيئقة عنيقاً ومؤسقسياً إلنقشا  

البنل المركزي الخليجقي والقسي بقدو ه سقيقو  بالعمق   لقى 

 تحديد مو د إصدا  العملة الموحدة.

 

حيث تركزت أ مال المجلس النقدي حقتى اآل   لقى  

البنا  المؤسسي م  خالل التعاقد مع إحقد  بيقوت االستقشا ة 

العالمية إل داد كاعة اللوائح المالية واإلدا ية واالسقتراتيجيات 

السققتكمال البنققا  المؤسققسي للمجلققس، وا تمققدت الميزانيققة 

التشغيلية التقديرية للمجلس النقدي الخليجقي للقسنوات الماليقة 

 ، وتم اختيا  مدقق حسابات للمجلقس 4151  إلى 4155م  

النقدي الخليجي. ويواص  المجلس جهوده لتعزيز مسيرة بنقا  

هيكله التنظيمي واإلدا ي وتعزيز الكواد  والمقوا د البقشرية 

عي مختلقف المجقاالت الالتمقة إلنجقات المهقا  الموكلقة إليقه 

واألهداف المنصوص  ليها عي النظا  األساسي للمجلس. كما 

يبسل المجلس جهوداً حثيثة لبنا   القات تعاو  مع المنظمقات 

المالية كات العالقة بةبيعة  ملقه مثق  صقندوا النققد الدولقي 

  والبنل المركزي األو وبي. 

  

 ال و  الخ    ة المشت كة - 

يعد إنشا  السوا الخليجية المشتركة بي  دول مجلقس  

التعققاو  لققدول الخليققج العربيققة تتويجققاً لسلققسلة مقق  قققرا ات 

تحقيق المواطنة االقتصادية التي اتخستها دول مجلس التعقاو  

منس تأسيس المجلس. وتضم السوا الخليجيقة المقشتركة لقدول 

مليقو  نقسمة، وناتجقاً قوميقاً يقص  إلقى  21المجلس حوالي 

 . 4152تريليقققو  دوال  وعقققق احقققصائيات العقققا   5.11

 51وا تفعت التجا ة البينية لدول المجلس بقشك  مةقرد مق  

مليقا  دوال   545  إلى حوالقي 4114مليا  دوال  عي  ا  

 .  كمققا تُظهققر اإلحققصا ات تزايققد  ققدد 4150عققي  ققا  

المققستفيدي  مقق  قققرا ات الققسوا الخليجيققة حيققث بلققغ  ققدد 

 51.8المققواطني  الققسي  يتنقلققو  بيقق  دول المجلققس حوالققي 

أما بالنسبة لمعدالت التقضقخقم، عقققد انقخقفقض مقعقدل  

عي القمقئقة عقي  0.1التضخم عي المملكة العربية السعودية م  

 . وانقخقفقض 4152عي المئة عي  قا   4.1  إلى 4150 ا  

عي القمقئقة.  4.1المئة إلى  0.0المعدل عي مملكة البحري  م  

 4.0عي القمقئقة إلقى  0.5وانخفض المعدل عي دولة قةر م  

 5.4عي المئة. وكسلل انخفض المعدل عي سلةنة  قمقا  مق  

عي المئة. بيقنقمقا ا تقفقع القمقعقدل عقي دولقة  5.1عي المئة إلى 

عقي  4.0عقي القمقئقة إلقى  5.5اإلما ات العربية المتحدة م  

عقي  4.1المئة. وا تفع معدل التضخم عي دولة القكقويقت مق  

  . 4152عي المئة عي  ا   0.5  إلى 4150المئة عي  ا  

 

وبالنسبة لقمقواتيق  القمقدعقو قات، انقخقفقض إجقمقالقي    

دوال  عقي  قا  مقلقيقا   5542.1المجلس م  صاد ات دول 

  4152دوال  عققي  ققا  مققلققيققا   5111.1إلققى   4150

عي المئقة. وانقخقفقض إجقمقالقي وا دات  2.4نسبته بانخفاض 

مقلقيقا   104.1مليا  دوال   إلقى  111.1دول المجلس م  

عي المئة. وشقهقدت جقمقيقع دول  5.0دوال   بانخفاض نسبته 

المجلس تراجعاً عي عائض الحساب القجقا ي حقيقث انقخقفقض 

عائض الحساب الجا ي عي المملكقة القعقربقيقة السقعقوديقة مق  

مليا  دوال   11.0  إلى 4150مليا  دوال  عي  ا   501.1

 . وانخفض عائقض القحقسقاب القجقا ي لقدولقة 4152عي  ا  

مليا  دوال . كقمقا  11.0مليا  دوال  إلى  10.1الكويت م  

انخفض عائض الحساب الجا ي عي دولة اإلمقا ات القعقربقيقة 

مليا  دوال . وعقي  20.5مليا  دوال  إلى  12.1المتحدة م  

 4.4مليا  دوال  إلى  2.1سلةنة  ما ، انخفض الفائض م  

 14.1مليا  دوال . وانخفض القفقائقض عقي دولقة ققةقر مق  

ملي  ا  دوال . كما انخفض الفقائ ق قض  21.0مليا  دوال  إلى 

  4150ملي  ا  دوال  عقي  قا   4.1عي مملك  ة البحري  م  

  (.1-5)جدول  قم   4152ملي  ا  دوال  عي  ا   4.4إلى 

 

 التعا و ا ق  مي  ال  لي

 اال  اد الن  ي ل         التعا و ل    الخ    الع   ة - 

صادقت الدول األ ضا  عي االتحاد النققدي )المملكقة  

العربيققة الققسعودية، ومملكققة البحققري ، ودولققة قةققر، ودولققة 

ينايققر  41الكويققت(  لققى اتفاقيققة االتحققاد النقققدي بتققا يخ 

 . ودخ  النظا  األساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز 4151

 . و قد مجلس إدا ة المجلس 4151ما س  41التنفيس بتا يخ 

مققا س  01النقققدي الخليجققي اجتما ققه األول يققو  الثالثققا  

ه  عي مدينة الرياض 5205 بيع اآلخر  52  المواعق 4151
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201320142013201420132014201320142013201420132014

————————————————————————————————————

402.3401.432.833.9744.3746.277.078.2203.2208.7175.8172.4الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

5.23.65.34.82.73.54.83.46.36.01.51.3نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

1.12.33.32.53.52.71.21.03.12.92.73.1معدل التضخم

22.516.98.210.510.911.98.59.519.611.19.74.4معدل نمو عرض النقود*

312.5346.715.214.7229.9173.841.543.059.063.147.550.7الواردات

395.9400.923.923.2376.0342.359.358.3148.1139.5121.5112.8الصادرات

64.749.12.62.2135.576.94.72.262.647.969.660.9الحساب الجاري

نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي**
16.112.27.86.618.210.36.12.930.823.039.635.3

14.49.234.721.9-4.81.4-8.72.3-5.4-8.66.04.3نسبة الفائض/العجز في المالية العامة**

9.09.31.21.230.030.84.13.62.02.23.94.0عدد السكان )مليون نسمة(

جدول رقم 1-7 : التطورات الرئيسة في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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

) مليار دوالر أمريكي (
 

 *    ن2  يمثل عرض النقود الموسع في سلطنة عمان ، ن3  يمثل عرض النقود الموسع في باقي دول المجلس.

اق االقتصاد االقليمي- صندوق النقد الدولي- يناير 2015م، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، ومؤسسة النقد العربي السعودي. المصدر :  آـف

اإلمارات العربية 

المتحدة

————————————————————————————————————

المملكة العربية 

السعودية دولة الكويتدولة قطرسلطنة عمانمملكة البحرين
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 . كما اتداد  دد مواطني دول المجلقس 4150مليو  عي  ا  

الققسي  يما سققو  األنققشةة االقتققصادية عققي الققدول األ ققضا  

األخر  ليبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحقة أكقثر مق  

ألف  خصة. وا تفقع  قدد المقستفيدي  مق  الققرا ات  21.8

حالققة تملققل عققي  ققا   41111الخاصققة بتملققل العقققا  إلققى  

 . وعي مجال تداول األسهم، بلغ  قدد المقساهمي  مق  4150

مواطققني دول المجلققس عققي الققشركات المققساهمة بالققدول 

شقركة مقساهمة  110ألف مساهم عي  401األ ضا  حوالي 

  . 4150خالل  ا  

 

 ال   ا  المال ة الع   ة - 

تعقد الهيئقات الماليقة العربيقة اجتما اتهقا عقي عقص   

الربيع م  كق   قا  ويتقم خاللهقا اسقتعراض أدا  كق  هيئقة 

والمواضيع المةروحة  لى جدول أ مالها. وعيما يلي موجقز 

    نشاط هسه الهيئات:

 

 صن    الن   الع  ي -  

بلغت قيمة القروض التي قدمها الصندوا خقالل  قا   

مليقو  دينقا   ربقي حقسابي )د.ع. .(  11.1  نحو 4152

مليققو  دوال  أمريكققي. وبققسلل ا تفققع إجمالققي  421تعققادل 

القروض التي قدمها الصندوا للدول العربية منس بداية نقشاطه 

  إلقى 4152  حقتى نهايقة  قا  5018اإلقراضي عقي  قا  

مليقا  دوال  أمريكقي.  1.1مليا  د.ع. . تعادل نحقو  5.11

مليو  د.ع. . تعقادل  212.0وبلغ  صيد التزامات القروض 

عي المئة م   14مليا  دوال  أمريكي، أي ما يعادل  4.5نحو 

 10 أسمال الصندوا المدعوع بعمالت قابلة للتحويق  مقابق  

عي المئة عي العقا  القسابق. وبلقغ صقاعي القدخ  المحققق عقي 

 48.5مليقو  د.ع.  مقابق   41.5  نحقو 4152نهاية  ا  

مليو  د.ع. . عي العقا  القسابق. وبلقغ إجمقالي اإلنفقاا نحقو 

مليققو   1.0  مقابقق  4152مليققو  د.ع. . عققي  ققا   1.0

د.ع. . عي العقا  القسابق. وبلقغ  أسقمال القصندوا المقدعوع 

 ، حيقث 4152مليو  د.ع.  عي نهايقة  قا   110.1حوالي 

مليققو  د.ع.  أي مققا  551.1تبلققغ مساهم  ققة المملكققة نحققو 

 عي المئة.  51يعادل 

 

 المص ف الع  ي ل تنم ة االقتصاد ة  ي       ا -ب 

مليقا  دوال  عقي  0.1بلغ  أسمال المصرف حوالي  

مليقا  دوال  عقي نهايقة العقا   4.8  مقابق  4152نهاية  ا  

مليقو  دوال  أي مقا  181.1السابق. وتبلغ مساهمة المملكة 

عي المئة. وبلغ إجمالي مخصصات التمويق  عقي  42.1يعادل 

مليققو  دوال . حيققث تمققت  411  مققا مقققدا ه 4152 ققا  

مليو  دوال  وكقسلل تقم  504قرضاً بقيمة  44المواعقة  لى 

ماليي  دوال  للعقو  الفقني. وبلقغ إجمالقي  8تخصيص مبلغ 

  4152مليا  دوال  عي نهاية  ا   2.5موجودات المصرف 

 . وسققج  4150مليققا  دوال  عققي نهايققة  ققا   0.0مقابقق  

مليو  دوال  عقي  قا   580.4المصرف صاعي دخ  مقدا ه 

 مليو  دوال  عي العا  السابق. 451.0  مقاب  4152

 

 الصن    الع  ي لإل ماء االقتصادي  اال تما ي -   

مليققا  دينققا   4.1بلققغ  أسققمال الققصندوا حوالققي  

مليو  دينقا  أي  140.8كويتي، حيث تساهم المملكة بحوالي 

  4152عي المئة. وققد  القصندوا خقالل  قا   42ما يعادل 

مليقو  دينقا  كويقتي.  254.1قروضاً بقيمة إجمالية مقدا ها 

وبلغ المجموع التراكمي للقروض التي ققدمها القصندوا منقس 

  حوالقي 4152  وحقتى نهايقة  قا  5012بد   ملياته  ا  

. وا تفققع قرضققاً  141مليققا  دينققا  كويققتي مقق  خققالل  8.2

مليقا  دينقا   0.4إجمالي موجقودات القصندوا إلقى حوالقي 

مليقا  دينقا   4.0  مقابق  حوالقي 4152كويتي بنهاية  قا  

حقققوا الققدول كويققتي عققي نهايققة العققا  الققسابق. كمققا بلغققت 

مليققا  دينققا  كويققتي عققي نهايققة  ققا   0.1األ ققضا  حوالققي 

مليو  دينقا  كويقتي خقالل  قا   04.8 . وبلغ الدخ  4152

 82.2 ، حيث سج  المصرف صاعي  بح بلغ حوالي 4152

مليو  دينا   00.1  مقاب  4152مليو  دينا  كويتي عي  ا  

 كويتي عي العا  السابق.

 

 المؤ  ة الع   ة لضماو اال تثما   ائتماو الصاد ا  -د 

مليقو  دوال   411.1بلغ  أسمال المؤسسة المدعوع  

مليقو   41.4 ، وتبلغ مساهمة المملكقة 4152عي نهاية  ا  

عقي المئقة. وبلغقت القيمقة اإلجماليقة  51دوال  أي ما يعقادل 

مليا  دوال   5.5  حوالي 4152لعمليات الضما  خالل  ا  

 . وبلققغ 4150مليققا  دوال  عققي  ققا   5.1مقا نققة بحوالققي 

 242  حوالققي 4152إجمققالي الموجققودات عققي نهايققة  ققا  

مليقو   001.1مليو  دوال . وبلغت حققوا الملكيقة حوالقي 

 . وس ققجلت المؤسققسة صققاعي  بققح 4152دوال  عققي  ققا  

 1.4  مقابقق  4152مليققو  دوال  خققالل  ققا   1.2مققدا ه 

 مليو  دوال  عي العا  السابق.
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 ال   ة الع   ة لال تثما   ا  ماء الز ا ي -ه  

مليقو   281.1بلغ  أسمال الهيئقة المقدعوع حوالقي  

 ، وبلغقت مقساهمة المملكقة نحقو 4152دوال  عي نهاية  ا  

عي المئة. وبلغ إجمالي  44.2مليو  دوال  أي ما نسبته  510

مليققو  دينققا   50.11   حوالققي 4152الققدخ  خققالل  ققا  

مليققو  دوال  أمريكققي( مقابقق  نحققو  21.0كويققتي )حوالققي 

مليقو  دوال  أمريكقي( عقي  10مليو  دينا  كويتي ) 51.1

مليقو   1.11العا  السابق. كما بلقغ إجمقالي اإلنفقاا حوالقي 

 1.01مليققو  دوال  أمريكققي( مقابقق   50.1دينققا  كويققتي )

مليو  دوال  أمريكقي( عقي العقا   41.0مليو  دينا  كويتي )

  صقاعي  بقح مققدا ه 4152السابق. وسجلت الهيئة عي  ا  

مليو  دوال  أمريكي( مقاب   41.1مليو  دينا  كويتي ) 1.8

مليو  دوال  أمريكقي( لعقا   04.1مليو  دينا  كويتي ) 0.1

  نحو 4152 . وبلغ إجمالي الموجودات عي نهاية  ا  4150

مليقو  دوال  أمريكقي(  840.4مليو  دينقا  كويقتي ) 425

مليقو  دوال   110.1مليقو  دينقا  كويقتي ) 444.2مقاب  

أمريكي( للعا  السابق. كما بلغت حقوا المساهمي  عقي نهايقة 

مليققققو  دينققققا  كويتققققي                    501.0  نحققققو 4152 ققققا  

مليقو  دينقا   511.1مليو  دوال  أمريكي( مقاب   114.1) 

مليقو  دوال  أمريكقي( عقي نهايقة العققا   100.8كويقتي   )

 السابق.

 

 البنك ا  ال ي ل تنم ة -4

مقلقيقا   41.1ا تفع إجمالقي مقوجقودات القبقنقل مق   

مليا  دوال  عقي  44  إلى حوالي 4150دوال  عي نهاية  ا  

 . كقمقا ا تقفقع إجقمقالقي القمقةقلقوبقات مق       4152نهايقة  قا  

مليا  دوال .  وانخفض إجمقالقي  51.0مليا  دوال  إلى  0.1

مققلققيققو  دوال  إلققى حققوالققي       111.8اإليققرادات مقق  نققحققو 

مليو   451.2مليو  دوال . وبلغ صاعي الدخ  حوالي  101

مقلقيقو  دوال  عقي القعقا   415  مقاب  4152دوال  عي  ا  

السابق. وبلغت القيمة اإلجمالية للقروض المصروعة عقي  قا  

مليا  دوال ، كما بلغت القروض القائمة  5.0  حوالي 4152

مليا  دوال . وا تفعت الققروض القمقسقددة مق   50.1حوالي 

 5512  إلقى حقوالقي 4150مليو  دوال  عقي  قا   018.1

  .4152مليو  دوال  عي  ا  

 

 صن    ا   ك ل تنم ة ال  ل ة -5

بلغ  أسمال الصندوا )يشتم   لى مساهمقات القدول  

مليا  دوال  أمريكقي عقي  1.0األ ضا  واالحتياطي( حوالي 

ملقيقو  دوال  مقققا نقة  41  بانخفاض قد ه 4152نهاية  ا  

 . وبققلققغ إجققمققالققي مققوجققودات الصققنققدوا         4150مققع  ققا  

ملقيقو  دوال   ق   51مليا   دوال  با تفاع قد ه  1.1نحو  

الققعققا  السققابققق. وقققد  الصققنققدوا قققروضققاً تققراكققمققيققة بقققققيققمققة      

  مقققققابقق  حققوالققي          4152مققلققيققا  دوال  عققي  ققا   51.2

 . وبقلقغقت ققيقمقة القققروض 4150مليا  دوال  عي  ا   0.0

  مقققابق      4152مقلقيقا  دوال  عقي  قا   1.4المسقددة نقحقو 

مليا  دوال  عقي القعقا  السقابقق. وبقلقغ إجقمقالقي القدخق     1.1

مليو  دوال   485.8  مقاب  4152مليو  دوال  لعا   01.8

  صقاعقي 4152 . كما سج  الصنقدوا عقي  قا  4150لعا  

مقلقيقو  دوال   451مليو  دوال  مقاب  نحو  21.4دخ  بلغ 

  . 4150عي  ا  

 

 صن    الن   ال  لي -6

 ال  نة الن   ة  المال ة ال  ل ة

 قدت اللجنة النقدية والمالية الدولية اجتما ها الحادي  

 . ونقاقق  4151أبقريق   58والثالثي  عي واشنة  بقتقا يقخ 

االجتماع تةو ات االقتصاد القعقالقمقي حقيقث التقزال مسقيقرة 

التعاعي مستمرة،  غم أ  النمو ال يزال محقدوداً. ويقتقوققع أ  

يكو  النمو أقو  عي االقتصادات القمقتقققدمقة، انقعقكقاسقا لقققوة 

التعاعي عي بعضها وتحس  التوقعات عي البعض اآلخقر. وعقي 

بلدا  االسواا الصا دة، التي التزال المساهم األكبر عي النمو 

العالمي، بدأ النشاط االقتقصقادي يقتقراجقع نقتقيقجقة النقخقفقاض 

 أسعا  السلع األولية وتراجع صاد اتها. 

 

وأكدت اللجنة التزامها باتخاك مزيد م  التدابير لقرعقع  

النمو الفعلي والممك  مما يد م الهدف المقتقمقثق  عقي اققتقصقاد 

 المي أقو  وأكثر تواتناً وقد ة  لى تقولقيقد عقرص القعقمق . 

وأشا ت إلى أ  انخفاض أسعا  النفط يمث  عقرصقة إلصقال  

النظم الضريبية ود م الةاقة، مع تعزيز الضما  االجتقمقا قي 

بشك  أكبر نحو المستحقي . وبالنسبة للسياسة النقدية، أشقا ت 

اللجنة إلى أهمية استمرا  التيسير النقدي حقيقثقمقا أمقكق ، بقمقا 

يتواعق مع المها  المنوطة بالبنوص المركزية، والقنقظقر بقعقيق  

اال تبا  للمخاطر المحيةقة بقاالسقتقققرا  القمقالقي. وتقةقرققت 

اللجنة إلى أ  اإلصالحات الهيكلية تمث  مةلباً حيويا لقتقعقزيقز 

الثقة عي قةاع األ مال، وإ ةا  دععة لالستثقمقا ات، وتيقادة 

عرص العم  السيما للشباب، وتحقيق نمقو ققابق  لقالقسقتقمقرا  

وأكثر احتوا  لك  شرائح السكا  وهو ما يتم    طريق تيادة 

إنتاجية  وام  اإلنتاج. وتقةقرا االجقتقمقاع إلقى أهقمقيقة بقسل 
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الجهود الجما ية لتقوية النظا  النقدي الدولي وتيسيقر انقدمقاج 

األسواا الصا دة الديناميقكقيقة، واسقتقمقرا   قمق  الصقنقدوا 

لمواجهة التحديات التي تواجه هسا النقظقا . ود قى االجقتقمقاع 

إلى أ  يظ  الصندوا  لى استعداد لتقديم الد م المقالقي، بقمقا 

عي كلل الد م السي يقدمه  لقى أسقاس وققائقي، بقغقيقة إجقرا  

التعديالت واإلصالحات المالئمة والمسا دة عقي القوققايقة مق  

المخاطر، وضما  كفاية أدواته القمقسقتقخقدمقة عقي اإلققراض. 

وأشا  االجتماع إلى أنه ال يزال يشعر بخيبة أم  بالغقة جقرا  

التأخير عي تةبقيقق إصقالحقات القحقصقص والقحقوكقمقة لقعقا  

  نظقراً ألهقمقيقتقهقا عقي تقعقزيقز مصقداققيقة الصقنقدوا 4151

وشر يته وععاليته، لسا واص  االجتماع حث الواليات المتحدة 

 لى المصادقة  ليقهقا. كقمقا طقلق  االجقتقمقاع مق  القمقجقلقس 

التنفيسي العم   لى التوص  إلى ح  مؤقت يمكنه عي تحقققيقق 

تقا ب ملموس عي حصص العضوية عي أققرب وققت مقمقكق  

لبلوغ المستويات المتفق  ليها بقمقوجق  القمقراجقعقة القرابقعقة 

 شرة، والتي ستستخد  كأساس للعم  عي المراجعة القخقامسقة 

 شرة لحصص الملكية. واخيراً، تقر  انعقاد االجتماع القققاد  

  . 4151أكتوبر  51-0للجنة عي دولة بيرو خالل الفترة 

 

   مو ة البنك ال  لي -7

 ل نة التنم ة 

 قدت لجنة التنمية اجتقمقا قهقا عقي مقديقنقة واشقنقةق    

 .  وطالبت اللجنة كالً م  مجمقو قة 4151أبري   58بتا يخ 

البنل الدولي وصنقدوا القنقققد القدولقي مقواصقلقة د قم القدول 

لتشجيع النمو الشام  وإيجاد عرص العم  و عع القققد ة  قلقى 

مواجهة الصدمات السلبية. وأشا ت اللجنة إلقى أ  انقخقفقاض 

اسعا  النفط سيؤد  إلى إحداث تحول عي الدخ  الحقيققي مق  

الدول المصد ة إلى الدول المستو دة، مما ينتج    كلل أثقراً 

صاعياً  ايجابياً للنمو عي الدول النامية. وبما أ  كلقل سقيُقحقدث 

تحديات لصانعي السياسات عي الدول المصد ة للنفط، طالبقت 

اللجنة بمسا دة الدول المتضقر ة بسقبق  انقخقفقاض ايقرادات 

الصاد ات وااليرادات الضريبية، وتقديم الد م بشأ  تسقعقيقر 

 الةاقة واستخدا  الةاقة النظيفة. 

 

كما شجعت اللجنة مجمو ة البنل الدولي العم   قلقى   

تعزيز قد ة الدول عي مجال جمع البيقانقات، مقمقا يسقا قد عقي 

 ملية التنمية و صد التقد  القمقسقتقمقر نقحقو تقحقققيقق أهقداف 

المجمو ة واألهداف اإلنمائية لأللفية. وأشا ت اللجنة إلى أ  

أهداف مجمو ة البنل الدولي لقلقققضقا   قلقى القفقققر القمقدققع 

وتعزيز الرخا  المشقتقرص تقتقمقاشقى مقع األهقداف اإلنقمقائقيقة 

 لأللفية.

 

و حبت اللجنة بالجهود المقبقسولقة لقتقعقمقيقق األسقواا   

المالية المحلية وتحسي  السياسة والبيئة التشريقعقيقة لقمقعقالقجقة 

المخاطر، وتحفيز االستثما ات م  المؤسسات التقليدية وغير 

التقليدية الخاصة والعامة. كما حثت اللجنقة مقجقمقو قة القبقنقل 

الدولي لتعزيز د مها المستمر عي تنمية وتموي  البنية التحتيقة 

المستدامة، وتعزيز الشراكات بي  القةا ي  العقا  والقخقاص، 

 )GIF(بما عي كلل م  خالل تسهيالت البنية التحتية العالمية 

المعتمدة مؤخراً. وأكدت اللجنة أهمية استمرا  مجمو ة البنل 

الققدولققي عققي مسققا ققدة الققدول الققمققتققضققر ة مقق  وبققا  إيققبققوال. 

وا تبرت اللجنة أ  تعزيز العدالة بي  الجنسقيق  أمقر أسقاسقي 

م  أج  تحقيق  ؤية شاملة للتنمية المستدامة. وطالبت اللجنقة 

م  مجمو ة البنل الدولي مواصلة  صد القجقودة لقمقحقفقظقتقه 

قال  االستثما ية، وتعزيز التعاو  بي  البلدا  وتقديم الد م القفقعل

 لى مستو  الدول الصغيرة، وتقعقزيقز القتقعقاو  اإلققلقيقمقي. 

وأكدت اللجنة  لى أهمية مجمو ة البقنقل القدولقي وصقنقدوا 

النقد الدولي عي توعير الد م حيثما كا  كلل مقمقكقنقا بقالقنقسقبقة 

للبلقدا  القمقضقةقربقة عقي الشقرا األوسقط وشقمقال أعقريقققيقا 

 والمناطق األخر .

 

  نك الت و ا  ال  ل ة -8

 قد بنل التسويات الدولية اجتما ه السنوي عي مدينقة  

 . وأشقا  4152يقونقيقو  40-48سويسرا خالل الفترة  -باتل

االجتماع استناداً إلى تقرير البنل السنوي الرابع والثمانو  أ  

العوام  التي أدت إلى وقوع األتمة المالية لم تُح  بعد، حقيقث 

يتةل  كلل تحديد مخاطر االقتصاد الكلي  لى المد  الةويق  

الدو ات المالية، كما يتةل  االبتعاد    اال تماد تحدد والتي 

 لى الدي  كوسيلة  ئيسة للنمو. والستعادة القنقمقو القمقسقتقدا ، 

يج  استهداف سياسات محددة م  ققبق  القدول  قبقر ققيقامقهقا 

بإصالحات عي الميزانيات العمومية وإصالحات هيكلية. كقمقا 

أشا  التقرير إلى ضعف مستو  النمو بقعقد األتمقة القمقالقيقة، 

ويعود كلل إلى أ  استعادة النمو عي أوقات القدو ات القمقالقيقة 

يعتبر أضعف بالمقا نقة مقع حقاالت  القدو ات االققتقصقاديقة 

العادية. كما حس  التقرير م  وقوع الدول عي مصيدة السيولة، 

حيث تقو  باالقتراض عي ظ  معدالت الفائدة المنخقفقضقة عقي 

سبي  تحقيق  مستو  أ لى م  النمو، ولك  عي النهاية يصبقح 

الدي  أ لى وتجد الدول نفسها عي المشكلة كاتها  القتقي تسقعقى 
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إلى حلها. وتةرا التقرير إلى أ  البنوص منُس األتمقة القمقالقيقة 

استةا ت إ ادة تكوي   أس مالها م  خالل األ با  المبقققاة، 

 والعديد منها تحول نموكج  ملها إلى المصرعية التقليدية. 

 

      اال ت  ا  المالي -9

  4151اجتمع مجلس االستقرا  المقالقي عقي مقا س  

حيث  ح  المجلس بممثلي خمقس وتا ات مقالقيقة جقدد مق  

دول االسققواا الققنققاشققئققة، حققيققث حصققلققت وتا ة الققمققالققيققة            

عي المملكة العربية السعودية  لى مقعد ثقانقي بقجقانق  مقققعقد 

مؤسسة النقد العربي السعودي عي المجلس. وناقق  القمقجقلقس 

نقاط الضعف المؤثرة حالياً عي النظا  المالي العالمي م  أجق  

تعزيزه وتقديم الد م المباشر له، والتوصيات القمقققدمقة خقالل 

العم  المستمر لمعالجة المؤسسات المالية الهامقة عقي القنقظقا  

المالي. كما ا تقمقد القمقجقلقس خقةقة  قمق  لقتقحقديقد مقخقاطقر 

االستقرا  المالي المتعلقة بسقيقولقة األسقواا وادا ة األصقول  

عي الوقت الحالي بقاإلضقاعقة إلقى قضقايقا االسقتقققرا  القمقالقي 

الهيكلية  لى المد  الةوي . وأيد القمقجقلقس القنقتقائقج األولقيقة 

لمما سة تبادل المعلقومقات بقيق  السقلقةقات القققضقائقيقة حقول 

تنفيسها إلطا  السياسة  عيعة المستو  لقمقؤسقسقات مصقرعقيقة 

الظ ، كما سيقو  المجلس بإجرا   ملقيقة تقبقادل القمقعقلقومقات 

 . وأخقس 4151الشاملة  قبقر مقراجقعقات القنقظقرا  عقي  قا  

المجلس  لماً بما جا  م   دود خالل عترة المشاو ات العامة 

حول مقترحات سيقاسقة تقعقزيقز ققد ة القبقنقوص كات األهقمقيقة 

النظامية  لى تحم  اجقمقالقي القخقسقائقر، ومق  القمقخقةقط أ  

يصد  معيا  بهسا الشأ  عقي ققمقة مقجقمقو قة القعقشقريق  عقي 

  . 4151نوعمبر 

 

 ل نة  از  -1 

أصد ت لجنة باتل للرقابة المقصقرعقيقة خقالل شقهقر  

  المعيا  الثاني للسيولة طقويق  األجق  4152أكتوبر م   ا  

وهو معيا  نسبة صاعي التموي  المستققر، حقيقث يقعقتقبقر هقسا 

. ويتةل  هسا المعيقا  0المعيا   نصراً هاماً م  اتفاقية باتل 

م  المصا ف الحفاظ  لى محفظة تموي  مستقرة كات  الققة 

القعقمقومقيقة، مقمقا   بأنشةتها سواً  ضم  أو خا ج ميزانياتهقا

يجنبها احتمالية حدوث اضةرابات لمصاد  تمويلها التقلقيقديقة 

والتي تؤثر  لى وضع السيولة لديها وتزيد احقتقمقالقيقة خقةقر 

عشلها. وسيةبق هسا المعيا  كحٍد أدنى بحلول األول م   يناير 

4158 .  

 

كما أصد ت اللجنة المعيا  النهائي للقركقيقزة القثقالقثقة  

المعدلة والمتعلقة بمتةلبات اإلعصا  خالل شقهقر يقنقايقر مق  

 . حيث ستمك  هسه المتةقلقبقات القمقشقا كقيق  عقي 4151 ا  

السوا م  مقا نقة مسقتقو  اعصقا  القبقنقوص حقول األصقول 

المرجحة بالمخاطر. وستدخ  متةلبات اإلعصا  المعدلة حيقز 

  . 4151التنفيس بنهاية  ا   

 

   مو ة العش    -  

استضاعت مدينة برتب  عي استراليا القمة التاسعة  

نوعمبر  51-51لقادة دول مجمو ة العشري  خالل الفترة 

 . وناقشت القمة تةو ات األوضاع االقتصادية 4152

العالمية والعم  المستمر عي تةوير استراتيجيات نمو شاملة 

لتحقيق معدالت نمو أقو  وأكثر استدامة وتواتناً.  وتةرا 

القادة خالل االجتماع إلى أهمية التموي  طوي  األج  لغرض 

االستثما ، بما عي كلل االستثما  عي مشا يع البنية التحتية 

والمنشآت الصغيرة والمتوسةة الحجم لد م النمو االقتصادي 

وإيجاد الوظائف وتحقيق التنمية. واتفق القادة  لى التحديات 

التي تواجه االقتصاد العالمي ومنها ضعف النمو وا تفاع 

معدل البةالة بشك  مستمر عي العديد م  االقتصادات، 

ووضع السوا المالية عي أو وبا، وبط  النمو عي بعض 

اقتصادات األسواا الناشئة، وضرو ة المحاعظة  لى نسبة 

الدي  العا  كنسبة م  الناتج المحلي االجمالي  لى مسا  

 مستدا .

 

والتز  قادة مجمو ة العشري  باستمرا  توجيه  

السياسات النقدية نحو التعاعي ومعالجة الضغوط االنكماشية 

 ند الحاجة وعقاً لنةاا الصالحيات الخاصة بك  بنل 

مركزي. واتفق القادة  لى أولوية وضرو ة  المضي قدماً عي 

ا تماد إصالحات نظا  حصص العضوية والحوكمة عي 

صندوا النقد الدولي م  أج  تعزيز مصداقيته ومشرو يته 

وععاليته، ومواصلة د م قرا  المجلس التنفيسي للصندوا 

للوصول إلى اتفاا نهائي  لى صيغة المراجعة العامة 

الخامسة  شر للحصص، وحث الواليات المتحدة  لى 

المصادقة  ليها. كما ناق  القادة أهمية معالجة أوجه القصو  

عي االستثما  عي البنية التحتية العالمية، لسا أيد القادة مباد ة 

البنية التحتية العالمية، وهي برنامج  م  متعدد السنوات 

لزيادة االستثما  النو ي عي البنية التحتية عي القةا ي  العا  

والخاص. كما  ح  القادة بإطالا منشأة البنية التحتية 

 العالمية التابعة لمجمو ة البنل الدولي. 



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد العالمي 

            

40 

وعيما يخص النظا  المالي، اتفق القادة  لى  

االستمرا  عي إجرا  إصالحات متسقة دولياً لألنظمة المالية 

وكلل لتفادي المشاك  الرئيسة التي أدت إلى حدوث األتمة 

المالية العالمية. كما اتفق القادة أيضا  لى استمرا  د م 

مجمو ة العم  المالي عي مكاعحة  مليات غس  األموال 

 وتموي  اإل هاب. 

 

  نظمة ا   ك -  

 قدت منظمة الدول المصد ة للنفط )أوبل( مؤتمرهقا   

  عي عييقنقا 4152السادس والستي  بعد المائة عي شهر نوعمبر 

النمسا. وتناول المقؤتقمقر  قدداً مق  القمقواضقيقع والقققضقايقا  -

المتعلقة بسوا النفط، و لى  أسقهقا تقةقو ات سقوا القنقفقط، 

واالنخفاض الكبير عي األسعا ، وتوقعات القعقرض والقةقلق  

 . كما اطلع المؤتمر  لى توقعات الةل  العالقمقي 4151لعا  

  ح قيق قث لقوح قد تيقادة مقتقوققعقة عقي 4151 لى النفط لعا  

الةل  يصاحبها تي ادة متوقعة عي إمدادات النقفقط مق  القدول 

غير األ ضا  عي األوبل. وعي ضو  ما اطلع  ليه المؤتقمقر، 

 01ق  ر  المحاعظة  لى مستويات اإلنقتق ق قاج القحقالقيقة  قنقد 

 . 4155مليو  برمي  يومياً كما تم االتفاا  ليه عي ديسمقبقر 

وقد أكدت الدول األ ضا  عي اتخاكها لهسا الققرا  أنقهقا  قلقى 

استعداد لالستجابة ألي تةو ات يمكق  أ  يقكقو  لقهقا تقأثقيقر 

سلبقي  قلقى القمقحقاعقظقة  قلقى سقوا القنقفقط بشقكق  مقنقتقظقم 

 ■ومتوات 
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 ي ال  ة ل                             سعر برم   الن   العربي ال     بنس ة                                     

د ال          1   5د ال  ل        رم       م  ق  ا    ة ب  ن     و                             5   

    بالنس ة   تا  ال    ة م  ال ن                                           5 4ل  رم    ي  ا                 

   ر ب ا ا    ا   ال تر    ال  ر   ال   ع د    ة  ل   ا     ا                                                        

    52 4ال توس  ال ومي   تا  ال    ة م  ال ن       ي   ا                                               

م     و          2   م  و  برم   م ق ا   ة ب ن   و                           5   ل       و         

  ي ال  ة                  ي با   ا   س ت                      5 4برم    ي  ا               

 

 س    ال   ا  ة العامة ال ع   ة ل   د ل ة      اا ب                                                          

 ي ال  ة م  النا    ال       ي                               4م  ا      ي   و                   1 1 

ا   الي   س     ال   س ا  ال   ا ي ل      ا  ال  د و ا                                                          

م      ا      ي                2   4    ا     اا ب     و                      52 4 ي  ا         

 ي ال  ة م  النا   ال   ي اال  الي   س                                                  5ما يعاد           

  ا        ا   اا    س       ت                               ر  النقود بتعري   ال ام                                 

م  ا       د    ق                       2  4 5 ي ال  ة ل ص   ل                        55

4-5         

 

                             

   ر ب ا ا  النا   ال   ي ا   الي با سعا  ال  اب ت ة                                                     

  ل             و             52 4 ي ال  ة   ي   ا                    1   ل    و  بنس ة                

  ي ال     ة   ي                 4م  ا    مقا  ة بن و  س ت                                5 42

     س   النا   ال   ي ل ق ا  الن    ي ا     ا  اا                                                5 4 ا      

م     ا      م ا ال ن ا                               5 ي ال  ة ل                      1 5 س ت        

  ي        1ال   ي ل ق ا    ر الن  ي  قد س       واا  س   ت                                                

م  ا      ا       م ع د      و                              2  5ال  ة ل      والي                   

 ي ال    ة ل                            1 ا   الق ا  ال ا    ر الن  ي بنس ة                                    

م     ا       ي       ا         ا    ال ق   ا                                         1   و     

    252  ي ال     ة ل                             ال  ومي   ر الن  ي بنس ة                          

 م  ا            

 

     مع   ا    ة االقتصادية الر  س ة ب ا س ع ا                                               

      4-4  بنس   م ت   ا   ة    د    ق                            52 4ال ابتة  ي  ا                 

  ي ال     ة                       ا   ا  الصنا ا  الت وي  ة بنس   ة                                       

 ي ال     ة      ا                     س     ا  الت   د  ال نا    واا  س ت                                        

  ي      4  س     ا  النق   الت  ي   اال صاال    واا  س ت                                               

ال  ة   س      ا      ا   ال       ة  ال ت      ة  ال     ا                                                    

 ي ال     ة       ا    ا  ال     رب ا                                     ال ناد    واا  س ت                       

 ي ال     ة   س        ا    دم ا                                1 ال ا   ال ا  بنس ة                     

 ي ال  ة     ا                    1  ا  ة  ا ت ا  ة    ص ة   واا  س ت                                      

  ا   دما  ال ا   الت م    ال ع ق ا ا     دم ا  ا     ا                                                    

 ا   االقتصاد السعودي   و  ا ي ابي        ا                                              

   مست     داا م   اس ت   را  ا     ا  ال     وم ي                                                 52 4

     ا  ال           ة                ال  ا ي  التن وية  االس ت   را    ي ا                                  

 التن    ة التي   د   ل    ق     و اقتص ادي مس ت دا  م                                                        

     نوي  القا د  ا  تا  ة   ياد  مس ا    ة ال ق   ا      ر                                                     

الن  ي   س   النا   ال     ي ا     ال ي ب ا س ع ا  ال   اب ت ة                                                    

  ي      1      واا  س ت                52 4    ي  ا             5 4 س ن ة  سا              

م    ا        ا        و  م ت ا  ة                               5 42ال  ة ل       و                 

االقتصاد السعودي      صن     ال         ة اال  ت   ا  ي ل د                                                 

     ن      ال ة     ت     اال  التصن     ال ع ال     ة                                    

 Fitch      العال  ة    الة ستا د د   د بوS&P العال   ة  

ل تصن   اال ت ا ي م ؤ  را                د   ة ال ت ص ن     

م       ر  مس ت ق       ة    AA الس ادي ل      ة   ن د د   ة

  Moody’sمستقر       د  لل أ  ي  ا     ال  ة م ودي     

العال  ة ل تصن   اال ت ا ي بعد      ا          الت ص ن     

  م   بقا   ا зالس ادي ل     ة  ند د  ة ا ت ا  ة  ال ة  

 ل ن ر  ال ستق   ة ال ستقر  

   

 است ر  الس اسة ا     ا    ة   ي     ق     ا   دا                                             

-5 52ال رسومة ل ا  ي   ة التن  ة التاسعة     ا  وا                                                 

       ا ي     ر       اا   ي ا     ا                               52 4- 5 4        1 52

معدال    و النا   ال   ي ا     ال ي ال   ق   ق ي   ا  ةة   ي                                                  

ا        ة لا  ال        ا   االق  ت  ص  ادي  ة    ن     ا  الص  ن  ا   ا                                              

 الصنا ا  الت وي  ة  ال تر    ا يا        ا  ال   دم ا                                                        

       معدال  الت     ال  ال ة    ي  اا ق د   الس   اس ة                                                   

االقتصادية       ا    دا   ا  ا  م ة ال   ال   ة      ع ا    ا                                                    

 ال ت   ة بت ا ؤ   و االقتصاد العال ي                                     

 

 بد  الع         دا    ة التن  ة العا ر  ل     ت ر                                                    

    التي م   ب ر     دا    ا                           5 51-4 4         522-  52

 وس   ال اقة االست عاب ة ل قتصاد ال و  ن ي    ع  ي       و                                                     

 استقرا    قد ا   التنا س ة     س ر  صو  ال وا ن                                                              

الس   ال         برام     ا ا  متن و  ة       ي ال                                                          

  ع ي  مس ر  ا     ال ؤسسي  د   مؤسسا  ال   ت                                                    

ال د ي          ا       ت ا    ة         ال د ل ة  م و        ا                                                    

  رس   م اد  ال سا لة  ال  ا  ة    اية الن ا ة  م   ا    ة                                                        

 ال ساد          

 

  ي  ا   سو  الن       ر ب ا ا  م ن     ة ال د                                                 

   ل  ا   ا  مت وس                      52 4ال صد   ل  تر      بأ  لعا                              
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      ال ؤ   را  االقت  صادية ل       ة م              ال                                              

اقت  صادية  ق اس   ة      د    ق  اا ال ترا   ا  م   دد  ب                                                       

الس اسا  النقدية  ال ال  ة  ال ت   را  ال ا    ة ال تي  ؤ  ر                                                         

ب    م ا ر      ر م ا ر  ي ال ؤ را  الدا    ة ل ن  ال                                                         

   راا  ل     ال    ة  عت د  ب       ر     الن    م صد اا                                                         

 ساس اا ل د              تا  الن   ال ا   سعر برم   الن                                                              

 م      ال ت  را  ال ا   ة  ي الن ال  ال ست دمة                                                  

 ي ال  ة     ا   ا  منت ي ال دما  ال     وم   ة                                              5 2بنس ة       

 ي ال  ة   س     ا  ال  ا ة  ال ابا       د                                                بنس ة       

  ي ال     ة       ا    ا  ال ت ع دي                                   5ا س ا    واا  س ت                     

  ي ال  ة    العا  الساب                                   الت   ر بنس ة                
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9.319.769.649.71المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

107.82110.22106.5397.18متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

96.5899.61102.35105.35متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.809.559.278.89نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.2090.4590.7391.11نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

133.27133.43136.29159.34صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار لاير(

0.690.920.950.94 أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

17.6018.2017.9017.90معدل كفاية رأسمال المصارف )معيار بازل2(

1117.791247.401156.361044.37اإليرادات العامة الفعلية )مليار لاير(

1034.361144.821035.05913.35اإليرادات النفطية )مليار لاير(

826.70873.31976.011109.90المصروفات العامة الفعلية )مليار لاير(

-291.09374.09180.3565.54فائض / عجز الميزانية العامة ) مليار لاير (

-11.5913.596.462.34نسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

1367.621456.391409.521283.62الصادرات السلعية *** )مليار لاير(

493.45583.47630.58651.88الواردات السلعية )سيف( )مليار لاير(

23.6822.4518.2010.31نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

594.54617.86507.91288.43الحساب الجاري )مليار لاير(

6417.736801.228535.608333.30مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

5.403.052.151.58نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

* حسب أرقام األوبك.

جدول رقم 2-1 : مؤشرات اقتصادية مختارة

**  أسعار الفائدة بين المصارف.

*** تشمل )الصادرات النفطية وغيرالنفطية (.
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    ا ي توق    ا  ي ق    ال   سا  ال   ا ي      ا  بع  د  

  ي ال   ة    5  سة   ر  اما  متتال   م  ال وا   يع اد  

م  النا   ال   ي ا   الي   يتوق   ا  ي     مع د  الت     

      ي ال       ة                        4   وال     ي 51 4               ا  

   ق ديرا             -4 يو    ال د    ق                           4 سنة ا سا  

ال ؤس  سة  مقا  ت   ا بتوقع  ا     ند   النق  د ال  د لي لع  ا                                                    

4 51       

 

      ر التوقع  ا  ا  ل   ة ل ن   ول   ل        و النا                                                   

  ي ال   ة                       4ال   ي ا   الي با سعا  ال ابتة بن و                                     

 ما     م ستو  الق ا  ا    ت   ر التوقع ا        51 4 ا      

     ل  ا   ا  النا   ال   ي ال ق قي ل ق ا  الن   ي بن س ة 

   2 ي ال  ة   ي     يتوق    و الق ا    ر الن  ي بن س ة 

     ا يتوق       ي ق  الق ا  ال  وم ي 51 4 ي ال  ة لعا  

 ي ال  ة  الق ا  ال  ا     ر  5    ر الن  ي   وا   س ت  

  ي ال  ة    1الن  ي     وا   س ت  

 

التغير %

20122013*20142014
————————————————

14869449623505021.8- الزراعة والغابات وصيد األسماك

29775129636029709950.8- التعدين والتحجير

9687399545519616770.7       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

8774905193182.9      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

32472692556032756157.8- الصناعات التحويلية

65082620296980112.5         أ( تكرير الزيت

1821871935742058136.3        ب( صناعات أخرى

42935729836315575.8- الكهرباء والغاز والماء

51044991126171202116.7- التشييد والبناء

61996162126972254206.0- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

71208581286201366026.2- النقل والتخزين واالتصاالت

81999302183652273504.1- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

1011591153071210405.0         أ( ملكية المساكن

987711030591063103.2        ب( أخرى

94258945340479085.7- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

101996220169203661.0- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

3193493350573460993.3ب- منتجو الخدمات الحكومية

2269712233119224118923.5المجموع ما عدا رسوم االستيراد

1954019181199864.2رسوم االستيراد

2289252235037324318773.5الناتج المحلي اإلجمالي

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

  * بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم 2-2 : الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجين باألسعار الثابتة )2010م = 100(

) مليون لاير(
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  5 55 ي ال  ة     لأ ا     ا  الي الوا دا  بن س   ة                                               2  

  ي ال  ة              

 

 س   ال             الس      ال   دم ا  ب ا س ع ا                                         

 ي ال  ة مق ا   ة                        ا   ا اا  س ت                   52 4ال ا ية  ي  ا                 

    ي  ع         ا اال       ا   ل     ي  اد  ا       ا                                         5 4ب  ع  ا       

 ي ال  ة       ا       االس ت                                    2 54االست   ي بنس ة                

                          

س      الي العر  م  الس    ال دما  با س ع ا                                               

     د           52 4 ي ال  ة  ي  ا                    1  ال ا ية ا   ا اا  س ت                         

       س   النا   ال   ي ا   الي ل ق   ا      ر                                             2-4 ق      

 ي ال    ة    ق د                    الن  ي  با سعا  ال ا ية   ياد   س ت ا                                       

ا     النا   ال    ي   ر الن  ي ل ق  ا  ال     وم ي ب ن س   ة                                                      

 ي ال  ة   ا     النا   ال    ي ل ق ا  ال ا  ب ن س   ة                                                         

التغير %

20122013*20142014
———————————————

2161286234142525636229.5إجمالي العرض**

1354264147929616059358.6الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

4134704369774657456.6الحكومي

940794104231911401919.4الخاص

80702386212895768611.1إجمالي  الواردات

2293157244587926886609.9إجمالي الطلب

13365831467257164901312.4 االستهالك النهائي

55117962852273915617.6الحكومي

7854048387359098578.5الخاص

7249507324667775756.2اجمالي تكوين رأس المال

2316252461572620726.5الصادرات غير النفطية

1901882017392162577.2الصادرات السلعية

4143744417458153.1صادرات الخدمات

)مليون لاير(

  *    بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

  **  يعزى عدم تطابق العرض والطلب إلى أن إجمالي الواردات وإجمالي تكوين رأس المال يشمل واردات القطاع النفطي.

جدول رقم 2-4 : إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غير النفطي )باألسعار الجارية(

مؤسسة النقد العربي السعودي*بعض المؤشرات االقتصادية
(1)

صندوق النقد الدولي
————————————————————————————

2.83.0نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

--0.8القطاع النفطي

--4.7القطاع غير النفطي

--5.3القطاع الخاص غير النفطي

--3.1القطاع الحكومي غير النفطي

-1.0-1.0نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي االجمالي

2.32.0معدل التضخم

)1(  تقديرات صندوق النقد الدولي ) إبريل 2015 (.

جدول رقم 2-3 : تقديرات مؤسسة النقد وصندوق النقد الدولي ألبرز مؤشرات االقتصاد السعودي لعام 2015م

* تقديرات أولية )إبريل 2015(.
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  ي ال     ة   ا                          1  الن ا ي ل  ق   ا  ال   ا  ب ن س   ة                            

  ي ال     ة                 5االست    الن ا ي ل ق ا  ال  ومي بنس ة                                      

  ي ال     ة              1   ا   ع  الصاد ا    ر الن      ة ب ن س   ة                                    

 ا        الي ا   ا  االست    ا ي       ال ي     وي                                                        

     2-4 ي ال  ة   د    ق                       4  ال ا   بنس ة              

 

                                                     

    52 4  ا   ا اا      ا                      س    ر  النقود                      

م  ا     مقاب                    2  4 5 ي ال  ة ل ص   ل                        55 س ت        

 ي ال  ة  ي العا  الساب   ندما ب     و                                             5ا   ا   س ت                 

م  ا      ا     النقد ال تدا    ا   ال ص ا                                                 5 5121

 ي ال  ة   ا   ع  الودا       ال       ب ن س   ة                                             2  بنس ة       

 ي ال  ة     لأ ا   ع  الودا   ال من  ة  االد  ا ي ة                                                    2 51

   ب ن  ا ا                           5 4 ي ال  ة مقا  ة بعا                           51بنس ة       

  ي ال  ة                 الودا   ا  ر      النقدية بنس ة                                 

 

  ا   الق ا  ال ص ر  ي  دا   ال     د        ا                                            

       ا        الي مو ودا  ال صا   الت   ا ي ة                                              52 4

م  ا    م ق ا   ة                    4 45 ي ال  ة ل       و                        54بنس ة       

م  ا     ي العا  الساب    س    ال ودا                                                  5بن و      

    1 51 ي ال  ة ل ت           و                      2 54ال صر  ة   واا  س ت                       

م     ا   ي ا    ا         س   ا   ا  ت   ا    ا  ال   ص ا                                                      

  ل             و             52 4 ي ال  ة   ي   ا                        الت ا ية بنس ة                

 ي ال    ة            1 54م  ا      ا   ع  ا  با  بنس ة                                 5  42

    ا     اال ت  ا                    52 4م  ا     ي  ا                   4  2لت      و           

  ي        55ال صر ي ال  نو  ل ق ا    ال ا   العا  بنس ة                                             

  1  554م  ا    مقا  ة ب ن   و                          541ال  ة ل       و                 

م  ا     ي العا  الساب           اال  ت   ا  ال   ص ر  ي                                                  

 ي ال  ة م     ال ي                          ال  نو  ل ق ا  ال ا  ما  س ت                                

اال ت ا    استقر متوس  معد      اي ة     ال   ا   م ع   ا                                                    

  مقا  ة  ي الع ا                    52 4 ي ال  ة  ي   اية  ا                             5با          

 الساب         

 

                                   

س   ال ؤ ر العا   سعا  ا س   ال    ة ا      ا  اا                                                

 ق ة بن   اي ة   ا                           ي ال  ة ل                      2 4سنوياا  س ت                 

 ق ة  ي   اية العا  الس اب                                    1 1   مقا  ة بن و               52 4

ال   ص د     ي     اي ة   ا                                      ا   ع  الق  ة السوق ة                        

    14 5م  ا    مقا  ة ب ن   و                             54 5   ل        52 4

  ي      2  م  ا     ي   اية العا  الساب    ي با   ا   س ت                                                  

  ي ال     ة            5 2 ال  ة   ا      دد ا س   ال تدا لة بنس   ة                                         

 م  ا              1  452م  ا  س   بق  ة ب      و                            5   لت          

 

                                 

   ر ا  قا  ا  ل ة ل يرادا   ال صر  ا  ال ع   ة                                                 

    ل    ا         ا                52 4          1 52   52ل     ع  ا  ال     ال  ي              

   ي ال        ة ل  ت                و                                   ا ي  رادا  ال     ع        ة ب  ن  س     ة                        

م     ا      ي              2  551م  ا    مقا  ة بن و                       2 22 5

ال  ع  ا  الس  اب      ا       ع    ال     ص  ر    ا  ال     ع        ة ب  ن  س     ة                                                             

م  ا    مقا  ة ب ن   و                                             55 ي ال  ة لت      و                         5

م  ا     ي ال ع ا  الس اب              ال   ص ر   ا                                                 

 ي ال  ة م     الي ال صر  ا   ب   ن   ا                                           ال ا ية   و             

     ال صر  ا  الر س ال ة النس ة ال ت ق  ة   ب     ال ع                                                           

م        ا    م  ق  ا    ة ب     ا     ب                                                1 1 ال     ع     ي       و            

            ا ي رادا                     5 4م    ا      ي   ا                       5

الن   ة النس ة ا    ر م        ال ي ا ي رادا        ب                                                              

   ي ال        ة م           ال  ي ا ي  رادا     ي                                                              1         و     

       52 4 ا      

 

                         

ب   مستو      سو  الت م    ي ال     ة       ال ي                                               

 قسا  الت م   ال  تت  ب ا  ل     الي النا   ال   ي   ي  ا                                                             

  ي ال     ة                  ي ال  ة مقا  ة بنس  ة                         5 5   والي         52 4

  ي ال     ة      ا                    4 ي العا  الساب    ي ب ياد   س   ت   ا                                   

ا   ع    ا ة سو  الت م       الي  قسا  الت م   ال     ت ت                                                          

    52  بنس  ة         52 4ب ا مقسومة      دد الس ا    ي  ا                                    

      1 2    ل  رد مقا  ة بن و                             ي ال  ة  لت                    

 ل  رد  ي العا  الساب                        

 

                                                               

   ر التقديرا  ا  ل ة ل   ا  مد و ا  ال    ة  ل                                                     

  ب ن س   ة         52 4ا   ا   ا   ال سا  ال   ا ي   ي   ا                                   

م  ا     ي م ا ي          و                          2   4 ي ال  ة ل                      4  2

 ي ال  ة م  النا   ال   ي اال  الي   يع   ا    ا                                                       5

     45ال ا    ل  ا   ا   ا   الس    ال دما  ب ن   و                                            

  ي ال  ة              5   م  ا     بنس ة                

 

    52 4    ر ا  قا  ا  ل ة ل ت ا   ال ا   ة لعا                                              

  ي      5 1 ل  ا   ا      الت ا   الس ع ة ل       ة ب ن س   ة                                              

م  ا    مقا    ة با   ا                                          1 1  5ال  ة لت      و                 
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  وي  ا       الي   وي   نا ة ال واد ال    ا  ة  ال نت ا  

م  ا   ي ا   بنس ة   21مصنعا  ب     2  ال    ا  ة لعدد 

 ي ال  ة م     الي   وي  ال صا   القا  ة بال    ة     21

    ا  نا ة     ال و   ال نت ا  الن   ة ال  ر   لعدد 

 ي  4 52م  ا   ي ا   بنس ة     52مصنعا  ب       52

 ال  ة م     الي الت وي  

 

      ح 
   ر ال  ا ا  ا  ل ة الص اد       ال       ة ال ع ام ة  

ل س ا ة  اآل ا    ل  ا   ا  النا   ال   ي ا   الي ل س   ا  ة 

  مقا  ة بالعا  الس اب   52 4 ي ال  ة      ا      بنس ة 

م  ا      ا   ع   س ة مسا    ت     ي ال ن ا     5   ل     

ال   ي ا   الي   ر الن  ي ب          الق  ة ال   ا  ة  

 ي ال  ة  ي   ا     1   ل   5 4 ي ال  ة  ي  ا   4 1م  

   52 4- 5 4    س   وقعا  ال   ة لعامي 52 4

 

 ب       ا   ا      الر    الس ا    ة ال         ة   

    وال ي 52 4 ال ي    مصا ي  النق  الد لي    ي   ا  

   5 4م  ا   ي ا    ي   ا   4  4م  ا    مقاب     25

  ي ال     ة        ي ع       ا  1   م ققا  ا   ا ا   س   ت   

اال   ا   ل  ا   ا  اال  ا       سا   النق  الدا   ة ب ن س   ة 

م     ا    م ق ا   ة ب ن   و            ي ال  ة لت          و  2   5

م  ا     ي العا  الساب    ا   ا  ا    ا        م را      

م  ا    مقا  ة بن   و  1  5ل       و      ا يوا  بنس ة 

م  ا      ي ال ع ا  الس اب     ا     ا  اال    ا         1 1

 1   ي ال  ة لت      و      ال   وال   ال  ر با  بنس ة 

 م  ا     ي العا  الساب     1م  ا    مقا  ة بن و 

 

 ا          ا   ا      الر    ال س ا  ة الوا  د   

م     ا        1 ي ال  ة ل      5    بنس ة 52 4 ي  ا  

م  ا     ي العا  الساب     ي ال قاب  ب       1مقا  ة بن و 

    ا   ا        ال ر     الس   ا    ة ال     اد     ي   ا  

م  ا     1 2 م  ا    مقا  ة بن و  1       و 52 4

  ي ال  ة    2  م ققا  ا   ا ا   س ت   5 4 ي  ا  

 

 است را ا  ل  ود ال   ة العامة ل س ا  ة  اآل  ا    ي  

  وير ق ا  ال ناد  ا      دد ال ناد  العام ة   ي ال         ة 

 ندقا  م   م   ت     ال د   ا     4 54   ل  52 4  اية  ا  

 ب    دد الو دا  الس ن ة ال  ر  ة  ي ال    ة بن  اي ة   ا  

 ي ال  ة   ي ال ع   ا  الس اب     ي ع ود لل أ  ل                                              5    س ت        

 ي ال   ة ل ت                           ا   ا  ق  ة    الي الصاد ا  بنس ة                                   

م   ا           ال ر    م   ا     ا  ق     ة                                         54  و     

    15  ي ال    ة ل ت           و                      2     الي الوا دا  بنس ة                       

 م  ا            

 

                 
 ا   ق ا ا الت ا    الصنا ة   ق   معدال    و                                                 

  د     ا   الت ا    الصنا ة      ا  م  و ة                  

 ر ة  ديد      55  س      ا ية    ا  52 4

    ي  5 4 ر ة         ي  ا     1 متنو ة مقا  ة م  

   ي ال  ة مقا  ة م  العا  الساب      41ب ياد   س ت ا 

 

  ا ب    دد الس    الت ا ية ل  ر ا   ت    اية  

 ل  س     و        م ت        5    و 52 4 ا  

منا   ال    ة بنس  مت ا  ة    ا  النص   ا   ر ل ن قة 

 ي ال  ة    ت ا من قة م ة ال  رمة   4   الريا  بنس ة 

 ي     4 ي ال  ة     ال ن قة  ال رق ة بنس ة  4  4بنس ة 

ال  ة   للأ م     الي  دد الس    الت ا ية ل  ر ا  

    52 4 ت    اية  ا  

 

  ي م ا  الصنا ة    د     ا   الت ا    

   را  ص  نا  ة    ا  52 4 الصنا ة      ا  

مصنعا   ديدا   ي م ت   ا    ة الصنا  ة بت وي   5  

م  ا   ي ا   و ر  ر      ل ا ي يد  54   الي ب    والي 

 ل  مو     ام    ي  ر  صن    را  ص         

   س    ا  ا الصنا ي 52 4ال  ا ي  ال ديد  لعا  

 ر  صا  لصنا ة ال عاد      5    الي   وي  ا  د   

م  ا   ي ا      ال    ية ا  ر  ب   الي   وي  ب     و 

 ي ال  ة م     الي   وي   2  4  و ما ي     س ة 

 الترا  ص الصنا  ة الصاد   ل  ا العا   

 

   ا     العدد ا   الي 52 4  ي   اية  ا    

الترا  ي ل  صا   القا  ة بال    ة ال ر صة م    ا   

الت ا    الصنا ة ب و     امي   اية        الصنا ا  

مصنعا   5   الو ن ة  است  ا      ال ا  ا  ن ي  ل  

م  ا   ي ا         منت ا   ب   الي   وي  ب    والي 

 ل  مو     ام    يت   م     1   و     و 

 صن   ال صا   ال نت ة  س    ا  ا الصنا ي     الي 
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 ترا  ال قة  ت    ة د    ا     ا  االق ت ص ادي ة   ي         

الق ا ا  لا  الص ة بالتن   ة الس   ا    ة        ي ت وق       

م  و      ة م ا ر      ر  2 5يو   ر ق  ا  الس ا  ة    و 

م     و         ة    5      وال ي  5 4م ا ر     ي    ا  

     ا يتوق     ي و  ر  4 4م  ا   ر     ر م ا ر   ي  ا  

م  و          ة م   ا  ر       ر م   ا  ر    ي   ا   4 والي 

    -4    د    ق  41 4

  

      ه    ك  ب ء
      الد لة  ددا  م  م  ا  الت   ة العام   ة  ب      

م  ة   نت ر     السا     ال  رق ي  ال   رب ي    4 دد ا 

 قد ب     تا  ال ؤسسة العامة لت   ة ال  ا  ال ال ة م  ال     ا  

م    و  م ت ر م   ع     552    و 52 4ال          ا  

م  و  م ت ر م   ع     ي ال ع ا  الس اب     ي       5مقاب  

 ل  متر م ع  مقاب      54 ب توس  ا تا  يومي ب     و 

  ل  متر م ع  يوم ا   ي العا  الساب      1 4

  

  52 4    ر ب ا ا    ا   ال  ا   ال  رب ا  ل ع ا   

  ب         و 52 4 ل     معد  االست    ال ن لي  ي   ا  

م     و   1  م  و  متر م ع  يوم ا   مقا   ة ب   وال ي     

  ي    1متر م ع  يوم ا   ي العا  الساب    ي با   ا   س ت  

ال     ة   ب   االس ت    ال ن لي السنوي ل          ة    وال  ي 

  د  س ن ة  و        م ت    م د      4    و 52 4

ال    ة بنس  مت ا  ة  ا  النص   ا   ر    ا ل ن   ق ة م   ة 

  د      ت ا م ن     ق   ة  5   ي ال  ة   1  4ال  رمة بنس ة 

   د    2   ي ال  ة      4الريا  بنس ة 

 

 يقو  ق ا  الس ا ة بد     ا    ي   و    ر ال   ر   

الو    ة التي  ستو     دادا  م  العام     ي ال    ة        

ب    دد الو ا   ال  ا ر   ي الق ا ا  الس ا    ة ال ر    س ة 

 ي ال    ة  باست نا  الو ا     ر مد و ة ا   ر  ب   س   

   ق  دي  را  ال           ة ال  ع  ام  ة ل     س     ا   ة  اآل   ا     وال  ي           

  ي    1  با   ا   س ت  52 4 ل      ة  ي  ا     2  

 ل      ة م   ا  ر      1 ال  ة مقا  ة بالعا  الساب  ال ال  

   1-4مو  ة     الق ا ا  الس ا  ة ال ر  ة   د    ق   

 ي ال  ة  2  4 ب     س ة السعود   ي   أ الو ا    والي 

  ي ال     ة   ي ال ع ا   5  4  مقا   ة ب ن   و 52 4 ي  ا  

 الساب  

 

    ر  قديرا  ال   ة العامة ل   س   ا  ة  اآل  ا   ل    

قد   ق ا  الس ا ة      و   ر   دد م ت  اي د م   ال و  ا    

ال  ا ر   ي الق ا ا  الس ا  ة ال ر  ة              ر  

الع     ر ال  ا ر   ال ت ي ي        ا ال ن   ا  الس   ا  ي   ي 

الق ا ا  االقتصادية ا  ر  ال تدا  ة م  الق ا  الس ا  ي  

با  ا ة  ل   ر  الع   التي م  ال       اس ت   دا    ا   ي 

2014**2013**القطاع الفرعي

———————————

100879106791مجموع اإليواء

361520382705المطاعم والمقاهي

1436315205وكاالت السفر والسياحة

196386207894خدمات  نقل المسافرين*

7770982262الخدمات الترفيهية

750856794857المجموع

27.127.4نسبة السعودة )٪(

* يشمل قطاع نقل المسافرين الخطوط الجوية، والسكك الحديدية، وشركات 

النقل الجماعي، وشركات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة.

