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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

عرض     يسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم التقرير السنوي السابع واألربعين للمؤسسة الذي يست

ع األول        ) م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١أحدث التطورات التي شهدها االقتصاد السعودي خالل العام المالي  رب إضافة إلى تطورات ال

شاط            ).  م٢٠١١( هـ ١٤٣٣/١٤٣٢من العام المالي  ن ة، وال دي ق ن ويشمل التقرير مختلف مجاالت االقتصاد المحلي مثل التطورات ال

ى            ة إل وعات، إضاف دف المصرفي، والسوق المالية، واألسعار، والمالية العامة، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية وميزان الم

ويعطي التقرير إيجازا عن آخر .  القطاعات اإلنتاجية مثل النفط والصناعة والكهرباء والزراعة والمياه والنقل واالتصاالت وغيرها

ة                                .  التطورات االقتصادية والمالية العالمية ي وم حك وزارات واإلدارات ال ة  من ال ي رسم ات ال ان ي ب ى ال ويعتمد بصورة رئيسة عل

جهات              . والمؤسسات العامة، إضافة إلى البيانات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وزارات وال ع ال ي وأود أن أشكر جم

 .الموضحة في جداول التقرير السنوي على حسن تعاونها وتوفيرها معلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير

 

ة    ويقدم التقرير شرحًا وافيًا للمهام التي تقوم بها المؤسسة مثل إدارة السياسة النقدية والرقابة واإلشراف على البنوك التجاري

ة         ٣٠و يتضمن آذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي المنتهي في   .  ونشاط التأمين التعاوني ي ون م، ٢٠١٠ي

 .م٢٠١١يونية  ٣٠وقائمة المرآز المالي للمؤسسة للعام المالي المنتهي في 

 . وفي الختام أشكر جميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير 
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٨ 

ل      ٢٠١٠في المئة في عام    ٢,٨الواليات المتحدة األمريكية  اـب ـق م ـم
ت دول     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٦انكماٍش بلغت نسبته  ـل وسـج

غ         ١,٧منطقة اليورو نمواًَ بلغ  ـل اٍش ـب ي     ٤,١في المئة مقابل انكـم ـف
داره             ـق وًا ـم ـم ا ـن ام                ٣,٥المئة حيث سجلت ألمانـي ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي  ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٧م مقابل انكماٍش نسبته ٢٠١٠ م، وـف
غ           ١,٥فرنسا بلغ معدل النمو  ـل اٍش ـب ـم ـك ي     ٢,٥في المئة مقابل اـن ـف

داره              .  م٢٠٠٩المئة في عام  ـق وًا ـم ـم ا ـن ـي ي     ١,٣آما حققت ايطـاـل ـف
ام         ٥,٢م مقابل انكماٍش نسبته ٢٠١٠المئة في عام  ي ـع ة ـف في المـئ

اٍش     ٣,٩وبلغ معدل النمو في اليابان .  م٢٠٠٩ ـم ـك في المئة مقابل اـن
ة          ١,٣وفي المملكة المتحدة، بلغ النمو .  في المئة ٦,٣بلغ  ـئ ـم ي اـل ـف

. م٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٩م مقابل انكماٍش بلغ ٢٠١٠في عام 
ة          ـب ـغت نـس ـل ـب أما في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة ـف

غ         ٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٤النمو  ـل اٍش ـب ـم ي     ٠,٨م مقابل انـك ـف
ام     واق                    .  م٢٠٠٩المئة في ـع ي دول األـس و ـف ـم ـن دل اـل ـع ع ـم ـف وارـت

ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ٢,٧الناشئة والنامية، من  ي     ٧,٣م إـل ـف
ن    ٢٠١٠المئة في عام  م وارتفع معدل النمو في دول آسيا النامية ـم

ن           .  في المئة ٩,٥في المئة إلى  ٧,٢ ي الصــي و ـف ـم ـن وارتفع معدل اـل
ام                ١٠,٣م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٩,٢من  ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 الوضع االقتصادي العالمي
ام          الل ـع ي ـخ بدأت أثار التعافي تظهرعلى االقتصاد العالـم
رار  ٢٠١٠ م وانحسرت المخاوف من حدوث آساد عالمي بعد استـم

اج                ـت اش اإلـن ـع ـت زز اـن ذي ـع ل   .  التحسن في ثقة المستثمرين اـل ـج وـس
ي     النشاط االقتصادي في االقتصادات المتقدمة نموًا صاحبه زيادة ـف

ة    ـع ـف ات      .  الضغوط التضخمية وال تزال البطالة مرـت ددت األزـم ـج وـت
اطـر        ـخ ز ـم المالية في بعض بلدان منطقة اليورو مما ساهم في تعزـي

ًا  .  التطورات السلبية بينما حقق عدد من البلدان الناشئة نموًا اقتصادـي
غ              ـل ًا ـب ـع ـف رـت ة          ٩,٥قويًا، وسجلت دول آسيا النامية نموًا ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ي     ١٠,٤في المئة و ١٠,٣وسجلت آل من الصين والهند نموًا بلغ  ـف
 .م٢٠١٠المئة على التوالي في عام 

 
 النمو االقتصادي 

وًا                              ـم ًال ـن ـج وظـًا مـس ـح ـل ًا ـم ـن ـس ـح ي ـت ـم اـل ـع شهد االقتصـاد اـل
ام                  ٥,٠باألسعار الحقيقية بنسبة  ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ل      ٢٠١٠ـف اـب ـق م ـم

ام            ٠,٥انكماٍش بلغ  ي ـع ة ـف ـئ م       ( م   ٢٠٠٩في الـم دول رـق ). ١-١ـج
في المئة مقابل  ٣,٠وسجلت دول االقتصادات المتقدمة نموًا مقداره 

ي   ٣,٤انكماٍش بلغ  في المئة في العام السابق حيث بلغ معدل النمو ـف

 االقتصاد العالمي               

توقعات
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

———————————————————————
٥,٠٤,٤-٤,٩٤,٦٥,٢٥,٤٢,٩٠,٥العالم

٣,٠٢,٤-٣,١٢,٧٣,٠٢,٧٠,٢٣,٤االقتصادات المتقدمة
٢,٨٢,٣-٣,٧-٢,٩٢,٤٢,٦٢,٢٠,٢االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٢,٨٢,٨-٣,٦٣,١٢,٧١,٩٠,٠٢,٦الواليات المتحدة األمريكية

١,٧١,٦-٢,٢١,٧٣,١٢,٩٠,٤٤,١منطقة اليورو
٣,٥٢,٥-٠,٧٠,٩٣,٦٢,٨٠,٧٤,٧ألمانيا
١,٥١,٦-٢,٣٢,٠٢,٤٢,٣٠,١٢,٥فرنسا
١,٣١,١-٥,٢-١,٥٠,٧٢,٠١,٥١,٣إيطاليا
٣,٩١,٤-٦,٣-٢,٧١,٩٢,٠٢,٤١,٢اليابان

١,٣١,٧-٤,٩-٣,٠٢,٢٢,٨٢,٧٠,١المملكة المتحدة
٣,١٢,٨-٣,١٣,٠٢,٨٢,٢٠,٥٢,٥آندا

٤,٣٣,٢-٤,١٣,٤٣,٩٤,٠١,١٢,٣االقتصادات المتقدمة األخرى
١,٨١,٨-٢,٦٢,٢٣,٥٣,٢٠,٧٤,١االتحاد األوروبي

٨,٤٤,٩-٥,٩٤,٨٥,٨٥,٩١,٨٠,٨االقتصاديات اآلسيوية الصناعية الجديدة
٧,٥٧,٣٨,٢٨,٨٦,١٢,٧٧,٣٦,٥دول األسواق الناشئة والنامية

٧,١٦,٢٦,٤٧,٢٥,٦٢,٨٥,٠٥,٥أفريقيا جنوب الصحراء
٨,٦٩,٥١٠,٤١١,٤٧,٧٧,٢٩,٥٨,٤دول آسيا النامية

١٠,١١١,٣١٢,٧١٤,٢٩,٦٩,٢١٠,٣٩,٦الصين
٨,١٩,٢٩,٧٩,٩٦,٢٦,٨١٠,٤٨,٢الهند

٦,٠٥,٤٥,٨٦,٢٥,١١,٨٣,٨٤,١الشرق األوسط وشمال افريقيا
٤,٢٣,٧-٧,٣٥,٩٦,٤٥,٥٣,٢٣,٦دول وسط وشرق أوروبا
٦,١٤,٧-٦,٠٤,٧٥,٦٥,٧٤,٣١,٧أمريكا الالتينية والكاريبي

٧,٥٤,٥-٥,٧٣,٢٤,٠٦,١٥,٢٠,٦البرازيل
٤,٦٥,٠-٨,١٦,٧٨,٩٩,٠٥,٣٦,٤الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

٤,٠٤,٨-٧,٢٦,٤٨,٢٨,٥٥,٢٧,٨روسيا

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

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي ابريل  ٢٠١١م.
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٩ 

ي     ١٠,٤في المئة إلى  ٦,٨وارتفع المعدل في الهند من .  م٢٠١٠ ـف
ا       .  المئة ـي ـق رـي وارتفع معدل النمو في دول الشرق األوسط وشمال أـف
ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ١,٨من  ام                ٣,٨م إـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ه     .  م٢٠١٠ ـت  ٤,٢وحققت دول وسط وشرق أوروبا نموًا بلغت نسـب
ام     ٣,٦م مقابل انكماٍش بلغ ٢٠١٠في المئة في عام  في المئة في ـع

 ٦,١وحققت دول أمريكا الالتينية والكاريبي نموًا مقداره   .  م٢٠٠٩
غ          ـل اٍش ـب ـم ق                    ١,٧في المئة مقابل انـك اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل . ـف

غ          ـل وًا ـب ـم ي     ٤,٦وسجلت الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي ـن ـف
ام     ٦,٤م مقابل انكماٍش مقداره ٢٠١٠المئة في عام  في المئة في ـع

 .م٢٠٠٩
 

و           ـم دل ـن ـع وحسب التقديرات األولية، من المتوقع تراجع ـم
ومن المتوقع .  م٢٠١١في المئة في عام  ٤,٤االقتصاد العالمي إلى 

ه   ٢٠١١أن تحقق دول االقتصادات المتقدمة نموًا خالل عام  ـت م نسـب
م حيث يتوقع أن   ٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٠في المئة مقابل  ٢,٤

د            ـن ة ـع ـي ـك رـي ي     ٢,٨يستقر معدل النمو في الواليات المتحدة األـم ـف
وفي منطقة اليورو يتوقع تراجع المعدل من .  م٢٠١١المئة في عام 

دل        .  في المئة ١,٦في المئة إلى  ١,٧ ـع ـخـفض ـم ومن المتوقع أن يـن
ي   ٨,٤النمو في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة من  ـف

ع    .  م٢٠١١في المئة في عام  ٤,٩م إلى ٢٠١٠المئة في عام  وـق ـت وـي
ن         ة ـم ـي  ٧,٣تراجع معدل النمو في دول االقتصادات الناشئة والناـم

و            ٦,٥في المئة إلى  ـم ـن دل اـل ـع ع ـم في المئة حيث من المتوقع تراـج
ة     ٩,٦م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ١٠,٣في الصين من  ـئ ـم في اـل

ي     .  م٢٠١١في عام  اـن م    ( ويوضح الرسم البـي و       )  ١-١رـق ـم دل ـن ـع ـم
رة   الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمجموعات من الدول خالل الفـت

م حــيــث يــتــوقــع أن تســجــل مــعــظــم هــذه                 ٢٠١١إلــى   ٢٠٠٦مــن   
 .م٢٠١١المجموعات تراجعًا في معدالت النمو خالل عام 

 
 التضخم
ى               صـل إـل ـي ي ـل ـم اـل ـع ارتفع معدل التضخم على المستوى اـل

ة      .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٧ اـس ـق وارتفعت معدالت التضخم ـم
دل       ـع ع ـم بأسعار المستهلكين في معظم مجموعات الدول حيث ارتـف

ام          ٠,١التضخم في دول االقتصادات المتقدمة من  ي ـع ة ـف ـئ في الـم

وارتفع معدل التضخم .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١,٦م إلى ٢٠٠٩
ى     ٠,٣في منطقة اليورو من  ة         ١,٦في المئة إـل ـئ ـم ي اـل ع   .  ـف ـف وارـت

معدل التضخم في دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة من 
ام               ٢,٣م إلى ٢٠٠٩في المئة عام  ١,٣ ي ـع ة ـف ـئ ـم . م٢٠١٠في اـل

ي             ٣,١وتغير معدل التضخم في دول آسيا النامية من  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ام           ٦,٠م إلى ٢٠٠٩عام  ي ـع ة ـف اع         ٢٠١٠في المـئ ـف ب ارـت ـب م بـس

ي،   .  أسعار الغذاء والطاقة ـت وفي الدول المستقلة عن االتحاد السوفيـي
ن     ى               ١١,٢تراجع معدل التضخم ـم ة إـل ـئ ـم ي اـل ة          ٧,٢ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 ).٢-١جدول رقم (
  
م      ضــخ وحسب التقديرات األولية، يتوقع ارتفاع معدالت الـت

دل      ٢٠١١في معظم مناطق العالم في عام  ـع اع ـم م حيث يتوقع ارتـف
ام          ١,٦التضخم في دول االقتصادات المتقدمة من  ي ـع ة ـف ـئ في الـم

ويتوقع ارتفاع المعدل .  م٢٠١١في المئة في عام  ٢,٢م إلى ٢٠١٠
ة      ٢,٣في المئة إلى  ١,٦في دول منطقة اليورو من  ـئ ـم ي  .  في اـل وـف

دل      ـع دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة، يتوقع ارتفاع ـم
ى       ٢,٣التضخم من  ة         ٣,٨في المئة إـل ـئ ـم ي اـل اع        .  ـف ـف ع ارـت وـق ـت وـي

في المئة في عام  ٦,٢المعدل في دول األسواق الناشئة والنامية من 
ى    ٢٠١٠ ام                  ٦,٩م إـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ا        .  م٢٠١١ـف ـي ي دول آـس وـف

د          ـن م ـع ة         ٦,٠النامية، يتوقع استقرار معدل التضــخ ـئ ـم ي اـل ا   .  ـف ـم ـآ
ن      ي ـم يتوقع ارتفاع المعدل في الدول المستقلة عن االتحاد السوفييـت

. م٢٠١١في المئة في عام  ٩,٦م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ٧,٢
معدالت التضخم في مجموعات )  ٢-١( ويوضح الرسم البياني رقم 

دالت       ٢٠١١-٢٠٠٦من الدول خالل الفترة  ـع اع ـم ـف م، ويالحظ ارـت
دول             ٢٠١٠التضخم في عام  دا اـل دول ـع ات اـل وـع ـم م في جميع مـج

 .المستقلة عن االتحاد السوفييتي
 

 البطالة
ام                   ي ـع ة ـف طـاـل ـب دالت اـل ـع ظـم         ٢٠١٠ارتفعت ـم ـع ي ـم م ـف

االقــتــصــادات الــعــالــمــيــة حــيــث ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة فــي دول                  
ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ٨,٠االقتصادات المتقدمة من   ٨,٣م إـل

دة              .  م٢٠١٠في المئة في عام  ـح ـت ـم ات اـل والـي ي اـل وارتفع المعدل ـف
ورو  .  في المئة ٩,٦في المئة إلى  ٩,٣األمريكية من  وفي منطقة الـي

-٦
-٤
-٢
٠
٢
٤
٦
٨
١٠
١٢

ية
ئو
  م
بة
نس

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

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

توقعات
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

——–—————————
النمو االقتصادي

٥,٠٤,٤-٠,٥    العالم

٣,٠٢,٤-٣,٤    االقتصادات المتقدمة

١,٧١,٦-٤,١    منطقة اليورو

٤,٣٣,٢-٢,٣    االقتصادات المتقدمة األخرى

٨,٤٤,٩-٠,٨    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٢,٧٧,٣٦,٥    االقتصادات الناشئة والنامية

٤,٦٥,٠-٦,٤    الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي

التضخم

٠,١١,٦٢,٢    االقتصادات المتقدمة

٠,٣١,٦٢,٣    منطقة اليورو

١,٣٢,٣٣,٨    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

٥,٢٦,٢٦,٩    دول األسواق الناشئة والنامية

٣,١٦,٠٦,٠    دول آسيا النامية

١١,٢٧,٢٩,٦الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
العائد السائد بين المصارف في لندن (١)

١,١٠,٥٠,٦    ودائع الدوالر األمريكي

٠,٧٠,٤٠,٦    ودائع الين الياباني

١,٢٠,٨١,٧    ودائع اليورو

البطالة

٨,٠٨,٣٧,٨    االقتصادات المتقدمة

٩,٥١٠,٠٩,٩    منطقة اليورو

٤,٣٤,١٣,٦    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة
العجز/الفائض في الميزانيات الحكومية العامة (٢)

٠,٠-٨,٣-٨,٧    االقتصادات المتقدمة

٠,٠-٠,٧-١,٢    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

١٢,٤٧,٤-١٠,٩نمو التجارة العالمية (سلع وخدمات)

الصادرات

١٢,٠٦,٨-١٢,٢    االقتصادات المتقدمة

١٤,٥٨,٨-٧,٥    دول األسواق الناشئة والنامية

١٥,٨٨,٥-٦,٦    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

المي  جدول رقم ١-٢ : التطورات الرئيسة في االقتصاد الع

(نسبة مئوية)

تابع الجدول
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توقعات
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

—————————

الواردات

١١,٢٥,٨-١٢,٦االقتصادات المتقدمة

١٣,٥١٠,٢-٨,٣دول األسواق الناشئة والنامية

١٦,٦٨,٧-٩,٩    االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

الحساب الجاري(٣)

-٠,٣-٠,٢-٠,٣االقتصادات المتقدمة

-٣,٢-٣,٢-٢,٧الواليات المتحدة

٠,١٠,٠-٠,٢منطقة اليورو

٥,٠٥,٣٥,١ألمانيا

-٢,٨-٢,١-١,٩فرنسا

-٣,٤-٣,٥-٢,١إيطاليا

٢,٨٣,٦٢,٣اليابان

-٢,٤-٢,٥-١,٧المملكة المتحدة

-٢,٨-٣,١-٢,٩آندا

٨,٠٧,١٦,٣االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

احتياطيات النقد األجنبي  (مليار وحدة حقوق سحب خاصة)

---٢٧٤٤٢,٩٣٤٥٢٩,٨الدول الصناعية

---١١٢٣٣,٢١٤٢٧٨,٢الدول النامية

صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى األسواق الناشئة  
٢٣٦,٦٤٧٠,١٣٨٨,١والنامية (مليار دوالر)

٢٧,٩٣٥,٦-٣٦,٣متوسط أسعار النفط (٤)

---٥٩,٤٧٧٨,٩٦النفط العربي الخفيف (٥) (دوالر أمريكي للبرميل )

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

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١١.

(نسبة مئوية)

(١)  معدل ستة أشهر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وثالثة أشهر في منطقة اليورو.
(٢)  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

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

المي  تابع جدول رقم ١-٢ : التطورات الرئيسة في االقتصاد الع

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

د   .  المئة ـن ومن المتوقع استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة ـع
ة   ٨,٠وفي آندا، يتوقع انخفاض المعدل من .  في المئة ٧,٨ في المـئ
فــي الــمــئــة، وآــذلــك فــي دول االقــتــصــادات اآلســيــويــة                  ٧,٦إلــى   

ي     ٣,٦م إلى   ٢٠١٠في المئة في عام  ٤,١الصناعية الجديدة من  ـف
دالت  )  ٣-١( ويوضح الرسم البياني رقم ،  م٢٠١١المئة في عام  مـع

رة      ـت . م٢٠١١-٢٠٠٦البطالة في مجموعات دول مختارة خالل الـف
ظـم                           ـع ي ـم ة ـف طـاـل ـب دالت اـل ـع ي ـم اع ـف ـف ويبين الرسم البياني االرـت

 .م٢٠١٠مجموعات الدول في عام 
 

 المالية العامة
ة        ـي زاـن ـي ـم سجلت االقتصادات المتقدمة انخفاضًا في عجز اـل

ي             ٧,٦العامة ليبلغ  ي ـف اـل ـم ي اإلـج ـل ـح في المئة بنسبة من الناتج الـم
ه           ٢٠١٠عام  ـت ـب ـغت نـس ـل ام                ٨,٦م مقابل عجز ـب ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن        ٢٠٠٩ ة ـم ـي ـك رـي م حيث انخفض العجز في الواليات المتحدة األـم
ام     ١٢,٧ ى      ٢٠٠٩في المئة في ـع ام                ١٠,٦م إـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ى     ٦,٣وانخفض العجز في منطقة اليورو من .  م٢٠١٠ في المئة إـل
ام                ٣,٣في المئة حيث بلغ العجز في ألمانيا  ٦,١ ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي       .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٣,٠م مقابل ٢٠١٠ ز ـف ـج ـع وارتفع اـل
ة      ٧,٧في المئة إلى  ٧,٦فرنسا من  ـئ ـم ي             .  في اـل ـخـفض ـف ا اـن ـم ـن ـي ـب
ي             ٤,٦م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٥,٣ايطاليا من  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ى     ١٠,٣وفي اليابان، انخفض العجز من .  م٢٠١٠عام  في المئة إـل

ام        ٩,٥ارتفع المعدل من  ي ـع ى      ٢٠٠٩في المئة ـف ي     ١٠,٠م إـل ـف
 ٩,٥م حيث ارتفع معدل البطالة في فرنسا من ٢٠١٠المئة في عام 
ن      .  في المئة ٩,٧في المئة إلى   ٧,٨آما ارتفع المعدل في ايطاليا ـم
ن         .  في المئة ٨,٥في المئة إلى  دة ـم ـح ـت  ٧,٥وارتفع في المملكة الـم
ن       .  في المئة ٧,٨في المئة إلى  ا ـم ي     ٧,٥بينما انخفض في ألمانـي ـف

د     .  في المئة ٦,٩المئة إلى  ـن ي     ٥,١وفي اليابان، استقر المعدل ـع ـف
م ٢٠٠٩في المئة في عام  ٨,٣وانخفض المعدل في آندا من .  المئة
ي     .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٠إلى  ة ـف آما انخفض معدل البطاـل

في المئة إلى  ٤,٣دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة من 
 ).٣-١جدول رقم (في المئة  ٤,١

 
ع أن            ٢٠١١وحسب التقديرات األولية لعام   وـق ـت ـم ن اـل م، ـم

ة                 ـي ـم اـل ـع صـادات اـل ـت ظـم االـق ـع تشهد معدالت البطالة انخفاضًا في ـم
صـادات                   ـت ي دول االـق ة ـف طـاـل ـب دل اـل حيث من المتوقع انخفاض مـع

ي       ٧,٨م إلى ٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٣المتقدمة من  ة ـف ـئ في الـم
ات                    .  م٢٠١١عام  والـي ي اـل ة ـف طـاـل ـب دل اـل ـع ع ـم راـج ومن المتوقع ـت

ع    .  في المئة ٨,٥في المئة إلى  ٩,٦المتحدة األمريكية من  وـق ـت آما ـي
في  ٩,٩في المئة إلى  ١٠,٠انخفاض المعدل في منطقة اليورو من 

ن             ا ـم ـي اـن ـم ي     ٦,٩المئة حيث يتوقع انخفاض معدل البطالة في أـل ـف
ام     ٦,٦م إلى ٢٠١٠المئة في عام  ك   .  م٢٠١١في المئة في ـع ذـل وـآ

ى         ٩,٧يتوقع انخفاض المعدل في فرنسا من  ة إـل ـئ ي     ٩,٥في الـم ـف

توقعات
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

————————————
٥,٨٨,٠٨,٣٧,٨االقتصادات المتقدمة

٥,٩٨,٠٨,٢٧,٦االقتصادات المتقدمة الرئيسة
٥,٨٩,٣٩,٦٨,٥    الواليات المتحدة األمريكية

٧,٦٩,٥١٠,٠٩,٩منطقة اليورو
٧,٣٧,٥٦,٩٦,٦    ألمانيا
٧,٨٩,٥٩,٧٩,٥    فرنسا
٦,٨٧,٨٨,٥٨,٦    إيطاليا
٤,٠٥,١٥,١٤,٩    اليابان

٥,٦٧,٥٧,٨٧,٨    المملكة المتحدة
٦,٢٨,٣٨,٠٧,٦    آندا

٣,٤٤,٣٤,١٣,٦االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة
المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل  ٢٠١١م.

جدول رقم ١-٣ : االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة
(بالنسبة لحجم القوى العاملة)
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٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ توقعات ٢٠١١
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نسب التغير في أسعار المستهلكين في مجموعات دول مختارة: ٢-١رسم بياني رقم  

االقتصادات المتقدمة الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة منطقة اليورو دول األسواق الناشئة  والنامية
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فـي المئة في   ١٠,٠م إلى ٢٠١٠فـي المئة في عام  ٩,٥اليابان من 
دا من          .  م٢٠١١عام  ن في     ٥,٥بـيـنما يتوقع انخفاض العجز في آ

خفاض               .  في المئة ٤,٦المئة إلى  ع ان وق ت حدة، ي ت م وفي المملكة ال
ن      عجز مـ ى          ١٠,٤ال ة إل ئ م ي ال ة     ٨,٦ف ئ م ي ال ي دول   .  ف وفـ

ائض           ف اع ال ف االقـتـصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة، يتوقع ارت
ى      ٢٠١٠في المئة في عام    ١,٤من  ام                ١,٥م إل ة في ع ئ م في ال

 . م٢٠١١
 

 التطورات النقدية والمالية
 أسعار الفائدة

ن                         ي د ب ائ دوالر الس ال ع ب ودائ ى ال د عل ائ تراجع معدل الع
دن     ن ام                ١,١من       (LIBOR)*  المصارف في ل ة في ع ئ م في ال

ام            ٠,٥م إلى ٢٠٠٩ ة في ع ئ ع أن          .  م٢٠١٠في الم وق ت م ومن ال
ى       .  م٢٠١١في المئة في عام  ٠,٦يرتفع إلى  دل عل ع وانخفض الم

ة      ٠,٨في المئة إلى  ١,٢الودائع باليورو من  ئ م ع أن      .  في ال وق ت وي
وآذلك انخفض      .  م٢٠١١في المئة في عام  ١,٧يرتفع المعدل إلى 

ي من           ان اب ي ام                ٠,٧المعدل على الودائع بالين ال ة في ع ئ م في ال
ويتوقع ارتفاع المعدل .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٠,٤م إلى ٢٠٠٩

 .م٢٠١١في المئة في عام  ٠,٦إلى 

دة من          .  في المئة ٩,٥ ح ت م في     ١٠,٣وارتفع العجز في المملكة ال
وفـي .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١٠,٤م إلى ٢٠٠٩المئة فـي عـام 

د      ن ام                  ٥,٥آــنـدا استقر العجز ع ة في ع ئ م ا   .  م٢٠١٠في ال م آ
في المئة  ٠,٥سجلت دول االقتصادات المتقدمة األخرى عجزًا بلغ 

. م٢٠٠٩فـي المئة في عام    ١,١م مقابل عجزنسبته ٢٠١٠في عام 
ائض              ف غ ال ل دة، ب دي ج وفي دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية ال

في المئة في  ١,١م مقابل عجز نسبته ٢٠١٠في المئة في عام  ١,٤
 ).٤-١جدول رقم (م ٢٠٠٩عام 

 
ام              ع ة ل ي رات األول راجع          ٢٠١١وحسب التقدي ع ت وق ت م ي

ام                ٧,٦العجز في دول االقتصادات المتقدمة من  ة في ع ئ م في ال
ام        ٦,٩م إلى ٢٠١٠ ع              ٢٠١١في المئة في ع وق ت م م حيث من ال

ة        ١٠,٦ارتفاع العجز في الواليات المتحدة األمريكية من  ئ م في ال
ع    .  م٢٠١١في المئة في عام  ١٠,٨م إلى ٢٠١٠في عام  وق ت بينما ي

ى       ٦,١انخفاض العجز في منطقة اليورو من  في     ٤,٤في المئة إل
 ٣,٣المئة حيث من المتوقع انخفاض العجز في ألمانيا وفرنسا من    

ى            ٦,٠في المئة و ٢,٣في المئة إلى  ٧,٧في المئة و ة عل ئ م في ال
ة          ٤,٣وفـي إيـطـاليا، يتوقع تراجع العجز إلى   .  الـتـوالـي ئ م في ال
ويـتوقع أن يرتفع العجز في    .  في المئة ٤,٦م مقابل ٢٠١١في عام 

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

 .اليورو

٠
٢
٤
٦
٨

١٠
١٢

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ توقعات ٢٠١١

ية
ئو
ة م
سب
ن

ـة: ٣-١رسم بياني رقم   مـعــدالت الـبـطـالــ

منطقة اليورو االقتصادات المتقدمة االقتصادات المتقدمة الرئيسة ة االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديد

توقعات
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

————————————————
-٦,٩-٧,٦-٨,٦-٣,٤االقتصادات المتقدمة

-٨,٥-٨,٨-٩,٨-٤,٤االقتصادات المتقدمة الرئيسة
-١٠,٨-١٠,٦-١٢,٧-٦,٥الواليات المتحدة األمريكية

-٤,٤-٦,١-٦,٣-٢,٠منطقة اليورو
-٢,٣-٣,٣-٠,١٣,٠ألمانيا
-٦,٠-٧,٧-٧,٦-٣,٣فرنسا
-٤,٣-٤,٦-٥,٣-٢,٧إيطاليا
-١٠,٠-٩,٥-١٠,٣-٤,٢اليابان

-٨,٦-١٠,٤-٤,٩١٠,٣المملكة المتحدة
-٤,٦-٥,٥-٠,١٥,٥آـنـــدا

٠,٤-٠,٥-٢,٣١,١اقتصادات متقدمة أخرى
١,٤١,٥-١,٠١,١االقتصادات اآلسيوية الصناعية الجديدة

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

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمـالي .
المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل  ٢٠١١م.
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دات                      اسة شراء السن ي تجت من س بسبب البوادر االيجابية التي ن
(QE٢)                كي ري ي األم درال ي ف اطي ال ي ت ومع أن    .  التي يتبعها االح

ى         ي عل ب ل تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا آان لها أثر س
حسن            ام بسبب ت أداء المؤشر إال أن المؤشر عاد وارتفع نهاية الع
اؤل      ف ت ل أداء االقتصاد األمريكي في ضوء صدور مؤشرات تدعو ل

اع                 ٢٠١١خالل عام  ف ة واالرت جزئ ت ال ع ب ي ب م مثل ارتفاع نسب ال
مؤشر في          .  الملحوظ في الناتج الصناعي والثقة بشكل عام غ ال وبل