** بيانات تقديرية.

المصدر:  مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم 2-5: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة

20172025

——————

864.11357.6وظائف مباشرة

482.4678.8وظائف غير مباشرة

1346.52036.4المجموع

المصدر:  مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم 2 – 6: الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة

)ألف وظيفة( 
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م  ا  م ت ر م   ع      4م  ا  متر م ع   مقا  ة بن و    4

 ي العا  ال ا ي   ب   متوس  است      ال   رد ال وا  د م   

ل ت را  ي وم   ا     41    و 52 4ال  ا   ي ال    ة      ا  

 لترا  يوم ا   ي العا  الساب     42مقا  ة بن و 

 

 ا      دد السد د ال   ن         و    ة     رس ا    ة   

    1 52   52  راب ة   ي    ا  ال    ة  ت    اي ة   ا  

    4سدا  ب اقة    ين ة ب         و  4 2    لت    52 4  

سدا  ب     اق ت   ا ال ت    ي ن   ة   22م  ا  متر م ع   مقاب  

 م  ا  متر م ع   ي العا  الساب   4  4  و 

 

  ي    ا  ال     رب ا   ا     ع   م     ع ا  ال  ر  ة  

  ب ن س   ة   52 4السعودية ل   ربا  م   ال   اق ة        ا  

م     و   1 2 4 ي ال  ة    العا  الساب   لت     والي     

م        ا ا  س  ا   ة   اس  ت     ول االس  ت        الس     ن  ي               

م     و  م     ا ا  س ا  ة  م      1 5 ي ال  ة     1  2

   الي است    ال  ربا  بال    ة  ي    االست    الصنا  ي 

  ي ال     ة          5م  و  م  ا ا  سا ة  بنس ة  1 15  

م     و     24االست    ال ت   ا ي   ي ال   ر    ة ال   ال   ة  

  ي ال       ة      االس ت       1 51م  ا ا  سا ة  بنس   ة 

  ي     5م  و  م     ا ا  س ا  ة  ب ن س   ة    ال  ومي  

 ال  ة 

 

  د   ياد    تا   است    ال    رب ا    ل   ا     ا   

   ل                    52 4ال          ا قص    ل           رب  ا           ا  

  ي ال     ة     ال ع ا      م  ا ا  ب ياد   س ت ا  212 1

الساب    ا   ع  قد   التول د ال ع  ة ل       رب ا   ل     وال ي 

   ي ال         ة          م  ا ا  ب ي  اد   س   ت   ا  41  2

 الع   ا  الس  اب  

 

 ا      دد ال  ت ر      ال   س ت     دي   م     دم ا   

      ل             و 52 4ال  ربا   ي ال    ة بن  اي ة   ا  

 ي ال  ة    العا  الس اب     2  م  و  م تر  ب ياد   س ت ا 

 

  

  

  

  

   

                

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                           ب          

           ك  ب ء             ك  ب    

                

     ب        ب                     

المنطقة
زراعيصناعيحكوميتجاريسكني

—————————————————————————————————

1225918094441554761403467211765527576783129536082473073الوسطى

14902177582586694479240997234720389425998237941356323الشرقية

18226169604947230517068081781523358564646793172724479الغربية

3638487416413000358074531953399316921206341048404الجنوبية

5745413590772542607597300108195149858645773537602279*49025اإلجمالي

* غير متزامن.

المصدر: الشركة السعودية للكهرباء.

جدول رقم 2-7 : تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين خالل العام المالي 1436/1435 هـ ) 2014م(

)ميجاوات(

قدرة 

التوليد 

الفعلية

الحمل 

الذروي

الطاقة المباعة

عدد المشتركين

——————————————————————————
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 ي    ال  تر و   ي االست    الس ني ال ال    دد        و 

  ي ال     ة م        ال ي  5   م  و  م تر  ما  س ت     1

ال  تر     ي     ال  تر و   ي االست    الت ا ي ب وال ي 

 ي ال  ة     ال     ت ر  و   1  5م  و  م تر   بنس ة    5

 ل  م ت ر   ب ن س   ة    525 ي االست    ال  ومي بن و 

 ي ال  ة      را  ال  تر و   ي االس ت      ال   ا  ي    5

 ي ال  ة   د    ق     5 ل  م تر   بنس ة    1 ب والي 

   5-4    س  ب ا ي  ق   -4

 

   ز        ث             
  ي   ا  ق ا  ال  ا ة  ال ابا     د ا س ا                                      ا  

 ي ال  ة     العا     5 ي ال  ة مقاب     5  بنس ة  52 4

الساب    ب      الي النا   ال    ي ل    ا ال ق   ا  ب ا س ع ا  

  م ق اب   52 4م  ا   ي  ا    ي   ا      1ال ا ية  والي 

م  ا     ي العا  الساب   لتص    س ة مسا  ت    ي    15

 ي ال     ة   ا         ص        5 ا   الق ا    ر الن  ي 

ق ا  ال  ا  ة      د ا س   ا  م   اال  ت   ا  ال   ص ر  ي 

   55   ل   52 4ال  نو  لأل   ة االقتصادية      ا  

م  ا        الع ا  الس اب     ي        54م  ا    مقاب  

 ي ال  ة م     الي اال ت ا  ال  نو  ل         ا      ة    5

  االقتصادية 

   

  إل   ج        

اس ت ن ادا     دح اال ص ا ا  الص اد         ا    

   ا        ا   ت ا  ال ن   ا  ي ب   ق دا        5 4ال  ا ة  لعا  

 ل          4  ي ال  ة ل         4   ل      بنس ة    5

 ل      ي الع ا  الس اب     ي ع    ا      ا     4 مقاب  

اال   ت  ا  ال  ن     ا   ي  ل    ا         ا      ت  ا  ال        و  ب  ن  س     ة          

  54 4 ل         ي   ا       ي ال  ة     ب       5

 ل         ي ال ع ا  الس اب        ا  1  5مقا   ة  ب  ن   و 

  ي    45ا      ال سا ة ال     ة م  ال  و  ب ن س   ة 

 ل     4 454 ل    تا  مقا   ة ب   وال ي    5ال  ة لت    

   تا   ي العا  الساب  

  

      و  5 4 ب    دد الن    بال    ة بن  اي ة   ا   

م  و      ة   ي     41م  و     ة مقا  ة ب والي   5 41

      ل     ة   بنس        العا  الساب   با   ا   مقدا   

 ل    تا    ب     51 ي ال  ة            مسا ٍة  قد  ا 

م     و       5 5    وال ي  5 4  تا  الت و        ا  

 ي ال  ة    ال ع ا   4   ل      بنس    2 با   ا  مقدا   

الساب   م ا  ع  ال    ة  ي مر  ة متقدمة م      ا   ت ا  

    ال ستو  العال ي   ب     اد ا  ال    ة م  ال ت   و  

 ل       م ق ا   ة ب ن   و         وال ي  5 4     ا  

  ي     2 ل      ي العا  الساب   ي با   ا   س ت       

 ال  ة  

 

  إل   ج         

    ق  ا      دح اال ص  ا ا   الص  اد          ا    

ال  ا ة   قد س       ت ا  ال         ة م   ال     و       را   

 ل     5  ا   ا ا  مقدا    5 4 د ا      س ا    ي  ا  

 15  ل      م ق اب        ي ال  ة ل        4    بنس ة 

 ل      ي العا  الساب    يعود للأ بص ة    سة  ل   ي اد  

 ل        1 ل     مقاب   2    تا  ل و  الد ا   ل     

  ي ال     ة     ال ع ا     4 ي العا  الساب   با   ا   س   ت   

 الساب  

 

  ي م ا    تا  ا ل ا   ا       ا   ت ا         ا    

  ي ال     ة ل              ل      ي بنس ة  5   بن و  5 4

 ل         ي ال ع ا  الس اب     4  5 ل     مقاب    2 5

      5  ا   ص   م ا ي  ا  تا  ال  ت   ص ص ة م ن   ا 

 ي ال   ة م        ال ي    5  ل      ال ي ي    ما  س ت  

   تا  ا ل ا      العا  ال   و  

 

     ل         

       ل       

س     ر ة الن ق           ال   س ا  ري   ب     م د                                           

ال    ة  م  الد   ا  ر  بواس ة النق  ال   وي   ال   ري                                                      

   ي ال      ة           ال ع ا                                   ال  ري  ا   ا اا  س ت                                

 ي ال  ة     ال ع ا  الس اب                                 5 1  مقاب    و  س ت                    52 4

م  و   ا                         ب    دد الر ا  ال سا ري   والي                                    

م  و   ا    ي العا  الس اب   ب ا     ا  م ق دا                                                   مقاب        

م  و   ا     يعود اال   ا   ل   ياد   دد ال سا  ري                                                       4  

   ي ال        ة                                           ب  واس     ة  ال  ن  ق    ال     وي ب  ن  س     ة                           

        -4   د    ق               

 

 ب      الي   وا     ة ال ر  ال   ع   د  م   ق                                                  

 ل       وم ت راا   ت       اي ة   ا                                  4   ا   النق   والي                   

 ل     و متراا  ر                       5 51   من ا         52 4        1 52   52
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   سة  رب  ب   ال نا    ال ر    س ة   ي ال         ة  ال   د د                                                   

  4  5الد ل ة    ا   د  ال نا   ال  رية ال   ر        و                                                

 ل     و متراا  ر   ا وية  رب  ب   ال   د  ال     ر  دا                                                         

 ل     و متراا  ر   ر  ة   ت   ر                                   2   ال نا      والي                 

م  ال ر  ال ا وية    د  القر   ال  ر  ال نا   ال  ا  ة                                                            

 ب      الي   وا  ال ر  التي ي ري  ن     ا  ال  اا    ت                                                          

  2  4    والي          52 4        1 52   52  اية الع  ا  ال الي                      

  ل     و متراا                

 

 قد بد  التن    ال ع ي ل  ر   النق  الع ا    ي م دي ن ة                                                     

ال ا            ع  ال   ة الع     ا                                    -الريا   الق ا ا                   

لت وير مدينة الريا    ة  ام  ة ل ت ن       ال     ر   ال  ي                                                   

يت      س      ة ل نق  بالق ا ا  ال     رب ا    ة   ي س ت ة                                                    

  1       وم ت ر                 5م ا      سة ب و       ال ي ي                                    

م  ة        ال اقة االست عاب ة  ند       ال  ر    وال ي                                                       

م  و   ا    ي وم   اا       ا        ة م وا ي ة ل   ن ق                                                  5 5

     5مسا اا  الت ي ي         ول   ا                           42بال ا    م                      

 ل    ا    ي وم   اا                           ومتر    و  قاد        دم ة                              

   د   ل   و  ر  دمة النق  العا  ل     ا  الس ا     نوي                                                           

   ا   س   التنق   ي ال دينة ب ريقة  عع ال ة  م      ة     ي                                                         

  ا ا  ا        ا  م     ام  ل نق  العا   ي مد  ال دين ة                                                         

 ال نو     م ة ال  رمة    د    الدما    الق                                                    

 

  ي ما يتع   ب  ر   ق ا  ال رم   السري  الراب                                                  

ب      م   س  م ا  ة  د    م ا  ال     أ     دال ع  ي                                                     

 م ة ال  رمة   ال دي ن ة ال   ن و     م دي ن ة ال     أ     د                                                    

االقتصادية  ي  اب      قاا    دح ال     ا  ا  الص اد                                                          

ال ؤسسة العامة ل       و  ال   دي دي ة  ي ت وق   اال  ت   ا  م                                                    

         ب        س   ة اال    ا                          51 4ال  ر   بن اية  ا                     

  ي        ل  ر  ة اال ل   ال تع قة ب   ا  ال   ا  ما يع اد                                                  

  ي ال     ة              ال  ة ل   ة مدينة ال  أ   د  االقتصادية                                            

 ي ال  ة ل   ة م ة ال  رم ة                                  ل   ة ال دينة ال نو                             

 ي ال  ة ل   ة  د    ب     س  ة اال    ا  ل     ر    ة                                                     

 ي ال     ة  ال ت ي     ص   ن                                  44ال ا  ة ل   ر    والي                       

    ا  ال   ال ديدي   و يد        ال عدا   ا    ة                                                    

 

م   ا ا     4 ب    دد ال  ا ا  العام ة  ي ال    ة  

من ا ا بعة م ا ا  د ل ة    ا  ة م ا ا  اق      ة      س ة 

  اال  ت   ا  م   52 4  ر م ا ا  م   ا     ا          ا  

 وسعة    س    د  م ا ا   ي ال    ة  ي م   ا    ا     

20132014

 ————— —————

عدد المسافرينعدد المسافرين

)مليون مسافر()مليون مسافر(نــوع النــقل

—————————————————

68.1274.70النقل الجوي

8.087.75النقل البري

1.171.24الخطوط الحديدية

21.3241.49النقل العام

6.446.09النقل بين المدن

0.4730.42النقل الدولي

1.351.28النقل البحري

77.5583.73اإلجمـــالـي

المصدر: وزارة النقل، الهـيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للموانئ.

جدول رقم 2- 8 : حركة نقل المسافرين والبضائع بأنواعها



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

            

 2 

 م ا   ا ا    م ا  ال ا     م ا  الع    يتوق     يت   

اال ت ا  م   ن     وسعة م ا  ال  أ   د الع ي  ال د ل ي   ي 

        ب    ال   ا  ة ال قد   ل       ر   51 4  اية  ا  

م  ا    م   يرادا        ة  1 4م  ا              وي  

ال  را  ال د ي ال  ا ر    ي          وي  ال       ال   ت   ق ي 

 م         دا    و  ل  تتا  العا  

 

                         

   ر ب ا ا     ة اال صاال    ق ن   ة ال   ع   وم ا  

 ل     ي  اد  االس  ت        ا ا     ي ال  ق     ا         وي  ر          ا  

اال صاال    ب س   قديرا  ال     ة ب        س   ة مس ا    ة 

 ي ال   ة م        ال ي ال ن ا       4ق ا  اال صاال   والي 

ال   ي    ا ب    مسا  ة الق ا  م     الي النا   ال       ي 

     52 4 ي ال  ة  ي  ا        ر الن  ي  والي 

 ب    دد ال  و  ال ع ام   ة ل     ا    ال   اب     ي           

م     و       م ن   ا        والي 52 4ال    ة بن اية  ا  

  ي ال     ة م      م  و     س ني             و  4 والي 

   الي ال  و  العام ة   ب لأ       س   ة ا  ت   ا  ال   ا    

 ي ال  ة   ي              س   ة    55ال اب   ل   دد الس ا  

      ي ال  ة   21اال ت ا  ل  سا   

 

     دد اال  ت را  ا    ي   دم ا  اال ص اال               

    ب  ل أ 52 4م  و  ا ترا  بن اية    ا    1ال تنق ة  ل  

  ي ال     ة             2 5 5ا     ع    س   ة اال  ت   ا   ل   

  ي ال  ة     اال ترا ا  مس قة الد   ال ال  ة الع     بنس ة 

 

  ا   ا  دد اال ترا ا   ي  دما  الن ا  العري    

  ر    ا  اال  ص اال  ال   اب ت ة  ال ت ي                و  

نسب االنتشار )للمساكن(*اجمالي االشتراكاتنسب االنتشار )للمساكن(*اجمالي االشتراكاتالمنطقة

———————————————————————————————

9.8%67.8688.49%1236.55الرياض

11.3%45.6794.65%960.45مكة المكرمة

3.1%26.1218.38%151.15المدينة المنورة

1.9%41.3136.49%149.09القصيم

6.2%61.1436.75%706.51المنطقة الشرقية

3.5%31.6248.71%208.20عسير

1.5%14.8106.16%41.48تبوك

0.9%37.963.69%63.96حائل

0.5%42.333.36%37.33الحدود الشمالية

2.2%5.0154.68%20.64جازان

0.8%17.257.63%26.28نجران

0.8%35.954.59%51.83الباحة

0.6%31.339.43%32.66الجوف

43.2٪45.93033.00٪3686.11إجمالي المملكة

—————————————————————————————————

* :  تقديرات وتحليالت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2014م.

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

جدول رقم 2 - 9 : خدمات االتصاالت حسب المناطق لعام 2014م*

اشتراكات النطاق العريض ) الثابت (اشتراكات االتصاالت الثابتة

)باأللف(
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    التو     ال س   ة ال اب ت ة  DSLال  تر    الرق  ة  

با  ا ة  ل  ا ل ا  ال صرية  ال  و  الس       ة ا   ر  

ب ن س   ة   52 4م  و  ا  ت را  ب ن   اي ة   ا     ل   والي 

 ي ال  ة    ي  4  2ا ت ا      مستو  ال سا    قد  بن و 

         دد اال ترا ا   ي  دم ا  ال ن   ا  ال ع ري   

م     و   5  4  ر    ا  اال صاال  ال تنق ة  ل     وال ي 

    ي ع ود لل أ   ي االس ا   ل   52 4ا ترا  بن اية  ا  

الت س  ال   ر   ي   و    ر   و       ال ن   ا  ال ع ري    

با  ا ة  ل  اال ت ا  ال   ت  اي د         ال   وا    ال      ة 

 ا   ا   ي  دد ال س ت   دم     ب            ر   ي الس ن وا  

ا   ر    قد       س ة ا ت ا   دما  الن  ا  ال ع ري   

  ر    ا  اال صاال  ال تنق ة بالنس ة ل س  ا   ل     وال ي 

  ي ال  ة  1 2 

 

  اد   س ة ا ت ا  ا  تر    ي ال    ة م    وال ي  

 ي ال  ة   ي         ل   والي 1  4 ي ال  ة  ي  ا    5

      ع     س   ا   ي اد   س   ة ا  ت   ا  52 4   اي ة   ا  

اال تر    ل    و  دما  الن ا  العري    ا   ا   سع ا  

      ال اس  اآللي   دما  اال صاال   ا  تر       لأ 

ا ت اد ال   ر م  ال  ا  ال  وم ة  ال ا ة     التعام    

 ا ل تر   ة 

 

 قد  ق ق     ر  ا  اال ص اال   ي رادا       ال   ة   

م     ا      ي  4   م ا ر  م      ا  ا  ي ال    ة ب    

 ي ال  ة    ال ع ا         با   ا  ب     س ت  52 4 ا  

ال ا ي         يرادا   دما  اال صاال  ال تنق  ة   وال ي 

 ي ال  ة م     الي ا يرادا    ي           يرادا       

  ي ال     ة  4 44 دمة اال صاال  ال ابتة  ال ع  ا   والي 

   4-4  س  ب ا ي  ق  

 

                             

م ت  اا            2 1ب      الي ال  ا   ال ريدية  ي ال    ة                                         

  الة    ا ب       ال ي   دد                              1 ب    دد الو اال  ال ريدية                           

 ل     ن د   ب ن   اي ة   ا                            5  نادي  ال     ت ر                       

    ب       ال ي   دد ال     ت ر      ب   دم ة ال ع ن وا                                             52 4

    114 ل   م  ت ر                  4 5ال ريدي     مستو  ا  راد                          

     52 4 ل  م تر      مستو  ال ر ا  بن اية  ا                                         

 

   د   دما  ال ريد  ي ال    ة     و اا م     و  اا                                               

 بال صو   دمة ال ريد ال  تا  ال ي   د   والال     راا ب د                                                         

باستق     ا الق ا  مال اا   دا ياا   ل   ا     ا ة منت   ا                                                            

 نوا   ا                      ر   و اا   ت    بسر ة    ر م    دمتي                                         

     العنوا  الو ني                        العال ي       

                                  

              

س      الي  دد    ة   ال ا  التع    الع ا        

م    و   ال     2 1          و 2 52 1 52الع  ا  الد اس  ي 

  ال  ة   ب     دد ال ع       ال ع   ا    ي       مرا    

التع    العا             ال را  :  يا     ا     بت دا ي  

 متوس         ا وي    رب   ة  ا   ة    ع      ال    ا       و 

 5  ل  مع    مع  ة     ا ب     دد ال  دا      و     15

 ل  مد سة ل  نا         و     5 ل  مد سة من ا  والي 

  ي ال  ة م     الي  دد ال دا       1

 

               

 س    دد ال   ة ال  س       ي مؤس سا  التع       

   2 52 1 52الع  ال ي    ي ال         ة ل   ع ا  ال د اس   ي 

م  و   ال    ال ة   ب    دد ال ست دي  ب  ت     1 5  و 

 ل    ال    5  22مؤس  سا  التع        الع  ال ي     ر م   

 ل    ال     ال  ة   ي مر   ة  4  1   ال ة  من     و 

 ي ال   ة م      ال ي  4   ال  الو يو  ب     س ت     و 

 دد ال   ة ال ست دي    ي          مرا   الدب و  العال ي 

 ال ا ست ر  الد تو ا  النس ة ال اق ة          س ة ال     

  ي ال   ة م       الي   دد ال    ة   2 12ال ست دي     و 

 ال ال   ا  ال   ست دي     ي                 س ة ال ال   ا  

  ي ال  ة     21ال ست دا    و 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  
 

 
  
  
  

                            ب         

       

          ث ب                                

    ة ا  صاال    قن ة ال ع وما : ال صد 
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 ب      الي  دد ال ري     ي      مرا   التع      

 ل     ري    ري  ة   ي  5 1 5العالي  ي ال    ة     و 

 ل       5       من          و 2 52 1 52الع  ا  الد اس  ي 

   ي ال    ة م         الي    دد     2 ري   ة ي        وال  ي 

 ال ري     

 

 ب      الي  دد    ا     ة التد ي   ي مؤسسا   

   2 52 1 52التع    العالي  ي ال    ة  ي العا  الد اس ي 

 ل    و   ب    دد ال امعا    ي ال     ة   ي        و 

 امع ة  41 امعة من  ا  1    2 52 1 52العا  الد اسي 

      ة     ر  امعا       ة    وي   14  وم ة   وي 

    ة 

 

      دد ال   ة  ال ال ا  ال  ي  يت ق و   ع        

 5 5 5      و 2 52 1 52 ي ال ا    ي العا  الد اسي 

  ي    5  ل   ال    ال ة          س ة ال  تع     من    

 ال  ة  النس ة ال اق ة م   يد سو       ساب   ال ا  

 

                               

       الي  دد ال   ة الدا س     ال ت د ب     ي  

   ا   معا د ال ؤسسة العامة ل تد ي  التق ني  ال   ني    ي 

 ل    ال       55      و 2 52 1 52الع  ا  ال د اسي 

    ة  مع  د    54 متد    يت قو   ع          د ي      ي 

 ب       الي  دد    ا     ة التد ي   ي ال ؤس سة العام ة 

 ل      و   ب      دد  1  ل تد ي  التقني  ال   ني    و 

ال تد ب       برام  الت د ي  ا    ي ال  ي    ر        

 ل  متد    5 524ال ؤسسة العامة ل تد ي  التقني  ال  ني 

  متد بة  ي     العا   

 

 است ر مع  د االدا   العام ة   ي برام    التد ي   ة  

ال اد ة ل   قا  بال ستو  ال  ني ل و  ي الق  ا  ال  وم ي 

         ال ع د  ددا  م   2 52 1 52 ي ال    ة    ي  ا  

ال  د  ا  التد ي    ة العام  ة  ال ا   ة  ال  ق  ا  الت   ق   ة 

 الند ا   ال قا ا   ي ال ر    ال ر    بالري ا    ر      

 ي ال دما     د   ال  ر  الن سوي   ي الري ا    ب      دد 

 ل   م  ا     ب     5   ال  ا      ي     ا    ة   و 

 ري  ا    2 5 دد ال ري    م  ال رام  ا  دادي ة ال ن     

       ب      دد 2 52 1 52  ري ة     العا  التد ي ي 

     ا       ة الت  د ي      ي ال ع   د    ي الع  ا  التد ي   ي 

    وا  م             وا  من              2 52 1 52

  ي ال   ة م       الي   دد      السعودي         س ت   

    ا     ة التد ي  

  

    ؤ ن       

   ر ال     ا  ا  الص اد         ا   الص   ة ل ع ا   

    ل     مؤ را  الق ا  الص ي  ي ال    ة   د  1 52

  سنا  م  و ا           ي  ي اد          ال   را     ال   وا د 

الص  ة      ا      دد ال ست   ا  العام   ة   ي ال         ة 

مس ت       ا        ب ياد  1 52مست     ي  ا    21لت    

مست     ابعة لو ا   الص ة     4    من ا 2 52    ا  

مست      525مست    ل ق ا ا  ال  وم ة ا  ر     24 

 ل ق ا  ال ا   

 

 ب        ال ي ال   را    الص     ة  ال   س ت و    ا   

م ر   ا      2    1 52ال  ا  ة   ي ال         ة   ي   ا  

مر  ا   مستو     ي   ا     21 مستو  ا  مقا  ة  ب عدد 

       ا      دد ا   ا  العام     ي ال        ة  ل     52

 س   ة  ب  ي اد      5      ل        4 ل         1 5 

     ا        الي  دد ا س ر   2 52         ا    2 5

س ري ر  4 4 ل  سرير      ي مست   ا  ال    ة لت      و 

س ري ر       ا        س   ة  ب  ي اد  ب           5ل   

52 1    

 

                  

 ق  الصند   ال  ري اال  ت   ا  ي ال ت اب   ل و ا    

   52 4ال ؤ   اال ت ا  ة العديد م  ا   ا ا       ا  

 م      ا:

 

برام  ال  ر  ا  الص  ر   ا سر ال ن ت   ة             -

 م  و     4 55م ر  ا   بت وي  ب     و 251اقرا  

برام  ال ن  التع    ة  التد ي  ة   قد قا  الصند   بت ق دي    -

م     و               5 4 ل  من ة ب      ال   ا  2 2

 م ت   منا   ال    ة   ي  ا ة الت صصا  

برام  التد ي   التو         است اد م    ا ال  ر  ام    -

م     و    5  و  ل  متد    متد بة بت   ة ب              و 

    

 

 ب س  ب ا ا    الة ال  ا  اال ت ا ي   ي   ا    

ال ؤ   اال ت ا  ة ب      الي ا  ا ا      ال ع ا  ال   ال ي 

م  ا    ب  ي اد      5    والي 52 4    1 52   52
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 ي ال  ة    العا  ال الي الساب    اس ت   اد م    5 21 س ت ا 

 ل  مست  د با   ا   س ت        ال  ا  اال ت ا ي   و 

  ي ال  ة    العا  ال ا ي  4  5

 

  إل ك ن

 تول    ا   ا س ا  م  ة   س ر  صو  ال   وا     

    مس   م سر  را         ال   ود          د د د       

  ياد   س ة    أ ال سا   ل  وا ن    ي ال    ة        ب     

 ل      د      5 دد الو دا  الس ن ة     التن           و 

م وق     2 ل      م و   مو  ة        5س ن ة   دد 

   4        و 1 52 ي منا   ال    ة است   من ا   ي   ا  

 ل      د     2 ل    د  س ن ة   م  ال توق  است      و 

     سو   و ر الو ا     اٍ  م و      ي د   52 ي  ا  

 ل    د  س ن ة مو  ة       م   ت     م ن ا        1   

 ال    ة    

 

                             

ب        دد ال    تر       ي     ا  التقا   د ال د   ي 

م   و   44 5   وال ي 52 4 ال ؤسسة العامة ل تقا د  لعا  

م  و  م تر    ي الع ا  ال ساب   52 5م تر  مقا  ة بن  و 

 ي ال  ة   ا   ع  ال   ال  ال   ص ة م       ب ياد   س ت ا 

م   ا   ي ا  مق   اب   1  5ال  تر            الع   لت    

م    ا      ي الع ا  ال ساب    ب        الي ال  ال     4  5

م   ا    با    ا       2ال صر  ة     ال  ست  دي     و 

 ي ال  ة    الع ا  ال  الي ال ساب    ا        دد      س ت  

 ل     2 2   ي ال    ة ل           ال تقا  دي  ا    ا  بن س ة 

 ي ال   ة     متقا د   ا      دد ال تقا دي  ال تو    بنس ة 

 ل   متقا  د   ا        دد ال  ست  دي  م      5ل       و 

 ل         2   ي ال     ة ل             و    1الو    ة بن  س ة 

 مست    د  

  

 ا      دد ال ن آ  ال ا ة ال   تر ة   ي    ا   

الت م نا  اال ت ا  ة  ال ؤسسة العامة ل ت م نا  اال ت ا   ة  

 ل   من        ي  1     ي ال  ة ل       وال ي  4 1بنس ة 

 ي ال  ة ل               ا      دد ال ن آ  ال  وم ة بنس ة 

من        ا          دد ال    تر    ال     ول   بن   ا    1 5

  ي ال   ة    4  بنس ة 52 4الت م نا  اال ت ا  ة  ي العا   

    4م   و  م  تر  مقا   ة ب وال ي    45ل      وال ي 

م  و  م تر   ي العا  الساب    ا      دد ال   تر         

م   و   1    ي ال   ة ل       وال ي    2    الع   بنس ة 

م    و  م   تر     ي الع    ا   5  م   تر  مقا    ة ب وال  ي 

 الس اب   

 

    ك ن      ى        

    ر  قديرا  منتص  العا  لتعداد الس  ا  الص اد    

   مص  ة ا  صا ا  العامة  ال  ع   وم ا    ي ال         ة 

العرب ة السعودية  ل  ب  و  س   ا  ال         ة م ن ت ص     ا  

  ي ال     ة    4م  و   س ة بن و  س ت           و 52 4

م  و   س ة       الس   ا        العا  الساب  ال قد  بن و 

م       و      4  ي ال         ة       السعوديو  من       و 

  س ة  

 

 يتو   س ا  ال    ة  س  ال ن  بنا         ت ا     

  ي ال     ة  5  1  ب ا  س  ت   52 4 قديرا  منتص  العا  

 ي ال  ة    اح م         ة الس   ا              2ل و     

 ي ال   ة  ا   اح  4  1الس ا  السعوديو  ال  و  ما  س ت  

 ي ال  ة م     الي السعودي    ب  ن   ا           2ما  س ت  

  ي ال     ة  4   الس ا  ال  و    ر السعودي   م ا  س   ت   

 ي ال  ة م     الي    5  ا  اح   ر السعوديا  ما  س ت  

   ر السعودي   

 

 م        و ي   س   ا  ال         ة م ن ت ص     ا   

   س  ال نا   االدا ية    ت  من قة م ة ال     رم ة 52 4

  ي    41م  و   س   ة  ب ن س   ة     ال ر  ة ا  ل   بن و 

    ال  ة      ا من قة الريا   ي ال  ر    ة ال   ا    ة ب ن   و 

 ي ال  ة   ال ن ق ة ال  رق   ة   ي  5 41م  و   س ة  بنس ة 

  ي  5 51م     و   س   ة  ب ن س   ة    2ال ر  ة ال ال ة بن و 

ال  ة   ما من قة ال د د ال  ال ة  قد     ب ال   ر    ة ا     ر  

  ي ال     ة م        ال ي  4 5م  و   س ة  بنس ة     بن و 

 س ا  ال    ة 

 

     ى         

    ر   دح ا  صا ا  الصاد        ا   ال دمة  

ال د   ة  ل   ب   و    دد ال ع ام         ي ال ق   ا  ال     وم ي 

 42 5      و 52 4 سعوديو     ر سعودي    بن اية  ا  

 ي ال  ة     ال ع ا  الس اب       5م  و   ام  ب ياد   س ت ا 

       س ة السعودي   العام       ي ال ق   ا  ال     وم ي  ل   

  ي ال  ة  4 2    الي العام     ي الق ا   والي 
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 بالنس ة ل عام    السعودي      ق د ب       دد ال    و   

 ل   ام  بترا    س   ت       5    والي 52 4بن اية  ا  

 ي ال  ة    العا  الساب     ب       دد ا   اح   وال ي  5  

   ي ال       ة     ال ع ا     2 ل   ام  ة ب ياد   س ت ا  215

 الساب  

 

 ما ل عام      ر السعودي      ق د ب       دد ال    و   

 ل   ام  با   ا   س  ت    5      والي 52 4بن اية  ا  

    ي ال   ة    الع  ا  الساب    ب            دد ا   اح  4  

 ي ال         ة     ال ع     ا     2 ل   ام  ة  با   ا   س ت    

 ال ا ي 

 

       ز        ل     إلش  ف         ظ   

 ا      ا   ال ع      ا        ال     وم   ة لا   

الع قة   ود ا الرام ة لتع ي  مسا  ة القو  العام ة الو ن ة 

 ي ا    ة االقتصادية ال  ت  ة  ي الق ا  ال ا    ا     

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمناطق الرئيسة

—————————————————————————
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  ا   الع   العديد م  ا  را ا  لتن      ر  ة ال ت و      

 للأ م      االست را   ي       بر ام         م ن   آ  

 ب ر  ام   د           اق ا   الق ا  ال ا  لتو    الو ا   

ب ا   ا  ة  ل             ب ر  ام       ا    ال ا            

      ل أ م           ا    عوبة ال ص و               

بر ام   اقا  ال ي يو ر ق ن وا    و      م   ت     ة  س ا  د 

الق ا  ال ا    ي ال   ص و            ا ا  س ع ودي ة م   

م ت    را   ال ا                ب ا   ا  ة  ل   ب ر  ام   

  اية ا  و   ال ي ي د   ل     ا  قا  د  ب   ا  ا      وي 

مع وما  م د ة        ا  د     و  العام      ي ال ق   ا  

ال ا      ديد مد  الت ا  ال ن آ  بد   ا  و   ي الوق   

 بالق  ة ال ت        ا    د      ال  ود  ل    و        دد 

   ر م   ال ي الع    ي من آ  الق ا  ال  ا    ي         

 منا   ال    ة  

 

    ر   دح ا  قا  الصاد        ا   الع    ل    

ب و   دد العام     ي ال ق   ا  ال   ا   س ع ودي و       ر 

م   و    ام   ب  ي اد    5    و 52 4سعودي    بن اية  ا  

 ي ال  ة         س ة السعودي     1     العا  الساب   س ت ا 

العام     ي الق ا  ال ا   ل     الي العام      ي ال ق   ا  

  ي ال  ة  1 51 والي 

 

 ب ال ن س   ة ل عام    السعودي      ب       دد ال    و   

م          و     ام    ب ا     ا    5 5      و 52 4بن اية   ا  

 ي ال  ة     ال ع ا  الس اب     ب       دد ا   اح  2   س ت  

 ي ال    ة     م  و   ام ة با   ا  ب      س ت   2   والي 

    العا  الساب   

 

 م ا ب ال ن س  ة ل عام      ر السعودي     قد ب      دد  

م  و    ام            والي 52 4ال     و  ب ن   اي  ة    ا  

 ي ال    ة           ا  5  با     ا      ال ع ا  ال س اب     س ت  

م          و   4  ب        دد ا    اح   ر السع ودي ا         و 

  ي ال  ة  4 1  ام  ة با     ا      ال ع ا  ال س اب     س ت  

 

           ك       ظ                  

 ا        ا    ا الدا     ة  الع        ي ال       ة  

 وال   ا الت ت    ة ال تي   ست د  الت   د م   س  مة      

الع الة ال ق  ة  ي ال    ة   ي  ي للأ بعد         ال  ومة 

    امت د      ر م   2 52    الع الة  ر  ة        ا  

س   عة      ر متتال   ة م             ص         ا  ا        

 س       وم ة          للأ      ي د    ا الت ص    

 ل   وا د    ر  ل ص  ة السو    ن     الع ق ة ب    العام   

    الع   ب ا ي     قو  ال ر     ي  سن  ب   ة الع     

    ي     ا  را ا   ي ا ا    ة   و ة ل و ا   الع    

التي    ق   ي ا   وا  الق    ة ال ا   ة   ددا  م   ال رام   

الرام ة      سو  الع         س ة ال سعودي   العام     

بالق ا  ال ا  م         ع دي     ا    صص التو     

القا    ي الق ا  ال  ا     ر   رام ا       ال  ر ا  

 التي ال   ق   س  السعود  ال قر    

 

     ر  الو ا    ا  ال    ة ال  ال   ا   العقوب  ا   

ال تر  ة        م   يق د   ي  س   ة م    س ا   ال  سا د  

ل ع ال  ة ال  ال   ة م    ال ن   آ     ا    راد       ا        

ال  ا ا   ي ا  م  يتر    الت  يع   و  ل  ساب   ال  ا   

  س  ب ا ا    ا   الع     قد ب    دد ال ي ا ا  الت ت    ة 

 يا         ا      2 4ب  وا  ا ل ن آ  الق ا  ال ا  

4 52   

 

        

      ر      دح ال  ا    ا  ال   صاد         م   ص  ة  

ا  صا ا  العامة  ال ع وما   ل  ا   ا  معد  ال  الة   ي 

 ي ال  ة م     الي القو  العام ة   ي   ا     1ال    ة م   

    ب       س ة 52 4 ي ال  ة      ا         ل   5 4

  ي ال   ة م      55السعودي   العا        الع    وال ي 

  ي ال   ة    54   الي القو  العام ة السعودية مقا  ة  بنس ة 

     ي العا  الساب    س   معد  ب الة السعودي   ال   و  

 ي ال  ة م     الي قو  الع   ل   و  السعودي    ب ن ا ب    

 ي ال   ة       س ة السعوديا  العا       الع    والي 

م         الي ق  و  الع     الن  سا  ة ال  سعودية   م  ا         س ة 

 ي ال  ة م      ال ي     العا       ر السعودي    قد ب    

 القو  العام ة   ر السعودية  ي ال    ة 

 

  ؤ      إل             

است ر  مؤسسا  ا قرا  ال ت صصة   ي   ق دي    

القر   التي  س    ي   ق   ا  دا  التن وية ل     ة   ق د 

ب        ال ي ال ق ر   ال ت ي ق دم ت   ا م ؤس س ا  ا ق را  

 2 212    و 52 4ال ت صصة من     ا  ا  ت    اية  ا  

م  ا      ب      الي م و  ودا      أ ال   ؤس س ا      و 

  ي ال     ة     ال ع ا   5  م  ا    با   ا   س ت   2 51 

  ب     ال   ن ص ر  ال   ع   ي م   52 4الساب          ا  



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

            

2  

م  ا    با   ا   س   ت    5  1  و قر       ال ؤسسا  

 ب            س دي دا        ال ع ا  الس اب   ي ال    ة    45

م  ا    با    ا    1  5    و 52 4القر        ا  

 ي ال     ة     ال ع ا  الس اب     ا            د     4 س ت  

    5   ل             و 52 4القر   القا  ة  ي   اية  ا  

 ي ال    ة          د ال ع ا     52م  ا    با   ا   س ت  

 الساب  

 

 ص                             

ب   ال نصر  ال   ع   ي م   ال ق ر   ال ت ي ق دم   ا  

      و 52 4 ند   التن  ة الصنا  ة السعودي      ا  

  ي ال     ة     ال ع ا       م  ا    با   ا   س  ت      1

م     ا     1 2الساب    ب        س دي د ال ق ر       و 

 ي ال  ة    العا  الساب    ب          ال ي     با   ا   س ت  

م  ا            والي 52 4القر   القا  ة بن اية   ا  

  ي ال  ة    العا  الساب   5 2با   ا   س ت  

 

 ص                     

  52 4ب       الي الق ر   الق ا   ة بن  اي ة   ا   

  ي ال     ة    55م  ا     با      ا   س   ت    1  54  و 

مقا  ة   بن اية العا  الساب     ق د ق د  الص ن د          ا  

م     ا         5  قر  ا  ب    ق     ت   ا   وال ي 52 4

 ي ال  ة     ال ع ا  الس اب     ب          51با   ا   س ت  

م  ا     1 2   والي 52 4 سديدا  القر        ا  

  ي ال  ة    العا  الساب      4با   ا   س ت  

 

 ص               ز     

ا        الي القر   التي  ر  ا  ند   التن    ة  

  ي ال     ة ل ت             بنس   ة 52 4ال  ا  ة      ا   

م     و           1  م  و    مقا  ة  ب ن   و  4  4 

  52 4العا  الساب    ا      سديد ال ق ر          ا  

 ي ال  ة مقا  ة   بالعا  الساب  لتص   ل     وال ي  1  بنس ة 

م  و              الي القر   القا  ة بن   اي ة   4  1 

   4م  ا    با   ا   س   ت          ل   والي 52 4 ا  

  ي ال  ة    العا  الساب   

 

 ص         ث            

ا         ال ي ال   ن ص ر  ال   ع   ي م   ق ر    

 5    ب ن س   ة 52 4 ند   االست  ا ا  العامة      ا  

م     ا         5 ي ال  ة مقا  ة   بالعا  الساب  ل ص   ل  

م   ا       4    و 52 4 ب    سديد القر        ا  

 ي ال  ة مقا  ة  بالع ا  الس اب     ب        1 با   ا   س ت  

م    ا   2       و 52 4   د القر   القا  ة بن اية  ا  

  ي ال  ة     5   با   ا     العا  الساب   س ت  

 

     ك                         

ب      الي ال نص ر  ال   ع   ي م   ق ر   ال   ن أ  

 4  5   والي 52 4السعودي ل تس     االد ا       ا  

 ي ال  ة    العا  الساب     4 1 5م  ا     با   ا   س ت  

م   ا     5      و 52 4 ب    سديد القر        ا  

 ي ال  ة    العا  الساب    ب         د     با   ا   س ت  

        و           52 4ال  ق     ر   ال  ق     ا       ة    ت          اي  ة    ا  

  ي     2م  ا     با   ا     العا  الساب   س ت       

 ال  ة 

 

 ب                        إل     

  ن  الد لة م        ا   ال ال ة بر ام ا  م   ا  را   

ل قر   ال    ة ل سا د  الق ا  ال ا       قام ة      ا  

ال  ا ي  االقتصادية التن وية بقر   م سر    بد  ال ر  ام   

     ي        ق دي   5  5     5  5 4  5  ا    ي  ا  

قر    ق امة ال ناد   ال نت عا  الس  ا  ة   ال ست      ا  

 ال س تو  ا   ال را   الع   ة   الص       ة   م  ا ي   

 التع     التد ي  ا    ة 

 

 ب      الي ال نصر  ال ع ي م  قر    ال ر ام    

م  و    م ر    ع ا ب ن س   ة      1    و 52 4     ا  

 ي ال  ة    العا  الساب    ب   ال سدد م   ال ق ر    1 55

م  و    مر  عا بنس   ة  4 1 4   والي 52 4      ا  

 ي ال  ة    ال ع ا  ال   ا  ي        ال ع ا  ال   ال ي  4   

 51ق ر  ا  م ن   ا          ا ت اد 52 4    1 52   52

قر  ا    ي م   ا    5قر ا   ي م ا  ال  ا ي  الص  ة    

 ال رام  التع    ة  التد ي  ا   ي 

 

 ب   م  و  ا  ا ا  ال صر  ة     العا  ال  ال ي  

م     ا            1 2    والي 52 4     1 52   52

م  و      ب        4 24 5ب      ا ة ال ع ر ال ستو د 

م  و      ب         ا  ة          2   44  ا ة ا     

م        و      ب              ا   ة ال     دا       4   5ا       ا  

م     و   2 4م  و      ب      ا  ة ا     1 51ا    ة 
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  إلصالح       ك      ه                    

است را ا  ل   ود التي    ل ا ال    ة   ي س             

  ا   ا دا  االقتصادي    ق   االست      ا م     ل     وا د 

   ال رب   ا    م     ا  52 4ال تا ة   قد           ا  

   د    دد م  ا  امر ال       ة  ق را ا  م       51 4

الو  ا  ال اد ة ل ست را   ي   وير االقتصاد السعودي   ا 

      ا   دد م  ال   وا  ال ت   وي ري ة   ي م   ا          ة 

االقتصاد السعودي      ا ي ي  بر  ا  امر ال    ة  ق را ا  

 م    الو  ا  ب  ا ال صو :

 

            ك  

  ل ا   دد م        الد لة   ي: -

   ال  نة الع  ا لس اسة التع     5

   ال  نة الع  ا ل تن    ا دا ي  4

   م    ال دمة ال د  ة   

   ال   ة الع  ا ل دينة ال  أ   دالع ي  ل ع و   التقن ة  2

   م    التع    العالي  ال امعا   1

   ال     ا     ل تع      

   ال     ا     ل ؤ   ال تر    ال عاد    

   ال     االقتصادي ا       

   م    ا م  الو ني   

  ال     ا     ل دين ة ال     أ     د  ل     اق ة ال   ي ة  5

  ال ت دد   

   ال     ا     ل  ؤ   ا س م ة  55

   ال     ا     ل ؤ   ال عوق    54

   ا  م    ال ؤ   الس اس ة  ا من   ة  م       ال  ؤ    -

 االقتصادية  التن  ة 

 ر   ا       ري    س اس     ل         م و    ي ال د ل ة  -

 السعودي   م  مد       س ري   

 ر  م ا      ري   ل                 ال   ا  ال ت ع        -

 ال  ومي دا   ال    ة   ا   ا 

 ر  معاش   ري  ل  تقا دي        ا  ال ؤسسة العامة  -

 ل تقا د    ا  ال ؤسسة العامة ل ت م نا  اال ت ا  ة 

  عدي  س   معاش ال  ا  ال  ري  -

  ر  م ا     ا     ري  ل ست  دي ال  ا  اال ت ا ي  -

 ر  م ا      ا ة   ري  ل  عاق        قوا   اال  ت   ا   -

 ل  عاق     ا ة ال عاق   ا ت ا ا  م   ا ي   

 ر  م    م  ا ي  ي  ا  د    ا  ل       ع   ا  ال   ر ص ة  -

 بو ا   ال ؤ   اال ت ا  ة 

 د   م    ال  ع ا  التعا   ة ب     م تي م  و   ي ا   -

 قدي  د   مالي ل   ع ا  ال  ن ة ال ت   ص ص ة ال   ر  ص  -

 ل ا مقدا     ر  م ي    ي ا  ل     ع ة 

د        ا  دية الريا  ة ال س  ة  س  ا  بع ر  م  ي      -

  لأل دية م  الد   ة ال     ت ا           م  ي       

لأل دية م  الد  ة ا  ل    م  و ي   لأل دي ة ال رس     ة 

 ال اق ة  

ا ت اد م      ري  م  ا   ي ا  لتن        دم ا  ال     رب ا   -

  ال  ا   ي م   ا  ال ن   ي      منا   ال    ة  

 

           س    ز  ء

 ال وا قة       ا  الت م    د التع      الع    -

ال وا قة     الد   الس ني م      ال وابة االل   ت ر     ة   -

 لو ا   االس ا  

ال وا قة     قوا د     را ا        ل   ا  ال   ص     ي  -

 ال نا  ا   ال  ال ا  الت م ن ة 

ال وا قة       ا   ق  مع وما  ال تعام     م   ال   ن   آ   -

ال ا ة  ل تر   ا   ل  مر   ال ع وما  الو ني   ي   ا   

 الدا   ة    ا    و  ا مني  

ال وا قة        ا  مر   باس  "ال ر   السعودي ل ت         -

 الت ا ي"  

ال وا قة      ن     دا ي لديوا    ا   ال ع                -

 ن   ي ل ر   الو ا    ي ال نا     م   ا    ال ع       ي 

 ال  ا  ا  

 ال وا قة       ا  اآل ا   ال تا    التراح الع را ي  -

ال وا قة       س    ر ة مسا  ة باس  "   ر  ة ال   ق ر  -

 ل ت وير  التن  ة "  ي  ما ة من قة ال د  ة ال نو   

 ال وا قة       ا  الر اية الص  ة الن س ة  -

 ال وا قة       ا  ال  ال  ال  دية  -

ال وا قة      ي ا  م ر     د م   ال   ا  ال ن ق   ال ع ا   -

     ا آل ا   ب ريا   با  ا ة  ل  ما يتع   ب ال     ال   ا  

ال تص ة ب   ا  الو   ال   اب ت ة  ال   ت   ر  ة             ا 

    ا ت ا  ل  م ر   سا ر 

ال وا قة         قو       ال ؤسس ا   ال       ا  ال ع ام ة  -

 الصنادي  لا  ال وا   ال ا ة    و  ال  ا  ال   وم   ة 

التي لدي ا بنود ل تو      ب و     س    م ع اي   ر ل      

   ا   ا   للأ  ل            ال وابة الو ن ة ل تو    

ال وا قة     م ر   ا  اق ة م    ومة الواليا  ال   ت   د   -

ا مري  ة لت س   االمت ا  ال ري ي الد لي    ن     ق ا  و  

 االمت ا  ال ري ي ل  سابا  ا  ن  ة   ا  ا  

 ال وا قة        ا     ة    ا لت وير ال ن قة ال رق ة  -



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

            

24 

 ال وا قة       ا    ا   م ا ر  ا موا  العامة  -

ال وا قة     التر  ص بت س   ال ر ة العرب ة الس ع ودي ة  -

 ل ست  ا ا  الصنا  ة   ر ة مسا  ة سعودية  

ال وا قة     م ر   الن ق   ال ع ا    ي ال دم ا   ال ق         -

         ما ة ال رق ة بت س    ر ة  ا ة ل   ر   

ال وا قة     قا و     ا   الع ما  الت ا ية لد   م       -

 التعا   لد   ال     العرب ة 

ال وا قة      ن        ع   ا   م را    ا ي وا  الس   ا  ي   -

  ال ر دي  الس ا       الس ر  الس ا ة  

ال وا قة     الت ر    ص لص ن د   االس ت     ا ا  ال ع ام ة  -

بت س    ر ا  دا    ال         ة      ا     ا ب     رد     

ب  ا  ة ال  ر م  الق ا    العا     ال ا  ب   ا   ي لل أ 

 ال  ا  ة م   ي من  ا  ي ال ر ا  القا  ة    

ال وا قة      ت  ال  ا  ل  ؤسسا  ال ال ة ا  ن  ة ل  را   -

  ب   ا س   ال د  ة  ي السو  ال ال ة السعودية   

 ال وا قة     م ر   النق  العا   ي ال دينة ال نو    -

ال وا قة      ت  ال  ا  ل  ر ا  ا  ن  ة ال عر  ة ل ع    -

 ي ال    ة د    ا ة  ل     ا  ا ل  را ا  ال   ع   و  

 ب ا  ي   الة  صن   ال قا ل   

 ال وا قة       ة التن  ة العا ر   -

ال وا قة      سع ر   ديد  ل    ال  ا   اال    ا  ب   دم ا   -

 الصر  الص ي ل  ر االست    الس ني  

 ال وا قة      ن      ع ة   اية ال ست  أ  -

ال وا قة       اد   ر     ا        ال ت ي    ر          ا  -

   ا   ال ال ة     ر    ب ا  ن    ا       ما ي ي:

ي و  ا   ا  ال نأ السعودي ل تس        االد  ا  ب و ا    (5

ال ؤ   اال ت ا  ة   ير   م     دا      ي ر ال  ؤ   

 اال ت ا  ة 

ي و  ا   ا  ال ؤسسة الع ام ة ل   ت ق ا  د ب و ا   ال   دم ة  (4

 ال د  ة   ير   م     دا   ا   ير ال دمة ال د  ة 

ي و  ا   ا   ند   التن  ة الصنا   ة ب و ا   ال ت   ا    ( 

 الص  ن  ا   ة   ي  ر   م           دا        ي  ر ال  ت     ا   

  الصنا ة 

ي و  ا   ا   ند   التن  ة ال  ا  ة ب و ا   ال   ا  ة   (2

  ير   م     دا      ير ال  ا ة 

ي و  ا   ا   ند   االست  ا ا  العامة ب     ال ؤ    (1

االقتصادية  التن  ة   ير   م     دا          م       

 ال ؤ   االقتصادية  التن  ة 

الت   د      ق   ي   ا  ل    ة بال ا   االقتصادي م    ( 

   ا   ال ال ة  ل    ا   االقتصاد  الت     

ال وا قة     ق ا  م      ال  ؤ   االق ت ص ادي ة  ال ت ن     ة  -

ب  داد اآلل ا   التر   ا  التن       ة ل   ر   س و        

ا  ا   ي ال           ا  دا     ال  ن     ا  ال  ع     را   ي ل        د  

 ■ ال  ا  ا   ال را  
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م 4153مليار لاير في عام  5.81الشراء المعاكس إلى 

مليار لاير للعام السابق، في حين زاد  5585مقارنة بنحو 

المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء بمعدل ضئيل 

مليون لاير  545مليون لاير مقارنة بحوالي  515ليصل إلى 

للعام السابق.  واستمرت المؤسسة في إصدار أذونات مؤسسة 

مليار لاير على  9النقد للمصارف التجارية بحجم يصل إلى 

م. كما أبقت المؤسسة على 4153أساس أسبوعي في عام 

احتساب تسعيرة أذونات مؤسسة النقد دون تغيير على أساس 

في المئة من سعر العائد على الودائع بين المصارف  1.

( وذلك لتشجيع SIBIDالعاملة في السوق المحلية )

 المصارف على توجيه السيولة نحو االقراض. 

 

 نمو عرض النقود

(، 5سجــل عــرض النقــود بتعريفاتـه المختلفــة )ن 

م نمواً بنسٍب أعلى مما 4153( في نهاية عام 4(، و)ن4و)ن

كانت عليه في نهاية العام السابق. فبالنسبة لعرض النقود 

(، وهو األداة األوسع لقياس السيولة المحلية )ويسمى 4)ن

أيضاً عرض النقود بتعريفه الواسع( في المملكة العربية 

السعودية ويتكون من النقد خارج المصارف وإجـمالي 

في المـئـة   5589الودائـع لدى المصــارف، فقد ارتفع بنسبة 

تريليون لاير في نهاية عام  585مليار لاير( إلى  5.384)

مليار  51583في المئــة ) 5189م مقارنـــةً بنسبـة 4153

م. كما حافظت الودائع المصرفية، 4154لاير( في نهاية عام 

في المئة من عرض النقود بتعريفه الواسع  9585التي شّكلت 

نقطة مئوية( على  183( )أعلى من العام الماضي بنحو 4)ن

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة  

وتنفيذ السياسة النقدية للمملكة التي تهدف إلى تحقيق استقرار 

سعر صرف الريـال واألسعار المحلية والمحافظة على 

سالمة ومتانة النظام المالي للقيام بدوره المهم في االقتصاد. 

م بالسيولة الكافية 4153وقد حظي االقتصاد الوطني في عام 

لتلبية متطلبات التمويل المتجددة في النشاط االقتصادي في 

ظل المحافظة على استقرار العملة الوطنية عند سعر صرفها 

رياالً للدوالر االمريكي، وتراجع نمو  4851الرسمي البالغ 

في  485الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة للسكان الى 

م، واستقرار 4154في المئة في عام  481المئة مقارنة بنسبة 

 ومتانة النظام المالي بشكل عام.

 

 أدوات السياسة النقدية

م بتوفر 4153اتسم االقتصاد الوطني في عام  

السيولة المالية نتيجة لإلنفاق الحكومي الضخم، خاصة على 

المشاريع التنموية، ولذلك اتجهت السياسة النقدية للمملكة التي 

تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى المحافظة على 

معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء دون تغيير عن العام السابق 

في المئة، وعلى معدل عائد اتفاقيات إعادة  4عند نسبة 

في المئة. كما أبقت  1841الشراء المعاكس عند نسبة 

المؤسسة متطلبات االحتياطي النظامي على ودائع العمالء 

في المئة للودائع الزمنية  3للمصارف دون تغيير عند نسبة 

في المئة للودائع تحت الطلب. وظلت  5واالدخارية، و

السيولة الكلية في النظام المصرفي متوفرة بشكل كافٍي على 

الرغم من ارتفاع المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة 

 ال  و ات النقدية                

)ن3()ن2()ن1(

)2+1()4+3()6+5(

————————————————————————————————

) 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () 6 () 7 (

2010955205300726255922982839238741564951080370

201111992964105676098530544110664271571361223563

201213314675397088711532442812115431822111393754

2013143169857280100044934503513454851996641545149

2014153777989174114295139874315416941876611729356

*  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،  وعمليات إعادة الشراء ) الريبو( التي نفذتها المصارف  

مع القطاع الخاص.

نهاية السنة

جدول رقم 3- 1 : عرض النقود

)مليون لاير(

 الودائع األخرى 

شبه النقدية*

الودائع الزمنية 

واالدخارية

الودائع تحت 

الطلب

النقد المتداول 

خارج المصارف
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مليار  51484في المئة ) 5485م مقارنة بنسبة 4153عام 

لاير( في نهاية العام السابق. وأظهرت الودائع الزمنية 

في  5181واالدخارية اتجاهاً تصاعدياً حيث نمت بمعدل 

م مقابل زيادة 4153مليار لاير( في نهاية عام  1485المئة )

مليار لاير( في نهاية عام  4181في المئة ) 183نسبتها 

م. ونتيجةً لنمو الودائع الزمنية واالدخارية، فقد 4154

في  4485( إلى 4ارتفعت نسبتها من اجمالي عرض النقود )ن

في المئة في  4484م، مقارنة بنسبة 4153المئة في نهاية عام 

نهاية العام السابق. وسجلت الودائع األخرى شبه النقدية 

المكونة من ودائع المقيمين بالعمالت االجنبية والودائع مقابل 

اعتمادات مستندية وضمانات وتحويالت قائمة، وعمليات 

إعادة الشراء )الريبو( التي نفذتها المصارف مع القطاع 

مليار  5481في المئة ) 181الخــاص، انخفاضاً  نسبته 

في  981م مقارنةً بنمو نسبته 4153ريـال( في نهاية عام 

م )الجداول رقم 4154مليار لاير( في نهاية عام  5581المئة )

 (.4-4و  5-4والرسمان البيانيان رقم 4-4و  4-4و  4-5

 55481في المئة ) 5483معدل نمو عاٍل مسجلة زيادة نسبتها 

في  5584م مقارنة بزيادة نسبتها 4153مليار لاير( في عام 

م. وانخفض 4154مليار لاير( في نهاية عام  53583المـئـة )

في  581معدل نمو النقد خارج المصارف بشكل ضئيل من 

في  583م إلى 4154مليار لاير( في نهاية عام  5181المئــة )

م. ويعزى 4153مليار لاير( في نهاية عام  5181المئة )

انخفاض نمو النقد المتداول خارج المصارف في ظل ارتفاع 

(، إلى التوسع في دور الوساطة 4نمو عرض النقود )ن

المصرفية والتقنيات الحديثة كنقاط البيع و التحويالت المالية 

 عن طريق األنترنت.

 

ويظهر تحليل الودائع المصرفية استحواذ الودائع  

تحت الطلب على النصيب األكبر من إجمالي عرض النقود 

م 4153في المئة في نهاية عام  1584( حيث بلغت 4)ن

م، كما نمت هذه 4154في المئة في نهاية عام  1181مقابل 

مليار لاير( في نهاية  54589في المئة ) 5183الودائع بنسبة 

نهاية السنة
النقد المتداول 

خارج المصارف

الودائع تحت 

الطلب
)ن1(

الودائع الزمنية 

واالدخارية
)ن2(

الودائع األخرى 

شبه النقدية
 )ن3(

—————————————— —————————— ———————

20108.122.419.97.8-9.315.0-5.0

201125.620.921.62.415.40.413.3

201211.017.616.66.213.616.013.9

20137.513.712.86.411.19.610.9

20147.415.414.215.614.66.0-11.9

جدول رقم 3- 2 : معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

)نسب مئوية(

 

 

  

  

  

                    

        د ت نموعرض النقود        س   يان      

ة
وي
  
ة 
س 
ن

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                    

 
  
يا
  

  ونات عرض النقود       س   يان       

     عرض النقود      عرض النقود      عرض النقود 
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في المئة       5181ميزان المدفوعات للقطاع الخاص بنسبة 

عام نهاية مليار لاير في  4.81.مليار لاير( إلى  55185)

م، وكذلك الزيادة في مطلوبات المصارف من القطاع 4153

مليار  54481مليار( إلى  81.في المئة ) 181الخاص بنسبة 

لاير، ونمو صافي االنفاق الحكومي المحلي بالريال بنحو 

مليار لاير  4381.مليار لاير( إلى  5181في المئة ) 5181

م. وبذلك تصبح قيمة صافي االنفاق 4153عام نهاية في 

الحكومي المحلي بالريال ومطلوبات المصارف من القطاعين 

مليار لاير، أي  .91.8الخاص ومؤسسات القطاع العام نحو 

من ناحية أخرى واصلت أدوات السيولة الرئيسة  

( و 5األخرى ممثلةً بعرضي النقود بتعريفيهما الضيقين )ن

(، اللذان يشمالن ودائع أكثر سيولة نسبياً تسجيل معدالت 4)ن

(، الذي يشمل 5م. فقد سجل )ن4153نمو جيدة خالل عام 

النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، زيادةً 

م مقارنة بزيادٍة 4153في المئة في نهاية عام  5384نسبتها 

م. وارتفع نصيب 4154في المئة في نهاية عام  .548نسبتها 

في المئة في نهاية  181.( إلى 5الودائع تحت الطلب في )ن

في المئة في نهاية العام  185.م مقارنة بنسبة 4153عام 

(، الذي يشمل الودائع الزمنية 4السابق. كما سجل )ن

في المئة في  5381واالدخارية األقل سيولة، زيادةً نسبتها 

في المئة في  5585م مقارنة بزيادة نسبتها 4153نهاية عام 

( إلى 5م. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة )ن4154نهاية عام 

 1185م إلى 4154في المئة في نهاية عام  1385( من 4)ن

( 5م نظراً لنمو مكونات )ن4153في المئة في نهاية عام 

(، وهو ما يشير إلى تزايد 4بمعدل أعلى من نمو مكونات )ن

الرغبة لدى المودعين في حفظ مدخراتهم في أصول أكثر 

( بشكل طفيف 4( إلى )ن4سيولة. وأيضاً ارتفعت نسبة )ن

في  985.م إلى 4154في المئة في نهاية عام  585.من 

 (. 3-4م )الجدول رقم 4153المئة في نهاية عام 

  

    ال وا ل الس  ية        عرض النقود    ريفه الواسع   

( بشكل ضئيل 4ارتفع معدل نمو عرض النقود )ن 

م نتيجة انخفاض التأثير السلبي في عجز 4153عام نهاية في 

ن2/ ن3ن1/ ن3السنة

——————————

201057.985.5

201162.287.2

201263.686.9

201364.787.1

201466.189.1

 )نسبة مئوية(

جدول رقم 3- 4 : معـدالت نقديـة

20102011201220132014

———————————————

8.89.89.69.38.9 النقد المتداول خارج المصارف

91.290.290.490.791.1 مجموع الودائع

49.152.454.155.557.2 الودائع تحت الطلب

27.625.023.322.323.1 الودائع الزمنية واالدخارية

14.512.813.112.910.9 الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0 عرض النقود )ن3(

جدول رقم 3- 3 : مكونات عرض النقود

)األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفترة(
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بقدر يمكن من تحييد العجز في ميزان مدفوعات القطاع 

مليار لاير في  5.381الخاص وصافي البنود األخرى البالغ 

والرسم البياني رقــم  1-4م )الجدول رقم 4153عام نهاية 

4-4  .) 

 

 القاعدة النقدية و ضاعف النقود

تعد القاعدة النقدية المقياس األضيق لحجم السيولة.  

وتتكون القاعدة النقدية من النقد المتداول خارج المصارف، 

والنقد في صناديق المصارف، إضافة إلى ودائع المصارف 

في  5181لدى مؤسسة النقد. وقد نمت القاعدة النقدية بنسبة 

م مقارنة 4153مليار لاير( في نهاية عام  .418المئة )

مليار لاير( في نهاية  4183في المئة  ) 85.بارتفاع نسبـته 

 م.4154عام 

  

وسجل النقد المتداول خارج المصارف تباطؤاً طفيفا  

مليار لاير( في  5181في المئة ) 581في النمو من نسبـة 

مليار لاير( في  5181في المئة ) 583م  إلى 4154نهاية عام 

م، كما أن نصيبه في القاعدة النقدية واصل 4153نهاية عام 

في المئة  1383االنخفاض ولكن بشكل طفيف ليشكل ما نسبته 

في المئة في نهاية  1189م مقارنة بنسبة 4153في نهاية عام 

العام السابق. ومن جهة أخرى، أظهرت احتياطيات 

مليار لاير(  5184في المئة ) 5383المصارف نموا نسبتـه 

في المئـة  5184م مقارنــة بنمـو نسبته 4153في نهاية عـام 

 مليار لاير( في نهاية العام السابق. 5183)

  

استمرت عمليات الوساطة المالية في المملكة  

بالتسارع بشكل قوي حيث ظلت المصارف التجارية تمارس 

نشاط االئتمان بشكل مالئم والذي انعكس ايجابياً على 

ضعفاً  185م ليبلغ 4153مضاعف النقود في نهاية عام 

رسم بياني رقم 3-3

العوامل السببية للتغير في ) ن3 (

 

  

  

  

  

   

   

   

   

                    

  يا   
ال  ير       و ات الم ا      الق ا  ال ا 

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
 

                    

ع    ي ا   د وعات الق ا  ال ا   يا   

-   

-   

-   

-   

-   

 

   

                    

 ا   ال نود ا  ر   يا   

 

  

   

   

   

                    

       ا   ا  ر ع   عرض النقود   يا   

 

   

   

   

   

    

    

                    

 ا   ا نفا  ال  و   الم     الريا   يا   
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ضعفاً في نهاية العام السابق )الجدول رقم  181مقارنة بنحو 

(. ويعزى هذا االرتفاع إلى نمو 3-4والرسم البياني رقم  4-1

( بمعدل أعلى من معدل نمو القاعدة النقدية 4عرض النقود )ن

وكذلك ارتفاع نسبة إجمالي االحتياطيات النظامية واإلضافية 

في المئة في نهاية  85.إلى إجمالي الودائع المصرفية  من 

م باقل 4153في المئة في نهاية عام  84.م إلى 4154عام 

من التراجع في نسبة النقد المتداول خارج المصارف إلى 

بالمئة في نهاية عام  5184إجمالي الودائع المصرفية من 

م. كما 4153في المئة في نهاية عام  .98م إلى 4154

استمرت المصارف في تعزيز دورها في ممارسة وساطة 

نقل األموال بين المدخرين والمستثمرين بشكل كبير مع زيادة 

في المئة  5481حجم نمو الودائع المصرفية بمتوسط 

في المئة خالل الفترة  5589واالئتمان المصرفي بمتوسط 

 م. 4153-.411

 

 ا ت اهات الموسمية ل نقد الم داو   ا ج الم ا  

عادة ما يسجل النقد المتداول خارج المصارف في  

المملكة أعلى معدالته خالل مناسبتين إسالميتين مهمتين هما 

شهر رمضان المبارك وموسم الحج اللذان صادفا األربعة 

األشهر األخيرة من السنوات الميالدية القليلة الماضية، 

ويتضح هذا من بيانات السالسل الزمنية للنقد المتداول خارج 

(. وقد 1-4والرسم البياني رقم  5-4المصارف )الجدول رقم 

بلغ الطلب على النقد المتداول خارج المصارف ذروته في 

مليار لاير في نهاية شهر سبتمبر  51.85م عند 4153عام 

201220132014
—————————

170.2151.4184.2التغير في ن3

العوامل السببية

1072.5950.7834.5صافي اإلنفاق الحكومي المحلي  بالريال*

140.8124.5132.6التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

7.84.51.7التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

-838.0-722.4-642.1العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص **

53.5-206.0-408.7صافي البنود األخرى

170.2151.4184.2المجموع

 *     اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقصاً اإليرادات المحلية بالريال.

 **   تقديرية.

 ) مليار لاير (

جدول رقم 3- 5 : العوامل السببية للتغير في عرض النقود )ن3(

مضاعفالقاعدة النقديةنهاية

النقود)مليون لاير( السنة

————————————

20101712616.31

20112108565.80

20122356295.92

20132560786.03

20142829246.11

جدول رقم 3- 6 : القاعدة النقدية ومضاعف النقود

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

   

                    

القاعدة النقدية و ضاعف النقود       س   يان      

القاعدة النقدية  ضاعف النقود

 ضاعف النقود
القاعدة النقدية
   يا    
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هـ(. وسجل أدنى 5341ذو الحجة  1م )الموافق 4153

م 4153مليار لاير بنهاية شهر يناير  53181مستوى له عند 

هـ(. وارتفعا هذان المستويان 5341ربيع األول  41)الموافق 

في المئة على التوالي عن  81.في المئة و  85.بنسبة 

 المستويين المسجلين في العام السابق.

 

 المسح النقدي

مازال النظام المصرفي السعودي يحقق نموا ايجابيا  

في الموجودات لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في السنوات 

القليلة الماضية كنتيجة لتقلبات اسعار النفط وانخفاض قيمة 

(، وهو .-4الواردات. فيشير المسح النقدي )جدول رقم 

المركز المالي الموحد للنظام المصرفي السعودي، إلى نمو 

في المئة       385موجودات النظام المصرفي بأكمله  بنسبة 

تريليون لاير في نهاية عام  384مليار لاير( إلى  5.9)

 49.84في المئة ) 5189م، مقارنة بارتفاع نسبته 4153

 م.4154مليار لاير( في نهاية عام 

 

تباطأ معدل نمو صافي الموجودات االجنبية في  

في المئة        .58م ليبلغ 4153المسح النقدي في نهاية عام 

في المئة      5184مليار لاير( مقارنة بزيادة نسبتها  1584)

مليار لاير( في نهاية العام السابق. ولذلك تراجع  41485)

في  1989النصيب المئوي له في اجمالي الموجودات من 

في المئة في نهاية عام  1.81م إلى 4154المئة في نهاية عام 

م، وفي المقابل ارتفع نصيب الموجودات المحلية من 4153

م إلى 4154في المئة في نهاية عام  4185االجمالي من 

م. وطرأ ذلك بشكل 4153في المئة في نهاية عام  4481

رئيس نتيجة لزيادة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 

مليار لاير( مقارنة بنمو  54481في المئة ) .558بنسبة 

مليار لاير( في نهاية العام  54381في المئة ) 5481نسبته 

 (..-4السابق )جدول رقم 

 

ومع تراجع اسعار النفط بشكل حاد في الربع األخير  

م إضافة إلى استمرار االنفاق الحكومي الكبير 4153من عام 

على مشاريع التنمية، تراجعت ودائع الحكومة لدى المؤسسة 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

                    

 
  
يا
  

ا ت اهات الموسمية ل نقد        س   يان       

الم داو   ا ج الم ا  

أدن   س و      السنة   أع    س و      السنة  

نهاية الشهر 

الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري

          الكمية             

)مليون لاير(

نهاية الشهر 

الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري

          الكمية          

   )مليون لاير(

——————————————————————————————

2010/8 1431/9/21 975592010/1 1431/2/16 88355

2011/8 1432/10/2 1294212011/1 1432/2/26 99110

2012/10 1433/12/15 1379722012/1 1433/3/8 121003

2013/7 1434/9/23 1461702013/1 1434/3/19 134148

2014/9 1435/12/6 1580712014/1 1435/3/30 145490

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

جدول رقم 3- 7 : االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف
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20102011201220132014
———————————————

الموجودات

17499432140359256200428240782875326صافي الموجودات األجنبية

16515222007086242857126877922715989مؤسسة النقد

98421133273133433136286159336المصارف التجارية

869956937750108120312174001355160االئتمان المحلي

77575685836599912711236451256210مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

6191547554424914962853134مطلوبات المصارف من الحكومة

3228531831395854412745816التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

26198983078109364320740414784230485اإلجمــــالـي

المطلوبات

10803701223563139375415451491729356عرض النقود )ن3(

9935421187984151674416415401560706الودائع الحكومية**

545987666563732709854790940423صافي البنود األخرى

26198993078109364320740414784230485اإلجمــــالــي

7.322.319.710.21.8صافي الموجودات األجنبية

8.07.815.312.611.3االئتمان المحلي

5.710.616.412.511.8مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

16.87.1-10.6-18.123.2مطلوبات المصارف من الحكومة

24.411.53.8-14.71.4التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

5.013.313.910.911.9عرض النقود )ن3(

-7.519.627.78.24.9الودائع الحكومية**

12.022.19.916.710.0صافي البنود األخرى

جدول رقم 3- 8 : المسح النقدي*

)نهاية السنة(

)مليون لاير(

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

)نسبة التغير المئوية(

مليار لاير( في نهاية عام  .18.في المئة ) 389بنسبة 

مليار  .5438في المئة ) 84.م مقارنة بزيادة نسبتها 4153

 لاير( في نهاية العام السابق.

 

 ات اهات س ر الفائدة

انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بالريال بيـن  

( SIBORالمصــارف السعوديـة لمـــدة ثالثـــة أشهــــر )

م مقابل زيادة بـنحو 4153بنحو نقطة أساس واحدة في عام 

م. وفي المقابل، انخفضت 4154ثالث نقاط أساس في عام 

أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 

م بنحو أربع نقاط أساس مقابل تراجع في العام 4153في عام 

السابق بنحو تسع نقاط أساس. كما استمر الفارق بين متوسط 

ارتفع إلى السعرين في اتجاه تصاعدي لصالح الريال حيث 

في المئة في عام  1819م من 4153في  المئة في عام  1851

 (.1-4والرسم البياني رقم  9-4م )جدول رقم 4154

 

 ت و ات س ر ال ر 

بقي الريال السعودي مستقرا في السوق الفورية في   

لاير سعودي للدوالر األمريكي  4851م عند 4153عام 

كنتيجة لسياسة المؤسسة الرامية إلى الحفاظ على استقرار 

الريال السعودي بما يحقق مصالح االقتصاد السعودي 

 (.51-4)الجدول رقم 
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ة 
ئد
فا
ال
  
 ا
س
 أ
 
س
 و
 

أس ا  الفائدة ع   الودائع        س   يان      

   ر  وس  أس ا  الفائدة ل   ة أ  الريا  والدو  

الودائع  الريا  الس ودي الودائع  الدو  

 

 ت و ات المرك  المال  لمؤسسة النقد ال ر   الس ودي

واصل المركز المالي لمؤسسة النقد نموه ولكن  

بوتيرة اقل مما كان عليه، حيث ارتفعت أصول المؤسسة 

 .48مليار لاير( لتبلغ  1483في المئة ) 589اإلجمالية بنسبة 

م مقارنة بارتفاعها بنسبة 4153تريليون لاير في نهاية عام 

 م.4154مليار لاير( في نهاية عام  41485في المئة ) 5184

 

وشكلت حيازات األصول األجنبية القدر األكبر من  

المركز المالي للمؤسسة. وقد استمرت هذه الحيازات في 

االرتفاع ولكن بنسب اقل تسارعا مما كانت عليه نتيجة 

لتراجع اسعار النفط. وما يزال توزيع حيازات مؤسسة النقد 

من األصول األجنبية يميل نحو االستثمار في األوراق المالية 

مليار  3185في المئة ) 484األجنبية التي ارتفعت بنسبة 

في  5189م مقابل ارتفاع بنسبة 4153لاير( في نهاية عام 

م. كما 4154مليار لاير( في نهاية عام  .4.48المئة )

واصلت ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك العاملة خارج المملكة 

في المئة       181باالنخفاض للعام الثاني على التوالي بنسبة 

م مقابل انخفاض 4153مليار لاير( في نهاية عام  4185)

مليار لاير( في نهاية عام  4989في المئة ) 184بنسبة 

في المئة إلى  55م. وارتفع غطاء العملة بنسبة 4154

-4م )الجدول رقم 4153مليار لاير في نهاية عام  45185

55.) 

 

في جانب المطلوبات في المركز المالي للمؤسسة،  

م 4153فقد شكلت ودائع واحتياطيات الحكومة في نهاية عام 

في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بنسبة  1181نسبة 

في المئة في نهاية العام السابق. وطرأ هذا التراجع  1185

في المئة  5185نتيجة انخفاض حساب جاري الحكومة بنسبة 

مليار لاير في نهاية عام  1485مليار لاير( ليبلغ  54585)

في المئة في نهاية  1184م، مقارنة مع تراجع نسبته 4153

العام السابق. وفي المقابل، واصل االحتياطي العام للدولة 

 1484في المئة ) 184م بنسبة 4153نموه في نهاية عام 

في  4483مليار لاير، أي ما يعادل  91381مليار لاير( ليبلغ 

المئة من إجمالي المطلوبات، مقارنة مع نمو أعلى نسبته 

مليار لاير( في نهاية العام السابق.  54584في المئة ) 5581

كذلك ارتفعت ودائع الصناديق والهيئات الحكومية بنسبة 

مليار لاير  5.484مليار لاير( لتبلغ  5181في المئة  ) 5181

في المئة  81.م، مقارنة مع زيادة نسبتها 4153في نهاية عام 

مليار لاير( في نهاية العام السابق. أما أذونات  5484)

 4485في المئة ) 581مؤسسة النقد، فقد انخفضت بنسبة 

مليار لاير، مقارنة مع نمو نسبته  .3458مليار لاير( لتبلغ 

مليار لاير( في نهاية العام السابق،  5.85في المئة ) 384

في المئة من إجمالي المطلوبات  5184وبذلك شكلت ما نسبته 

في المئة في نهاية العام السابق )الجدول  .518مقارنة بنسبة 

 (■55-4رقم 

السنة

الودائع 

بالريال 

السعودي

 الودائع 

بالدوالر

الفارق بين أسعار 

الفائدة بالريال 

والدوالر

———————————————

20110.690.290.41

20120.920.360.55

20130.950.270.69

20140.940.230.70

*  أسعار الفائدة بين المصارف.

جدول رقم 3- 9 : أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*

)متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشهر(

أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
المتوسط 

)لكامل الفترة(

———————————————

20103.75103.74923.7502

20113.75133.74853.7503

20123.75053.75003.7503

20133.75043.75003.7502

20143.75953.74993.7511

*المصدر: رويترز.

جدول رقم 3- 10 : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في 

السوق الفورية*



 15 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التطورات النقدية
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———————————————

أوالً : الموجودات

136029169033186227194684216132نقد أجنبي وذهب 

2506029187334152829635240نقد في الصندوق

2504929176334052828435228ورق نقد سعودي

1111101212نقود معدنية

343887414007576415546629510972ودائع لدى البنوك بالخارج

11819161427820167002019528371998580استثمارات في أوراق مالية بالخارج

1849717817189861628331185موجودات متنوعة أخرى

17053892057864248506327387282792109االجمالي

ياً : المطلوبات ثان

136029169033186227194684216132العملة المصدرة

110969139846152812166388180892في التداول

2506029187334152829635240لدى المؤسسة

9133751083364140094615083341412635ودائــع واحتياطي الحكومة

10635530225636401518079553051 جاري الحكومة  

714241723802724166851429904614االحتياطي العام للدولة

9277957307312766476110454970مخصصات مشاريع حكومية* 

110209136844152544165720182270ودائع صناديق وهيئات حكومية

5497663511707918190192558الودائع النظامية للمؤسسات المالية

103103774409163589695ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

367769379202441210459932427815اذونات مؤسسة النقد

112721222136229254321800451004مطلوبات متنوعة أخرى

17053892057864248506327387282792109االجمالي

جدول رقم 3-11 : المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي

)نهاية السنة(

)مليون لاير( 

*  تمثل ماخصص للصرف على المشاريع الحكومية التي تم اإللتزام بها.
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فةي الةمةئةة،  5521في المئة، ونمت الودائع المصرفية بنسبةة 

في المئة، وكةللة   929وزاد رأس المال واالحتياطيات بنسبة 

 في المئة.   5521ارتفعت أرباحها بنسبة 

 

 المركز المالي الموحد للمصارف

م أداًء جيداً 5151حققت المصارف التجارية في عام  

عززت فيه مةتةانةة مةراكةزمةا الةمةالةيةة، فةقةد ارتةفةع  جةمةالةي 

مليار ريـال( ليبلغ  52922في المئة ) 5521موجوداتها بنسبة 

فةي الةمةئةة        925مليار ريـال، مقارنة بنمـو نسةبةتةه  552521

 (. 5-1مليار ريـال( في العام السابق )جدول رقم  51925)

 

 الودائع المصرفية

م 5151ارتفع  جمالي الودائع الةمةصةرفةيةة فةي عةام  

مةلةيةار ريـةال( لةيةبةلةغ نة ةو  5.221في المئة ) 5521بنسبة 

سجلت الةمةصةارف الةتةجةاريةة نةمةواً قةويةاً فةي عةام  

م على مختلف األصعدة، وحققت معدالت أرباح جيةدة، 5151

منسجمة بلل  مع ارتفاع مستويات االنفاق العام على مشاريةع 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومتجاوزة التراجع ال اد فةي 

أسعار البترول. وواصلت  مؤسسة الةنةقةد الةعةربةي السةعةودي 

جهودما  في الرقابة واالشراف على النظام المصرفي الهادفةة 

 لى تعزيز متانته ومالءته المالية ورقي مسةتةويةات الةخةدمةات 

المصرفية والمالية التي يقدمها للعمالء واألنشطة االقتةصةاديةة 

والتجارية الةمةخةتةلةفةة. ويسةتةعةرص مةلا الةفةصة  تةطةورات 

المصارف التجارية، ونشاط المعهد المصرفي والمالي، ودور 

مؤسسة النقد العربي السعودي في اإلشةراف والةرقةابةة عةلةى 

القطاع المصرفي. ويظهر األداء الجيد للمصةارف الةتةجةاريةة 

م من خالل ارتفةاع نشةاطةهةا الةعةام، وتةعةزيةز 5151في عام 

 5521مراكزما المالية، حيث زاد  جمالي موجوداتها بةنةسةبةة 

 ال  ا  المصرفي              

20102011201220132014
———————————————

الموجودات

159313179174217455200366213073  االحتياطيات المصرفية

193127208723212829210691251613  الموجودات األجنبية

9420079385820769375598949  مطلوبات على القطاع العام

77575685836599912711236451256210  مطلوبات على القطاع الخاص

19461694273727402254  مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقدية

7079486843812338297184484  موجودات أخرى

14152671544434173414118932832132577إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

9848501103634126060814019801575579الودائع المصرفية

9470675450793967440592277المطلوبات األجنبية

178025190140209494225855248111رأس المال واالحتياطيات

2612030919335083569240159األرباح

131567144291151135155350176451مطلوبات أخرى

جدول رقم 4-1 : المركز المالي الموحد للمصارف التجارية

)نهاية الفترة(

)مليون لاير(
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فةي  5525مليار ريـال، مـقـارنـة بـنـمـو نـةسةـةبةتةه  51.121

-1مليار ريـال( في العام السابق )جدول رقم  51521المئة  )

 (.5-1، ورقم 5-1، والرسمان البيانيان رقـم 5

 

                    

                    

 

  

  

  

   

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

الودائع ح   ال ملة     ر    يا ي ر   

الودائع  ال ملة ا    ية  الودائع  ال ملة الم لية 

وباستعراص تةطةورات الةودائةع الةمةصةرفةيةة حسة    

م 5151نوعها، يالحظ ارتفاع الودائع ت ت الطل  فةي عةام 

 9.925مليار ريـال( لةتةبةلةغ  52529في المئة ) 5121بنسبة 

20102011201220132014

———————————————

أوالً : حسب النوع

530072641056753970857280989174الودائع تحت الطلب

298283305441324428345035398743الودائع الزمنية واإلدخارية

156495157136182211199664187661الودائع األخرى شبه النقدية:

123097136435159394170562157414الودائع بالعملة األجنبية

23650836598491281214028        مقابل اعتمادات مستندية

1410103570عمليات إعادة الشراء )ريبو(

973512326129581625516150التحويالت القائمة

ياً : حسب القطاع ثان

77956489024499825511032161221838القطاع الخاص

205286213390262354298764353740القطاع العام

ثالثاً : حسب العملة

861753967199110121412314181418165الودائع بالعملة المحلية

123097136435159394170562157414الودائع بالعملة األجنبية

9848501103634126060814019801575579إجمالي الودائع المصرفية

)نهاية الفترة(

)مليون لاير(

جدول رقم 4-2 : الودائـع المصرفيــة

-  

-  

 

  

  

  

  

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

  د    مو الودائع      ر    يا ي ر   

المصرفية

  ر        د ة    ية   د ار ة     ال ل  
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 51222فةي الةمةئةة ) .522مليار ريـال، مقارنة بنمو نسبتةه 

مليار ريـال( في العام السةابةق، وزاد نصةيةبةهةا الةمةئةوي مةن 

م  لى 5152في المئة في نهاية عام  1525 جمالي الودائع من 

م. كـةللـة  ارتـةفةـةعةـةت 5151في المئة في نهاية عةام  .152

 .122فةي الةمةئةة ) 5121الودائع الزمنية واالدخارية بنسبةة 

مليار ريـال، مقارنة بةارتةفةاع فةي  .29.2مليار ريـال( لتبلغ 

مليار لاير(، وارتفع  5121في المئة ) 121العام السابق نسبته 

م  لةى 5151نصيبها المئوي من  جمالي الودائع في نهاية عام 

فةي الةمةئةة فةي الةعةام  5121في المئة، مقارنة بنسةبةة  5122

السابق. وبالنسبة للودائع األخـرى شبـةه الةنةقةديـةة )مةعةظةمةهةا 

ودائع المقيمين بالعملـة األجنبية(، فقـد انةخةفةفةت فةي نةهةايةة 

مةلةيةار ريـةال(  5521في المئـةة ) 121م بنسبــة 5151عــام 

فةي  921مليـار ريـال، مقارنة بارتفاع نسةبةتةه  .2..5لتبلـغ 

مةلةيةار ريـةال( فةي الةعةام السةابـةق، وتةراجةع  5.21المئة   )

م 5151نصيبهـا المئوي من  جمالـي الودائع في نةهةايةة عةام 

في المئة في العـام  5125في المئة، مقارنـة بنسبـة  5529 لى 

 (.2-1السابـق )رسم بياني رقم 

 

وبالنظر  لةى تةوزيةع الةودائةع حسة  الةقةطةاع، فةقةد  

م بنسبـةة 5151ارتفعت ودائـع القطاع الخـاص في نهاية عـام 

مةلةيةار  .55552مليار ريـال(  لى  55.21فـي المئة ) .512

مةلةيةار  51121فـي الةمةئةة ) 5121ريـال، مقارنة بنمو نسبته 

ريـال( في العام السابق، وبلغ نصي  ودائع الةقةطةاع الةخةاص 

فةي الةمةئةة،  21..من  جمالي الودائع المصرفية مةا نسةبةتةه 

في المئةة فةي الةعةام السةابةق. وارتةفةعةت   .2..مقارنة بنسبة 

فةي  5.21م بةنةسةبةة 5151ودائع القطاع العام في نهاية عام 

مليار لاير، مةقةارنةة  .2122مليار ريـال( لتبلغ  1121المئة  )

مليار لاير( فةي الةعةام  2121في المئة ) 5229بارتفاع نسبته 

السابق. وبلل  ارتفع نصي  ودائع القطاع العام مةن  جةمةالةي 

 5521م  لةى 5152عام  نهاية في المئة في 5522الودائع من 

 م.5151عام  نهايةفي المئة في 

 

وبالنسبة لتطورات الودائع المصرفية حس  الةعةمةلةة،  

 5125م بنسبة 5151ارتفعت الودائع بالعملة الم لية في عام 

مليار ريـةال،  515.25مليار ريـال( لتبلغ  .5.12في المئة )

ملةيةار ريـةال(  52125في المئة ) .552مقارنة بزيادة نسبتها 

العام السابق، وبلغ نصةيةبةهةا الةمةئةوي مةن  جةمةالةي  نهايةفي 

في المئة، مةقةارنةة  9121م  ن و 5151الودائع في نهاية عام 

في المئة في نةهةايةة الةعةام السةابةق. أمةا الةودائةع  .2..بنسبة 

 5225في المةئةة ) .2.بالعملـة األجنبيـة فقد انخففت بنسبـة 

مةلةيةار ريـةال، مةقةارنةة بةارتةفةاع  51.21مليار ريـال( لتبلغ 

الةعةـةام  نةهةايةةمليار ريـال( فةي  5525في المئة ) 21.نسبتـه 

 5525السابق، وبلل  تراجع نصيبها من  جمالي الودائةع مةن 

في الةمةئةة بةنةهةايةة  5121م  لى 5152في المئة في نهاية عام 

 م.5151عام 

 

   لو ا  المصارف على ال  اعين الخاص  ال ام

ارتفع  جمالي مطلوبات المصارف عةلةى الةقةطةاعةيةن  

الخاص والـعـام )قـروص وسـلـف، وكـمبياالت مةخةصةومةة، 

فةي الةمةئةة       5522م بـنـسةـةبةـةة 5151واستثمارات( فـي عـام 

مليار ريـال، مةقةارنةة  521.21مليار ريـال( لـيـبلغ  52.22) 

مةلةيةار ريـةال( فةي  52125في المةئةة ) 5521بارتفاع نسبته 

العام السابق. وبلل  شك   جمالي المطلوبات على الةقةطةاعةيةن 

فةي الةمةئةة  125.م نسبة 5151العام والخاص في نهاية عام 

في المئةة  21..من  جمالي الودائع المصرفية، مقارنة، بنسبة 

 في  نهاية العام السابق. 

 

وارتفع  جمالي مطلوبات الةمةصةارف عةلةى الةقةطةاع  

 52521فةي الةمةئةة ) .552م بنةسةبةة 5151الخاص في عام 

مليــار ريـال، مقارنــة بارتفــةاع  551125مليار ريـال( ليبلغ 

مةلةيةار ريـةال( فةي الةعةام  55121ة )ــةفي المئ 5521نسبتـه 

السابق. وشكلت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في 

في المئة من  جةمةالةي الةودائةع  .92.م نسبة 5151نهاية عام 

 في المئة في العام السابـق.  125.المصرفية، مقارنة بنسبة 

 

                    

    
                

                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

  و ا  الودائع المصرفية     ر    يا ي ر    

    ال ل     ية   د ار ة   ر        د ة 
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أما مطلوبات المصارف على القطاع الةعةام )قةروص  

للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية(، فقد 

مةلةيةار  125في الةمةئةة ) 121م بنسبة 5151ارتفعت في عام 

مليار ريـال، مقارنة بارتةفةاع نسةبةتةه  9.29ريـال( لتبلغ ن و 

مةلةيةار ريـةال( فةي الةعةام السةابةق.  .552في المةئةة ) 5125

م 5151وشكلت المطلوبات من القطاع العام في نةهةايةة عةام 

في المئة من  جمالي الودائع الةمةصةرفةيةة، مةقةارنةة  122نسبة 

، 2-1في المئة في نهاية العام السابق )جدول رقةم  .12بنسبة 

 (. 1-1، ورقـــم 1-1والرسمان البيانيان رقم 
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يا
 ل

  لو ا  المصارف ح   ال  ا        ر    يا ي ر   

  مين ال  ا  ال ام    ار ال  ا  الخاص 

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                

 
ر 
يا
 ل

  لو ا  المصارف  ن ال  ا  الخاص     ر    يا ي ر   

  مين ا   مارا     ار ائ ما   صرفي 

المبلغ

النصيب 

المئوي 

المبلغللمجموع

النصيب 

المئوي 

المبلغللمجموع

النصيب 

المئوي 

للمجموع
——————————————————

99912792.2112364592.1125621092.5المطلوبات على القطاع الخاص

96047288.6107639388.2120483188.8االئتمان المصرفي

95102287.7106553387.3119452088.0قروض وسلف

94500.9108600.9103110.8كمبياالت مخصومة

386553.6472523.9513803.8استثمارات في أوراق مالية خاصة

820767.6937557.7989497.3المطلوبات على القطاع العام

395853.7441273.6458163.4االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

424913.9496284.1531343.9سندات حكومية

27370.327400.222540.2مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

1083940100.01220141100.01357413100.0المجمــوع

2012
—————————

جدول رقم 4-3 : مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام

)مليون لاير(

2014 2013
————————— —————————

)نهاية الفترة(
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 1222المصرفي الممنوح لقـطـاع النق  واالتصاالت  لةيةبةلةغ 

مليةار  122في المئة ) 5125مليار ريــال، أي بارتفاع نـسـبته 

فةي الةمةئةة فةي الةعةام  525لاير(، مـقـارنـة بانخفاص  نسبته 

الـسـابــق. وشهد االئتمان المصرفي الممنوح لقطاع الصناعةة 

مـلـيار ريـال(  .5.2في المئة ) 5221واإلنتاج ارتفاعاً نسبته 

فةي  .512مليار لاير، مـقـارنـة بـارتفاع نسبته  51.21ليبلغ 

المئة في العام السابق. كما توسع االئتمان المةصةرفةي لةقةطةاع 

مةلةيةار ريـةال( لةيةبةلةغ  5129في المئة ) 29.الـتـجـارة بنسبة 

في المئة في  5121مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبته  51121

العام السابق. وارتفع االئتمان المصرفي لقطاع البناء والتشييد 

مةلةيةار  222.مليار ريـال( ليةبةلةغ  .12في المئة ) .2.بنسبة 

في المئة فةي الةعةام السةابةق.  521لاير، مقارنة بارتفاع نسبته 

كما ارتفع االئتمان المصرفي لقطاع الماء والكهةربةاء والة ةاز 

مةلةيةار ريـةال(  .52في المئة ) 125والخدمات الص ية بنسبة 

في المئة  125مليار لاير، مقارنة بانخفاص نسبته  2125ليبلغ 

في العام السابق. وفي الةمةقةابة ، شةهةد االئةتةمةان الةمةصةرفةي 

 .22في المئةة ) .12الممنوح لقطاع الـخـدمات تراجعاً نسبته 

مليار لاير، مقارنة بةارتةفةاع نسةبةتةه  1122مليار ريـال( ليبلغ 

في المئة فةي الةعةام السةابةق. كةمةا انةخةفة  االئةتةمةان  5225

فةي  221المصرفي لقطاع الزراعة وصيد األسةمةاب بةنةسةبةة 

مةلةيةار لاير، مةقةارنةة  5521مليار ريـال( ليةبةلةغ  121المئة )

في المئة في العام السابةق، )جةدول رقةم  2122بارتفاع نسبته 

 (.1-1، والرسم البياني رقم 1-1

 

 ا ئ ما  المصرفي ح   اآل ال

ارتفع االئتمان المصرفي قصير األج  )أق  من سنة(  

الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسةات الةقةطةاع الةعةام فةي عةام 

مةلةيةار ريـةال( لةيةبةلةغ  5.21في المةئةة ) 221م بنسبة 5151

فةي الةمةئةة      5521مليار ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته  15522

مليار ريـال( في العام السابق. وزاد االئتمان مةتةوسة   1121) 

م  بةنةسةبةـةـةة 5151سنوات(  فةي عـةام  2األج  )سنــة  لى 

مةلةيةـةـةار  .52.2مليار ريـال( ليبلغ  .512في المئة ) 5525

مةلةيةار  .552فـي المئة ) .12ريـال، مقارنـة بارتفــاع نسبتـه 

ريـال( في العام السابق. وارتفع االئتمان طوي  األجة  )أكةثةر 

مةلةيةار ريـةال(  122.في المئة ) 5.22سنوات( بنسبة  2من 

فةي  5125مليــار ريـال، مقارنة بنمــو نسبتــه  29521ليبلغ 

 مليار ريـال( في العام السابق.  1525المئة  )

 

 ا ئ ما  المصرفي ح   ال شاط ا   صادي 

تباين توزيةع االئةتةمةان الةمةصةرفةي حسة  األنشةطةة  

م، فةقةد ارتةفةع االئةتةمةان الةمةصةرفةي 5151االقتصادية لعام 

مةلةيةار  22.في المةئةة ) 5125الممنوح لقطاع التموي   بنسبة 

 22.مليار لاير، مقارنة بانخفاص نسةبةتةه  2125ريـال( ليبلغ 

في المئة في العام السابق. كةمةا ارتةفةع االئةتةمةان الةمةصةرفةي 

مةلةيةار  229في الةمةئةة ) 5125لقطاع التعدين والمناجم بنسبة 

مليةار ريـةال، مةقةارنةة بةارتةفةاع نسةبةتةه  5122ريـال(، ليبلغ 

في المئةة فةي الةعةام السةابةق. كةللة  ارتةفةع االئةتةمةان  2122

النصيبالنصيبالنصيب

المئويالمئويالمئوي
——————————————————

92101.0120011.1115731.0الزراعة وصيد األسماك

12620313.113976413.015844113.2الصناعة واإلنتاج

121711.3163481.5202871.7التعدين والمناجم

343853.6343153.2361023.0الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

753817.8765557.1832596.9البناء والتشييد

20602321.523476821.825564521.2التجارة

383964.0379243.5432633.6النقل واالتصاالت

304513.2279152.6351962.9التمويل

565425.9640045.9603255.0الخدمات

37171238.743279940.250073941.6نشاطات أخرى متنوعة

960472100.01076393100.01204831100.0المجمــوع

جدول رقم 4-4 : االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

)نهاية الفترة(

)مليون لاير(

20122013

المبلغ المبلغالمبلغ

—————————————————————
2014
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 ال ر ض ا   هالكية   ر ض ال  ا ا  ا ئ ما ية

سجلت القروص االسةتةهةالكةيةة الةمةمةنةوحةة لة فةراد  

وقروص بطاقات االئتمان من المصارف أعلةى مسةتةوى لةهةا 

م، مةقةارنةة 5151مليار لاير بنهةايةة عةام  .2552لتص   لى 

مليار لاير في الةعةام السةابةق، وقةد يةعةزى مةلا  59121بن و

االرتفاع  لى استمرار التراجع في معدالت مامش العائد عةلةى 

القروص، وكلل   لى زيادة الةطةلة  عةلةى الةقةروص نةتةيةجةة 

استمرار زيادة حجم توظيف السعوديين في ك  من القطاعةيةن 

ال كومي والخاص في الفترة األخيرة. وطرأت معظم الةزيةاد  

للقروص في جان  القروص االستهالكية ل فراد الةتةى زادت 

ملةيةار  25225مليار لاير(  لتبلغ  5125في المئة ) .2.بنسبة 

فةي  921م، مقارنة بارتفاع نسةبةتةه 5151لاير في نهاية عام 

 مليار لاير( فةي الةعةام السةابةق. وبةاسةتةعةراص .512المئة )

رسم بياني رقم 4-6: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 

    

     

            

     

    

    

    م         

الزراعة   يد ا  ما   الص اعة  ا   ا   ال  د ن  الم ا    الما    ال هر ا   المراف  ا  ر   ال  ا   ال شييد  ال  ار   ال     ا  صا    ال مو    الخد ا      وعة
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ر 
يا
 ل

  مالي ال ر ض ا   هالكية     ر    يا ي ر    

السنـة

)نهاية الفترة(
ترميم وتحسين 

وتأثيث العقارات
اإلجماليأخـرىسيارات ومعدات النقل

————————————————————————————

201012693.820081.6152511.1185286.68390.5

201114133.821704.7188936.6224775.17759.4

201218050.024087.8221054.8263192.57964.7

201321300.328363.6238225.8287889.78509.1

201425603.935879.6251616.1313099.59666.7

 *     تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.

جدول رقم 4-5أ  :    القروض االستهالكية لألفراد وقروض بطاقات االئتمان

)مليون لاير(

القروض االستهالكية لألفراد

بطاقات االئتمان*—————————————————————————————
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مكونات مل  القروص، يالحـظ ارتفـاع الةقةـةروص ألضةراص  

مةلةيةار ريـةال( لةتةبةلةغ  5221في المةئةـةة ) 121أخرى بنسبـة 

فةي الةمةئةة مةن  121.مليار ريـال، ممثلة ما نسبةتةه  51521

في  .2. جمـالي القروص االستهالكية، مقارنة بارتفاع نسبته 

مةلةيةار ريـةال( فةي الةعةام السةابةق. وارتةفةعةت  5.25المئة )

القروص الةمةمةنةوحةة ألضةراص تةرمةيةم وتة ةسةيةن وتة  ةيةث 

مةلةيةار ريـةال( لةتةبةلةغ  122في المئة ) 5125العقارات بنسبة 

في المئةة مةن  جةمةالةي  25.مليار ريـال، أي ما نسبته  5121

في الةمةئةة   5.21القروص االستهالكية، مقارنة بارتفاع نسبته 

العام السابق. كما ارتفع االئتمةان  نهايةمليار ريـال( في  222) 

 5121الممنوح ألضراص شراء سيارات ومعدات النق   بنسبة 

مليار ريـال، أي مةا  2129مليار ريـال( ليبلغ  21.في المئة  )

في المئة من  جةمةالةي الةقةروص االسةتةهةالكةيةة،  5521نسبته 

مةلةيةار ريـةال( فةي  122في المئة ) .5.2مقارنة بنمو نسبته 

عام  نهايةالعام السابق. وارتفعت قروص بطاقات االئتمان في 

 .92مليار ريـال( لتبـلغ  525في المئة ) 5221م بنسبة 5151

 121فةي الةمةئةة ) .12مليار ريـال، مقـارنة بارتفاع نسـبتةـةه 

أ، والةرسةم 1-1العام السابق )جدول رقم  نهايةمليار لاير( في 

 (..-1البياني رقم 

 

 ال ر ض ال  ار ة

واصلت القروص العقارية المقةدمةة مةن الةمةصةارف  

م ، لةتةبةلةغ حةوالةي 5151ل فراد والشركات نموما في عام  

في المةئةـةة  2521مليــار ريــال، أي بارتفــاع نسبتـه  51.29

في الةمةئةة  5925مليـار ريــال(، مقارنـة بنمـو نسبتـه  2125) 

مليار لاير( فةي الةعةام السةابةق، وسةجةلةت الةقةروص  .512) 

في المةئةـةة  2121العقاريــة الممنوحة ل فــراد ارتفاعـاً نسبته 

مليار لاير، مقةارنةة بةارتةفةاع  9125لتبلغ   مليار لاير( 5229) 

مليار لاير( فةي نةهةايةة الةعةام  .512في المئة ) 2522نسبته 

السابق، وبلغ نصيبها من  جمالي القروص العقارية في نهايةة 

في المئة. وكلل  ارتفعت الةقةروص  1222م ن و 5151عام 

م 5151المقدمة من المصارف التجارية للشركات خالل عام 

ملةيةار  .112مليار لاير( لتبلغ  5522في المئة ) 5125بنسبة 

مةلةيةار  29.فةي الةمةئةة ) 5129لاير، مقارنة بارتفاع نسبته 

 ب(. 1 - 1لاير(، )جدول رقم 

 

 ال ر ض المش ركة 

تشير بيانات القةروص الةمةشةتةركةة لةلةمةقةيةمةيةن  لةى  

انخفاص عددما بةيةن الةمةصةارف الةمة ةلةيةة بةالةتة ةالةف مةع 

فةي  2525م بنسبة 5151عام  نهايةالمصارف الخارجية في 

قرضاً، وكلل  انخففةت لة ةيةر الةمةقةيةمةيةن  2.1المئة لتبلغ 

قرضةاً، وانةخةفة   جةمةالةي  12في المئة لتبلغ  1121بنسبة 

م بةنةسةبةة 5151عةام  نةهةايةةقيمة مل  القروص للمقيمين في 

مليار ريـال، وانخففت أيفةاً  .5592في المئة لتبلغ  2.21

فةي الةمةئةة لةتةبةلةغ  1.21قيمة القروص ل ير المقيمين بنسبة 

 مليار ريـال.  25.

 

 في ال  ا  المصرفيال دار  ا ئ ما ية 

استمرت الشركة السعةوديةة لةلةمةعةلةومةات االئةتةمةانةيةة         

م في توفير خدماتها لكافةة الةجةهةات 5151)سمة( خالل عام 

ذات العالقة، وذل  من خالل تطوير خدمةاتةهةا ومةنةتةجةاتةهةا، 

سواًء فيما يتعلق بمشروع نظام األفراد )سةمةتةي(، ومشةروع 

نظام الشركات )سمتنةا(، ومشةروع نةظةام تةقةيةيةم الةمةنةشة ت 

المتوسطة والصة ةيةرة، ومشةروع  نةظةام تة مةيةنةي )قةطةاع 

الت مين(، ومشروع شيكي )نظام تسجي  الشيكات المرتجعةة(

، ومشروع وسم )معرف الكيةانةات الةقةانةونةيةة( الةلي أقةرت 

اإلجماليالشركاتاألفرادالسنة )نهاية الفترة(

————————————————————

2010329782699059968

2011423142789770211

2012535763444888024

20137033443373113707

20149424154683148924

)مليون لاير(

جدول رقم 4-5 ب  :   القروض العقارية من المصارف التجارية
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ب مميته مجموعة العشريةن بةمةبةادرة مةن مةجةلةا االسةتةقةرار 

المالي اللي يهدف لمساعدة المؤسةسةات الةمةالةيةة عةلةى تةقةيةيةم 

المخاطر بشك  منهجي وفعال، وتوفير المتطةلةبةات الةنةظةامةيةة 

التش يلية لفمان استقرار وكفاءة القطاع المالي، وضيرمةا مةن 

المنتجات والخدمات التي شكةلةت فةي مةجةمةلةهةا دعةامةة قةويةة 

الستقرار القطاع المالي. ومفت سمة قدماً بتبني الفكةرة الةتةي 

أسست من اجلها كجهٍة معلوماتيٍة ائتمانيٍة سعوديٍة مستقةلةة فةي 

نهاية التسعينات، إلكمال منظومة التموي  في المملكة الةعةربةيةة 

السعودية، ولتطوير قطاع الةمةعةلةومةات االئةتةمةانةيةة وخةدمةاتةه 

المختلفة تمهيداً للتوسع في سوق االئتمةان فةي الةمةمةلةكةة تةبةعةاً 

لةةلةةمةةعةةطةةيةةات االقةةتةةصةةاديةةة ورليةةة صةةنةةاع الةةقةةرار الةةمةةالةةي 

 واالقتصادي. 

 

م فةي تةطةويةر  لةيةة 5151واستمرت سمة خالل عام  

عملها تقنياً ونظامياً وفق استراتيجيات م ددة متمةثةلةة بةتةوفةيةر 

بنيٍة أساسيٍة معلوماتيٍة فعالة ت سن القدرة عةلةى تةقةيةيةم و دارة 

المخاطر، وتوفير المعلومات االئتمانية الالزمة للةوصةول  لةى 

صورٍة واض ٍة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار وت سيةن 

القدرة على ت لي  مخاطر االئتمان، وتةقةيةيةم الةمةالءة الةمةالةيةة 

 للمقترضين بناًء على المعلومات االئتمانية.

 

م لتقديم خدماٍت مفافةٍة 5151وسعت سمة خالل عام  

لةلةةقةةطةةاعةةيةن الةةمةةصةةرفةي والةةمةةالةةي، والةةوزارات والصةةنةةاديةةق 

ال كومية، وقطاع الةخةدمةات، وقةطةاع الةتةجةارة والصةنةاعةة، 

والقطاع العقاري، وقطاع الت جير، وقطاع المنش ت الصة ةيةرة 

والمتوسطة، والقطاع الص ي، والقطةاع الةتةعةلةيةمةي، وقةطةاع 

البتروكيماويات، والقطاعات األخرى التي تة ةتةاج الةمةعةلةومةة 

االئتمانية عن العمالء. حيث تةرتةكةز مةهةمةة سةمةة فةي تةقةديةم 

خدمات المعلومات االئتمانية والمنتجات ذات القيمة الةمةفةافةة 

وفق أفف  المعايير العالية لت قيق أعلى مسةتةويةات الةمةهةنةيةة 

 للقطاعات ذات العالقة. 

 

م تطبيقا للهواتف الةلكةيةة        5151وأطلقت سمة في عام  

 (SIMAH App لتكتم  بةللة  سةبة  الةتةواصة  مةع كةافةة ،)

الشرائح. حيث يتيح التطبيق لة فةراد  مةكةانةيةة االطةالع عةلةى 

تقاريرمم االئتمانية في أي وقةٍت وبة قة  جةهةٍد وبةكة  سةهةولةة 

وأمان. كما يشرح كافة ال قوق والواجبات وأمةمةيةة الةتةقةاريةر 

االئتمانية و  ارما، عالوةً على نشر برامج تةوعةويةةً مةتةنةوعةٍة 

 تهدف لرفع مستوى الثقافة االئتمانية لدى كافة شرائح المجتمع. 

  

 المو ودا   الم لو ا  ا    ية للمصارف ال  ار ة

ارتفعت الموجودات األجنبية للمصارف التجارية فةي  

مةلةيةار  1129فةي الةمةئةة ) 5921م بنةسةبةة 5151عام  نهاية

مليةار ريـةال، مةقةارنةة بةانةخةفةاص  51521ريـال( لتبلغ ن و 

الةعةام  نةهةايةةمةلةيةار ريـةال( فةي  525في المئة ) 521نسبتـه 

 السابق.

 

وارتفعت الةمةطةلةوبةات األجةنةبةيةة عةلةى الةمةصةارف  

مليار  5.29في المئة ) 5121م بنسبة 5151التجارية في عام 

 122مليار ريـال، مقارنة بانخفاص نسبته  9522ريـال( لتبلغ 

الةعةام السةابةق )جةدول  نهايةمليار ريـال( في  121في المئة )

 (. 9-1، ورقم .-1، والرسمان البيانيان رقم 1-1رقم 

 

  

  

   

   

   

   

                

 
ر 
يا
 ل

المو ودا   الم لو ا       ر    يا ي ر    

ا    ية للمصارف

المو ودا  ا    ية  الم لو ا  ا    ية 

 

 

  

  

  

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

   ة المو ودا       ر    يا ي ر    

 الم لو ا  ا    ية  لى   مالي  و ودا  

   لو ا  للمصارف

المو ودا  ا    ية  الم لو ا  ا    ية 



 11 15التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

ونـتـيـجـة لـهـل  التطورات زاد صةافةي الةمةوجةودات  

األجـنـبـيـة لـلـمـصـارف الـتـجـاريـة )الـمـوجـودات األجنبةيةة 

م بةنةسةبةة  5151نـاقصاً المطلوبات األجنبية( في نةهةايةة عةام 

مةلةيةار  51922مليار ريـةال( لةيةبةلةغ  5225في المئة ) 5129

مةلةيةار  529فةي الةمةئةة ) 525ريـال، مقارنة بارتفاع نسبةتةه 

 العام السابق.  نهايةريـال( في 

 

 اح ياطيا  المصارف ال  ار ة

ارتفعت احتياطيات المصارف )النةقةد فةي الصةنةدوق  

م بة ةوالةي 5151عةام  نهايةةوالودائع لدى مؤسسة النقد( في 

في المئة لتةبةلةغ فةي نةهةايةة  122مليار ريـال، أو بنسبة  .552

 5.25مليار ريـال، مةقةارنةة بةانةخةفةاص قةدر   55225العام 

الةعةام  نةهةايةةفةي الةمةئةة فةي  29.مليار ريـال، أو ما نسبةتةه 

السابق. وقد جاء معظم االرتفاع من زيادة الودائةع الةنةظةامةيةة 

مليةار لاير فةي نةهةايةة  525.لدى المؤسسة التي ارتفعت من 

م، 5151مليار ريـال فـي نهايـة عـام  9529م  لى 5152عام 

مةلةيةار ريـةال(، وكةللة   .512في المئـــة ) 5222أي بنسبـة 

مةلةيةون  5.2الودائع الجارية لدى المؤسسة التى ارتفعت من 

 599في المئة ) .5.52مليون لاير، أي بنسبة  1.5لاير  لى 

مليون لاير(، بينما تراجعت الودائع األخةرى لةدى الةمةؤسةسةة 

مةلةيةار  9221مليةار لاير( لةتةبةلةغ  522في المئة ) 521بنسبة 

لاير. وفي المقاب ، ارتفع النقد في صناديق  المصارف بةنة ةو 

 (..-1مليار لاير )جدول رقم  5.25مليار لاير ليبلغ  229

 

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ

————————————————————

الموجودات األجنبية

1320854.2-28.3-24378375869599مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

-15.1-484734117437848.57299مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

-1.5-180-18.7-11803116222715مبالغ مستحقة على جهات أخرى

12603716123163935.33519327.9االستثمارات في الخارج

4092219.4-1.0-2106912516132137اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

773817.3-5.8-44722524602750مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

10642163.9-4.2-649517138281مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

-2.2-509-7.8-23188226791959مبالغ مستحقة على جهات أخرى

1787124.0-6.3-74405922774990اإلجمالي

13628615933628532.12305016.9صافي الموجودات األجنبية

)بنهاية الفترة(

جدول رقم 4-6 : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية

التغيــرالمبلــغ

)مليون لاير(

———————————————————— ——————————

2013

2014

2014

2013

——————————————————
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م، وانخففت نسبة رأس الةمةال 5151في المئة في نهاية عام 

فةي  5529واالحتياطيات  لى  جمالي الموجةودات مةن نة ةو 

في الةمةئةة فةي نةهةايةة  5521م   لى 5152المئة في نهاية عام 

وبةلة ةت نسةبةة رأس الةمةال  لةى الةمةوجةودات م. 5151عام 

مرج ة المخاطر وفقاً لةمةعةيةار لةجةنةة بةازل فةي نةهةايةة عةام 

في المئة ومي أكثر من النسبة الةمةوصةى  5.29م ن و 5151

 (. .-1بها من لجنة بازل )جدول رقم 

 

 ر س المال  اح ياطيا  المصارف

عةام  نهايةةارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف في  

في المةئةة  929مليار ريـال، أي بنسبة  5522م ب والي 5151

 5121مليار ريـال، مةقةارنةة بةارتةفةاع مةقةدار   51.25ليبلغ 

فةي الةمةئةة فةي الةعةام السةابةق.  .2.مليةار ريـةال، ونسةبةتةه 

وانخففت نسبة رأس الةمةال واالحةتةيةاطةيةات  لةى  جةمةالةي 

 .512م  لةى 5152في المئة في نهاية عام  5125الودائع من 

20102011201220132014

———————————————
1545019917196662321927115النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

296180161173472ودائع جارية

5459462253700058108591879ودائع نظامية

88973968251276239588993607ودائع أخرى

159313179174217455200366213073احتياطيات المصارف

النسب )٪ ( إلى الودائع المصرفية

1.571.801.561.661.72النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

0.030.020.010.010.03ودائع جارية

5.545.645.555.785.83ودائع نظامية

9.038.7710.126.845.94ودائع أخرى

16.1816.2317.2514.2913.52احتياطيات المصارف

)بنهاية الفترة(

)مليون لاير(

جدول رقم 4-7 : احتياطيات المصارف التجارية

20102011201220132014

———————————————

178025190140209494225855248111رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من:

18.117.216.616.115.7الودائع المصرفية

12.612.312.111.911.6إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة )%(

17.617.618.217.917.9المخاطر )معيار بازل(

)بنهاية الفترة(

)مليون لاير(

جدول رقم 4-8 : رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية
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  ر اح المصارف ال  ار ة

م 5151بل ت أربةاح المةصارف التجاريةة فةي عةام  

فةي المئةة عةن  5521مليار لاير، بارتفاع نةسبته  1125ن و 

مليةار لاير، مقابة  ارتفةاع  .212أرباح السنة السابقة البال ة 

 م. 5152في المئة عن أرباح عام  121نسبته 

 

 عدد المصارف  فر عها

بلغ عدد المصارف التجاريةة الةعةامةلةة فةي الةمةمةلةكةة  

م  ال ة وعشرين مصرفاً بما في ذل  فةروع 5151بنهاية عام 

مصارف أجنبية. وارتفع عدد فروع المصارف التجارية لتبلغ 

فرعاً جديداً في مةخةتةلةف  511فرعاً من خالل تش ي   5955

ووفةقةاً لةتةوزيةع الةفةروع حسة  الةمةنةاطةق مناطق الممةلةكةة. 