ان،   .  نقطة ١٢٥٤٨م مستوى ٢٠١١بداية شهر مايو عام  اب وفي الي
ًا خالل             )  NIKKEI( حقق مؤشر نيكاي  اع ف ة ارت ي ان اب لألسهم الي

د               ٩,١٧م بنسبة ٢٠١٠الربع الرابع من عام  ن ق ع ل غ ي ة ل ئ م في ال
م مقارنة ٢٠١٠نقطة في عام  ٣١٧وخسر المؤشر .  نقطة ١٠٢٢٩

وى     ة              ١٠٥٤٦بالعام السابق حيث تراجع من مست داي طة في ب ق ن
طورات                        .  العام ت ة ل ي ب ل ات الس داعي ت ى ال راجع إل ت ويعزى ذلك ال

ن                          ى الصي ة إل ي ان اب ي ى الصادرات ال ي عل ـ ن االقـتـصـاد الـصـيـ
ى         ة إل وبـالـتـالـي عـلـى الـنـمـو االقـتـصـادي فـي الـيـابـان، إضاف
طلب                            ي من تضخم وضعف في ال ان اب ي مـا يـعانيه االقتصاد ال

وى    ٢٠١١وفي بداية شهر مايو .  المحلي  ٩٥٦٧م بلغ المؤشر مست
 .نقطة

  
م                           ألسه ي ل ل ان ت ع مؤشر مورغان س ف وفي أوروبا، ارت

ة     ي ام             )  MSCI-EURO( األوروب ن ع ع م راب ع ال رب الل ال خ
ة                      ٢,٨٤م بنسبة ٢٠١٠ ات أزم داعي رغم من ت ى ال ة عل في المئ

د  .  الديون السيادية في أوروبا وشهدت بداية الربع تحسنًا للمؤشر بع
ي        ت ة ال ي البيانات االيجابية من الدول األوروبية ذات المديونية العال
ع                ا رف م ة م ي ال أشارت إلى عدم حاجة هذه الدول إلى مساعدات م

د أتسم              .  الثقة في االقتصاد ق ع ف راب ع ال رب أما النصف الثاني من ال
بتقلبات آبيرة آان أهمها هبوط المؤشر إلى أدنى مستوى له خالل    

م على خلفية ٢٠١٠نقطة في نهاية نوفمبر  ٨١٧الربع عند مستوى 
ام                   ع اق ال ف ى اإلن ا عل اسه ك ع أزمة الديون السيادية في أوروبا وان

ق       .  وعلى ثقة المستثمرين ل غ ي ولكن المؤشر ارتفع في نهاية الربع ل
ًا        ٨٥٨عند مستوى  م ة دع ي نقطة بعد أن قدمت المجموعة األوروب

ر     قصي ام      .  ماليًا إلى ايرلندا بدد المخاوف على المدى ال ع وخالل ال
ة            ٨٥٨نقطة ليغلق عند مستوى  ٢٠خسر المؤشر  اي ه طة في ن نق

حدة، شهدت         .  م مقارنة بالعام السابق٢٠١٠عام  ت م وفي المملكة ال
ه سوق            دت ا شه م أسعار األسهم في المملكة المتحدة حرآة مماثلة ل

ي    ،  األسهم األوروبية ) ١٠٠-FTSE( فـقـد سـجـــل مؤشر فـوتـسـ
وى        ٢٠١٠تقلبات في الربع األخير من عام  ى مست م بحيث بلغ ادن

ر             ٥٥٢٨له خالل الربع عند مستوى  ب م وف ة شهر ن نقطة في نهاي
اء بعض             ات عدم وف بسبب تخوف عدد من المستثمرين من تداعي

ة                .  الدول بالتزاماتها ك ل م م ي في ال ال م وآان القطاع المصرفي وال
كشاف عدد               وط بسبب ان المتحدة من القطاعات األآثر تأثرًا بالهب
دا بشكل       آبير من البنوك البريطانية على األسواق المالية في ايرلن

ه                  .  عام ت ق ل ذي ت دعم ال د ال ع وفي نهاية العام تحسن أداء المؤشر ب
مصارف                             ى ال ك عل ر ذل ة وأث ي وعة األوروب مجم ايرلندا من ال
. والمؤسسات البريطانية التي لديها نسبة انكشاف عالية على ايرلندا

نقطة مرتفعًا بنحو  ٥٩٠٠وبلغ المؤشر في نهاية العام عند مستوى 
و         .  م٢٠١٠نقطة خالل عام  ٤٨٧ اي وبلغ المؤشر في بداية شهر م

 .نقطة ٥٩٢٤م ٢٠١١من عام 

 أسعار الصرف
ع       راب تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي خالل الربع ال
ا                        ٢٠١٠من عام  سة، تصدره ي رئ عمالت ال ل عدد من ال اب م مق

 ٧,١١الدوالر التايواني الذي ارتفع مقابل الدوالر األمريكي بنسبة   
د    ٦,١٩في المئة، يليه الدوالر النيوزلندي بنسبة  ران فــي المئة، وال

ة              ٦,٠جنوب إفريقي بـنسبة  ب س ن ي ب رال دوالر األست في المئة، وال
ع من        .  في المئة ٥,٩٥ راب وسجل الدوالر األمريكي خالل الربع ال

ة     ١,٨٦م ارتفاعًا مقابل اليورو بنسبة ٢٠١٠عام  ي ن في المئة، والج
خفاض سعر صرف           .  في المئة ٠,٨٧اإلسترليني بنسبة  ويعود ان

الدوالر إلى تحسن أداء اقتصادات الدول الناشئة أو المصدرة للسلع 
 .األولية

 
ل                          اب ق ي م ان اب ي ن ال ي ع سعر صرف ال وفي اليابان، ارتف

ام            ١٣الدوالر االمريكي بنسبة  ة خالل ع ئ م حيث     ٢٠١٠في الم
ن         .  ين للدوالر ٨١,١٢وصل إلى  ي ويعزى ارتفاع سعر صرف ال

الياباني إلى رغبة المستثمرين التحول إلى عمالت تتسم بأمان أآبر 
ن  د  .  من الدوالر واليورو مما ساعد على ارتفاع سعر صرف الي وق

. م٢٠١١ين للدوالر بداية شهر مايو  ٨١,٣٥بلغ سعر صرف الين 
وفي أوروبا، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي 

ام                 ٢٠١٠خالل عام  ع ة ال اي ه غ في ن ل ًال        ١,٣٣م ليب دوالر مسج
و       .  في المئة ٦,٦انخفاضًا نسبته  اي غ     ٢٠١١وفي بداية شهر م ل م ب

 .دوالر ١,٤٢سعر اليورو 
 

ه                 ي ن ج ع سعر صرف ال ف دة، ارت ح ت م ة ال ك ل م م وفي ال
يصل    ٢٠١٠اإلسترليني مقابل الدوالر في الربع الرابع من عام  م ل

وى      ١,٦٢الى دوالر في بداية شهر نوفمبر مسجًال بذلك أعلى مست
وى      ١,٥٦له خالل الربع، إال أنه انخفض في نهاية العام ليبلغ مست

ه       ت ب ام                ٣,٢دوالر للجنية مسجال انخفاضًا نس ة خالل ع ئ م في ال
ا       .  م٢٠١٠ وآان للمخاوف من تداعيات الديون السيادية في أوروب

دول                                ى ال ي عل ب ل ع س دا بشكل خاص وق ن رل بشكل عام وفي اي
ى سعر       األوروبية بما فيها المملكة المتحدة األمر الذي أثر سلبًا عل

دوالر       ل ال اب ق ع سعر صرف          .  صرف الجنية اإلسترليني م ف وارت
 ١,٦٢م ليبلغ ٢٠١١الجنية اإلسترليني في بداية شهر مايو من عام 

 .دوالر
 

 األسواق المالية لألسهم والسندات 
 أسواق األسهم

ام         د ألسواق           ٢٠١٠تميز الربع األخير من ع ي أداء ج م ب
ة       ي ان اب ي األسهم بشكل عام حيث حققت أسواق األسهم األمريكية وال
دًا             ائ ا ع والـبـريـطـانـيـة عـائدًا مرتفعًا، بينما حققت أسواق أوروب
ورو            ي ة ال طق ن أقـل حـيـث يـعـانـي عـدد من الدول األعضاء في م
دى بعض                   ة ل ادي ي ون الس دي ة ال من رآود في ضوء تداعيات أزم

 .الدول
 

ز     ون وفي الواليات المتحدة األمريكية، ارتفع مؤشر داو جـ
)DJIA  (                دار ق م ة ب ي ك ري م األم ام             ١١٤٥لألسه طة خالل ع ق ن

ام                  ١١٥٧٣م ليبلغ مستوى   ٢٠١٠ ع ة ال اي ه طة في ن ق ع   .  ن ف وارت
ة          ٧,٣م بنسبة ٢٠١٠المؤشر خالل الربع الرابع من عام  ئ م في ال
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وفي دول األسواق الناشئة والنامية، .  في المئة ٦,٨م مقداره ٢٠١١
في     ٧,٥في المئة مقابل معدل نمو سلبي مقداره    ١٤,٥بلغ المعدل 

في المئة في  ٨,٨ومن المتوقع أن يسجل المعدل نموًا مقداره .  المئة
ام    ة               .  م٢٠١١ع وي ي صادات اآلس ت ي دول االق دل ف ع م غ ال ل وب

ام     ١٥,٨الصناعية الجديدة  دل          ٢٠١٠في المئة في ع ع ل م اب ق م م
ع أن     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٦,٦نمو سلبي مقداره  وق ومن المت

 .م٢٠١١في المئة في عام  ٨,٥يسجل المعدل نموًا مقداره 
 

ع                      واردات من السل د سجلت ال ق أما بالنسبة للواردات، ف
ة          ١١,٢والخدمات في االقتصادات المتقدمة نموًا مقداره    ئ م في ال

في المئة في     ١٢,٦م مقابل معدل نمو سلبي مقداره ٢٠١٠في عام 
ام          ٥,٨ومن المتوقع أن يبلغ المعدل . م٢٠٠٩عام  ة في ع ئ في الم

في     ١٣,٥وبلغ المعدل في دول األسواق الناشئة والنامية .  م٢٠١١
وًا               .  في المئة ٨,٣المئة مقابل نمو سلبي بلغ  م حقق ن ع أن ي وق ت وي

ام       ١٠,٢مقداره  صادات         .  م٢٠١١في المئة في ع ت وفي دول االق
ام             ١٦,٦اآلسيوية الصناعية الجديدة، بلغ المعدل  ة في ع ئ م في ال

داره        ٢٠١٠ ق ي م ام                ٩,٩م مقابل معدل نمو سلب ة في ع ئ م في ال
دل         .  م٢٠٠٩ ع م غ ال ام                ٨,٧ومن المتوقع أن يبل ة في ع ئ م في ال
 .م٢٠١١

 
 موازين المدفوعات -ب

ج                         ات ن ى ال ة إل ب جاري نس حساب ال انخفض العجز في ال
ة    دم المحلي اإلجمالي في موازين مدفوعات دول االقتصادات المتق

ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ٠,٣من  ام                ٠,٢م إل ة في ع ئ م في ال
ى                 ٢٠١٠ عجز إل اع ال ف ع ارت وق ام                ٠,٣م، ويت ة في ع ئ م في ال
 ٢,٧فقد ارتفع العجز في الواليات المتحدة األمريكية من .  م ٢٠١١

ومن .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٢م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام 
وفي  .  م٢٠١١في المئة في عام    ٣,٢المتوقع أن يستقر العجز عند 

ة   ٠,١منطقة اليورو، سجل الحساب الجاري فائضًا مقداره  في المئ
ام       ٠,٢مقابل عجز مقداره  ع عدم       .  م٢٠٠٩في المئة في ع وق ت وي

ا من             ٢٠١١وجود فائض في عام  ي ان م م، فقد ارتفع الفائض في أل
. م٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٣م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٥,٠

ائض      ام                  ٥,١ومن المتوقع أن يبلغ الف ة في ع ئ م . م٢٠١١في ال
ى            ١,٩وارتفع العجز في فرنسا من  ة إل ئ م ة         ٢,١في ال ئ م . في ال

ام                ٢,٨ويتوقع ارتفاع العجز إلى  ة في ع ئ م وفي  .  م٢٠١١في ال
ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ٢,١ايطاليا، ارتفع العجز من   ٣,٥م إل

ى       .  م٢٠١٠في المئة في عام   ٣,٤ومن المتوقع انخفاض العجز إل
في   ٢,٨وفي اليابان، ارتفع الفائض من .  م٢٠١١في المئة في عام 

ع    .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٦م إلى ٢٠٠٩المئة في عام  وق ت وي
عجز      . م٢٠١١في المئة في عام  ٢,٣تراجع الفائض إلى  وارتفع ال

ى         ١,٧في المملكة المتحدة من  ة إل ئ ة         ٢,٥في الم ئ م ومن  .  في ال
ام           ٢,٤المتوقع أن يبلغ العجز  ة في ع وسجلت    .  م٢٠١١في المئ

ة    ٢,٩م مقابل ٢٠١٠في المئة في عام  ٣,١آندا عجزًا بلغ  ئ في الم
غ    ٢٠١١ويتوقع أن ينخفض العجز في عام .  م٢٠٠٩في عام  ل ب م لي
دة،   .  في المئة ٢,٨ دي وفي دول االقتصادات اآلسيوية الصناعية الج

ى      ٢٠٠٩في المئة في عام    ٨,٠انخفض الفائض من  في     ٧,١م إل
ة في          ٦,٣ويتوقع أن يبلغ الفائض .  م٢٠١٠المئة في عام  ئ م في ال

 ).٢-١جدول رقم (م ٢٠١١عام 

 أسواق السندات
ة في                        ي وم حك دات ال ات السن ئ ع ف ي ارتفع العائد على جم

د  ٢٠١٠الواليات المتحدة خالل الربع الرابع من عام  م ما عدا العائ
ى            .  أشهر     ٦أشهر و       ٣على سندات استحقاق  د عل ائ ع ع ال ف وارت

طة أساس       ٧٩سنوات بمقدار  ٧سندات  ق ى            .  ن د عل ائ ع ع ال ف وارت
د        .  نقطة أساس ٧٨سنوات بمقدار  ١٠سندات  ائ ع اع ال ف وآذلك ارت

آما ارتفع .  نقطة أساس ٧٤سنوات بمقدار  ٥على سندات استحقاق 
اق      دار          ٣٠العائد على سندات استحق ق م ة ب ن طة أساس         ٦٥س ق . ن

وضع                           حسن ال ى ت ة إل ي وم حك دات ال ار السن ويعزى هبوط أسع
ة في ضوء عدد من                     ي ك ري دة األم االقتصادي في الواليات المتح
المؤشرات التي تشير إلى توقع نمو جيد لالقتصاد األمريكي خالل    

دات       .  م٢٠١١عام  ات السن ئ وفي اليابان، ارتفع العائد على جميع ف
د           ٢٠١٠الحكومية خالل الربع الرابع من عام  ائ ع ع ال ف م حيث ارت

ى   .  نقطة أساس ٢٧سنوات بمقدار  ٨على سندات  وارتفع العائد عل
طة أساس         ٢٤سنوات بمقدار    ٩سندات استحقاق  ق ع       .  ن ف ا ارت م آ

طة أساس         ١٩سنوات بمقدار  ١٠العائد على سندات استحقاق  ق . ن
حسن                               ى ت ة إل ي وم حك دات ال ى السن د عل وائ ع اع ال ويعزى ارتف
ة                ي ك ري دة األم ح ت م ات ال والي احتماالت االنفراج االقتصادي في ال
ليص                          ق ى ت ا أدى إل م ن م صاد الصي ت وتضاؤل احتمال تباطؤ اق
م في                 ة األسه ب ادة نس ة وزي المستثمرين لمراآز السندات الحكومي

 .المحافظ االستثمارية
 

دات                     عظم السن ى م د عل ائ ع وفي منطقة اليورو، ارتفع ال
د           ٢٠١٠الحكومية خالل الربع الرابع من عام  ائ ع ع ال ف م حيث ارت

طة أساس       ٧١سنوات بمقدار  ٩على سندات استحقاق  ق ك   .  ن ذل وآ
دار         ١٠ارتفع العائد على سندات استحقاق  ق م طة       ٦٩سنوات ب ق ن

دار         ٨وارتفع العائد على سندات استحقاق .  أساس ق م  ٦٨سنوات ب
طة       ٦٣سنة بمقدار  ٢٠وأرتفع العائد على سندات .  نقطة أساس ق ن

دات                .  أساس عظم السن ى م د عل ائ وفي المملكة المتحدة، ارتفع الع
دات  ٢٠١٠خالل الربع الرابع من عام  م حيث ارتفع العائد على سن

ى     .  نقطة أساس ٨١سنوات بمقدار  ٤استحقاق  آما ارتفع العائد عل
دار      ٣سنوات و ٨سندات استحقاق  ق طة أساس         ٦٩سنوات بم ق . ن

ة في                          ي وادر تضخم ى وجود ب دات إل ار السن ويعود تراجع أسع
اع             ف ة وارت مضاف ة ال المملكة المتحدة أثر رفع الضريبة على القيم
ادة                 ع زي وق ى ت ن إل ي ل ل ح أسعار المحروقات مما دفع العديد من الم

 . نسبة الفائدة الرسمية
 

 التجارة الدولية وموازين المدفوعات
 التجارة الدولية -أ

ة    تحسن وضع النشاط االقتصادي العالمي والتجارة العالمي
صاد               ٢٠١٠بشكل خاص في عام  ت ده االق ذي شه افي ال م بعد التع

العالمي حيث سجل معدل نمو حجم التجارة الدولية نموًا ايجابيًا بلغ 
في  ١٠,٩م مقابل نمو سلبي مقداره ٢٠١٠في المئة في عام  ١٢,٤

داره   .  م٢٠٠٩المئة في عام  ق ومن المتوقع أن يسجل المعدل نموًا م
و حجم الصادرات          .  م٢٠١١في المئة في عام  ٧,٤ م وبلغ معدل ن

ة في        ١٢,٠من السلع والخدمات في االقتصادات المتقدمة  ئ م في ال
في المئة في عام  ١٢,٢م مقابل معدل نمو سلبي مقداره ٢٠١٠عام 

ام                        . م٢٠٠٩ ًا في ع ي اب ج وًا اي م دل ن ع م ومن المتوقع أن يحقق ال
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١٦ 

داخل                    . م٢٠١١ ى ال ظة إل اف ح ارات ال م ث ت وبلغ صافي تدفقات اس
ار دوالر       ١٢٠,٢م مقابل ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ١٦٢,٢ ي ل م

غ   .  في العام السابق ل ومن المتوقع أن تسجل صافي تدفق للداخل بمب
ام            ٦٩,٠ ات                .  م٢٠١١مليار دوالر في ع ق دف غ صافي ت ل ا ب م آ

خارج        ام               ٦٣,٢االستثمارات األخرى إلى ال ار دوالر في ع ي ل م
ام             ١٣١,٤م مقابل تدفق للخارج بمبلغ ٢٠١٠ ار دوالر في ع ي ل م
ارات األخرى           .  م٢٠٠٩ م ث ت ويتوقع أن ينخفض صافي تدفق االس

 .م٢٠١١مليار دوالر في عام  ٣٨,٥للخارج ليبلغ 
 

 سوق النفط العالمية
طلب                     اع ال ف ى ارت ة، إل ي دول ة ال تشير بيانات وآالة الطاق

ام               ٣,٤العالمي على النفط بنسبه  ة في ع ئ م غ       ٢٠١٠في ال ل ب ي م ل
مليون برميل يوميًا في عام  ٨٥,٠مليون برميل يوميًا مقابل  ٨٧,٩
فط          .  م٢٠٠٩ ن ى ال ومن المتوقع ارتفاع متوسط الطلب العالمي عل
غ    ٢٠١١في المئة في عام  ١,٧بنسبة  ل            ٨٩,٤م ليبل ي رم ون ب ي ل م
ة    .  يوميًا ي م وبلغت نسبة طلب دول منظمة التعاون االقتصادي والتن

ارب                   ٥٢,٤من إجمالي الطلب العالمي نحو     ق ا ي ة أي م ئ م في ال
 .م٢٠١٠مليون برميل يوميًا خالل عام  ٤٦,١

 
من النفط في  *  وفي المقابل ارتفع متوسط العرض العالمي 

ًا        ٨٧,٤في المئة ليبلغ  ٢,٥م بنسبة ٢٠١٠عام  ي وم ل ي مليون برمي
ق       ٨٥,٢مقابل  ام الساب ع ي        .  مليون برميل يوميًا في ال ال غ إجم ل وب

ًا     ٣٤,٥العرض من دول منظمة األوبك حوالي  ي وم مليون برميل ي
ون       ٣٣,٥في المئة مقابل    ٣,٠م بارتفاع نسبته ٢٠١٠في عام  ي ل م

ة                .  برميل يوميًا في العام السابق ظم ن عرض من دول م وارتفع ال
ة      ب غ                  ٠,٤التعاون االقتصادي والتنمية بنس ل ب ي ة ل ئ م  ١٨,٨في ال

جة        .  مليون برميل يوميًا ت ن م وارتفع العرض من باقي دول العالم ال
غ      ٢,٤م بنسبة ٢٠١٠للنفط خالل عام  ل ون       ٢٩,٨في المئة ليب ي ل م

ًا            ٢,٣برميل يوميًا، ويمثل المتبقي ويبلغ نحو  ي وم ل ي ي رم مليون ب
ر          ري ك ت ة ال ي ل ع        .  صافي المكتسبات والخسائر من عم وق ت م ومن ال

ى   انخفاض العرض من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إل
اع              .  م٢٠١١مليون برميل يوميًا في عام  ١٨,٨ ف ع ارت وق ت ا ي م ن ي ب

غ           ل ب ي ون       ٣٠,٥العرض مـن بـاقي دول العالم المنتجة للنفط ل ي ل م
 .برميل يوميًا

 
ل   ( وتشير أحدث بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي     ري أب
وسط           )  م٢٠١١ ت اع م ف ى ارت الصادر عن صندوق النقد الدولي، إل

ة       **  سعر النفط  ب س ن ام                  ٢٧,٩ب ة في ع ئ م ومن  .  م٢٠١٠في ال
 ١٠٧م ليبلغ   ٢٠١١في المئة في عام  ٣٥,٦المتوقع ارتفاعه بنسبة 

 .دوالرات للبرميل
 

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

ام       م بسبب     ٢٠١٠لدول الخليج العربية باألسعار الحقيقية خالل ع
ة                      .  تحسن أداء االقتصاد العالمي ك ل م م و في ال م ن دل ال ع وحقق م

ام                ٤,١العربية السعودية ارتفاعًا نسبته  ة في ع ئ م م ٢٠١٠في ال

حساب                       ائض في ال ف ة، انخفض ال ي وفي دول آسيا النام
ة في             ٤,١الجاري نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي من    ئ م في ال

ع أن     ٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٣م إلى ٢٠٠٩عام  وق م، ومن المت
وارتفع الفائض .  م٢٠١١في المئة في عام  ٣,٣يستقر الفائض عند 

ى             ٢,٥في الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي من    ة إل ئ م في ال
 ٤,٧م إلى   ٢٠١١في المئة، ويتوقع أن يرتفع الفائض في عام  ٣,٨

ائض    .  في المئة ف وفي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ارتفع ال
ام               ٢,٤من    ة ع ئ م ى      ٢٠٠٩في ال ام                ٦,٥م إل ة في ع ئ م في ال

ام   ١٢,٧م، ومن المتوقع ارتفاع الفائض إلى ٢٠١٠ في المئة في ع
ه  .  م٢٠١١ وسجلت دول أفريقيا جنوب الصحراء عجزًا بلغت نسبت
ويتوقع أن تحقق فائضًا  .  م٢٠١٠و ٢٠٠٩في المئة في عامي  ٢,٤

ام       ٠,٤مقداره  عجز في دول             .  م٢٠١١في المئة في ع ع ال ف وارت
ام     ٠,٦أمريكا الالتينية والكاريبي من  ى    ٢٠٠٩في المئة في ع م إل

عجز         .  م٢٠١٠في المئة في عام  ١,٢ غ ال  ١,٤ومن المتوقع أن يبل
ع        .  م٢٠١١في المئة في عام  ف ا، ارت وفي دول وسط وشرق أوروب

ة في             ٤,٣م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٨العجز من  ئ م في ال
ة في             ٥,٤ومن المتوقع ارتفاع العجز إلى   .  م٢٠١٠عام  ئ م في ال
 .م٢٠١١عام 

 
 التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية

ى األسواق               خاصة إل ة ال ارتفع صافي التدفقات الرأسمالي
ل   ٤٧٠,١م إلى ٢٠١٠الناشئة والنامية خالل عام  مليار دوالر مقاب

ام     ٢٣٦,٦ ى                ٢٠٠٩مليار دوالر في ع راجع إل ت ع أن ي وق ت م، وي
دول،      .  م٢٠١١مليار دوالر في عام  ٣٨٨,١ وحسب مجموعات ال

غ           ل داخل ب ل ار       ٢٨٠,٧سجلت دول آسيا النامية صافي تدفق ل ي ل م
ام        ي ع ل     ٢٠١٠دوالر ف اب ق ام          ١٦٢,٦م م ي ع ار دوالر ف ي ل م

ام              ١٦٩,٧ويتوقع أن تبلغ .  م٢٠٠٩ ار دوالر في ع ي . م٢٠١١مل
ات                                  ق دف ت غ صافي ال ل ي ب ب اري ك ة وال ي ن ي الت ا ال ك ري وفي دول أم

ار دوالر         ٣٣,١مليار دوالر مقابل  ١٠٤,٣الرأسمالية للداخل  ي ل م
ار دوالر         ١٣١,١ومن المتوقع أن يرتفع إلى . في العام السابق ي ل م

وفي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا انخفض  .  م٢٠١١في عام 
ام               ٤٩,٥صافي التدفقات للداخل من  ار دوالر في ع ي ل م ٢٠٠٩م

ع أن يسجل          . م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ١١,٦إلى  وق ت ومن الم
ام              ٧٥,٣صافي تدفق للخارج بمبلغ  ار دوالر في ع ي . م٢٠١١مل

اد               ح ة عن االت ل ق ت س م آما تراجع صافي التدفقات للخارج للدول ال
ام                 ٦٢,٠السوفييتي من  ار دوالر في ع ي ل ى      ٢٠٠٩م  ٢٣,٧م إل
غ                .  مليار دوالر ل ب م داخل ب ل دفق ل  ٦,٢ويتوقع أن يسجل صافي ت

وفي دول أفريقيا جنوب الصحراء،     .  م٢٠١١مليار دوالر في عام 
ار دوالر في            ٢٤,٤انخفض صافي التدفقات إلى الداخل من       ي ل م

ى         .  مليار دوالر ٢١,٧م إلى ٢٠٠٩عام  ع إل ف رت ومن المتوقع أن ي
 ). ٥-١جدول رقم (م ٢٠١١مليار دوالر في عام  ٣٦,٩

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

ار     ٢٤٧,٧االستثمار المباشر إلى األسواق الناشئة والنامية من  ي ل م
م، ٢٠١٠مليار دوالر في عام    ٣٧١,١م إلى ٢٠٠٩دوالر في عام 

ام     ٣٥٧,٧ويتوقع انخفاض صافي التدفقات إلى  مليار دوالر في ع

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

 .ونفط دبي ونفط غرب تكساس الوسيط) برنت(المتوسط البسيط لألسعار الفورية لنفط بحر الشمال ** 
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توقعات
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

————————————
اإلجمالي 

٢٣٠,٣٢٣٦,٦٤٧٠,١٣٨٨,١صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٤٣٩,٩٢٤٧,٧٣٧١,١٣٥٧,٧      صافي االستثمار المباشر
١٢٠,٢١٦٢,٢٦٩,٠-٥٧,٩      صافي استثمارات الحافظة
-٣٨,٥-٦٣,٢-١٣١,٤-١٥١,٤      صافي االستثمارات األخرى

-١٢٥,٤٨٧,٥٤١,٠-١٠٢,٢صافي التدفقات الرسمية
-٩٦٩,٨-٨٨٥,٤-٥٠٣,٨-٧٣٥,٩التغيرات في االحتياطيات * 
أفريقيا جنوب الصحراء

٢٤,٥٢٤,٤٢١,٧٣٦,٩صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٣١,٩٢٨,٠٢٦,٤٣٢,٢      صافي االستثمار المباشر
٤,٠٢,٠٤,٥-٢١,٦      صافي استثمارات الحافظة
٠,٢-٦,٧-١٤,٢٧,٦      صافي االستثمارات األخرى

٠,٣١٠,٧٢٠,٢٦,٩صافي التدفقات الرسمية
-٢٩,٢-٩,٤٤,١-١٧,٩التغيرات في االحتياطيات * 

آسيا النامية
٤٩,٤١٦٢,٦٢٨٠,٧١٦٩,٧صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

١٣٤,٥٦٦,٨١٧٥,٣١١٠,١      صافي االستثمار المباشر
٢١,٢٥٨,٢٨٢,٦٦٦,٣      صافي استثمارات الحافظة
-٣٧,٧٢٢,٩٦,٧-١٠٦,٣      صافي االستثمارات األخرى

١٧,٢١٦,٦١٣,٢-٥,٤صافي التدفقات الرسمية
-٥٤١,٤-٥٨١,٧-٤٥٣,٠-٥٠٥,٠التغيرات في االحتياطيات * 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
-٣٣,٠٤٩,٥١١,٦٧٥,٣صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٥٧,٢٣٦,٤٥٢,٧٣٤,٨      صافي االستثمار المباشر
-٨٢,٢-٢٢,٩٢٨,٤-٣,٤      صافي استثمارات الحافظة
-٢٧,٩-١٢,٨-٩,٨-٢٠,٨      صافي االستثمارات األخرى

-١٢٤,٩-٣٧,٥-٤١٣,٠-١٠١,٧صافي التدفقات الرسمية
-١٥٨,٦-٢٦,٠١٠٦,٣-١٨٥,٢التغيرات في االحتياطيات * 
أمريكا الالتينية والكاريبي 

٦٦,٣٣٣,١١٠٤,٣١٣١,١صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة
٩٧,٤٦٨,٨٧٥,٣١١٢,٣      صافي االستثمار المباشر
٣٤,٧٧١,٥٣٩,٠-١٢,٨      صافي استثمارات الحافظة
-٢٠,١-٤٢,٥-٧٠,٣-١٨,٣      صافي االستثمارات األخرى

١,٨٤٤,١٤٨,٥٣٧,١صافي التدفقات الرسمية
-٨٥,٨-١٠٣,٧-٤٩,٣-٥٠,٧التغيرات في االحتياطيات * 

الدول المستقلة عن االتحاد السوفيتي ** 
٦,٢-٢٣,٧-٦٢,٠-٩٦,٢صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة

٥٢,٢١٦,٦١٩,٠٢٩,٠      صافي االستثمار المباشر
٥,٥٦,٨-٩,٥-٣١,٤      صافي استثمارات الحافظة
-٢٩,٦-٤٨,٢-٦٩,١-١١٧,٠      صافي االستثمارات األخرى

٤٢,٥١,٢٣,٦-١٩,٠صافي التدفقات الرسمية
-١١٤,٨-٥٤,٥-٢٧,٠٧,٩التغيرات في االحتياطيات * 
* تشير عالمة  (-) إلى زيادِة.

جدول رقم ١-٥ : التدفقات الرأسمالية إلى األسواق الناشئة والنامية
( مليار دوالر أمريكي  )

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١١م.
** تضم جورجيا ومنغوليا.
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١٨ 

جاري          حساب ال وشهدت معظم دول المجلس تحسنًا في ال
ة        ودي ة السع حيث ارتفع فائض الحساب الجاري في المملكة العربي

ى      ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٢١,٠من  ار دوالر         ٦٦,٨م إل ي ل م
ار دوالر       ٢٨,٦وارتفع في دولة الكويت من .  م٢٠١٠في عام  ي ل م

 ٨,٤آما ارتفع الفائض في دولة قطر من      .  مليار دوالر ٤٣,١إلى 
ام     ى      ٢٠٠٩مليار دوالر في ع ام               ١٥,١م إل ار دوالر في ع ي ل م

داره         .  م٢٠١٠ ق ائضًا م وفي سلطنة عمان حقق الحساب الجاري ف
غ               ٢,٠ ل ل عجز ب اب ق ام               ٠,٣مليار دوالر م ار دوالر في ع ي ل م

ن من             .  م٢٠٠٩ حري ب ة ال ار       ٠,٦وانخفض الفائض في مملك ي ل م
ى    ار دوالر      ٠,٢دوالر إل ي ل ة             .  م ي دول ائض ف ف راجع ال ا ت م ن ي ب

ام             ٧,٩اإلمارات العربية المتحدة من  ار دوالر في ع م ٢٠٠٩ملي
 .م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٦,١إلى 

 
ًا                  ن حس د شهدت ت ق ة، ف أما بالنسبة لألوضاع المالية العام

ة          ٢٠١٠خالل عام  ك ل م م م في معظم دول المجلس حيث سجلت ال
ي     ٥,٢العربية السعودية فائضًا بلغ  في المئة نسبة إلى الناتج المحل

وانخفض .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٦,١اإلجمالي مقابل عجز بلغ 
ة    ١٩,٠في المئة إلى  ٢٢,١الفائض في دولة الكويت من  ئ م . في ال

ى          ١٣,٦وارتفع في دولة قطر من  ة إل ئ م ة         ١٣,٨في ال ئ م . في ال
ة في      ٢,٢وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بلغ الفائض  في المئ

ة     . م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٦م مقابل ٢٠١٠عام  طن وحققت سل
م مقابل عجز ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ١,٤عمان فائضًا مقداره 

ة               .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٣,٨بلغ  ك ل م عجز في م وانخفض ال
 .في المئة ٢,٥في المئة إلى  ٦,١البحرين من 

 
 التعاون اإلقليمي والدولي

 االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -١
دي                 ق ن اد ال ح ة      ( صادقت الدول األعضاء في االت ك ل م م ال

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

خ           اري ت اذ ب ف مارس     ٢٧األساسي للمجلس النقدي الخليجي حيز الن
اون       .  م٢٠١٠ ع ت وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي لدول مجلس ال

ع      ١٤م الموافق ٢٠١٠مارس  ٣٠اجتماعه األول يوم الثالثاء  ي رب
ي                  ١٤٣١اآلخر  ال ع م رياض بحضور أصحاب ال هـ في مدينة ال

دول األعضاء في                     د ال ق ة ومؤسسات ن محافظي البنوك المرآزي
ي   .  االتحاد النقدي واختار مجلس اإلدارة محافظ مؤسسة النقد العرب

مجلس         ًا ل السعودي معالي الدآتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس
م، ومحافظ مصرف  ٢٠١١ديسمبر  ٣١إدارة المجلس النقدي حتى 

اذ     ت ًا                  /  البحرين المرآزي معالي األس ب ائ راج ن ع م د ال د محم ي رش
يس                      ار رئ ي ت ة اخ ي اد آل م ت م اع ت لرئيس مجلس اإلدارة، على أن ي
ارًا       ب ت مجلس إدارة المجلس النقدي ونائبه وفق الترتيب الهجائي اع

 .من التشكيل القادم لمجلس اإلدارة
 

مجلس                         ل ظام األساسي ل ن اشرة من ال ع وحسب المادة ال
دًا                  ة ح ن اعات في الس م النقدي، فعلى مجلس اإلدارة عقد ستة اجت

س،   .  أدنى ومن أجل تسريع العمل واستكمال البناء المؤسسي للمجل
واب   أنشأ المجلس النقدي لجنة تحضيرية عليا مؤقتة على مستوى ن

وارتفع المعدل في دولة قطر .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٠,١مقابل 
ة             .  في المئة ١٤,٠في المئة إلى  ٩,٥من  طن و في سل م ن ومعدل ال

ى    ٢٠٠٩في المئة في عام  ١,١عمان من  ة في             ٤,٥م إل ئ م في ال
ة في       ٢,٧وحققت دولة الكويت نموًا مقداره .  م٢٠١٠عام  ئ في الم
ق              ٤,٦م مقابل انكماش بلغ ٢٠١٠عام  ام الساب ع ة في ال ئ . في الم

ا             ه ي و ف م ن دل ال وآذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة التي بلغ مع
داره                  ٢,١ ق اٍش م م ك ل ان اب ق ام                ٢,٧في المئة م ة في ع ئ م في ال

ة    ٣,١وارتفع معدل النمو في مملكة البحرين من .  م٢٠٠٩ ئ في الم
ام       ٤,٥م إلى ٢٠٠٩في عام  م     ( م   ٢٠١٠في المئة في ع جدول رق

٦-١.( 
 

أما بالنسبة لمعدالت التضخم، فقد ارتفع معدل التضخم في   
ام        ٥,١المملكة العربية السعودية من  ى    ٢٠٠٩في المئة في ع م إل

دل         .  م٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٣ ع م ر ال ق وفي دولة الكويت است
ارات                  .  في المئة ٤,٠عند  ة اإلم تضخم في دول دل ال ع وتراجع م

ام       ١,٦العربية المتحدة من  ى      ٢٠٠٩في المئة في ع في     ٠,٩م إل
وانخفض المعدل في آل من مملكة البحرين .  م٢٠١٠المئة في عام 

ة   ٢,٠في المئة إلى  ٣,٥في المئة و ٢,٨وسلطنة عمان من  في المئ
وًا          .  في المئة على التوالي ٣,٣و م طر ن ة ق وسجل التضخم في دول

ة          ٤,٩م مقابل   ٢٠١٠في المئة في عام  ١,٩سلبيًا مقداره  ئ م في ال
 .في العام السابق

 
ي الصادرات           ال وبالنسبة لموازين المدفوعات، ارتفع إجم

ام              ٥٢٢,٤لدول المجلس من )  فوب(  ار دوالر في ع ي م ٢٠٠٩مل
في   ١٨,١م بارتفاع نسبته ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٦١٦,٩إلى 
ة من           .  المئة ودي  ١٩٣,٦وارتفعت صادرات المملكة العربية السع

ام               ٢٤٦,٥م إلى   ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ار دوالر في ع ي ل م
آما ارتفعت صادرات دولة اإلمارات العربية المتحدة من .  م٢٠١٠
وارتفعت صادرات .  مليار دوالر ١٩٨,٤مليار دوالر إلى  ١٩٢,٢

ى              ٥٢,٨دولة الكويت من     ار دوالر إل ي ل ار دوالر        ٦٧,٢م ي ل . م
ار دوالر في            ٤٤,٠وآذلك ارتفعت صادرات دولة قطر من       ي ل م

ام        ٥٥,٠م إلى ٢٠٠٩عام  عت    .  م٢٠١٠مليار دوالر في ع ف وارت
ار       ٢٧,٧صادرات آٍل من سلطنة عمان ومملكة البحرين من     ي ل م

ار       ١٤,٦مليار دوالر و ٣٥,٢مليار دوالر إلى  ١٢,١دوالر و ي ل م
ي                     .  دوالر على التوالي ال ع إجم ف د ارت ق واردات، ف ل ة ل ب س أما بالن

ام          ٢٩٦,٩لدول المجلس من )  فوب( الواردات  مليار دوالر في ع
ه       ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٣٢٠,٩م إلى ٢٠٠٩ ت ب اع نس م بإرتف
عت واردات       .  في المئة ٨,٠٨ وب ( فقد ارتف ة            )  ف ي رب ع ة ال ك ل م م ال

ار   ٨٨,٥م إلى ٢٠٠٩مليار دوالر في عام  ٨١,٦السعودية من  ملي
ة             . م٢٠١٠دوالر في عام  ي رب ع ارات ال ة اإلم آما ارتفعت في دول

ك   .  مليار دوالر ١٥٩,٠مليار دوالر إلى  ١٥٠,٠المتحدة من  ذل وآ
ى              ٢٢,٥في دولة قطر من  ار دوالر إل ي ل ار دوالر        ٢٣,٤م ي ل . م
ان من              )  فوب( وارتفعت واردات  ة عم طن ار       ١٦,١دولة سل ي ل م

ام            ١٩,٣م إلى ٢٠٠٩دوالر في عام  . م٢٠١٠مليار دوالر في ع
ى       ٩,٦وارتفعت لمملكة البحرين من  ار       ١١,٩مليار دوالر إل ي ل م

ار    ١٧,١دولة الكويت من )  فوب( آما ارتفعت واردات .  دوالر ي مل
 . م٢٠١٠مليار دوالر في عام  ١٨,٨م إلى ٢٠٠٩دوالر في عام 
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١٩ 

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————————————————————

٢٤٨,٩٢٦٩,١١٩,٦٢٠,٦٣٧٦,٧٤٤٧,٨٤٦,٩٥٥,١٩٨,٣١١٣,٥١٠٩,٥١٢.٧.٥الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

٢,٧-٢,١٣,١٤,٥٠,١٤,١١,١٤,٥٩,٥١٤,٠٤,٦-٢,٧نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

أسعار الفائدة على الدوالر االمريكي (استحقاق ثالثة 
أشهر)

٠,٣٠,٣٠,٣٠,٣٠,٦٠,٧٠,٧٠,٣٠,٣٠,٣٠,٧٠,٣

٤,٠٤,٠-١,٩-١,٦٠,٩٢,٨٢,٠٥,١٥,٣٣,٥٣,٣٤,٩معدل التضخم

٥,٤٤,٠٤,٥١٣,٠١٠,٧٥,٠٤,٧١١,٣١٢,٧٢٣,٢١٣,٢٣,٠معدل نمو عرض النقود*

١٥٠,٠١٥٩,٠٩,٦١١,٩٨١,٦٨٨,٥١٦,١١٩,٣٢٢,٥٢٣,٤١٧,١١٨,٨الواردات (فوب)

١٩٢,٢١٩٨,٤١٢,١١٤,٦١٩٣,٦٢٤٦,٥٢٧,٧٣٥,٢٤٤,٠٥٥,٠٥٢,٨٦٧,٢الصادرات (فوب)

٢,٠٨,٤١٥,١٢٨,٦٤٣,١-٧,٩٦,١٠,٦٠,٢٢١,٠٦٦,٨٠,٣الحساب الجاري

٣,٥٨,٥١٣,٣٢٤,٣٣٣,٨-٣,٢٢,٣٢,٩١,٢٥,٦١٤,٩٠,٦نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي**

١,٤١٣,٦١٣,٨٢٢,١١٩,٠-٥,٢٣,٨-٦,١-٢,٥-٢,٦٢,٢٦,١نسبة الفائض/العجز في المالية العامة**

٦,٥٦,٧١,١١,٢٢٦,٣٢٧,١٣,٢٣,٣١,٦١,٧٣,٥٣,٥عدد السكان (مليون نسمة)

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

المصدر : آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل ٢٠١١م، تقرير EIU  ابريل ٢٠١١م ،  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ومؤسسة النقد العربي السعودي.

____________________________________________________________ ______________________________
دولة الكويتدولة قطر سلطنة عمانالمملكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية المتحدة

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

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

( مليار دوالر أمريكي  )
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ام        ٩٤٥٧المجلس في دول المجلس األخرى نحو  مستفيدًا خالل ع
ن                   .  م٢٠٠٩ ساهمين م دد الم غ ع هم، بل داول األس ال ت ي مج وف

دول األعضاء      مواطني دول المجلس في الشرآات المساهمة في ال
شرآة مساهمة خالل في      ٦٤٦ألف مساهم في  ٦٥٤األحرى نحو 

 م٢٠٠٩عام 
  

 الهيئات المالية العربية -٣
ع             ا في فصل الربي تعقد الهيئات المالية العربية اجتماعاته

ة والمواضيع                         ا استعراض أداء آل هيئ م خالله ام ويت من آل ع
 . المطروحة على جدول أعمالها

 
 صندوق النقد العربي -أ 

ام        هد ع شاط               ٢٠١٠ش ال الن ي مج ًا ف عًا ملحوظ م توس
ة        ون دوالر       ٥٥٤اإلقراضي للصندوق حيث قدم قروضًا بقيم ملي

ام     ٤٧٠مقابل  ي        .  م٢٠٠٩مليون دوالر في ع ع إجمال ذلك ارتف وب
شاطه                     ة ن ذ بداي ة من دول العربي صندوق لل دمها ال القروض التي ق

ام            ١٩٧٨اإلقراضي في عام    ة ع غ      ٢٠١٠م حتى نهاي  ٦,١م لتبل
ار دوالر   روض نحو            .  ملي ات الق غ رصيد التزام ار    ١,٩وبل ملي

دفوع   ٧٠,٨دوالر أي ما يعادل  في المئة من رأسمال الصندوق الم
وبلغ . في المئة في العام السابق ٥٩,١بعمالت قائمة للتحويل مقابل 

ام     ون     ١٤٧,٤م نحو      ٢٠١٠صافي الدخل المحقق في نهاية ع ملي
سابق        ١٦٣,٠دوالر مقابل حوالي  ام ال غ  .  مليون دوالر في الع وبل
مليون دوالر    ٢٢,٥مليون دوالر مقابل  ٢٢,٢إجمالي اإلنفاق نحو 

سابق    ي                .  في العام ال دفوع حوال صندوق الم غ رأسمال ال  ٢,٨وبل
ة  ٢٠١٠مليار دوالر في نهاية عام  م، وتبلغ مساهمة المملكة العربي

دفوع            ال الم ا            ٤٢٤,٤السعودية في رأس الم ون دوالر أي م ملي
 .في المئة ١٤,٩يعادل 

 
 المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا -ب 

ام                ٢,٨بلغ رأسمال المصرف      ة ع ار دوالر في نهاي ملي
ام               ٢٠١٠ ة ع ائم في نهاي غ  .  م٢٠٠٩م وهو الرصيد نفسه الق وتبل

ة       سبته                 ٦٨٥,٠مساهمة المملك ا ن ون دوالر أي م في     ٢٤,٥ملي
ل         .  المئة ون دوالر في          ٢٠٠وبلغ إجمالي مخصصات التموي ملي
ام    رادات بلغت          .  م٢٠١٠ع ون    ١٥٣,١وسجل المصرف إي ملي

ام        ي ع ل     ٢٠١٠دوالر ف ام          ١٧٤,٩م مقاب ي الع ون دوالر ف ملي
الي المصروفات       .  السابق ام             ١٦,٧وبلغ إجم ون دوالر في ع ملي
سابق     ١٦,٨م مقابل ٢٠١٠ ام ال غ صافي     .  مليون دوالر في الع وبل

ام                 ٣,٤موجودات المصرف        ة ع ار دوالر في نهاي م ٢٠١٠ملي
ام     ٣,٣مقابل  وسجل المصرف     .  م٢٠٠٩مليار دوالر في نهاية ع

م مقابل ٢٠١٠مليون دوالر خالل عام  ١٣٦,٤صافي دخل مقداره 
 .مليون دوالر في العام السابق ١٥٨,٢

 
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -جـ 

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

صندوق      دم ال ام           ١٣وق ًا خالل ع ة     ٢٠١٠قرض ة إجمالي م بقيم
ي    .  مليار دوالر ١,٣مقدارها  وبلغ المجموع التراآمي للقروض الت

ام          ه ع ام          ١٩٧٤قدمها الصندوق منذ بدء عمليات ة ع م وحتى نهاي

ة                ري حضي ت ة ال ن ج ل المحافظين في الدول األعضاء، وانبثق عن ال
 .العليا لجنة إحصائية وفرق عمل قانوني ومالي وإداري

 
ة       ل مرح وترآز العمل في المجلس على استيفاء متطلبات ال

ات       ب طل ت القادمة المتمثلة في ترسيخ البناء المؤسسي الذي يحقق الم
ة    ي ل . األساسية للمرحلة الحالية ويأخذ في الحسبان التغيرات المستقب

حة         وفي هذا المجال تم إقرار النظام الداخلي لمجلس اإلدارة، والئ
دي،        ق ن الموارد البشرية للمجلس النقدي، وهيكل رواتب المجلس ال
جي                  ي ل خ دي ال ق ن مجلس ال واعتماد الميزانية التشغيلية التقديرية لل

 .م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المالية األولى التي تنتهي في 
 

ق               ي حق ت ة ل الزم ة ال وفي مجال تطوير األنظمة اإلحصائي
ة                    ن ج ل دي من خالل ال ق ن أهداف االتحاد النقدي، يعمل المجلس ال

دول األعضاء                    ل ة ل ي ات إحصائ ان ي دة ب اع . اإلحصائية على بناء ق
د                 ق ن دوق ال واعتمدت النماذج المعيارية الثالثة الصادرة عن صن
دول          ن ال ي ة ب الدولي لضمان تناسق اإلحصاءات النقدية والمصرفي

داد      .  األعضاء في االتحاد النقدي ى إع وتعمل اللجنة اإلحصائية عل
داد                   دي، وإع ق ن اد ال ح الت ة ل دوري جداول مبدئية مقترحة للنشرة ال
فق           ت دول األعضاء ت قائمة تعاريف اإلحصاءات المالية والنقدية لل

 . مع الممارسات واألدلة الدولية
 

مجلس                      ظم ال ا، ن ره طوي ونظرًا ألهمية اإلحصاءات وت
ات                 ان ي ب شر ال ن خاص ل " SDDS" ورشة عمل لدراسة المعيار ال

اون    ٢٠١٠ديسمبر  ١٥-١١خالل الفترة  ع ت م في مدينة الرياض بال
ة     زي مع صندوق النقد الدولي، شارك فيها ممثلون من البنوك المرآ
ة       اف ومؤسسات النقد، ووزارات المالية، والهيئات اإلحصائية في آ

 . دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 

ويعمل المجلس النقدي الخليجي حاليًا على إنهاء عدد من        
جي،             ي ل خ دي ال ق ن المواضيع، من أبرزها اللوائح المالية للمجلس ال
ة            ار جه ي ت وإعداد الهيكل التنظيمي للمجلس النقدي الخليجي، واخ
استشارية لها باع في عمل البنوك المرآزية وهيكلتها للمساعدة في  

  .استكمال البناء المؤسسي للمجلس
 
 السوق الخليجية المشترآة -٢

ي                 ية ف ة أساس شترآة لبن ة الم سوق الخليجي شاء ال د إن يع
ة              ة متقدم ة نحو مرحل مسيرة مجلس التعاون لدولي الخليج العربي

ة    .  على طريق التكامل واالندماج االقتصادي وتضم السوق الخليجي
المشترآة بين دول المجلس نحو أربعين مليون نسمة، وناتجًا قوميًا 

ار دوالر       ٨٠٠يتجاوز تريليون دوالر، وتجارة خارجية بلغت    ملي
ز           .  م٢٠٠٩في عام  شترآة أحدى الرآائ ة الم وتعد السوق الخليجي

ع مواطني دول                            ى تمت وم عل ذا التكامل حيث تق األساسية في ه
ن  .  المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول األعضاء  وتبي

ذين يمارسون              اإلحصائيات زيادة أعداد مواطني دول المجلس ال
غ   األنشطة االقتصادية والمهن في الدول األعضاء األخرى حيث بل
س                    ني دول المجل ة لمواط تراخيص الممنوح ي لل دد التراآم الع

ي              صادية حوال شطة االقت ألف رخصة        ٢٩لممارسة مختلف األن
ي           .  م٢٠٠٩حتى نهاية عام  ار من مواطن ن للعق وبلغ عدد المتملكي
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ل         ١٤٣١مليار دوالر في عام    ١,٨القروض  اب ق ار       ١,٧هـ م ي ل م
ي        .  دوالر في العام السابق  ٨٣٩,٠وبلغت القروض المسددة حوال
ل     ١٤٣١مليون دوالر في عام  اب ون دوالر في            ٥٠٩,٩هـ مق ي ل م

 .العام السابق
 
 صندوق األوبك للتنمية الدولية -٥

ي       ار دوالر في            ٢,٢٨٩بلغ رأسمال الصندوق حوال ي ل م
ام             ٢,٢٩٣م مقابل ٢٠١٠عام  ار دوالر في ع غ   .  م٢٠٠٩ملي ل وب

ي         ٥,٩إجمالي موجودات الصندوق نحو  ل حوال اب ق مليار دوالر م
ة         .  مليار دوالر في العام السابق ٥,٦ م ي ق روضًا ب وقدم الصندوق ق
ار دوالر      ٢,٣م مقابل حوالي ٢٠١٠مليار دوالر في عام  ٢,٧ ي مل

حو       .  م٢٠٠٩في عام  ار       ٣,٩وبلغت قيمة القروض المسددة ن ي ل م
ق              ٣,٥دوالر مقابل  ام الساب ع ي        .  مليار دوالر في ال ال غ إجم ل وب

ل        ٢٠١٠مليون دوالر لعام  ٢٦٩,٣الدخل  اب ق ون       ٤٢٩,٢م م ي ل م
م صافي     ٢٠١٠آما سجل الصندوق في عام   .  م٢٠٠٩دوالر لعام 

ام   ٣٩٥,٢مليون دوالر مقابل  ٢٣٥,١ربح بلغ  مليون دوالر في ع
ك                 .  م٢٠٠٩ دان األعضاء في األوب ل ب ويبلغ إجمالي مساهمات ال

ة               ٣,٤المقدمة إلى الصندوق حوالي  م غ مساه ل ب ار دوالر، وت ملي
 .مليار دوالر ١,٠المملكة فيها حوالي 

 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى -٦

حرة     شكل البرنامج التنفيذي لإلعالن عن منطقة التجارة ال
ر                   ١٩٩٨العربية الكبرى في العام  سي ي ة ت ي اق ف ى ات د عل ن م، المست

ام                          ع ة في ال ع وق م ة ال ي رب ع دول ال ن ال ي وتنمية التبادل التجاري ب
حديث                ١٩٨١ وجه ال ت ة أساس ال ي م وأحكام منظمة التجارة العالم

ة من         . لبناء التكامل االقتصادي العربي ل ويستند البرنامج على جم
ع   القواعد واألسس التي يتم بموجبها معاملة السلع العربية التي تتمت
باإلعفاء التدريجي من الرسوم الجمرآية والرسوم والضرائب ذات 

امل    .  األثر المماثل ك وتوصلت الدول األعضاء إلى منح اإلعفاء بال
امل من           .  م٢٠٠٥للسلع العربية منذ عام ك ال اء ب وبالرغم من اإلعف

م فلم تتمكن ٢٠٠٥الرسوم الجمرآية للسلع العربية المنشأ منذ العام 
جاوز مؤشر                      ت م ي ا حيث ل ه المنطقة من تعميق األداء التكاملي ل

صادي          ت وم      )  Complementary Index( التكامل االق ق ذي ي ال
ة               ي رب ع ارة ال ج ت ي ال ال على قياس نسبة الصادرات البينية إلى إجم

ة          ٤,٨م مقارنة مع ٢٠٠٩في المئة في عام  ٥اإلجمالية،  ئ م في ال
دة             .  م١٩٩٨في العام  اع ق ى ضعف ال ويعزى ذلك في جزء منه إل

ارسة         م ة وم اإلنتاجية العربية وعدم اآتمال البنية األساسية للمنطق
 .العديد من اإلجراءات المقيدة للتجارة في إطار المنطقة وغيرها

 
ى     ٢٠٠٩ومع مطلع عام   م بدأت الجزائر، التي انضمت إل

ق     ٢٠٠٨منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خالل عام  ي طب م، بت
رسوم والضرائب ذات          اإلعفاء الكامل على الرسوم الجمرآية وال

ي         عرب أ ال ش ن ا    .  األثر المماثل أمام السلع المستوردة وذات الم م ي وف
ن،  ( يتعلق بالدول األقل نموًا األعضاء في المنطقة  السودان، فلسطي

ة                    ) واليمن رف ع ت ة ال ا بشأن إزال ه ات زام ت ، فقد استمرت في تنفيذ ال
أ         ش ن م ة ال ي ع دول         .  الجمرآية تدريجيًا أمام السلع العرب قى أرب ب وت

رى، وهي          ب ك عربية غير منضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية ال
 .موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر

ة في        ٢٤,٥م حوالي ٢٠١٠ غ  .  قرضاً    ٥٦٨مليار دوالر ممثل وبل
صندوق           ودات ال الي موج ام             ١٠,٠إجم ة ع ار دوالر بنهاي ملي

سابق         ٩,٨م مقابل ٢٠١٠ ام ال وق        .  مليار دوالر للع ا بلغت حق آم
ام           ٩,٥الدول األعضاء حوالي  ة ع . م٢٠١٠مليار دوالر في نهاي

دخل       غ ال ام              ٣٣٩,٢وبل ة ع ون دوالر بنهاي ل   ٢٠١٠ملي م مقاب
ام     .  مليون دوالر في العام السابق ٤٤٨,١ وبلغ صافي الربح في ع
ون دوالر     ٤٢١,٧مليون دوالر مقابل  ٣١٧,٥م حوالي ٢٠١٠ ملي

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

ون دوالر في          ١٩٧,٩بلغ رأسمال المؤسسة المدفوع     ملي
مليون دوالر أي      ١٣,١م، وتبلغ مساهمة المملكة ٢٠١٠نهاية عام 
ضمان        .  في المئة ٦,٧ما نسبته  ات ال ة لعملي وبلغت القيمة اإلجمالي

ي      ١١٩٧,٤م حوالي ٢٠١٠خالل عام  ة بحوال مليون دوالر مقارن
الي الموجودات        .  م٢٠٠٩مليون دوالر في عام    ٧٠٠,٨ غ إجم وبل

ل     ٣٥٤,٥م حوالي ٢٠١٠في نهاية عام   ٣٣٩,٣مليون دوالر مقاب
ام             ة ع ساهمين        .  م٢٠٠٩مليون دوالر في نهاي وق الم وبلغت حق

ام        ٣١٧,٧مليون دوالر مقابل  ٣٠٢,٦حوالي  مليون دوالر في ع
ام                  .  م٢٠٠٩ الل ع ح خ افي رب سة ص جلت المؤس م ٢٠١٠وسـ
ل       ١٠,٨مقداره  ام             ١٨,٢مليون دوالر مقاب ون دوالر في الع ملي
 .السابق

 
 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي -هـ 

ي      ون دوالر       ٣٥٨,٠بلغ رأسمال الهيئة المدفوع حوال ملي
ون     ٧٨,٨م، وبلغت مساهمة المملكة نحو   ٢٠١٠في نهاية عام  ملي

ام    .  في المئة ٢٢,٤دوالر أي ما نسبته  وبلغ إجمالي الدخل خالل ع
مليون دوالر في     ٦٧,٧مليون دوالر مقابل  ٣٨,٤م حوالي ٢٠١٠

سابق    ي             .  العام ال اق حوال الي اإلنف غ إجم ون دوالر       ١٧,٨وبل ملي
ام  .  مليون دوالر في العام السابق ٢٠,٦مقابل  وسجلت الهيئة في ع
داره         ٢٠١٠ ح مق ل          ١٥,٥م صافي رب ون دوالر مقاب  ٤٧,١ملي

ام    .  م٢٠٠٩مليون دوالر عام  وبلغ إجمالي الموجودات في نهاية ع
ون دوالر     ٧١٨,٨مليون دوالر مقابل  ٧٣٦,٢م حوالي ٢٠١٠ ملي

ون دوالر       ٥٦٨آما بلغت حقوق المساهمين نحو .  للعام السابق ملي
ل        ١٥٩تعادل  دفوع مقاب ون     ٥٦٥في المئة من رأس المال الم ملي

 .دوالر للعام السابق
 
 البنك اإلسالمي للتنمية -٤

مليار دوالر،    ٢٥,١بلغ رأسمال البنك المكتتب فيه حوالي  
 ٢٦,٦مليار دوالر أي ما نسبته  ٦,٧وتبلغ مساهمة المملكة حوالي 

ة   ئ ام                            .  في الم ًا في ع اع ف ك ارت ن ب ي موجودات ال ال وسجل إجم
ل                ١٤,١هـ ليبلغ حوالي   ١٤٣١ اب ق ار دوالر م ي ل ار       ١٣,٧م ي ل م

بينما انخفض إجمالي المطلوبات من    .  دوالر في نهاية العام السابق
ار دوالر         ٤,٢هـ إلى حوالي   ١٤٣٠مليار دوالر في عام  ٤,٥ ي ل م

ون     ٥٧١,٤وانخفض إجمالي اإليرادات من . هـ١٤٣١في عام  ي ل م
ات        .  مليون دوالر ٥٦٥,٠دوالر إلى  مصروف ي ال وانخفض إجمال

ام        ٣٧٥,٤من  ي           ١٤٣٠مليون دوالر في ع ى حوال  ٣١٧,٤هـ إل
ًا من       .  هـ١٤٣١مليون دوالر في عام  اع ف وسجل صافي الدخل ارت

ون دوالر        ٢٤٧,٦مليون دوالر إلى    ١٩٦,٠ ي ل ي        .  م ال غ إجم ل وب
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راآز                       م دى ال م ل ظي ن ت ة وال اب رق ة ال والخطر المعنوي، وتقوي
ة الصادرة           .  المالية ي دول ات ال ي ويجب الشروع في تنفيذ االتفاق

ز                   زي ع ت ك ب رن ذل ت ق ي، وأن ي مؤخرًا بشأن تقوية النظام المال
د من        .  فعالية الرقابة أيضا زي ويتعين توثيق التعاون وتحقيق م

ة ذات     التقدم في معالجة المخاطر الناشئة عن المؤسسات المالي
ة،                ـ ـ ي ة اضاف ـ رازيـ ر احت األهميــة، بما في ذلك وضع معايي
ة                        ي ال م مؤسسات ال ة أوضاع ال فضال عن التعاون في تسوي