فةرعةاً، أي مةا  1.1اإلدارية، ت ظى منطقة الرياص بـةعةدد 

في المئة من اإلجمالي، ومنطقة مةكةة الةمةكةرمةة  2121نسبته 

في المئة من اإلجمةالةي،  5521فرعاً، أي ما نسبته  155بعدد 

فةي  5925فرعاً، أي ما نسةبةتةه  211والمنطقة الشرقية بعدد 

فةرعةاً، أي مةا  .55المئة من اإلجمالي، ومنطقة عسير بعدد 

 551في المئة من اإلجمالي، ومنةطةقةة الةقةصةيةم   125نسبته 

في المةئةة مةن اإلجةمةالةي، ومةنةطةقةة  121فرعاً، أي ما نسبته 

فةي الةمةئةة مةن  129فرعاً، أي ما نسبتةه  91المدينة المنورة 

 (.51 – 1اإلجمالي )جـدول رقـم 

 

 عدد ال ا لين في ال  ا  المصرفي

سج  عدد العاملين في القطاع المصرفي في عام  

موظفاً  ..1.1في المئة ليبلغ  225م  ارتفاعاً نسبته 5151

 صادر  ا  خدا ا  الموارد المالية للمصارف ال  ار ة فيي 

 م    عام 

بلغ  جمالي الموارد الةمةالةيةة الةمةفةافةة لةلةمةصةارف  

مليةار ريـةال،  52.22م حوالي 5151التجارية في نهاية عام 

مليار ريـال في نهاية العام السةابةق، أي  5.521مقارنة بن و 

في المئةة. وقةد تةركةزت الةمةوارد الةمةالةيةة  2525بنمو نسبته 

الةةمةةفةةافةةة الةةرئةةيةةسةةة  فةةي زيةةادة  الةةودائةةع الةةمةةصةةرفةةيةةة 

فةي الةمةئةة  529.مليار ريـال، أي ما نسبته   5.221ب والي

من  جمالي الموارد، باإلضافة  لى ارتفاع القاعدة الرأسمةالةيةة 

فةي الةمةئةة مةن  5525مليار ريـال، أي ما نسبته  .512بن و 

 جمالي الموارد،  وزاد أيفةاً كة  مةن صةافةي الةمةطةلةوبةات 

مليار  5.29و  5921األخرى، والمطلوبات األجنبية  ب والي 

في المئة من اإلجةمةالةي عةلةى  21.و  25.لاير، أي ما نسبته 

التوالي، وكلل  زادت المطلوبات من مؤسةسةات مةالةيةة ضةيةر 

 في المئة. 125مليار لاير، أي ما نسبته  121نقدية بن و 

 

م 5151واستخدمت معظم مل  الةمةوارد خةالل عةام  

 52521لزيادة ك  من المطلوبات من القطاع الخةاص بةنة ةو 

فةي الةمةئةة مةن اإلجةمةالةي،  1121مليار ريـال أي ما نسبةتةه 

مليار ريـةال، أي  1525والمطلوبات من القطاع العام ب والي 

في المئة من االجمالي، باإلضةافةة  لةى زيةادة  5529ما نسبته 

مليار لاير من أصةولةهةا  1129المصارف التجارية ما يقارب 

في المئة من اإلجمالةي، وكةللة   5.25األجنبية، أي ما نسبته 

ملةيةار ريـةال، أي مةا  .552زادت اإلحتياطيات النقدية بن و 

 (. 9-1في المئة من  جمالي الموارد. )جدول رقم  122نسبته 

 

النصيب المئويالمبلغاالستخداماتالنصيب المئويالمبلغالمصادر

—————————————————————————

12.75.3النقد واالحتياطيات لدى المؤسسة173.672.9الودائع المصرفية

40.917.2األصول األجنبية17.97.5المطلوبات األجنبية

132.655.6المطلوبات من القطاع الخاص26.711.2رأس المال واالحتياطيات

52.121.9المطلوبات من القطاع العام0.50.2المطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية

19.68.2صافي المطلوبات األخرى

238.3100.0اإلجمالي238.3100.0اإلجمالي

جدول رقم 4-9 : الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام 2014

)مليار لاير(
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 –وموظفةً. وبلغ النصي  المئوي للعاملين السعوديين )ذكور

في المئة من  جمالي العاملين في القطاع  925. ناث( حوالي 

موظفاً  وموظفةً. وبل ت نسبة  152.1المصرفي، أي حوالي 

في المئة من  121.العاملين السعوديين اللكور حوالي 

في المئة من العاملين اللكور  .512اإلجمالي، مقارنة بنسبة 

ضير السعوديين، وبل ت نسبة العامالت اإلناث السعوديات 

في  125في المئة من اإلجمالي، مقارنة بنسبة  5521حوالي 

 المئة من العامالت اإلناث ضير السعوديات.

 

 م      ورا  ال   ية المصرفية في عام 

    ً  عمليا  غرف الم ا ة 

تراجع عدد الشيكات التجارية والشخصية التةي تةمةت  

م 5151مقاصتها بواسطة ضرف المقاصة بالمملكةة فةي عةام 

ألةف شةية ،  .5112في المئة، بانخفاص مقةدار   125بنسبة 

فةي الةمةئةة  لةى  .52أما بالنسبة لقيمتها فقد ارتفةعةت بةنةسةبةة 

مليار ريـال. وارتفع متوسة  قةيةمةة الشةية  فةي عةام  11121

ريـةال فةي عةام  515551في المئة، من  121م بنسبة 5151

 م.5151ريـال في عام  .51.25م  لى 5152

 

وبشةةكةة  عةةام انةةخةةفةة  عةةدد الشةةيةةكةةات الةةتةةجةةاريةةة  

من خالل المقاصة اآللةيةة  م5151في عام والشخصية المنفلة 

في العديد من ضرف المقاصة الرئيسة في المملكة، وقد يةرجةع 

ذل   لى التوسع في  ستخدام التقنية المصرفية ومةنةهةا أجةهةزة 

في  521نقاط البيع، وكان االنخفاص في ضرفة الرياص بنسبة 

في  .12مليون شي ، وفي ضرفة الدمام بنسبة  522المئة لتبلغ 

فةي  .12مليون شي ، وفي ضرفة جدة بنسبةة  521المئة لتبلغ 

فةي  .22مليون شي ، وفي ضرفة أبها بنسةبةة  522المئة لتبلغ 

ألف شي ، وفي ضةرفةة الةمةديةنةة الةمةنةورة  51121المئة لتبلغ 

ألةف شةية ، وفةي ضةرفةة  51121في المئة لتبلةغ  125بنسبة 

رسم بياني رقم 4-10: النصيب المئوي لشيكات المقاصة

التجارية والشخصية حسب المدن

الر اض 

الد ا م

 د  

 ر د  

  ه ا 

المد  ة 
الم ور  

   ة الم ر ة 

 ا ا  

   و  

ال ائ  

                    

م    

الر اض 

الد ا م

 د  

 ر د  

  ه ا 

المد  ة 
الم ور  

   ة الم ر ة 

 ا ا  

   و  

ال ائ  

                    

م    

الرياض
مكة 

المكرمة

المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقية

الحدود 

الشمالية
المجموعالباحةنجرانجازانالجوف

—————————————————————————————————

2010481360703039699403013203420251591

201149337275309104102403214203722261646

201250638478320107106423214213823251696

201353539484331110111423513234123261768

201458641294366114117473915244725261912

)نهاية الفترة(

جدول رقم 4-10 : فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية
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ألةف شةية ، وفةي  51525في المئة لةتةبةلةغ  122بريدة بنسبة 

ألةف  52521في المئة لةتةبةلةغ  522ضرفة مكة المكرمة بنسبة 

ألةف  1125في المئة لتبلغ  21.شي ، وفي ضرفة تبوب بنسبة 

 2.25في المةئةة لةتةبةلةغ  .12شي ، وفي ضرفة الطائف بنسبة 

ألف شي  . وفي الةمةقةابة ، ارتةفةع عةدد الشةيةكةات الةتةجةاريةة 

والشخصية التي تمت مقاصتها  لياً  في ضرفة  جازان بةنةسةبةة 

-1ألف شةية  )رسةم بةيةانةي رقةم  5121في المئة لتبلغ  .52

51.) 

 

 ( SPAN)ثا ياً   الش  ة ال  ود ة للمدفوعا  

استمرت الشبكة السعةوديةة لةلةمةدفةوعةات خةالل عةام  

م في جهودما لتسخير التقنيات اآللية في سةبةية  تةقةديةم 5151

خدمات مصرفية  لكترونيه تمتاز بالسةرعةة والةدقةه واألمةان. 

واستمر النمو في حجم العمليات اآللية ألجهزة الصرف اآللةي 

ونقاط البيع والبطاقات المصرفية. ومن أمم المشاريع المنجزة 

 م:5151والمطورة خالل عام 

 مشروع ترقية أنظمة الشبكة السعوديه للمدفوعات لفمةان

 ستمرارية النظام دون  نقطاع بوجةود نةظةام مسةانةد حةال 

 حدوث خل  فني للنظام الرئيسي.

 اإلنتهاء من  عادة ميكلة التسعيرات الةخةاصةة بةالةعةمةلةيةات

التى تتم عبر الشبكة السعودية للمدفوعات لكي تكون بةيةئةة 

خدمات المدفوعات جاذبة للمصارف والعمالء، وبةالةتةالةي 

 تقلي  االعتماد على التعام  النقدي في المجتمع.

 تطوير  تفاقية مستوى الخدمة لةنةقةاط الةبةيةع، وذلة  لةرفةع

كفاءة التش ي  لخدمات أجهزة نقاط البيع والصيانة المقدمة 

 للعمالء بجودة عالية.

 تطوير و يقة معاييةر أجةهةزة نةقةاط الةبةيةع بةمةسةمةى مةدى

ومشاركتها مع جميع البنوب للتوافق مع أفف  الممارسات 

العالمية، وتةهةدف  لةى سةرعةة  نةجةاز عةمةلةيةات الشةراء 

 وتعزيز السرية والخصوصية ل ام  البطاقة.

  

م نةمةواً 5151وحققت الشبكة السعةوديةة خةالل عةام   

 يجابياً في جميع عملياتةهةا، وارتةفةع عـةدد أجةهةـةزة الصةرف 

فةي الةمةئةة  .552( العاملة في المملكة بنسبة ATMsاآللي )

في المئة فةي  925جهازاً، مقارنة بزيادة نسبتها  51151لتبلغ 

العام السابق. وارتفع عدد بطاقات الصةرف اآللةي الةمةصةدرة 

مةلةيةون بةطةاقةة  5121في المئة لةتةبةلةغ حةوالةي  5121بنسبة 

فةي الةمةئةة فةي الةعةام  22.صرف  لي، مقارنة بارتفاع نسبته 

 السابق. 

 

وارتفع عدد العمليات التي نفلتهةا الشةبةكةة السةعةوديةة  

في المئة  5521م بنسبة 5151( في عام SPANللمدفوعات )

فةي  .12مليون عملية، مقارنة بزيةادة نسةبةتةهةا  15.22لتبلغ 

المئة في العـام السابق. وارتفعـت قيمـة الس وبـات التي نفلت 

فةي الةمةئةة لةتةبةلةغ   5521( بنسةبةة SPANمن خالل شبكة )

في المئة فةي  .2.مليار ريـال، مقارنة بزيادة نسبتها  .2122

العام السابق. أما بالنسبة لعدد العمليات التي جرت عبر شبةكةة 

المجموعالمصارفالشبكة السعودية

الشبكة 

المجموعالمصارفالسعودية
—————————————————————————————————————

201010885121624074184736563901074862221482246907468389

201111766142619934859857687761254761270593307676578269

201212712164402585329838000131332996301473324281625754

201313883178106535581707773361335506324567333810658377

201415516205502746273079042531531559363668358373722041

جدول رقم 4-11 : إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

——————————————
السحوبات النقدية )مليون لاير(

عدد أجهزة 

الصرف اآللي السنوات

———————————————

عدد البطاقات 

المصدرة

عدد العمليـــــــــات )ألف عملية(



 11 15التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

 91122في المةئةة لةتةبةلةغ  5122المصارف، فقد زادت بنسبة 

في المةئةة فةي الةعةام  .52مليون عملية، مقارنة بتراجع نسبته 

السابق. وزادت قيمة الس وبات النقدية التي تمت عبةر شةبةكةة 

مةلةيةار ريـةال،  21.21في المئة  لةى  21.المصارف بنسبة 

في المئة في العام السابق. ونتةيةجةة  529مقارنة بارتفاع نسبته 

للل  ارتفع  جمالي عدد العمليات التي نفلتها أجهةزة الصةرف 

مةلةيةون  512521في المئةة لةيةبةلةغ  .512اآللي بنسبة قدرما 

في المئة ليبلغ  .92عملية، وزاد  جمالي الس   النقدي بنسبة 

، والرسم البيانةي رقةم 55-1مليار ريـال )جدول رقم  5521.

1-55  .) 

 

م بنسةبةة 5151وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع في عام  

جهازاً، مقارنة بارتفاع نسبته  9...52في المئة ليبلغ  .5.2

في المئة في العام السابق. وارتفع عدد عمةلةيةات الةبةيةع  5121

فةي الةمةئةة لةتةبةلةغ  5222المنفلة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 

في الةمةئةة  5221مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها  21521

في العام السابق. كلل  ارتفعت قيمة المبيةعةات الةمةنةفةلة عةبةر 

مةلةيةار  51929في المئة لتبلةغ  .5.2أجهزة نقاط البيع بنسبة 

في المئة في العام السابةق  5.25ريـال، مقارنة بارتفاع نسبته 

(، وتشةيةر  55-1، والةرسةم الةبةيةانةي رقةم 55-1)جدول رقم 

معدالت النمو في عدد بطةاقةات الصةرف اآللةي والةعةمةلةيةات 

المنفلة على أجهزة الصرف اآللي وأجةهةزة نةقةاط الةبةيةع  لةى 

زيادة اعتماد العمالء على خدمات الشبكة السعةوديةة وتةعةزيةز 

الثقة باستخدام التقنية المصرفية ال ديثة، وت كيد االستةمةراريةة 

 في االنجازات التي حققتها الشبكة السعودية للمدفوعات.

  

رسم بياني رقم 4-11: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي
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عدد العملياتمبيعات

)ألف عملية()مليون لاير(

————————————————————

20107185515118480505

20119890519030188793

201212222623794692538

2013144327294043107763

2014169928362561138779

جدول رقم 4-12 : إحصاءات نقاط البيع

عدد األجهزةالسنــوات
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ثال ياً   الي ي يام ال ي يودي ليلي ي يو يال  اليميالييية ال ير ي ية            

 SARIE  

أحدث النظام السعودي للت ويالت الةمةالةيةة السةريةعةة  

تةقةدمةاً فةي مةجةال األعةمةال “  سريع“والمعروف اختصاراً بـ 

المصرفية اآللية والمعامالت التجارية في المملكة مةنةل بةدايةة 

م، ويشةكة  مةلا الةنةظةام الةبةنةيةة .599.9559عمله بةتةارية  

األساسية التي يعتمد عةلةيةهةا عةدداً مةن أنةظةمةة الةمةدفةوعةات 

مصةرفةاً فةي  55والتسويات المالية المتقدمة، ويشارب حالةيةاً 

 “.سريع”نظام 

 

وارتفع  جمالي عدد العمليات المنفلة من خةالل نةظةام   

 1121في المئة لتبةلةغ  5521م بنسبة 5151في عام “ سريع” 

في الةمةئةة فةي الةعةام  121مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 

السابق. وبالنسبة لتوزيع عمليات نظام سريع وفةقةاً لةعةمةلةيةات 

مدفوعات العمالء الفردية والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمليةات 

مةلةيةون عةمةلةيةة،  125في المةئةة لةيةبةلةغ  5121الفردية بنسبة 

فةي الةمةئةة لةتةبةلةغ  .522وارتفعت قيمة مل  العمليات بنسةبةة 

مليار ريـال. وارتفع عدد العمليات الةمةجةمةعةة بةنةسةبةة  .211

مليون عملية، وارتفعةت قةيةمةتةهةا  1121في المئة ليبلغ  5521

مليار ريـال، وارتفةع عةدد  5.55في المئة لتبلغ  5521بنسبة 

مةلةيةون  521في المئة لةيةبةلةغ  5529العمليات األخرى بنسبة 

في المئة لةتةبةلةغ حةوالةي  5529عملية، وارتفعت قيمتها بنسبة 

مليار ريـال. أما بالنسبة لتصنيف عمليات سةريةع وفةقةاً  2221

للمدفوعات بين المصارف، فقد ارتفع عدد العمليةات الةفةرديةة 

فةي  922م بةنةسةبةة 5151بين المصارف التجارية خالل عام 

ألف عمليةة، وانةخةفةفةت قةيةمةة مةل   2.1المئة ليبلغ حوالي 

مةلةيةار  19591في الةمةئةة لةتةبةلةغ نة ةو  521العمليات بنسبة 

ريـال. وارتفع عدد العمليات المجمعة المنفلة عبر نظام سريةع 

ألةف  55.22في المئة ليبلغ حوالي  129بين المصارف بنسبة 

في المئة لتبلةغ  225عملية، وارتفعت قيمة مل  العمليات بنسبة 

-1أ، وجدول رقةم 52-1مليار لاير )جـدول رقـم  1521ن و 

 (.  52-1ب، والرسم البياني رقم 52

 

 را  اً    ام  داد للمدفوعا  

نظام مركزي لسةداد ودفةع  مونظام سداد للمدفوعات  

الفواتير والةمةدفةوعةات األخةرى  لةيةاً عةبةر جةمةيةع الةقةنةوات 

المصرفية في المةمةلةكةة )فةروع الةبةنةوب، وأجةهةزة الصةرف 

اآللي، والهاتف المصرفي، واإلنترنت المصرفية(، وبلغ عةدد 

م 5151المفوترين المرتبطين بنظام سةداد حةتةى نةهةايةة عةام 

مفوتراً من قطاعات مختلفة منةهةا الةكةهةربةاء، والةمةيةا ،  529

واالتصاالت، وشركات الطيران، والت مين، وبطاقات االئتمان 
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وضيرما، وكلل  فقد بلغ عدد المصارف المرتبطة مع الةنةظةام 

مصرفاً، وتم االتفاق مع  ال ة مصارف أخرى لالرتبةاط،  51

م نة ةو 5151وبلغ  جمالي عدد العمليـات المنفلة خةالل عةام 

مليار  21..5مليون عملية، بقيمة  جمالية بل ت ن و  51121

 ريـال. 

 

 الم هد المصرفي  المالي

واص  المعهد المصرفي والمالي التابع لمؤسسة النقةد  

العربةةي الةةسعودي سةةعيه ال ثيةةث فةةي نةةشر المعرفةةة الماليةةة 

المتخصصة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للقطاع المصرفي 

والمالي، وذل  لمواكبة االحتياجات التدريبية المستمرة، والتي 

تتمث  فةي تطويةر مهةارات العةاملين فةي القطةاع المةصرفي 

والمالي من خةالل وضةع معةايير الجةدارة، ومنةح الةشهادات 

المهنيةةة المتخصةةصة، وتقةةديم حلةةول عاليةةة الجةةودة لتطويةةر 

 القدرات المهنية. 

م قام المعهةد بتبةني نمةوذج تةش يلي 5151وفي عام  

جديد له، وتعدي  اسمه  لى المعهد المصرفي والمةالي ليعكةا 

نطاق خدماته المقدمة للقطاع المصرفي، وقطاعةات التة مين، 

والتمويةة ، وسةةوق المةةال. وخةةالل الربةةع األخةةير مةةن عةةام 

م أنهةةى المعهةةد المةةصرفي والمةةالي ت ديةةد بعةة  5151

الجةةدارات للعةةاملين فةةي القطةةاع المةةالي المتعلقةةة بمةةصرفية 

األفراد، ومصرفية المؤسسات الص يرة والمتوسطة، وتموية  

 المؤسسات الص يرة والمتوسطة. 

   

نةشاطاً  .1.م ن ةو 5151وقدم المعهد خةالل عةام  

الت ةق  ممشاركاً، ومنه 511.9تدريبياً استفاد منها ما يقارب 

مشاركاً باالمت انات المعيارية لةبرامج ميئةة الةسوق  .5111

الماليةةة، وتةةداول، وأساسةةيات مةةصرفية األفةةراد والتةة مين، 

متةةدرباً فةةي برامةةج  91ومعةةايني ال ةةوادث، وشةةارب ن ةةو 

الدبلومات المتخصصة، كما شارب في الندوات وورش العم  

)1+2+3()3(المجموع )2(مفردةمجمعةالمجموع )1(مفردةمجمعة

—————————————————————————————

20103025330033325775237312154235110

20113892135524247387273360123744070

201248882434953231129335464121554909

201350768529056058112342454145657967

201456375608562459118374492162864580

مدفوعات ما بين المصارف

)ألف عملية(

————————————————————————————
المجموعأخرى

جدول رقم 4-13أ : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

الفتـرة

مدفوعات العمالء

)1+2+3()3(المجموع )2(مفردةمجمعةالمجموع )1(مفردةمجمعة

—————————————————————————————

2010867201528823752542525788455544

20111159230434643750895509325854454

20121332271440466161290613512265420

20131530304045704950013500622754660

20141722345751795149196492473454459

جدول رقم 4-13ب : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

)مليار لاير(

المجموعأخرى*
———————————————————————————— الفتـرة

مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

* تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.
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 (.51-1مشاركاً )جدول رقم  151ن و 

 

    ً   ال را ج ا عداد ة  ال  و ر ة  ال را ج ال أهيلية 

يقدم المعهد عدداً من الةبرامج اإلعداديةة والتطويريةة  

التى تةشم   عةداد المةوظفين الجةدد مةن خريجةي الجامعةات 

للعمةة  فةةي وظةةائف مناسةةبة بالمةةصارف، وكةةلل  اسةةتقطاب 

الخريجين الجامعيين وتةدريبهم حةس  متطلبةات المةصارف. 

ويقدم برنامج االئتمان بالل ةة االنجليزيةة لتعريةف الخريجيةن 

الجامعيين بجوان  العم  المصرفي الخاص بقطاع الشركات. 

ويقدم المعهد كلل  مجموعةة مةن الةبرامج التطويريةة تةشم  

برنةةامج االسةةتثمار، وبرنةةامج التةةدري  اإلداري، وبرنامةةج 

الوسةةطاء األساسةةي، وبرنةةامج مةةدراء المةةستقب ، وبرنامةةج 

 التموي  المصرفي المتوافق مع الشريعة.

 

 ثا يا   را ج الد لو ا  الم خصصة

 مةات المتخصةصة برنةامج دبلةومتشم  برامج الةدبلو 

صممت استجابةً ل اجةات  األعمال المالية والمصرفية، والتي

مةةستوى المعرفةةة والفهةةم الةةسوق الماليةةة والتجاريةةة لتطويةةر 

للمشارب بطبيعة وأممية األعمال المالية والمةصرفية. ويمكةن 

مةلا الةدبلوم خريجيةه مةن المةشاركة الفاعلةة واإليجابيةة فةةي 

مؤسةةسات القطةةاع المةةالي والمةةصرفي بةةشك  خةةاص أو 

 .القطاعات األخرى بشك  عام 

 

كما تشم  برامج الدبلومةات الةمةتةخةصةصةة بةرنةامةج  

دبلوم أعمةال الةتة مةيةن الةلي تةم تصةمةيةمةه نةتةيةجةة لةلةجةهةود 

المتةفةافةرة لصةنةاعةة الةتة مةيةن السةعةوديةة لةبةنةاء الةكةفةاءات 

والمهارات المهنية، ومن الةمةتةوقةع زيةادة الةطةلة  عةلةى مةلا 

الدبلوم في المدى المةنةظةور فةي ظة  زيةادة عةدد تةراخةية  

شركات الت مين وحاجتهةا فةي مةلا الةمةجةال إلعةداد كةفةاءات 

بشرية مؤملة لخدمة عمالئها. كما أن طرح امت انات معيارية 

عدد المشاركينعدد الدورات )البرامج(اسم النشاط

—————————————————

295برامج الدبلومات المتخصصة

514058االمتحانات المعيارية
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جدول رقم 4-14 : أهم أنشطة المعهد المصرفي والمالي خالل عام 2014م

جديدة وبرامج تعليمية ت فيرية لهل  االمت انات، معتمدة من 

الجهة الرقابية لسوق الت مين، سيؤدي  لى زيادة ملةمةوسةة فةي 

عدد الدورات التعليمية والبرامج الت ميليةة الةمةتةخةصةصةة فةي 

 عداد و تخريةج وسةطةاء الةتة مةيةن واالسةتةشةاريةيةن وخةبةراء 

 المعاينة وتقدير الخسائر. 

 

 ثال اً  ا    ا ا  الم يار ة

واص  المعهد دعمه لتوجهات الجهةات الرقابيةة مةن  

 .5111خالل عقد  لالمت انات المعيارية الةتي اسةتفاد منهةا 

م، حيةةث توزعةةت علةةى خمةةسة 5151مةةشاركاً خةةالل عةةام 

 92.2امت انةةات، ومةةي أساسةةيات مةةصرفية األفةةراد بعةةدد 

مةشاركاً، واختبةار  5521مشاركاً، وأساسيات التة مين بعةدد 

مةشاركاً، واختبةارات شةهادة  .599ميئة السوق المالية بعدد 

مشاركاً، واختبار معةايني ال ةوادث )شةركة  1.التداول بعدد 

 مشاركاً. 1.5نجم(، وبلغ عدد المشاركين فيها 

 

 را  اً   ال د ا    رش ال م   ا   اث ال   ي ية

م  ورشةتي عمة  ممةا 5151نظّم المعهد خالل عام  

بناء القدرات المهنية لت قيق األمةداف االسةتراتيجية للمنةش ة، 

وأمةةن المعلومةةات الثانيةةة للقطةةاع المةةصرفي. وبلةةغ عةةدد 

 مشاركاً. 151المشاركين في ماتين الورشتين 

 

  ا  راف  الر ا ة على ال  ا  المصرفي

تشرف مؤسسة النقد العربي السعودي وتراق  عةمة   

المصارف بهدف الت كد من سالمتها ومالءتها المالية وفاعلةيةة 

أدائها في االقتصةاد الةمة ةلةي، مةن خةالل تةطةبةيةق األنةظةمةة 

و صدار اللوائح والتعليمات والفوابة . والةقةيةام بةالةزيةارات 

اإلشرافية وبرامج الف   الالزمة. ومن أبرز ما تة ةقةق فةي 

 م اآلتي:5151عام 
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 ال  ورا  ال   يمية  ا ر ادا       ً 

أصدرت المؤسسة تعاميم  شرافية تةتةفةمةن اإللةتةزام  

بالمعايير الرقابية الةتةي تصةدرمةا فةي مةجةاالت عةدة بةهةدف 

ادئ بةت سين وتطوير النظام المصرفي، لتنسجم مع معايير وم

الهيئات التنظيمية الدولية. ومن األمثلة على التعاميم لتة ةسةيةن 

أداء المصارف ما صدر بش ن مشروع الرب  اإللكتروني بين 

الةمةصةارف الةتةجةاريةةة ووزارة الةتةةجةارة والصةنةةاعةة كة حةةد 

 جراءات ت سيا الشركات المساممة، وموافقة مؤسسة الةنةقةد 

على طرح المصارف الةتةجةاريةة  مةنةتةجةات بةنةكةيةة جةديةدة، 

وت ةديةث قةانةون االلةتةزام الفةريةبةي الةخةاص بةالة ةسةابةات 

الخارجية، والفواب  واإلرشادات المنق ة والمعدلة المتعلةقةة 

بنسبة ت طية السيولة، ومتطلبات ال د مةن مةجةمةات تةعةطةية     

أو حجة  الةخةدمةات اإللةكةتةرونةيةة، واسةتةقةاللةيةة  دارة أمةن 

ومةن األمةثةلةة عةلةى    المعلومات في المصةارف الةتةجةاريةة. 

التعاميم للجنة بازل ما صةدر بشة ن مةتةطةلةبةات رأس الةمةال 

إلنةةكةةشةةافةةات الةةمةةصةةارف عةةلةةى أطةةراف مةةقةةابةةلةةة مةةركةةزيةةة، 

واألسلوب الموحد حول قياس انكةشةافةات مةخةاطةر االئةتةمةان 

القائمة على التقييم الداخةلةي  2المصرفي، وطرق معيار بازل 

لمخاطر االئتمان، ومعايير اإلفصاح عن نسبة ت طية السيولةة 

، وحول مراجعة مبادئ اإلدارة السليمة للمخاطر التش ةيةلةيةة، 

و  5ولوائح مؤسسة النقد اإلرشادية المتعلقة بةمةعةايةيةر بةازل 

 المعدله.  2و  521

 

 حوكمة المصارف   ثا ياً 

أصدرت مؤسةسةة الةنةقةد الةعةربةي السةعةودي مةبةادئ  

حكومة المصارف العاملة بما يتفةق مةع أففة  الةمةمةارسةات 

المتعارف والصادرة عةن لةجةنةة بةازل ومةجةلةا االسةتةقةرار 

المالي والهيئات األخرى المعنية للرقابة الةمةصةرفةيةة. والةتةي 

تهدف  لى حماية حقوق المودعين والةمةسةامةمةيةن وأصة ةاب 

المصالح، ومساعدة المصارف على  دارة المةخةاطةر ووضةع 

 االستراتيجيات وت ديد مسؤولياتها. 

 

 ا   شافا  ا ئ ما ية للمصارف   ثال اً 

بةةخةةصةةوص االنةةكةةشةةافةةات االئةةتةةمةةانةةيةةة لةةلةةمةةصةةارف،  

أصدرت المؤسسة عدداً من اللوائح والقواعد، التي تهدف  لى 

تنويع الم افظ االئتمانية للمصارف واحتواء الخسائر الكبةيةرة 

الناتجة عن االنكشافات الكبيرة على أطراف مقابةلةة وضةمةان 

مزيد من الوصول  لى االئتمان من أج  التنمةيةة االقةتةصةاديةة 

يوليو  5للمملكة، وستدخ  مل  القواعد حيز التنفيل اعتباراً من 

م لت   م   قواعد المؤسسة ال الية الةخةاصةة بة ةدود 5151

االنكشافات االئتمانية الصةادرة بةمةوجة  تةعةمةيةم الةمةؤسةسةة 

  م. 5991الصادر في يونيو 

 

    ا   المؤ  ة  ع ال ها  ا  رافية الخار ية را  اً 

 م    لل ام 

تتعاون مؤسسة النقد مةع الجهةات اإلشةرافية خةارج            

العديةد مةن   المملكة من خالل تبادل المعلومات والخبرات مع 

المصارف المركزية والسلطات الرقابية بةسب  وجةود فةروع 

لمصارف أجنبية عديدة في المملكة، عالوةً على وجود فةروع 

 وشركات تابعة لمصارف سعودية خارج المملكة. 

 

    ورا   شاط الز ارا  ا  رافية للمصارف  ا  اً 

 ال  ار ة

تقوم مؤسسة النقد متمثلة بإدارة اإلشراف البنكي        

بزيارات رقابية دورية لكافة المصارف  العاملة في المملكة، 

وتشم  مل  الزيارات اجتماعات استثنائية بين الفريق الرقابي 

للمصارف، وتتناول االجتماعات الثنائية استراتيجيات 

المصرف وعملياته وحجم مخاطرة وطريقة  دارته وأسالي  

الرقابة الداخلية لديه، كما تتيح مل  االجتماعات الثنائية 

لموظفي  دارة اإلشراف البنكي في المؤسسة ت ديث تقويم 

حجم المخاطر التي قد تتعرص لها المصارف. وخالل عام 

م قام ممثلو مؤسسة النقد بزيارات  شرافية لجميع 5151

المصارف العاملة في المملكة و عداد تقارير عن المخاطر 

 المتعلقة بها.

 

في الممل ة ال ر ية    اد اً    ورا     ي    يار  ا ل 

 ال  ود ة

استمراراً لجهود مؤسسة النقد العربي السةعةودي فةي  

حث المصارف التجارية على االلتزام بتطبيق معايير لةجةنةة 

بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بمعيار كةفةايةة رأس الةمةال 

فةيةمةا  2على أساس المخاطر. فقد تم تطبةيةق مةعةيةار بةازل 

المتعلقةة بةمةخةاطةر االئةتةمةان، والةدعةامةة       5يتعلق بالدعامة 

لةففصةاح  2الخاصة بعملية المراجعة الرقابية، والدعامة  5

تدريجةيةاً حةتةى  2عن البيانات المصرفية. ويتم تطبيق بازل 

متطلبةات الةمةصةارف الةمة ةلةيةة م. وفيما يتعلق ب5159عام 

والعالمية المهمة في النظام المالي، فقد تم االنتهاء من  طةار 

عم  الةمةصةارف الةمة ةلةيةة الةمةهةمةة فةي الةنةظةام الةمةالةي،         

وتةةم  صةةدار الةةالئةة ةةة ذات الصةةلةةة لةةتةةطةةبةةيةةقةةهةةا بةة ةةلةةول            

م بموج  تعميم المؤسسة في سبةتةمةبةر مةن عةام 5151عام 

   م.5151
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وأصدرت المؤسسة و يقتها اإلرشادية النهائية بش ن معايير  

م، 5151بازل لففصاح عن نسبة ت طية السيولة في يناير 

م. 5151أكتوبر  51وقامت بإرسال تعميمها بش ن ذل  في 

م. 5151وأصبح ملا التعميم ساري المفعول في يناير 

وأصدرت المؤسسة و يقتها اإلرشادية النهائية بش ن متطلبات 

م، وبدء 5151بازل لففصاح عن نسبة اإلقراص في يناير 

 م. 5151العم  بها في شهر يناير 

 

  ا  اً   شاط  وق المش  ا  المالية

 ارتفعت عمليات المشتقات المالية في المملكة في عام 

فةي الةمةئةة  2.25مليار لاير أي بنسبة  .2.52م بن و 5151

مليار لاير  .51512مليار لاير، مقارنة بن و  511121لتبلغ 

وشكلت المشتقات المالية في نهاية عةام  في نهاية العام السابق.

فةي الةمةئةة مةن الة ةسةابةات الةنةظةامةيةة               .112م نسبة 5151

في المئةة  1921)خارج المركز المالي الموحد(، مقارنة بن و 

 .خالل العام السابق

 

ثا  اً    ورا   را ج الف ص اليميييدا يي عيليى اليميصيارف 

 ال ا لة في الممل ة

اسةةتمرت المؤسةةسة فةةي أداء مهامهةةا الرقابيةةة علةةى  

المصارف وفروع المصارف األجنبيةة ومؤسةسات الةصرافة 

م، من خالل  جةراء وتنفيةل بةرامج الف ة  5151خالل عام 

الميداني الشام  )يشم  كافة العمليات واألنةشطة(، والف ة  

المتخص  )ويقتصر على بعة  األنةشطة والعمليةات مثة  

ف ة  المبةةادئ العامةة ل مايةة العمةالء، وف ةة  الوظائةةف 

القيادية المصرفية..ال ( وفق أفف  الممارسات المطبقة دولياً 

 في مجال اإلشراف والرقابة. 

 

  را ج الف ص الميدا ي الشا   

تهدف عملية الف   الشام  التي يتةم  جرالمةا بنةاًء  

على أسةاس المخةاطر  لةى تقييةم جةودة األصةول، والةسيولة 

والرب يةةةة، و دارة المخةةةاطر، والمراجعةةةة الداخليةةةة فةةةي 

المصارف، ومدى كفاية رأس المال، باإلضةافة  لةى االلةتزام 

باألنظمةةة والتعليمةةات الةةصادرة عةةن المؤسةةسة. وتجةةري 

المؤسسة ف صاً شامالً لكافة المةصارف العاملةة فةي المملكةة 

من خالل فريق عم  متخص  مكون من المؤسسة بالتعةاون 

 مع مكات  الم اسبة والمراجعة الدولية.

 

  را ج الف ص الم خصصة 

أجرت المؤسسة عدداً من برامج الف   المتخص   

على األنشطة والعمليةات المةصرفية للمةصارف العاملةة فةي 

المملكة، ومنها ف   حوكمة المةصارف وف ة  الوظائةف 

القياديةةة المةةصرفية وف ةة  ضةةواب  التمويةة  االسةةتهالكي 

الم د ة وف   المبادئ العامة ل مايةة العمةالء للت قةق مةن 

 مدى االلتزام باألنظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد. 

 

ال  ورا  في   ال   اف ة عمليا  غي   ا  يوال   مو ي  

 ا رهاب

تهدف مكاف ة ضس  األمةوال وتموية  اإلرمةاب  لةى  

حمايةةة القطةةاع المةةصرفي الم لةةي مةةن اآل ةةار الةةسلبية لهةةل  

 عةداد العمليات الم ظورة دولياً وم لياً، ويتم ذل  مةن خةالل 

وت ةةديث القواعةةد والتعليمةةات واألدلةةة المةةصرفية المتعلقةةة 

بمكاف ة ضس  األموال وتموي  اإلرماب، و عداد وتنفيل خط  

الف   الميةداني الخاصةة بمكاف ةة ضةس  األمةوال وتموية  

اإلرماب في المصارف الم ليةة وفروعهةا بالخةارج وفةروع 

المةةصارف األجنبيةةة داخةة  المملكةةة ومؤسةةسات الةةصرافة، 

ومتابعة مدى التزامها بتطبيق األنظمة والقواعد واإلجةراءات 

والتعليمات البنكية وضير البنكية الصادرة مةن المؤسةسة بهةلا 

  الخصوص.

 

ا  ا ا  المؤ  ة في   ال   اف ة غ   ا  يوال   مو ي  

 ا رهاب

 

م عةةدداً مةةن 5151اتخةةلت المؤسةةسة خةةالل عةةام  

اإلجةةراءات اإلشةةرافية والرقابيةةة ذات العالقةةة بموضةةوع 

مكاف ةةة ضةةس  األمةةوال وتمويةة  اإلرمةةاب. ومةةن أبةةرز 

 11التطورات في ملا المجال  صدور المرسوم الملكي رقم أ9

م المتةفمن 5151فبرايةر  1مـ الموافق 51219192وتاري  

العقوبات التي سوف تطبق على من يشارب في أعمةال قتاليةة 

 خارج المملكة.

 

استمرت جهود الجهات اإلشرافية بما فيها مؤسسة النقد و      

العربةةي الةةسعودي للقيةةام بالمهةةام التفتيةةشية الدوريةةة علةةى 

المنةةش ت الماليةةة الخاضةةعة إلشةةرافها للت كةةد مةةن تطبيةةق 

التعليمات واألنظمة، ورصد أي مخالفات واتخةاذ اإلجةراءات 

 الالزمة لمتابعة تص ي ها. 

 

كما شاركت المؤسسة في أعمال اللجان البنكية الدائمة        

المكونة من ممثلين عن جميع المصارف الم لية التي تعقد 
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اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة مواضيع االلتزام ومكاف ة 

 الجرائم المالية وقفايا ضس  األموال وتموي  اإلرماب.

 

أحرزته المملكة أ ناء تقييم  جراءتها  وامتداداً للتقدم اللي       

وجهودما في مكاف ة ضس  األموال وتموي  اإلرماب، وبعد 

م 5151تقديم المملكة تقرير المتابعة الرابع في  بري  

لمجموعة العم  المالي لمنطقة الشرق األوس  وشمال 

ح فيه تنفيل جميع المالحظات  أفريقيا )المينافاتف( اللي يُوضَّ

والتوصيات الواردة في تقارير المتابعة السابقة. أعلنت 

المجموعة خروج المملكة من عملية المتابعة  لى مرحلة 

الت ديث ك  عامين، مقارنة بعدد كبير من الدول المتقدمة 

التي ما زالت ضمن قائمة الدول التي تخفع للمتابعة رضم 

مرور سنوات لكي تص  لمرحلة الت ديث التي وصلتها 

 المملكة. 

 

استفافت المملكة لدى المعهد المصرفي والمالي و       

التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من المؤتمرات 

والندوات والدورات الخاصة بمكاف ة ضس  األموال وتموي  

 اإلرماب لعدد كبير من منسوبي الجهات اإلشرافية.

 

 حما ة عمال  ال  ا  المصرفي  المالي

تعم  مؤسسة النقد  العةربةي السةعةودي عةلةى خةدمةة  

وحماية مصالح عمالء القةطةاع الةمةصةرفةي الةلي يةعةد مةدفةاً 

 ستراتيجياً تسعى لت قيقةه مةن خةالل حةرصةهةا عةلةى تةقةديةم 

المصارف مستوًى متقةدمةاً مةن الةمةعةامةلةة الةعةادلةة واألمةانةة 

م 5151والشمول المالي. ومن أبرز ما تم انجاز  خةالل عةام 

 ما يلي:

فةتةه     ً   صدار مبادئ حماية عمالء شركات الةتة مةيةن بصة

النهائية وتعميمه على جميع المصارف التجارية، ونشر  علةى 

 موقع المؤسسة على شبكة األنترنت.

 عداد مسودة مبادئ حماية عمالء شركةات الةتةمةوية ، ثا ياً  

وت ديث مشروع ضواب  وحدات الشكاوى لةدى الةمةصةارف 

 التجارية.

شكوى متةنةوعةة مةن عةمةالء  59115دراسة ومعالجة ثال اً  

المصارف وشركات الت مين وشةركةات الةتةمةوية  خةالل عةام 

أو عةن   م سواًء كانت واردة  لةى الةمةؤسةسةة مةبةاشةرة5151

 .طريق الجهات ال كومية

قةافةة والسةلةوب را  اً   قةيةاس مسةتةوى الةثة  جراء استبيان لة

 .المالي للمجتمع في المملكة

ت ديث موقع المؤسسة عةلةى اإلنةتةرنةت وتفةمةيةن  ا  اً  

معلومات يمكن من خاللها المقارنة بين البطاقةات االئةتةمةانةيةة 

للمصارف السعودية، وكةللة  تة ةديةث أسةئةلةة وأجةوبةة عةن 

 مختلف المنتجات البنكية والت مينية.

 عداد الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية األفراد  اد اً  

بالتعاون مع المعهد المصرفي والمالي لرفع مستوى المةعةرفةة 

 لدى موظفي مصرفية األفراد في المصارف.

 عداد اإلطار العام لالستراتيجية الةخةاصةة بةالةتةعةلةيةم   ا  اً 

 المالي في المملكة.

توعية الجمهور عن طريق توزيةع مةدايةا ومةطةويةات ثا  اً  

تتفمن رسائ  توعوية توضح حقوقهم لدى الجهةات الةمةالةيةة 

 المختلفة التي تشرف عليها مؤسسة النقد.

فيمةةا يخةة  حمايةةة حقةةوق العميةة  حامةة  بطاقةةة  ا يي اً  

م الت ديةث 5151االئتمان، فقد أصدرت المؤسسة في  برية  

األول لفواب   صدار وتةش ي  بطاقةات االئتمةان وبطاقةات 

ال ةسم الةشهري. الةةتي مةن شة نها االرتقةاء بمةستوى حمايةةة 

حقوق المستفيدين وتعزيز مبادئ الشفافية واإلفصاح بما يمكن 

 المستفيد من معرفة حقوقه و لتزاماته. 

 

الم ؤ لية ا  ي يمياعييية ليليميصيارف اليمي يلييية  يالل عيام 

 م.    

تعبر الةمةسةؤولةيةة االجةتةمةاعةيةة عةن مةدى االلةتةزام   

بالمساممة في التنمية االقتصةاديةة الةمةسةتةدامةة، والةعةمة  مةع 

المجتمع على ت سين مستوى نوعية الة ةيةاة فةيةه. وضةالةبةا مةا 

ينظر  ليها من خالل التطورات في  حداث ت ييةرات  يةجةابةيةة 

في مجال التنمية البشرية وجعلها أكثر شموالً، بة ةيةث تة ةقةق 

في الوقت نفسه الموازنة بين مصالح جميع األطراف في ظة  

 تطبيق أفف  الممارسات في مجال حوكمة المصارف.

 

ومن أج  دفع عجلة برامج المسةؤولةيةة االجةتةمةاعةيةة   

للمصارف الم لية، فقد بادرت مؤسسة الةنةقةد بةالةعةمة  عةلةى 

مشروع تنظيم نشاطات المسؤولية االجةتةمةاعةيةة لةلةمةصةارف 

الم لية. ولت قيق ملا الهدف، أنشئت مةجةمةوعةة الةمةسةؤولةيةة 

االجتماعية للمصارف بتةمةثةية  مةن مةؤسةسةة الةنةقةد، و ةال ةة 

مصارف سعودية، واألمةيةن الةعةام لةلةجةنةة اإلعةالم والةوعةي 

الةةمةةصةةرفةةي، ومسةةتةةشةةار لشةةؤون الةةمةةسةةؤولةةيةةة االجةةتةةمةةاعةةيةةة 

 للمصارف الم لية.

  

وأجرت مجموعة المسؤولية االجتماعية لةلةمةصةارف  

نقاشات عن جميع الجوان  الةمةتةعةلةقةة بة نشةطةة الةمةسةؤولةيةة 

االجتماعية للمصارف ومدى أمميتها للمصارف الم لية. كمةا 
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تم الب ث عن ممارسات المسؤولية االجتماعية للمصارف فةي 

البلدان المختلفة ودور الجةهةات الةتةنةظةيةمةيةة فةي مةلا الشة ن. 

وكلل  اجتمع فريق من مؤسسة النقد الةعةربةي السةعةودي مةع 

ممثلي البن  الةدولةي  مةمةن يةتةمةتةعةون بةالةخةبةرة فةي مةجةال 

   المسؤولية االجتماعية للمصارف.

 

وبهلا الخصوص عملت مةؤسةسةة الةنةقةد عةلةى حةث  

المصارف الم لية على  يجاد  دارات متخصصةة فةي خةدمةة 

المجتمع مزودة بكوادر بشرية وطةنةيةة مةؤمةلةة، ووضةع لةهةا 

ميزانيات مستقلة مةن أجة  تةبةنةي سةلةسةلةة مةن الةمةسةامةمةات 

والمبادرات والبةرامةج فةي مةجةاالت مةتةعةددة مةنةهةا الةتةعةلةيةم 

،والص ة، والبيئة، ودعم الفئات الةمة ةتةاجةة مةن الةمةجةتةمةع، 

واألسر المنتجة، وتموي  األعمال الناشئة والمشاريع الص يرة 

 . ةوالمتوسط

 

   را ا  الر ا ة ا ح را  ة ال لية في الممل ة 

م .511أحد ت األزمة الةمةالةيةة الةعةالةمةيةة فةي عةام  

ضرراً كبيراً على النظام المالي الدولي، وما نةتةج عةنةهةا مةن 

خسائر مالية فادحة، وأظهر ذل  أممية  عادة مةيةكةلةة الةنةظةام 

المصرفي، وتطوير وت سين اإلجراءات الرقابية اإلحتةرازيةة 

إلدارة المخاطر من أج  استيعاب الف وط الةتةي يةواجةهةهةا، 

 واحتواء األزمات ضير المتوقعة.

 

وفيما يتعلق بجهود مؤسسة النقةد الةعةربةي السةعةودي  

ل ماية القطاع المالي، فقد اتخلت المؤسسة  العديد من اآلليات 

واإلجراءات الرقابية االحترازية الكلية إلدارة الةمةخةاطةر فةي 

نظام كفاية رأس المال وفقا للمتةطةلةبةات الةجةديةدة لةتةوصةيةات 

بازل، ونتيجة للل  طبقت المؤسسة قواعد االحةتةراز الةكةلةي. 

 وتشم  أدوات االحتراز الكلي المستخدمة حاليا ما يلي: 

تشجيع المةصةارف عةلةى زيةادة رأس الةمةال عةلةى أسةاس  •

 مواجهة التقلبات الدورية. 

 لزام المصارف أن ت افظ على نسبة  جمالية لمةخةصةصةات • 

فةي الةمةئةة مةن الةقةروص  51121القروص ال تةقة  عةن 

في المئة في ذروة  51121المتعثرة. ورفع مل  النسبة   لى 

 الدورة االقتصادية.

أال تةةتةةجةةاوز نسةةبةةة اإلقةةراص لةةلةةودائةةع9)رأس الةةمةةال    •

 ضعفا.  51االحتياطيات( لدى المصارف 

فةي الةمةئةة  21.أال تق  احتياطيات المصارف المطلوبة عن  •

في المئة بالنسبة للودائةع  121بالنسبة للودائع ت ت الطل  و

 الزمنية واالدخارية. 

 121.أال تتجاوز نسبة القروص المصرفية   لةى الةودائةع   •

 في المئة.

 في المئة. 51أال تق  نسبة األصول السائلة  لى الودائع عن  •

في المئة من قيةمةة  121.أال تتجاوز نسبة التموي  العقاري   •

 العقار. 

أال يتجاوز  جمالي السداد الشهري للةقةروص االسةتةهةالكةيةة  •

 في المئة من رات  المقترص.  2221نسبة 

في المئة من  جمالي  5121أال تتجاوز نسبة تركز المخاطر  •

 ■ال د القانوني ل قوق الملكية 

المطلب التنظيمياألداة

————————————
الحد األدنى لمطلب بازل البالغ 10.5 في المئةنسبة كفاية رأس المال

بشكل عام: 1 في المئة من إجمالي القروض

بشكل خاص: 100 في المئة من القروض المتعثرة كحد أدنى

الودائع/ )رأس المال + االحتياطيات( ≥ 15 ضعفانسبة اإلقراض

7 في المئة للودائع تحت الطلب

4 في المئة للودائع الزمنية واالدخارية

قروض الرهن العقاري ≥ 70 في المئة من قيمة العقارالقيمة إلى القرض

دفعات السداد الشهرية ≥ 33 في المئة من الدخلخدمة الدين إلى الدخل

85 في المئة  نسبة القروض إلى الودائع

السيولة:

األصول السائلة/ الودائع  ≤ 20 في المئة•         نسبة اختبارات الضغوط للسيولة

100 في المئة بحلول عام 2019•         نسبة تغطية السيولة المعدلة )معيار بازل 3(

100 في المئة بحلول عام 2019•         نسبة صافي التمويل المستقر )معيار بازل 3(

التعرض الفردي للمخاطر/إجمالي رأس المال ≥ 25 في المئةاالنكشاف ألطراف مقابلة

مخصصات القروض

إحتياطي نظامي

جدول رقم 4-15 : حزمة أدوات المؤسسة لالحتراز الكلي- المصارف 
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 قطاع التأمين

 

في إطار  مامارؤ ماؤساساة الاناقاد الاعارباي الساعاودي     

اإلشرافية والرقربية على قطرع التأمين تم إصدا  العادياد مان 

هـ             5371/5371الااتااعاالاايااماارخ والاااواباا    اا   عاارؤ 

ؤ(   والقيرؤ برلزير اخ اإلشرافياة وبارامال الا ا ا  4153) 

التي تعزز نمو واستقرا  هذا القطرع  وتقلل المخرطر التي قد 

يتعرض لمر. وتاقاوؤ الاماؤساساة باناةار النائاماة والالاوا ا  

والتعليمرخ المتعلقة بقطرع التأمين في المملكة  وكاذلان نةار 

معلومرخ عن سوق التأمين والةركرخ المر   لمر برلعمال. 

 ؤ اآلتي:4153ومن أبرز مر ت قق حتى نمرية عرؤ 
 

أوالً: اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة حتىى 

 م4102نهاية عام 
 

 اللوائح التنظيمية :  -أ

أصاد خ مؤساسة النقاد العربااي الاسعودي فاي عاارؤ   

ؤ  ال  ة سيرسة توزيع فر ض عمليرخ التاأمين. وبلا  4153

عدد اللوا   الصرد ة في العواؤ السربقة أ بع عةرة ال  اة 

 حسب اآلتي:

 ال   ة التن يذية لانائارؤ ماراقاكاة شاركارخ الاتاأمايان

 التعروني.

.ال   ة التنئيمية لسلوكيرخ سوق التأمين 

  ال  ة اإلسنرد الخارصاة بةاركارخ الاتاأمايان وإعاردة

 التأمين وأص رب الممن ال رة.

  قواعد مكارفا اة  سال الماوا  وتاماويال اإل هارب

 لةركرخ التأمين.

 ال  ة مكرف ة االحتير  في شركرخ التأمين وشركرخ

 الممن ال رة.

 .ال  ة إدا ة المخرطر في شركرخ التأمين 

 .ال  ة تكرليف اإلشراف والت تيش 

  .ال   ة التنئيمية لعمر  إعردة التأمين 

.ال   ة التنئيمية لوسطرء ووك ء التأمين 

  .ال  ة عمليرخ التأمين اإللكترونية 

 .الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المرككرخ 

 . ال  ة االستثمر 

  ال  ة االسنرد الخارصاة بةاركارخ الاتاأمايان وإعاردة

 التأمين وأص رب الممن ال رة.

 متطلكرخ التعيين في المانارصاب الاقاياردياة فاي ال  ة

 المؤسسرخ المرلية الخرضعة إلشراف مؤسسة النقد.

 

 التأمين والتموي                 

الزيارات اإلشرافية على شركات التأمين وشركات المهن  -ب

 الحرة:

تةمل الممرؤ اإلشرافية لمؤساسة النقاد علاى شاركرخ  

التأمين اإلشراف المكتكي وزيار اخ ال  ا  المياداني للتأكاد 

من س مة اإلجاراءاخ االحترازياة للاةركرخ وقاوة م ءتمار 

المرلية. وت قيقرً لماذا الرارض اساتمرخ المؤساسة فاي القيارؤ 

بزير اخ إشرافية لةركرخ التأمين التعروني المتوقع حاصولمر 

على ترا ي  لمزاولة نةرط التاأمين التعاروني فاي المملكاة  

برإلضارفة إلاى الزياار اخ الدو ياة للااةركرخ ال رصالة علااى 

التر ي  لمزاولة نةرط التأمين التعروني في المملكة. وتمدف 

الزير اخ اإلشرافية إلى التأكد من التزاؤ تلن الةركرخ بأحكرؤ 

نئارؤ مراقكاة شاركرخ التاأمين التعاروني الاصرد  برلمرسااوؤ 

هـاا الموافااق 5343/1/4وتاار ي   74الملكااي الكااريم  قاام ؤ/

ؤ وال  ته التن يذية واللوا   التنئيمياة الاصرد ة 4117/3/75

عن المؤسسة  وكذلن التأكد أن شركرخ التأمين على قدٍ  عرٍ  

من الك رءة والجرهزية  وأن المتطلكرخ النئرمياة وال نياة لتلان 

الةركرخ متوافقة مع  ط  العمل التي وافقت عليمر المؤسسة 

 مسكقرً كةرٍط أسرسي لمن مر التر ي  لمزاولة النةرط.

 
  

وبلاا  عاادد الزياار اخ اإلشاارافية لااةركرخ التأمياان  

( زيار ة إشاارافية  71ؤ )4153وإعاردة التاأمين  ا   عارؤ 

شااملت د اسااة النواحااي ال نيااة والنئرميااة واإلدا يااة لمااذ  

الااةركرخ  وتقيياام اسااتراتيجيتمر العرمااة وأهاادافمر و ططماار 

التوسعية  والتأكد من تن يذ المتطلكرخ التي التزمت بمر ضامن 

طلب التر ي   والتأكد أن الميكل اإلدا ي لاةركرخ التأميان 

ووظر ف اإلدا اخ ومجلا  اإلدا ة واللجارن تقاوؤ بوظر  مار 

حسب النئرؤ وال  ته التن يذية وأهداف و ط  هذ  الةركرخ. 

وقرؤ ال ريق اإلشارافي فاي المؤساسة بارالط ع علاى  طا  

العمل الموضوعة وتقييام النرحياة ال نياة مان  ا   مراجعاة 

عمليارخ التااأمين وأساا  تااسعير وتقيياام المنتجاارخ وعملياارخ 

وأدواخ االستثمر  الخرصاة برلاةركرخ وتقاديراتمر وتوقعرتمار 

المرلية المستقكلية. وبةكل عرؤ ي رص ال ريق أثنرء الزيار اخ 

اإلشرافية على التأكد مان توافار نئارؤ مراقكاة دا لياة فرعال 

ي تااوي علااى تعليماارخ للمراقكااة الدا ليااة وإدا ة المخرطاار 

وااللتزاؤ وإجراءاخ لمعرلجة شكروى العما ء. وانط قارً مان 

حرص المؤسسة علاى حمرياة حملاة وثار ق التاأمين وتعزياز 

المصداقية في سوق التأمين يقوؤ ال ريق أيارً برلتأكد من قيارؤ 

شركرخ التأمين برلتعرمل مع عم  مر بممنية وعدالاة وتقديممار 

  دمرخ على قدٍ  عرٍ  من الجودة. 
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 ثانياً: السعودة في قطاع التأمين

 

 القرارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة: -أ

تن  المردة الثرنية من ال   ة التن يذية لنئارؤ مراقكاة  

شركرخ التأمين التعروني على أن أحد أهداف النئرؤ وال   اة  

تطوير قطـرع التأمين فاي المملكـــاة بمــار فاي الان التد ياب 

وتوطيــن الوظـر ف. وتن  المردة الرابعة مان ال   اة علاى 

أن تتامن  طة عمل شركرخ التأمين وأص رب الممن ال رة 

 عدد الموظ ين المتوقع  و طة توظيف وتأهيـل السعوديين.

  

وأكدخ المردة الخمسين مان ال   اة علاى أناه يجاب  

على شركرخ التأمين وأص رب الممن ال رة تزويد المؤساسة  

قكل  مسة وأ بعين يومرً من نمرية كل عرؤ مرلي بكيارن ياةمل 

عدد ونسب الموظ ين السعوديين على ماستوى الاةركة وكال 

فرع أو إدا ة  والماستوى الوظي اي للوظار ف الاتي ياةرلمر 

الاسعوديون. وحاسب المااردة الترسااعة والااسكعين مان ال   ااة 

التن يذية لنئرؤ مراقكة شركرخ التأمين التعروني فإنه "يجب أال 

تقل نسكة الموظ ين السعوديين لدى الةركة وأصا رب الممان 

ال رة عن ث ثين برلمئة فاي نمرياة الاسنة الولاى وأن تازداد 

 سنويرً حسب  طة العمل المقدمة للمؤسسة".

 

 العاملون في قطاع التأمين: -ب

بل  إجمرلي عادد موظ اي شاركرخ التاأمين التعروناي  

موظ رً فاي نمرياة  9119العرملة في المملكة العربية السعودية 

موظ اارً فااي نمريااة عاارؤ  9413ؤ مقر نااة بن ااو 4153عاارؤ 

فااي المئااة. وشااكل  7.4ؤ  أي بنااسكة نمااو بلراات 4157

فااي المئااة ماان إجمرلااي  11.1الموظ ااون الااسعوديون نااسكة 

فاي المئاة  1.4العرملين في شركرخ التأمين  بر ت ارع ناسكته 

ؤ  وا ت عات ناسكة الاسعوديين فاي 4157مقر نة بنمرية عارؤ 

فاي  9..1ؤ إلى 4153المنرصب  ير اإلدا ية في نمرية عرؤ 

ؤ  كمار 4157فاي المئاة فاي نمرياة عارؤ  ..13المئة مقربال 

في  ..37ا ت عت نسكة السعوديين في المنرصب اإلدا ية إلى 

 ؤ.4157في المئة في نمرية عرؤ  34.3المئة مقربل 

 

 ثالثاً: التدريب

في إطر  جماود المؤساسة فاي تنئيام قطارع التأميان  

وحث الةركرخ وموظ يمر علاى االلاتزاؤ برلممنياة وممر ساة 

ناةرط  التااأمين علااى أساا  علميااة ومنمجيااة وفااق النئمااة 

واللوا   والتعليمرخ الصرد ة من المؤسسة  أعادخ المؤساسة 

( كاةمردة IFCEا تكر  الةمردة العرمة في أسرسيرخ التأمين )

وفيماار يخاا  ال  اا  الميااداني  قرماات المؤسااسة  

بزياار اخ ت تيااةية لااةركرخ التااأمين للت قااق ماان التزامماار 

برلمتطلكرخ الرقربية واإلشرافية ااخ الع قة  والتأكد مان أنمار 

تمر س نةرطمر وفق الصو  الممنية وبمر يك ل حقاوق حملاة 

الوثر ق وأص رب المطرلكرخ و يرهم من اوي الع قاة. وفاي 

 ؤ ب    اآلتي:4153هذا السيرق  قرمت المؤسسة     عرؤ 

 

 ماادى الااتزاؤ شااركرخ التااأمين وإعااردة التااأمين بمعاادالخ

تسعير منتجرخ تأمين المرككرخ والتأمين الطاكي الموافاق 

( مان ال   اة 51عليمر مان المؤساسة بموجاب الماردة )

التن يذياة لنئارؤ مراقكااة شااركرخ التااأمين التعاروني  وتاام 

 اا   هااذ  الزياار اخ الت تيااةية مراجعااة اليااة االكتتاارب 

وتسعير منتجرخ تأمين المرككرخ والتأمين الطاكي المتكعاة 

من قكل الةركرخ  وف ا  الاسج خ والماستنداخ ااخ 

الع قاة للت قاق مان قيارؤ تلان الاةركرخ بتن ياذ عمليارخ 

االكتتاارب وتااسعير المنتجاارخ بماار يتوافااق مااع النئمااة 

 والتعليمرخ ااخ الع قة. 

 

 مدى الاتزاؤ شاركرخ التاأمين وإعاردة التاأمين وشاركرخ

الممن ال رة برلنئماة والتعليمارخ ااخ الع قاة بتاسويق 

منتجاارخ التااأمين  وتاام  اا   هااذ  الزياار اخ الت تيااةية 

استعراض نئرؤ وإجراءاخ العمل واالط ع على عينارخ 

من الوثر ق والسج خ والكيرنارخ لادى الاةركرخ للت قاق 

من قيرؤ تلن الةركرخ بممر سة ناةرطمر بمار يتوافاق ماع 

النئمة والتعليمرخ ااخ الع قة. كمر تم اشعر  الاةركرخ 

الااتي لااديمر نااوع ماان القااصو  أو التجااروزاخ برتخاارا 

الخطواخ التص ي ية ال زمة لاامرن عادؤ تكارا  مثال 

 هذ  المخرل رخ. 

 

واستمرخ الماؤساساة فاي الاقايارؤ بازيار اخ إشارافاياة          

لةركرخ الممن ال رة المتوقع حصولمر على ترا ي  حساب 

نوع نةرطمر. وتمدف الازيار اخ اإلشارافاياة إلاى الاتاأكاد مان 

التزاؤ تلن الةركرخ بأحكرؤ نئارؤ ماراقاكاة شاركارخ الاتاأمايان 

التعروني وال  ته التن يذية واللوا   التنئاياماياة الصارد ة عان 

المؤسسة  وكذلن التأكد  أن شركرخ الممن ال ارة عالاى قادٍ  

عرٍ  من الك رءة والجرهزية  وأن المتطلكرخ النئرمية والا اناياة 

لتلن الةركرخ متوافقة مع  ط  العمل الاتاي وافاقات عالايامار 

المؤسسة مسكقرً كةرط أسرسي لمن مر الاتارا ايا  لامازاولاة 

 النةرط. 
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ؤ. علمارً أن 4157في المئة في عرؤ  1.9في المئة مقر نة مع 

نسكة إجمرلي أقسرط التأمين المكتتب بمر  إلاى النارتل الم لاي 

فاي المئاة فاي عارؤ  5.9اإلجمرلي للقطرع  اير الن طاي بلا  

ؤ  )جادو  4157في المئة في عرؤ  5.3ؤ  مقر نة مع 4153

 (.  4-1 قم 

 

وتعّرف كثرفة  سوق التأمين بمعد  إن رق ال ارد علاى   

التأمين )إجمرلي أقسرط التاأمين المكتتاب بمار مقاسومة علاى 

 13.1.عدد السكرن(.  وقد ا ت عت كثرفة سوق التاأمين مان 

لاير لكل فرد فاي  991.3ؤ إلى 4157لاير لكل فرد في عرؤ 

في المئة )جادو   قام  53.1ؤ  أي بزيردة نسكتمر 4153عرؤ 

1-7.) 

 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها: -ج

 33.9شّكل التأمين الص ي والتأمين على المرككارخ  

في المئة مان إجمارلي أقاسرط التاأمين المكتتاب بمار فاي عارؤ 

ؤ. وال يزا  التأمين الص ي أكثر أنواع التاأمين طلكارً  4153

في المئة من إجمرلي أقسرط التأمين المكتتب  15.1حيث شكل 

في المئاة فاي عارؤ  15.5ؤ  مقر نة بنسكة 4153بمر في عرؤ 

ؤ. وي تل التأمين علاى المرككارخ المرتكاة الثرنياة مان 4157

فاي المئاة مان إجمرلاي  41.7حيث الطلب  مةك ً مر ناسكته 

ؤ  وشاكلت أقاسرط 4153أقسرط التأمين المكتتب بمر في عرؤ 

التااأمين علااى ال مريااة واإلد اار   وتااأمين الطرقااة  والتأمياان 

فاي  1.1فاي المئاة  و 5.1في المئة  و 7.1الجوي مر نسكته 

المئة على التوالي مان إجمارلي أقاسرط التاأمين المكتتاب بمار 

 (.5-1)جدو   قم 

 

 صافي أقساط التأمين المكتتب بها:   -د

يعّرف صرفي أقسرط التأمين المكتتب بمر بأنه إجمرلاي  

أقسرط التأمين بعد  صم حصة إعردة التأمين. وياةكل التأميان 

في المئة من  95.1الص ي والتأمين على المرككرخ مر نسكته 

ؤ. وساجل 4153صرفي أقسرط التأمين المكتتب بمار فاي عارؤ 

التأمين ضد ال اواد  والماسئولية والناواع ال ارى أسارع 

معد  نمو من حيث صرفي أقسرط التأمين المكتتب بمار  بناسكة 

 (.5-1ؤ )جــدو   قم 4153في المئة في عرؤ  33.3

 

 نسبة االحتفاظ: -هـ

تعد نسكة االحت رظ مقيرسرً للمخرطر في أقسرط التأميان  

المكتتب بمر التي ت ت ظ بمار شاركة التاأمين  حياث أن هنار  

ع قة طردية بين نسكة االحت رظ والمخرطر. ويتم حسرب هاذ  

إلزامياة لموظ اي شاركرخ التااأمين وشاركرخ الممان ال اارة  

وتااةمل هااذ  الااةمردة المكااردة السرسااية لونئمااة واللوا اا  

الخرصة بنةرط التأمين  ويتم تطكيقمر     ث   سنواخ وفقارً 

لجدو  زمني ي دد المدة التي يجب   لمار اجتيارز االمت ارن 

 لكل شري ة من شرا   الموظ ين.

 

 م 4102رابعاً: سوق التأمين في المملكة في عام 

 

 أداء السوق بشك  عام: -أ

 ؤ نماواً فاي معئام 4153شمد سوق التأمين فاي عارؤ

مؤشراته  حيث ا ت ع إجمرلي أقسرط التأمين المكتتاب 

مليار   71.1في المئاة  لياصل إلاى  ..41بمر بنسكة 

فااي المئااة فااي عاارؤ  59.4لاير مقر نااة بنمااو نااسكته 

ؤ. وتعزى هذ   الزيردة بةكل   ي  إلاى زياردة 4157

الوعي بأهمية التأمين والوضارع االقتاصردية الجيادة 

 اا   العاارؤ  برإلضاارفة إلااى التااأمين اإللزامااي علااى 

 المرككرخ والتأمين الص ي التعروني. 

 ا ت ع إجمرلي أقسرط التأمين العرؤ المكتتاب بمار  الاذي

فاي المئاة مان إجمارلي أقاسرط التـاأمين   31.1يمثل 

ملير  لاير فاي عارؤ  57.9في المئة ليكل   41.1بنسكة 

فاي المئاة فاي عارؤ  ..43ؤ مقر نة بنمو نسكته 4153

 (.5-1ؤ )جدو   قم 4157

  ا ت ع إجمرلي أقاسرط التاأمين الاص ي المكتتاب بمار

ملير  لاير فاي عارؤ  51.3في المئة ليكل   45.9بنسكة 

فاي المئاة فاي  53.7ؤ مقر نة  بر ت رع ناسكته 4153

ؤ. وباذلن اساتمر التاأمين الاص ي كأككار 4157عرؤ 

ؤ  ويعاود النماو الككيار 4153أنةطة التأمين في عرؤ 

في أقسرط التأمين الاص ي باةكل   يا  إلاى تطكياق 

نئرؤ الامرن الص ي التعروني على شرا   أكاكر مان 

 المست يدين من النئرؤ. 

 سجل إجمرلي أقسرط تأمين ال مرية واالد ر  المكتاتاب

مالاياون  913.3في المئة ليكل   3.5بمر ا ت رعرً نسكته 

مالاياون لاير  33.1.ؤ مقر نة مع 4153لاير في عرؤ 

 ؤ.4157في عرؤ 

 

 عمق وكثافة سوق التأمين: -ب

يعّرف عمق ساوق التاأمين بإجمارلي أقاسرط التأميان  

المكتتب بمر نسكة إلى النرتل الم لي اإلجمارلي. وبلا  ماستوى 

 5.5ؤ حوالاي 4153عمق سوق التأمين في المملكة في عرؤ 
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نوع التأمين

إجمالي 

األقساط 

المكتتب بها 

)مليون لاير(

النصيب 

المئوي 

)٪(

صافي 

أقساط 

التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي 

األقساط من   

إجمالي األقساط 

المكتتب بها ٪ 

)نسبة االحتفاظ(*

إجمالي 

األقساط 

المكتتب بها 

)مليون لاير(

النصيب 

المئوي 

)٪(

صافي 

أقساط 

التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي 

األقساط من   

إجمالي األقساط 

المكتتب بها ٪ 

)نسبة االحتفاظ(*

إجمالي 

األقساط 

المكتتب بها 

)مليون لاير(

النصيب 

المئوي 

)٪(

صافي 

أقساط 

التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي 

األقساط من   

إجمالي األقساط 

المكتتب بها ٪ 

)نسبة االحتفاظ(*

——————————————————————————————————————————————————

التأمين ضد الحوادث والمسئولية 

واألنواع األخرى
690.93.3329.047.6940.83.7391.041.61079.43.5564.652.3

4689.222.14408.294.06354.725.25967.093.98026.226.37601.794.7التأمين على المركبات

1348.46.4203.215.11664.56.6281.616.91923.26.3315.816.4التأمين على الممتلكات / الحريق

743.13.5229.530.9740.32.9241.532.6811.42.7251.531.0التأمين البحري

67.10.32.43.6144.00.63.62.5140.40.53.52.5التأمين الجوي

384.61.87.31.9456.01.87.51.6442.71.58.72.0تأمين الطاقة

1076.65.1165.915.41199.74.8180.315.01434.14.7204.914.3تأمين هندسي

8999.942.55345.559.411500.045.67072.761.513857.445.58950.264.6إجمالي التأمين العام

11285.453.39951.388.212895.051.111456.088.815720.551.614654.593.2إجمالي التأمين الصحي

888.54.2767.086.3844.53.3714.084.5904.43.0729.680.7إجمالي تأمين الحماية واالدخار

21173.8100.016063.875.925239.4100.019242.676.230482.2100.024334.279.8اإلجمالي

2014

جدول رقم 5-1 : مؤشرات التأمين

2013

  * ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتفاظ اإلجمالية

——————————————————

2012

————————————————————————————————————
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 العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء التأمين: -و

بل  إجمرلي العماوالخ الاتي دفعتمار شاركرخ التأميان    

ؤ 4153ملير  لاير فاي عارؤ  5.13للوسطرء ووك ء التأمين 

ؤ. وشاّكلت 4157ملياون لاير فاي عارؤ  9.1مقر ناة بن او 

فاي المئاة   77.3العموالخ الخرصاة برلتاأمين الاص ي ن او 

في المئة من إجمرلي العموالخ المدفوعاة فاي عرماي  31.1و

 (.3-1ؤ على التوالي )جدو   قم 4153ؤ و4157

 

 إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط: -ز

فاي  59.1ا ت ع إجمرلي المطرلكرخ المدفوعة بناسكة  

مليار   41.7ؤ إلى   4157ملير  لاير في عرؤ  53المئة من 

ؤ. وشاكلت مطرلكارخ التاأمين الاص ي  4153لاير في عارؤ 

النسكة عن طريق تقسيم صارفي أقاسرط التاأمين المكتتاب بمار 

علااى إجماارلي أقااسرط التااأمين المكتتااب بماار. وبلراات نااسكة 

االحت اارظ اإلجمرليااة )برسااتثنرء تااأمين ال مريااة واالد اار ( 

في المئة في عارؤ  ..39لةركرخ التأمين في السوق السعودية 

ؤ. 4157فااي المئااة فااي عاارؤ  31.4ؤ مقر نااة بن ااو 4153

وتتااأثر هااذ  النااسكة إلااى حااد ككااير بنااسكة االحت اارظ العرليااة 

للتأميــن على المرككرخ والتأمين الص ي  اللذان يمثا ن معار 

في المئة من إجمرلي أقسرط التاأمين المكتتاب بمار.  33.9ن و 

وسجل التأمين الجــوي وتأمين الطرقة أقل نسكة احت ارظ تقاد  

في المئــة على التوالــي فاي عـارؤ  4.1في المئة و  4.1بن و 

 (.5-1ؤ )جدو   قم 4153

 

التغير  ٪20102011201220132014نوع النشاط

————————————————————————————————————————————————————

247.8290.8308.3393.9450.414.3إجمالي التأمين العام

320.2357.8386.5441.7510.915.7إجمالي التأمين الصحي 

35.833.430.428.929.41.7إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

603.8682.0725.2864.5990.714.6اإلجمالي

)بالريال للفرد(

جدول رقم 5-3 : كثافة سوق التأمين

نوع النشاط

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

————————————————————————————————————

0.330.660.410.780.500.8711.54إجمالي التأمين العام

0.410.830.460.870.560.9812.64إجمالي التأمين الصحي 

0.030.070.030.060.030.060.00إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

0.781.560.901.711.091.9011.11اإلجمالي

التغير  ٪

————————————————————
201220132014

)نسبة مئوية(

جدول رقم 5-2 : نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

—————————
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فاي المئاة  71في المئة و 13ومطرلكرخ تأمين المرككرخ ن و 

علااى التوالااي ماان إجماارلي المطرلكاارخ المدفوعااة فااي عاارؤ 

ؤ. وتعك  هذ  النسب المرت عة الناصيب العارلي ناسكيرً 4153

لنةطة التأمين الص ي والتأمين على المرككرخ مان إجمرلاي 

 أقسرط التأمين في السوق. 

ؤ  أعلاى 4153وسجل نةرط التأمين المندسي في عرؤ  

معد  نمو فاي إجمارلي المطرلكارخ المدفوعاة بر ت ارع ناسكته 

مليون لاير مقر نة بن او  119.3في المئة ليصل إلى  514.1

 (.1-1مليون لاير في العرؤ السربق )جدو   قم  457

 

 ٪مليون لاير ٪مليون لاير ٪مليون لايرنوع النشاط
—————————————————————————————

-49.75.876.47.871.66.96.3التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

280.132.7300.230.6331.931.910.6التأمين على المركبات

-74.78.7118.512.190.98.723.3التأمين على الممتلكات ضد الحريق

-47.45.561.46.351.55.016.1التأمين البحري

0.30.00.50.10.80.160.0التأمين الجوي

-0.00.00.10.00.00.0100.0التأمين على الطاقة

-49.45.869.77.149.24.729.4التأمين الهندسي

-501.758.5626.964.0595.957.44.9إجمالي التأمين العام

330.638.6330.633.7420.640.527.2إجمالي التأمين الصحي

24.82.922.52.322.52.20.0إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

857.1100.0979.9100.01039.0100.06.0اإلجمالي

جدول رقم 5-4 : العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط

201220132014
—————————————————————

نسبة التغير 

2013-2014م

 ٪مليون لاير ٪مليون لاير ٪مليون لايرنوع النشاط
————————————————————————

105.00.8118.30.7207.11.075.1التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

3464.825.54720.227.86069.029.928.6التأمين على المركبات

773.75.7859.75.11312.06.552.6التأمين على الممتلكات ضد الحريق

-257.31.9374.12.2261.21.330.2التأمين البحري

15.50.16.90.07.10.02.9التأمين الجوي

58.50.41.20.01.20.00.0التأمين على الطاقة

239.71.8213.01.3559.42.8162.6التأمين الهندسي

4914.336.16293.137.08417.041.433.7إجمالي التأمين العام

8511.516.610405.261.211567.256.911.2إجمالي التأمين الصحي

189.41.4297.21.7329.41.610.8إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

13615.2100.016995.5100.020313.6100.019.5اإلجمالي

——————————————
2014

نسبة التغير ———————

2013-2014م

جدول رقم 5-5 : إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

20122013
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رأس المال

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

10002004/12/02الشركة التعاونية للتأمين

3002007/09/11شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

10002007/09/11شركة المتوسط والخليج مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدقلف(

1002007/09/11شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني )سالمة(

3402007/09/11شركة ساب للتكافل

2002007/09/11شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

1672007/09/11شركة األهلي للتكافل

1002007/09/11الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو(

2202007/09/11شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

2002008/03/08شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

2002008/03/08الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

2752008/03/31شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني

2502008/03/31شركة الصقر للتأمين التعاوني

2052008/06/10الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

4002008/06/18شركة التأمين العربية التعاونية

2002008/07/02الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(

10002008/07/21الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" التعاونية

4002008/08/10شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

4902008/12/30الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

3202009/03/09الشركة األهلية للتأمين التعاوني

2002009/05/10شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )اسيج(

4002009/11/17شركة الراجحي للتأمين التعاوني

1002009/12/08شركة ايس العربية للتأمين التعاوني

4002009/12/13شركة العالمية للتأمين التعاوني

4502010/01/26شركة أكسا للتأمين التعاوني

2002010/03/06الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

2002010/03/24شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

1752010/03/29شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

2502010/05/29شركة بروج للتأمين التعاوني

1002010/06/16الشركة الوطنية للتأمين

3202010/07/06شركة أمانة للتأمين التعاوني

5552011/03/20شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

4002012/08/07شركة عناية  السعودية للتأمين التعاوني

2002012/09/30شركة االنماء طوكيو مارين

3502013/12/18شركة الجزيرة تكافل تعاوني

تاريخ الحصول على التصريح

جدول 5-6 : الشركات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نهاية عام  2014م
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 خامساً: وضع شركات التأمين في المملكة

ؤ  علاى 4153وافق مجل  الاوز اء حاتى نمرياة عارؤ        

شااركة تااأمين لمزاولااة نااةرط التااأمين وإعااردة  71تأسااي  

شركة ممان حارة لماسرندة  ادمرخ  599التأمين. إضرفةً إلى 

 (. 1-1التأمين )جدو   قم 

 

 سادساً: الوصول لمعلومات سوق التأمين

تخص  المؤسسة  ابطرً  رصارً لناةرط التاأمين فاي  

ي تااوي علااى  www.sama.gov.saموقعماار اإللكترونااي 

النئمة واللوا   والتعرميم والد اسرخ المتعلقة بقطرع التأميان 

وكذلن النمراج الخرصاة بطلاب الاتر ي  ومعاريير الما ءة 

للمؤسسين والمديرين فاي شاركرخ التاأمين وشاركرخ الممان 

ال رة المتعلقة بنةرط التأمين. ويمكن الرجوع لموقع المؤسسة 

على االنترنت من أجل ال صو  على ا ار ت اديث لاةركرخ 

التأمين المر   لمر  وكذلن شركرخ الممان ال ارة المتعلقاة 

بنةرط التأمين والاتي يتام ت اديثمر باص ة دو ياة. كمار يمكان 

االط ع في ن   الموقع على أداء سوق التاأمين فاي المملكاة 

 ؤ. 4153ؤ إلى عرؤ .411من عرؤ 

 

 سابعاً: مجلس الضمان الصحي التعاوني

بل   عدد المةمولين برلترطية الصا اياة مان الاعامارلاة  

ملاياون وافاداً  وبالا   ..3ؤ  ن و 4153الوافدة في نمرية عرؤ 

عدد الةركرخ المؤهلة لكيع وثر ق الامرن الص ي الاتاعاروناي 

شركة  وبل  عدد شركرخ إدا ة مطرلاكارخ الاتاأمايان الاتاي  .4

تر ب في تقديم الاخادمارخ الصا اياة تا ات مائالاة الاامارن 

 شركرخ. .الص ي التعروني 

 

وبلا  عادد الةاركارخ أو الاماؤساسارخ الاتاي وفارخ  

ؤ نا او  4153الترطية الص ية لعارمالايامار حاتاى نامارياة عارؤ 

ؤ بل  عادد 4153ألف شركة ومؤسسة.  وبنمرية عرؤ  711.9

المرافق الص ية المعتمدة من المجل  لتقديم الرعرية الص ياة 

 4311مرفقرً ص يرً في مختلف منرطق المملكة  منمر  .433

مرفقرً  للقطرع العرؤ )جدو   قام  57مرفقرً للقطرع الخرص  و 

1-3  .) 

 

أمر برلنسكة لنوع المنةأة  فت تل الصيدليرخ الامارتاكاة  

الولى بين المنةاتخ الاماقادماة لاخادمارخ الارعارياة الصا اياة 

المنطقة / نوع 

صيدلياتمستوصفاتمستشفياتالمنشأة

مجمع 

عيادات

عيادة 

طبيب واحد

مركز 

عمليات 

اليوم 

الواحد

محل 

نظارات 

طبية

مختبر 

تحليل

مركز 

تشخيص

مركز 

عالج 

طبيعي

محالت 

األجهزة 

واألطراف 

اإلجماليالصناعية

————————————————————————
——

—
————————————

30638998031091111396الشرقية 

36191195218262734221930الرياض

4271254139361021112622مكة المكرمة 

1127140010001045نجران 

1220232910220000107عسير

1312282901590000142المدينة المنورة 

1611002000011الباحة 

42317110022000077القصيم

115270014000039تبوك

39711009000039جازان

113155009001044حائل

0824001000015الحدود الشمالية 

0632000000011الجوف

14444964356861663264642478اإلجمالي 

جدول رقم 5 - 7 : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2014م 

المصدر : مجلس الضمان الصحي التعاوني.
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ؤ  تليمر م  خ 4153المعتمدة في المملكة حتى نمرية عــرؤ 

النئر اخ الطكية  ثم مجمع العيرداخ  ثم المستوص رخ  فيمر 

ت تل مراكاز الاتاةاخايا  وما ا خ الجامازة والطاراف 

الصنرعية المرتكة ال ايارة. وتاأتاي ماناطاقاة الاريارض فاي 

المرتكة الولى من حيث تقديم  دمرخ الرعرية الص ية على 

مستوى المنرطق في المملكة   تليمر منطقة مكة المكرمة  ثام 

المنطقة الةرقية  فيمر تأتي ماناطاقاتار الاجاوف والاكارحاة فاي 

 (.3-1المرتكــتين ال يــرتين على التوالي )جدو   قم 

 

 قطاع التموي 

 

تتولى مؤسسة النقاد الاعارباي الساعاودي مساؤولاياة  

اإلشراف والرقربة على قطرع التمويل في المملاكاة  واتاخارا 

اإلجراءاخ ال زمة للما ارفائاة عالاى سا ماة هاذا الاناةارط 

واستقرا    وحمرية حقوق العارمالايان فاياه  وكاذلان تاتاولاى 

المؤسسة مسؤولية إصدا  الترا ي  الماتاعالاقاة بامامار ساة 

أنةطة التمويل  والن وفق أحكرؤ أنئمة التمويال ولاوا ا اه. 

أمر مر يخ  مسؤولية اإلشراف على نئرؤ الرهن الاعاقار ي 

من عمليرخ الرهان وحاقاوق الارهان  فاتاخاتا  باه وزا ة 

 العد . 

 

ويؤمل أن يسرهم نئرؤ التمويل العقر ي بةكل ككايار  

في توفير المسركن لعدد من المواطنين م دودي ومتوساطاي 

الد ل   رصة في ظل وجاود ضاوابا  تا اقاق الاامارنارخ 

ال زمة عند ممر سة أنةطة التمويل العقر ي وت مي حقوق 

 جميع الطراف المةتركة في عملية التمويل.

 

ومن أبرز مر ت قق بخصوص مراقكة شركرخ التماويال فاي 

 ؤ اآلتي:4153عرؤ 

 

أوالً: اإلشراف والرقابة على قطاع التمويى  فىي الىمىمىلىكىة 

 م4102حتى نهاية عام 

 

 التطورات التنظيمية: -أ

عملت المؤسسة منذ صدو  نئرؤ التمويل الاعاقار ي  

ونئرؤ اإليجر  التمويلي ونئارؤ ماراقاكاة شاركارخ الاتاماويال 

على تطوير الطر التنئيمية واإلشارافاياة “  أنئمة التمويل” 

لقطرع شركرخ التمويل بمر يا اقاق الهاداف الار اياساة مان 

إصدا  أنئمة التمويل ولوا  مر التن يذية الاتاي مان أبارزهار 

تعزيز استقرا  قطرع الاتاماويال  وعادالاة الاتاعارما خ فاياه  

واال تقرء بمستوى الخدمة والة رفية  برإلضرفة إلاى تاكاويان 

بيئة تنرفسية تسمم في توفير  دمرخ تاماويالاياة أفاال تالاكاي 

 احتيرجرخ السوق وبمر يخدؤ المست يد بنمرية المطرف.

 

كمار أصاد خ الاماؤساساة قاواعاد مامار ساة نةارط  

هـا الاماوافاق 5371/14/51التمويل متنرهي الصرر بتر ي  

ؤ  وتأتي هاذ  الاخاطاوة اساتاكامارالً لا ازماة .4153/54/1

النئمة واللوا   المنئمة لاقاطارع الاتاماويال. ومان أهام مار 

تامنته القواعد اقتصار  نةارط شاركاة الاتاماويال ماتانارهاي 

الصرر على تمويل النةطة والصو  اإلنترجية للمست يديان 

من أص رب العمر  الصريرة وال رفيين ومن في حكممام  

وت ديد مر يجب على شركة التمويل متنرهي الصرر االلتزاؤ 

به من المتطلكرخ المتعلاقاة با اوكاماة الةاركارخ والاتانائايام 

الدا لي واإلسنرد وإدا ة الاماخارطار وااللاتازاؤ والاماراجاعاة 

الدا لية  برإلضرفة إلى ضارو ة وجاود ماياثارق أ ا قايارخ 

للعمل في الةركة ب سب طكيعة وحجم نةرط شركة التمويل 

 متنرهي الصرر ونوع عمليرتمر.

 

وقد بدأ التطكيق اإللازاماي الاكارمال لانائارؤ ماراقاكاة  

هـ الماوافاق 5371/15/51شركرخ التمويل اعتكر اً من يوؤ 

ؤ  والن بعد انتمرء مملة تسوية الوضرع وفق 4153/55/9

( 71أحكرؤ أنئمة ولوا   التمويل التي نصت عليمر الماردة )

من نئرؤ مراقكة شركرخ التمويل الصرد  برلمرسوؤ المالاكاي 

هـاااا الاااامااااوافااااق 57/./5377وتاااار ياااا   15 قاااام ؤ/

تمن  الةركرخ والمؤسسرخ العرملة ” ؤ  بأن 4154/13/17

التي تزاو  نةرط التمويل في المملكة قكل سريرن هذا النئارؤ 

 “. مملة سنتين لتسوية أوضرعمر وفق أحكرؤ هذا النئرؤ

 

وبل  عدد اللوا   الصرد ة في العواؤ السربقاة أ باع لاوا ا  

 حسب اآلتي:

 ال   ة التن يذية لنئرؤ مراقكة شركرخ التمويل. - 

 ال   ة التن يذية لنئرؤ اإليجر  التمويلي. - 

 ال   ة التن يذية لنئرؤ التمويل العقر ي. - 

ا شرداخ الاتاقادؤ باطالاب الاتار ايا  بامامار ساة  - 

 النةطة التمويلية. 

 

 الزيارات اإلشرافية على شركات التموي : -ب

اسااتاامااارخ الااامااؤساااسااة  اا   الااعااارؤ الاااماارلاااي  

ؤ(  باارلااقااياارؤ باادو هاار الاارقااربااي 4153هـاا )5371/5371

واإلشرافي من  ا   الاقايارؤ بازيار اخ إشارافاياة ماخاتالا اة 
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لةركرخ التمويل المر صة للوقوف على مادى الاتازاؤ تالان 

الةركرخ برلنئمة واللوا   والتعليمرخ  وكاذلان لالاتاأكاد أن 

شركرخ التمويل على قدٍ  عرٍ  من الك رءة والجارهازياة  وأن 

المتطلكرخ النئرمية وال نية لتلن الةركرخ متوافقة مع  اطا  

العمل التي وافقت عليمر الاماؤساساة مساكاقارً كةارٍط أسارساي 

 لمن مر التر ي  لمزاولة النةرط.

 

وبل  عدد الزير اخ اإلشارافاياة لةاركارخ الاتاماويال  

( زير ة إشرافية  شامالات الاناواحاي 43ؤ )4153    عرؤ 

ال نية والنئرمية لمذ  الةركرخ  وتقييم اإلستراتيجية الاعارماة  

و ط  العمل  وال وكمة  وتقييم الاتازاؤ شاركارخ الاتاماويال 

 بأنئمة التمويل ولوا  مر التن يذية.

 

ثانياً: الشركات المرخص لها ممارسة أنشطة التىمىويى  فىي 

 المملكة

ؤ لاخاما  4153  صت المؤسسة حتى نمرية عرؤ  

شركرخ بممر سة نةرط التماـاويال الاعاـاقاـار ي )جادو   قام    

(  كمر   صت المؤسسة لث   عةرة شركة لممار ساة .-1

(  9-1أنةطة تمويلية   ف التمويل الاعاقار ي )جادو   قام 

فيمر حصلت ث   عةرة شركة أ رى علاى ماوافاقارخ أولاياة 

على الترا ي  لممر سة أنةطة تمويلية ماخاتالا اة والان باعاد 

استكمر  اإلجراءاخ النائارماياة الا زماة ماع وزا ة الاتاجار ة 

 والصنرعة.

 

 ثالثاً: الوصول لمعلومات سوق التموي   

تخص  المؤسسة  ابطرً  رصرً لنةرط الاتاماويال فاي  

يا اتاوي عالاى   www.sama.gov.saموقعمر اإللكتاروناي 

النئمة واللوا   والتعرميم واالسئلة المتكر ة بقطرع الاتاماويال 

وكذلن النمراج الخرصة بطلب التر ايا  وناماراج الاما  اماة 

للمؤسسين وشر لي المنرصب القيردية في شاركارخ الاتاماويال  

ويمكن الرجوع لموقع الاماؤساساة عالاى اإلناتارنات مان أجال 

ال صو  على ا ر ت ديث لةركرخ التماويال الامار ا  لامار 

 ■ والتي يتم ت ديثمر بص ة دو ية

 

 

 

     

رأس المال المدفوع

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

9002013/12/24شركة أمالك العالمية

5002013/12/31شركة دار التمليك

8002014/02/27الشركة السعودية لتمويل المساكن

5712014/05/20شركة دويتشه الخليج للتمويل

2002014/12/07شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

جدول 5-8 : شركات التمويل العقاري المرخصة

تاريخ الحصول على الترخيص



 7. 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التأمين والتمويل 

رأس المال المدفوع

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

4002013/12/31شركة النايفات للتمويل

5502014/02/27شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي

5002014/02/27شركة اليسر لالجارة والتمويل

5002014/05/20شركة آجل للخدمات التمويلية

2502014/08/25الشركة الوطنية

1202014/09/14شركة المرابحة المرنة للتمويل

5102014/11/12شركة كرناف

1502014/11/16شركة متاجر

1502014/11/16شركة الجاسرية

2002014/11/20الشركة السعودية للتمويل

10002014/12/08شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

1002014/12/08شركة الخليج للتمويل

1002014/12/11شركة تمويلي العالمية

جدول 5-9 : شركات التمويل المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل خالف التمويل العقاري

تاريخ الحصول على الترخيص
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وقد سجلت خمس مجموعات رئيسة من  صلنا اتنتني  

م, معدالت تضخم صعلى م  4158عشرة مجموعة خالل عام 

معنندالت التنننضخم لمتوسنننس الخمنننس سننننوات النننسابقة و ننني 

كالتنناليا الننترويل والةقاوننة, و مجموعنننة تيتينن  وتج ننني ات 

المننن ل ولننيا،ت ا, و مجموعننة الننموة, ومجموعننة التعليننم, 

 ومجموعة االتماالت. 

 

م سجلت عشر منجنمنوعنات ،سن  4158وخالل عام  

وني   2.4ال يادة السنوية التالية ا مجموعة الترويل والنةنقناونة 

وني النمنئنة, ومنجنمنوعنة تنيتنين   0.1المئة, ومجموعة النتن ن  

وني النمنئنونة, ومنجنمنوعنة   8.1وتج ي ات المن ل وليا،ت نا 

 4.8السك  والمياه والك رباء والغاز وص،واع الوقنود األخنر  

وني النمنئنة,  4.4األغذية والمشنروبنات وي المئة , ومجموعة 

وني  4.2وي المئة, ومجموعة التعلينم  4.4ومجموعة الموة 

ونني الننمننئننوننة,  4.4الننمننئننة, ومننجننمننوعننة الننمنن نناعننم والنن ننننناد  

ونني الننمننئننة  4.5ومننجننمننوعننة السننلننل والننخنندمننات الننمننتنننننوعننة 

وني النمنئنة. وني النمنقنابنا,  1.2ومجموعة المالبس واالحنذينة 

وي المئنونة  1.1سجولت مجموعة النقا ا،خ واضاً سنوياً ،س توه 

)جندول وي النمنئنة  1.5ومجموعة االتماالت ا،خ اضاً بنس ة 

 (.4-0وجدول رقوم  4-0رقوم 

 

 تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام 

سا مت معظم المجموعات الرئيسنة بنننسن  منتن ناوتنة وني      

ارت اع الرقم القنيناسني النعنام لنتنكنالنينف النمنعنينشنة خنالل عنام 

م, حي  سا مت مجموعة السكن  والنمنيناه والنكن نربناء 4158

يقاس التضخم وي المملكة باسنتنخندام النرقنم النقنيناسني  

لتكاليف المعيشة الذي تمدره ممنلنونة االحمناءات النعنامنة 

 والمعلومات, منذ صكةر م  خمسي  عاماً. 

 

وقامت مملوة االحماءات العامة والمعلنومنات وني  

م باحتساب الرقم القياسي العام لتكالينف النمنعنينشنة 4154عام 

م كسنة صساس, واعتمدت التوديةنات النتني 4112باعتماد سنة 

جرت على تركي ة سلة المست لك  علنى تمنننينف االسنتن نال  

المننادر عنن  األمننم COICOP(  النن ننردي حسنن  الننغننر  )

المتودة, بغر  الت وي  لألقسنام والنمنجنمنوعنات والن نمنول 

وال نود المكو،ة لتكاليف المعيشنة, وتنعنتنمند النمنمنلنونة ،نظنام 

الس ير وي احتساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة, ويشنتنر  

النظام بيا،ات متوس ات األسعار ل تنرات النمنقنار،نة وبنينا،نات 

 صوزان الترجيل.

 

 م4102الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خالل عام 

ارت ل الرقم القياسي العام لتكاليف النمنعنينشنة  بنننسن نة  

م  منقنار،نة بنارتن ناع  ،سن نتنه 4158وي المئة خالل عنام  4.2

م و 4154ونني الننمننئننة خننالل عننامنني  4.2ونني الننمننئننة و  4.1

م على التوالي. كما سجا معاما ا،كماش الناتج المولي 4154

غننيننر الننننن نن نني, الننذي يننقننيننس مننتننوسننس صسننعننار جننمننيننل السننلننل 

والخدمات التي ينتج ا الق اع غير الننن ن ني السنعنودي خنالل 

م منقنار،نة 4158وي المئة خالل عام  4.8سنة, ارت اعاً ،س ته 

م )جندول رقنم 4154وي المئة خالل عنام  4.2بارت اع ،س ته 

0-5  .) 

 

 ا سعا   تكاليف المعيشة                      

201120122013*2014

————————————

4.35.52.73.4معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي )2010 = 100(

3.72.93.52.7الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان )2007 = 100(

8.15.56.45.0الناتج المحلي غير النفطي )باألسعار الثابتة لعام 2010(

26.45.611.813.7اإلنفاق الحكومي

13.313.910.911.9عرض النقود )ن3(

جدول رقم 6-1 : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

)نسب مئوية(

* بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط ، ووزارة المالية.
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متوسط التغير السنوي 

للفترة )2013-2009(
2014

مقدار التأثير على الرقم 

القياسي - 2014*
األوزان النسبية ٪

———————————————————————

3.62.7100.0100.0الرقم القياسي العام

4.33.325.021.7األغذية والمشروبات

7.96.01.10.5التبغ

0.70.72.78.4المالبس واالحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع 

الوقود األخرى
7.33.425.120.5

3.54.514.69.1تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

1.13.23.02.6الصحة

4.710.4-2.70.5النقل

1.48.1-0.1-0.9االتصاالت

1.87.29.33.5الترويح والثقافة

0.42.92.72.7التعليم

4.22.24.45.7المطاعم والفنادق

3.02.16.06.8السلع والخدمات المتنوعة

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط. 

*    مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة X الوزن النسبي / 100

جدول رقم 6-2 :  تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة )جميع السكان(

)2007م = 100(

التغير  20102011201220132014٪

———————————————————

114.7119.0122.4126.7130.12.7الرقم القياسي العام

120.8127.1132.9140.5145.13.3األغذية والمشروبات

119.2126.7141.3153.1162.36.0التبغ

101.199.7103.3104.8105.50.6المالبس واالحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 

األخرى
129.2143.9148.7153.8159.13.5

107.0115.5117.5122.6128.24.6تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

103.3103.4105.6109.0112.63.3الصحة

-99.7103.1108.3111.0110.40.5النقل

-97.792.092.193.893.70.1االتصاالت

97.2104.7104.5106.3114.07.2الترويح والثقافة

113.2108.7110.2112.6115.92.9التعليم

113.8117.0121.7126.8129.62.2المطاعم والفنادق

110.1113.9117.8117.6120.12.1السلع والخدمات المتنوعة

جدول رقم 6-3 :  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة )جميع السكان(

)2007م = 100(

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط. 
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 الرقم القياسي  سعا  الجملة 

يقيس  ذا المؤشر متوسس النتنغنينر وني صسنعنار السنلنل  

والخدمات الم اعة وي صسوا  النجنمنلنة النمنونلنينة, ويضنم  نذا 

بنداً موزعة على عشرة صقسام رئنينسنة  501المؤشر عينة م  

حس  التمنيف الدولي النم ي للتجارة, وسجا  ذا النمنؤشنر 

مقار،ة  بن ينادة  م 4158وي المئة وي عام  1.0ارت اعاً ،س ته 

وي المئة وي العنام السنابنو. و نرص االرتن ناع  وني  5.5،س ت ا 

بعض المجموعات الرئيسة المكو،ة لنلنمنؤشنر, حنين  سنجنلنت 

موجوموعة المواد الكيماوية والمواد ذات المنلنة  صعنلنى ،سن نة 

ونني الننمننئننة, تننلننتنن ننا  4.2م بننلننغننت 4158ارتنن نناع خننالل عننام 

ووني  4.2مجموعنة النمنشنروبنات والندخنان  بنارتن ناع ،سن نتنه 

وني  1.2الوموئوة, تم مجموعة صلناف ممنعة متنوعة  بنس ة 

المئة, وجاءت بعد ا مجموعة المواد النغنذائنينة و النونينوا،نات 

وي المئة, ومجموعة اآلالت ومعدات النقا   1.4الوية بونوسو ة 

وي المئة. وي المقابا سجلت بنعنض النمنجنمنوعنات  1.5بنس ة 

الرئيسة ،س  ا،خ ا , وكا،ت صعلى ،س ة ا،خ ا  لمجموعة 

وي النمنئنة, تنلنتن نا منجنمنوعنة الن ينوت  0.2سلل صخر  بنس ة 

وي المئة, ومجمنوعنة  5.4والد ون الويوا،ية والن اتية  بنس ة 

وني النمنئنة,  1.4السلل الممنعة الممن ة حس  المادة بنسن نة 

وني  1.5ومجموعة المواد األولينة عندا النمنونروقنات بنننسن نة 

والغاز وص،واع الوقود االخر  بالنننمنين  االكن نر بنمنا ،سن نتنه 

وي المئة, تلت ا مجنمنوعنة األغنذينة والنمنشنروبنات بنمنا  41.5

وي المئة, وكا،ت مجموعة الت   المجموعة األقا  41.1،س ته 

-0وي المئة  )رسم بيا،ي رقم   5.5تيتيراً على المؤشر بنس ة 

5.) 

 

الرقم القياسي لتكاليييف اليميعيييشية دسيخ اليمي   خيالل عيام 

 م4102

سجلت جميل مدن المملكة الرئيسة )باستةننناء الندمنام(  

زيادة وي الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. ونقند سنجنلنت مندينننة 

وي المئة, واحتلت مندينننة  2.4ت و  صعلى ،س ة ارت اع  بلغت 

وي المئة, تم مندينننة عنرعنر  0.1جازان المرت ة الةا،ية بنس ة 

وني  8.8وي المئة, تلنتن نا مندينننة الن ناحنة  بنننسن نة  8.2بنس ة 

وني النمنئنة, جناءت  4.2المئة , تم مدينة الريا  بنس ة بلغت 

وي المئة, تلت نا النمندينننة  4.1بعد ا مدينة مكة المكرمة بنس ة 

وي المئة, تم مدينة ال ائف  بنننسن نة  4.8المنورة  بنس ة بلغت 

وي المئة, وحققت مدينتا بريدة وحائنا  صقنا  4.4ارت اع بلغت 

وي المئوة لكا منن نمنا. بنينننمنا سنجنلنت  5.5،س ة ارت اع بلغت 

, 8-0وني النمنئنة )النجنوندول رقونم  1.2الدمام ا،خ اضاً ،س تنه 

  (.4-0والرسم ال يوا،ي رقم 

                

     

     

    

             

    

                              

                   

     

                    

        

     

      

    

     

    

       

    

               

    

        

    
               

    

                     

    

تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة    0 سم  يا ي  قم 

  س ة   و ة م  4102خالل عام 
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معدل التضخم

2012201320142014/2013الرقم القياسي العام
———————————————————————————
122.4126.7130.12.7المملكة )جميع المدن(

126.9129.9135.03.9          الرياض

119.4122.6126.93.5          مكة المكرمة

121.7126.1129.32.6          جدة

-126.9135.0133.70.9          الدمام

117.3120.6124.73.4          المدينة المنورة

121.0123.1127.23.3          الطائف

120.5122.6124.61.6          الهفوف

115.7120.3123.22.4          أبها

119.8122.5123.91.1          بريدة

115.6119.5128.97.8          تبوك

125.9125.7127.21.1          حائل

127.9134.1142.16.0          جازان

121.8125.1128.52.7          نجران

121.8125.1130.54.4          الباحة

120.6124.6127.52.3          سكاكا

111.9114.5120.14.9          عرعر

)2007م = 100(

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم 6-4 :   متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن

الريا           

4.2

مكة المكرمة          

4.1

جدة          

4.0

الدمام          

 1.2

المدينة المنورة          

4.8

ال ائف          

4.4

ال  وف          

5.0
صب ا          

4.8
بريدة          

5.5
ت و           

2.4

حائا          

5.5

جازان          

0.1

،جران          

4.2

ال احة          

8.8

سكاكا          

4.4

عرعر          

8.2

م4102 ع ل الت  م دسخ الم   لعام     4 سم  يا ي  قم 

 011  م  411 
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المئة, و لم ي رص  تغير على مجموعة المونروقنات النمنعند،نينة 

 (.1-0والمواد ذات الملة )جدول رقم 

 

 تطو ات ا سعا  العالمية  آثا ها

ا،خ ضت قيمة المادرات السلعية للنمنمنلنكنة وني عنام  

م لنتن نلن  4154وني النمنئنة منقنار،نة بنعنام  4.2م بنس ة 4158

مليار لاير, وي حي  ارت عت قيمة الواردات بنننسن نة  5442.5

 مليار لاير. 042.0م لت ل  4154وي المئة مقار،ة بعام  5.8

 

وتؤتر معدالت التغير وي األسعار العالمينة للمنتجنات       

والنننسلل النننتي تنننستورد ا النننسو  النننسعودية مننن  النننشركاء 

التجنناريي  الرئيننسي  للمملكننة علننى الننرقم القياسنني لتكاليننف 

(, ويعنر  الجوندول رقنم 0-0المعيشة المولني )جندول رقنم 

صسعار المست لك لد  صكن ر النشركاء التجناريي  للمملكنة  2–0

م, حينن  ارت ننل متوسننس صسننعار المننست لك 4158خننالل عننام 

وي المئة, ووي اليابان  0.1م وي ال ند بنس ة 4158خالل عام 

, ووني النمي   4.1وي المئة, ووي صستراليا بننس ة  4.2بنس ة 

وي المئة, ووي الواليات المتوندة األمريكينة بننس ة  4.1بنس ة 

وني المئنة,  5.1وي المئنة, ووني المملكنة المتوندة بننس ة  5.0

وي المئنة, ووني صلما،ينا بننس ة  5.4ووي كوريا الجنوبية بنس ة 

وي المئة, ووني يي الينا  1.0وي المئة, ووي ور،سا بنس ة  1.4

 وي المئة. 1.4بنس ة 

 

وبالنس ة لدول مجلس التعاون لدول الخليج النعنربنينة,  

م وني دولنة قن نر 4158ارت عت صسعار المست لك خنالل عنام 

وي المئنة,   4.2وي المئة, ووي دولة الكويت بنس ة  4.1بنس ة 

وي المئة, ووي دولة اإلمارات  4.1ووي مملكة ال وري  بنس ة 

وني النمنئنة, ووني سنلن نننة عنمنان   4.4العربية المتودة بنس نة 

 (■4 –0وي المئة  )جدول رقم  5.1بنس ة 

20122013201420132014األوزان النسبية ٪
——————————————————————————

100.0156.4158.2159.11.10.6الرقم القياسي العام

31.9178.6185.3186.73.80.8المواد الغذائية والحيوانات الحية

1.2151.6170.9177.312.83.7المشروبات والدخان

-0.1-0.3217.4204.1204.06.1المواد األولية عدا المحروقات

10.1184.8186.3186.30.80.0المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

-0.4149.3150.7148.90.91.2الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

3.9-9.8217.7203.8211.86.4المواد الكيماوية والمواد المتصلة بها

-0.3-26.2144.1143.9143.40.1السلع المصنعة المصنفة حسب المادة

13.4136.2143.3143.45.20.1اآلالت ومعدات النقل

0.9-6.4151.8135.8137.010.5أصناف مصنعة متنوعة

-6.7-0.3310.9275.7257.311.3سلع أخرى

)1988م = 100(

التغير  ٪
—————————

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم 6-5 : المتوسط السنوي للرقم القياسي العام ألسعار الجملة



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  األسعار وتكاليف المعيشة

 

42 

20102011201220132014
————————————————————

1.63.12.11.51.6الواليات المتحدة األمريكية

0.00.42.7-0.3-0.7اليابان

3.34.52.82.61.5المملكة المتحدة

1.22.52.11.60.8ألمانيا

1.72.32.21.00.6فرنسا

1.62.93.31.30.2إيطاليا

3.35.42.62.62.0الصين

2.93.31.82.42.5أستراليا

2.94.02.21.31.3كوريا الجنوبية

9.59.510.210.06.0الهند

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2015م.

ين الرئيسين جدول رقم 6-7 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أكبر الشركاء التجاري

20102011201220132014

————————————————————

0.90.90.71.12.3اإلمارات العربية المتحدة

2.83.32.5-2.00.4مملكة البحرين

1.91.93.13.0-2.4قطر

4.54.93.22.72.9الكويت

3.34.02.91.21.0سلطنة عمان

جدول رقم 6-8 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2015م.

201120122013201420132014
————————————————————————

102.7104.6106.0107.51.31.4أسعار المستهلك في الدول الصناعية

-1.2-110.1107.3107.2105.90.1قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية

)1(
96.399.6102.1104.12.52.0سعر صرف الريال الفعلي االسمي

)2(
96.699.6102.4105.32.82.9سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي

)2(   يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقاً للتغير في المستوى العام لألسعار.

المصدر: نشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS(  - أبريل 2015م.

ـام قيـاسية مختـارة جدول رقم 6-6 : أرق

)2010م = 100(

التغير ٪

——————————

)1(   يمثل متوسط الفترة لسعر صرف الريال السعودي منسوباً إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمالت الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة .
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 5.54.0في المئةئة لئتئبئ ئ   4.2م بنسبة 4952في نهاية عام 

م يار لاير في نئهئايئة الئعئام  5.14.0م يار لاير مقارنة بنحو 

 السابق.

  

م بئنئسئبئة 4952وارتفع عدد األسهم المتداولة في عام  

مئ ئيئار سئهئم مئقئارنئة  9.5.في المةة ليصل إلى نحو  42.5

مئ ئيئار سئهئم فئي الئعئام السئابئق   ئيئر مئعئدلئة  14.4بنحو 

، وارتفعت القيمة اإلجئمئالئيئة لئ ئسئهئم 5إلجراءات الشركات(

 ..5440مئ ئيئار لاير مئقئابئل  4524.1المتـداولة لتب   نحو 

فئي  ..14م يار لاير في العام السابق، أي بئارتئفئاس نسئبئتئ  

م لئيئصئل إلئى 4952المةة. وارتفع عدد الصفقات خالل عئام 

مئ ئيئون صئفئقئة فئي  40.9م يون صفقة مقارنة بنحو  ..41

في المةئة  جئدول ر ئم  44.1العام السابق، أي بارتفاس نسبت  

.-5.) 

 

م ب   المتوسط اليومي لقيمئة األسئهئم 4952وفي عام  

مئ ئيئار لاير فئي الئعئام  1.1م يار لاير مقئابئل  4..المتداولة 

في المةة، كما ب   الئمئتئوسئط  11.1السابق أي بارتفاس  نسبت  

م يون سهم مئقئابئل  4.4.4اليومي لعدد األسهم المتداولة نحو 

م يون سهم خالل العام السابق وبنسبة ارتفئاس بئ ئ ئت  ..451

في المةة، وارتفع المتئوسئط الئيئومئي لئعئدد الصئفئقئات  45.4

ألئ   ..554ألئ  صئفئقئة مئقئابئل  524.9المنفذة ليب   نحو 

 في المةة. 44.1صفقة في العام السابق أي بارتفاس نسبت  

 

وب  ت  يمة األسهم المتداولة عئ  رئريئق اإلنئتئرنئت  

م ئيئار  024.4م مقابل 4952م يار لاير خالل عام  52.4.5

في المةة، وتئمئ ئل  4..1لاير في العـام السـابق بارتفاس نسبت  

في  40.5 يمة األسهم المتداولة ع  رريق اإلنترنت ما نسبت  

م 4952المةة م  إجمالي  يمة األسهم المئتئداولئة خئالل عئام 

في المةة في العئام السئابئق. وبئ ئ  عئدد األسئهئم  ...4مقابل 

م يئار سئهئم خئالل عئام  20.2المتداولة ع  رريق اإلنترنت 

م يار سهم في العام السابق أي بئارتئفئاس  44.4م مقابل 4952

في المةة، ويم ل عدد األسهم المتداولة عئ   41.0ب  ت نسبت  

في المةئة مئ  إجئمئالئي عئدد  ..40رريق اإلنترنت ما نسبت  

في المةة في  40.2م مقابل 4952األسهم المتداولة خالل عام 

العام السابق. ووصئل عئدد الصئفئقئات الئمئنئفئذة عئ  رئريئق 

م مئقئابئل 4952م يون صفقة خالل عئام  5..4اإلنترنت إلى 

اتخذت هيةئة السئوق الئمئالئيئة عئدداج مئ  اإلجئراءات  

والخطوات الهادفة لتطوير أنظمة  السوق المالية. وبهدف دعم 

البنية التشريعية ل سوق المالية أصدر مئلئ ئل الئهئيئةئة   ئحئة 

اإلجراءات والتع يمات الخاصة بالشركات المدرجئة أسئهئمئهئا 

في المةة وأك ئر  19في السوق التي ب  ت خسا رها المتراكمة 

م  رأس مالها. كذلك سبق أن أصدر   رارات بتعديل  ئواعئد 

التسليل واإلدراج و ا مة المصط حات المستخدمة في لئوا ئ  

السوق و واعدها، وتعديل   حة ا ندماج وا ستحواذ، وآلئيئة 

جديدة إلدراج وتداول حقوق األولوية كور ة مالية ل ئشئركئات 

المدرجة، ومشروس  واعد الكفاية المالية. كما ألزمئت الئهئيئةئة 

الشركات بوضع أنظمة وضوابط ل ر ابة الئداخئ ئيئة وسئيئاسئة 

تعارض المصال  في سبيل تطبئيئق أف ئل مئعئايئيئر و ئواعئد 

الحوكمة ل شركات. أما بالنسبة لتنمية الوعي ا ست ماري، فقئد 

واص ت الهيةة جهودها بإ امة الئعئديئد مئ  حئمئالت الئتئوعئيئة 

والت قي  المالي التي شئمئ ئت مئلئا ت الئمئطئابئقئة وا لئتئزام 

 ومكافحة  سل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

م ست شركات جديدة لئيئبئ ئ  4952وأُدِرجت في عام  

جئة  شئركئة بئنئهئايئة الئعئام،  540ملئمئوس الشئركئات الئُمئدر 

ورُِرحت صكوك خاصة ألربع شركات، كما رخصت الهيةئة 

 لشركتي  جديدتي  في ممارسة أنشطة أعمال األوراق المالية. 

 

م انخئفئاضئاج فئي بئعئا مئؤشئرات 4952وشهد عام  

السوق المالية السعودية، فقد انئخئفئا مئؤشئر سئوق األسئهئم 

ئا كئان  494.4م بنحو 4952السعودية بنهاية عام  نئقئطئة عئما

في المةة ليب   في   4.2ع ي  في نهاية العام السابق، أي بنسبة 

نئقئطئة. بئيئنئمئا ارتئفئع إجئمئالئي أصئول  444.4.نهاية العام 

فئي  4..م يار لاير أو ما نسبت   1..صناديق ا ست مار بنحو 

 م يار لاير. ..559م إلى نحو  4952المةة ليصل بنهاية عام 

 

 م4102تطورات سوق األسهم السعودية خالل عام 

أُ  ق المؤشر العام ألسعار األسهم السعودية في نهاية  

نئقئطئة مئقئـئارنئة بئنئحئو  444.4.م عند مستئو  4952عام 

م أي بانئخئفئاض رئفئيئ  4954نقطة في نهاية عام  141.4.