دوق في            .  العابرة للحــدود ساهمات الصن ورحبت اللجنــة بم
ة                          ـ رازيـ اسات االحت ي س ل ر ل هذه المجاالت وفي وضع أطـ

 .الكليــة
ة   “تتطلع اللجنة إلى إجراء تقييم دقيق في سياق  -جـ اب مراجعة الرق

وات       ن ررة آل ثالث س ق م ال       ”  ال ة أعم ي ال ع دى ف اول م ن ت ي
ن              ي ع ت ا، وي ه ق ي طب الصندوق الرقابية وتأثيرها والمساواة في ت

 .تحسين أعمال الرقابة الثنائية والمتعددة
ة            -د  ي ال رأسم ات ال ق تمثل جهود الصندوق األخيرة في إدارة التدف

وازن                       ت هج شامل وم ن ى م ؤدي إل الداخلة خطوة ُينتطر أن ت
دول     طرا   .  إلدارة التدفقات الرأسمالية استنادا إلى تجارب ال ون

ا         زاي م ى ب ن ألن هذا المنهج يهتم بظروف آل بلد على حدة وُيع
ة     ق ل التكامل المالي بين البلدان ، فسوف تغطي التوصيات المتع
بالسياسات المنشئة للتدفقات الرأسمالية الخارجة وآذلك إلدارة   

ه         .  التدفقات الداخلة يل ل ح ق ت ي وتحث اللجنة الصندوق على تعم
للسيولة العالمية، والتجارب المختلفة للدول األعضاء في إدارة   
رة                       اب ع ال ال م ات رأس ال ق دف ر ت حري الحساب الرأسمالي، وت

 .للحدود، وتطوير األسواق المالية المحلية
ة         –هـ ي ال م رحبت اللجنة بالمناقشات القائمة بشأن شبكات األمان ال

ك                   ا في ذل م ة، ب ي ظام ن العالمية التي تكفل معالجة األزمات ال
ات                         ان در آاف من الضم ر ق ي وف ة، مع ت آليات توفير السيول

وآذلك الزيادة الكبيرة في الموارد المتاحة من خالل        . الوقائية
راض           “ ت الق دة ل دي ج ات ال ة         .  (NAB)”  الترتيب ن ج ل وتحث ال

وضع               ة ل ي م ي ل ل اإلق وي الصندوق على العمل مع ترتيبات التم
د           .  مبادئ عامة للتعاون معها جه د من ال زي وتدعوه إلى بذل م

ي                  ت عمالت ال وسع في ال ت ل إلرساء لوضع المعايير الالزمة ل
 .تتضمنها سلة حقوق السحب الخاصة

حو        –و التزال البلدان منخفضة الدخل تواصل مسيرتها الناجحة ن
التعافي االقتصادي وإن آان معظمها ال يزال معرضا لمخاطر 

ؤخراً                 ود م وق ذاء وال غ ار ال . الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسع
ومن األهمية بمكان معالجة األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه 

دوق في دعم                     .  الصدمات السعرية مر الصن غي أن يست ب وين
دخل في       السياسات وتقديم التمويل لمساعدة البلدان منخفضة ال

وعات            دف م زان ال ي م دعو   .  التغلب على مشكالتها المتعلقة ب وت
واطن      اللجنة الصندوق إلى تنقيح أدواته المستخدمة في تقييم م
حمل             ة ت واصل ى م الضعف لدى هذه البلدان ومدى قدرتها عل
ات    ب الديون، واستكشاف سبل جديدة لمساعدتها على إدارة التقل

 .بشكل أفضل
ام                        –ز  ررة في ع ق م ان اإلصالحات ال دء سري ب رحبت اللجنة ب

ة              ٢٠٠٨ اف حث آ ام الحصص واألصوات، وت ظ أن ن م بش
ة        ٢٠١٠األعضاء على السعي إلدخال إصالحات            ي ن ع م م ال

اعات               م ت ول االج حل ذ ب ي بنظام الحصص والحوآمة حيز التنف

ولم تستكمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جوانب      
ط        رب ل ل ق أساسية مثل اعتماد المواصفات القياسية وزيادة آفاءة الن
عترض            ي ت ت ات ال األسواق العربية ببعضها البعض، وتذليل العقب
ذ         اف ن م مرور الشاحنات العربية عبر الدول العربية وتعطيلها في ال

 .الجمرآية
 

اوض بشأن            ف ت رة ال ونتيجة لعدم تحقيق أي تطور في مسي
واصل مع       تجارة الخدمات في الدول العربية، تم توجيه الجهود للت
ة في        شارآ آافة الدول العربية وذلك بدعوة الدول العربية غير الم
جداول    المفاوضات، وآذلك الدول التي لم تتقدم بعروضها األولية ل
االلتزامات بتحرير قطاعات خدمات محددة وذلك في إطار ما نص 
عليه برنامج العمل الصادر عن القمة العربية االقتصادية والتنموية 

ام           ي أآدت        ٢٠٠٩واالجتماعية التي عقدت بالكويت في ع ت م، ال
ر                    حري جال ت ة في م جاري على ضرورة استكمال المفاوضات ال

 .تجارة الخدمات
 

جمرآي                اد ال ح ى اإلت وعلى مستوى التحضير لالنتقال إل
ي                     ت ة ال صادي ت ة االق م ق رارات ال ه ق العربي، تنفيذًا لما نصت علي

م، التي أآدت على ضرورة االنتهاء ٢٠٠٩عقدت بالكويت في عام 
ي                            عرب جمرآي ال اد ال ح ة االت ام ات إق ب طل ت من استكمال آافة م

اد              ٢٠١٥والتطبيق الكامل له في عام  ح ة اإلت ن ج ملت ل ك ، فقد است
جمرآي                  ون ال ان ق ود مشروع ال ن الجمرآي العربي مناقشة باقي ب
ة   العربي في ضوء مالحظات الدول األعضاء وتقارير لجنة التعرف

واد        . الجمرآية الموحدة م وأقرت اللجنة الصيغة المبدئية لعدد من ال
زًا      اه الخاصة بمشروع القانون المقترح ليكون اإلتحاد الجمرآي ج

 .م٢٠١٥بحلول عام 
  
 صندوق النقد الدولي -٧

 اللجنة النقدية والمالية الدولية
الث                    ث ا ال ه اع م ت ة اج ي دول عقدت اللجنة النقدية والمالية ال

ل      ١٦والعشرين في العاصمة األمريكية واشنطن بتاريخ في       ري اب
ا                      .  م٢٠١١ ه م جدات أه ست م ى عدد من ال وتطرق المجتمعون إل
 : اآلتي

إشارة إلى المخاطر الكبيرة المحيطة بآفاق االقتصاد وضرورة    -أ 
اذ                              خ أت ك ب افي وذل ع ت ز ال زي ع ت ة ل الزم اذ اإلجراءات ال اتخ
ات         حدي ت إجراءات موثوقة لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة ال
ون         دي حمل ال التي تواجه مسيرة االستقرار المالي واستمرار ت
ة في                                   ام ع ة ال ي ال م ه ال ت ي ط أوع د من ضب أآ ت ة، وال ادي السي
امل مع                          ع ت اسب، وال ن م وقت ال ة في ال دم االقتصادات المتق

ة          ي ع األول ار السل د     .  المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسع ي أآ ت وال
على أهمية خفض معدالت البطالة لضمان استمرار النمو على 

دول          .  المدى المتوسط بعض ال ة ل ونظرا ألن السياسات المحلي
إن                   حدود، ف ر ال رة عب ي ب ار آ الصناعية يمكن أن تكون لها آث
ك            ل ات ت داعي اللجنة ترى أهمية مواصلة العمل معا لمعالجة ت

 .السياسات وتأمين نمو عالمي متين ومتوازن
ة                    -ب ز صالب زي ع ت ة ل ذول ب م ود ال ضرورة االلتزام بتسريع الجه

صادي   ن     ،  القطاع المالي وقدرته على دعم التعافي االقت ي ع ت وي
ة            ي ال م مخاطر ال تحقيق مزيد من التقدم لمعالجة اإلفراط في ال
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عجوزات          بالسياسات، أولها وأآثرها أهمية العمل على تخفيض ال
ات     ي زان في موازنات االقتصادات المتقدمة، والثاني تعزيز قوة المي
ة،                ي ال م اعة ال العمومية والتغيرات السلوآية الضرورية في الصن
ظام                       ن ة حول إصالح ال ي ات دول ي اق ف والتحدي الثالث هو إبرام ات

رًا         .  المالي ي ب ًا آ دم ق وحققت لجنة بازل ومجلس االستقرار المالي ت
ة       .  في تعميم االصالحات ي ال م ويعد التعاون الدولي في ظل البيئة ال

ة           ق ث اء ال ن ادة ب ك        .  واالقتصادية الهشة أمرًا حيويًا إلع ن ب ن ال وأعل
مليار وحدة حقوق سحب  ٢٥٨,٩م التي بلغت ٢٠١٠ميزانيته لعام 

دة عن        ٣,٥م، بزيادة قدرها ٢٠١٠خاصة بنهاية مارس  مليار وح
غ        .  العام الماضي ل اح ب دة          ١,٩وسجل البنك صافي أرب ار وح ي ل م

ي                    ٤٤٦حقوق سحب خاصة مقابل  ال م ام ال ع دة في ال ون وح ي ل م
 .السابق

 
 مجلس االستقرار المالي -١٠

ر               ي أآتوب الي ف تقرار الم ع مجلس االس م ٢٠١٠اجتم
ورحب المجتمعون     .  لبحث العناصر األساسية لإلصالحات المالية

ى        بمعايير لجنة بازل المحددة لرأس المال والسيولة للمصارف عل
المي  ة                 .  الصعيد الع ى إطار لمعالجة المؤسسات المالي وا عل واتفق

ى توصيات تهدف              .  الهامة في النظام المالي وصادق المجلس عل
ة          ة المالي ة الرقاب ى توصيات           .  إلى زيادة قوة وفعالي ا وافق عل آم

ع                 سوق ورف لتنفيذ مقاصة مرآزية للمشتقات غير المسجلة في ال
داولها  ادئ لتقليص              .  تقارير عن حجم ت ى مب وصادق المجلس عل

االعتماد على درجات التصنيف الصادرة عن مؤسسات تصنيف          
ذ       .  االئتمان ة تنفي وسوف يستمر المجلس بتطوير السياسات ومراقب

ا    ٢٠١١اإلصالحات عن آثب على المستوى الوطني في عام  م وم
ازل                          .  بعده ة ب تي وضعتها لجن دة ال ايير الجدي م المع م تعمي ا ت آم

المي             ة النظام المصرفي الع ومن  .  للرقابة المصرفية لزيادة مرون
ة              دة األزمات المالي دة من ح ام  .  المتوقع أن تقلل المعايير الجدي وق

ك                        ق مع بن اون الوثي ازل بالتع ة ب الي ولجن تقرار الم مجلس االس
صادي            ر االقت م األث دولي، بتقيي التسويات الدولية وصندوق النقد ال

دأ  .  الكلي لالنتقال نحو معايير أقوى للسيولة ورأس المال وسوف تب
ى أساس المخاطر           الدول األعضاء بتنفيذ متطلبات رأس المال عل

 .م٢٠١٣على المستوى الوطني في يناير 
 

 لجنة بازل -١١
م وأعلنت  ٢٠١٠عقدت لجنة بازل اجتماعها في سبتمبر  

اً           ة حالي ال القائم ات رأس الم ز متطلب ن تعزي ى  .  ع دت عل وأآ
ام                 ستوى النظ ى م ة عل صارف الهام دى الم ون ل ضرورة أن يك
ر       المالي العالمي رأسمال آاف المتصاص الخسائر يتجاوز المعايي

ة ضمن                .  المعلن شارية تت ة است تراح وثيق ة اق درت اللجن ا أص آم
دم                  ة ع د نقط ال عن سارة رأس الم صاص خ ضمان امت ًا ل اقتراح

ودًا       .  قدرتها على االستمرار وبذلت المصارف منذ بداية األزمة جه
آبيرة لرفع مستويات رؤوس أموالها، إال أن النتائج األولية لدراسة   
ى           يرة إل األثر الكمي المعدة من اللجنة تظهر حاجة المصارف الكب

ات             ذه المتطلب اء به وال لإليف ن رؤوس األم د م ق   .  المزي ا واف آم
دة وتضمن       المجتمعون على ترتيبات انتقالية لتطبيق المعايير الجدي
ايير رأس                   اء بمع ات تمكن القطاع المصرفي من اإليف هذه الترتيب
 .المال ذات المستوى األعلى من خالل االحتفاظ بجزء من األرباح

ر         .  م٢٠١٢السنوية لعام  ب ا دورًا أآ ه وتتطلع اللجنة إلى إعطائ
 .منبرًا أساسيًا للتعاون االقتصادي والمالي العالمي

 
 مجموعة البنك الدولي -٨

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

ل     ١٦واشنطن في  ددًا من             ٢٠١١أبري اع ع م واستعرض االجتم
 : القضايا من أهمها اآلتي

رحبت اللجنة ببوادر التعافي الذي يشهده االقتصاد العالمي، إال      -أ
ر                 ؤث د ي ا ق م ذاء م غ أن هناك قلقًا من ارتفاع أسعار الطاقة وال

ا               .  سلبًا على النمو االقتصادي ه ام م ت ى اه ة عل ن ج ل . وأآدت ال
ة           ي ع ي طب وارث ال بمتابعة التحديات االقتصادية الناشئة عن الك

وازن   .  واالضطرابات ت وتعهدت بضمان تحقيق نمو مستدام وم
 . وشامل وتقديم الدعم المباشر للدول المحتاجة عند الضرورة

ة الشرق األوسط             -ب طق ن آان لألحداث األخيرة في أجزاء من م
ا من              ه دت فت ح ل ت وشمال إفريقيا آثار اقتصادية واجتماعية اخ

ي     .  دولة ألخرى دول ورحبت اللجنة بمشارآة مجموعة البنك ال
هدف              رامج ت وصندوق النقد الدولي وما قدماه من مشورة وب
اعي في                              م كات األمن االجت ة ودعم شب ال ط ب إلى خفض ال

 .المنطقــة
وي في                   -ج ارسة دور حي م ة م ي تواصل المؤسسات المالية الدول

ا             ازه ي ت ة األزمات واج واجه ورحبت   .  مساعدة الدول على م
ة                   ي م ن ت مؤسسة ال اللجنة بشكل خاص بالدعم السادس عشر ل
إلنشاء                ي ل دول ك ال ن ب ال ال الدولية والموافقة على زيادة رأسم

 . والتعمير
واد                         -د م ار ال لب أسع ق اع وت ف ا بشأن ارت ه عبرت اللجنة عن قلق

رة،        ي ق ف الغذائية الدولية وآثارها المترتبة على شرائح السكان ال
إضافة إلى المخاطر طويلة األجل التي تهدد النمو وجهود الحد 

 .من الفقر
رحبت اللجنة بنتائج اجتماع آانكوم بشأن التغير المناخي                       -هـ

ودور مجموعة البنك الدولي بصفتها أمينًا مؤقتًا لصندوق                     
 .المناخ األخضر

ك            -و ن ب وعة ال رحبت لجنة التنمية باستمرار تنفيذ توجيهات مجم
حديث               ت ة، واإلجراءات ل ي ال م الدولي الصادر عقب األزمة ال
ز   البنى الهيكلية لمجموعة البنك الدولي وعملياته من اجل تعزي
ج                   ائ ت ن اس ال ي م وق دي ق قدرته على تحسين استجابة العمالء وت

 . الفاعلة ورفع تقارير عنها
 
 بنك التسويات الدولية -٩

ة                 ن دي وي في م ـ ن عقد بنك التسويات الدولية اجتماعه الس
و              -بازل  ي ون جاح               .  م٢٠١٠سويسرا في ي ك ن ن ب يس ال د رئ وأآ

ن              ي اضي م ن ال ي ام ع واضعي السياسات على مستوى العالم خالل ال
ق  وأشار  .  في احتواء األزمة المالية من خالل العمل والتعاون الوثي

ا                         ه ذت خ ي ات ت خطوات ال ى أن ال ون إل ان م تقرير البنك السنوي الث
ي                    ال م ظام ال ن ار ال ي ه الحكومات والبنوك المرآزية حالت دون ان
صادي        ت وساعدت على وضع نهاية للتراجع الكبير في النشاط االق

اسات                         .  العالمي ي الس ة ب ق ل ع ت م ام ال ه م ل ًال ل ي ل ح وتضمن التقرير ت
ة         ق ل ع ت المستقبلية حيث أآد المدير العام للبنك على ثالث تحديات م
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ر     .  الظروف ورغبة السلطات اليابانية ب م رحبت     ٢٠١٠وفي نوفم
اد         ح المجموعة بطلب الحكومة االيرلندية المساعدة المالية من االت

ي              دول د ال ق ن دوق ال ي وصن ا إلعالن             .  األوروب ه دت دعم ا أب م آ
ة          ي ال م وارد ال م السلطات األوروبية وصندوق النقد الدولي توفير ال

دا                    ن رل مصرفي في اي ظام ال ن . اليرلندا للمحافظة على استقرار ال
ي        دول د ال ق ويعكس تنسيق العمل بين الدول األوروبية وصندوق الن
يف من                             خف ت ى ال عمل بسرعة عل ل رك ل عزم المجموعة المشت
المخاطر الناشئة والحفاظ على استقرار األسواق وضمان االنتعاش 

 .االقتصادي العالمي
 

 منظمة األوبك -١٤
فط             ن ل ا     )  أوبك ( عقدت منظمة الدول المصدرة ل ره م ؤت م

ر       ب و        ٢٠١٠الثامن والخمسين بعد المئة في شهر ديسم ت ي -م في آ
عات                 .  اإلآوادور وق ة وت طي ف ن اق السوق ال واستعرض المؤتمر آف

وسط   .  م٢٠١١الطلب والعرض لعام  ويتوقع المؤتمر انخفاض المت
ام              ٢٠١١السنوي للطلب على النفط في عام    واه في ع ت م عن مس

عاش                        .  م٢٠١٠ ت دد ان ه ي ت ت مخاطر ال ى ال ع إل ويرجع هذا التوق
االقتصاد العالمي، عالوة على المخاوف من حدوث أزمة مصرفية 

ونظرًا الستمرار انخفاض اإلنتاج الصناعي في منظمة .  في أوروبا
ك          ذل خاص، وآ التعاون االقتصادي والتنمية وتراجع االستهالك ال
ى                  فق عل ط، ات ف ن توفر الطاقة االحتياطية وسالسة العرض من ال

فط        ن اج ال ت دول       .  المحافظة على المستويات الحالية إلن عهدت ال وت
ة                  اب ج ا واالست ه ي ل فق ع ت م األعضاء بالتزامها بحصص اإلنتاج ال
ح          ة ومصال طي ف السريعة ألي تطورات قد تهدد استقرار السوق الن

ظة            .  الدول األعضاء اف ح م ال ابت ب ث وتعهد المؤتمر بالتزام أوبك ال
على استقرار السوق وتحقيق هدف المنظمة بالمحافظة على أسعار 

ه      .  النفط بما يخدم مصلحة العالم بوجه عام آما جدد المؤتمر دعوت
 ■لمنتجي ومصدري النفط التعاون لضمان استقرار السوق النفطية

 
 

 مجموعة العشرين -١٢
ادة في         ق وى ال عقدت مجموعة العشرين اجتماعًا على مست

وحذرت  .  م٢٠١٠آوريا الجنوبية في شهر نوفمبر       -مدينة سيئول 
ًا             وي وًا ق م دول ن من أن المخاطر ال تزال قائمة حيث تشهد بعض ال
عاش                ت ة واالن ال ط ب ة من ال ي ال بينما تواجه دول أخرى مستويات ع

جة          ٢٠٠٨ومنذ عام .  البطئ ال ع ن م عشري م استطاعت مجموعة ال
ى                  اق عل ف عاش بسبب االت ت ة االن اي األسباب الجذرية لألزمة وحم
عمل            مي وال ال ع رؤية مشترآة للتحديات التي يواجهها االقتصاد ال

ة          طاق األزم قت    .  على تحقيق نمو مستدام ومتوازن يتجاوز ن ف وات
ن                حسي ت هدف ل المجموعة على بذل المزيد من الجهود في إطار ي
ع                ي ة جم ع اب ت ك وم ل سالمة وآفاءة األسواق وتعزيز حماية المسته
د                         ق ن دوق ال دى صن ة ل م حوآ إصالح ال ة ب ق المسائل القائمة المتعل
د من                  زي م ال سم ب ت ي ي الدولي والبنك الدولي، وبناء نظام نقدي دول

ود                   .  المرونة واالستقرار ق ل ت ب ق ت س م ال م ب ت ه وإليجاد قيادة شاملة ت
عمل       اقتصاد ما بعد األزمة، سوف تستمر مجموعة العشرين في ال

فق         .  على مكافحة الفساد ت م وأآد المجتمعون على أن اإلجراءات ال
صاد            ت ز االق زي عليها في هذا االجتماع سوف تساعد على زيادة تع
ر                            ث ة أآ ي ال ان أسواق م وظائف وضم اد ال ج ع إي مي وتسري العال

 .استقرارًا، وتضييق فجوة التنمية وتعزيز النمو المشترك
 

 مجموعة السبع -١٣
ة في                              زي مرآ وك ال ن ب ظو ال حاف ة وم ي ال ناقش وزراء م

ا               ٢٠١١مجموعة السبع في مارس  ه عرضت ل ي ت ت م األحداث ال
اليابان وأبدوا استعدادهم للتعاون المطلوب، آما أعربت المجموعة  

ي                  ان اب ي ي ال ال م طاع ال ق ًا مع       .  عن الثقة في االقتصاد وال اوب ج وت
ي                 ت ة ال اوي أس م األحداث ال تحرآات سعر صرف الين المرتبطة ب
تعرضت لها اليابان وأبدت السلطات في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة وآندا والبنك المرآزي األوروبي تعاونها بحسب ما تتطلبه 
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٢٥ 

ل                      ٦١,٣٨دوالر للبرميل مقارنة بنحو                              ٧٧,٧٥ليبلغ        ـي دوالر للبرـم
م وهو العام الذي سجل أآبر نسبة انخفاض لمتوسط                                              ٢٠٠٩في عام        

 . م ١٩٩٨سعر برميل النفط العربي الخفيف  منذ عام                                        
   
ر                                                                    ـي ة، تـش ومن حيث المتوسط اليومي  لكميات النفط المنتـج

ي                                                                             وـم ـي بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية إلى بقاء المتوسط اـل
اج                                                       ٢٠١٠إلنتاج المملكة من النفط في عام                                ـت وى اإلـن ـت ى مـس ـل م  ـع

ي                                          ً                           واـل اا، أي ـح ـب ل                                         ٨,٢نـفـسـه للـعـام الـسـابـق تقرـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
 .   يومياا    ً 

 
و                                                          ً                                     ـح غ ـن ـل ائضـاا ـب ة ـف دوـل ـل وسجلت الميزانية العامة الفعلية ـل

ي                                                                               ٥,٤مليار ريال، أي نحو                      ٨٧,٧ ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ن اـل ة  ـم ـئ ـم في اـل
مليار ريال أي                     ٨٦,٦م مقارنة بعجز بلغ                   ٢٠١٠اإلجمالي  في عام                 

ام                                                                                                ٦,٢ما نسبته           ـع ي اـل ي ـف اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل في المئة من  الناـت
وتراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من                                                       .     السابق      
ام                                        ١٦,١ ي ـع ة ـف ى                  ٢٠٠٩في المـئ ام                                                     ٩,٩م إـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
 . م ٢٠١٠

ام                                                                      ـع الل اـل م   ٢٠١٠استمر االقتصاد السعودي في نموه  ـخ
طـى                                                                                           ارع ـخ ع تـس ك ـم ق، وذـل بمعدل أعلى مما شهده في العام الساـب
ة                                                                                           ـي اـل ـم ة اـل د األزـم ـع تعافي االقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط ـب

وي                                                                   .     العالمية         ل ـق ـك وه بـش وتمكن االقتصاد السعودي من مواصلة نـم
واصـل                                                                                                                   ة وـت ـك ـل ـم ـم ي اـل ة ـف دـي ـق ـن ة واـل نتيجة  تكامل السياستين المالـي

 .   اإلصالحات الهيكلية والتنظيمية                           
   
وحقق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية نمواا نسبته                                               ً          

ام                                                                ١,٧في المئة ليبلغ نحو                          ١٨,٨ ي ـع ال ـف ون رـي ـي ـل رـي م   ٢٠١٠ـت
ام                                                   ١,٤مقابل نحو            ي ـع ال ـف ون رـي ج                                .     م ٢٠٠٩تريلـي اـت ـن ل اـل ـج وـس

ة                                                 ـت اـب ـث اس                           (     المحلي اإلجمالي باألسعار اـل ة أـس ـن واا      ً      )       م ١٩٩٩ـس ـم ـن
و                                                           ٨٧١,٦في المئة ليبلغ نحو                      ٤,١نسبته        ـح ـن ة ـب ارـن ـق ال ـم مليار رـي
 .   م ٢٠٠٩مليار ريال في عام                     ٨٣٦,٩

 
ى أن                                                                                          ك إـل ر مصـادر األوـب ـي ط، تـش وبالنسبة إلى سوق النـف

ع                              ٢٠١٠أسعار النفط شهدت زيادةة ملحوظة  في عام                      ً                  ـف ث ارـت ـي م، ـح
ة                                ٢٦,٧متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف  بنسبة                                             ـئ ـم ي اـل ـف

 االقتصاد السعودي                 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————

٢٤,١٢٢٤,٩٤٢٥,٧٩٢٦,٦٦٢٧,٥٦تقديرات عدد السكان (بالمليون نسمة)

١٣٣٥,٦١٤٤٢,٦١٧٨٦,١١٤١٢,٦١٦٧٩,١إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية (مليار ريال)

٧٨٦,٣٨٠٢,٢٨٣٦,١٨٣٦,٩٨٧١,٦إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة (مليار ريال) (١٩٩٩م=١٠٠)

١١٤,٤١١٦,٢١١٩,٧١٢٣,٧١٢٦,٧معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

٢,٢٤,١٩,٩٥,١٥,٣معدل التضخم (أسعار المستهلك)

٦٦٠,٦٧٨٩,٨٩٢٩,١١٠٢٨,٩١٠٨٠,٤إجمالي عرض النقود ن٣ (مليار ريال)

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

٦١,٠٥٦٨,٧٤٩٤,٧٧٦١,٣٨٧٧,٧٥متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* (بالدوالر األمريكي)

٨٠,٨٧٨,٥٩٧,٧١٠٥,٧١٠٥,٣متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال (٢٠٠٠م=١٠٠)

١٠,٥٩,١٨,٩٨,٦٨,٨نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

٨٩,٥٩٠,٩٩١,١٩١,٤٩١,٢نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

٧٠,٦٤٢,٥٤١,٥١١١,٢٩٨,٤صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية (مليار ريال)
٤,٩٣,٣٠,٩٠,٧-- أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي (٣ أشهر)(١)

٢١,٩٢٠,٦١٦,٠١٦,٥١٧,١معدل آفاية رأسمال المصارف (معيار بازل)** 

٦٧٣,٧٦٤٢,٨١١٠١,٠٥٠٩,٨٧٤١,٦اإليرادات العامة الفعلية (مليار ريال)

٣٩٣,٣٤٦٦,٢٥٢٠,١٥٩٦,٤٦٥٣,٩المصروفات العامة الفعلية (مليار ريال)
٨٧,٧-٢٨٠,٤١٧٦,٦٥٨٠,٩٨٦,٦فائض / عجز الميزانية العامة (٢)

٥,٢-٢١,٠١٢,٢٣٢,٥٦,١نسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

٧٧٦,٥٨٥٤,٤١١٥٤,٠٦٩٧,٣٩٢٢,١الصادرات السلعية *** (مليار ريال)

٢٦١,٤٣٣٨,١٤٣١,٨٣٥٨,٣٤٠٠,٧الواردات السلعية (سيف) (مليار ريال)

٢٧,٨٢٤,٣٢٧,٨٥,٦١٤,٩نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

٣٧١,٠٣٥٠,٠٤٩٦,٢٧٨,٦٢٥٠,٣الحساب الجاري (مليار ريال)

٧٩٣٣,٣١١٠٣٨,٧٤٨٠٣,٠٦١٢١,٨٦٦٢٠,٨مؤشر أسعار األسهم المحلية (١٩٨٥م=١٠٠٠)

٢٧,٣١٨,٥١٣,٢١٥,٩٩,٩نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ة  ). ة  + الصادرات غير النفطـي *** تشمل (الصادرات النفطـي

جدول رقم ٢-١ : مؤشرات اقتصادية مختارة

ازل  (١) ك .                       ** ابتداء من عام ٢٠٠٨م بازل (٢) والسنوات السابقة لها ـب * حسب أرقام األوـب

غ   (٧٣١) مليون ريال. ــة بمبـل وائض   (١٧٠٥٧) مليون ريال. ويشمل اإليداعات النقدية لجاري الحكوم  (٢) الفائض ال يشمل المصروفات من المشاريع المصروفة من حسـابات الـف
(١) أسعار الفائدة بين المصارف.