في المةة، وحقق مؤشر أسعار األسهم أع ى نقئطئة  4.2نسبت  

سبئتئمئبئر عئنئد مسئتئو   0م  في يوم 4952إ الق خالل عام 

نقطة. وارتفعت القيمة السو ية ل سهم الئمئصئدرة  55520.2

 سوق ر   ال ال             

عديل مستمر لعدد األسهم المتداولة بئحئسئب بت تخت   بيانات عدد األسهم المتداولة  الفع ية( ع  البيانات التي تنشرها السوق المالية السعودية "تداول"، والسبب هو أن "تداول" تقوم(  5  

 لسالسل الزمنية.ل اإجراءات الشركات كمن  أسهم ملانية أو تعديل رأس المال، بحيث أن أي إجراء لشركة سيؤثر ع ى عدد األسهم المتداولة ل سوق ككل وع ى كام
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م يون صفقـة في العـام السـئابئق أي بئارتئفئاس بئ ئ ئـئت  45.4

في المةـة، ويم ل عدد الصئفئقئات الئمئنئفئذة عئ   41.4نسـبت  

في المةئة مئ  إجئمئالئي عئدد  ..1.رريق اإلنترنت ما نسبت  

في المةة في  2.4.م مقابل 4952الصفقات المنفذة خالل عام 

 (.4-.العام السابق  جدول ر م 

 

م ب   عدد المسل ي  فئي نئظئام 4952وفي نهاية عام  

ألئ  مشئتئرك  ..2441أل  مشترك مقابل  2244.5تداول 

 544.4في الئمئةئة   4.0في نهاية العام السابق بزيادة نسبتها 

أل  مشترك(. فارتفع عدد المشتركي  في خدمة التداول عئبئر 

م 4952أل  مشترك في نئهئايئة عئام  550.0اإلنترنت ليب   

م، 4954أل  مشترك في نئهئايئة عئام  9..0مقارنة بحوالي 

 (.4-.في المةة  جدول ر م  44.4أي بارتفاس نسبت  

 

وبتح يل نشار سوق األسهم المح ئيئة  ئطئاعئيئاج خئالل  

عدد األسهم 

المتداولة
التغير

قيمة األسهم 

المتداولة
التغير

القيمة السوقية 

لألسهم المصدرة
التغير

عدد الصفقات 

المنفذة
التغير

مؤشرأسعار 

األسهم
التغير

)٪()نقطة()٪()ألف صفقة()٪()مليار لاير()٪()مليار لاير()٪()مليون سهم(العام
———————————————————————————————

201033255.041.3-759.239.9-1325.410.919536.146.4-6620.88.2

201148544.646.01098.844.71270.84.1-25546.930.86417.73.1-

201286006.177.21929.375.61400.310.242105.064.86801.26.0

201352306.339.2-1369.729.0-1752.925.228967.731.2-8535.625.5

201470118.434.12146.556.71812.93.435761.123.58333.32.4-

جدول رقم 7-1 : مؤشرات سوق األسهم السعودية

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

التغير  )٪(20132014

——————————————

942.61483.157.3عن طريق اإلنترنت

1369.72146.556.7اإلجمالي*

68.869.10.4النسبة

36316.349370.135.9عن طريق اإلنترنت

52306.270803.335.4اإلجمالي*

69.469.70.4النسبة

21609.527061.025.2عن طريق اإلنترنت

28967.735761.123.5اإلجمالي*

74.675.71.4النسبة

جدول رقم 7-2 : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسهم المتداولة )مليار لاير(

**   بيانات غير معدلة إلجراءات الشركات.

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(**

عدد الصفقات المنفذة )ألف صفقة(

*      اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر كافة قنوات السوق )صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي(.
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في المةة م  إجمالي عدد الصفقات المنفئذة وبئعئدد  ..0بنسبة 

م يون صفقة، وحل في المرتبة ال ئالئ ئة  ئطئاس الئزراعئة  4.1

م يون صفقة تم ئل مئا نسئبئتئ   4.2والصناعات ال ذا ية بنحو 

 في المةة. 0.1

 

وبالنظر ل قيمة السو ية ل سهم المئصئدرة فئي نئهئايئة  

م، احتل  ئطئاس الئمئصئارف والئخئدمئات الئمئالئيئة 4952عام 

م يار لاير تم ل مئا نسئبئتئ   ..154المركز األول بقيمة ب  ت 

في المةة م  إجمالئي الئقئيئمئـئة السئـئـئو ئيئـئة لئ ئسئـئهئم  4..4

المصدرة، وحل ثانياج  طاس الصناعات البتروكيئمئاويئة بئقئيئمئة 

في المئةئة مئ   44.2م يار لاير تم ـل ما نسبت   244.4ب  ت 

القيمة السو ية ل سهم المصدرة، تاله  طاس ا تصا ت وتقنية 

م يار لاير تم ل ما نسبتئ   ..5.1المع ومات بقيمة ب  ت نحو 

في المةة م  القيمة السو ية ل ئسئهئم الئمئصئدرة  جئدول  ..0

 (.2-.ر م 

 

وبالنسبة ل شركات المساهمة ال الث األك ر نشاراج م   

م، تصئدرهئا 4952حيث عدد الصفقات المئنئفئذة خئالل عئام 

أل  صفئقئة، ثئم شئركئة دار  52.9.4مصرف اإلنماء بنحو 

 0.4..أل  صفقة، ثم سئابئك بئنئحئو  02.0.األركان بنحو 

 (.1-.أل  صفقة  جدول ر م 

 

 م4102الطروحات الجديدة خالل عام 

م، يئتئ ئ  أن  ئطئاس الئتئطئويئر الئعئقئاري أنشئط 4952عام 

القطاعات م  حيث عدد األسهم المئتئداولئة، حئيئث بئ ئ  نئحئو 

في المةة م  إجمئالئي  54.5م يار سهم تشكل ما نسبت   55.4

عدد األسهم المتداولة، ي ي   طاس الصناعات الئبئتئروكئيئمئاويئة 

فئي الئمئةئة مئ   51.1م يار سهم تم ل ما نسبتئ   59.0بنحو 

إجمالي عدد األسهم المتداولة، وحل في المرتبة ال ال ئة  ئطئاس 

مئ ئيئار سئهئم أو مئا  ..0المصارف والخدمات المالية بنئحئو 

 في المةة م  إجمالي عدد األسهم المتداولة. 52.9نسبت  

 

م، 4952وم  حيث  يمة األسهم المتئداولئة فئي عئام  

احتل  طاس الصناعات البتروكيماوية المرتبئة األولئى بئقئيئمئة 

في الئمئةئة  51.1م يار لاير تم ل ما نسبت   444.4ب  ت نحو 

م  إجمالي  يمة األسهم المتداولة، وحئل  ئطئاس الئتئفمئيئ  فئي 

مئ ئيئار لاير تئمئ ئل مئا نسئبئتئ   450.5المرتبة ال انية بحوالي 

في المةة م  إجمالي  يمة األسهم المتداولئة، وحئل فئي  52.0

المرتبة ال ال ة  طاس الئمئصئارف والئخئدمئات الئمئالئيئة بئنئحئو 

في المةة م  إجمالئي  54.9م يار لاير تم ل ما نسبت   ..4.0

  يمة األسهم المتداولة. 

 

وباستعراض أداء السوق حسب عدد الصفقات المنفذة  

م، كان لقطاس التفمي  الئنئصئيئب األكئبئر بئعئدد 4952في عام 

في المةة م  إجئمئالئي  ..44م يون صفقة تم ل ما نسبت   1..

عدد الصفقات المنفذة، ي ي   طاس الصناعات الئبئتئروكئيئمئاويئة 

عدد العمالء

التغير  )٪(المستفيدين من التداول عبرالتغير  )٪(عدد العمالء المسجلين

اإلنترنت والمتابعة اآلنيةفي نظام تداولالعام

—————————–—————–——————–——————–—

201040457931.25395249.2-

201140995271.3512894.9-

201242213553.09839791.8

201343357392.7980440.4-

201444620672.911993722.3

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

جدول رقم 7-3 : عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشتركين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت

)نهاية الفترة(
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مئرة لئ ئشئركئات  45.4وب   متوسط عئدد مئرات الئتئ ئطئيئة 

م  جئدول 4952المكتتب بها ع ى مستو  السوق خالل عئام 

 (.4-.ر م 

 

وب   إجمالي عدد المكتتبي  في الشركات المئطئروحئة  

م رئر  سئت شئركئات جئديئدة 4952تم خالل عئام  

م يار لاير وعئدد أسئهئم مصئدرة  44.1بإجمالي رأسمال ب   

مئ ئيئون سئهئم  1...1م يار سهم، حيث تم رر   4.4ب  ت 

مئ ئيئار لاير. وبئ ئ   41.4لالكتتاب العام بقيمة إجمالية ب  ت 

م ئيئار لاير،  544.5إجمالي القيمة السو ية ل سهم المصدرة 

سابكدار األركانمصرف اإلنماء)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

1470.2894.9879.3)ألف صفقة(

زين السعوديةمصرف اإلنماءدار األركان)الشركة(عدد األسهم المتداولة

7.66.85.00)مليار سهم(

دار األركانسابكمصرف اإلنماء)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

136.9119.193.8)مليار لاير(

جدول رقم 7-5 : الشركات المساهمة الثالث األكثر نشاطاً خالل عام 2014م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2014.

مليون سهم

النسبة 

مليار لايرلإلجمالي ٪

النسبة 

ألف صفقةلإلجمالي ٪

النسبة 

مليار لايرلإلجمالي ٪

النسبة 

لإلجمالي ٪
————————————————————————————

9801.014.0279.713.02820.57.9513.828.3المصارف والخدمات المالية

10866.415.5332.615.53459.89.7423.323.4الصناعات البتروكيماوية

2373.33.478.93.71701.84.890.85.0األسمنت

1936.02.8129.86.02666.07.576.04.2التجزئة

980.31.416.30.8204.40.664.53.6الطاقة والمرافق الخدمية

3867.05.5171.58.03411.99.5122.76.8الزراعة والصناعات الغذائية

8075.811.5148.46.91646.84.6175.79.7االتصاالت وتقنية المعلومات

8485.812.1319.114.98513.823.839.82.2التأمين

2364.33.463.02.91194.93.373.64.1شركات االستثمار المتعدد

3778.35.4162.87.62690.97.557.53.2االستثمار الصناعي

4056.65.8131.66.12779.87.827.91.5التشييد والبناء

11262.416.1198.49.22358.86.699.25.5التطوير العقاري

1272.11.848.32.2840.42.419.81.1النقل

373.50.518.70.9479.71.33.80.2اإلعالم والنشر

625.90.947.32.2991.62.824.41.3الفنادق والسياحة

70118.6100.02146.5100.035761.1100.01812.8100.0اإلجمالي

جدول رقم 7-4 : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام 2014م

عدد األسهم المتداولة

————————

قيمة األسهم المتداولة

————————————————

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2014.

———————

القطاع
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م يون مكتتب بارتئفئاس نسئبئتئ   55.4م نحو 4952خالل عام 

في المةة ع  إجمالي عدد المكتتبي  فئي الئعئام السئابئق،  ...

 وأسهمت  نوات ا كتتاب المخت فة م ل الئهئاتئ  الئمئصئرفئي

ومكا   الصرف اآللي واإلنترنت في الئتئقئ ئيئل مئ  األخئطئاء 

واختصار مدة ا كتتاب والتق يل م  ا عئتئمئاد عئ ئى رئ ئبئات 

ا كتتاب المطبوعة، حيث ب   عئدد الئمئكئتئتئبئيئ  عئ  رئريئق 

في المةئة مئ   0..م يون مكتتباج م  وا  5.5الهات  المصرفي 

إجمالي عدد المكتتبي ، وبئ ئ  عئدد الئمئكئتئتئبئيئ  عئ  رئريئق 

في الئمئةئة مئ   45.9م يون مكتتباج م  وا  4،1الصراف اآللي 

إجمالي عدد المكتتبي ، وبئ ئ  عئدد الئمئكئتئتئبئيئ  عئ  رئريئق 

في المةة م  إجمالئي  50.2م يون مكتتباج م  وا  4.1اإلنترنت 

عدد المكتتبي ، في حي  ب   عدد المكتتبي  ع  رئريئق فئروس 

فئي الئمئةئة مئ   ..59م يون مكتتئبئاج مئ ئ ئوا  5.9المصارف 

 (..-.إجمالي عدد المكتتبي   جدول ر م 

 

 م4102الشركات الجديدة ال ضافة ل ؤشر تداول خالل عام 

م أسهم الشركات الئتئالئيئة إلئى 4952أُضيفت في عام  

 مؤشر السوق  تداول( :

 شركة بوان. -5

٪العدد٪العدد
——————————————

0.98.91.18.921.1الهاتف المصرفي

6.261.06.561.04.9الصراف اآللي

2.019.42.519.424.4اإلنترنت

-1.110.71.010.75.2الفروع

10.2100.011.1100.08.8اإلجمالي

جدول رقم 7-7 : عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات 

الطرح العام

)مليون مكتتب(

المصدر: هيئة السوق المالية.

———–—————–——

قناة االكتتاب

20132014

التغير ٪

حجم رأس 

المال

األسهم 

المصدرة

األسهم 

المطروحة 

عدد المكتتبينحجم الطرحسعر اإلغالقلالكتتاب العام

القيمة 

السوقية

عدد 

مرات 

التغطية

(مرة)(مليون لاير)(مليون مكتتب)(مليون لاير)2014/12/31(مليون سهم)(مليون سهم)(مليون لاير)

–—–——–—–———–———–———––—————–———–———–———————–

االهلي1-
المصارف 

والخدمات المالية
1920000.02000.0500.045.055.022500.01.3109960.023.0 - أكتوبر

29550.055.027.510.036.6275.03.32011.48.5 - أبريلاالسمنتاسمنت ام القرى2-

22250.025.07.536.081.9270.01.42046.525.5 - ينايرالتجزئةأسواق المزرعة3-

11750.075.022.528.084.1630.01.76306.024.2 - يونيةالتجزئةالحمادي4-

11450.045.013.554.055.6729.01.72503.825.0 - نوفمبرالتشييد والبناءصناعات كهربائية5-

28550.055.016.550.059.4825.01.73267.623.4 - مايوالفنادق والسياحةمجموعة الحكير6-

------22550.02255.0587.5------25229.011.2126095.2---

تاريخ الطرحالقطاع

 سعر 

الطرح الشركة

——–—

اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2014.

جدول رقم 7-6 : الشركات الجديدة التي تم طرحها  في  سوق األسهم السعودية خالل عام 2014م
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 الشركة السعودية ل تسويق. -4

 شركة اسمنت ام القر . -4

 شركة ملموعة عبدالمحس  الحكير ل سياحة والتنمية. -2

 شركة الحمادي ل تنمية وا ست مار. -1

واستبعدت أسهم كل م  شركة و اية ل تفمي  وإعئادة الئتئفمئيئ  

التكاف ي وأسهم شركة سند ل تفمي  وإعادة الئتئفمئيئ  الئتئعئاونئي  

 م  حساب مؤشر السوق المالية السعودية  تداول(.

 

جهود هيئة السوق ال الية في توعية ال ستثمث ثر خثالل عثام 

 م4102

تقوم هيةة السوق المالية بئنئشئر األخئبئار والئقئرارات  

الصادرة ع  مل ل الهيةة ع ى مو عها اإللكتئرونئي ل ئمئان 

وصول المع ومة إلى جميع المست مري  في آٍن واحد. وتماشيئاج 

مع استراتيلية الهيةة نحو متابعة براملها المتئعئ ئقئة بئتئوعئيئة 

م بئعئدد مئ  األنشئطئة 4952المست مر،  امت الهيةة في عئام 

والتي تشمل نشر العديد م  المواد الصحفية واإلعالمية الئتئي 

تتناول األخبئار والئمئواد والئقئرارات الصئادرة عئ  مئلئ ئل 

م، إلئى 4952مادة صحفية في عام  499الهيةة، وب   عددها  

تقارير توعوية وزعت ع ى وسا ل اإلعالم. ونُشرت  1جانب 

صحيفة ور ية وإلئكئتئرونئيئة. فئي  544التقارير التوعوية في 

حي  ب   عدد الرسا ل التوعوية والردود التفاع ية الئتئي بُئ ئت 

رسئالئة  159ع ى موا ع التواصل ا جتماعي لئ ئهئيئةئة نئحئو 

ألئ   44توعوية، إلى جئانئب رئبئع وتئوزيئع مئا يئزيئد عئ  

مطبئوعئة مئ  خئالل الئمئشئاركئة بئفجئنئحئة فئي الئمئؤتئمئرات 

والئئنئئدوات، والئئتئئوزيئئع فئئي الئئمئئطئئارات ومئئحئئطئئات الئئقئئطئئار 

والمراكز الصيفية وا جتماعية والئخئيئريئة والئمئدارس. كئمئا 

أصدرت الهيةة العدد ال ام  م   مئلئ ئة الئمئسئتئ ئمئر الئذكئي( 

والذي تناول أهمية التخطيط ومواضيع الميزانية عئبئر جئمئ ئة 

م  الموا   في الحياة اليومية لئ ئطئفئل فئي مئخئتئ ئ  نئواحئي 

الحياة . واستمرت الهيةة فئي مشئروس الئمئعئارض الئمئتئنئقئ ئة  

م خمل مدن في مخت   مئنئارئق 4952واستهدفت خالل عام 

م يون زا ر. وب   عدد الحمالت  ..4المم كة، وح رها نحو 

حم ة توعوية. إضافة إلئى عئدد مئ  الئزيئارات  50التوعوية 

المدرسية التوعوية في مخت   مئدن ومئحئافئظئات الئمئمئ ئكئة، 

مئدن ومئحئافئظئات  0زيارة مدرسية فئي  451حيث تم تنفيذ 

رالباج ورالئبئة، وتئم  999.مخت فة وب   عدد  المستفيدي  نحو 

“. المست مر الئذكئي” آ ف نسخة م  مل ة  ..0توزيع حوالي 

 45م دورات تدريبية لعدد 4952كما نظمت الهيةة خالل عام 

سفيرة ضم  برناملها  سفير المست مر الذكي( وتم تزويئدهئ  

باألدوات الالزمة إل امة الئعئروض، وحئرصئت الئهئيئةئة مئ  

خالل هذا البرنامج ع ى نشر ثقافة التعامالت المالية السئ ئيئمئة 

 وكذلك نشر ثقافة التطوس. 

 

 م4102سوق الصكوك والسندات خالل عام 

ب   إجمالي حلم الصكوك والسندات المصدرة القا مة  

م. 4952م يار لاير منذ إنشاء السوق حتى نهايئة عئام  44.1

وب   عدد اإلصدارات ثمانية إصدارات، ثالثة منهئا لئ ئشئركئة 

مئ ئيئار لاير،  1..5السعودية ل كهرباء  بحئلئم إصئدار بئ ئ  

مئ ئيئون  41.وواحد ل بنك السعودي الهولندي بحلم إصئدار 

لاير، إضافة إلصدار واحد لكل م  شئركئة سئبئكئيئم بئحئوالئي 

 ..4م يار لاير، وشركة ساتورب بئحئلئم إصئدار بئ ئ   ..5

م يار  1..م يار لاير، كذلك لشركة صدارة بحلم إصدار ب   

 429لاير، وشركة أوركل السئعئوديئة بئحئلئم إصئدار بئ ئ  

م يون لاير و د جر  إل اء إدراج صئك الشئركئة السئعئوديئة 

م. وبئ ئ  495219.194ل كهرباء  اإلصدار ال اني( في تاريخ 

مئ ئيئون لاير خئالل  5..59حلم تداول الصكوك والسندات 

م، في حي  ب  ت القيمة ا سمئيئة الئمئتئداولئة لئهئذه 4952عام 

 (..-.م يون لاير  جدول ر م  4..59الصكوك والسندات 

 

مقارنة سوق األسهم السعودية بأسواق األسهم العربية عثام 

 م4102

تفاوت أداء األسواق المالية العئربئيئة الئمئشئاركئة فئي  

م. فئقئد 4952 اعدة بيانات صندوق النقد العربي  خالل عئام 

 9.5ارتفعت مؤشرات أربع أسواق مالية بنسب تفاوتت بئيئ  

في المةئة لئبئورصئة تئونئل. فئي  55.5لبورصة ف سطي ، و 

المقابل، انخئفئ ئت مئؤشئرات عشئر أسئواق أخئر  بئنئسئب 

في الئمئةئة  41.4في المةة لبورصة لبنان و 9.4تراوحت بي  

 (.0-.لسوق دبي المالي جدول  

 

وارتفع متوسط القيمة السو يئة اإلجئمئالئيئة لئ ئسئواق  

مئ ئيئار  9.4.في المةة لتب   نئحئو  4.1المالية العربية بنسبة 

مئ ئيئار  1.2.م مقارنئة بئحئوالئي 4952دو ر في نهاية عام 

دو ر في نهاية العام السابق. وسل ت القيمة السئو ئيئة لسئوق 

فئي الئمئةئة، تئالهئا  42.4دبي المالي أكبر نسبة ارتفاس ب  ت 

فئي  ..45سوق  طر ل وراق المالية بنسبئة ارتئفئاس بئ ئ ئت 

فئي  50.4المةة، ثم بورصة البحري  بنسئبئة ارتئفئاس بئ ئ ئت 

 المةة.

  

وبمقارنة مؤشرات أسواق األسهم العربية الئمئخئتئارة  

م، سل ت سئوق األسئهئم السئعئوديئة أعئ ئى 4952خالل عام 
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وشك ت القيمة السو ية لسئوق األسئهئم السئعئوديئة مئا نسئبئتئ  

في المةة م  إجمالي القيمة السو ئيئة ألسئواق األوراق  29.2

م، وب ئ ئت  ئيئمئة األسئهئم 4952المالية العربية في نهاية عام 

نئحئو  4952المتداولة لسوق األسهئم السئعئوديئة خئالل عئام 

المؤشرات بي  أسواق األسهم العربية األخر ، حئيئث بئ ئ ئت 

مئ ئيئار  2.4.4القيمة السو ية لسوق األسهم السعوديئة نئحئو 

م يئار دو ر  9.4.دو ر أمريكي، مقارنة بمتوسط ب   نحـو 

أمريكي ل دول العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد الئعئربئي. 

الصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار

القيمة 

المتداولة

القيمة االسمية 

المتداولة

)ألف لاير()ألف لاير(المنفذة)٪()ألف لاير()مليون لاير(
———————————————————————————————

00.00سايبور لمدة 3 أشهر + 1،65%26/ديسمبر/2401002015صكوك أوركس السعودية

31/ديسمبر/7251002019صكوك الهولندي 2
سايبور + نسبة ربح )190 نقطة 

أساس(
1997.51000

00.00سايبور لمدة 6 أشهر+ 0.95 %15/ديسمبر/7500502028صكوك  صدارة

348410.448000سايبور  + 1.75%06/يوليه/18001002016صكوك سبكيم

00.00سايبور + 1.6%06/يوليه/70001002029كهرباء السعودية 2 * 

333530.033530سايبور+ 0.95%10/مايو/7000102030كهرباء السعودية 3

125025.025000سايبور لمدة 3 أشهر + 0.7%30/يناير/450010002024كهرباء السعودية 4

20/ديسمبر/37491002025صكوك ساتورب
سايبور لمدة 6 أشهر + %0.95 

+نسبة الربح )190 نقطة اساس(
1100.1100

9108063.0107630———32514اإلجمالي

* تم إلغاء اإلدراج بتاريخ 2014/7/6م.

السند / الصك

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2014م.

تاريخ االنتهاء

جدول رقم 7-8 : نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام 2014م

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمعدد األسهم المتداولةالسوق
————————————————————————

-42.23.4023.2السعودية

-14.2-7.4-26.9الكويت

-25.713.67.1مصر

-4.6-3.5-4.0المغرب

-19.63.4-73.3البحرين

2.4-20.41.0األردن

-2.915.2-6.6ُعمان

1125.48.211.1تونس

-2.96.40.3لبنان

-3.711.3-37.5أبوظبي

---11.2-2.3الجزائر

-24.225.2-30.4دبي

2.2-4.916.4السودان

-48.821.810.5قطر

0.1-1.6-57.2فلسطين

--: غير متوفر.

المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية - الربع الرابع 2014.

جدول رقم 7-9 : معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسهم العربية )2014م(

)نسب مئوية(
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صئنئئدو ئئاج، كئمئئا ارتئفئئع إجئئمئالئئي أصئئول  414لئيئئصئئل إلئئى 

م يئار لاير  594.4في المةة م  حوالي  4..الصناديق بنحو 

م يار لاير في نئهئايئة  ..559م إلى نحو 4954في نهاية عام 

م. بينما بقي حلئم األصئول الئمئحئ ئيئة لصئنئاديئق 4952عـام 

مئ ئيئار لاير فئي نئهئايئة عئام  5.0.ا ست مار عند مسئتئو  

م. وارتفعت األصول األجنبية لصناديق ا ست مئار فئي 4952

في الئمئةئة لئتئصئل إلئى نئحئو  41.4م بنسبة 4952نهاية عام 

م يار لاير، وب   نصيب ت ك ا ست مارات م  إجئمئالئي  ...4

فئي  44.9م ما يقارب 4952أصول الصناديق في نهاية عام 

م ب ـ  عدد المشتـركي  في صنئاديئق 4952المةة. وبنهاية عام 

فئي  ..2أل  مشـترك بانخـفاض نسـئبئتئ   424.9ا ست مار 

، ورسم بيانئي ر ـئم 55-.المةة ع  العام السابق  جدول ر م 

.-4.) 

وبئئاسئئتئئعئئراض تئئوزيئئع اسئئتئئ ئئمئئارات الصئئنئئاديئئق  

م، 4952ا ست مارية داخل المم كة وخارجها في نهايئة عئام 

يت   انخفاض إجمالي ا ست مار في أسواق األسهم العالئمئيئة 

فئي الئمئةئة  9.4.م يار دو ر أمريكي، أي ما نسبت   549،4

م  إجمالي  يمة األسهم الئمئتئداولئة ألسئواق الئدول الئعئربئيئة 

 المشـاركة في  اعـدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية.

 

ووصل عدد الشركات التي جر  تداول أسهمئهئا فئي  

شئركئة  544م إلئى 4952سوق األسهم السعودية نهاية عام 

مئ ئيئار دو ر  4.0بمتوسط  يمة سو ية ل ئشئركئة بئ ئ  نئحئو 

شـركة  5..0أمريكي، مقـارنـة بمتـوسط عـدد شـركات بـ ـ  

مئ ئيئار دو ر  9.05وبمتوسـط  يمة سو ية ل شركة ب   نحو 

أمريكي ل دول العربية المشتركئة فئي  ئاعئدة بئيئانئات أسئواق 

، ورسم بياني ر ئم 59-.األوراق المالية العربية  جدول ر م 

.-5.) 

 

 م4102تطورات صناديق االستم ار خالل عام 

ارتفع عدد صناديق ا ست مار التي تئديئرهئا شئركئات  

فئي الئمئةئة  ..4م بنسبة 4952ا ست مار في المم كة في عام 

التغير السنوي 

في المؤشر
القيمة السوقية

متوسط حجم 

الشركة

إجمالي الناتج المحلي 

باألسعار الجارية

درجة عمق 

السوق

)٪(**)مليار دوالر(*)مليون دوالر()مليون دوالر()٪(
————————————————————————

746.264.7***482896.0166.02909-23.2السعودية

100334.2216.0465179.356.0-14.2الكويت

69908.0215.0325284.924.5-7.1مصر

53369.175.0712112.647.4-4.6المغرب

22088.047.047034.065.0-3.4البحرين

2.425493.6236.010836.670.0األردن

37830.5131.028980.547.0-15.2ُعمان

11.19295.081.011549.118.9تونس

11222.030.037447.523.6-0.3لبنان

113740.065.01750416.427.3-11.3أبوظبي

110.72.055227.80.04--الجزائر

87832.058.01514416.421.1-25.2دبي

2.21876.658.03270.02.7السودان

185814.042.04424212.087.6-10.5قطر

----0.13190.649.065فلسطين

80333.498.1907166.739.7-7.1المتوسط

جدول رقم 7-10 : أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خالل عام 2014م

*       صندوق النقد الدولي.               **  القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.          --: غير متوفر.

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية )الربع الرابع 2014( .

***  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

عدد الشركات 

المدرجة
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م يار لاير. كما ارتفئع حئلئم  55.4في المةة ليب    ...بنسبة 

 42.1في المةة ليب    4.1ا ست مار في األسهم المح ية بنسبة 

فئي الئمئةئة  4..4م يار لاير. وتم ل األسهم المح ية ما نسبت  

م  إجمالي است مارات صناديق ا ست مار في األسهئم مئقئابئل 

في المةة في نهاية العام السابق. ويم ل ا ستئ ئمئار فئي  44.9

م نئحئو 4952أسواق األسهم المح ية والعالمية في نهاية عئام 

في المةة م  إجمالي أصول صناديق ا ست مئار، وفئي  44.4

 ..42م حوالي 4954المقابل كانت هذه النسبة في نهاية عام 

 (. 54-.في المةة  جدول ر م 

وارتفعت است مارات الصناديق في السنئدات الئدولئيئة  

م ئيئار  4.9في المةة لتب    54.4م بنسبة 4952في نهاية عام 

م، 4954م يار لاير في نهئايئة عئام  ..5لاير مقارنة بحوالي 

9

49

29

49

.9

599

4959 4955 4954 4954 4952

  
  

لاير
ر 
يا
م 

 صول صناديق االستم ار     4رسم بي اني ر م 

لد  شركات االستم ار ال   ية

أصول مح ية أصول أجنبية

 

عدد 

الصناديق

التغير العاملة

االستثمارات 

باألصول 

التغيرالمحلية

االستثمارات 

باألصول 

التغيراألجنبية

إجمالي 

أصول 

التغيرعدد المشتركينالتغيرالصناديق

)٪()ألف مشترك()٪()مليار لاير()٪()مليار لاير()٪()مليار لاير()٪(العام

—————————————————————————————————————

20102430.4-74.40.420.331.794.75.8320.410.1-

20112492.564.513.3-17.713.0-82.213.2-293.98.3-

20122403.6-69.88.218.33.488.17.1275.66.2-

20132361.7-81.917.321.316.8103.217.2258.16.4-

20142526.881.90.028.835.3110.77.3246.04.7-

جدول رقم 7-11 : أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

المصدر: هيئة السوق المالية.

        

      
      

     
   

     

     

     

       

     

     

     
     

     

    

     

     

     

     

     

      

     

   

     

       

     

   

      

     

     

   0رسم بياني ر م   

 حس  القي ة السو ية م4102النصي  ال ئو  ل سواق ال الية العربية ال كونة ل ؤشر صندوق النقد العربي نهاية عام  
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بينما ارتفعت است مارات الصناديق في السندات المحئ ئيئة إلئى 

م ئيئار لاير  4.0م مقابل 4952م يار لاير في نهاية عام  2.9

في المةة، ومئ ائل   9..4م  بارتفاس نسبت 4954في نهاية عام 

ا ست مار في أسواق السندات المح ية واألجنبية في نهاية عام 

في المئةئة مئ  إجئمئالئي أصئول صئنئاديئق  1.2م نحو 4952

في الما ة في نهاية العام السئابئق.  2.1ا ست مار مقارنةج بنحو 

وم  ت است مارات الصناديق في أسواق النقد المح ية والدولية 

فئي الئمئةئة مئ  إجئمئالئي أصئول صئنئاديئق  11.9ما نسبتئ  

في المةة في نهايئة  14.9م مقابل 4952ا ست مار بنهاية عام 

العام السابق، وانخفا حئلئم ا سئتئ ئمئار فئي أسئواق الئنئقئد 

م إلئى 4954م يئار لاير فئي نئهئايئة عئام  ..19المح ية م  

م وبئنئسئبئة انئخئفئاض 4952م يار لاير في نهاية عئام  ..21

في المةة، ويم ئل ا سئتئ ئمئار فئي أسئواق الئنئقئد  59.5ب  ت 

في الئمئةئة مئ   1.9.م ما نسبت  4952المح ية في نهاية عام 

فئي الئمئةئة  0...إجمالي ا ست مارات في أسواق النقد مقابل 

في نهاية العام السابق. كما ارتفعت ا ست مئارات فئي أسئواق 

مئ ئيئار  9..في المةة م  حئوالئي  554.0النقد الدولية بنسبة 

م يئار لاير فئي نئهئايئة  51.4م إلى 4954لاير في نهاية عام 

 م. 4952عام 

 

وارتفع ا ست مار في األصول المح ئيئة األخئر  فئي  

 2.4في المةة لئيئبئ ئ  نئحئو  504.0م بنسبة 4952نهاية عام 

فئي الئمئةئة مئ  إجئمئالئي  05.5م يار لاير تمئ ئل مئا نسئبئتئ  

ا ست مارات في األصول المح ية والدوليئة األخئر  مئقئارنئةج 

في المةة في نهاية العام السابق. في حيئ  ارتئفئع  1...بنسبة 

ا ست مار فئي األصئول األجئنئبئيئة األخئر  فئي نئهئايئة عئام 

مئ ئيئون لاير.  259في المةة ليب ئ  نئحئو  9.4م بنسبة 4952

م 4952وارتفع ا ست مار في األصول العقارية في نهاية عام 

مئ ئيئار لاير تئمئ ئل مئا  4.4في المةة ليب   نحو  ..54بنسبة 

في المةة م  إجمالي أصول صنئاديئق ا سئتئ ئمئار  4.4نسبت  

في المةة في نهاية العام السابق  جدول ر ئم  4.9مقارنةج بنحو 

.-54.) 

 

وبتح يل تصني  شركات ا سئتئ ئمئار وفئقئاج ألصئول   

الصناديق، فقد احت ت شركة األه ي الماليئة الئمئرتئبئة األولئى 

بالنسبة لحلم أصول صناديق ا ست مار التابعة لئهئا بئحئوالئي 

في المةة مئ  إجئمئالئي  40.2م يار لاير تم ل ما نسبت   44.1

أصول صناديق ا ست مار. ت تها شركة الرياض المالية بحلئم 

في الئمئةئة،  54.4م يار لاير تم ل ما نسبت   5..5أصول ب   

وح ت ثال اج شركة سامبا ل صول و إدارة ا سئتئ ئمئار بئحئلئم 

في المةئة مئ   52.1م يار لاير أو ما نسبت   54.9أصول ب   

 إجمالي أصول صناديق ا ست مار.

 

وم  ناحية إجمالي عئدد الصئنئاديئق احئتئ ئت شئركئة  

صئنئدو ئاج مئنئهئا  44الرياض المالية الئمئرتئبئة األولئى بئعئدد 

صندوق واحد م  ق، وح ت في المرتبة ال انية شركة األهئ ئي 

صندو اج، منها صندوق واحد م  ق، وجئاءت  .4المالية بعدد 

في المرتبة ال ال ة شركة أتش أس بي سي العربيئة السئعئوديئة 

 صندو اج جميعها مفتـوحة. 45المحدودة بعدد 

 

وباستعراض ترتيب شركات ا سئتئ ئمئار وفئقئاج لئعئدد  

المشتركي ، احت ت شركة الرياض الئمئالئيئة الئمئرتئبئة األولئى 

أل  مشترك، ت تها شركة األه ي الماليئة بئعئدد  9.4.بحوالي 

أل  مشترك، وح ت في المرتبة ال ال ة شئركئة سئامئبئا  40.5

أل  مشئتئرك  جئدول  49.4ل صول وإدارة ا ست مار بعدد 

 (■54-.ر م 

 

 

 

 

إجمالياستثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسهمأسهمنهاية

األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة
———————————————————————————————

2011184729289303125604013254541156359174082193

2012191921035420861807448746034184460181788068

201323639121702878173150809700514114093127103179

2014244771121539732019456741519441894103560110711

جدول رقم 7-12: أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية موزعة حسب نوع االستثمار

)مليون لاير(

المصدر: هيئة السوق المالية.
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اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشركات االستثمار
———————————————————————————

1262728704.63819.132523.739059شركة األهلي المالية

1353610231.17852.918084.070175شركة الرياض المالية

0171710530.35486.816017.130583شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار

011114039.67749.811789.413576شركة الراجحي للخدمات المالية

021218044.4858.88903.233460اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

112133758.0376.84134.812527شركة السعودي الفرنسي كابيتال

116173483.7153.33637.08023شركة العربي الوطني لإلستثمار

210121336.4928.02264.41446شركة الجزيرة لألسواق المالية

016161860.4108.11968.52704شركة السعودي الهولندي المالية

0661926.17.01933.1740شركة فالكم للخدمات المالية

وساطة  شركة االستثمار لألوراق المالية وال

)االستثماركابيتل(
077968.2655.01623.2637

0771158.529.31187.829033شركة البالد لالستثمار

156815.427.2842.6421شركة األول للخدمات المالية

246714.50.0714.51393مجموعة كسب المالية

123389.6253.5643.199شركة الشرق األوسط  لالستثمار المالي

022623.90.0623.914شركة بيت اإلستثمار العالمي السعودية

022476.9105.6582.584شركة عودة كابيتال

077486.277.1563.3149شركة جدوى لالستثمار

033503.28.64511.84512شركة أصول وبخيت االستثمارية

044135246.61381.61587شركة اإلنماء لالستثمار

033282.111.72293.8245شركة الخبير المالية

022286.50286.5230شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

022186.90186.9170شركة ملكيه لالستثمار

011150.30150.331شكة أرباح المالية

022142.20142.285شركة المستثمرون الخليجيون إلدارة األصول

011125.10125.167شركة مشاركة المالية

011117.90117.924شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية

01199.61099.618شركة مورجان ستانلي السعودية

02249.647.8997.498شركة بلوم لالستثمار السعودية

02281.1081.111شركة المستثمر لألوراق المالية

02270.8070.833شركة بيت المال الخليجي

033609.7669.7622شركة الخير كابيتال السعودية

01114.921.1536.0536شركة إتقان كابيتال

03312.6012.613شركة األولى جوجيت كابيتال

0114.904.96شركة رنا لالستثمار

01103.643.6411شركة مسقط المالية

0112.6202.629مجموعة النفيعي لالستثمار

1024225281873.0928837.72110710.8246031اإلجمالي

جدول رقم 7-13 : تصنيف شركات االستثمار وفقاً ألصول وعدد الصناديق

وعدد المشتركين في عام 2014م

حجم أصول الصناديق )مليون لاير(عدد الصناديق

عدد المشتركين

———————————————————————

المصدر: هيئة السوق المالية.
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 الصادرات

بلغ إجمالي صادرات المملكة السلعية خالل عام  

مليار   520021مليار لاير مقابل  543821حوالي م 4052

فـي المئة  320م مسجـلة انخفاضاً نسبتـه 4058في عام لاير 

في المئة في العام السابق.  824مقارنة بانخفاض نسبته 

 (. 5-3)جدول رقم 

  

 الصادرات النفطية

وفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات  

العامة والمعلومات بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط 

مليار لاير بانخفاض نسبته  501121م نحو 4052خالل عام 

في المئة في العام  221في المئة، مقارنة بتراجع نسبته  5521

(. ويعزى االنخفاض في قيمة 5-3السابق )جدول رقم 

الصادرات النفطية إلى انخفاض متوسط  أسعار النفط في 

األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي 

دوالر للبرميل مقابل  01253م حوالي 4052الخفيف لعام 

م. بالرغم 4058دوالر للبرميل خالل عام  501218حوالي 

 0212من ارتفاع متوسط انتاج المملكة من النفط الخام من 

مليون برميل  0215م إلى 4058مليون برميل يومياً في عام 

 م.4052يومياً في عام 

 

وتشير بيانات الصادرات النفطية حسب النوع إلى  

في المئة من  5223انخفاض قيمة صادرات النفط الخام بنسبة 

حسب األرقام الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات 

إجمالي صادرات المملكة حوالي العامة والمعلومات بلغ 

 520021مقابل    م 4052مليار لاير في عام  543821

وبلغت نسبة إجمالي الصادرات   م.4058مليار لاير في عام 

في المئة في   2120إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة نحو 

جمالي الواردات )سيف( حوالي إبلغت قيمة وم. 4052عام 

في المئة من   4828مليار لاير و شكلت ما نسبته   11520

إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي. وفي أداء المعامالت مع 

العالم الخارجي حقق ميزان الحساب الجاري في ميزان 

مليار لاير في عام   43322مدفوعات المملكة فائضاً قدره 

في المئة من إجمالي الناتج   5028نسبته  أي مام، 4052

 المحلي اإلجمالي .

 

 التجارة الخارجية

تشير األرقام الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات  

  م الى4052العامة والمعلومات للتجارة الخارجية لعام 

حجم التجارة السلعية للمملكة )الصادرات +   انخفاض

مليار  402025مليار لاير من  508121الواردات( ليبلغ 

فـي المئة.  125لاير في العام السابق، بانخفاض نسبتـه 

وكمقياس لدرجة االنفتاح على االقتصاد العالمي بلغت نسبة 

حجم التجارة الخارجية السلعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

م، مقارنة 4052في عام في المئة   1024حوالي للمملكة 

 في المئة في العام السابق. 1428بنسبة 

  

 ال طا  الخارج               

التغير 2014٪*201120122013
————————————————————

-119105112655501207080106659011.6الصادرات النفطية

-10686581144638110247893895914.8     النفط الخام

12239312091210460212763122.0     المنتجات المكررة

1765681909522024432170307.2الصادرات غير النفطية

1146801241841315091436479.2    بتروكيماويات

1033210536117531370416.6    مواد البناء

126051285312628134056.2    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

-389514337946553462740.6    سلع أخرى**

-13676191456502140952312836208.9المجموع

*    بيانات أولية.

جدول رقم 8-1 : صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

**  تشمل إعادة التصدير.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

)بماليين الرياالت(



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع الخارجي 

            

504 

مليار لاير،  5821في المئة لتبلغ حوالي  5121البناء بنسبة 

فيما ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية 

مليار لاير.  5822في المئة لتبلغ حوالي  124بنسبة والغذائية 

أما صادرات السلع األخرى بما فيها إعادة التصدير فقد 

. مليار لاير 2128لتبلغ حوالي في المئة  021انخفضت بنسبة 

( لمكونات الصادرات 5-3ويالحظ من الرسم البياني )رقم 

م أن 4052-4050غير النفطية وتطورها خالل الفترة 

الصادرات غير النفطية سجلت نمواً مستمراً بلغ أعلى مستوى 

 م.4052لها في عام 

 

 تنمية الصادرات السعودية غير النفطية

يهدف برنامج تنمية الصادرات السعودية إلى تأمين  

التمويل الالزم للمصدرين والمستوردين للسلع ذات المنشأ 

السعودي، وذلك ضمن جهود المملكة لتوسيع القاعدة 

اإلنتاجية وتنويع الصادرات غير النفطية. ولتحقيق ذلك 

اتخذت المملكة عدداً من اإلصالحات الهيكلية والمؤسساتية 

 منها إنشاء برنامج تنمية الصادرات السعودية. 

 

برنامج تنمية الصادرات السعودية التابع ويقوم  

للصندوق السعودي للتنمية بدور فاعل في تقديم تسهيالت 

التمويل والضمان الالزمين لتنمية الصادرات الوطنية غير 

النفطية بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني. حيث بلغ عدد 

عملية منذ  582عمليات التمويل التي أعتمدها الصندوق 

 5821م، بقيمة اجمالية بلغت 4001انطالق البرنامج في عام 

مليار لاير. وقد وافق البرنامج على مجموعة متنوعة من 

عمليات التمويل وضمان االئتمان للصادرات بلغت قيمتها 

م بانخفاض نسبته 4052مليار لاير خالل عام  425نحو 

(. 4-3في المئة عن العام السابق )جدول رقم  2020

م بين الضمان 4052وتوزعت عمليات البرنامج خالل عام 

مليار لاير.  525مليار لاير، والتمويل بمبلغ  525بمبلغ 

وبلغت عمليات ضمان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية 

مليون لاير، حيث يالحظ  01220والمنتجات البالستيكية نحو 

انه لم تحصل أي عمليات للتمويل. وبلغت عمليات تمويل 

صادرات قطــاع صناعــة المنتجـات المعدنيـة المصنعة 

مليون لاير. وقام البرنامج  55421واآلالت والمعدات نحو 

مليون  42823م بمبلغ 4052بتوفير خطوط تمويل خالل عام 

لاير. وبلغت عمليات  تمويل وضمان صادرات منتجات 

مليون  55120مليون لاير و 18423القطاعات األخرى نحو 

 لاير على التوالي. 

 

مليار لاير  08020م إلى 4058مليار لاير في عام  550421

م. وفي المقابل ارتفعت قيمة صادرات 4052في عام 

 50221في المئة من  4420المنتجات المكررة بما نسبته 

مليار لاير. ويوضح الرسم البياني  54121مليار لاير إلى 

( تطور صادرات المملكة النفطية وغير النفطية 5-3)رقم 

ويالحظ أن صادرات النفط الخام سجلت أدنى مستوى لها 

م، بينما كان أعلى مستوى لها 4000خالل هذه الفترة في عام 

 م.4054في عام 

 

 الصادرات غير النفطية

الذي طرأ على الصادرات غير   استمر التحسن 

النفطية وفقاً للبيانات الصادرة من مصلحة اإلحصاءات العامة 

والمعلومات، حيث سجلت صادرات المملكة غير النفطية في 

في المئة لتصل إلى نحو  124م ارتفاعاً نسبته 4052عام 

في المئة في  125مليار لاير مقارنة بارتفاع  نسبته  45120

(. وقد سجلت قيمة صادرات 5-3جدول رقم العام السابق )

في المئة لتبلغ  024المملكة من البتروكيماويات ارتفاعاً نسبته 

مليار لاير. كما ارتفعت قيمة صادرات مواد  52821حوالي 

رسم بياني رقم 1-8

 
   
   
   
   
    
    
    

                    

 
ر 
يا
  

 ادرات المم  ة النفطية

 نتجات   ررة  ف   ا  

 

  

   

   

                    

 
ر 
يا
  

  و ات  ادرات المم  ة غير النفطية

ال تر  يما يات        ت م  ا ادة التص ير        ر    

 نتجات  را ية   يوا ية  غ ا ية     واد  نا     
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 50321ل )ــالعــام السابق. وجــاءت واردات معدات النق

في المئة من  5121مليار لاير( في المرتبة الثانية مشكلة 

في المئة عن العام  520إجمالي الواردات، بارتفاع نسبته 

السابق. وفي المرتبـة الثالثة حلـت واردات السلــع األخــرى 

في المئة، وبارتفاع  5220مليار لاير( وبنصيب بلغ  0124)

 0521في المئة. وجاءت واردات المواد الغذائية ) 120نسبته 

في المئة،  5225مليار لاير( في المرتبة الرابعة بنصيب بلغ 

في المئة. أما واردات المعادن العادية  522وبارتفاع نسبته 

مـلـيـار لاير( فقد احتلت المرتبة  1023ومصنوعاتها )

 425فـي الـمئة، وبارتفاع نسبته  5424الخامسة بنصيب بلغ 

فـي المئـة. واحتلــت واردات المنتجات الكيماوية والمعدنيــة 

 الواردات

تظهر البيانات ارتفاع قيمة واردات المملكة السلعية  

 11520في المئة لتبلغ نحو  822م بنسبة 4052)سيف( لعام 

مليار لاير في العام السابق )جدول  18021مليار لاير مقابل 

 (.8-3رقم 

 

وتشير البيانات التصنيفية لواردات المملكة حسب  

( إلى أن  4-3م )رسم بياني رقم 4052مكوناتها الرئيسة لعام 

 51122واردات اآلالت واألجـهزة والمعدات الكهربائية )

في  4124مليار لاير( احتلت المرتبة األولى بنصيب مقداره 

في المئة عن  821المئة من إجمالي الواردات، بارتفاع نسبته 

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات

————————————————————————

18.750.0011.250.00112.500.00صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات

1387.501998.002418.75917.000.00954.00الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

0.0013.050.006.0067.500.00مشاريع رأسمالية

502.500.00431.250.00243.750.00خطوط تمويل

0.0054.110.00390.00632.81117.00أخرى

1908.752065.162861.251313.001056.561071.00المجموع

20132014

————————

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية.

————————

جدول رقم 8-2 : تمويل وضمان الصادرات السعودية

)مليون لاير(

————————

2012

20122013*20142012201320142014
—————————————————————

15409616523017101126.426.226.23.5آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

81214903419162613.914.314.11.4المواد الغذائية

5270853009582959.08.48.910.0منتجات كيماوية ومعدنية

1806518880202293.13.03.17.1منسوجات وملبوسات

80376781027975913.812.412.22.1معادن عادية ومصنوعاتها

1693624909251312.94.03.90.9أخشاب ومجوهرات

10354310755210861017.717.116.71.0معدات نقل

76535925599721513.114.714.95.0سلع أخرى

583473630582651876100.0100.0100.03.4المجموع

————————————

جدول رقم 8-3 : واردات الــمــملكـــة )سيف(

حسب مكوناتها الرئيسة

النصيب المئويبماليين الرياالت
التغير ٪

——————————————

*  بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.
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في المئة. وجاءت ألمانيا في المرتبة  023وبانخفاض نسبته 

في المئة  124مليار لاير( بنصيب بلغ  2125الثالثة )

في المئة. ثم اليابان بالمرتبة الرابعــة  ) 125وبارتفاع نسبته 

في المئة وبارتفاع نسبته  121مليار لاير( بنصيب بلغ  8128

في المئة عن العام السابق. ثم كوريا الجنوبية بالمرتبة  125

في المئة  120مليار لاير( بنصيب بلغ  8428الخامسة  )

في المئة عن العام السابق. وجاءت  5024وبانخفاض نسبته 

مليار لاير( بنصيب بلغ  4821الهند في المرتبة السادسة )

في المئة عن العام السابق.  121في المئة وبارتفاع نسبته  821

مليار لاير( بنصيب  4425ثم  فرنسا  في المرتبة السابعة )

في المئة عــن العام  5421في المئة وبارتفاع نسبته  822بلغ 

مليار لاير(  4520السابق. واحتلت  إيطاليا المرتبة الثامنة )

في المئة. ثم  121في المئة وبارتفاع نسبته  822بنصيب بلغ 

مليار لاير(  5320جاءت  في المرتبة التاسعة سويسرا )

في المئــة.  025في المئة وبانخفاض نسبته  423بنصيب بلغ 

مليار  5128ثم المملكة المتحدة فــي المرتبـــة العاشـرة )

في  121في المئة وبارتفاع نسبته  421لاير( بنصيب بلغ 

المئة عن العام السابق. وجاءت تايالند في المرتبة الحادية 

في المئة  425مليار لاير( بنصيب بلغ  5820عشرة )

في المئة. وجاءت كل من البرازيل   820وبارتفاع نسبته 

وتركيا وفيتنام واندونيسيا واستراليا على التوالي في المراتب 

 521و  521من الثانية عشرة إلى السادسة عشر بنصيب بلغ 

 في المئة من إجمالي واردات المملكـــة.  528و  522و 521و

 

وسجلت واردات المملكة من دول مجلس التعاون  

في المئة لتبلغ  522نسبته انخفاضاً لدول الخليج العربية 

في  128م وبنصيب بلغ 4052مليار لاير خالل عام  2123

في المئة  320مليار( المرتبة السادسة بنصيب بلغ  1328)

في المئة عن العام السابق. أما واردات  5020وبارتفاع نسبته 

مليار لاير( فجاءت في  4125األخـشاب والمجوهـرات )

في المئة وبارتفاع نسبته  820المرتبة السابعة بنصيب بلغ 

في المئة عن العام السابق. وفي المرتبة الثامنة جاءت  020

مليار لاير( بنصيب  4024واردات المنسوجات والملبوسات )

في المئة عن العام  125في المئة، وبارتفاع نسبته  825قدره 

 السابق. 

 

 الواردات  سب المن أ

تنقسم واردات المملكة حسب المنشأ إلى أربع  

مجموعات، وتضم المجموعة األولى أكبر ست عشرة دولة 

مصدرة للمملكة من خارج الدول العربية. وتضم المجموعة 

الثانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تضم 

المجموعة الثالثة الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، وتأتي بقية دول العالم في المجموعة 

 (.2-3الرابعة )جدول رقم 

  

وتوضح بيانات الواردات من أكبر ست عشرة دولة  

م، ارتفاع الواردات من دول هذه 4052مصدرة للمملكة لعام 

مليار لاير،  21220في المئة لتبلغ نحو  828المجموعة بنسبة 

وحافظت على نصيبها من إجمالي واردات المملكة والبالغ 

في المئة. واحتلت الصين الشعبية المرتبة  1023حوالي 

في المئة من  5822مليار لاير( بنصيب بلغ  3124األولى )

إجمالي واردات المملكة بارتفاع عن العام السابق نسبته 

في المئة. تلتها الواليات المتحدة األمريكية  في المرتبة  5520

في المئة  5820مليار لاير( بنصيب بلغ  3221الثانية )

 

 

  

  

  

  

  

                    

 س ة   وية
 سب   و ات ا الر يسة    ا جمال    ي   صيب  اردات المم  ة      ر    يا   ر    

 نسوجات     و ات    نتجات  يما ية   ع  ية   واد غ ا ية    ت   ج  ة   ع ات   ر ا ية  

      ر    ع ات         ا    جو رات    عاد   ادية   صنو ات ا  
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 ادرات ال طا  الخاص الممولة  وا طة المصارف 

 التجارية

سجلت صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة  

المصارف التجارية )اإلعتمادات المسددة( انخفاضاً طفيفاً 

مليار لاير خالل عام  23213في المئة لتبلغ  0208نسبته 

م، 4058مليار لاير في عام  23210م، مقارنة بنحو 4052

في المئة من إجمالي الصادرات  4422وانخفضت نسبتها إلى 

في المئة  4225م، مقارنة بنحو 4052غير النفطية خالل عام 

م. وما زالت نسبة كبيرة من الصادرات غير 4058في عام 

النفطية تسدد بوسائل مصرفية أخرى تتم بين المصدرين في 

المملكة والمستوردين في الدول المستوردة أو من خالل كل 

من برنامج تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل 

الصادرات في البنك اإلسالمي للتنمية، وبرنامج تمويل 

المئة من إجمالي واردات المملكة. وبالنسبة للواردات من 

مجموعة الدول العربية األخرى فقد سجلت ارتفاعاً نسبته 

 420مليار لاير، وبنصيب بلغ  5025في المئة لتبلغ نحو  520

في المئة من إجمالي واردات المملكة. فيما سجلت واردات 

في المئة لتبلغ  123المملكة من بقية دول العالم ارتفاعاً نسبته 

 في المئة.  4020مليار لاير، وبنصيب بلغ  58025

 

( واردات المملكة 8-3ويوضح الرسم البياني )رقم         

م، حيث يالحظ 4002م مقارنة بعام 4052حسب المنشأ لعام 

م إلى 4052ارتفاع واردات المملكة من الصين  في عام 

مليار لاير وهي أكثر من سبعة اضعاف ما كانت عليه  3125

 مليار لاير. 5521م والبالغة 4002في عام 

 

20122013*20142012201320142014

—————————————————————

74195784888712212.712.413.411.0الصين الشعبية

-78770853768473013.513.513.00.8الواليات المتحدة األمريكية

4136744812470937.17.17.25.1ألمانيـــــا

3898935153373066.75.65.76.1اليابــان

-3546736018323366.15.75.010.2كوريا الجنوبية

1958121821235093.43.53.67.7الهند

1860319663221323.23.13.412.6فرنسا

1748420374219293.03.23.47.6ايطاليا

-1362019740179532.33.12.89.1سويسرا

1571916043172712.72.52.67.7المملكة المتحدة

1270713508139072.22.12.13.0تايالند

-1181012500112252.02.01.710.2البرازيل

-1342212283108672.31.91.711.5تركيا

4953821699980.81.31.521.7فيتنام

7301741791261.31.21.423.0اندونيسيا

-8199895286941.41.41.32.9استراليا

41218744036445519870.669.869.83.4مجموع الدول الست عشرة

-3880948448477936.77.77.31.4مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي**

1765518737190983.03.02.91.9مجموعة الدول العربية األخرى

11482212303312978719.719.519.95.5بقية دول العالم

583473630582651876100.0100.0100.03.4إجمالي الواردات )سيف(

5274995704485894823.3الواردات )فوب(

   * بيانات أولية .               ** تشمل إعادة التصدير.

المصدر :  مصلحة اإل حصاءات العامة  والمعلومات، وزارة االقتصاد و التخطيط .

النصيب المئوي

التغير ٪—————————————————————————

جدول رقم 8-4 : واردات الـمـملـكـــة حسب الـمـنـشأ

بماليين الرياالت
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التجارة العربية لدى صندوق النقد العربي، هذا فضالً عن 

التحويالت المباشرة إلى حساب المصدرين داخل المملكة أو 

 خارجها.

  

وتشير البيانات التفصيلية لصادرات القطاع الخاص  

م إلى 4052الممولة بواسطة المصارف التجارية  لعام 

انخفاض صادرات المنتجات الصناعية األخرى لتبلغ نحو 

في المئة مقارنة بعام  822مليار لاير بانخفاض نسبته  2524

في المئة  3221م، محتلة بذلك المرتبة األولى بنسبة 4058

من اإلجمالي. تلتها صادرات المواد الكيماوية والبالستيكية 

في المئة وبنصيب  4225مليار لاير بارتفاع نسبته  120بمبلغ 

في المئة. وجاءت في المرتبة األخيرة  5222نسبته 

 23820الصادرات الزراعية والحيوانية محققة قيمة قدرها 

في المئة مقارنة بالعام  5420مليون لاير بارتفاع نسبته 

 في المئة من اإلجمالي.  520السابق وبنصيب بلغ 

 

  اردات ال طا  الخاص الممولة  وا طة المصارف التجارية

تراجعت واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة  

المصارف التجارية )االعتمادات المسددة والفواتير المرسلة 

في المئة لتبلغ  121م بنسبة 4052للتحصيل( في عام 

مليار لاير في العام  41022مليار لاير مقارنة بنحو  48821

السابق.  وبلغت نسبة واردات القطاع الخاص الممولة عن 

طريق المصارف التجارية إلى إجمالي قيمة واردات المملكة 

في  8021في المئة مقارنة بنسبة  8120م نحو 4052لعام 

 المئة في العام السابق.

  

ويعزى انخفاض واردات القطاع الخاص الممولة  

م إلى انخفاض 4052بواسطة المصارف التجارية خالل عام 

في المئة  5521تمويل الواردات من السلع األخرى بنسبة 

مليار لاير، وانخفاض تمويل الواردات من  50020ليبلغ نحو 

مليار لاير،  2324في المئة ليبلغ  5220السيارات بنسبة 

في المئة ليبلغ  4322وانخفاض تمويل واردات الحبوب بنسبة 

مليار لاير، كذلك انخفاض كل من  تمويل الواردات  5421

 821في المئة ليبلغ  123من المنسوجات والملبوسات بنسبة 

مليار لاير، وتمويل الواردات من الفواكه والخضروات بنسبة 

 مليار لاير.   021في المئة ليبلغ  5228

 

بينما ارتفع تمويل الواردات من مواد البناء بنسبة   

مليار لاير، كما ارتفع تمويل  4221في المئة ليبلغ  4122

مليار  123في المئة ليبلغ  8420الواردات من األجهزة بنسبة 

في  821لاير. كذلك ارتفع تمويل الواردات من اآلالت بنسبة 

مليار لاير، وارتفع تمويل واردات كل من  4528المئة ليبلغ 

مواد غذائية اخرى، سكر وشاي وبن، مواشي ولحوم بنسبة 

في المئة على  822في المئة و 0020في المئة و 5523

 التوالي.

 

وبالنسبة للنصيب المئوي من إجمالي واردات القطاع  

الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية، احتل تمويل 

الواردات من السلع األخرى المرتبة األولى بنصيب بلغ 

في المئة من اإلجمالي. ثم تمويل الواردات من  2423

في المئة  4021السيارات في المرتبة الثانية بنصيب نسبته 

رسم بياني رقم 8-3: واردات المملكة حسب المنشأ 

     

    
    

    
    

    
     

     

     

        
    

     

    
     

     

د   العال  ا  ر   ال ن   الما يا  اليا ا   الصي  ال ع ية  الو يات المت  ة ا  ري ية  وريا الجنو ية 
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من اإلجمالي. واحتل تمويل الواردات من المواد الغذائية  

في المئة من اإلجمالي.  5421المرتبة الثالثة بنصيب بلغ 

وجاء تمويل الواردات من مواد البناء  في المرتبة الرابعة 

في المئة، ثم تمويل كل من الواردات من  5021بنصيب بلغ 

اآلالت، واألجهزة، وواردات المنسوجات والمالبس بنصيب 

في المئة على  521في المئة و  420في المئة و  025بلغ 

 التوالي.

   

 الصادرات   ر الموا ئ

على صعيد أداء الصادرات بالطن تشير البيانات  

الصادرات  إلى ارتفاعالصادرة عن المؤسسة العامة للموانئ 

م 4052بالطن عبر موانئ المملكة خالل النصف األول عام 

مليون طن )ال تشمل  1022في المئة لتبلغ  4424بنسبة 

صادرات النفط الخام( مقارنة بكمياتها في العام السابق البالغة 

 مليون طن. 2022

 

وحققت صادرات المنتجات النفطية المكررة والغاز  

مليون طن في  4821في المئة من  8128زيادة نسبتها 

مليون طن في  8521م إلى حوالي 4058منتصف عام 

م. وارتفعت صادرات المواد األخرى 4052منتصف عام 

الف طن في منتصف  84125في المئة لتبلغ  4221بنسبة 

الف طن في منتصف  41421م مقارنة بحوالي 4052عام 

العام السابق. وارتفعت الصادرات مواد البناء والحديد خالل 

في المئة لتبلغ  5125م بنسبة 4052النصف األول من عام 

مليون طن في  021مليون طن مقارنة بحوالي  5020

منتصف العام السابق. وارتفعت صادرات المواد الكيماوية 

في المئة  5424م بنسبة 4052خالل النصف األول عن عام 

مليون طن في منتصف  5525مليون طن مقابل  5421لتبلغ 

 2021العام السابق. كما ارتفعت الصادرات الزراعية من 

 120الف طن خالل نفس الفترة أي بنسبة  2822الف طن إلى 

في المئة، بينما انخفضت صادرات بضائع المسافنة بنسبة 

 م. 4052في المئة خالل النصف األول من عام  822

 

ولم يحدث تغيير في االوضاع النسبية للنصيب  

ر الموانئ خالل النصف األول عبالمئوي لكمية الصادرات 

م فقد احتلت صادرات المنتجات النفطية 4052من عام 

في المئة من  1421المكرره والغاز المرتبة األولى بنسبة 

في المئة  2121إجمالي الصادرات عبر الموانئ مقارنة بنسبة 

في العام السابق. ثم صادرات المواد الكيماوية بالمرتبة الثانية 

في المئة من إجمالي الصادرات عبر  4021بنصيب نسبته 

الموانئ وتلتها صادرات مواد البناء والحديد بالمرتبة الثالثة 

في المئة. واحتلت بضائع المسافنه  5325بنصيب نسبته 

 في المئة.  320المرتبة الرابعة بنصيب 

 

 الواردات   ر الموا ئ

م 4052تشير البيانات المتاحة للنصف األول من عام  

إلى استمرار الواردات بالطن عبر موانئ المملكة عند نفس 

المستوى الذي كانت عليه في النصف األول من العام السابق 

مليون طن. حيث ارتفعت الواردات من  2120لتبلغ نحو 

مليون طن مقارنة  5424لتبلغ نحو  428المواد الغذائية بنسبة 

مليون طن خالل نفس الفترة من العام السابق.  5520بنحو 

في المئة لتبلغ حوالي  021وارتفع بند البضائع العامة بنسبة 

مليون طن خالل نفس  5221مليون طن مقارنة بنحو  5221

الفترة من العام السابق. بينما انخفضت الواردات من المعدات 

الف طن خالل  11220في المئة لتبلغ حوالي  4424بما نسبته 

الف طن خالل  31822م مقابل 4052النصف األول من عام 

نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت الواردات من مواد 

مليون طن مقابل  321في المئة حوالي  5522البناء بما نسبته 

 مليون طن من العام السابق.  021

 

وبالنسبة للنصيب المئوي لمكونات كمية الواردات  

م فلم 4052عبر موانئ المملكة خالل النصف األول من عام 

يطرأ تغيير في ترتيبها حيث احتلت واردات البضائع العامة 

في المئة من إجمالي  8420المرتبة األولى بنصيب نسبته 

الواردات عبر الموانئ، وجاءت واردات المواد الغذائية 

في المئة، بينما احتلت  4121بالمرتبة الثانية بنصيب نسبته 

 4521واردات المواد الصناعية المرتبة الثالثة بنصيب نسبته 

في المئة وجاءت واردات مواد البناء بالمرتبة الرابعة بنصيب 

 في المئة.  5321

 

وبالنسبة للسيارات والمواشي الحية بلغت واردات  

المملكة من السيارات عن طريق الموانئ خالل النصف األول 

الف سيارة بانخفاض نسبته  21128م نحو 4052من عام 

الف سيارة خالل النصف األول  23125في المئة مقابل  422

م. في حين بلغت واردات المملكة من المواشي 4058من عام 

مليون  8220م نحو 4052الحية خالل النصف األول من عام 

مليون  4203في المئة مقارنة بنحو  5124رأس بارتفاع نسبته 

 م. 4058رأس خالل نفس الفترة من عام 
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وتشير بيانات واردات المملكة غير النفطية من دول  

م إلى استمرار دولة اإلمارات العربية 4052المجلس لعام 

المتحدة في المرتبة األولى كأكبر مصّدر للمملكة بمبلغ 

في  1220مليار لاير، وتمثل الواردات منها ما نسبته  8520

المئة من إجمالي واردات المملكة غير النفطية من دول 

المجلس. وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بمبلغ 

في المئة، تلتها سلطنة  5124مليار لاير مشكلة نسبة  128

في المئة، ثم  5522مليار لاير مشكلة نسبة  122ُعمان بمبلغ 

في  222مليار لاير مشكلة ما نسبته  425دولة  قطر بمبلغ 

مليار لاير أو ما نسبته  420المئة، وأخيراً دولة الكويت بمبلغ 

في المئة من إجمالي واردات المملكة غير النفطية من  225

 دول المجلس.

 

أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطية لدول  

م، فقد ظلت 4052مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى حيث 

مليار لاير، أي ما يعادل  4823صدَّرت المملكة لها ما قيمته 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية  1820

لدول المجلس، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية 

في المئة، تلتها   5821مليار لاير، أي ما نســبته  125بمبلغ 

في المئة،  5820مليار لاير أي ما نسبته  123دولة قطر مبلغ 

 5423مليار لاير أي ما نسبته  121ثم دولة الكويت   بنحو 

الت اد  التجاري غير النفط     د    ج س التعا   ل    

 الخ يج العر ية

سجل صافي التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع  

 عجزاً م 4052دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

مليار لاير في  825مليار لاير مقابل عجٍز بلغ نحو  423بلغ 

(. وسجلت واردات المملكة من 1-3م )جدول رقم 4058عام 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )تشمل إعادة 

مليار  2123في المئة لتبلغ  522التصدير( انخفاضا نسبته 

مليار لاير في العام  2322م مقابل 4052لاير في عام 

السابق. وتشكل واردات المملكة من دول المجلس ما نسبته 

في المئة من إجمالي واردات المملكة. وانخفضت  128

في المئة في  021صادرات المملكة إلى دول المجلس بنسبة 

 4021مليار لاير، وتمثل ما نسبته  2120م لتبلغ 4052عام 

 في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية.

 

وتوضح البيانات التفصيلية أن الميزان السلعي غير  

النفطي للمملكة سجل مع كل من اإلمارات العربية المتحدة 

مليار لاير  و  124وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين عجزاً بلغ 

م على التوالي، بينما سجل 4052مليار لاير في عام  420

الميزان السلعي غير النفطي للمملكة مع دولة الكويت ودولة 

مليار لاير على  821مليار لاير و  823قطر فائضا بلغ 

 . م4052التوالي  خالل عام 

 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

—————————————————————————————————

-31019238467173-31940241477793-24495209313564اإلمارات

-726661491117-4996562262663605968392البحرين

226853943126238957073318210858283720قطر

-543534272008-588334102473-549433662128عمان

155660324476187660894213196557453780الكويت

-47793449952798-3880941345253648448453213127المجموع

2012

—–———————————

**2013

—–———————————

***2014

—–———————————

* تشمل إعادة التصدير.                        ** بيانات معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم 8-5 : التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية*

)بماليين الرياالت(
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مليار لاير أي ما  822في المئة، وأخيراً سلطنة ُعمان بمبلغ 

 في المئة. 121نسبته 

 

الت اد  التجاري غير النفط         ال ر ا  التجاريي     

 ال    العر ية

تشير بيانات التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع  

الدول العربية )باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج 

مليار لاير في  5523العربية( إلى تسجيل فائض للمملكة بلغ 

مليار لاير في عـام  5521مقابل فائض بلغ   م4052عام 

(. وسجلت واردات المملكة من 1-3م )جدول رقم 4058

مليار  5025في المئة لتبلغ  520الدول العربية ارتفاعاً  نسبته 

مليار لاير في العام  5321م مقابل 4052لاير في عام 

السابق، وتشكل واردات المملكة من الدول العربية ما نسبته 

في المئة من إجمالي واردات المملكة. وفي المقابل  420

في  424ارتفعت صادرات المملكة إلى الدول العربية بنسبة 

مليار لاير  8020المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالي 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة  5228وتمثل ما نسبته 

 غير النفطية.

 

من البيانات التفصيلية للتبادل التجاري  ويتضح 

للمملكة مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية، أن 

المملكة حققت فائضاً في تبادلها التجاري مع جميع الدول عدا 

مصر والسودان وسوريا. فقد حققت المملكة فائضاً في تبادلها 

مليار لاير خالل عام  820التجاري مع كل من األردن بلغ 

مليار  424مليار لاير،  و العراق  421م، و اليمن بلغ 4052

مليون لاير.  500مليار لاير، و لبنان  525لاير، و المغرب 

من ناحية أخرى، حققت المملكة عجزاً في تبادلها التجاري 

مليون  لاير، و مع  140م بلغ 4052مع مصر خـالل عام 

 884مليون لاير، و مع سوريا بمبلغ  800السودان بمبلغ 

 مليون لاير. 

 

وبـالنسبة لواردات المملكة غير النفطية من أهم  

م، احـتـلت 4052الـشـركاء التجاريين من الدول العربية لعام 

 322مـصر المرتبة األولى بصادرات إلى المملكة مقدارها 

في المئة من إجمالي  2225مـليار لاير، مشكلة ما نسبته 

واردات المملكة غير النفطية من الدول العربية، وجاءت 

مليار لاير، مشكلة ما  821األردن في المرتبة الثانية بمبلغ 

في المئة من إجمالي الواردات من هذه  5328نسبته 

مليار لاير، أي ما نسبته  424المجموعة، تلتها السودان بمبلغ 

مليار  521في المئة، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بمبلغ  5522

في المئة. وجاءت واردات المملكة  121لاير مشكلةً ما نسبته 

من اليمن والمغرب وسوريا  في المراتب الخامسة والسادسة 

 022مليار لاير و  021مليار لاير و  520والسابعة بنحو 

 مليار لاير على التوالي.

 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

————————————————————————————————
-84147894520-790966791230-75206527993مصر

269765743877318870343846348773803893األردن

10083133212591237502838100935452536اليمن

14811581100-1689165831-17231556167لبنان

538207315353141836152263717691132المغرب

-14732114641195620438721781788390السودان

-441109332-15271964437725499226سوريا

715941587620102004521702165العراق

116235452383203847752737144647023256بقية الدول العربية

176552908011425187373028411547190983093811840المجموع

2012

* تشمل إعادة التصدير.              ** بيانات معدلة.           *** بيانات أولية.

ــاد والتخطيط. ـلومات، وزارة االقتص ــة والمعـ ــاءات العام المصدر : مصلحة اإلحص

ين من الدول العربية* جدول رقم 8-6 : التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاري

**2013
————————————

***2014
—————————————

)باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(

)بماليين الرياالت(

————————————
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بأسلوب منهجي منظم ما يجري من معامالت بين جهات 

مقيمة في البلد المعني وجهات غير  مقيمة خالل فترة زمنية 

محددة. وتشير تقديرات ميزان مدفوعات المملكة لعام 

 43322م إلى أن الحساب الجاري سجل فائضاً مقداره 4052

مليار لاير في  10120مليار لاير مقارنة بفائض بلغ حوالي 

في المئة. وبلغت  2824العام السابق، أي بانخفاض  نسبته 

في  5028نسبة الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

في المئة في العام السابق. ويعزى هذا  5324المئة، مقابل 

االنخفاض إلى تراجع فائض ميزان السلع والخدمات بما 

مليار لاير، وارتفاع  81523في المئة ليبلغ  8125نسبته 

في المئـة. بالرغم  320عجز صافي الدخل الثانوي بما نسبته 

 4521من ارتفاع  فائض بند صافي الدخل األولي  بما نسبته 

(. ويوضح الرسم البياني رقم )1-3في المئة  )جــدول رقم 

( تطور ميزان الحساب الجاري وبنوده الرئيسة خالل 3-2

م، ويتضح من الرسم أن ميزان 4052م إلى 4055الفترة من 

الحساب الجاري حقق أعلى فائض خالل هذه الفترة في عام 

م. كما حقق 4052م فيما حقق أدنى فائض خالل عام 4054

وبالنسبة لصادرات المملكة غير النفطية إلى أهم   

م، جاءت 4052الشركاء التجاريين من الدول العربية لعام 

مصر في المرتبة األولى، حيث صّدرت المملكة لها ما قيمته 

في المئة من إجمالي  4121مليار لاير، أي ما يعادل  120

صادرات المملكة غير النفطية للدول العربية، وجاءت االردن 

 4820مليار لاير، أي ما نسبته  122في المرتبة الثانية بمبلغ 

مليار لاير  821في المئة، تلتها اليمن في المرتبة الثالثة بمبلغ 

في المئة، ثم العراق في المرتبة الرابعة  5521أي ما نسبته 

مليـار لاير،  وجاءت صادرات المملكة إلى  424بمبلغ 

 523السودان والمغرب بالمرتبتين الخامسة و السادسة بنحو 

مليار لاير لكل منهما، واحتلت كل من لبنان وسوريا 

 025مليار لاير ومبلغ  521المرتبتين السابعة والثامنة بنحو 

 مليار لاير على التوالي.

 

  ي ا  الم فو ات  

    ً  ال سا  الجاري 

يعرف ميزان المدفوعات بأنه بيان إحصائي يوجز  

20112012*2013**2014
التغير٪  

2014

————————————————
-59454561786450790928843443.2أوالً :  ميزان الحساب الجاري

-66842669080059156437184437.1      أ. السلع والخدمات

-91776792463983459068948317.4          1. السلع

30.7-317639-243027-233839-249342          2 . الخدمات

3631541207508556184421.6      ب.  الدخـــــل األولي

8.0-145254-134510-114144-110197      ج.  الدخل الثانوي

ياً :  الحساب الرأسمالي -1.9-1233-1257-1017---ثان

-41387844598347449824558948.2ثالثاً :  الحساب المالي

-33.3-9809-14705-29178-48294      1 . االستثمار المباشر

601791194124773106225328.8      2 . استثمارات الحافظة

-421634112220511512431739.4      3 . استثمارات أخرى

-3598314220982593152485790.4      4 . األصول االحتياطية

00000.0          4 . 1. الذهب النقدي

165.3-2127-802-1626-1322          4 . 2. حقوق السحب الخاصة

164.7-4651-1080328781757          4 . 3. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-3503504208462618743163587.9          4 . 4. األصول االحتياطية األخرى

-30.7-14318-10444618067320668             4 . 4. 1. عملة وودائع

-2459042401732825424595383.7             4 . 4. 2  اوراق مالية

29.4-41612-32154-170864-180666الـســهــــو والـخــطـــأ

جدول رقم 8-7 : ميـــزان المدفـــوعــات

)مليون لاير(

 )-(  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.

 *  أولية.       ** تقديرية
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م، و حقق 4054بند السلع والخدمات أعلى فائض خالل عام 

م بينما حقق 4052بند الدخل األولي أعلى فائض خالل عام 

 م.4052بند صافي الدخل الثانوي أعلى عجز خالل عام 

 

 الس    الخ  ات   - 

 الس    -  

م 4052انخفض فائض الميزان السلعي خالل عام  

مليار لاير، مقارنة  13021في المئة ليبلغ  5121بنسبة 

مليار لاير في العام السابق. فقد انخفض  38221بفائض بلغ 

إجمالي الصادرات )تشمل الصادرات النفطية واألخرى( 

مليار لاير. أما بالنسبة  543423في المئة لتبلغ  320بنسبة 

في المئة لتبلغ  828بنسبة  ارتفعتللواردات )فوب( فقد 

مليار لاير خالل  11022مليار لاير مقارنة بحوالي  13021

العام السابق. وارتفعت الصادرات من الذهب غير النقدي في 

في المئة، كما ارتفعت الواردات من  124م بنسبة  4052عام 

 بالمئة . 821الذهب غير النقدي بنسبة 

 

 الخ  ات  - 

م 4052ارتفع العجز في حساب الخدمات خالل عام  

مليار لاير مقارنة بعجز  85121في المئة ليبلغ  8021بنسبة 

مليار لاير خالل العام السابق. ويرجع ارتفاع  42820بلغ 

العجز في حساب الخدمات بشكل رئيس إلى ارتفاع العجز في 

في المئة، حيث  1825صافي بند الخدمات الحكومية بنسبة 

مليار لاير  0522مليار لاير مقارنة بنحو  58020بلغ نحو 

خالل العام السابق، وإلى ارتفاع العجز في صافي بند السفر 

مليار لاير  مقابل  1021في المئة  حيث بلغ نحو  1321بنسبة 

مليار لاير خالل العام السابق، وإلى ارتفاع العجز في  8121

في المئة  4525بند صافي خدمات االعمال االخرى بنسبة 

مليار لاير  4022مليار لاير مقارنة بنحو  4221إلى نحو 

خالل العام السابق. كذلك ارتفع العجز في صافي بند الخدمات 

مليار لاير  420في المئة ليبلغ حوالي  5121المالية بنسبة 

مليار لاير في العام السابق، بينما ارتفع عجز  421مقابل 

في المئة ليبلغ نحو  821مدفوعات خدمات بند النقل بنسبة 

مليار لاير في العام السابق.  1424مليار لاير مقابل  1221

وفي الجانب االخر انخفاض العجز في صافي خدمات بند 

مليار لاير مقابل  5521في المئة ليبلغ  5225التشييد بنسبة 

مليار لاير في العام السابق. وانخفاض العجز في  5821

 122في المئة ليبلغ نحو  128صافي بند االتصاالت بنسبة 

مليار لاير خالل العام السابق،  123مليار لاير مقارنة بنحو 

في  120كذلك انخفاض العجز في صافي بند التأمين بنسبة 

مليار لاير في  121مليار لاير مقابل   125المئة ليبلغ نحو 

 العام السابق.  

 

 ال    ا  ل   - 

تشير بيانات ميزان المدفوعات الى ارتفاع صافي بند  

في المئة ليبلغ حوالي  4521م بنسبة 4052الدخل االولي لعام 

مليار لاير العام السابق،  1020مليار لاير مقابل  1523

بالرغم من ارتفاع العجز في صافي بند تعويضات العاملين  

مليار لاير، ويعود  422في المئة ليبلغ حوالي  520بنسبة 

االرتفاع إلى زيادة صافي بند دخل استثمارات الحافظة  بنسبة 

مليار لاير مقارنة بحولي  3520في المئة إلى حوالي  020

مليار ريــال خــالل العام السـابق، وكان له األثر  1125

األكبر في ارتفاع بند الدخل األولي عن العام السابق كما ساهم 

 4525انخفاض صافي عجز بند اإلستثمار المباشر  بنسبة  

 4220مليار لاير مقارنة بحوالي  5320في المئة إلى حوالي 

مليار لاير للعام السابق، بينما انخفض فائض بند دخل 

مليار  528في المئة إلى  8328االستثمارات األخرى  بنسبة 

 . مليار لاير في العام السابق 424لاير مقابل 

 

 ال    الثا وي  -ج    

ارتفع العجز في حساب الدخل الثانوي خالل عام  

مليار لاير مقابل  52128في المئة إلى  320م بنسبة 4052

مليار لاير خالل العام السابق، حيث  58221عجز بلغ 

في المئة، وارتفع  2120ارتفعت التحويالت الحكومية بنسبة 

في المئة إلى نحو  121بند تحويالت العاملين األجانب بنسبة 

مليار لاير. وتمثل قيمة تحويالت العاملين األجانب  58120

المقيمين في المملكة إلى دول العالم األخرى أحد أهم بنــود 

-   
-   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

                

  يار  
 ي ا  ال سا  الجاري     ر    يا   ر    

الس    الخ  ات  ي ا  ال سا  الجاري  

ال    ا  ل   ال    الثا وي 
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مدفوعــات الحسـاب الجــاري في ميــزان مدفوعات 

( تطور تحويالت 8-8المملكــة. ويوضح الجدول )رقم 

العاملين األجانب في المملكة ونسبتها إلى الناتج المحلي 

 م. 1002اإلجمالي منذ عام 

 

 ثانياً: الحساب الرأسمالي 

انخفض العجز في تحويالت الحساب الرأسمالي الى  

في المئة  ليبلغ حوالي  5.1م بنسبة 1052الخارج خالل عام 

مليار لاير في   5.1مليار لاير مقابل تحويالت بلغت   5.1

 العام السابق. 

 

 ثالثاً: الحساب المالي 

سجل بند صافي اإلستثمارات المباشرة خالل عام  

مليار لاير مقابل انخفاض بلغ  1.8م انخفاضاً بلغ 1052

وسجل صافي   . مليار لاير خالل العام السابق 52.1

مليار لاير مقابل  502.1استثمارات الحافظة ارتفاعاً بمبلغ 

مليار لاير خالل العام السابق، فيما سجل  12.8ارتفاع بلغ 

مليار  512.1صافي االستثمارات األخرى ارتفاعاً كبيراً بلغ 

مليار لاير خالل العام السابق  101.5لاير مقابل ارتفاع بلغ 

مليار لاير  12.1وسجلت األصول االحتياطية ارتفاعاً بمبلغ 

 مليار لاير خالل العام السابق.    111.1مقابل ارتفاع بنحو 

 

 مساعدات المملكة للدول النامية

تساهم الـمـمـلـكة في تقديم مساعدات وقروض  

مـيـسرة لـلدول النامية، حيث بلغ إجمالي المساعدات 

نسبة التحويالت للناتج المحليالناتج المحلي  للقطاع الخاص*

للقطاع الخاصمليون لايرالتغير السنوي ٪مليون لايرالعــام

———————————————————————————

20065729511.546336512.4

2007590093.053305011.1

20087854633.161197612.8

20099632922.665534714.7

2010981731.974553213.2

20111034855.484578012.2

20121073353.794079411.4

201312776819.0104231912.3

**20141349955.7114019111.8

جدول رقم 8-8 : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة

* باألسعار الجارية.                      ** أرقام أولية.

وعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من مصلحة اإلحصاءات العامة  مدـف زا ن اـل ا نـا ت مــي المصدر: بـي

والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

والقروض الخارجية المقدمة عبر القنوات الثنائية ومن خالل 

م( 1052 - 5112المؤسسات متعددة األطراف خالل الفترة )

(. وتشكل 1 - 8مليار لاير )جدول رقم  111.1نحو 

في المئة من اإلجمالي أي  88.0المساعدات والقروض 

مليار لاير، وبلغ إجمالي المساهمات في الجمعيات  150.1

في المئة من  1.1مليار لاير وبنسبة  58.0والمنظمات نحو 

اإلجمالي. أما المساعدات من خالل برامج العون متعدد 

مليار لاير  50.1األطراف فقد بلغت خالل تلك الفترة نحو 

 في المئة من اإلجمالي. 2.1وبنسبة 

 

أما بالنسبة لمساعدات وقروض المملكة الخارجية  

المقدمة عبر القنوات الثنائية ومن خالل الجمعيات والمنظمات 

م، فقد بلغت 1052والمؤسسات متعددة األطراف خالل عام 

في المئة مقارنة  512.1مليار لاير بارتفاع نسبته  11.5نحو 

بالعام السابق. وشكلت المساعدات والقروض المقدمة خالل 

مليار لاير  10.1م الجزء األكبر بقيمة بلغت 1052عام 

في المئة من اإلجمالي، وبارتفاع  نسبته  12.1وبنسبة 

م. وبلغ إجمالي 1051في المئة مقارنة بعام  525.1

مساهمات المملكة في الجمعيات والمنظمات خالل عام 

في المئة من  1.5مليار لاير وبنسبة  5.2م نحو 1052

في المئة مقارنة بالعام  15.0بلغت نسبته  وبارتفاعاإلجمالي، 

السابق. وبلغ إجمالي مساعدات المملكة من خالل العون 

مليون لاير  11.0م نحو 1052متعدد األطراف في عام 

 15.5في المئة من اإلجمالي، وبانخفاض نسبته  0.1وبنسبة 

 في المئة مقارنة بالعام السابق. 
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 تطورات  عر الصرف

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في  

المحافظة على سعر الصرف الرسمي للريال السعودي 

لاير لكل  8211مقابل الدوالر األمريكي عند سعر 

م. وارتفع مؤشر سعر 4052دوالر أمريكي خالل عام 

في المئة من  828الصرف الفعلي اإلسمي بنسبة 

 502255م إلى 4058نقطة في نهاية عام  500211

م. وارتفع مؤشر سعر 4052نقطة في نهاية عام 

في المئة من  224الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 

 501281م إلى 4058نقطة في نهاية عام  505201

  ■م 4052نقطة في نهاية عام 

العونمساهمات في

المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالياألطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————

19941650986042352

199516132706382521

199616882936112592

19979712664881725

199828582664843608

199950894353715895

200086513713719393

200186782552749207

2002956620625510027

20031010621419110511

200467672031627132

200536742821744130

200677662621688196

200761041980948178

20081896421957721236

200911676284178415301

201010816783228513884

201118442752120620400

2012419831444217763

2013208431241110723191

20145033616269952061

2104561798310864239303اإلجمالي

للفترة  )1994-  2014 (

 )مليون لاير(

المصدر:  وزارة المالية .

جدول رقم 8-9 : مساعدات المملكة الخارجية
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إليجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع  جعجعلعة العنعمعو 

 االقتصادي.

 

وتضمنت الميزانية برامج ومشاري  جديعد  ومعرا عل   

مليار  581إضافية لبعض المشاري  التي سبق اجتمادها بنحو 

ريـال. وفي ما يلي استعراض ألبرز ما تضعمعنعتعم العمعيعزانعيعة 

العامة للدولة من اجتمادات مخصصة لإلنفاق جلى القطاجعات 

 الرئيسة. 

 

 قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية:

خصص لقطاجي التعليم وتنمية الموارد البشرية نعحعو  

في المئة من المصروفعات  6155مليار ريـال تمثل نحو  652

 256م، وبزياد  نسعبعتع عا 6151المعتمد  بالميزانية خالل جام 

في المئة جما تم تخصيصم في ميزانية الععام العمعالعي السعابعق 

 (.6-9م( )جدول رقم 6151هـ )5122/5121

 

وفي مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ  

مشروع الملك جبدهللا بن جبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" 

مليار ريـال من خالل شركة "تطوير التعليم  9البالغة تكاليفم 

 القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة. 

 

وفي مجال التعليم العالي، تم اجتماد مشاري  جديد   

واضافات لبعض المشاري  القائمة، وكافة الجامعات بتكلفة 

مليار لاير، وتأهيل كليات البنات في  5652بلغت أكثر من 

مليار لاير وافتتاح  1جدد من الجامعات بتكاليف تبلغ اكثر من 

جامعات جديد  هي )جامعة جد ، وجامعة بيشة، وجامعة  2

 فر الباطن(. وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين 

لالبتعاث الخارجي مسيرتم   يث تجاوز جدد المبتعثين  من 

  2أقر مجلس الوزراء في جلستم المنعقد  يوم الخميس 

م العمعيعزانعيعة 6151ديسمبر 61هـ الموافق 5122ربي  األول 

م(، العتعي 6151هـع )5121/5122العامة للدولة للعام المالي 

جاءت  تحفيزية بإبعقعاء االنعفعاق جعنعد مسعتعور معرتعفع  ر عم 

التراجع  العكعبعيعر فعي أسعععار العنعفعإ  عيعث قعدرت إجعمعالعي 

 152مليار لاير، بزياد  طفيفة نسبت ا  821المصروفات بنحو 

في المئة جن الميزانية المقدر  للعام المالي السعابعق. و عرصعا  

من الدولة بأن تكون هذه الميزانية استمرارا   لتعععزيعز مسعيعر  

التنمية فقد تم توجيم هذه الموارد لإلنفاق جلى الجوانب االكثر 

دجما  للنمو االقتصادي وتعزيعز جعايبعيعة االقعتعصعاد العوطعنعي 

لالستثمار وتوفير مزيٍد من فرص العمل للمواطنين من خعالل 

التركيز جلى قطاجات التنمية البشعريعة والصعحعة والعخعدمعات 

 االجتماجية.

 

وقدرت الميزانية العامة لعلعدولعة إجعمعالعي اإليعرادات  

معلعيعار  151م( بعنعحعو 6151هـ )5121/5122للعام المالي 

في العمعئعة جعن تعقعديعرات العععام  5251لاير، بانخفاض نسبتم 

معلعيعار لاير،  811المالي السابق التي قدرت اإليرادات بنحو 

م )جدول 6151مليار لاير خالل جام  511وقُدر العجز بنحو 

 في المئة من  الناتج المحلي اإلجمالي.  156( يمثل 5-9رقم 

 

المممممالممي الممريمميمم ممة لمملممممميممعاممميممة الممعممالممة لمملمم ولممة لمملممعمما  

  (:5172هـ )7341/7341 المالي

استمر التركيز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي  

م( جلى العمعشعاريع  العتعنعمعويعة فعي 6151هـ )5121/ 5122

قطاجات التعليم، والصحة، والخدمات األمنعيعة واالجعتعمعاجعيعة 

والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والعطعرق، والعتعععامعالت 

اإللكترونية، ودجم البحث العلمي لتشجي  البيئة االسعتعثعمعاريعة 

 المالية العالة              

التغيرالعام الماليالعام المالي

٪1437/1436هـ )2015م(1436/1435هـ )2014م(

—————————————————————————

-85571516.4إجمالي اإليرادات

8558600.6إجمالي المصروفات

---0145الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

ية العامة للدولة جدول رقم 9-1 : تقديرات الميزان

)مليار لاير(



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية العامة

                                                                                      

551 

وتضمنت الميزانية مشاري  صحية جديد  السعتعكعمعال  

إنشاء وتج يز مستشفيات ومراكز الرجايعة الصعحعيعة األولعيعة 

بجمي  مناطق المملكة، ومشاريع  إلنشعاء ثعالث مسعتعشعفعيعات 

طبيعا ، جديد ، وثالثة مختبرات لبنوك الدم، وأ َد جشر مركزا  

وجشر جيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تعجع عيعز وتعأثعيعث 

جدد من المرافق الصحية واإلسكان وتعطعويعر العمعسعتعشعفعيعات 

 القائمة.

مستعشعفعى  جعديعدا  بعمعنعاطعق  551ويجري  اليا  تنفيذ  

سعريعر، بعاإلضعافعة إلعى  61111المملكة بطاقة سريرية تبلغ 

ألف طالب  611الطلبة  والطالبات الدارسين في الخارج  

 مليار لاير . 6651وطالبة  بنفقات سنوية تبلغ 

 

  لخ لات الصحية والتنمية االجتماعية:ا

بلغ ما خصص لقطاجات الخدمات الصحية والتعنعمعيعة  

ملعيعار  8655االجتماجية بالقطاجين )المدني والعسكري( نحو 

في المئة جما تم تخصيصم في معيعزانعيعة  1لاير بزياد  نسبت ا 

في المئة من النفقات المعتعمعد   951العام السابق، يمثل  والي 

 بالميزانية. 

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ
——————————————————————

20929624.521602225.1الموارد البشرية

235062.7223482.6النقل والمواصالت

495375.8481485.6الموارد االقتصادية

781669.1820719.5الصحة والتنمية االجتماعية

135401.6125921.5تجهيزات البنية األساسية

346104.0341924.0الخدمات البلدية

30285935.430694735.7الدفاع واألمن القومي

845589.9805759.4اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

153751.8149781.7مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة

435535.1421274.9اإلعانات المحلية

855000100.0860000100.0المجموع

)مليون لاير(

المصدر: وزارة المالية

——————————————
1437/1436هـ )2015م(1436/1435هـ )2014م(

——————————————

)حسب القطاعات الرئيسة(

ية العامة التقديرية للدولة جدول رقم 9-2 : توزيع اعتمادات الميزان

     

    

    

    
    

    

     

    

    
    

(   5172)هـ 7341/ 7341تو ي  اعتمادات ليعامية العا  المالي :   7ر م  يامي رقم  

    ال طاعات الريي ة 

الموارد البشرية     الن   والموا ات     الموارد االقتصادية  

الصحة والتنمية االجتماعية     ت  يعات البنية ا  ا ية     الخ لات البل ية    

ال  اع وا ل  ال ولي     ا دار  العالة والمرا   والبنود العالة     ل   ات ا قرا  الح ولية المتخصصة    

ا عامات المحلية   
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خمس مدن طبية إضافة العى ثعالث معدن طعبعيعة لعلعقعطعاجعات 

سعريعر. وتعم  51111األمنية والعسكرية بسعة سريرية تبلعغ 

م( اسعتعالم 6151هـ  )5122/5121في العام المالي السابق 

مستشفى  جديدا  بمختلف مناطق المملكة بعطعاقعة سعريعريعة  62

 سرير. 1111تبلغ 

 

وفي مجال الخدمات االجتماجية، تضمنت العمعيعزانعيعة  

معقعرات  1مقرا  لألندية الرياضيعة و52مشاري  جديد  إلنشاء 

وصعاالت  لعذوي اال عتعيعاجعات العخعاصعة، ودورا  لعلعرجعايععة 

والععمععال ععتععة االجععتععمععاجععيععة والععتععأهععيععل، ومععكععاتععب لععلععضععمععان 

االجتماجي، اضافة إلى زياد  المخصصات السنويعة لعأليعتعام، 

ويوي اال تياجات الخاصة، والضعمعان االجعتعمعاجعي، ودجعم 

برامج معالجة الفقعر، والصعنعدوق العخعيعري العوطعنعي. وبعلعغ 

إجمالي ما تم تخصيصم لبرامج معالجة الفقر والمعخعصعصعات 

السنوية المتعلقة باأليتام ويوي اال تياجات الخاصة والضمان 

م(  عوالعي 6151هـ )5121/5122االجتماجي للعام المالي  

 مليار  لاير. 21

 

 الخ لات البل ية:

بلغ ما تم تخصيصم لقطاع الخدمات البلديعة، وتشعمعل  

وزار  الشؤون البلدية والقروية، واألمانعات والعبعلعديعات نعحعو 

فعي العمعئعة معن إجعمعالعي  1مليار لاير، يمثعل  عوالعي  2156

فعي العمعئعة  556النفقات المعتمد  بالميزانية، بانخفاض نسبتعم 

 م.6151جما تم تخصيصم في ميزانية العام المالي 

 

 قطاع الن   والموا ات:

 6652ُخصص لقطاع النقعل والعمعواصعالت  عوالعي  

في المئة من النفقعات العمعععتعمعد   652مليار لاير، يمثل  والي 

في المعئعة  159م، بانخفاض نسبتم 6151بالميزانية خالل جام 

جن العام المالي السابق. وتضمنت الميزانيعة مشعاريع  جعديعد  

وإضافات للمشاري  القائمة لعلعطعرق، والعمعوانعخ، والعخعطعوط 

الحديدية، والمطارات، والخعدمعات العبعريعديعة تعبعلعغ تعكعلعفعتع عا 

مليار ريـال،  يث شمعلعت العمعيعزانعيعة  2251التقديرية  والي 

اجعتعمعاد مشعاريع  لعتعنعفعيعذ طعرق رئعيعسعة وثعانعويعة وفعرجعيعة 

 6111واستكماالت للطرق القائمة التي يبلغ اجمالي اطوالع عا 

كيلومترا ، ليبلغ اجمالي الطعرق العتعي اجعتعمعدت خعالل خعطعة 

ألف كيلومتر. وتضمنت اجتمادات  62التنمية التاسعة   والي 

جديد  لتنفيذ خمسة طرق محورية رئيسة  م  البنيعة العتعحعتعيعة 

 مليار لاير. 61لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 

 

 قطاعات أخرى: 

بلغ المخصص لقطاع تنمية الموارد االقتصادية نعحعو  

في المئة من إجمالي النفقعات  152مليار لاير تمثل نحو  1855

فعي العمعئعة جعمعا تعم  658المعتمد  بالميزانية بانخفاض نسبتم 

م،  يث تعم اجعتعمعاد 6151تخصيصم في ميزانية العام المالي 

 62مشاري  جديد  وزيادات لمشاري  قائمة بتكلفة تبلغ  والي 

 مليار لاير.

 

معلعيعار لاير  1655وُخصص لإلجانات المحلية  نحو  

فعي العمعئعة معن إجعمعالعي العنعفعقعات العمعععتعمعد   159تمثل نحو 

في المئة جما تم تعخعصعيعصعم  252بالميزانية، بانخفاض نسبتم 

 في العام السابق.

 

وبلغ المخصص لإلدار  العععامعة والعمعرافعق والعبعنعود  

فعي العمعئعة  951مليار لاير. تمثل ما نسبتم  8152العامة نحو 

 151من إجمالي النفقات المعتمد  بالميزانية، بانخفاض نسبتعم 

 في المئة جن العام السابق. 

 

الممملمحم مـمة ليعاميات الم   ات المعمالمة  ات الممميمعامميمات 

 ممالممممميممعاممميممة الممعممـممـممـممـممالممة لمملمم ولـممـممة لـمملممعممـممـممـمما  المممممـممالممي 

  (:5172هـ )7341/7341

صععدر مععرسععوم مععلععكععي بععتععقععديععر إيععرادات واجععتععمععاد  

مصروفات ميزانيات المعؤسعسعات العععامعة يات العمعيعزانعيعات 

هـ   5121/5122الملحقة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 

م(،  يث بلغ إجمالي تقديرات اجتمادات العمعؤسعسعات 6151) 

 52551مليار ريـال ،مقارنة بعحعوالعي  52251العامة  والي 

معلعيعار  656مليار ريـال في الععام السعابعق بعزيعاد  معقعدارهعا 

فعي العمعئعة، وتشعكعل معيعزانعيعات تعلعك  551ريـال، وبعنعسعبعة 

بالميعزانعيعة   المعتمد في المئة من النفقات  59المؤسسات نسبة 

م(، وقعد  صعلعت 6151هـ )5121/5122خالل العام المالي 

ال يئة العامة لإلجالم المرئي والمسمعوع  جعلعى أجعلعى نسعبعة 

فعي العمعئعة. وقعد تعم تعخعصعيعص  1658زياد  سنويعة بعلعغعت 

معلعيعون  11اجتمادات جديد  لكل من هيئة النقل العام بحوالي 

مليون لاير، وجامعة  فر  11156لاير، وجامعة جد  بحوالي 

معلعيعون لاير، وجعامعععة بعيعشعة  بعحعوالعي  119الباطن بنحو 

 (. 2-9مليون لاير )جدول رقم  22258

 

  (5173ا يرادات والمصرو ات الفعلية للعا  المالي )

سععجععلععت اإليععرادات الععفعععععلععيععة لععلعععععام الععمععـععـععالععي  

فعي العمعئعة،  951م( انخفاضا  نسبتم 6151هـ )5122/5121
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التغير  ٪العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي

1437/36هـ1437/36هـ1436/35هـ1435/34هـ1434/33هـ

)2015م()2015م()2014م()2013م()2012م(

——————————————————————

1710.11897.21752.01840.85.1المؤسسة العامة للموانئ

20413.024690.026595.028478.07.1الخطوط الجوية العربية السعودية

1914.72236.82481.72916.717.5المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

-15461.315692.616576.115574.86.0المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

-1765.42036.31876.01657.111.7المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

-8099.89105.39021.08392.97.0الهيئة الملكية للجبيل وينبع

-183.7190.1396.0390.01.5الهيئة  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

154.7179.3308.5341.610.7الهيئة العامة لالستثمار

-8625.59424.09545.18610.09.8جامعة الملك سعود

-4471.35710.05984.65965.00.3جامعة الملك عبدالعزيز

-1244.91345.91394.41357.62.6جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2850.73815.84112.94146.90.8جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

828.41005.11033.71047.01.3الجامعة اإلسالمية

1856.52204.42296.22296.70.0جامعة الملك فيصل

2189.62690.62823.12902.42.8جامعة أم القرى

-3048.43605.13726.53250.812.8جامعة الملك خالد

1619.12078.02230.72354.75.6جامعة طيبة

1970.32351.02565.42604.81.5جامعة القصيم

1554.92040.42064.62102.71.8جامعة الطائف

-1429.01771.51851.21748.05.6جامعة  جازان

1022.61440.51453.41464.70.8جامعة الجوف

1039.31330.51365.01389.71.8جامعة حائل

986.61287.61361.21363.10.1جامعة تبوك

769.6941.3997.71017.82.0جامعة الباحة

766.41079.21172.51224.14.4جامعة نجران

1173.82195.92603.52685.83.2جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

724.6932.71002.31030.42.8جامعة الحدود الشمالية

-2367.52907.83216.23143.32.3جامعة الدمام

812.11239.71311.01340.22.2جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

)مليون لاير(

تابع الجدول

يات المؤسسات العامة جدول رقم 9-3 : ميزان

المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتلك السنوات المالية. 
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التغير  ٪العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي

1437/36هـ1437/36هـ1436/35هـ1435/34هـ1434/33هـ

)2015م()2015م()2014م()2013م()2012م(

——————————————
—————

—
———

493.1949.4960.01039.08.2جامعة المجمعة

759.0896.81001.61112.611.1جامعة شقراء

-4795.35318.15342.45274.41.3المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

1797.52150.42289.22407.55.2مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

519.3565.1657.6664.01.0معهد اإلدارة العامة

4983.05713.06226.37027.612.9مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

1704.71837.31968.82144.18.9هيئة الهالل األحمر السعودي

1968.52730.03387.63551.44.8المؤسسة العامة للصناعات الحربية

-216.2236.0284.0279.71.5هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

511.3703.0794.0814.32.6الهيئة العامة للسياحة واالَثار

-890.0993.6976.0926.05.1هيئة االتصاالت السعودية وتقنية المعلومات

686.1994.11066.91167.29.4الهيئة العامة للغذاء والدواء

2277.42524.02859.03156.110.4المؤسسة العامة للبريد السعودي

-15456.716588.716038.015531.63.2الهيئة العامة للطيران المدني

84.2116.3129.7141.99.4هيئة حقوق اإلنسان

-409.3589.4672.6663.01.4الهيئة العامة للمساحة

500.0500.0500.0566.213.2مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية

354.9378.9385.91.9---الجامعة السعودية االلكترونية

423.4562.2597.66.3---البنك السعودي للتسليف واالدخار

-----80.085.0---الهيئة العامة للوالية على اموال القاصرين

1630.81870.51976.95.7---هيئة االذاعة والتلفزيون

182.7229.8263.414.6---وكالة االنباء السعودية

7.034.552.752.8---الهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع

---100.073.4------هيئة تقويم التعليم العام

---57.0---------هيئة النقل العام

---440.2---------جامعة جدة

---409.0---------جامعة حفر الباطن

---366.8---------جامعة بيشة

129105.4153508.6161532.2163727.01.4اإلجمالي

المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتلك السنوات المالية. 

يات المؤسسات العامة تابع جدول رقم 9-3 : ميزان

 ) --- ( غير متوفرة.

)مليون لاير(
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في المئة في العام السابق لتعصعل  152مقارنة بانخفاض نسبتم 

فعي العمعئعة معن  2152مليار لاير أي ما نسبتعم  511151إلى 

فعي العمعئعة جعن  6655الناتج المحلي اإلجمالي بزياد  نسبت عا 

(. ويعععزر انعخعفعاض 1-9تقديرات الميزانيعة  )جعدول رقعم 

إجمالي اإليرادات إلى انخفعاض االيعرادات العنعفعطعيعة بعنعسعبعة  

 في المئة .  5558

 

وبلغ إجمالي العمعصعروفعات العفعععلعيعة لعلعععام العمعالعي           

في العمعئعة  2951مليار لاير أي ما نسبتم  5551م نحو 6151

مليار لاير أو  611من الناتج المحلي اإلجمالي، بزياد  قدرها 

في المئة جن تقديرات الميزانية،  وبلغ العجعز  6958ما نسبتم 

 2151م( نعحعو 6151هـع )5122/5121الفعلي للعام المالي 

في العمعئعة معن العنعاتعج العمعحعلعي  652مليار لاير مشكال  نسبة 

معلعيعار لاير يعمعثعل  58152اإلجمالي، مقارنة بفائض مقداره 

في المئة  من الناتج المعحعلعي اإلجعمعالعي فعي العععام  251نسبة 

 (. 6-9، ورسم بيــاني  رقــم  1-9السابق )جدول رقم 

 ا يرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

فعي  5558تراجعت اإليرادات النفطية الفعلية بنسعبعة  

م معقعابعل 6151مليار لاير، خالل جام  95252المئة إلى نحو 

 في المئة في العام السابق. 952انخفاض نسبتم 

 

 8151وبلغ النصيب المئوي لإليرادات النفطية نعحعو  

م 6151في المئة من إجمالي اإليرادات العفعععلعيعة خعالل جعام 

 (. 2-9في المئة في العام السابق )جدول رقم  8951مقابل 

 

فعي  8وسجلت اإليرادات   ير النفطية ارتفاجا  نسبتم  

م 6151معلعيعار لاير خعالل جعام  525المئة لتصل إلى نحو 

في المئة في العععام السعابعق. وبعلعغ  5852مقابل ارتفاع نسبتم 

في العمعئعة  5651النصيب المئوي لإليرادات  ير النفطية نحو 

في المعئعة  5151م مقابل 6151من إجمالي اإليرادات في جام 

 (.2-9، والرسم البياني رقم 2-9في العام السابق )جدول رقم 

  

القيمة

التغير 

٪

النسبة الى 

الناتج المحلي 

القيمةاالجمالي*

التغير 

٪

النسبة الى 

الناتج المحلي 

التغير ٪القيمةاالجمالي*

النسبة الى 

الناتج المحلي 

االجمالي*

————————————————————————————

37.3-41.410443669.7-124739811.645.311563617.3إجمالي اإليرادات

32.6-37.191334611.8-114481810.741.610350469.6اإليرادات النفطية

10258023.03.712131518.34.31310208.04.7اإليرادات األخرى

8733055.631.797601411.835.0110990313.739.7إجمالي المصروفات

9.531196719.211.237024518.713.2-2616795.3المصروفات الرأسمالية

61162611.122.26640478.623.873965811.426.4المصروفات الجارية

-2.3-136.3-6.565537-37409328.513.618034751.8الفائض / العجز

——–———————————–———————————–—————————

* تشمل رسوم االستيراد) باألسعار الجارية (

المصدر: وزارة المالية.

)مليون لاير(

1436/1435هـ )2014م(1435/1434هـ )2013م(1434/1433هـ )2012م(

جدول رقم 9-4 : اإليرادات والمصروفات الفعلية
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يةأرقام فعلية يةأرقام فعليةتقديرات الميزان يةأرقام فعليةتقديرات الميزان تقديرات الميزان
—————————————————————————————

124739870200011563618290001044366855000إجمالي اإليرادات

11448186210001035046727000913346735000إيرادات النفط

10258081000121315102000131020120000اإليرادات األخرى

8733056900009760148200001109903855000إجمالي المصروفات

0-37409312000180347900065537الفائض )العجز(

)2012م(

ية العامة للدولة جدول رقم 9-5 : األرقام الفعلية والتقديرية للميزان

)مليون لاير(

1436/1435هـ 1435/1434هـ

)2013م(

المصدر: وزارة المالية.

——————————— ——————————————————————

)2014م(

1434/1433هـ

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
———————————————————— —————    

1432/143167026590.4713519.6741616هـ (2010)

1433/1432103436092.5834327.51117792هـ (2011)

1434/1433114481891.81025808.21247398هـ ((2012)

1435/1434103504689.512131510.51156361هـ (2013)

1436/143591334687.513102012.51044366هـ (2014)*

اإليرادات غير النفطية

)مليون لاير(

جدول رقم 9-6 : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

المصدر: وزارة المالية.

اإليرادات النفطية
إجمالي اإليرادات —————————————— ——————————————

* بيانات أولية

-511

1

511

311

111

 11

7111

7511

ا يرادات النفطية جمالي ا يرادات ا يرادات ا خرى الع ع/الفاي  جمالي المصرو ات

 
ر 
يا
لل

( 5173)هـ 7341/ 7342الميعامية الت  يرية والفعلية للعا  المالي  :   5ر م  يامي رقم  

أرقا   علية  ت  يرات الميعامية 



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية العامة

                                                                                      

565 

 المصرو ات الفعلية ال ارية والرأ مالية

سجلت المصروفات الفعلية الجارية ارتعفعاجعا  نسعبعتعم  

معلعيعار لاير فعي جعام  12951في المئعة لعتعبعلعغ نعحعو  5551

في المئة في العععام السعابعق.  852م مقابل ارتفاع نسبتم 6151

فعي  2252وبلغ النصيب المئوي للمصروفات الجاريعة نعحعو 

فعي  28م مقابل 6151المئة من اجمالي المصروفات في جام 

المئة في العام السابق. وسعجعلعت العمعصعروفعات العرأسعمعالعيعة 

معلعيعار لاير  21156في المئة لتبلغ نحو  5851ارتفاجا  نسبتم 

في المئة في الععام  5956م مقابل ارتفاع نسبتم 6151في جام 

السابق، وبلغ النصيب المئوي للمصروفات الرأسعمعالعيعة نعحعو    

م معقعابعل 6151في المئة من إجمالي المصروفات لعام  2251

، 1-9في المئعة فعي العععـعام السعابعق )جـعـعدول رقعم  26نحو 

 (. 1-9والرسم البياني رقـــم 

 

  نادي  التنمية المتخصصة و رالج التموي  الح ولية:

بلغ  جم ما تم صرفم من القروض التي تُقَدَّم من قبل  

صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناجية 

السعودي، والبنك السعودي للتسليف واإلدخار، وصندوق 

إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئوي ٪المبلغالعام
————————————————————————————

1432/143145504369.619884230.4653885هـ (2010)

1433/143255050066.627620033.4826700هـ (2011)

1434/143361162670.026167930.0873305هـ ((2012)

1435/143466404768.031196732.0976014هـ (2013)

1436/143573965866.637024533.41109903هـ (2014)*

)مليون لاير(

جدول رقم 9-7 : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الرأسماليةالمصروفات الجارية

——————————————

* بيانات أولية

المصدر: وزارة  المالية.

—————————————

   45  2 57  1 4  5 23  7 1    27  1 32

71 1 73 1   15 1 31   55 71 3 75 22

1

71

51

41

31

21

11

11

 1

 1

711

511 511 5171 5177 5175 5174 5173

ية
 و
 ل
بة
 
م

ا يرادات الفعلية النفطية وغير النفطية:   4ر م  يامي رقم  

ا يرادات غير النفطية  ا يرادات النفطية 
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التنمية الزراجية، وصندوق االستثمارات العامة، وبرامج 

اإلقراض الحكومي منُذ إنشائ ا و تى ن اية العام المالي 

مليار ريـال،  181م(  والي 6151هـ )5122/5121

ويُتََوقَّ  أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خالل العام 

مليار  1251م( أكثر من 6151هـ )5121/5122المالي 

ريـال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي 

ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ  جم جمليات تمويل 

وضمان الصادرات من السل  والخدمات الوطنية منُذ تأسيس 

م( 6151هـ )5122/5121البرنامج إلى ن ايـــة العام المالي 

 مليار ريـال. 21نحو 

 

 م بة ع ع الميعامية الفعلي  لى الناتج المحلي ا جمالي

م إلعى أن جعجعز 6151تشير بيعانعات العععام العمعالعي  

 652مليار لاير، مشكال  نسبعة  2151الميزانية العامة للدولة بلغ 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، معقعارنعة بعفعائعض معقعداره 

في المئة من الناتج  المحعلعي  251مليار لاير وما نسبتم  58152

 (. 8-9االجمالي في العام السابق )جـدول رقم 

 

 ال ي  العا 

فعي  6251سجل  جم الدين العام القائم انخفاضا  نسبتم  

م( لعيعبعلعغ 6151هـع )5122/5121المئة في ن اية العام المالي 

فعي العمعئعة معن العنعاتعج  552مليار لاير يمثل نسبعة  1152نحو 

في المئة في  نع عايعة العععام  656المحلي اإلجمالي مقارنة بنسبة 

 (■9-9السابق )جدول رقم 

  

1

711

511

411

311

211

111

111

 11

511 511 5171 5177 5175 5174 5173

  
 

 
ر 
يا
لل

تطور المصرو ات الفعلية ال ارية والرأ مالية:   3ر م  يامي رقم  

المصرو ات الرأ مالية   المصرو ات ال ارية  

الناتج المحلي اإلجمالي*

)باألسعار الجارية(السنة

—————————————————————————————

1433/1432251065029109211.6هـ (2011)

1434/1433275233437409313.6هـ ((2012)

1435/143427912591803476.5هـ (2013)

-2.3-1436/1435279843265537هـ (2014)**

* تشمل رسوم االستيراد.             ** بيانات أولية

نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي ٪
ية فائض أو عجز الميزان

ية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي جدول رقم 9-8 : نسبة فائض/عجز الميزان

)مليون لاير(

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات – وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية.
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المسددالمقترضالعام المالي
حجم الدين العام القائم في 

نهاية العام
التغير ٪

الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(

نسبة الدين العام إلى 

الناتج المحلي 

اإلجمالي ٪

———————————————————————————————

19755438.5-1432/1431155812416699925.8هـ (2010)

25106505.4-1433/143254223692213549918.9هـ (2011)

27523343.0-516518384838.1---1434/1433هـ ((2012)

27912592.2-237306011828.3---1435/1434هـ (2013)

27984321.6-158584426026.4---1436/1435هـ (2014)*

     )مليون لاير(

جدول رقم 9-9 : الدين العام

المصدر: وزارة المالية، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.
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أسواق النفط العالمية، إضافة إلى تراجع معدلي النمو للقققطقا  

في المئة، مقارنقة بقنقمقو نسقبقتقه  6.8غير النفطي ليبلغ نسبته 

في المئة في العام السابق، وللقطا  الخاص ليبلغ نسقبقتقه  2.2

في المقئقة فقي القعقام  6..5في المئة، مقارنة بنمو نسبته  2.1

السابق. علماً أن القطا  الحكومي سجق  ارتقفقاعقاً فقي القنقمقو 

 في العام السابق. 1.5في المئة مقاب  نمو نسبته  8.8نسبته 

 

وحسب األرقام األولية نما الناتج المقحقلقي ااجقمقالقي  

( )يشم  رسوم االستيراد( ..5م = .2.5)بـاألسعار الثابتة 

م، مقاب  نـمـو نـسقـقبقتقه 2.51في المئة خالل عام  5.1بنسبة 

فـي الـمـئة في العام السابق. وسـجـ  الـقـطـقا  القنقفقطقي  2.5

في المئة  نقتقيقجقة ارتقفقا  إنقتقا  القنقفقط،  5.1ارتفاعاً نسبته 

 م4102الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

م، 2.51االقتصاد المحلي نقمقوخ خقالل عقام  واص  

محققاً معدالت نمو مختقلقفقة تقمقلقا ققطقاعقات مقتقنقوعقة فقي 

االقتصاد الوطني. وقد قامقا مصقلقحقة االحصقالات القعقامقة 

م كسنة أساس فقي حسقاا القنقاتقج .2.5مؤخراً باعتماد سنة 

المحلي ااجمالي. وتشير األرقام األولية إلى أن الناتج المحلقي 

)يشم  رسوم االسقتقيقراد( سقجق   باألسعار الجاريةااجمالي 

م، مقققابق  2.51فقي القمقئقة خقالل عقام  5..ارتفاعاً نسبته 

في المئة في العام السابق. ويعزى التراجقع  5.1ارتفا  نسبته 

في معدل نمو الناتج المحلي بشك  رئيس إلى انكماش الققطقا  

في المئة خالل العام، مقاب  انكماش نسبتقه  2.1النفطي بنسبة 

في المئة في العام السابق، بسبب انخفاض األسقعقار فقي  8.2

 الح ابا  ال    ة  التنم ة ال  ا  ة                                  

القيمة
نسبة 

النمو ٪

النصيب 

المئوي
القيمة

نسبة 

النمو ٪

النصيب 

المئوي

——————————————————

الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

41.8-46.211689779.4-112907896.2- قطاع النفط

214792969.253.016059358.657.4- القطاع غير النفطي

104231910.837.311401919.440.7 أ-  القطاع الخاص

4369775.715.74657456.616.6ب- القطاع الحكومي

27700851.499.227749120.299.2الناتج المحلي اإلجمالي

0.82352011.10.8-3211741.5- رسوم االستيراد

27912591.4100.027984320.3100.0إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

43.510376151.542.7-110223821.6- قطاع النفط

213088106.455.713742775.056.5- القطاع غير النفطي

9088467.038.79595855.639.5 أ-  القطاع الخاص

3999645.117.04146923.717.1ب- القطاع الحكومي

23311922.799.224118923.599.2الناتج المحلي اإلجمالي

0.8199864.20.8-3191811.8- رسوم االستيراد

23503732.7100.024318773.5100.0إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

معامل االنكماش الضمني )2010=100(

-1153.2-1191.2الناتج المحلي اإلجمالي

-11310.8-11264.7- قطاع النفط

21132.71173.4- القطاع غير النفطي

جدول رقم 10-1 : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات

)مليون لاير(

 *  بيانات أولية.