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي

     

 

٢٦ 

ة                                                      .       م ٢٠٠٩مليار ريال في عام                    صـادـي ـت طـة االـق ونمت جميع األنـش
د                                                 .     الرئيسة  بنسب متفاوتة                      ات وصــي حيث نما نشاط الزراعة والغاـب

ن                                                                              ١,١األسماك بنسبة               دـي ـع ـت اط اـل و نـش ـم دل ـن في المئة، وارتفع مـع
بالمئة، وسجل نشاط الصناعات التحويلية بما                                            ٢,٢والتحجير بنسبة                

ه                                    ً                             ـت ـب واا نـس ـم ط ـن ـف اط                                                            ٤,٤في ذلك تكرير الـن ا نـش ـم ة، وـن ـئ ـم ي اـل ـف
اء                                                                  ٧,٩الكهرباء والغاز والمياه بنسبة                                ـن ـب اط اـل ا نـش ـم ة، وـن ـئ في الـم

وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة                                 .     في المئة          ٤,١والتشييد بنسبة                
ل                                             ٥,٨والمطاعم والفنادق نمواا نسبته                      ً         ـق ـن اط اـل في المئة، وسجل نـش

اط                                                     ٨,٠والتخزين واالتصاالت نمواا نسبته                      ً         ل نـش ـج ة، وـس ـئ ـم في اـل
ه                                                            ً                           ـت ـب واا نـس ـم ال ـن ـم خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األـع

ة                                                                                                  ١,٦ ـي اـع ـم ـت ة واالـج ـي اـع ـم ـج ات اـل دـم ـخ في المئة، وسجل نشاط اـل
ه                   ً                 ـت ـب ــي                                                                                      ٥,٠والشخصية نمـواا نـس ـج ـت ـن اط ـم ا نـش ـم ة، وـن ـئ ـم ي اـل ـف
 ).  ٢-٢جدول رقم          ( في المئة            ٦,١الخدمات الحكومية بنسبة                        

 
 م ٢٠١١توقعات نمو االقتصاد السعودي لعام                                 

م           ُ                                                                 نوية ألـه ديرات ـس سعودي تـق تتعد مؤسسة النقد العربي اـل
صادي قياـسي                                                                         وذج اقـت المؤشرات االقتصادية للمملكة من خالل نـم
ة                         ً                                                                 ة والمالـي ات النقدـي شأن السياـس تم بناؤه وفقاا الفتراضات محددة ـب
ي                                                                                ر ـف ير مباـش والمتغيرات الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر أو ـغ

شكل           ً                                     .     المؤشرات الداخلية للنموذج                          د وـب ونظراا إلى أن المملكة تعتـم
ام                       ً       ً                                        آبير على النفط مصدراا أساسياا للدخل، فإن حجم إنتاج النفط الـخ

وذج                                                                                                       ي النـم ة ـف يرات الخارجـي م المتـغ ن أـه ط ـم .   وسعر برميل النـف

ام                                                                                                       ي ـع ات ـف وـع دـف ـم زان اـل ـي ـم اري ـل ـج اب اـل وسجل الحـس
غ          ً                                       ٢٠١٠ ار                      ٢٥٠,٣م فائضاا للعام الثاني عشر على التوالي بـل ـي ـل ـم

ي                                                    ١٤,٩ريال، أي ما يعادل                    اـل ـم ي االـج .   في المئة من  الناتج المحـل
ي         ٥,٠ارتفاعاا نسبته       ً        )     ٣ن ( وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل                                 ـف

ــم                              .     مليار ريال            ١٠٨٠,٤المئة ليصل إلى                 -٢(   ويوضح الجدول رق
 . أهم مؤشرات االقتصاد السعــودي                            )   ١
 

 النمو االقتصادي              
نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسياسات التي اتخذتها المملكة                                                           

ي                                                                                                                          اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ل اـل ـج طـي، ـس ـف ـن لتحفيز القطاع غير اـل
ه                ً                      )     يشمل رسوم االستيراد                  (   باألسعار الجارية                  ـت ـب اا نـس اـع   ١٨,٨ارتـف

ع              .     م ٢٠١٠مليار ريال في عام                     ١٦٧٩,١في المئة ليبلغ نحو                     ـف وارـت
غ                         ٣١,٦الناتج المحلي  للقطاع النفطي بنسبة                                       ٨٣٧,٦في المئة ليبـل

واا                                                     ً         .       مليار ريال           ـم أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي فقد سجل ـن
ي                                  ٧,٥نسبته        واـل ع                                                    ٧٩٢,٨في المئة ليبلغ ـح ـف ال، وارـت ار رـي ـي ـل ـم

ة                                ٦,٣معدل نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي بنسبة                                                  ـئ ـم ي اـل ـف
ي                                                                                  ٤٨٢,٦ليبلغ        وـم ـك ـح طـاع اـل ـق ج اـل اـت مليار ريال في حين ارتفع ـن

 . مليار ريال            ٣١٠,١في المئة ليبلغ                  ٩,٣غير النفطي بنسبة                  
 
ة                                                                                          ـت اـب ـث ار اـل ـع األـس ي ـب اـل وتشير بيانات الناتج المحلي اإلجـم

                                    ً ة         ـب ام                                                          ٤,١شامالال رسوم االستيراد إلى نمو بنـس ي ـع ة  ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ي                                                             ٨٧١,٦م ليبلغ نحو             ٢٠١٠ واـل ـح ة ـب ارـن ـق ال ـم   ٨٣٦,٩مليار رـي

نسبة التغير المئوية
٢٠١٠٢٠١٠* ٢٠٠٨٢٠٠٩

————————————————

١٣٩٧٣١٣٩٥٣٦٣٩٩٨٦١,١- الزراعة والغابات وصيد األسماك
٢٢١٩٠٦٥٢٠٠١٣١٢٠٤٥٥٩٢,٢- التعدين والتحجير

٢١٦١٠٤١٩٧٠٩٥٢٠١٤٣٣٢,٢       أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
٢٩٦٢٣٠٣٦٣١٢٥٢,٩      ب) نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

٣١٠٣٥٠٩١٠٥١٠٠١٠٩٧٥٣٤,٤- الصناعات التحويلية
٢٢٣٥٤٢١٦١٥٢١٨٨٦١,٣         أ) تكرير الزيت

٨١١٥٤٨٣٤٨٥٨٧٨٦٧٥,٢        ب) صناعات أخرى
٤١٤٠١٨١٤٩٧٣١٦١٦١٧,٩- الكهرباء والغاز والماء

٥٥٧٦٢٩٥٧٩٨٢٦٠٣٨٢٤,١- التشييد والبناء
٦٧١٢١٢٧٢٩٩٢٧٧١٩٠٥,٨- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٧٥٥٨٢٢٥٩٩٤٦٦٤٧٤٥٨,٠- النقل والتخزين واالتصاالت
٨١٠٤٧٨١١٠٧٥١٧١٠٩٢٥٧١,٦- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

٥٣٩٥١٥٤٨٧٥٥٥٩١٥١,٩         أ) ملكية المساآن
٥٠٨٢٩٥٢٦٤١٥٣٣٤٢١,٣        ب) أخرى

٩٣١٠٢٨٣٢٢٦٧٣٣٨٦٥٥,٠- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
١٠١٥٥٢٨١٥٨٦٩١٦١٩٦٢,١- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

١٤٥٢١٠١٥٢٥١٠١٦١٨٠١٦,١ب- منتجو الخدمات الحكومية
٨٢٦٤٧٨٨٢٧٠٨٥٨٦١٥٠١٤,٢المجموع ما عدا رسوم االستيراد

٩٦٥٥٩٨٥٣١٠١٤٢٢,٩رسوم االستيراد
٨٣٦١٣٣٨٣٦٩٣٨٨٧١٦٤٣٤,١الناتج المحلي اإلجمالي

ط  . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصـاد والتخطـي

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

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

* بيانات أولية .
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٢٧ 

ة                                                                              ـب ـس ـن ي ـب وـم ـك ـح ة،                                 ٩,٣المحلـي غير النفطي للقطاع اـل ـئ ـم ي اـل ـف
 .   في المئــة            ٦,٤وارتفع الناتج المحلـي للقطاع الخاص بنسبة                                          

 
ي                                                           وسجل الطلب على السلع والخدمات باألسعار الجارية ـف

ام                                                      ٧,٦م ارتفاعاا نسبته         ً        ٢٠١٠عام      ـع ة ـب ارـن ـق ة ـم .   م ٢٠٠٩في المـئ
في      ٧,٢ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة اإلنفاق االستهالآي  بنسبة                                                    

ة                                                                          ـب ـس ـن   ٨,٤المئة، حيث ارتفع االستهالك النهائي للقطاع الخاص ـب
ة                                                                     ـب ـس   ٥,٣في المئة، وارتفع االستهالك النهائي للقطاع الحكومي بـن

.   في المئة          ١٩,٥وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة                                    .     في المئة        
ة                                                                                 ـب ـس ـن اري ـب ـم ـث ـت اق االـس ة                              ٣,٧آما ارتفع إجمالي اإلنـف ـئ ـم ي اـل .   ـف

 ).  ٤-٢جدول رقم          ( 
   

 األسعار وتكاليف المعيشة                      
ان                                                                 ـك سجل الرقم القياسي العـام لتكاليف المعيشة لجميـع الـس

ام                      ٥,٣ارتفاعاا نسبته       ً        )     ١٠٠=   ١٩٩٩سنة األساس           (    في المئة في ـع
ة                                                          ً                        ٢٠١٠ اا إضـاـف ـي ـم اـل م، وذلك نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية ـع

ارات                                         ـج اش                                                   .     إلى زيادة  أسعار الترميم واإلـي ـم ـك ل اـن اـم ـع ل ـم ـج وـس
في      ٢,٤الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي ارتفاعاا نسبته                                               ً        

 .   المئة     
 

 عرض النقود والنشاط المصرفي                          
ود                             ـق ام                  ً                          )     ٣ن (   سجل عرض الـن الل ـع اا ـخ اـع ـف م   ٢٠١٠ارـت

و                                                                       ٥,٠نسبته          ـح ـن وى ـب ـت ى مـس ـل   ١٠٨٠,٤في المئة  ليصل إلى أـع
ق                                          ١٠,٧مليار ريال، مقابل ارتفاع نسبته                                 اـب ام الـس في المئة  في الـع

ارج                                   .     مليار ريال            ١٠٢٨,٩عندما بلغ نحو                وارتفع النقد المتداول ـخ
ب                                                                        ٨,١المصارف بنسبة                طــل ـحت اـل ع ـت وداـئ في المئة، وارتفعت اـل

ة               ة                                                                                                                       ٢٢,٤بنسـب ـي ـن زـم ع اـل وداـئ ـعت اـل راـج ن ـت ـي ي ـح ة، ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ام                               ٧,٨واالدخارية بنسبة                  ـعت                  .     م ٢٠٠٩في المئة مقارنة بـع راـج وـت

 .   في المئة          ١٥,٠الودائع األخرى شبه النقدية بنسبة                                 

ً                      . وتستخدم احتماالت مختلفة ألسعار النفط واإلنتاج                                           اه            ى اتـج اءء عـل بـن
                  ً ى                                                               اءء عـل وتقلبات أسعار النفط واإلنتاج خالل الفترات الماضـية وبـن

 .   التوقعات المستقبلية للعرض والطلب على النفط                                          
 

ي                                                                                   اتج المحـل و الـن ى نـم وتشير التوقعات األولية للنموذج إـل
.   م ٢٠١١في المئة خالل عام                        ٥,١اإلجمالي باألسعار الثابتة  بنحو                               

ج   أما على مستوى القطاعات، فتشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناـت
سبة             ة، والقطـاع            ٤,٩المحلي الحقيقي للقطـاع النفطـي بـن ي المـئ ـف

سبة           ير النفطـي بـن ام            ٥,٤ـغ ي المئــة لـع ن مــن       .  م٢٠١١ـف ي حـي ـف
دره              وًا ـق ير النفطـي نـم  ٦,٥المتوقــع أن يحقق القطاع الحكومي ـغ

ــدره                       ــوًا قـ ير النفطـي نمـ ة والقطـاع الـخاص ـغ ي     ٤,٤في المـئ ـف
 .المئــة

 
ومــن المتوقــع ان تــسجل الميزانيــة العامــة للدولــة فائــضًا                
 ٩,١م، أي ما يقارب      ٢٠١١مليار ريال في العام  ١٨٥,٣بحوالي 

ساب     .  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ق الـح آما ُيتوقع ان يحـق
ي                   ي بحواـل ى التواـل شر عـل ث ـع  ٣٧٨,٢الجاري فائضًا للعام الثاـل

فــي المئــة مــن النــاتج المحلــي             ١٨,٦مليــار ريــال أي مــا يعــادل            
اع             .  اإلجمالي ى ارتـف ديرات إـل شير التـق ه                                     وـت ود بتعريـف ـعرض النـق
)   ٣-٢( ويوضــح الجــدول                              .     فــي المئــة                        ٧,٦بنــسبة               )     ٣ن ( الــشامل                

تقديـــــرات المؤســسة ومقارنتهـــا بتوقعــــات بعــض الجهــــات                                                                                                            
 . الدوليــة         

 
 العرض والطلب             
ار                                                                                                ـع األـس ات ـب دـم ـخ ع واـل ـل ن الـس ـعرض ـم سجل إجمالي اـل

م                    (   م   ٢٠١٠في المئة في عام                   ٧,٥الجارية ارتفاعاا نسبته               ً         دول رـق ـج
ة                                                                                   ).      ٤-٢ ـب ـس ـن واردات ـب ي اـل اـل ـم ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة اـج

طـي                                                        .     في المئة          ٧,٥ ـف وآذلك  زيادة الناتج المحلي اإلجمالي غير الـن
ة              )   باألسعار الجارية               (  ج                                                                                   ٧,٥بنسـب اـت ـن ع اـل ـف ث ارـت ـي ة، ـح ـئ ـم ي اـل ـف

نشرة أآسفورد

اإلقتصادية (٢)بعض المؤشرات االقتصادية
————————————————————————————————————
٥,١٧,٥٧,٢٥,٠نمو الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة

٥,٦--٤,٩١٣,٣القطاع النفطي
٤,٨--٥,٤٥,٤القطاع غير النفطي

٤,٦----٤,٤القطاع الخاص غير النفطي
٥,٢----٦,٥القطاع الحكومي غير النفطي

٩,١١٢,٨١٦,٧٤,٨نسبة فائض الميزانية إلى الناتج المحلي االجمالي
--٣٧٨,٢٤٢٩,٢٥٨٥,٠فائض الحساب الجاري(مليار ريال)

١٨,٦١٩,٧٣٠,٧١٧,١نسبة فائض االحساب الجاري إلى الناتج المحلي االجمالي
٥,٨٦,٠٥,٢٥,٧معدل التضخم

(١)  تقديرات صندوق النقد الدولي ( أبريل ٢٠١١ ).

(٣)  تقديرات معهد التمويل الدولي IIF ( مارس ٢٠١١ ).

معهد التمويل 
الدولي  (٣)

(٢)  تقديرات نشرة أآسفورد اإلقتصادية  ( مايو ٢٠١١ ).

* تقديرات أولية .

صندوق النقد الدولي (١)
مؤسسة النقد العربي  

السعودي* 

جدول رقم ٢-٣ : تقديرات مؤسسة النقد وبعض الجهات األخرى ألبرز مؤشرات االقتصاد السعودي لعام ٢٠١١م
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٢٨ 

ت                                                                            ٦٩,٦الجارية نحو              ـل ـك ات وـش صـروـف ـم ي اـل اـل ـم في المئة من إـج
و                                                                     ـح ة ـن ـي اـل ـم رأـس ات اـل صـروـف ي                                                              ٣٠,٤الـم اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

 . المصروفات         
 

 الحساب الجاري بميزان المدفوعات  والتجارة الخارجية                                                 
ى                                                                                               ة إـل ـك ـل ـم ـم ات اـل وـع دـف زان ـم تشير التقديرات األولية لمـي

ة                                                  ـب ـس ـن غ                                                      ٢١٨,٦ارتفاع فائض الحساب الجاري ـب ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
و                            ٢٠١٠مليار ريال في عام                     ٢٥٠,٣ ـح ي             ١٤,٩م أي ما يشكل ـن ـف

ي                                                  اـل ـم ي االـج ـل ى                                                         .     المئة من الناتج المـح اـئض إـل ـف ادة اـل زى زـي ـع وـت
غ                                        ١١٩,١ارتفاع فائض السلع والخدمات بنسبة                                   ـل ث ـب ـي في المئة ـح

ام                          ١٥٠مليار ريال مقارنة بنحو                          ٣٢٨,٦حوالي        مليار ريال في الـع
ة                                                                                            ـج ـي ـت ات ـن دـم ـخ ع واـل ـل السابق، وتحقق هذا االرتفاع في فائض الـس
ة                                                                                              د األزـم ـع ط ـب ـف ـن ى اـل ـل تعافي االقتصاد العالمي وارتفاع الطلب ـع

في      ٣١,٩المالية العالمية وبالتالي ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة                                                         
 .   مليار ريال            ٨٠٦,٨المئة لتبلغ نحو                 

 
ى              ٢٠١٠وتشير األرقام األولية للتجارة الخارجية لعام                                              م إـل

ى                                                                          ة إـل ـك ـل ـم ـم ـل ال                                       ١,٣ارتفاع حجم التجارة السلعية ـل ون رـي ـي ـل رـي ـت
ويعود ذلك إلى               .     تريليون ريال في العـام السابق                               ١,١مقارنــة بنحو               

 .   م ٢٠١٠ارتفـاع قيمة إجمالي الصادرات والواردات في عام                                               
 

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

ي                                                واـل غ                                                      ٧,٥ملحوظة، حيث نما قطاع التجارة بـح ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ي                                            ٧٣,٠م مقابل         ٢٠١٠مليار ريال في عام                     ٧٧,١ ال ـف ار رـي ـي ـل ـم

ي                                                    .     العام السابق             ـل ـح ي             ٨,٩وبلغت مساهمته في إجمالي الناتج الـم ـف
ونما قطاع الصناعات التحويلية بحوالي                                     ).      باألسعار الحقيقية                (   المئة       

الل عــام                                                                                                         د ـخ ـي ه الـــج صـرفــي أداـئ قــطـاع الـــم وواصـل اـل
ا                                                                  .   م ٢٠١٠ زـه راـآ ز ـم زـي ـع حيث سعت المصارف التجارية إلى ـت

ا                                                                              واردـه ـم د ـل ـي المالية وتحسين نظم إدارة المخاطر والتوظيف الـج
ة                                                                               .     المالية        ـب ـس ـن ة ـب ارـي ـج ـت   ٣,٣وارتفعت موجودات المصـارف اـل

ة                                                                      ٢٠١٠بالمئة في عام                ـي صـرـف ـم ع اـل وداـئ و اـل ـم م، وسجل معدل ـن
وارتفع رأسمال واحتياطيات المصـارف                                     .     بالمئة        ٤,٧زيادةة بلغت     ً       

 . م   ٢٠١٠في المئة عام                ٨,٨التجارية بنسبة                
 

 سوق األسهم المحلية                 
اا                                                             ً                                اـع ـف ة ارـت ـي ـل ـح ـم م اـل ـه ار األـس سجل المؤشر العام ألسـع

غ                          ٨,٢سنوياا نسبته     ً         ام                                                       ٦٦٢٠,٨في المئة  ليبـل ة ـع اـي ـه ـن طـة ـب ـق ـن
ق                                                                ٦١٢١,٨م مقارنة بنحو               ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع ة اـل اـي ـه ي ـن .   نقطة ـف

م   ٢٠١٠وارتفعت القيمة السوقية لألسهم المصدرة في نهاية عام                                                       
و                                       ١٣٢٥,٤إلى      ـح ال                            ١١٩٥,٥مليار ريال، مقارنة بـن ار رـي ـي ـل ـم

 . في نهاية العام السابق                     
 

 التطورات المالية                
ة                                                                              ـي ـل ـع ـف ات اـل صـروـف تشير األرقام األولية لإليرادات والـم

رادات                                      )     م ٢٠١٠( هـ    ١٤٣٢/١٤٣١للعام المالي               اع  اإلـي إلى ارتـف
و                                           ٤٥,٥الفعلية بنسبة                ـح غ ـن ـل ال                                  ٧٤١,٦في المئة  لتـب ار رـي ـي ـل ـم
ق                                                   ٥٠٩,٨مقارنة بنحو                اـب ام الـس ـع ي اـل ـعت                  .     مليار ريال ـف ـف وارـت

مليار         ٦٥٣,٩في المئة لتبلغ نحو                      ٩,٦المصروفات الفعلية بنسبة                         
ــق                                                 ٥٩٦,٤ريال مقارنة بنحو                   اب ام الـس ـع غ            .     مليار ريال في اـل ـل وـب

غ                                                  ٨٧,٧الفائض الفعلي نحو                    ـل ز ـب ـج   ٨٦,٦مليار ريال مقارنة بـع
ة                                            .     م ٢٠٠٩مليار ريال في عام                    ـب ـس ـن وشكلت اإليرادات النفطية  اـل

و                                               ة                                ٩٠,٣األآبر من إجمالي اإليرادات حيث بلغت نـح ـئ ـم ي اـل ـف
ات                                          .     م ٢٠١٠من إجمالي اإليرادات في عام                                صـروـف ـم ت اـل ـل ـك وـش

نسبة التغير
٢٠١٠٢٠١٠* ٢٠٠٨٢٠٠٩

——————————————————
١٣٥٢٥٤٦١٣٤٥٢٤٧١٤٤٦٠٤٩٧,٥إجمالي العرض** 

٦٨٩٩٧٨٧٣٧٤٨٨٧٩٢٧٨٨٧,٥الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي
٢٤٩٧١٥٢٨٣٦٧٧٣١٠١٣٧٩,٣الحكومي
٤٤٠٢٦٣٤٥٣٨١١٤٨٢٦٥١٦,٤الخاص

٦٦٢٥٦٨٦٠٧٧٥٩٦٥٣٢٦١٧,٥إجمالي  الواردات

١٣٣٥٥١٢١٣٨٢٨٥٥١٤٨٨٤٢٧٧,٦إجمالي الطلب

٨٣١١٤٦٩٠١٧٤٣٩٦٦٥٠٠٧,٢ االستهالك النهائي
٣٤٥٠٩٨٣٥٧٠١٥٣٧٥٩٦٩٥,٣الحكومي
٤٨٦٠٤٨٥٤٤٧٢٨٥٩٠٥٣١٨,٤الخاص

٣٤٨٠١١٣٣٥٣٢٨٣٤٧٧٥٨٣,٧اجمالي تكوين رأس المال الثابت
١٥٦٣٥٥١٤٥٧٨٤١٧٤١٦٩١٩,٥الصادرات غير النفطية
١٢١٢٠٦١٠٩٢٢٤١٣٤١٠٨٢٢,٨الصادرات السلعية
٣٥١٤٩٣٦٥٦٠٤٠٠٦٢٩,٦صادرات الخدمات

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

السنة

(مليون ريال)
جدول رقم ٢-٤ : إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غير النفطي باألسعار الجارية
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 النشاط السياحي في المملكة                         
دد                                                                                                   ى أن ـع ار إـل ة واآلـث اـح ـي ـس ـل ة ـل يشير مسح الهيئة العاـم

ن                                                                     (   الرحالت السياحية الداخلية                           ـي واطــن ـم ـل ة ـل ـي ـل ـح ـم تشمل السياحة اـل
ة                 ٢١,٧سجل انخفاضاا نسبته           ً        )   والمقيمين، والسياحة الوافدة                            في المـئ

و                                             ٢٠١٠مليون رحلة خالل عام                      ٣٣,٦ليبلغ نحو            ـح ـن ة  ـب ارـن ـق م  ـم
ي                             .     مليون رحلة في العام السابق                            ٤٢,٩ وانخفض مجموع عدد اللياـل

غ                                               ٢٨,٨م  بنسبة          ٢٠١٠السياحية الداخلية في عام                           ـل ـب ـي ة  ـل ـئ في الـم
ام                                    ٣٩٣,٤مليون ليلة مقارنة بنحو                          ٢٨٠حوالي        ـع ي اـل مليون ليلة ـف
وبلغ حجم اإلنفاق على الرحالت السياحية الداخلية في عام                                                     .     السابق      
ه                                      ٥٧,٨م  نحو        ٢٠١٠ ـت ة                                ٧,٥مليار ريال بانخفاض نسـب ـئ ـم ي اـل ـف

 . عن العام السابق               
 

ة                                                            وبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة بنسـب
ة                                                                             ٢٠١٠بالمئة خالل عام                  ٦,٩ ـب ق إال أن نـس اـب ام الـس ـع اـل ة ـب مقارـن

ن                                                              مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي انخفضت ـم
.   م ٢٠١٠في المئة في عام                   ٣,٦م إلى       ٢٠٠٩في المئة في عام                   ٣,٩

رى                                                                                        ات األـخ طـاـع ـق ظـم اـل ـع وذلك بسبب النمو الكبير الذي شهدته ـم
 . المكونة للناتج المحلي اإلجمالي                             

 
 التعليم والصحة              

               ً واصـالال                                            ً        ـت واا ـم ـم شهدت مؤشرات قطاعي التعليم والصحة ـن
ات                                                                                                                    طـاـع ـق ة ـل ـي اـس ــة األـس ــ ـي ـن ـب ع اـل ارـي مع استمرار التوسع في مـش

ــة                                                                                                        ــ ـي ات الصــح طـاـع ـق ة واـل رـي ـش ـب .   التعليــم والتدريب والمــوارد اـل
ــة اإلحصـاءات                                                                                           ـح ن مصــل ــرة ـم ــ واف وتشير أحــدث إحصاءات مـت
ــام                                                                           ـع العامــة والمعلومات إلى زيادة إجمالي عدد المدارس للتعليم اـل

ام                                       ٢٦,٤لتبلغ نحـو             ي ـع ــي                                 .     م ٢٠٠٩ألف مدرسة  ـف ال ـم غ إـج ـل وـب
ر                                                                      ـث عـدد الخريجين في جميع مراحــل التعليم العالـي في المملكة أـآ

ووفــقــاا     ً      .     م ٢٠٠٩ألــف خــريــج وخــريــجــة فــي الــعــام                                                                          ١٠١,٣مــن          
ن                                                                                                        ـي ـث ـع ـت ـب ـم ة اـل ـب طــل ــدد اـل إلحصاءات وزارة التعليـم العالي، بلغ عـ

ـــ نــحــو                      ١٤٣١/١٤٣٠لــلــدراســة فــي الــعــام الــدراســي                                                             ألــف             ٦٨ه
 . مبتعــث       
  
ن                                                                                   رة ـم واـف ـت ـم ات اـل اـن ـي وفي الجانب الصحي تظهر آخر الـب

ة                ً                                           ٢٠٠٩وزارة الصحة لعام                   ـي وارد الصــح ـم رات اـل م نمواا في مؤـش
ة                                                                              ـك ـل ـم ـم الرئيسية في المملكة، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة باـل

ادة                           ٤٠٨حوالي        زـي ق                                                                   ١٥مستشفى ـب اـب ام الـس ـع ن اـل ى ـع ـف ـش ـت .   مـس
ن                                          ٣٠,٦ويشكل عدد مستشفيات القطاع الخاص نحو                                      ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ات                         ّ                                           .     إجمالي عدد المستشفـي ات                                  ـي ـف ـش ـت ي مـس ررة ـف دد األـس ع ـع ـف وارـت
ألف سرير في عام                   ٥٥,٩في المئة لتبلغ حوالي                        ٣,٨المملكة بنسبة               

ادة                                ٥٤,٩وارتفع عدد األطباء ليبلغ نحو                             .     م ٢٠٠٩ زـي ب ـب ألف طبـي
 . طبيباا عن العام السابق    ً                   ٢٠٦٥

 
 الزراعة والثروة الحيوانية                         

ى                                                                                             ة إـل زراـع دى وزارة اـل رة ـل واـف ـت ـم تشير آخر البيانات اـل
ام                                                 ة                             ٢٠٠٩انخفاض اإلنتاج النباتي في المملكة في ـع ـب ـس ـن   ٨,٩م ـب

ة                                                         ٨٨٦٣في المئة ليبلغ                 زروـع ـم ة اـل اـح ألف طن، وانخفضت المـس
ة               غ                                                          ١٤,١بنسـب ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ذا                                                             ٨٣٥ـف ي ـه أـت ار، وـي ـت ـك أـلف ـه

ة                                                                                                                د زراـع ـي رـش ى ـت ة إـل ادـف ـه ة اـل دوـل ة اـل اـس االنخفاض استجابة لسـي

ام                                       ١٠٩,٨في المئة ليبلغ حوالي                        ٤,٤ ي ـع م،    ٢٠١٠مليار ريال ـف
ي                                                                                                          ١٢,٦وشكل حوالي                 اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ن اـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ـجالت                                          ).      باألسعار الحقيقية                (  وأصدرت وزارة التجارة والصناعة ـس
ام                                             ٥٧٤٣تجارية إلنشاء               الل ـع م،    ٢٠١٠شرآة جديدة متنوعة ـخ

الل                                     .     مليار ريال            ٦٨,٩برأسمال بلغ حوالي                    وزارة ـخ وأصـدرت اـل
ي               ً      ً                     ٦٠٠م  تراخيص صناعية إلنشاء                            ٢٠١٠عام      داا ـف دـي اا ـج ـع مصــن

ي                                                                                         واـل غ ـح ـل ل ـب وـي ـم ي ـت   ١٣,٦مختلف األنشطة الصناعية وبإجماـل
 . مليار ريال          

 
 المياه والكهرباء                

ام                                                                                                                  الل ـع الة ـخ ـح ـم اه اـل ـي ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم انخفض إنتاج اـل
وـسط                                        ١٣,٥م بنسبة         ٢٠١٠ ـت ون                      ٨٨٣,٨في المئة ليبلغ في الـم ـي ـل ـم

اا                          ً              ١٠٢٢,٢متر مكعب يومياا مقارنة بنحو              ً               ـي وـم مليون متر مكـعب ـي
وبلغت تقديرات آمية المياه المستهلكة في المملكة                                                .     في العام السابق               

ه                                                ١٨,١م نحو       ٢٠١٠خالل عام          ـت ـب اض نـس مليار متر مكعب بانخـف
ة                                                                   .     في المئة عن العام السابق                          ٢,٢ ـك ـل ـه ـت ـس ـم اه اـل ـي ـم وشكلت آمية اـل

ث                                                                                                  ـي ي ـح ـل ـك الك اـل ـه ـت ن االـس ر ـم لألغراض الزراعية النسبة األآـب
 . بالمئة من إجمالي آمية المياه المستهلكة                                        ٨٢,٦بلغت      

 
ام                                                                                           ي ـع ة ـف ـك ـل ـم ـم ي اـل وارتفع إجمالي استهالك الكهرباء ـف
ة                                                                                                 ٩,٧م بنسبة         ٢٠١٠ ـي اـئ رـب ـه ـك ة اـل طـاـق ي اـل اـل ـم غ إـج ـل في المئة ليـب

ا وات                       ٢١٢٢٦٢,٦المباعة          ـج ـي ة          /     ـج اـع الك                                       .     ـس ـه ـت وذ االـس ـح ـت واـس
ــه                                                                                                                                   ــ ـي ـل الك وـي ـه ـت ي االـس اـل ـم ن نصـف إـج ــر ـم ــ ـث ى أـآ ـل السكني ـع

الك                                                            ١٨,٢االستهــالك الصناعي بنسبة                          ـه ـت ي اـس اـل ـم ن إـج بالمئة ـم
  ٤٠,٧وارتفعت قدرة التوليد الفعلية للكهرباء إلى حوالي                                                 .     الكهرباء        

ا                                   ق                                                                         ٥,٢ألف ميجاوات بزيادة نسبتـه اـب ام الـس ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل .   ـف
ي                                                                                                 ــة ـف ــ ـك ـل ـم ـم ي اـل وارتفع عدد المشترآين في خدمـات الكهرباء ـف

و                                                                         ٥,٣م بنسبـة          ٢٠١٠عــام        ـح غ ـن ـل ـب ـي ــة ـل ــ ـئ ـم ون                      ٦,٠في اـل ـي ـل ـم
 . مشتــرك       