 المصدر:   مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات-  وزارة االقتصاد والتخطيط.

2013*2014
——————————————————————————

الناتج المحلي اإلجمالي باألسـعار الثـابتة  )2010=100( 
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 م وبمعدالت متفاوتة. 2.51االقتصاد حققا نمواً خالل عام 

 

فقد سج  نشاط الصناعات التحويلية )تشقمق  تقكقريقر  

في المئة، مقاب  نقمقو  5.6النفط( أعلى معدل نمو بلغا نسبته 

سج  نشقاط القتقشقيقيقد وفي المئة في العام السابق.  5.1نسبته 

فقي  5.6في المئة، مقاب  نمو نسبتقه  8.5نسبته   نمواً والبنال 

السابق بسبب استمرارية القتقوسقع القكقبقيقر فقي المئة في العام 

. وسج  نشاط القنققق  عمليات إنشال المباني ومشاريع االسكان

في المئة، مقابق  نقمقو  8.2نسبته  نمواً والتخزين واالتصاالت 

في المئة في العام السابق. كمقا نقمقا نشقاط تقجقار   8.1نسبته 

فقي القمقئقة  ..8الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بقنقسقبقة 

في المئة في العام السقابقق.  8.8خالل العام، مقاب  نمو نسبته 

وسج  نشاط المرافق العامة )الكهربال والغاز والقمقال( نقمقواً 

فقي  5.8في المئة خالل العام، مقاب  نمقو نسقبقتقه  1.6نسبته 

المئة في العام السابق. وسج  نشاط خدمات القمقال والقتق مقيقن 

في المئة، مقاب   1.5والعقارات وخدمات األعمال نمواً نسبته 

نشقاط    وسقجق في المقئقة فقي القعقام السقابقق.  2.2نسبته  نمو

التعدين والتحجير )يشمق  القزيقا القخقام والقغقاز القطقبقيقعقي، 

ونشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى( أدنى معدل نقمقو بقلقغقا 

في المئة  5.1في المئة، مقاب  انخفاض نمو نسبته  6..نسبته 

 (. 2-.5في العام السابق )جدول رقم 

في المئة في العام السابق. كقمقا  5.8مـقـابـ  انخفاض نـسـبـته 

فقي القمقئقة،  ..1سج  القطا  غـيـر الـنـفـطـي نمقواً نسقبقتقه 

فـي الـمـئـة في القعقام السقابقق. وسقجق   8.1مقاب  نمو نسبته 

فـي الـقمقـقئقة، مقققارنقة بقنقمقو  1.8القطا  الخاص نمواً نسبته 

في المئة في العام السابق. كقمقا سقـقجقـق  القققطقا    ..5نسبته 

فـي الـمـئـة مـقـابـ  نـمـو نـقسقـقبقتقه  5.5الحكومي نمواً نسبته 

  (.5-.5فـي الـمـئـة في العام الـسـابـق )جدول رقم 1.5

 

فقي القمقئقة مقن  52.1وساهم القطا  الخاص بنسبقة  

م، 2.51الناتج المحلي ااجمالي باألسعار الثابتة خقالل عقام 

في المئة في العام السابق. بينما ساهم الـقققـقطقـقا   56.5مقاب  

فقي القعقام  ..55في المئقة، مقققابق   55.5الـحـكـومي بنسبة 

فقي القمقئقة خقالل  12.5السابق. وساهم القطا  النفطي بنسبة 

  في المئة في العام السابق. 15.1م، مقاب  2.51عام 

 

وسج  معام  االنكماش الضمني للقطا  غير النفطي  

م، مققابق  ارتقفقا  2.51في المئة في عام  5.1ارتفاعاً نسبته 

 (.5-.5في المئة في العام السابق )جدول رقم  2.5نسبته 

 

ويتضح من توزيع الناتج المحلي ااجمالي باألسعار  

الثابتـة حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة أن جميع أنشطة 

القيمة20112012
النصيب 

المئوي٪

نسبة 

النمو ٪
القيمة

النصيب 

المئوي٪

نسبة 

النمو ٪

——————————————————————

97099540.30.8-192968997751296360241.31.4- التعدين والتحجير

223759724726925560311.03.427561511.47.8- الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النفط(

32772329357298361.31.6315571.35.8- المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء(

4997391044991126174.87.81202115.06.7- التشييد والبناء

51882571996162126979.16.62254209.36.0- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

61151731208581286205.56.41366025.76.2- النقل والتخزين واالتصاالت

71859141999302183659.49.22273509.44.1- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

215572622697122331192100.02.72411892100.03.5الناتج المحلي اإلجمالي**

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم 10-2 : الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الثابتة لعام 2010(

——————————

 * بيانات أولية.                       ** ال يشمل رسوم االستيراد.

                                                                                                                              )مليون لاير(

*2014 2013

——————————
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   اهمة ال  اع الحك  ي في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغا نسبة مساهمة القققطقا  القحقكقومقي فقي القنقاتقج  

في المقئقة فقي عقام  58.6المحلي ااجمالي باألسعار الجارية 

في المئة في العام السابق. وبلغا نسبة   51.6م، مقاب  2.51

في القمقئقة خقالل  8.8نمو القطا  الحكومي باألسعار الجارية 

في المئة في العام السابقق  1.5م مقاب ، نمو نسبته 2.51عام 

  (.5-.5ورسم بياني رقم  5-.5)جدول رقم 

 

   اهمة ال  اع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي

بلغا مساهمة القطا  الخاص في الناتج المحلي  

في المئة خالل عام    15.5ااجمالي باألسعار الجارية نحو 

في المئة في العام السابق. وبلغ معدل  55.8م، مقاب  2.51

في المئة  2.1نمو القطا  الخاص باألسعار الجارية نحو 

في المئة في العام  6..5م، مقاب  نمو نسبته 2.51خالل عام 

 (.5-.5ورسم بياني رقم  5-.5السابق )جدول رقم 

 

             

     

           

     
             

     

لعام     ة   اهمة ال  ا ا  ا  ت ا ية في الناتج المحلي ا جمالي باألسعار الجارية   0  01رس  ب ا ي ر   

م4102

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

2011249336584578033.913.437116914.911.3

2012273084094079434.511.241347015.111.4

20132770085104231937.610.843697715.85.7

**20142774912114019141.19.446574516.86.6

جدول رقم 10-3 : مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

الناتج المحلي  اإلجمالي*
القطاع الحكوميالقطاع الخاص

——————————————————————————

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

*     ال يشمل رسوم االستيراد.

 **  بيانات أولية.

 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.
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   اهمة  شاط التعدين  التحج ر في الناتج المحلي اإلجمالي

بلغا مساهمة نشاط التعدين والتحجير )يشم  القزيقا  

الخام والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وتقحقجقيقريقه أخقرى( 

 52.6في الناتج المحلي ااجمالي باألسعار الجارية ما نسبتقه 

في القمقئقة فقي القعقام  11.1م، مقاب  2.51في المئة في عام 

السابق. وسج  نشاط التعدين والتحجقيقر بقاألسقعقار القجقاريقة 

م، 2.51في المئة خالل عقام  1..5انخفاضاً في النمو نسبته 

في المئة في العام السقابقق )جقدول  ..8مقاب  انخفاض نسبته 

 (.2-.5ورسم بياني رقم  1-.5رقم 

 

   اهمة النشاط ال نا ي في الناتج المحلي اإلجمالي

سجلا نسبة مساهمة النشاط الصناعي )يشم  تكرير  

النفط( في الناتج المحلي ااجمالي باألسعار الجارية ارتفاعاً 

 ...5في المئة مقاب   2..5م،  لتبلغ 2.51طفيفاً خالل عام 

في المئة في العام السابق. وسج  النشاط الصناعي باألسعار 

م، مقاب  2.51في المئة خالل عام  2.5الجارية نمواً نسبته 

 1-.5في المئة في العام السابق )جدول رقم  2.2نمو نسبته 

 (.2-.5ورسم بياني رقم 

 

   اهمة ال  اع النف ي في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغا نسبة مساهمة القطا  النفطي في الناتج المحلي  

في المئة خالل عام  12.5ااجمالي باألسعار الجارية 

في المئة في العام السابق. وسج   18.8م، مقاب  2.51

القطا  النفطي باألسعار الجارية انخفاضاً في النمو بنـسـبـة 

م، مقاب  انخفاض نسبته 2.51فـي المئة خالل عام  2.1

ورسم  1-.5في المئة في العام السابق )جــدول رقــم  8.2

 (.5-.5بياني رقم 

 

  اهمة  شااط الاخاد اا  فاي الانااتاج الاماحالاي اإلجاماالاي       

بلغا نسبة مساهمة نشاط القخقدمقات )تشقمق  تقجقار   

الجملة والتجزئة والقمقطقاعقم والقفقنقادق، والقنققق  والقتقخقزيقن 

واالتصاالت، وخدمات المال والت مين والقعقققارات وخقدمقات 

األعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وتخصقيقة، ومقنقتقجقي 

الخدمات الحكومية( في الناتج المقحقلقي ااجقمقالقي بقاألسقعقار 

فقي  56.1م، مقاب  2.51في المئة خالل عام  15.1الجارية 

المئة في العام السابق. وبلغا نسبة نمو هذا النشاط بقاألسقعقار 

م، مقاب  نمقو نسقبقتقه 2.51في المئة خالل عام  6.5الجارية 

ورسقم  1-.5في المئة في القعقام السقابقق )جقدول رققم  2.1

 (.  2-.5بياني رقم 

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

20112493365127641651.244.786245334.611.0

20122730840137657650.47.897147935.612.6

20132770085129078946.66.2-106346038.49.5

**20142774912116897742.19.4-114958641.48.1

جدول رقم 10-4 : مساهمة القطاع النفطي ونشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

الناتج المحلي  اإلجمالي*

نشاط الخدماتالقطاع النفطي
——————————————————————————

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

*     ال يشمل رسوم االستيراد.

 **  بيانات أولية.

 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.
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  اهمة األ ش اة الارسا ا اة األيارل فاي الانااتاج الاماحالاي 

 اإلجمالي

استقرت نسبة مساهمة النشاط الزراعي )يشم   

الزراعة، والغابات، وصيد األسماك( في الناتج المحلي 

م كما هي في العام 2.51الجارية لعام ااجمالي باألسعار 

في المئة. وبلغا نسبة النمو في النشاط  5.2السابق عند 

م، 2.51في المئة خالل عام  5.6الزراعي باألسعار الجارية 

فـي الـمـئة في العام السابـق )جـدول رقـم  5.2مقاب  نمو نسبته 

  (.2-.5ورســم بيـاني رقــم  8-.5

 

وبلغا مساهمة نشاط التشييد والبنال في الناتج المحلي  

في المئة خالل عام  1.1ااجمالي باألسعار الجارية ما نسبته 

في المئة في العام السابق. وسج  نشاط   1.2م، مقاب  2.51

في المئة، مقاب   55.5التشييد والبنال ارتفاعاً في النمو نسبته 

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

20112493365121551848.848.025200310.115.5

20122730840131144848.07.92701809.97.2

20132770085123282344.56.0-27807110.02.9

)4(
20142774912110398339.810.5-30382310.99.3

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

)1(
الناتج المحلي  اإلجمالي

     المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

 يشمل تكرير النفط.
  )3(

 يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.                 
    )2(

 ال يشمل رسوم االستيراد.            
 )1(    

—————————————

  بيانات أولية.
)4(     

—————————————

جدول رقم 10-5 : مساهمة نشاط التعدين والتحجيروالنشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي

)3(
النشاط الصناعي 

)2(
نشاط التعدين والتحجير 

)باألسعار الجارية(

    

     

         

     

    

م4102األ ش ة الم اهمة  في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام    01 4رس  ب ا ي ر    

النشاط ال را ي    النشاط ال نا ي    شاط الخد ا    

 شاط الك ربا   ال ا   الما     شاط التعدين  التحج ر    شاط التش  د  ال نا    



 15التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  الحسابات القومية والتنمية القطاعية

            

522 

 في المئة في العام السابق. 55.8ارتفا  نسبته 

 

وسـاهـم نـشـاط الـكـهـربال والغاز والمال في الناتج   

في المئة  5.2الـمـحـلي ااجـمـالـي باألسعار الجارية بنحو 

في المئة في العام السابق.  5.5م، مقاب  2.51خـالل عـام 

م، مقاب  2.51في المئة في عام  8.5وسـجـ  نمواً نسبته 

 8-.5في المئة في العام السابق )جدول رقم  5.6نمو نسبته 

 (.2-.5ورسم بياني رقم 

 

  ت سط  يل الفر 

تشير األرقام األولية إلى انخفاض متوسط دخ  الفرد  

م بنسبة 2.51من الناتج المحلي ااجمالي في المملكة في عام 

رياالً، مقاب  انخفاض نسبته  2.218في المئة ليبلغ نحو  2.5

 (.5– .5في المئة في العام السابق )جدول رقم  5.5

 

التغيرالنشاطالناتج المحلي
نشاط 

التشييد
التغيرنشاط الكهرباءالتغير

٪والغاز والماء ٪والبناء٪الزراعي**اإلجمالي*السنة
—————————————————————————————————

20112493365481631.92.31070214.317.9282851.17.6

20122730840498161.83.41185134.310.7300761.16.3

20132770085517351.93.91345884.913.6306231.11.8

***20142774912537191.93.81529655.513.7324791.26.1

  *    ال تشمل رسوم االستيراد.          ** يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.

جدول رقم 10-6 : مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

 )مليون لاير(

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

  ***  بيانات أولية.

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد والتخطيط.

التغير٪2014*التغير2013٪*20112012

——————————————————

2510650275233427912591.427984320.3الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( )مليون لاير(

28.3729.2029.992.730.772.6عدد السكان )مليون نسمة(

-909462.3-8849794274930601.3متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  )لاير(

جدول رقم 10-7 : متوسط  دخل الفرد

   * بيانات أولية.

 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.
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 م 4102اإل فاق  لى الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

تشير األرقام األولية إلى أن اانفاق على الناتج  

المحلي ااجمالي بقيم المشترين باألسعار الجارية سج  

م ليبلغ نحو 2.51في المئة خالل عام  5..ارتفاعاً نسبته 

مليار لاير )يشم  رسوم االستيراد(، مقاب  نمو  2526.1

في المئة في العام السابق. ويعزى ذلك إلى ارتفا   5.1نسبته 

في المئة  55.8االستهالك النهائي للقطا  الحكومي بنسبة 

م، مقاب  2.51مليار لاير في عام  552.5ليص  إلى نحو 

في المئة في العام السابق. وسج  االستهالك  ..51نمو نسبته 

في المئة خالل  6.1النهائي للقطا  الخاص ارتفاعاً نسبته 

مليار لاير، مقاب  زياد   2.2.6م ليبلغ نحو 2.51عام 

 في المئة في العام السابق. 8.6نسبتها 

 

وارتفع إجمالي االستهالك النهائي )الحكومي  

مليار لاير في  5185.5في المئة من  52.1والخاص( بنسبة 

.
2..
1..
8..
6..

5...
52..
51..
58..
56..

2.55 2.52 2.55 2.51

  
  

لاير
ر 
ليا
م

ا  فاق  لى الناتج المحلي اإلجمالي  01  رس  ب ا ي ر    

 باألسعار الجارية 

 افي ال ا را  جمالي تك ين ر   الما  جمالي ا ست    الن اسي

 

م. كما 2.51مليار لاير في عام  ..5812م إلى 2.55عام 

في المئة من  16.2بلغ نصيب إجمالي االستهالك النهائي 

اانفاق على الناتج المحلي ااجمالي باألسعار الجارية في عام 

م )جدول 2.55في المئة خالل عام  12.8م، مقاب  2.51

 (.  6-.5رقم 

 

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال )يشم  التغير في   

م إلى 2.55مليار لاير في عام  552.1المخزون( من 

في المئة.  8.2م وبنسبة 2.51مليار لاير في عام  555.1

في حين انخفض صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 

م إلى 2.55مليار لاير في عام  125.1في المئة من  55.5

قيمة م نتيجة لتراجــع 2.51مليار لاير في عام  555.6

)جــدول رقــم  من النفــط بسبب تراجع سعرخ الصادرات

 ( ■5-.5ورسم بياني رقم  6-.5
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5
5
5

 

التغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيبالتغيرالنصيب

 ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة ٪المئوي ٪القيمة

————————————————————————————————

116982346.612.5133658348.614.3146725752.69.8164901358.912.4إجمالي االستهالك  النهائي

48806219.422.055117920.012.962852222.514.073915626.417.6    االستهالك الحكومي

68176127.26.678540428.515.283873530.06.890985732.58.5     االستهالك الخاص

)2(
67240026.810.772495026.37.873246626.21.077757527.86.2إجمالي تكوين رأس المال 

)3(
-37184413.337.1-66842726.6103.469080125.13.359153721.214.4صافي صادرات السلع والخدمات

2510650100.027.12752333100.09.62791259100.01.42798432100.00.3اإلنفاق  على الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

 

2011
——————–————

 —

2013 2012)1(
2014

جدول رقم 10-8 : اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

——————–————

 —

——————–————

 —

——————–————

 —

  بيانات أولية.
)1( 

  يشمل التغير في المخزون.
)2( 

 صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات  -   إجمالي واردات السلع والخدمات.
)3( 

                                                                                                                                                                                                                                       )ماليين الرياالت(
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(. ويمعمود اماا افرعمإما   لم  5-55ورسم بياني رقمم  55-5

زيمادة ممتمموسمل الممدملمخ مم  دول  ممارا ممنمم مممة المتمعمماو  

 88.44في الممةمة لميمبملم   1.1بما نسبته   افقتصادي والتنمية

مليو  برميل يوميماً  81.58مليو  برميل يومياً، مقارنة بنحو 

م. وفي المقابل عراجع متوسل الدلخ  م  دول 1153في عام 

في المةة ليبل   5.1من مة  التعاو  افقتصادي والتنمية بنسبة 

 مليو  برميل يومياً.  81.83

 

وجاءت الزيادة في الدلخ عل  النمإمل لملمدول  مارا  

من مة التعاو  افقتصادي والتنمية في كل م  الصي  بمنمسمبمة 

مملميمو  بمرمميمل يمومميماً، ودول  51.85في المةة ليبلم   3.1

مملميمو   8.41فمي المممةمة لميمبملم   1.8أمريكا الجنوبية بنسبة 

في المةة ليبل   1.4برميل يومياً، ودول الشرق األوسل بنسبة 

مليو  برميل يومياً، والدول اآلسميمويمة األ مرد  عمدا  4.58

في المةة لميمبملم   1.5( بنسبة الجنوبية الصي  واليابا  وكوريا

فمي  1.8مليو  برميل يومياً، ودول أفريقيما بمنمسمبمة  51.55

مليو  برميل يومياً، ودول مما كما  يمعمر   5..3المةة ليبل  

 8.41في المةمة لميمبملم   1.3بافعحاد السوفيتي  سابقاً( بنسبة 

شهدت أسعار النإل في األسواق العالمية عراجعاً ممنما  

م واستمر حت  نهاية العام، لميمصمل 1158شهر يونيو م  عام 

متوسل سعر النإل العربي الخإيف لشمهمر ديسمممبمر مم  عمام 

دوفر للبرميل حسمخ بميمانمات األوبم .  .3..1م نحو 1158

وقد يعزد ذل   ل  عدة أسباب، منها ضعف النمو في الدملمخ 

العالمي، وزيادة اإلنتاا م  دول  مارا األوبم  و صمو ماً 

زيادة  نتاا النإل الصخري م  الوفيات المتحدة األممريمكميمة،  

باإلضافة  ل  ارعإا  سعر  مر  المدوفر. ووفمقماً لمبميمانمات 

م، 1158األوب ، سجلت  أسعار النإل انخإماضماً  معل عمام 

دوفر  5.54.حيث بل  متوسل سعر النإل العربي الخإميمف 

في المةة عم  ممتموسمل سمعمر   4.4للبرميل، بانخإاض نسبته 

 دوفر للبرميل. 518.13م البال  1153عام 

 

 الطلب العالمي على النفط

حسخ عقديرات وكالة الداقة الدولية ارعمإمع ممتموسمل   

 1.5م بما نسبمتمه 1158الدلخ العالمي عل  النإل  عل عام 

مليو  بمرمميمل يمومميماً ممقمارنمة بمنمحمو  1.15.في المةة ليبل  

م  جمدول رقمم 1153مليو  برميل يومميماً فمي عمام  5.48.

 ال       ال     المع                            

201220132014
الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
20132014

——————————————————

-23.6024.0924.0523.8623.6324.2124.472.10.1دول أمريكا الشمالية

-1.8-13.8013.7013.4613.0113.4013.8913.550.7دول أوروبا الغربية

-2.4-8.538.328.128.857.667.678.312.5دول منطقة المحيط الهادي

-45.9346.1045.6345.7244.6945.7746.330.41.0دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :

4.614.744.854.614.815.034.942.82.3دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

9.8210.1110.4110.1410.3810.3910.723.03.0الصين

0.650.650.660.650.660.670.670.01.5دول أوروبا الشرقية

6.426.646.806.596.766.926.903.42.4دول أمريكا الجنوبية

11.6011.8612.1112.2312.1511.8512.272.22.1دول آسيا األخرى

7.757.928.147.818.198.577.972.22.8دول الشرق األوسط

3.783.823.913.933.953.843.931.12.4دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 

44.6345.7446.8845.9646.9047.2747.402.52.5االقتصادي والتنمية

90.5691.8492.5191.6891.5993.0493.731.40.7إجمالي الطلب العالمي

جدول رقم 11- 1 : متوسط الطلب العالمي على النفط*

  )مليون برميل يومياً(

التغير 2014٪

———————————–———————

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.

المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية مارس 2015م.
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مملميمو   1.54في المممةمة لميمبملم   3.4كٍل م  المكسي  بنسبة 

فمي المممةمة لميمبملم   1.1برميل يومياً، والمملكة المتحدة بنسبة 

 مليو  برميل يومياً. 1.45

  

 األسعار العالم   للنفط

وفقاً لبيانات من مة األوب ، انخإضت أسمعمار المنمإمل  

م، حيث بل  ممتموسمل سمعمر المنمإمل 1158العالمية  عل عام 

دوفر للبرميل بانخإاض مقمدار   5.54.العربي الخإيف نحو 

فمي المممةمة، ممقمارنمة  4.4دوفر للبرميل أو ما نسبتمه  31..

دوفر لملمبمرمميمل فمي ع م مام  518.13بمتوسل سعر  البالم  

(. وبل  متموسمل سمعمر نمإمل دبمي 3-55م  جدول رقم 1153

دوفر لملمبمرمميمل بمانمخمإماض  8.55.م نحو 1158 عل عام 

دوفر لملمبمرمميمل  511.81في المةة، مقارنة بنحو  4.3نسبته 

م. وانخإض متوسل سعر نإل بحمر الشمممال 1153 عل عام 

دوفر للبرميل في  514.81في المةة م   4.4 برنت( بنسبة 

م. 1158دوفر للبمرمميمل فمي عمام  14...م  ل  1153عام 

 8.4وسجل متوسل سعر نإل غرب عكساس انخإاضاً نسمبمتمه 

م، 1158دوفر لملمبمرمميمل فمي عمام  3.18.في المةة ليبلم  

 م.1153دوفر للبرميل في عام  8..5.مقارنة بنحو 

 

 األسعار الحق ق   للنفط

م انخإاضاً في األسعار الحقيقية للمنمإمل 1158شهد عام 

م(، حيث عراجع متوسل السعر الحقيمقمي 1111 سنة األساس 

 41.38فمي المممةمة لميمبملم   5..للنإل العربي الخإيف بنسبة 

دوفر للمبمرمميمل  معل  1..44دوفراً للبرميل، مقارنة بنحو 

(. كما انخإض متوسل السعمر 8-55م  جدول رقم 1153عام 

في المةة لميمبملم   5..الحقيقي لنإل بحر الشمال  برنت( بنسبة 

فمي  5.1مليو  برميل يومياً، ودول أوروبا الشرقيمة بمنمسمبمة 

 مليو  برميل يومياً. 1.88المةة ليبل  

  

 اإل  اج العالمي من النفط

عشير عقديرات وكالة الداقة الدولية  ل  نمو ممتموسمل  

فمي  1.1م بنمسمبمة 1158اإلنتاا العالمي م  النإل  عل عام 

 5.33.مليو  برميل يومياً، مقارنة بنحو  3.31.المةة ليبل  

(.              1-55م  جمدول رقمم 1153مليو  برميل يومياً فمي عمام 

ويعزد ااا افرعإا   ل  زيادة متموسمل  نمتماا دول ممنم مممة 

فمي المممةمة لميمبملم   4.3التعاو  افقتصادي والتنميمة بمنمسمبمة 

مملميمو   5..11مليو  برميل يومياً، مقارنمة بمنمحمو  11.88

 18.11م، ليمثل بال  ما نسمبمتمه 1153برميل يومياً في عام 

 .11.4في المةة م   جمالي اإلنتاا العالمي، مقارنة بمنمسمبمة 

في المةة في العام السابق. وانخإض متوسل  نتاا دول األوب  

مليو  برميل يومياً فمي عمام  38.51في المةة م   1.5بنسبة 

مملميمو  بمرمميمل يمومميماً فمي عمام  38.84م  ل  نمحمو 1153

في المةة م   جمالي اإلنمتماا  .1..3م ممثعً ما نسبته 1158

 (.1- 55العالمي  رسم بياني رق م 

 

وم   ارا من مممة األوبم ، ارعمإمع ممتموسمل  نمتماا  

 51.3م بنمسمبمة 1158الوفيات المتحدة األمريكية  عل عام 

 8.3مليو  برميل يومياً، وكندا  بنسبة  55.45في المةة ليبل  

ملميمو  بمرمميمل يمومميماً، ودول مما كما   8.11في المةة ليبل  

في الممةمة لميمبملم   1.5يعر  بافعحاد السوفيتي  سابقاً( بنسبة 

في المممةمة  1..مليو  برميل يومياً، والبرازيل بنسبة  1..53

فمي  1.5مليو  برميل يومياً، والنمرويمب بمنمسمبمة  1.35ليبل  

مليو  برميل يومياً، في حي  انخإض  نمتماا  .5.4المةة ليبل  
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الطلب  ارج     من م  ال عا   ا    ا    ال نم     

الطلب العالمي   
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  الربع   

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
20132014

——————————————————

-0.1-37.5836.7236.6836.2936.4436.9836.992.3دول منظمة األوبك

19.8820.9122.6422.0822.3722.6423.495.28.3دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنتجون من خارج األوبك

13.6213.8813.9014.0113.8413.8113.931.90.1دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

9.1810.2411.8110.9811.6912.1012.4511.515.3الواليات المتحدة األمريكية

4.184.184.194.214.234.174.130.00.2الصين

3.753.974.224.214.084.124.435.96.3كندا

-3.8-2.922.892.782.862.852.762.661.0المكسيك

-2.2-0.940.890.870.960.900.710.895.3المملكة المتحدة

2.7-1.911.841.891.921.791.861.963.7النرويج

9.0-2.162.122.312.162.282.392.371.9البرازيل

90.9491.3393.3592.0692.8393.8994.600.42.2مجموع اإلنتاج العالمي

)مليون برميل يومياً(

2014
————————————–—

تاج العالم من النفط* جدول رقم 11- 2 : متوسط إن

التغير ٪

المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية مارس 2015م.

——————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

2014 2013 2012

نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال )برنت(نفط دبيالنفط العربي الخفيفالعام

—————————————————————————————
199917.4517.2417.9119.30

200026.8126.2528.4430.37

200123.0622.8324.4626.00

200224.3223.8325.0326.13

200327.6926.7728.8131.09

200434.5333.6638.2341.44

200550.2149.3654.3756.51

200661.1061.5465.1466.04

200768.7568.3872.5572.29

200895.1693.8597.37100.00

200961.3861.8361.6861.88

201077.8278.1079.6079.42

2011107.82106.21111.3694.99

2012110.22109.07111.6294.10

2013106.53105.45108.6297.96

201497.1896.7199.0893.26

جدول رقم 11-3 : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط )متوسط الفترة(

)دوالر أمريكي/ برميل(

 المصدر: منظمة أوبك.
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م، ممقمارنمة بمنمحمو 1158دوفراً للبرميل  عل عمام  5..45

دوفر للبرميل في العام السابق. وانمخمإمض ممتموسمل  1.51.

في المممةمة لميمبملم   51.1السعر الحقيقي لنإل سلة أوب  بنسبة  

دوفر للبرميمل  44.81دوفر للبرميل، مقارنة بنحو  81..5

 في العام السابق.

 

وبالرغم م  ارعإما  أسمعمار المنمإمل  معل السمنموات  

القليلة الماضية،  ف أ  األسعار الحقيقية للمنمإمل كمانمت قمريمبمة 

نسبياً لألسعار الحقيقية  عل بداية الثمانينات الميعدية. فمعملم  

سبيل المثال، بل  متوسل السعر الحقيقي  لنإمل بمحمر الشمممال 

 5.58م أي بمإمارق 1158دوفر للبرميل  عل عام  5..45

م 5.41دوفر للبرميل ع  متوسل سعر  الحقيقي فمي عمام 

 دوفر للبرميل. 43.15والبال  حوالي 

 

  اح  اطي المملك  من النفط ال ا   الغاز الط  عي 

احتياطي المملكة الثابت وجود  م  النإل المخمام   بل  

مليار برميل، بارعمإما    188.14م نحو 1158في نهاية عام 

مليار برميل. وارعإع احمتميماطمي  .1.5ع  العام السابق بل  

فمي  1.5المملكة الثابت وجود  م  الغاز الدبميمعمي بمنمسمبمة 

عمريملميمو   58...1م نمحمو 1158المةة ليبل  في نهاية عام 

عمريملميمو  قمدم  1.3.84قدم مكعخ قياسي، مقارنمة بمنمحمو 

 م.1153مكعخ قياسي في نهاية عام 

 

 

  

  

  

  

   

   

   

                            

  
  
 م
ل 
 ل
 ر
  

م  سط األسعار الف ر   للنفط      رس    ا ي ر    

النفط الع  ي ال ف     فط      ك ا           فط  ح  ال ما   فط   ي  

سلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفسلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفالعام
–—————–———–——––————––—————–————––—————–—

198028.6737.8928.6462.8583.0762.79

199020.8223.9922.2628.4032.7330.36

200026.8128.4427.6035.6437.8136.69

201077.8279.6077.4568.6070.1768.27

2011107.82111.36107.4688.7991.7088.50

2012110.22111.62109.4593.0694.2492.40

2013106.53108.62105.8788.9590.7088.40

201497.1899.0896.2980.3481.9179.60

جدول رقم 11- 4 : األسعار االسمية والحقيقية للنفط

األسعار الحقيقية للنفط*
————————–————————–——

األسعار االسمية للنفط

)سنة األساس عام 2005(

——————————————————–—

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس عام 2005م.

)دوالر أمريكي/ برميل(

المصدر: منظمة األوبك.
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    اج المملك  من النفط ال ا 

ارعإع  نتاا الممممملمكمة مم  المنمإمل المخمام  معل عمام  

مملميمو   3181.5في المةة لميمبملم  نمحمو  1.4م بنسبة 1158

م 1153مملميمو  بمرمميمل عمام  3155.8برميل مقارنة بنحو 

(. وبال  يكو  متوسمل  نمتماا الممممملمكمة 1  –  55 جدول رقم 

 مليو  برميل. 55..م نحو 1158اليومي لعام 

 

 اإل  اج  ا س هالك المحلي من المن جات المك ر 

ارعإع  نتاا المملكة مم  المممنمتمجمات المممكمررة لمعمام  

مملميمو  بمرمميمل  413.4في المةة ليبل   8..5م بنسبة 1158

م. وبمالم  1153ملي و  برمي ل في عام  851.1مقارنة بنحو 

 1.11يكو   نتاا المملكة اليومي م  المنتجات المكررة نحو 

 (. 8 –55مليو  برميل يومياً  جدول رق م 

 

وجاء ااا افرعإا  في  نتاا المنتجات المكررة نتيجة  

في المةة، حيث يمممثمل نمحمو  11.5ارعإا   نتاا الديزل بنسبة 

في المةة م   جمالي  نتاا المنتجات المكمررة. وكمالم   38.1

في الممةمة، وارعمإما   نمتماا  1..5ارعإا   نتاا البنزي  بنسبة 

في المةة، وارعمإما   نمتماا غماز  31.1وقود الدائرات بنسبة 

في المةة. باإلضافة  لم  ارعمإما   58.5البترول المسال بنسبة 

 في المةة. 1.5 نتاا زيت الوقود بنسبة 

 

وارعإع  جمالي افس تهعك المممحملمي مم  المممنمتمجمات  

م 1158المكررة والزي ت الخام والغماز المدمبميمعمي فمي عمام 

مملميمو  بمرمميمل  5158.4ف ي المةة ليصمل  لم   8.5بن سبة 

م  جمدول 1153مليو  برميل في عام  5811.1مقارنة بنحو 

 (.5 – 55رقم 

 

201120122013201420132014
——————————————————

0.8-3398.53573.43517.63545.11.6إجمالي اإلنتاج

0.7-9.319.769.649.711.2المتوسط اليومي

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

تاج المملكة من النفط الخام جدول رقم 11- 5 : إن

)مليون برميل(

التغير ٪
————————–—

 

  

  

  

  

   

                                

 
م 
 
ل 
 ل
ر
 
 
 

األسعار الحق ق   للنفط      رس    ا ي ر    

        سن  األسا   

النفط الع  ي ال ف     سل                 فط  ح  ال ما  
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20102011201220132014المنتج

 ——— ———————————————

أ( االستهالك العام

13.1515.8413.7412.2711.48غاز البترول المسال

151.35162.46175.92184.14190.71وقود السيارات )بنزين(

23.2523.9024.7625.5627.28وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

220.38234.01253.06259.40261.22الديزل

77.5088.2691.50107.47125.86زيت الوقود

192.75190.73193.50176.94202.36الزيت الخام

22.7720.5419.9620.9428.59اإلسفلت

1.891.761.601.591.92زيوت التشحيم

405.19437.21484.62496.44504.09الغاز الطبيعي

1108.221174.721258.651284.721353.51المجموع الفرعي

ب( استهالك صناعة النفط

0.282.452.622.993.71غاز البترول المسال

4.276.104.904.8412.67زيت الوقود

5.513.627.106.9213.72ديزل

20.2320.1618.8120.2920.56غاز الوقود

0.140.100.090.070.10الزيت الخام

116.59113.49113.3698.97110.54الغاز الطبيعي

3.680.773.063.152.01أخرى

150.71146.70149.94137.24163.29المجموع الفرعي

1258.931321.411408.591421.971516.80المجموع الكلي

)مليون برميل(

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم 11- 7 : االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي

2010201120122013201420132014المنتج

—–——————————————————————
12.2311.9711.2513.8616.1723.216.7غاز البترول المسال

19.5-137.08142.58145.89134.69160.947.7وقود السيارات )بنزين(

19.8-71.6962.1264.1858.6570.278.6نافثا

30.0-58.1160.7463.8059.4677.326.8وقود طائرات )كيروسين(

25.1-231.21229.40234.12219.77274.846.1ديزل

5.7-162.58152.17168.38166.20175.681.3زيت وقود

18.2118.7217.6919.6020.0610.82.3اإلسفلت

------8.57------------فحم الكوك

19.6-691.11677.70705.31672.23803.844.7المجموع

التغير ٪

————————–—

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

تاج المملكة من المنتجات المكررة جدول رقم 11- 6 : إن

)مليون برميل(
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وجاءت اا  الزيادة في افستهعك المحلي  عل عمام   

فمي المممةمة  1.8م نتيجة ارعإا  افستهعك العام بنسبة 1158

مليو  برميل، باإلضافة  ل  ارعإا  اسمتمهمعك  5313.1ليبل  

 583.3فمي المممةمة لميمبملم   1..5قدا   ناعة النإل بنسبة 

مليو  برميل. وبالنسبة للنصيخ النسبي م  افستهعك المعمام، 

فمي المممةمة مم   35.1فقد بل  نصيخ استهعك الغاز الدبيعي 

في المممةمة،  3..5 جمالي افستهعك العام، واستهعك الديزل 

في المةة، واسمتمهمعك زيمت  58.5واستهعك وقود السيارات 

فمي  51.1في المةة، واسمتمهمعك المزيمت المخمام  3..الوقود 

المةة. أما استهعك  ناعة النإل فمقمد بملم  نصميمخ اسمتمهمعك 

في المةة م  اإلجمالي، واستهمعك غماز  85.5الغاز الدبيعي 

فمي  4.8في المةة، واستهعك الديزل نحو  51.8الوقود نحو 

 في المةة. 5.4المةة، واستهعك زيت الوقود 

 

 صا رات المملك  من النفط ال ا   المن جات المك ر 

انخإضت  ادرات المملكة م   المنمإمل المخمام  معل  

 1855.1في المةة،  لمتمبملم  حموالمي  1.1م بنسبة 1158عام 

مليو  بمرمميمل فمي عمام  1583.3مليو  برميل مقارنة بنحو 

م. بينما ارعإعمت  مادرات الممممملمكمة مم  المممنمتمجمات 1153

مملميمو  بمرمميمل  381.8في المةة لتبل   18.8المكررة بنسبة 

م  جمدول 1153مليو  برميل في عمام  4..14مقارنة بنحو 

 (.4 – 55رقم 

 

واستحوذت مندقة آسيا والشرق األقص  عل  أغملمخ  

 ادرات المملكة م  النإل الخام والمنتجات المممكمررة  معل 

(، حيث بملم  نصميمبمهما 1  –  55م  رسم بياني رقم 1158عام 

في المةة،  85.5م   جمالي  ادرات المملكة م  النإل الخام 

نفط خامالصادرات إلى
منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة

——–——————————————————————————————————

456.744.7117.51.3-520.960.56532.52أمريكا الشمالية

25.044.5329.063.0425.154.751.01.3أمريكا الجنوبية

362.6340.56347.4327.89347.5341.1313.311.4أوروبا الغربية

102.7055.4099.3643.0199.7867.943.818.8الشرق األوسط

97.1134.8980.9833.4069.7341.732.711.6أفريقيا

1669.59178.511670.79182.471609.96200.2961.755.6آسيا والشرق األقصى

--0.1-2.12-5.751.073.18اوقيانوسيا

2783.78315.522763.32289.802611.01360.56100.0100.0المجموع

جدول رقم 11- 8 : صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة )حسب المناطق(

2012

)مليون برميل(

——————–———————–———————–———————–—

20132014
النصيب المئوي لعام 

2014

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.
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في المةة م   جمالي  ادرات المملكة م  المنتجمات  11.8و 

المكررة، يليها م  حيث الترعيخ دول أمريكا الشمممالميمة المتمي 

بل  نصيبها م   جمالي  ادرات المممملمكمة مم  المنمإمل المخمام 

في المةة م  المنتجات المممكمررة،  5.3في المةة ونحو  55.1

 53.3ثم دول أوروب ا ال غ رب ي ة التي حصلت عل  ما نسبمتمه 

ف ي ال م ة ة م    ج م ال ي   ادرات المملكة م  النإل المخمام، 

في المةة م  المنتجات المكررة، أما دول الشمرق  55.8ونحو 

في المةة م   جمممالمي  مادرات  3.4األوسل فقد بل  نصيبها 

في المممةمة مم   جمممالمي  54.4المملكة م  النإل الخام، ونحو 

 ادرات المملكة م  المنتجات المكررة، وبملم  نصميمخ دول 

فمي المممةمة  55.8في المةة م  النإل الخام، ونحو  1.5أفريقيا 

 م  المنتجات المكررة.

 

 صناع  ال    ك ما  ات  ي المملك 

ارعإع حجمم  نمتماا الشمركمة السمعموديمة لملمصمنماعمات   

في المةة لميمبملم   5.4م بنسبة 1158األساسية  ساب ( في عام 

مملميمو   84.1مليو  ط  متري مقارنة بحوالي  5..8حوالي 

ط  متري في العام السابق،  وارعمإمعمت المكممميمات المممبماعمة 

مليمو  طم   18.4في المةة  لتبل  حوالي  5.5للشركة بنسبة  

مملميمو  طم  ممتمري فمي المعمام  ..13متري مقارنة بحوالي 

 السابق. 

 

ووا لت الشركة السعموديمة لملمصمنماعمات األسماسميمة  

 ساب ( عنإيا  ددها ومشاريعها التوسعية في  طمار رييمتمهما 

م(، وم  أام المممشماريمع المممنمجمزة  معل عمام 1111 ساب  

م، مشرو  فرد لإمات األسمعك المحمديمديمة فمي شمركمة 1158

ألمف  311مجمع شركة  حديد( الاي عقدر طاقته اإلنتاجية ب م 

ط  سنوياً قابلة للتوسع  لم  مملميمو  طم  سمنمويماً. ومشمرو  

الشركة الوطنية للغازات الصناعية "غاز" الماي يمهمد   لم  

 مداد شركة  دارة للبتروكيماويات بغاز النيتمروجميم  عمالمي 

ومنخإض الضغل، باإلضافة  ل  غاز األكسمجميم . ومشمرو  

عوسعة الداقة الكهربائية لشركة  بتروكيميا(، حيث عم ععمزيمز 

مميمغما  311ميغا فولت أمبير  لم   151القدرة الكهربائية م  

فولت أمبير، بهد   مدممة المدملمخ المممتمزايمد دا مل مصمانمع 

بتروكيميا، وكال  عمزويمد المدماقمة لمممشمرو   كمرولميمنمتمريمل 

المجمديمد. بماإلضمافمة  لم   بوعادي  سمتمايمريم    أي بمي اس (

، الاي يستخدم فمي  NDA(مشرو  مصنع الكحول الدبيعي 

 نتاا مساحيق التن يف ويقع ضم  مجمع شركمة كميما  وامو 

 في طور التشغيل التجريبي.

 

 ال     المع     

عقوم وك مالمة وزارة المبمتم مرول لملم مثمروة الممم معمدنميمة  

باإلشرا  عل  األنشدة التعدينية في المملمكمة، حميمث عمعمممل 

عل  عشجيع افستثمار في مجال المتمعمديم  وعمقمديمم المخمدممات 

وافستشارات لدعم ااا النشاط، و  دار الر ص والصكموك 

التعدينية وفقاً للموائمو واألنم مممة المممعمممول بمهما. وبملم  عمدد 

رسم بياني رقم 11-5: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2014م

        

          

     
     

من جات مك ر   

     

    
     

        

         
 فط  ا   

ام  كا ال مال       ام  كا الجن         ا ر  ا الغ         ال    ا  سط    

ا   ق ا     اس ا  ال    ا   ى     ا   ا  س ا    
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م نمحمو 1158الر ص التعدينية سارية المإعول بنمهمايمة عمام 

 884ر صة منها ر صة واحدة اسمتمدمع ، ونمحمو  11.8

ر صة منجم  مغميمر، وبملم  عمدد  55ر صة كشف، ونحو 

ر صة لمختلف الخاممات المممعمدنميمة  .5ر ص التعدي  نحو 

الإلزية مثل الااخ، والنحاس، والزن ، والحديد، والإوسإمات، 

ر صمة  31والمعاد  المصاحبة، واألحجار الكريمة، ونحمو 

محجر ممواد  مام لمخماممات  منماعمة اإلسمممنمت والمخماممات 

ر صة محجر مواد  ام لخامات المعاد   15األ رد، ونحو 

سمت، والمبموزف ، يمالصناعية األ رد مثل الدولومايت، والش

ر صمة  5853ا، ونمحمو  م موالصلصال، والمحمدي مد وغميمرا

محاجر مواد البناء. وبلغت  يمرادات وكمالمة الموزارة لملمثمروة 

ا م المممواف مق      5838/5831المعدني ة   عل العم مام الممم مالمي 

 مليو  ري ال.  188م( نحو 1158 

 

وبالنسبة إلنتاا الااخ والإضة والمعاد  المصاحبة لها 

م  ممواقمع المر مص المتمعمديمنميمة فمي ممنماجمم ممهمد الماامخ، 

 نمتماجمهما  ارعإعوالصخيبرات، والحجار، وبلغة، واألمار، فقد 

فمي المممةمة لميمبملم   1.1م بنسمبمة 1158م  الااخ  عل عام 

 8514م المبمالم  1153كجم، مقارنة بإنتاجها في عام  8388

في المةة ليبملم   1.1كجم. كما ارعإع  نتاجها م  الإضة  بنسبة 

 8811م المبمالم  1153كجم، مقارنة بإنتاجها في عام  8444

ف ي ال ممم مةمة مم   1.1كجم. وارعإع  نتاجها م  النحاس بنسبة 

طمم  فممي ع ممام  833.1م  لمم  1153طمم  عممام  85331

فمي المممةمة  1.1م. وارعإع  ن ت اج ه ا م  الزن  بنسبمة 1158

ط  فمي عمام  85418م  ل  1153ط  في عام  3.453م  

 (. .-55م  جدول رقم 1158

 

وقدرت وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية لملمثمروة 

المعدنية مجمو  الكميات المستخرجة م  الخامات المممعمدنميمة 

مليو  ط  م   811م بما يزيد ع  1158اف رد  عل عام 

مختلف الخامات المممعمدنميمة ممثمل المحمجمر المجميمري، ورممل 

السيليكا، والملو، والدي ، والإلدسمبمار، والمر مام لمألغمراض 

الصناعية، والرمل الحديمدي، والمكماولميم ، والمجمبم ، وكمتمل 

الر ام، والجرانيت، والحجمر المجميمري، وممواد المكمسمارات، 

والرمل العادي المستخدم في أعمال التشيميمد والمبمنماء  جمدول 

(. ويتضو م  ذل  بدء المملكة  نتماا المإموسمإمات 51-55رقم 

ألف ط ، وو مل اإلنمتماا فمي  5138م بنحو 1151في عام 

 ألف ط .  5.55م  ل  1158عام 

 

وععمل شركة التعدي  العربية السعودية  ممعماد ( عملم  

مشرو  المل  عبدهللا لتدوير مدينة وعمد الشمممال، حميمث عمم 

 نشاء شركة معاد  وعد الشمال للإوسإات، واي شمركمة ذات 

 81مسةولية محدودة عشترك في ملكيتها كل م  معاد   بنسبة 

في المةمة(، وشمركمة سمابم   11في المةة(، وموزايي   بنسبة 

في المةمة( وعمعمممل الشمركمة عملم   قماممة ممجمممع  51 بنسبة 

مصانع كبيرة بدماقمة  نمتماجميمة  5للصناعات الإوسإاعية يشمل 

مليو  ط  سنوياً. وسيمكمو  لملمممشمرو  أثمر  58 جمالية عبل  

اقتصادي واجتماعي  يجابي عل  المملمكمة مم  حميمث المنماعمب 

المحلي، و يجاد  ناعات جديدة. وقد أرسمت الشمركمة عمقمود 

م، 1158و 1153 نشاء مع م اا  الممصمانمع  معل عماممي 

علماً بمننمه مم  المممخمدمل اكمتمممال المممشمرو  وبمدء اإلنمتماا 

 ■م1158التجريبي بنهاية عام 

رصاصزنكنحاسفضةذهب

)طن()طن()طن()كجم()كجم(

———————————————————————

20104477.17670.016034218543

20114612.05839.019544934396

20125215.05212.01763921213---

20134158.04655.04133239813---

* 20144366.04888.04339041804---

*  تقديري.             )---(  غير متوفر

المصدر : وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية.

السنة

تاج بعض المعادن في المملكة جدول رقم 11– 9 : إن
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2014*2010201120122013أنواع الخامات المستغلة

———————————————————————

4575046300486155670059500الحجر الجيري

58006547830068807220الطين

18001864161119001990الملح

8201303127011601210رمل السيليكا

277000272700300000300000315000مواد كسارات )بحص(

2600025400300002900030400رمل

550652987644676رمل حديدي

21002239170017001780جبس

15001352130030003150رخام لألغراض الصناعية

4824251112كتل رخام

110099383411001155كتل جرانيت

25677048412001260كتل حجر جيري

62.070.0137.0101106كاولين

3030323032بارايت

42160227160168فلدسبار

---------------بازلت

9151010941460480بوزالن

583616153181190دلومايت

603738683650680شيست

248867بيروفيليت

284634835934980بوكسايت منخفضة النسبة

10441096---------بوكسايت

153418201911------فوسفات ثنائي االمونيوم

المصدر : وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية.

جدول رقم 11- 10 :  الخامات المعدنية المستغلة )ألف طن(

*  تقديري.              )---(  غير متوفر
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 تقرير مراجعي الحسابات

 

 

 الموقر        معالي/ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

 الموقرين      السادة/ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

   

 نطاق المراجعة

م، وقائمدة 4302يونيده  03لقد راجعنا قوائم المركز المالي لمؤسسة النقدد العربدي الدسعودي مالمؤسدسةا كمدا فدي 

ا مدن 5ا إلد  رقدم م0اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات مدن رقدم م ا المعتدررة جدزء 

هذه القوائم المالية المعدَّة من قرل المؤسسة وفقا  لألساس المحاسري المعتمد من قرل مجلس إدارة المؤسسة والمقدمة لنا مد  

كافة المعلومات والريانات التي طلرناها. وكانت مراجعتنا وفقا  لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

واشتملت عل  فحص الدسجالت المحاسدرية واإلجدراءات اى درت الدتي رأيناهدا  درورية لتكدوين درجدة معقولدة مدن اإلقتندا   

 تمكننا من إبداء الرأي عل  القوائم المالية.

 

 أساس إعداد القوائم المالية

ا فقد أُعدت هذه القدوائم الماليدة وفقدا  لألسداس المحاسدري المعتمدد مدن مجلدس إدارة 4كما هو مرين باإليضاح رقم م

 المؤسسة.

 

 الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية ككل، والمشار إليها أعاله  تظهدر بعددا المركدز المدالي لمؤسدسة النقدد العربدي الدسعودي  

م، وإيراداتها ومصروفاتها عدن الدسنة الماليدة المنتهيدة فدي ذلدك التداريخ وفقدا  لألسداس المحاسدري 4302يونيه   03كما في 

 ا .4الذي اعتمد من قرل مجلس إدارة المؤسسة المو ح في اإليضاح رقم م

 

 

 إرنست ويونغ

 عردالعزيز بن عردالرحمن السويلم

 تر يص –محاسب قانوني 

 ا422رقم م

 برايس وترهاوس كوبرز

 محمد بن عردالعزيز العريدي

 تر يص -محاسب قانوني 

 ا062رقم م
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 قســـــــــــم االصدار

 غطـــاء العمــلة المصدرة: 
16241624 ذهــب ) إيــضــاح  2/هــ(

203983195134 استثمارات في أوراق مالية في الخارج

205607196758

 قسم األعمـــــــــال المصرفية

 نقـــد في الصــنــدوق :

2704335378 أوراق نقـــــــــــــد

1213 عـمـالت مــعــدنـيــة

2705535391

468724466265 ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

20832231900928 اسـتـثمارات في أوراق مالية في الـخـارج
87438743 اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـلـية

59385805 مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

25936832417132

 حسـابـــات نظامية  

32 تعهـدات مقابل اعتـمادات مسـتنــدية وخالفـه

هيـــئات والمؤسسات المستقلة  قسم ال

5016019457 ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

347328338141 اسـتــثمارات في أوراق ماليـة أجـنبــيـة

210032251930 اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـليـة

127814787 ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

-- 211ودائع لدى البنوك المحلية

620512614315

قوائم المالية.   تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5  جزًءا ال يتجزأ من هذه ال

)مليون لاير (

 2013/6/30م 2014/6/30م

مؤسســة النقـــــــــد العربي السعودي

قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2014م

الموجودات



 541 15  ت  ي          —م                                                                                                                 

قســـــــــــم االصدار

 أوراق نقد مصدرة

178248161086 في الـتـداول

2704335378 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

205291196464

 عمالت معدنية مصدرة

304281 في الـتـداول

1213 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

316294

205607196758

قسم األعمـــــــــال المصرفية

985435958639 ودائع الـحـكـومة

76545321 ودائع لـجـهات أجـنـبــية

187608175389 ودائع مــصالح وهــيـئات 

تـأمـيـن 9036979614 ودائع الــبــنـوك واـل

488509470654 مطـلوبات للحكومة

834108727515 مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى

25936832417132

حسابات نظامية  

32 التزامات مقابل شيكات برسم التحصيل وخـالفه

هيـئات والمؤسسات المستقلة قسم ال

620512614315الهيـئات والمؤسسات المستقلة

620512614315

)مليون لاير(

 2013/6/30م 2014/6/30م

مؤسســة النقــــــــد العربي السعودي

قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2014م 

المطلوبات
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48054362 اإليــــــــرادات ) إيــضاح 4 (

 المـــــــــصروفــــــات

ــــــــــــــة 18861470  مصـــــــروفات عــــــموميــــــــــة وإدارـي

 اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد 

)إيــضاح 5(
4232

19281502

 فائض مرّحل إلحتياطي أراضي وإقامة مباني جـديدة 

للمؤســسة وفروعـها
28762860

48044362

قوائم المالية.  تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5 جزًءا ال يتجزأ من هذه ال

( مليون لاير)

 2013/6/30م 2014/6/30م

مؤسسة النقد العربي السعودي

قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتهية في  30 يونيه 2014م 
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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 إيضاحات حوا القوائم المالية

 ما4302يونيه  03هـ الموافق م0205رمضان  0للسنة المنتهية في 

 

 

 

 ا طريعة أعماا المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية0م

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي م المؤسسة ا بعمل كمصرف لحكومة المملكدة العربيدة الدسعودية بحكدم نظامهدا 

 وتحتفظ بحسابات الحكومة. 

 

 قسم اإلصدار:

ان النشاط الرئيسي لقسم اإلصدار هو سك وطر  العملة الوطنية مالريداا الدسعوديا، ودعدم النقدد الدسعودي وت ريدت 

 قيمته الدا لية والخارجية.

 

 قسم اىعماا المصرفية:

تقرل المؤسسة ودائ  من هيئات حكومية وأ درت وتقدوم باسدت مارها وتدسجل تكلفدة وعوائدد ارسدت مار مراشدرة فدي 

 حساباتها الظاهرة في قائمة المركز المالي لقسم اىعماا المصرفية دون إدراجها في قائمة اإليرادات والمصروفات للمؤسسة.

 

 قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة:

تظهر اىرصدة الخاصة باست مارات المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تقوم المؤسسة بإدارتها لحسابهم، 

 والودائ  التي تقرلها منهم في قائمة مستقلة بهدف إبرازها عل  حدة.

 

 ا  ملخص ىهم السياسات المحاسرية4م

 أسس إعداد القوائم المالية: -أ 

أعددت القدوائم الماليدة وفقدا  للسياسدات المحاسدرية المعتمددة مدن قردل مجلدس اإلدارة المريندة أدنداه والدتي اترعدت فدي 

 السنوات السابقة، تعتمد القوائم المالية  من قرل مجلس إدارة المؤسسة.

 اىساس المحاسري: -ب 

 تتر  المؤسسة اىساس النقدي في تسجيل عملياتها وتعد قوائمها المالية وفقا  لمردأ التكلفة الفعلية.

 ارست مارات: -ج 

تظهددر ارسددت مارات بالتكلفددة، وتددسجل اىربدداح أو الخددسائر عنددد تحققهددا لحددساب الجهددة المددستفيدة وفقددا  للسياسددات 

 المترعة من قرل المؤسسة.

 العمالت اىجنرية: -د 

تقيّد المؤسسة عملياتها وتظهر أرصدة نهاية الفترة المالية بالعملة اىجنرية بالرياا السعودي باىسعار الدفترية التي 

هـ 0243ما والتعدديل الالحدق لدسعر اليدورو الدذي اعتمدتده اإلدارة فدي عدام 0896هـد مالموافدق 0236ثرتتها اإلدارة في عدام 

 ما.0888مالموافق 
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 الذهب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة: -هـ 

م الذهب المحتفدظ بده كغطداء للعملدة المدصدرة بدسعر ي سدعودي واحدد لكدل جدرام وذلدك بموجدب  3،43250 يُقوَّ

م. ويشتمل الذهب بقدسم اإلصددار  كمدا فدي 0820أغسطس  04هـ الموافق 0080رجب  00بتاريخ  09المرسوم الملكي رقم 

ي سددعودي دفعتدده المؤسددسة كجددزءت مددن اكتتدداب المملكددة فددي  62،083،929علدد  مددا قيمتدده  4300و 4302يونيددو  03

 صندوق النقد الدولي ُحّوا إل  حقوق سحب  اصة لدت الصندوق.

 اىثاث والمعدات والسيارات: -و 

تحّمددل تكلفددة اىثدداث والمعدددات والددسيارات عنددد شددرائها علدد  المددصروفات وتدددرج قيمددة رمزيددة للددسيارات  ددمن 

 موجودات متنوعة أ رت في قائمة المركز المالي  من قسم اىعماا المصرفية.

 :اىرا ي والمراني -ز 

% سدنويا ويجمد  5تظهر المراني واىرا ي بالتكلفة  من موجودات متنوعة أ رت ويتم استهالك المرداني بوقد  

 ارستهالك في احتياطي ارستهالك ويخصم في قائمة المركز المالي من قيمة اىصل  من قسم اىعماا المصرفية. 

 اإليرادات والمصروفات:   -ح 

تحصل المؤسسة عل  رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها وذلك لسد نفقاتها بموجب المادة ال انية من نظدام المؤسدسة 

والتي تم ل إيراداتها. وتقوم المؤسسة بتجنيب فائض اإليرادات عل  المصروفات لمقابلة تمويل اىرا ي وإقامدة مرداني جديددة 

 للمؤسسة وفروعها.

تقوم المؤسسة بتسجيل عائدات احتياطي مرن  المركز الرئيسي والفرو  في حساب احتياطي مرن  المركز الرئيسي 

والفرو   من مطلوبات متنوعة أ رت في قائمة المركز المالي لقسم اىعماا المصرفية ور تظهدر تلدك العائددات  دمن قائمدة 

 اإليرادات والمصروفات.

 

 فترة القوائم المالية   م0ا 

م إلد  4300يوليده   0هـ الموافق 0205رمضان  0هـ إل  0202شعران  44أُعدت القوائم المالية عن الفترة من 

 م.4302يونيه  03

 

 إعادة تصنيف  م2ا 

 تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة لكي تتوافق م  عرض السنة الحالية.

 

 اركتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد   م5ا

يتم اركتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد طرقا  للمادة ال ال ة عشر من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي 

م. في حاا وجود اكتتاب إ افي ناتج عن تعديل الرواتب 0820أغسطس  49هـ الموافق  0080رجب  48بتاريخ  20رقم م /

ومزايا الموظفين، يتم تحميل أثره عل  مرالغ اركتتاب في المؤسسة العامة للتقاعدد علد  حدساب المطلوبدات المتنوعدة اى درت 

 في قسم اىعماا المصرفية السنة التي تمت فيها الزيادة.



ملحق الجداوا اإلحصائية موجود عل  موق  مؤسسة النقد العربي السعودي في شركة 

 اإلنترنت عل  الرابط التالي:
 

 

 

sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 
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