 
 السكان والقوى العاملة                     

هـ الصـادرة               ١٤٣١تشير نتائج التعداد األولية للسكان لعام                                          
ان                                                            عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى أن إجمالي سـك

م، منهم نحو             ٢٠١٠مليون نسمـة في عام                      ٢٧,١المملكة بلغ حوالي                   
ي                                             ٦٨,٩مليون سعـودي يشكلون نسبة                            ١٨,٧ اـل ـم ن إـج ة ـم في المـئ

ه                                                                  ٨,٤عدد السكان، ونحو                   ـت ـب ا نـس ون ـم ـل ـك مليون غير سعودي يـش
 . في المئة من إجمالي عدد السكان                               ٣١,١

 
ام                                                                           ـع ل ـل ـم ـع ر إحصـاءات وزارة اـل ى أن                     ٢٠١٠وتشـي م إـل

و                                                                                   ـح غ ـن ـل ة ـب   ٧,٠إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملـك
ي                                                                             واـل ـح ق ـب اـب ام الـس ـع ة                              ١,٤مليـون عامل بزيادة عن اـل ـئ ـم ي اـل .   ـف

و                                               ـح ون ـن ودـي ة                              ١٠,٤وتشكل نسبة السـع ـئ ـم ي اـل دث                         .     ـف ر أـح ـي وتـش
ام                                                     ـع ة ـل ي                                         ٢٠٠٩إحصاءات وزارة الخدمة المدنـي اـل ـم ى أن إـج م إـل

ي                                                                                   واـل غ ـح ـل ة ـب ـك   ٩٤١,٩القوى العاملة في القطاع الحكومي بالممـل
و                                             ـح ة                              ٩٢,٠ألف عـامل يشكل السعوديون ـن ـئ ـم ي اـل دد                       .     ـف غ ـع ـل وـب

و                                                                                ـح ي ـن وـم ـك ـح   ٥٨٤الذآور من العاملين السعوديين  في القطاع اـل
و                                                                        ـح ات ـن ودـي ـع   ٢٨٢,٨ألف عامل، في حين بلغ عدد العامالت الـس

 . م ٢٠٠٩ألف عاملة بنهاية عام                      
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وآذلك الموافقة على مشروع        .  الستكمال اإلجراءات النظامية    
االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب                         

 .   والتوقيع عليها وفقًا لما يتم االتفاق في شأنه
هـ الموافق  ١٤٣١/٤/١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ         

م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شرآة وادي            ٢٠١٠/٣/٢٩
الرياض وشرآة وادي جدة وشرآة وادي الظهران للتقنية                        

وتهدف الشرآات الثالث إلى اإلسهام الفاعل         .  شرآات مساهمة 
في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراآة بين المؤسسات                           
التعليمية والبحثية ومجتمع األعمال واالستثمار في المشاريع                
المشترآة التي تصقل الخبرة وتؤدي إلى التطبيق العملي لطالب         

 .الجامعة وأساتذتها
هـ الموافق   ١٤٣١/٤/١٣صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على الترخيص بتأسيس شرآة                          ٢٠١٠/٣/٢٩
المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين                    

 .التعاوني
هـ الموافق   ١٤٣١/٤/٢٠صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على األهداف العامة لخطة التنمية                       ٢٠١٠/٤/٥
 ). هـ١٤٣٦/١٤٣٥ -هـ ١٤٣٢/١٤٣١(التاسعة 

ق    ١٤٣١/٤/٢٧صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ    واـف ـم هـ  اـل
ة        ٢٠١٠/٤/١٢ ـم اـه ة مـس رـآ م بالموافقة على الترخيص بتأسيس ـش

 .“الجزيرة تكافل تعاوني”باسم شرآة 
هـ الموافق   ١٤٣١/٥/١٩صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري                        ٢٠١٠/٥/٣
للمرآبات، وفتح المجال للشرآات والمؤسسات والورش الفنية            
بما فيها الشرآة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري                    
للمرآبات في جميع أنحاء المملكة، وقيام اللجنة الوطنية لسالمة           
المرور باعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري                              
للسيارات في المملكة وتقويمه والرفع لمقام مجلس الوزراء بعد            

 . سنوات ٥مضي 
هـ الموافق   ١٤٣١/٦/١٧صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على مشروع تنظيم الهيئة السعودية               ٢٠١٠/٥/٣١
 .للمواصفات والمقاييس والجودة

هـ الموافق   ١٤٣١/٨/١٤صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            
م بالموافقة على إسناد مهمة اإلشراف على مراآز        ٢٠١٠/٧/٢٦

ومعاهد التدريب الصحي إلى الهيئة السعودية للتخصصات                    
الصحية وآذلك إصدار الموافقات والتصاريح الالزمة لمزاولة           
تلك المراآز والمعاهد دون إخالل باختصاصات المؤسسة                      

 .العامة للتدريب التقني والمهني المنصوص عليها في تنظيمها
هـ الموافق   ١٤٣١/٨/٢١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام                          ٢٠١٠/٨/٢
األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر                  

 .اإلسالمي
هـ الموافق   ١٤٣١/٨/٢١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على أن تكون وزارة الشؤون البلدية                  ٢٠١٠/٨/٢
والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشرآات والمكاتب                                  
االستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة               
تشكل في الوزارة بمشارآة ممثلين من وزارة التجارة                                 
والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه اآللية                    
بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية في مدة التتجاوز                         

وب                                                                                                                 ـب ـح ا اـل ـم ـي اه والـس ـي ـم ن اـل ي ـم اـل ـع المنتجات ذات االستهالك اـل
 .   واألعالف      

 
ن                                                                     دواـج وم اـل وارتفع إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء ولـح

غ                                      ٧,٣م بنسبة         ٢٠٠٩ولحوم األسماك في عام                      ـل ـب ـي   ٧٦١في المئة ـل
ن                                                                ٧٠٩ألف طن مقارنة بنحو                     ـي ي ـح ق، ـف اـب ام الـس ألف طن في الـع

غ                                               ١,٧ارتفع إنتاج األلبان بنسبة                           ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم أـلف طـن                        ١٧١٨في اـل
 . ألف طن في العام السابق                        ١٦٩٠مقارنة بنحو             

     
داد                                                                                         اض أـع ـف ـخ ى اـن ة إـل زراـع وتشير إحصاءات وزارة اـل

ون                  ١٤,١م لتبلغ         ٢٠٠٩في المئة في عام                   ١١,٩الماشية بنسبة                ـي ـل ـم
غ                                                      ١١,١رأس، فيما ارتفعت أعداد الدواجن بنسبة                                           ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

 . مليون طير           ٤٩٣,٢حوالي       
 

 الهيكلة والتخصيص
إستمرارًا لجهود الدولة المبذولة من أجل تنمية وتنويع                    

مصادر الدخل واالستغالل األمثل للموارد االقتصادية على المدى           
م عدد من قرارات مجلس               ٢٠١٠الطويل، صدر خالل عام               

الوزراء الهادفة لالستمرار في تطوير االقتصاد السعودي،                           
وانجزت عدد من الخطوات التطويرية في مجال هيكلة االقتصاد               
السعودي واالستمرار في التخصيص وهو الخيار االستراتيجي                
الذي تبنته المملكة من أجل استمرار تفعيل دور القطاع الخاص                   

وفيما يلي  .  وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ورفع آفاءة اإلنتاج           
 : م٢٠١٠أبرز ما تم إنجازه خالل عام 

 
أبرز التطورات التنظيمية في االقتصاد السعودي خالل               :  أوًال    

 م ٢٠١٠
هـ الموافق   ١٤٣١/٣/١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ                

م بالموافقة على عدد من اإلجراءات تتعلق بتنظيم         ٢٠١٠/٢/١٥
خدمات الكهرباء واإلنتاج المزدوج في مدينتي الجبيل وينبع                   

 .الصناعيتين
هـ الموافق   ١٤٣١/٣/١٥صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على معالجة ظاهرة انتشار الشيكات                  ٢٠١٠/٣/١
المرتجعة لعدم وجود رصيد آاف لها، واتخاذ عدد من                                 
اإلجراءات واألنظمة الخاصة باألوراق التجارية وتولي هيئة               
التحقيق واإلدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع                          
الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم                  

 .آأي جريمة أخرى وفقًا لنظامها ونظام اإلجراءات الجزائية
هـ الموافق   ١٤٣١/٣/٢٢صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على إضافة مادة في نظام التأمينات                    ٢٠١٠/٣/٨
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء      (االجتماعية تنص على أنه   

على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس اإلدارة زيادة المعاش                  
العائد للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم          
في حدود ما تسمح به حالة المرآز المالي للمؤسسة العامة                         

 ).    للتأمينات االجتماعية
هـ الموافق   ١٤٣١/٣/٢٩صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على مشروع االتفاقية العربية لمكافحة        ٢٠١٠/٣/١٥
جرائم تقنية المعلومات والتوقيع عليها وفقًا لما يتم االتفاق بشأنه           
في مجلس وزراء الداخلية العرب، ورفع النسخة النهائية                          
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هـ ١٤٢١/١١/١٠الوزارية للتخصيص في اجتماعها بتاريخ                      
 ٣٠م، وخاصة بعد نجاح تجربة طرح نسبة             ٢٠٠١/٢/٤الموافق  

في المئة من أسهم شرآة االتصاالت السعودية لالآتتاب العام،                    
وطرح آامل حصة صندوق االستثمارات العامة في رأس مال                    

في المئة من رأسمال الشرآة        ٥٠الشرآة التعاونية للتأمين البالغة      
في المئة من رأسمال شرآة         ٥٠لالآتتاب العام، وطرح ما نسبته         

 ).معادن(التعدين العربية السعودية 
 
 الفنادق الحكومية -٣

بناًء على موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس              
االقتصادي األعلى حفظه اهللا على تأسيس شرآة مساهمة قابضة               
مملوآة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة لغرض تملك وإدارة          
فندق الرياض انترآونتننتال وقاعة الملك فيصل للمؤتمرات                         

يجري حاليا التنسيق مع وزارة التجارة              .  والمرافق التابعة لهما     
والصناعة والجهات المختصة الستكمال اإلجراءات الالزمة                       

 . لطرح آامل أسهم الشرآة أو جزء منها لالآتتاب العام
  

 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية : ثالثًا 
تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل على عدد              

من الخطوات التي من شأنها تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية               
وصوًال إلى تحقيق شراآة حقيقية وتكامل فاعل مع القطاع الخاص           
وفي هذا اإلطار سعت المؤسسة إلى إسناد مجموعة من األعمال                 

 :الفنية والمساندة للقطاع الخاص ومن أهمها اآلتي
توفير خبراء ومهندسين وفنيين للمؤسسة من الخبرات الوطنية              

واألجنبية في مجاالت صيانة أسطول المؤسسة من القاطرات               
والعربات وتشغيلها باإلضافة إلى المتخصصين في مجال                       

 .تشغيل نظام اإلشارات واالتصاالت
الصيانة الشاملة لشبكة الخطوط الحديدية وتشمل الصيانة                         

الدورية لشبكة الخطوط الحديدية الحالية وتوفير المعدات                         
 .والطاقة البشرية الالزمة لهذه األعمال

ضمن توجهها ألتمتة أنظمتها اإلدارية والمالية والتشغيلية التي             
بدأت في وقت مبكر، أنجزت المؤسسة العديد من الخطوات                    
المهمة في هذا المجال، مرآزة اهتمامها على تطبيق التعامالت            
االلكترونية في جميع أنشطتها، وتقليل االعتماد على الوسائل                
التقليدية في تقديم الخدمات، واستبدالها بالنظم الحديثة،                               
 .وإتاحتهــا للجمهور بأفضل وأيسر السبــل الممكنة وأقلها آلفة

مكافحة زحف الرمال على الخطوط الحديدية من خالل أبرام                  
عقود مع شرآات متخصصة لحماية الخطوط الحديدية من                      
زحف الرمال التي تتسبب في تأخير الرحالت عن مواعيدها                  

 .المقررة
اسناد عقد تشغيل وإدارة وصيانة الميناء الجاف بالرياض                          

وتوابعه بمدينة الدمام إلحدى شرآات القطاع الخاص                                  
المتخصصة في مجال تشغيل وإدارة الموانئ بحيث تتولى توفير     
المعدات والطاقة البشرية الالزمة لهذه العملية وتتولى إدارة                   

 .العقود بالمؤسسة األشراف على أعمال العقد
 

ومن المتوقع طرح مشاريع لتنفيذها من القطاع الخاص                 
 :ومن أهمها

مشروع تحويل مسار الخط الحديدي خارج مدينة الهفوف                         -

 . شهرين من تاريخ صدور هذا القرار
هـ الموافق   ١٤٣١/٨/٢١صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            

م بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات              ٢٠١٠/٨/٢
 . االجتماعية

هـ الموافق   ١٤٣١/٨/٢٨صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ            
م بالموافقة على خطة التنمية التاسعة للمملكة للمــدة         ٢٠١٠/٨/٩

(هـ١٤٣٦/١٤٣٥  -هـ  ١٤٣٢/١٤٣١( ، )م٢٠١٤  –  ٢٠١٠)  
والتوجيه بتنفيذ برامج ومشاريع وتحقيق أهداف الخطة في                      
مددها الزمنية المحددة، وإعطاء األولوية لما له من تأثير مباشر           
على رفع مستوى معيشة المواطنين والسيما في ضوء ما رصد            

 ٦٧مليار ريال تجاوز بنسبة          ١٤٤٤لها من إنفاق تنموي بلغ          
. في المئة ما رصد من انفاق تنموي خالل خطة التنمية الثامنة                

وخصص النصيب األآبر من هذا اإلنفاق لقطاع تنمية الموارد              
البشرية التي تشمل قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية               
اإلجتماعية، والصحية والخدمات البلدية، واإلسكان والثقافة،               

 .والنقل واالتصاالت، وقطاعات أخرى
هـ الموافق  ١٤٣١/١٠/١٨صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ         

م بالموافقة على إنشاء جمعية أهلية غير حكومية            ٢٠١٠/٩/٢٧
تشرف عليها وزارة التجارة       )  الجمعية السعودية للجودة    (باسم   

والصناعة هدفها نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على                       
تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي واالسهام في                 
تحسين الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها باعتبارها            

 .مرآزًا للخبرة في مجال الجودة
هـ الموافق  ١٤٣١/١١/١٧صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ         

م بالغاء شرط تملك األرض عند التقديم لطلب               ٢٠١٠/١٠/٢٥
قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم         
للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية                         

 .العقارية
 

مساهمات صندوق االستثمارات العامة في تخصيص                 :  ثانيًا    
 الشرآات المساهمة والثنائية والفنادق الحكومية 

حصص الدولة في رؤوس أموال شرآات االستثمار العربية               -١
 واإلسالمية والثنائية

وتاريخ )  ٢٤٣(انفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم                            
م القاضي بالموافقة على       ٢٠٠١/١١/١٩هـ  الموافق       ١٤٢٢/٩/٤

قيام صندوق االستثمارات العامة ببيع حصة الدولة في الشرآات               
الثنائية للقطاع الخاص، تم الكتابة لكل من مجلس الغرف التجارية            
السعودية ورؤساء مجالس إدارة الشرآات الثنائية المملوآة                          
مناصفة بين حكومة المملكة وبعض حكومات الدول العربية                         
واإلسالمية، ويجري حاليا تقييم قيمة أسهم بعض الشرآات                            
ومراجعة اتفاقياتها، والبدء في إجراءات رسملة احتياطياتها                         
لغرض زيادة رؤوس أموالها، وبحث إجراءات تصنيفها في                         
السوق المالية للدولة المضيفة تمهيدًا لبيع آامل أو جزء من حصة              

آما تم مخاطبة حكومات بعض تلك الدول لتحديد              .  الحكومة فيها 
 . آلية بيع حصة الصندوق

 
 حصص الدولة في الشرآات المساهمة -٢

يدرس الصندوق حاليًا جدوى بيع حصة الدولة في                             
الشرآات الوطنية المساهمة، وذلك بناًء على موافقة اللجنة                             
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الشاملة التي تعيشها المملكة في جميع المجاالت االقتصادية                          
وفيما يلي ملخص ألهم منجزات المؤسسة        .  واالجتماعية والتنموية 

 :العامة للموانئ
 

تعد الموانئ من أقدم القطاعات الحكومية التي جرى                         
تخصيص خدماتها منذ ما يزيد على ثالثة عشر عامًا، حيث تم                      

فرصة استثمارية في الموانئ للقطاع الخاص، تشمل          )  ٢٧(إسناد  
تشغيل وصيانة جميع محطات الحاويات والدحرجة وإعادة                          
التصدير ومحطات البضائع العامة ومحطات الرآاب والتجهيزات         
البحرية في الموانئ، إضافة إلى محطتي اإلسناد الشمالية                               
والجنوبية بميناء جدة ومجمعي الملك فهد إلصالح السفن في                        

ويعاد طرح هذه الفرص المستغلة حاليا من            .  مينائي جدة والدمام   
وفي .  قبل القطاع الخاص لإلستثمار من جديد قبيل انتهاء عقودها            

إطار المرحلة الثانية من برنامج تخصيص خدمات الموانئ، تم                  
 :ترسية ست منافسات هي) م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١خالل العام 

تأجير محطة البضائع العامة الوسطى بميناء الملك عبدالعزيز                -
 .بالدمام

 .تأجير التجهيزات البحرية بمينائي جدة اإلسالمي وجازان -
تأجير التجهيزات البحرية في موانئ الملك فهد الصناعي                           -

 .بالجبيل والجبيل التجاري ورأس الزور
تأجير التجهيزات البحرية في مينائي الملك فهد الصناعي                          -

 .والتجاري بينبع وميناء ضباء التجاري
 .تأجير محطة البضائع في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل -
 .تأجير محطة البضائع بميناء جازان -
 

ويتم حاليا تنفيذ مشروعات ضخمة في الموانئ لتحقيق                   
المزيد من التطوير ألدائها وجعلها قادرة على الوفاء بكافة                              
المتطبات المستقبلية بكفاءة عالية، لعل أبرزها إنشاء ثالث                            
محطات حاويات جديدة في موانئ جدة والدمام وضبا، وإنشاء                     
سبعة أرصفة جديدة لمناولة البتروآيماويات وساحــة خزانات                   

ألف متر مربع في ميناء الملك فهد الصناعي في           )  ٨٠٠(مساحتها  
الجبيل، وإنشاء ثمانية أرصفة جديدة لمناولة البيتروآيماويات                    
والبترول ومشتقاته وغيرها في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع،               

 .وإنشاء رصيف متعدد األغراض في ميناء ضبا
 

 الخطوط الجوية العربية السعودية: سادسًا 
 مراحل مشروع التخصيص -

بعد االنتهاء من مرحلة اختيار المستشارين لمشروع                       
التخصيص، ومرحلة إعداد الدراسات وتقديم التقارير والتوصيات،       
وآذلك من مرحلة إعداد الهيكلة الشاملة وإآمال إعادة التأسيس                    
وتنفيذ خيارات التخصيص، سيتم البدء في تخصيص المؤسسة                   
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية شرآة قابضة بعد                            
استكمال الموافقات السامية الكريمة لتحديد نسبة االآتتاب                              

 .والمتطلبات واإلجراءات النظامية األخرى
 
 :استكمال تخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية -

تعمل الخطوط السعودية خالل المرحلة الحالية على                        
استكمال خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد                       

وتاريخ )  ٢٧/١(بموجب قرار المجلس االقتصادي األعلى رقم               

 .بمحافظة االحساء
 ).المرحلة األخيرة(آلم من خط الرآاب ) ١٥٠(ازدواج  -
 .تجهيز ساحة تخزين وتحميل الحاويات الفارغة بالرياض -
 .إنشاء آباري جديدة لجميع تقاطعات خط الرآاب -
 .إنشاء نظام إشارات على امتداد الخط الحديدي -

 
آما قامت المؤسسة بإبرام عقد مع أحد أآبر بيوت                               

االستشارات اإلدارية والقانونية لتقديم خدمات استشارية لتطوير             
 –  ٢٠١٠(  الخطة اإلستراتيجية للخطوط الحديدية للفترة من                  

ويهدف هذا العقد إلى إعداد خطة استراتيجيه للخطوط          ).  م  ٢٠٤٠
الحديدية في المملكة على مدى ثالثين عامًا تشمل وضع رؤية                      
مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه الخطوط                          
الحديدية في الفترة القادمة والسبل الكفيلة بتطويرها وتحسين أدائها         

 .وتعزيز الدور المناط بها في خدمة االقتصاد الوطني
 

 المياه والصرف الصحي: رابعًا 
تنفيذًا للتوجه العام للمملكة نحو التخصيص قامت وزارة               

الكهرباء والمياه بالعديد من المبادرات والمجهودات، التي يمكن                
 :ايجازها في اآلتي

) ٥(إنشاء شرآة المياه الوطنية حسب قرار مجلس الوزراء رقم      
 .م٢٠٠٨/١/٢١هـ  الموافق١٤٢٩/١/١٢وتاريخ 

توقيع عقود شراآة مع القطاع الخاص إلدارة وصيانة وتشغيل              
قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة في الخطة            

 .بالتخصيص
تخصيص محطات الصرف الصحي بهدف الرفع من الطاقة                   

 .االستيعابية وزيادة آفاءة التشغيل
 .دعم وتحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي 
الموافقة على استراتيجية تخصيص المؤسسة العامة لتحلية                     

 .المياه المالحة
بدء تنفيذ البرنامج التنفيذي لتخصيص وإعادة هيكلة المؤسسة                

 .العامة لتحلية المياة المالحة
 

وفيما يتعلق بتخصيص شرآة المياه الوطنية، تبنت                    
الشرآة خطة للتخصيص من ثالث مراحل بحيث تكون المرحلة                
األولى في مدينتي الرياض وجدة، وتكون المرحلة الثانية في مكة              
المكرمة، والطائف، المدينة المنورة، والدمام والخبر، وتكون                     
المرحلة الثالثة في  خميس مشيط والهفوف، والمبرز، وتبوك،                     

وتم اختيار هذه المدن في المرحلة       .  وينبع، والجبيل، بريدة وعنيزة    
األهمية االقتصادية،  :  األولى والثانية من خالل معايير متعددة منها       

ويقدر عدد السكان في المدن         .  والكثافة السكانية، ومستوى النمو      
مليون نسمة        ١٤المستهدفة بالمرحلة األولى والثانية بحوالي                  

في المئة من إجمالي عدد سكان المملكة،                 ٥٠مشكًال ما يقارب       
مليون   ٤وتبلغ نسبة اإلمدادات اليومية للمياه إلى تلك المدن نحو                

في المئة من إجمالي إمداد المياه في          ٦٣متر مكعب، أي ما يعادل       
 .المملكة

 
 المؤسسة العامة للموانئ: خامسًا 

أصبحت موانئ المملكة مدنًا صناعية متكاملة يتسم العمل            
فيها بالتنظيم واالنضباط وتقوم بأدوار متميزة في تحقيق النهضة               
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تعتمد هذه الشرآات بنسبة آبيرة في التشغيل على التعامل مع                  
وفق عقود تجارية     )  شرآة الطيران  (وحدة الطيران األساسي       

 .يتم االلتزام فيها بالتسديد أوال بأول
 

 مصلحة الزآاة والدخل: سابعًا 
) م٢٠١٠(هـ  ١٤٣١/١٤٣٠واصلت المصلحة خالل عام        

تطبيق اإلجراءات واألنظمــة اآلليــة الجديدة، في مختلف                              
وانعكست هذه الجهود على     .  المجاالت التنظيمية واإلدارية والفنية    

تحسين أداء العمل وتبسيط إجراءاته وزيادة حصيلة اإليرادات                   
 . المحققــة

 
ومن أهم ما حققته المصلحة خالل العام المالي                                       

 : اآلتي) م٢٠١٠(هـ ١٤٣١/١٤٣٠
 ١/تطبيق النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي م               

هـ والئحته التنفيذية ألول مرة على السنة       ١٤٢٥/١/١٥وتاريخ  
وآان لهذا اإلجراء        .  م٢٠٠٥/١٢/٣١المالية المنتهية في            

محاسنه، فحسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الذي تصدره             
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي يعــد من                     

دولة،    ١٨٣أهــم التقاريــر التي تقيــم بيئــة االستثمـار في                  
أصبحت المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة السادسة                      
عالميًا بالنسبة لسهولة دفع الضرائب وهو معيار يرتكز على                

عدد الضرائب المدفوعة، والساعات     (تقويم ثالثة عناصر هي       
التي يتم قضاؤها سنويًا في إعــداد العوائــد الضريبية،                             

 ).وإجمالــي الضرائب المستحقة الدفع من إجمالي األربــاح
االنتهاء من إعداد شروط ومواصفات مشروع نظام إدارة                          

المحتوى الشامل الذي يتضمن األرشفة اإللكترونية وبناء                      
البوابة اإللكترونية الداخلية والخارجية للمصلحة وإنشاء مرآز         
البيانات الجديد، إضافة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لربط                      

) يفي(أنظمة المصلحة في قناة التكامل من خالل مشروع                       
لتبادل البيانات الحكومية بشكل آلي، عالوة على أن المصلحة              
توسعت خالل العام الحالي باستخدام تطبيق نظام سداد                              
للمدفوعات الحكومية وربطه مع النظام اآللي لديها لتمكين                    
المكلفين من تسديد المستحقات الزآوية والضريبية المترتبة                 

 .عليهم من خالله
هــ ١٤٣١/١٤٣٠نشـــر وتطبيـق النظــام اآللــي خـالل عــام             

بفروع المصلحة في آل من جدة ومكة المكرمة                  )  م٢٠١٠(
والطائف بعد تطبيقه بنجاح في إدارة آبار المكلفين وفي فرع                
الرياض، وسيتم خالل العام الحالي بمشيئة اهللا نشر وتطبيق                  

 .النظام في بقية فروع المصلحة
 

 الشرآة السعودية للكهرباء: ثامنًا 
تطبيقا لسياسة الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح           

المجال للقطاع الخاص للمشارآة في مجال االستثمار في الطاقة                
الكهربائية، وضعت الشرآة السعودية للكهرباء االستراتيجيات                 
الالزمة لتطوير النظام الكهربائي في المملكة وتحديد المشاريع                  

 . التي ستنفذ مشارآة مع القطاع الخاص
 

ونفذت الشرآة عددًا من المشاريع بمشارآة القطاع                   
الخاص منها مشاريع شرآة الماء والكهرباء وهي شرآة مملوآة              

م في ضوء المحاور              ٢٠٠٧/١/٤هـ الموافق          ١٤٢٧/١٢/١٤
 :الرئيسة اآلتية

تحويل قطاعات المؤسسة غير األساسية إلى وحدات تجارية                   
، ومن ثم إلى شرآات تمتلكها                )مراآز ربحية   (إستراتيجية    

، ومن ثم االنتهاء من إجراءات             )الشرآة القابضة  (المؤسسة   
 .تخصيصها بمشارآة مستثمرين من القطاع الخاص

إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي تشمل الهيكلة المالية                            
 .والتنظيمية، والتشغيلية، والقانونية، وشؤون الموارد البشرية

إعادة هيكلة قطاع الطيران األساسي وتحويله إلى وحدة                              
استرتيجية، وتشغيله على أسس تجارية تتناسب مع واقع                         

 .صناعة النقل الجوي اإلقليمي والدولي
 

وخالل مرحلة التخصيص تم استكمال عدد من الخطوات            
 :واإلجراءات ومن أهمها اآلتي

وتاريخ )  ٧٠/م(في ضوء المرسوم الملكي الكريم رقم                              
م، المتضمن السماح       ٢٠٠٧/٨/٢٨هـ الموافق       ١٤٢٨/٨/١٥

للخطوط السعودية بتحويل الوحدات اإلستراتيجية في                             
القطاعات المراد تخصيصها إلى شرآات يرخص للمؤسسة              
بتأسيسها بمفردها وتمتلكها بالكامل تمهيدًا لتخصيصها                          
بمشارآة مستثمرين من القطاع الخاص، استكملت المؤسسة              
إجراءات صدور السجالت التجارية لهذه الشرآات لدى                        
وزارة التجارة والصناعة، وحجز أسماء هذه الشرآات                          

 .واإلعالن عنها في الجريدة الرسمية
وضعت خطة إستراتيجية لعمل آل وحدة مستهدفة للتخصيص              

تعتمد على إعادة هيكلتها وتحديد القوائم المالية السابقة                            
والمتوقعة للسنوات القادمة وتحسين الوضع المالي وزيادة                  
معدل التشغيل مع تحديد الوضع القانوني، والعالقة التعاقدية               

 .مع المستثمرين
 .وضع برنامج تسويقي الستقطاب المستثمرين 
 

ومن منطلق أن الخطوط السعودية تمتلك العديد من                           
القطاعات ذات األنشطة التجارية المختلفة التي يمكن تحويلها إلى             
وحدات إستراتيجية الستكمال تخصيصها وتحويلها إلى شرآات،            

 :آان التوجه لتنفيذ مشروع التخصيص على النحو اآلتي
العمل على أن تكون وحدة الطيران األساسي متخصصة في                     

تقديم خدمات النقل الجوي الداخلي والخارجي وفق أسس                        
تجارية، مع فصل األنشطة التجارية األخرى المساندة التابعة              

خدمات التموين والشحن والصيانة وتدريب                      (للمؤسسة      
، وتحويلها إلى   )الطيارين والخدمات األرضية األخرى وغيرها    

شرآات بمشارآة القطاع الخاص، بحيث تقدم خدماتها في                     
مجال الخدمات المساندة للطيران األساسي على أساس شراء               

مع تقديم خدماتها لكافة شرآات              Outsourcing)(الخدمة       
الطيران العاملة بالمملكة، وبالتالي تخفيض التكاليف على وحدة        

ومن المخطط أن يكون حجم العمل المقدم            .  الطيران األساسي 
من حجم   )  في المئة     ٦٠(لوحدة الطيران األساسي ما يقارب           

 .العمل الكلي لهذه الوحدات
يساهم هذا التوجه في تعظيم قيمة أصول هذه الوحدات عند                        

طرحها لالستثمار بمشارآة القطاع الخاص، وبالتالي رفع                    
 .قيمتها عند طرحها لالآتتاب العام
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 مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء
يعد تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في صناعة الكهرباء           

واإلنتاج المزدوج أمرًا حيويًا لتطوير هذه الصناعات في المملكة              
وضمان استدامتها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص               

 : لالستثمار في هذه الصناعات اآلتي
 . المشاريع المستقلة إلنتاج المياه والكهرباء -
 . بناء وتأجير وتشغيل خطوط النقل  -
 . استئجار بعض المرافق الحالية وتشغيلها -
 . التعاقد على إدارة بعض المنشآت الحالية -
 . إنشاء شرآات توليد الكهرباء واإلنتاج المزدوج -
 . شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه -

  
بلغ إجمالي استثمارات    )  م٢٠١٠(هـ  ١٤٣١وخالل العام     

مليار ريال،      ٣٠مشاريع الشرآة السعودية للكهرباء أآثر من                 
مليار ريال      ١٨وتجاوز إجمالي العقود الموقعة لنشاط التوليد                  

 :وتمثل القائمة التالية أهم المشاريع
 .المرحلة السادسة -توسعة محطة توليد رابغ  -١
 .التوسعة األولى لمحطة توليد القرية المرآبة -٢
 .المرحلة الثالثة -تعزيز محطة توليد القصيم  -٣
 .التوسعة األولى للمحطة العاشرة بالرياض -٤
 .مشروع توسعة محطة توليد القريات -٥
 .٢توسعة محطة توليد حائل رقم  -٦
 .المرحلة السابعة –توسعة محطة توليد تبوك  -٧
 
 المؤسسة العامة لتحلية المياه: عاشرًا  

صدرت موافقة المقام السامي على البرنامج التنفيذي                      
لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتصبح المؤسسة          
العامة لتحلية المياه المالحه شرآة مساهمة قابضة مملوآة بالكامل            
للدولة وتتبع لها شرآات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة                           
والمقترحة، ويتم طرح هذه الشرآات للقطاع الخاص للمشارآة في          
استثمارها وتطويرها على أال تقل نسبة مشارآة القطاع الخاص                

. في المئة في ملكية آل شرآة من شرآات اإلنتاج التابعة              ٦٠عن  
آما سيتم في مرحلة الحقة طرح أسهم الشرآة القابضة لالآتتاب                
العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة لحصتها في           
شرآات اإلنتاج التابعة لها لالآتتاب العام خالل مدة زمنية يتفق                   

 .عليها مع المستثمرين والمطورين
 

ويشمل البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة                   
 :هيكلتها المراحل اآلتية

 .الخطوات التمهيدية والدراسات التفصيلية: المرحلة األولى
 .الحصول على الموافقات: المرحلة الثانية
تنفيذ التخصيص وإعادة الهيكلة بما في ذلك  إنشاء         :  المرحلة الثالثة 

 .الشرآة القابضة وتخصيص شرآات االنتاج
 .تخصيص الشرآة القابضة: المرحلة الرابعة

 
ويجري العمل حاليا على استكمال البرنامج التنفيذي                       

لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في مرحلتها الثالثة، وتنطوي            
 :أعمال هذه المرحلة على قسمين أساسين هما

وقد تم   (تفصيل متطلبات تنفيذ التخصيص وإعادة الهيكلة              :  أوال

مناصفة بين الشرآة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية               
 .المياه المالحه
 

إلنتاج الماء والكهرباء أول           ٣ويعد مشروع الشعيبة        
مشاريع اإلنتاج المزدوج للكهرباء والماء شراآة مع القطاع                         

م مضيفًا قدرات توليد     ٢٠٠٩الخاص، واآتمل المشروع في العام         
وهناك .  ألف متر مكعب من الماء             ٨٨٠ميجاواط و     ٩٠٠تبلغ   

للماء والكهرباء، الذي أنتج في      )  المزدوج(مشروع الشقيق لإلنتاج    
ألف متر مكعب من          ٢١٢ميجاواط  و       ٨٥٠م نحو     ٢٠١٠العام   
أما مشروع شرآة مرافق الجبيل للماء والكهرباء فقد بدأ                  .  الماء

ميجاواط،    ٢٧٥٠م وتصل قدرته إلى         ٢٠١٠تشغيله خالل العام       
 .ألف متر مكعب من الماء ٨٠٠و

 
مشاريع (وبالنسبة لبرنامج القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء         

، فقد شرعت الشرآة في المرحلة األولى بثالثة              )اإلنتاج المستقل 
 :مشاريع هي

مشروع رابغ لإلنتاج المستقل ويعد باآورة المشاريع التي                         
حددتها الشرآة ضمن برنامج مشارآة القطاع الخاص في                     
مشاريع الشرآة إلنتاج الطاقة الكهربائية وفقًا ألسلوب البناء                

وتم توقيع اتفاقياته في شهر يوليو عام                   .  والتملك والتشغيل   
ميجاواط بحلول عام         ١٢٠٠م، إلنتاج آهرباء بقدرة           ٢٠٠٩
 .مليارات ريال) ٩(م، وتبلغ تكاليف هذا المشروع نحو ٢٠١٣

مشروع محطة الرياض الحادية عشرة للتوليد، ويعد المشروع              
الثاني ضمن برنامج اإلنتاج المستقل وتبلغ قدرته اإلنتاجية                    

وتم توقيع اتفاقياته في     .  م٢٠١٣ميجاواط وسيكتمل في       ١٧٣٠
م، وتقدر تكاليف استثمارات           ٢٠١٠شهر يونيو من العام               

 .مليار ريال) ٨(المشروع بحوالي 
ميجاواط وتم      ٢٠٠٠مشروع القرية لإلنتاج المستقل بقدرة                 

م ويتوقع تشغيله في       ٢٠١٠طرحه للمنافسة في شهر نوفمبر           
 .م٢٠١٤صيف عام 

  
وقد استكملت الشرآة إعداد خطة هيكلة أنشطتها التي                     

التوليد، النقل،   (تقضي بتحويل وحدات العمل الرئيسة بالشرآة                
إلى شرآات تابعة مملوآة للشرآة السعودية للكهرباء                )  التوزيع

هـ الموافق  ١٤٣٣/١٤٣٢وسوف يبدأ تنفيذها عام        .  شرآة قابضة 
م مرحلة انتقالية لتهيئتها لمرحلة السوق التنافسية            ٢٠١٢/  ٢٠١١

وتم خالل هذا العام استكمال متطلبات تسجيل         .  في مجال الكهرباء  
 . شرآة نقل الطاقة لدى وزارة التجارة والصناعة

 
 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج: تاسعًا 

تعد هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج مؤسسة                          
حكومية مستقلة أنشأت في إطار جهود الحكومة إلصالح قطاع                  
الكهرباء وإعادة هيكلته بما يسمح بزيادة مساهمة القطاع الخاص              

وتهدف الهيئة إلى ضمان توفير إمدادات              .  في أنشطته المختلفة     
آافية، وعالية الجودة، وخدمات موثوقة يعتمد عليها وبأسعار                      

ومن مهامها الرئيسة التي حددها نظام الكهرباء الصادر              .  مناسبة
بالمرسوم الملكي اقتراح األنظمة والتنظيمات التي تشجع القطاع              
الخاص على االستثمار في صناعة الكهرباء وتؤمن بيئة جاذبة                   

 . لالستثمار
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التعليم، وانتهت دراسة تلك المجاالت وحددت بصفة مبدئية خمسة           
 :مجاالت وهي

في    ٢٥رفع نسبة مشارآة التعليم األهلي إلى              :  المجال األول    -
 .المئة من أعداد الطالب

التوسع في رياض األطفال أو التعليم ما قبل                  :  المجال الثاني    -
 .االبتدائي

البنية التحتية وتشمل مشاريع إنشاء وصيانة              :  المجال الثالث    -
 .المباني المدرسية

 .التوسع في النقل المدرسي: المجال الرابع -
 . التغذية المدرسية: المجال الخامس -
  

 الهيئة العامة للطيران المدني: اثنا عشر
تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بمواصلة جهودها في               

مجال التخصيص، حيث أوآلت إدارة العديد من المشاريع للقطاع             
 :الخاص في مجاالت عديدة، ومن أبرزها

 
مشروع تطوير مجمع صاالت الحج بمطار الملك عبدالعزيز                  

الدولي وحجم األموال المستثمرة فيه حوالي مليار ريال، وتم                
االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة واألخيرة من المشروع قبل                 

هـ، وآان من ضمنها إنشاء مجمع للخدمات            ١٤٣٠نهاية عام    
العامة لخدمة صاالت الحج وتوفير مولدات الطاقة الكهربائية             

 .االحتياطية وخزانات المياه
مشروع إحالل محطة جديدة لتحلية مياة مطار الملك عبدالعزيز            

مليون   ١٧٥الدولي ويبلغ حجم األموال المستثمرة فيه حوالي           
ريال، وتم بحمد اهللا االنتهاء من جميع أعمال اإلنشاء للمحطة             

هـ ١٤٣٠/٣/٤وبدأ التشغيل التجريبي واإلنتاج الفعلي بتاريخ           
م حسب الجدول الزمني المحدد في                    ٢٠٠٩/٣/١الموافق    

 .االتفاقية مع المستثمر
مشروع األسواق الحرة لمطارات المملكة الدولية وحجم                            

مليون ريال، وتم االنتهاء       ١٠٠األموال المستثمرة فيه حوالي      
في المئة من تنفيذ أعمال الديكورات بمواقع األسواق              ٩٠من  

 .الحرة بمطاري الملك عبدالعزيز والملك خالد الدوليين
مشروع المكاتب التنفيذية وقد وصل عدد المشترآين بجميع                    

 ٦٦٦مشترآًا بزيادة مقدارها            ١١,٦٢٦الفئات إلى حوالي         
وبلغ إجمالي اإليرادات من عام        .  م٢٠٠٩مشترآًا بنهاية عام      

مليون    ١٤٥,٥م ما يقارب        ٢٠٠٩م حتي نهاية عام          ٢٠٠٥
مليون ريال عن العام السابق،       ٣٣,٨ريال بزيادة مقدارها نحو     

وجرى طرح مشروع تطوير المكاتب التنفيذية في منافسة                    
 .على القطاع الخاص

قام مجلس إدارة الهيئة بترسية                :  نشاط الدعاية واإلعالن           
المشروع على شرآة جيسيدآو الفنية المتقدمة، وتم مناقشة                  

م تمهيدًا  ٢٠١٠العقود النهائية مع الشرآة خالل شهر مارس             
لتوقيع العقود النهائية بعد ذلك والبدء بالمشروع مع بداية عام              

 .م٢٠١١
يجري حاليا اإلعداد لطرح مشروعي مدن المطارات ومشروع            

تطوير مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة                       
، )PPP(المنورة بأسلوب شراآة القطاعين العام والخاص                  

ومشروع مطار حائل الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة                            
 .لالستثمار والقطاع الخاص

، وتضمنت هذه المرحلة ثمان مسارات               )إنجاز هذا القسم     
يعمل بكل مسار فريق يضم أعضاء من المؤسسة والشرآات           

 .  االستشارية المعنية
وهي قيد  (التطبيق الفعلي إلعادة الهيكلة والتحول التجاري            :  ثانيًا

هـ الموافق سبتمبر    ١٤٣١، وانطلقت في شهر شوال          )التنفيذ
وتهدف إلى االستفادة من       .  أشهر   ٨م، وتستمر لمدة       ٢٠١٠

العمل المنجز في المراحل السابقة، وتحقيق إعادة الهيكلة                   
على أرض الواقع واستكمال متطلبات العمل على أسس                       

وتشمل مرحلة التطبيق الفعلي إلعادة الهيكلة في                 .  تجارية
التخطيط والتطوير،   (القطاعات واإلدارات األآثر جاهزية           

التخصيص والشؤون التجارية، األمن الصناعي والبيئة،                   
معهد األبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، ووحدة                 

 .، وآذلك على أعمال التحول التجاري) نقل الخبر
 

وتشمل المرحلة األولى من أعمال التطبيق الفعلي إلعادة             
إدارة :  الهيكلة والتحول التجاري ثالث مسارات أساسية هي                     

وقيــادة البرنامج، إعادة الهيكلة، والتحول للعمل على أسس                          
 .تجاريـة

 
 تخصيص الخدمات التعليمية: أحد عشر 

وافق المقام السامي على التوصيات التي تضمنها مقترح              
وزارة التربية والتعليم  من أجل التوسع في مجال تعزيز مشارآة               
القطاع الخاص في مجال التعليم العام تحقيقا الستراتيجية                                
التخصيص بما يكفل تخفيض الكلفة المالية ورفع مستوى الجودة،             
مع األخذ في االعتبار المشارآة الحالية للقطاع الخاص في مجال              

 :التعليم العام وذلك من خالل اآلتي
بما يتماشى  )  بما في ذلك رياض األطفال      (دعم التعليم األهلي       -أ  

 . واألهداف المحددة بخطة التنمية
البدء في إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، ذات الكلفة                          -ب

 . التشغيلية العالية من القطاع الخاص بتدرج مدروس
توسيع مشارآة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المساندة                  -جـ

والبنية التحتية المطلوبة للتعليم العام الحكومي من القطاع                      
 .الخاص 

إعداد إستراتيجية متكاملة، لتعزيز مشارآة القطاع الخاص في             -د
التعليم العام، يتم من خاللها تقويم البدائل المتاحة، واختيار                     
منهجية مدروسة للتقويم، والمفاضلة بين الخيارات على أساس          
التكلفة والجودة، مع تحديد المتطلبات واالنعكاسات المالية                    
والهيكلية والتنظيمية والوظيفية والقانونية لالستراتيجية،                      
ووضع جدول زمني واضح وعملي للتنفيذ وتحديد المتطلبات             

 .والضوابط الضرورية إلنجاح تنفيذ اإلستراتيجية
 

وتعمل الوزارة على االنتهاء من إعداد استراتيجية تعزيز            
مشارآة القطاع الخاص في التعليم العام  بمشارآة أحدى الشرآات          
العالمية المتخصصة، حيث يتم دراسة المجاالت التي تضمنها                    

ستة وعشرين مجاًال يمكن للقطاع الخاص                      :  المقترح وهي    
وتم اختيار المجاالت األآثر أهمية لتحديد                       .  المشارآة فيها    

األولويات التي تحقق األهداف في المرحلة الحالية وتساعد                           
الوزارة على الترآيز على العملية التربوية والتعليمية بهدف                        
توفيرها وضمان جودتها وتقليص الكلفة مع المحافظة على مجانية          
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المدن االقتصادية نصوصًا تؤآد على تقديم الحوافز والتسهيالت               
 ٦٠”لكافة المستثمرين في المدن االقتصادية، ومنها تطبيق مفهوم           

، الذي يلزم هيئة المدن االقتصادية بتقديم جميع                     “٧  ×  ٢٤×
 ٦٠الخدمات الحكومية للمستثمرين والساآنين خالل مدة التتجاوز         

ومنذ صدور  .  دقيقة على مدار الساعة، وخالل جميع أيام األسبوع         
األمر الملكي، تم البدء في ترتيب أعمال فصل مهام وآالة المدن                  
االقتصادية ونقلها إلى هيئة المدن االقتصادية، ومن المتوقع أن تبدأ          

 ■م ٢٠١١في ممارسة أعمالها في مطلع عام 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
  

 هيئة المدن االقتصادية: ثالث عشر
، وتاريخ       ١٩/صدر األمر الملكي الكريم رقم أ                                

م، بإنشاء هيئة المدن              ٢٠١٠/٢/٢٤هـ الموافق         ١٤٣١/٣/١٠
االقتصادية، وإلغاء وآالة المدن االقتصادية في الهيئة العامة                        

وأوآل إلى هيئة المدن االقتصادية مهام اإلشراف                    .  لالستثمار
الكامل على المدن االقتصادية لتحقيق األهداف التنموية المرجوة              
من إنشائها في المملكة من خالل زيادة االستثمارات المحلية                          
والمشترآة واألجنبية، وجعل المدن االقتصادية في المملكة من                  

وتضمن تنظيم هيئة   .  أآثر مواقع جذب االستثمار في العالم تنافسية       
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د      .  مليار ريال ٩٤,٤في المئة أو بزيادة قدرها  ـق ـن ويالحظ ارتفاع اـل
ة          ٧,١المتداول خارج المصارف، بنحو  ـب ـس ـن  ٨,١مليار ريال أو ـب

ة        ٥,٤في المئة مقارنة بزيادة قدرها  ـب ـس ـن ي     ٦,٥مليار ريال أو ـب ـف
 .المئة في العام السابق

 
ع                     وداـئ و اـل ـم الـحظ أن ـن ق، ـي اـب وبصورة مغايرة للعام الـس

ب              ٢٠١٠المصرفية في عام  طــل ـحت اـل ع ـت وداـئ م جاء نتيجة نمو اـل
دل                ـع غ ـم ـل ث ـب ـي ق، ـح اـب ولكن بمعدل نمو اقل تسارعًا من العام الـس

ه        )  مليار ريال ٩٦,٩(  في المئة  ٢٢,٤النمو  ـت ـب اع نـس ـف مقارنة بارـت
ام    )  مليار ريال ٩٠,٧(  في المئة  ٢٦,٥ ـخـفض    .  م٢٠٠٩في ـع واـن

ة     ة            ١٥,٠حجم الودائع األخرى شبه النقدية بنسـب ـئ ـم ي اـل  ٢٧,٥( ـف
ة         ٣٥,٣، مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها ) مليار ريال ـئ ـم  ٤٨,٠( في اـل
ق       )  مليار ريال اـب ام الـس ـع ـل ة                  .  ـل ـي ـن زـم ع اـل وداـئ ضـت أيضـا اـل ـف ـخ واـن

ة       ٧,٨م بنسبـة ٢٠١٠واالدخارية في عام  ـئ ـم ار       ٢٥,١( في اـل ـي ـل ـم
ال  ٤٤,٢(في المئة  ١٢,٠مقارنة بانخفاض نسبته ) ريال ) مليار رـي

ــة            ٢-٣و ١-٣الجداول ( م ٢٠٠٩في عام  ـي اـن ـي ـب ــوم اـل  ١-٣، والرس
 ).٢-٣و
 

ات ـعرض              وـن ـك ـم ة ـل ـي وبناءًا على معلومات األوزان النسـب
وي         ٢٠١٠خالل عام ) ٣ن(النقود  ـئ ـم ب اـل صــي م، ُيالحظ ارتفاع الـن

ود      ـق ن    )  ٣ن( للنقد المتداول خارج المصارف في عرض الـن  ٨,٦ـم
ام     ٨,٨م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  م، أي   ٢٠١٠في المئة في ـع

ذ      ٩,٢بارتفاع نسبته  ـن في المئة، ليكسر بذلك االنخفاض المستمر ـم
ن              ،  م٢٠٠٠عام  ب ـم طــل ـحت اـل ع ـت وارتفع النصيب المئوي للوداـئ
وشهد هذا العام انخفاض نسبة .  في المئة ٤٩,١في المئة إلى  ٤٢,١

ه                     ـف رـي ـع ـت ود ـب ـق ـن ي ـعرض اـل ة ـف آل من الودائع الزمنية واالدخارـي
ه                  ٢٧,٦في المئة إلى  ٣١,٤الواسع من  ـب ع ـش وداـئ ة، واـل ـئ ـم ي اـل ـف
ــم         ( في المئـة    ١٤,٥في المئة إلى  ١٧,٩النقدية من  ــ ــدول رق ــ ـج اـل

٣-٣.( 
 

م      ٢٠١٠وتظهر بيانات عام    ٢-٣م الواردة في الجدول رـق
ه     ـسب    )  ٣ن( و)  ١ن( تباطؤ معدالت نمو عرض النقود بتعريفـي ـن وـب

ق ن             .  متفاوتة ه الضــي ـف رـي ـع ـت  ١فقد تباطأ معدل نمو عرض النقود ـب
ب         +  النقد المتداول خارج المصارف (  طــل ـحت اـل و    )  الودائع ـت ـح ـن ـب

ل          ١٩,٩نقطة مئوية ليرتفع بنسبة  ٢,٧ اـب ـق ة، ـم ي     ٢٢,٦في المـئ ـف
ب        طــل المئة في العام السابق وذلك لتباطؤ نمو حجم الودائع تـحت اـل

د                             ٤,١بحوالي  ـق ـن م اـل ـج اع ـح ـف ن ارـت م ـم رـغ ى اـل ـل ة ـع وـي ـئ نقطة ـم
اطـأ أيضـًا            ١,٦المتداول خارج المصارف بنحو  ـب ة، وـت وـي نقطة مـئ

نقطة مئوية  ٥,٧بنحو  ٣معدل نمو عرض النقود بتعريفه الواسع ن
دره       ٥,٠ليصل إلى  ي             ١٠,٧في المئة مقارنة بنمو ـق ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

رى         ع األـخ وداـئ العام السابق وذلك نتيجة االنخفاض الملحوظ في اـل
و         ٢بينما ارتفع نمو عرض النقود ن  .  شبه النقدية ـح ـن طـة       ٢,٨ـب ـق ـن

ه      ٩,٣مئوية ليبلغ  ـت ي             ٦,٥في المئة مقارنة بنمو نسـب ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ود ن         ـق ـن ى             ٢العام السابق، ويعزى نمو ـعرض اـل ـيس إـل ل رـئ ـك بـش

ث                        ـي ة ـح ارـي ة واالدـخ ـي ـن زـم ع اـل وداـئ م اـل ـج تراجع االنخفاض في ـح
ـعت    ،  نقطة مئوية ٤,٢تراجعت بنحو  ـف ونتيجة لهذه التطورات، ارـت

في  ٥٧,٩م لتبلغ ٢٠١٠خالل عام  ٣إلى ن ١نسبة عرض النقود ن
ة                        ٥٠,٧المئة مقابل  ـب ـعت نـس ـف ق، وارـت اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ في الـم

ام             ي ـع ا ـف وـه ًا     ٢٠١٠استمر نمو السيولة المحلية نـم ـق م وـف
ي         ـل ـح ـم صـادي اـل ي              .  للتوسع في النشاط االقـت ـت ل اـل واـم ـع ت اـل ـل ـث ـم وـت

ة             ـي اـل ة ـم اـس ـي ة لـس ساهمت في نمو السيولة المحلية في إتباع الحكوـم
ي                   رـب ـع د اـل ـق ـن ة اـل ـس ؤـس ظـة ـم توسعية لتعزيز االقتصاد، وآذلك حاـف
ى                  ـل صـارف ـع ـم ـحث اـل ة ـل ـي ـع السعودي على نهج سياسة نقدية توـس

ود           .  زيادة عملياتها اإلقراضية للقطاع الخاص ـق ـن ع ـعرض اـل ـف وارـت
ًا    ٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٠بنسبة ) ٣ن(بتعريفه الواسع  ـق ـق م، مـح

ن     ١,١مستوى قياسيًا بلغ  تريلون ريال، ولكن بمعدل أقل تسارعًا ـم
 .العام السابق

 
 م٢٠١٠التطورات خالل عام 

 السياسة النقدية
م ٢٠١٠استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام 

ر           في إتباع ال ع األخـي الل الرـب ا ـخ سياسة النقدية التوسعية التي تبنتـه
ام               ٢٠٠٨من عام  ي ـع ا ـف تمرت بـه ث خـفضت       ٢٠٠٩م واـس م حـي

ن           شراء ـم ادة اـل  ٥,٥خالل هذه الفترة معدل العائد على اتفاقيات إـع
شراء المعاـآس      ٢,٠في المئة إلى  في المئة، وعلى اتفاقيات إعادة اـل

فــي المئــة، وخفــضت متطلبــات            ٠,٢٥فــي المئــة إلــى            ٢,٠مــن   
ى             ١٣االحتياطي على الودائع تحت الطلب من  ة إـل ي المـئ ي     ٧ـف ـف

المئــة، بينمــا أبقــت متطلبــات االحتيــاطي علــى الودائــع الزمنيــة                      
 .في المئة ٤واالدخارية على نسبتها وهي 

 
وتــم خــالل العــام اتخــاذ إجــراء هــام بخــصوص الــسقف                     

يولة    .  األسبوعي إلصدار سندات الخزينة وقد لوحظ أنه إذا زادت ـس
ازة الـمصارف              إن حـي دي، ـف النظام بشكل مفرط بسبب التسهيل النـق
ي              د العرـب سة النـق ع مؤـس التفاقيات إعادة الشراء المعاآس القائمة ـم

سة        .  السعودي تواصل ارتفاعها بشكل ملحوظ ذلك، قاـمت المؤـس وـل
 ٩,٠مليار ريال إلى    ٣,٠م برفع السقف من ٢٠١٠في شهر فبراير 

 .مليار ريال لتحقيق توازن أفضل في إدارة سيولة النظام
 

ن       ـي بلغ صافي متوسط حجم اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ـب
ام                ١,٣المصارف التجارية والمؤسسة نحو  الل ـع ال ـخ ار رـي ـي ـل ـم

ام             ١,٤م مقابل ٢٠١٠ الل ـع ًا ـخ ـي وـم غ     ٢٠٠٩مليار ريال ـي ـل م، وـب
ي                   وـم ـي اـآس اـل ـع ـم راء اـل ادة الـش  ٨٤,١مـتـوسـط حـجم اتفاقيات إـع

ام                ٨٤,٥م مقابل ٢٠١٠مليار ريال خالل عام  ي ـع ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
 .م٢٠٠٩

 
 عرض النقود

استمرت السيولة المحلية في النمو ولكن بمعدل أقل في عام  
ه          ٢٠١٠ ـف رـي ـع ـت ود ـب ـق م مقارنة بالعام السابق، حيث سجل عرض الـن
، المكّون من النقد المتداول خارج المصارف والودائع ) ٣ن( الواسع 

مليار ريال أو بنسبة  ٥١,٤المصرفية بجميع انواعها، ارتفاعًا بنحو 
دره          ١,١في المئة ليبلغ نحو  ٥,٠ اع ـق ـف ارـت تريليون ريال، مقارنة ـب
وزاد .  م   ٢٠٠٩في المئة في عام  ١٠,٧مليار ريال أو بنسبة  ٩٩,٨

ن             ٩١,٢النمو في الودائع المصرفية، التي تمثل نسبة    ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة، أو            ٤,٧، بمعدل نمو نسبته )٣ن(إجمالي عرض النقود  ـئ ـم ي اـل ـف

ام     ٤٤,٣بنحو  مليار ريال، وبتسارع أقل مما آان عليه الحال في ـع
ة           ٢٠٠٩ ـب ـس ـن ة ـب ـي  ١١,٢م الذي شهد نموًا في حجم الودائع المصرـف

  التطورات النقدية                
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٣٨ 

ل                 ٩٥,٥في المئة ليصل إلى  ٨,١بنسبة  اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل  ٨٨,٤ـم
دة                   .  م٢٠٠٩مليار ريال خالل عام  اـع ـق و اـل ـم ع ـن راـج زى ـت ـع د ـي وـق

م               ـج و ـح ة، وـه دـي ـق ـن النقدية نتيجة انخفاض المكون اآلخر للقاعدة اـل
ة                   ( االحتياطيات المصرفية  ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم ن اـل زاـئ ي ـخ النقد ـف

و        )وودائع المصارف لدى مؤسسة النقد ـح ـن  ٠,٨، حيث انخفضت ـب
في  ٦٤,٨في المئة مقارنة بارتفاع نسبته  ٠,٥مليار ريال أو بنسبة 

 . م٢٠٠٩المئة في عام 
  
ى    ٢٠٠٩في عام    ٤,١٤وارتفع المضاعف النقدي من   م إـل
م بســبــب انــخــفــاض نســبــة االحــتــيــاطــيــات          ٢٠١٠فــي عــام        ٤,٢٤

ن         ة ـم ـي ام                ١٧,٠المصرفية إلى الودائع المصرـف ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
م، التي لم يتضح أثرها ٢٠١٠في المئة في عام  ١٦,٢م إلى ٢٠٠٩

صـارف     ـم في خلق النقود نتيجة ارتفاع نسبة النقد المتداول خارج اـل
ود         ( إلى الودائع  ـق ـن ق اـل ـل ن    )  الذي له تأثير متزايد في ـخ ي     ٩,٤ـم ـف

ى            ق إـل اـب ام الـس ام                  ٩,٧المئة في الـع الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل م ٢٠١٠ـف
 ).٤-٣والرسم البياني رقم  ٦-٣الجدول رقم (
 

 معدل دوران النقود   
ي                           ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ة اـل ـب ه نـس أـن ود ـب ـق ـن يعّرف معدل دوران اـل

وـسط                        ـت ى ـم طـي إـل ـف ـن ر اـل ـي طـاع ـغ ـق ـل اإلجمالي باألسعار الجارية ـل
ود           ،  عرض النقود ـق ـن رات دوران اـل وتستخدم النسبة مؤشرًا لعدد ـم

ي         ،  لتمويل المعامالت االقتصادية اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ويستثنى الناتج الـم
ن                                  ـست ضــم ـي ة ـل طــي ـف ـن ب أن الصـادرات اـل ـب طـي بـس ـف ـن للقطـاع اـل

 . المعامالت االقتصادية المحلية

 ٨٢,١في المئة مقابل    ٨٥,٥لتصل إلى  ٣إلى ن ٢عرض النقود ن
 ). ٤-٣الجدول رقم (م ٢٠٠٩في المئة خالل عام 

 
  )٣ن(العوامل السببية للتغير في عرض النقود بتعريفه الواسع 

ه             ـف رـي ـع ـت ود ـب ـق ـن يشير تحليل العوامل المؤثرة في عرض اـل
دث    ٢٠١٠في عام )  ٣ن( إلى أن التباطؤ في نمو )  ٣ن(الواسع  م ـح

ادة                     ي زـي ـل ـح ـم ي اـل وـم ـك ـح اق اـل ـف على الرغم من تحقيق صافي اإلـن
ات                 ٥٨,٢قدرها  وـع دـف زان ـم ـي ي ـم ز ـف ـج ـع مليار ريال، وتراجع اـل

و         ـح ـن ات                    ١٢,٣القطاع الخاص ـب وـب طــل اع ـم ـف ال، وارـت ار رـي ـي ـل ـم
ـخاص         ي      ( المصارف التجارية من القطـاع اـل واـل ـح ار       ٤١,٥ـب ـي ـل ـم

ة     ).  ريال ـغ ي                 ٥٨,٢وقد آانت الزيادة الباـل ي صـاـف ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
ة        ٢٠١٠اإلنفاق المحلي في عام  ـغ اـل ـب ادة اـل م تعادل نحو نصف الزـي

ي  .  مليار ريال في العام السابق ١١٦,٧ وأدت العوامل األخرى، الـت
ى        ١٢,٣تشمل بنودًا معلقة، ضمن بنود أخرى إلى تباطؤ وصل إـل

غ       ٣م مقابل أثرها التوسعي على ن٢٠١٠مليار ريال في عام  اـل ـب اـل
والرسم  ٤-٣الجدول رقم ( ويوضح .  مليار ريال العام السابق ١٤٥

ه                     ) ٣-٣البياني رقم  ـف رـي ـع ـت ود ـب ـق ـن ي ـعرض اـل رة ـف ؤـث العوامل الـم
 . ٣الواسع ن

 
 القاعدة النقدية ومضاعف النقود

دره        ٢٠١٠سجلت القاعدة النقدية خالل عام   وًا ـق ـم  ٦,٣م ـن
ى             ٢,٥مليار ريال، أي بنسبة  صـل إـل ـت ة ـل ار       ٢٥٤,٨في المـئ ـي ـل ـم

ق  ٦٨,٣ريال مقارنة بارتفاع قدره  ، مليار ريـــال خالل العام الساـب
ال أو          ٧,١وارتفع النقد المتداول خارج المصارف بنحو  ار رـي ـي ـل ـم

(ن٣)(ن٢)(ن١)
(١+٢)(٣+٤)(٥+٦)

————————————————————————————————
( ١ )( ٢ )( ٣ )( ٤ )( ٥ )( ٦ )( ٧ )

٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧٥٣٨٧٦٩١٢١٨١٥٦٦٠٥٨٣
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤
٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣٩٢٣٨٧٤١٥٦٤٩٥١٠٨٠٣٧٠

 *٢٠١١١٠٦٢٥٨٥٧٩٥٢٠٦٨٥٧٧٩٢٩٧٨١٩٩٨٣٥٩٨١٦٦٠٥٦١١٤٩٦٥٤

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

نهاية السنة

جدول رقم ٣- ١ : عرض النقود
(مليون ريال)

  *      الربع األول .

 الودائع األخرى 
شبه النقدية** 

الودائع الزمنية 
واالدخارية

الودائع تحت 
الطلب

النقد المتداول 
خارج المصارف 

النقد المتداول نهاية السنة
خارج المصارف

الودائع تحت 
الطلب

الودائع الزمنية (ن١)
واالدخارية

الودائع األخرى (ن٢)
شبه النقدية

 (ن٣)

———————————————————————— ———————
٢٠٠٦٧,٨١١,٠١٠,٣٣٦,٨٢٠,٠١٦,٢١٩,٣
٢٠٠٧٤,١٢٧,٩٢٢,٦٢٥,٢٢٣,٧١,١١٩,٦
٢٠٠٨١٥,٠١٠,٠١٠,٩٢٩,٩١٩,٠١٠,٤١٧,٦
٦,٥٣٥,٣١٠,٧-٢٠٠٩٦,٥٢٦,٥٢٢,٦١٢,٠
٥,٠-٩,٣١٥,٠-٢٠١٠٨,١٢٢,٤١٩,٩٧,٨
 *١٤,٩٧,٣١٣,٨-٢٠١١١٨,٣٢٨,٢٢٦,٥٥,١

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

*   الربع األول .
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٣٩ 

ود        ق ن وتشير البيانات إلى ارتفاع معدالت دوران عرض ال
غ   )  ٣ن( ، و  ) ٢ن(  ل ب ت ام          ٠,٧٨و   ٠,٩٢ل ي خالل ع وال ت ى ال عل

ي         ٠,٧٤و ٠,٨٩م مقابل معدالت دوران بلغت ٢٠١٠ وال ت ى ال عل
ود                  ٢٠٠٩خالل عام  ق ن دل دوران عرض ال ع م، بينما انخفض م

م     ( م   ٢٠٠٩في عام  ١,٥٣بعد أن بلغ  ١,٤٠ليبلغ )  ١ن(  جدول رق
ه               ).  ٧-٣ دت ذي شه ي ال ازل ن ت ) ٣ن( ، و  ) ٢ن( حيث تغير االتجاه ال

ى                 ك إل ود ذل ع ي، وي وال ت خالل االثني عشر عاما الماضية على ال
ي                       محل ج ال ات ن و في ال م ن ل ال اب تراجع النمو في عرض النقود مق

 .اإلجمالي للقطاع غير النفطي
 

 االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف 
ينشط الطلب على النقد في المملكة بشكل آبير خالل الربع  

الفترة الممتدة من شهر رمضان      األخير من العام الهجري، أي في

٢٠١١* ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————

١٠,٥٩,١٨,٩٨,٦٨,٨٩,٢ النقد المتداول خارج المصارف
٨٩,٥٩٠,٩٩١,١٩١,٤٩١,٢٩٠,٨ مجموع الودائع

٣٦,٨٣٩,٤٣٦,٩٤٢,١٤٩,١٥٠,٤ الودائع تحت الطلب
٣٤,٢٣٥,٨٣٩,٦٣١,٤٢٧,٦٢٥,٩ الودائع الزمنية واالدخارية
١٨,٤١٥,٦١٤,٦١٧,٩١٤,٥١٤,٤ الودائع األخرى شبه النقدية

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

جدول رقم ٣- ٣ : مكونات عرض النقود
(األنصبة المئوية في ن ٣: بنهاية الفترة)

*   الربع األول .

ن٢/ ن٣ن١/ ن٣السنة
——————————
٢٠٠٦٤٧,٣٨١,٦
٢٠٠٧٤٨,٦٨٤,٤
٢٠٠٨٤٥,٨٨٥,٤
٢٠٠٩٥٠,٧٨٢,١
٢٠١٠٥٧,٩٨٥,٥

*٢٠١١٥٩,٧٨٥,٦

جدول رقم ٣- ٤ : معـدالت نقديـة
 (نسبة مئوية)

*   الربع األول.

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١ ———————————–—
٩٩,٨٥١,٤٤٤,٩١٣٩,١التغير في ن ٣

العوامل السببية
٤٥٦,٤٥١٤,٦١٠٩,٨١٧٥,٠صافي اإلنفاق المحلي الحكومي* 

٤١,٥١٧,٦٥٢,٥-٠,٣ التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
-٠,٦-٤,١١,٤-٣,٩ التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

-١٤٤,٢-٩٦,٠-٤٧٦,٨-٤٨٩,١ العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص** 
١٤,٨٥٦,٥-١٣٦,٩٣٢,٠ صافي البنود األخرى

٩٩,٨٥١,٤٤٤,٩١٣٩,١المجموع

 ( مليار ريال )
——————————الربع األول

العوامل السببية للتغير في عرض النقود  (ن٣) : ٥ -٣ جدول رقم

  * اإلنفاق المحلي الحكومي ناقصًا اإليرادات المحلية .
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٤٠ 

 المسح النقدي 
ظام      ن المسح النقدي هو عرض تحليلي للميزانية الموحدة لل

ي السعودي                      ( المصرفي السعودي  عرب د ال ق ن ويشمل مؤسسة ال
دي      ).  والمصارف التجارية ق ن والغرض الرئيس من إعداد المسح ال

هو تفسير التغيرات في عناصر عرض النقود في النظام المصرفي 
ًا                              ق ظام وف ن ات وأصول ال وب طل ة م ي ق رات في ب ي من خالل التغ

طاع             :  للقطاعات الرئيسة لالقتصاد وهي       ق خاص، وال طاع ال ق ال
 ).٩-٣جدول رقم (الحكومي والقطاع األجنبي 

 
ة في        دي وعند استخدام المسح النقدي لتحليل التطورات النق

د    م المملكة، من المهم اإلشارة إلى أن العملية النقدية في اقتصاٍد يعت
ة     طي ف ، على النفط تختلف بشكل آبير عنها في االقتصادات غير الن

د                   ق ن مؤسسة ال ة ل ق اب ر س ورغم أن أسباب ذلك تم بيانها في تقاري
ى        وصول إل ل العربي السعودي، إال أنه من المناسب إعادة ذآرها ل

ه                ، فهم واضح للعملية النقدية في المملكة حدث ا ت م رغم م ى ال وعل
ة      ي وم متحصالت إيرادات النفط من ارتفاع مباشر في الودائع الحك
ظرًا      لدى المؤسسة، إال أنها ال تؤثر مباشرة على السيولة المحلية ن
ع             داول وودائ ت م د ال ق ن ألن السيولة المحلية حسب تعريفها تشمل ال

ة   ذه                .  العمالء لدى المصارف التجاري ة ه وم حك ا تضخ ال دم ن وع
ى   اإليرادات من خالل إنفاقها المحلي، يتحول تدفق النقد األجنبي إل

ر              ،  سيولة محلية ة أث ي خارج ة ال ي وم وليس للمعامالت المالية الحك
ة   ،  على السيولة المحلية ي بينما تؤثر معامالت القطاع الخاص مع بق

ة           ي ل ح م ة ال ول ي واردات             .  دول العالم على الس ى حجم ال ظرًا إل ون
واردات                            ل خاص ل طاع ال ق وعات ال دف إن م صاد، ف ت وانفتاح االق

خارج                 ه من ال حصالت ت جاوز م ، والعمليات الخارجية األخرى تت

وسم             م ة ال اي ه د ن ع وحتى شهر ذي الحجة، ثم يتجه إلى االعتدال ب
ى      ).  ٥-٣ورسم بياني رقم  ٨-٣جدول رقم (  ومن خالل رصد أعل

مصارف وفق األشهر                   داول خارج ال ت وأدنى مستويات النقد الم
الهجرية والميالدية، وصل الطلب على النقد ذروته الموسمية البالغ 

شهر رمضان      ( م   ٢٠١٠مليار ريال بنهاية شهر أغسطس     ٩٧,٦
، فيما انخفض إلى أدنى مستوى موسمي له بنهاية شهر     ) هـ١٤٣١
 .مليار ريال ٨٨,٤عند ) هـ١٤٣١شهر صفر (م ٢٠١٠يناير 
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٤١ 

دة في                       ائ ف ار ال ات أسع وي ست م ام ل ع وآذلك انسجامًا مع االتجاه ال
ى                       دة عل ائ ف دل ال ع وسط م ت األسواق المالية الدولية، وانخفض م

ام     )  SIBOR( الودائع بالريال بين البنوك لمدة ثالثة أشهر خالل ع
ة     ٠,٧٤نقطة أساس ليصل إلى مستوى  ١٨م بنحو ٢٠١٠ ئ م في ال

ام        ٠,٩١مقارنة بمستوى  دل        ٢٠٠٩في المئة خالل ع ع م م، أي ب
ة       ١٩,٢انخفاض بلغت نسبته  ئ م ع            ،  في ال ودائ ل ارب ل ق وبشكل م

دوالر        ال ع ب ودائ بالريال، انخفض أيضًا متوسط سعر الفائدة على ال
ى             ٣٨م بنحو ٢٠١٠خالل عام  يصل إل في     ٠,٣٦نقطة أساس ل

خفاض        ٠,٧٤المئة مقارنة بمعدل فائدة قدره  ان في العام السابق وب
ن          ٥١,٤نسبته  ري وسط السع ت في المئة، ليرتفع بذلك الفارق بين م

ال    نقطة  ٠,٣٨إلى  ري م        (   وبفارق نقطتين لصالح ال جدول رق -٣ال
 ).٦-٣والرسم البياني رقم  ١٠

 
 تطورات سعر الصرف

م ٢٠١٠حافظت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل عام  
ال السعودي مع          المحافظة على الربط الرسمي لسعر صرف الري

ادل                 ع ا ي م سه وب ف اًال     ٣,٧٥الدوالر األمريكي عند المستوى ن ري
 ).١١-٣جدول رقم (للدوالر 

 
 الدين العام

ذي    استمرت حكومة المملكة العربية السعودية في نهجها ال
ام                  ة في ع ام ع ة ال ي ال م، في    ٢٠٠٣بدأته مع بداية التحسن في الم

ى أن        ة إل خفض حجم دينها العام بشكل آبير، وتشير األرقام األولي
ار       ١٦٧م ليصل إلى   ٢٠١٠الدين العام انخفض في نهاية عام  ي ل م

ي      محل ولذلك آان من الضروري تحديد صافي اإلنفاق الحكومي ال
ى تصور                    وصول إل ل خاص ل طاع ال ق وعجز ميزان مدفوعات ال

ة           ي ل ح م ة ال ول ي ر األخذ      .  واقعي ألثر هذين العاملين على الس وف وي
بهذين البندين معًا والتغير في البنود األخرى للمسح النقدي األساس 
واسع           ه ال ف ري ع ت لتكوين العوامل السببية للتغير في عرض النقود ب

 ). ٣ن(
 

ام                ع دي ل ق ن ِو        ٢٠١٠وتظهر بيانات المسح ال م م نسب ن
ي                                  ع صاف ف د ارت ق اء، ف ن ث ت دون اس وده ب ن ع ب ي ة في جم اوت ف ت م

ال      ١١٨,٧م بنحو ٢٠١٠الموجودات األجنبية خالل عام  ار ري ملي
ى            ٧,٣أو بنسبة  تصل إل ل                ١,٧في المئة ل اب ق ال م ون ري ي ل ري ت

ة     ٥٢,٦انخفاضها في العام الماضي بنحو   ٣,١مليار ريال أو بنسب
خاص،                  ،  في المئة طاع ال ق مصارف من ال وارتفعت مطلوبات ال

في  ٥,٧والهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 
ي               ١٤,٧في المئة، و ١٨,١المئة، و وال ت ى ال ة عل ئ م ك   .  في ال ذل آ

ة                 ي وم حك ع ال ودائ عت ال ة                ( ارتف دي ن ت س م ادات ال م ت وتشمل االع
ل      حصي ت ة       )  ومستندات تحت ال ب س ن ام                ٧,٥ب ة خالل ع ئ م في ال

ه          ٩٩٢,٦م لتصل إلى ٢٠١٠ ت ب خفاض نس مليار ريال، مقارنة بان
دي                 .  في المئة في العام السابق ١٢,٦ ق ن مسح ال ات ال ان ي وتظهر ب

ون   ٢,٧في المئة لتبلغ  ٧,٥ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة  تريلي
 .في المئة في العام السابق ٤,٢ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 

 
 تطورات أسعار الفائدة

ن                ي ال ب ري ال ع ب ودائ ى ال دة عل ائ ف ار ال خفضت أسع ان
ى          ى أدن المصارف المحلية في المملكة العربية السعودية لتصل إل

ظة    ٢٠١٠مستوياتها في عام  اف م نتيجة استمرار المؤسسة في المح
اآس               ع م ادة الشراء ال ات إع على معدل العائد الرسمي على اتفاقي

ن٣ن٢ن١السنة
——————————
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جدول رقم ٣ - ٧ : معدل دوران النقود*
(القطاع غير النفطي )

 **  بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولية .
 *     يتم إحتساب معدل دوران النقود بإستخدام متوسط عرض النقود.
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جدول رقم ٣- ٨ : االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف 

مالحظة : للحصول على بيانات سابقة، راجع القسم اإلحصائي من هذا التقــرير.
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 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التطورات النقدية

 

٤٢ 

وفي جانب الموجودات األجنبية، ارتفعت ودائع المؤسسة           
مليار ريال، مقابل      ٣٤٣,٩في المئة لتبلغ       ٢,٤في الخارج بنسبة     
وارتفعت .  في المئة في العام السابق                  ١١,٥انخفاض نسبته        

مليار   ١١٨١,٩في المئة لتبلغ    ١٠,٣استثماراتها في الخارج بنسبة 
فيما ،  في المئة في العام السابق      ٧,٢ريال، مقارنة بانخفاض نسبته     

مليار    ١٣٦,٠في المئة ليبلغ           ١٠,٥زاد الغطاء النقدي بنسبـة           
م ٢٠٠٩في المئة في عام        ١,٧ريال، مقارنة بزيادة طفيفة نسبتها        

 ).١٢-٣جدول رقم (
 
 م٢٠١١التطورات خالل الربع األول من عام  

 السياسة النقدية
ة    استمرت المؤسسة في إتباع نفس السياسة النقدية التوسعي

طاع            ق رار في ال ق التي نهجتها في العام السابق بهدف تحقيق االست
ة              صادي ت طورات االق ت ة ال المالي، وتعزيز وضع السيولة، ومواآب
ان،    م المحلية والعالمية، والعمل على تلبية الطلب المحلي على االئت
ة في            وي م ن ت وتمكين المصارف من أداء دورها التمويلي للعملية ال

 .المملكة
 

وانخفض المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء     
ام        ٧٨ليبلغ  ل      ٢٠١١مليون ريال خالل الربع األول من ع اب ق م م

اع        ٢٢٥ريال مقابل  ف جة ارت مليار ريال في نهاية العام السابق نتي
ة،               دول ل ة ل ام ع ة ال ي زان إيرادات البترول وبالتالي زيادة فائض المي

ة         .  وتخصيص جزء من الفائض لسداد الدين العام ب خفضت نس وان
ة في             ١٦,٠الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي من       ئ م في ال

م  .  م٢٠١٠في المئة في نهاية عام    ١٠,٢م إلى ٢٠٠٩نهاية عام  ول
 .م٢٠١٠يتم إصدار أي دين خالل عام 

  
 تطورات المرآز المالي لمؤسسة النقد

يتضح من بيانات المرآز المالي لمؤسسة النقد العربي                    
مليار ريال    ١٥٧٠,٧السعودي ارتفاع إجمالي موجوداتها من نحو        

م، ٢٠١٠مليار ريال في نهاية عام         ١٧٠٥,٤م إلى   ٢٠٠٩في عام   
وباستعراض تطورات أهم    ،  في المئة   ٨,٦أي بنسبة ارتفاع بلغت       

بنود المرآز المالي للمؤسسة، يالحظ في جانب المطلوبات ارتفاع           
وزارة المالية وجهــات ومصالـح حكوميــة         (ودائع القطاع العام       

مليار ريال، مقارنة     ١٠٠٨,٣في المئة لتبلغ       ٨,٠بنسبـة  )  أخــرى
م حيث بلغت      ٢٠٠٩في المئة في عام              ١١,٢بانخفاض نسبـته      

وشهد هذا العام استمرار النمو في ودائع                ،  مليار ريال     ٩٣٣,٩
في المئة لتصل      ٨,٤المصارف التجارية لدى المؤسســة بنسبــة          

مليار ريال، ولكن بمعدل نمو أقل من العام الساـبق            ٥٥,٠إلى نحو   
 .في المئة ١٣,٥حيث زادت بنسبة 

٢٠١١*** ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
———————————————————

الموجودات
٨٩٩٧٨٢١١٧٠٩٦٥١٦٨٣٨٣٢١٦٣١٢٧٧١٧٤٩٩٤٣١٨٥٥٧٨١صافي الموجودات األجنبية

٨٢٩١٨٥١١٢٨٤٦٦١٦٤٢٣١٢١٥٢٠٠٤٢١٦٥١٥٢٢١٧٢٨٦٨١مؤسسة النقد
٧٠٥٩٧٤٢٤٩٩٤١٥٢٠١١١٢٣٥٩٨٤٢١١٢٧١٠٠المصارف التجارية

٦٣٤٢٣٧٧٥٩٤٩٥٩٧٦٥٤٣٩١٦٥٦١٩٩٠٠٨٨١٠١٧٢٠٣االئتمان المحلي
٤٧٦٠٢٠٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٧٩٨٢٣٥مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

١٢٣٢٥٣١٤٤١٧٩٢٠٩٩٢٠١٥٤١٨٨١٨٢٠٤٨١٨٩٦٩٨مطلوبات المصارف من الحكومة
٣٤٩٦٥٣٧٤٣٤٣٢٠٦٥٢٨١٣٦٣٢٢٨٥٢٩٢٧٠مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

١٥٣٤٠١٩١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٢٨٧٢٩٨٣اإلجمــــالـي
المطلوبات

٦٦٠٥٨٣٧٨٩٧٥٥٩٢٩١٢٥١٠٢٨٩٤٤١٠٨٠٣٧٠١١٤٩٦٥٤عرض النقود (ن٣)
٣٣٨١٧١٥١٦٧١٨١٠٥٥٩٥٨٩٢٣١١٨٩٩٢٥٥٩٩٧٦٤٠٠الودائع الحكومية** 
٥٣٥٢٦٥٦٢٣٩٨٧٦٧٥٢٩٢٥٩٥٧٧٦٦٦٧١٠٢٧٤٦٩٢٩صافي البنود األخرى

١٥٣٤٠١٩١٩٣٠٤٦٠٢٦٦٠٣٧٥٢٥٤٧٨٣٨٢٧٤٠٠٣١٢٨٧٢٩٨٣اإلجمــــالــي

٧,٣٦,٠-٥٢,٥٣٠,١٤٣,٨٣,١صافي الموجودات األجنبية
٨,٠٢,٧-٦,٥١٩,٧٢٨,٦٦,١االئتمان المحلي

٩,٢٢١,٤٢٧,١٠,٠٥,٧٢,٩مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
١٨,١٤,٢-١٧,٠٤٥,٦٢٦,٥-٣,٦مطلوبات المصارف من الحكومة

-١٤,٧٩,٣-١٢,٣-١٠,٤٧,١١٤,٣مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية
١٩,٣١٩,٦١٧,٦١٠,٧٥,٠٦,٤عرض النقود (ن٣)

-٧,٥١,٦-٤٠,٥٥٢,٨١٠٤,٤١٢,٦الودائع الحكومية** 
١٢,٠١٢,٠-٣٦,٩١٦,٦٨,٢١١,٨صافي البنود األخرى

( مليون ريال )

ة .            **   تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل . *       المرآز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارـي

(نسبة التغير المئوية)

جدول رقم ٣- ٩ : المسح النقدي* 
(نهاية السنة)

  ***  الربع األول.
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٤٣ 

ام            ٢,٣ غ          ٢٠١٠مليار ريال خالل الربع األول من ع ل ا ب م ي م، ف
رة           ت ف ل اآس ل ع المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء الم

ع              ٧٠,٧مليار ريال مقابل  ٧١,١نفسها نحو  رب ال في ال ار ري ي مل
 .م٢٠١٠األول من عام 

 
 عرض النقود

ًا خالل       )  ٣ن( حقق عرض النقود بتعريفه الواسع      اع ف ارت
م ٢٠١٠م مقارنة بالربع األول من عام ٢٠١١الربع األول من عام 

غ     ١٣,٨مليار ريال أو بنسبة  ١٣٩,١بنحو   ١١٤٩,٧في المئة ليبل
ا           ٤٤,٩مليار ريال، في حين آان االرتفاع بنحو  ال أو م ار ري ملي

ام          ٤,٧نسبته  ة      ٢٠١٠في المئة خالل الربع األول من ع ارن ق م م
ود        .  بـالـربـع الـمـقـابـل مـن العام السابق ق ن ) ١ن( وسجل عرض ال

ع األول          ٢٠١١خالل الربع األول من عام )  ٢ن( و رب ال ة ب ارن م مق
حو            ١٤,٩و ٢٦,٥م ارتفاعًا بنسبة ٢٠١٠من عام  ن ة أو ب ئ م في ال
 .مليار ريال على التوالي ١٢٧,٩و ١٤٣,٨

 
ه       ف ري ع ويالحظ وجود ارتفاع في مكونات عرض النقود بت
ام               )  ٣ن( الواسع  ع األول من ع رب مت       .  م٢٠١١خالل ال حيث ن

ة       ١٣,٣الودائع المصرفية بنسبة  ئ م ال         ١٢٢,٧( في ال ار ري ي ل ) م
ه            ٢٠١٠مقارنة بما آانت عليه في نهاية مارس  ت ب ا نس شكل م م لت

داول خارج                    ٩٠,٨ ت م د ال ق ن ود، وزاد ال ق ن في المئة من عرض ال
ه       ت ب ة            ١٨,٣المصارف بمعدل سنوي نس ئ م ار       ١٦,٤( في ال ي ل م

ة           ٩,٢ليشكل ما نسبته )  ريال اي ه ود في ن في المئة من عرض النق
ه              ٢٠١١الربع األول من عام  ت ب ا نس ل م اب ق ة          ٩١,١م م ئ م في ال
مصارف     ٨,٩للودائع المصرفية و في المئة للنقد المتداول خارج ال

 . من عرض النقود في الفترة نفسها من العام السابق
  

 أسعار الفائدة وسعر الصرف 
ة    استقرت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلي

ام            وى         ٢٠١١لمدة ثالثة أشهر في الربع األول من ع د مست ن م ع
دة                    ٠,٧٥ ائ ف ار ال ن أسع ي د ب ائ ع في المئة آما استقر الفارق في ال

د            ن ة أشهر ع الث بالريال وأسعار الفائدة بالدوالر األمريكي لفترة ث
ى              ٤٣مستوى  ارق يصل إل ف ة ب ارن نقطة أساس لصالح الريال مق

 .م٢٠١٠نقطة للربع األول من عام  ٥٢
 

ام           أما فيما يتعلق بسعر الصرف خالل الربع األول من ع
دوالر          ٢٠١١ ل ال اب ق م، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي م

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

 
وفيما يتعلق بوضع سوق ادوات الدين العام المحلية خالل     

ام       مر سقف االصدار في                    ٢٠١١الربع األول من ع د است ق م، ف
رة         ٩,٠أذونات الخزينة عند مستوى  ي ًا، وتسع ي مليار ريال اسبوع
في المئة من معدل فائدة االيداع  ٨٠,٠أذونات الخزينة على أساس 

ى        (SIBID)بين المصارف  ة عل ي بهدف تشجيع المصارف المحل
 .توجيه السيولة نحو اإلقراض

  
 المرآز المالي لمؤسسة النقد

طاع    ٢٠١١ارتفعت نهاية الربع األول من عام   ق م ودائع ال
ة     )  وزارة المالية وجهات ومصالح حكومية أخرى(العام  ب  ٤,٤بنس

غ             ٤١,٨في المئة أو بنحو  ل ب ت ال ل ال          ٩٩٩,٧مليار ري ار ري ي ل م

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ الربع األول 
٢٠١١

ة  
ائد
الف

ر 
سعا

ط أ
وس
مت

لفائدة على الودائع بالريال : ٦- ٣رسم بياني رقم  أسعار ا
ئدة لثالثة أشهر(والدوالر )متوسط أسعار الفا

الودائع بالريال السعودي الودائع بالدوالر

المتوسط أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
(لكامل الفترة)

———————————————
٢٠٠٦٣,٧٥٠٨٣,٧٤٢١٣,٧٥٠١

٢٠٠٧٣,٧٥٤٢٣,٧٠٠٠٣,٧٤٦٤

٢٠٠٨٣,٧٦٨٥٣,٧١١٥٣,٧٥٠٣

٢٠٠٩٣,٧٥٣٢٣,٧٤٦٧٣,٧٥٠٤

٢٠١٠٣,٧٥١٠٣,٧٤٩٢٣,٧٥٠٢

*٢٠١١٣,٧٥١١٣,٧٤٨٥٣,٧٥٠٢

المصدر: رويترز.
*    الربع األول.

جدول رقم ٣- ١١ : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في  
السوق الفورية

الودائع بالريال السنة
السعودي

 الودائع 
بالدوالر

الفارق بين أسعار 
الفائدة بالريال والدوالر

————————————————
٢٠٠٧٤,٩١٥,٢٢٠,٣٢-

٢٠٠٨٣,٢٨٢,٩٩٠,٣٠

٢٠٠٩٠,٩١٠,٧٤٠,١٨

٢٠١٠٠,٧٤٠,٣٦٠,٣٨

**٢٠١١٠,٧٥٠,٣٢٠,٤٣

**   متوسط الربع األول.

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

(متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشهر)

*     أسعار الفائدة بين المصارف.
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٤٤ 

ام            ٤,٣مقارنة بانخفاض نسبته  ع األول من ع رب في المئة بنهاية ال
ة         .  م مقارنة بالربع المقابل٢٠١٠ جاري ت ونمت ودائع المصارف ال

غ    ٧,٣في المئة أو بنحو  ١٤,٣لدى المؤسسة بنسبة  ل مليار ريال لتب
ق               ٥٨,٥ ام الساب ع ل من ال اب ق وزاد .  مليار ريال مقارنة بالربع الم

في     ١٢,٢م بنسبة   ٢٠١١النقد المصدر بنهاية الربع األول من عام 
ة          ١٣٨,٧مليار ريال ليبلغ  ١٥,١المئة أو بنحو  ارن ق ال م مليار ري
 .في المئة بنهاية الربع المقابل من العام السابق ٠,١بارتفاع نسبته 

 
مؤسسة في                           ع ال عت ودائ ف موجودات ارت وفي جانب ال

ة       ١٠,١م بنسبة ٢٠١١الخارج بنهاية الربع األول من عام  ئ م في ال

مليار ريال مقارنة بارتفاع  ٣٥١,٠مليار ريال لتبلغ  ٣٢,٢أو بنحو 
ل من      ٣,٥في المئة أو بنحو  ١,٢نسبته  مليار ريال في الربع المقاب

ة        .  العام السابق ب س ن آما ارتفعت استثمارات المؤسسة في الخارج ب
ع                  ١٢٠,٠في المئة أو بنحو  ١٠,٧ رب ة ال اي ه ن غ ب ل ب ت مليار ريال ل

اع          ١٢٤٦,١م نحو٢٠١١األول من عام  ف ارت ة ب ارن ق مليار ريال م
د        .  في المئة للفترة نفسها من العام السابق ١,٠نسبته  ق ن وانخفض ال

غ    ٥,٣في المئة أو بنحو  ٢٣,٧لدى المؤسسة بنسبة  ل مليار ريال ليب
ه     ١٧,٢ ة أو              ٢٥,٠مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبت ـ ئ ـ م في الـ
-٣جدول رقم   ( مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق  ٧,٥بنحو 
١٢( ■  

  

٢٠١١* ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————

أوًال : المطلوبات
٩٤٣١٩١٠٦٠٥٣١٢١٠٦٧١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٣٨٧٣٥النقد المصدر

٣٤٢١٤٦٥١٤١٢٣١٠٥٢٣٣٦٩٣٣٩١٢١٠٠٨٢٥١٩٩٩٧٢٨ودائع القطاع العام

٢٤٤٠١٣٦٢٧٧٤٤٦٩٨٥٠٧١٥٥٤٩٧٦٥٨٥٤١ودائع المصارف التجارية

١٤١٤٧١٤٩٣٩١٢٤٨٨١٠٣٠٠١٠٣١٠٧١٨٠ودائع لجهات أجنبية بالريال

٤٠٩٣١١٥٢٥٤٢٤٤٧٩٤٠٦٤٥٢٥٩٩٤٩٥٨٢٣٥٦٧٥٧٢مطلوبات أخرى

٨٨٤٣٢٤١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩١٧٧١٧٥٦االجمالي 

ثانيًا: الموجودات
٩٤٣١٩١٠٦٠٥٤١٢١٠٦٦١٢٣١٢٧١٣٦٠٢٩١٣٨٧٣٥الغطاء النقدي

١٢٧٧٧٢٣٨٤٢٢٧٠٥٣٢٣٨٧٦٢٥٠٦٠١٧٢٠٧نقد في الصندوق

١٢٣٣٤٦٢٤٦٧٩٢٣٧٩٤٨٧٣٣٥٦٧٣٣٤٣٨٨٧٣٥٠٩٨٦ودائع لدى البنوك بالخارج

٦٢٥٦٦٧٧٩٠٥٥٩١١٥٤٢٤٧١٠٧١٥٤٢١١٨١٩١٦١٢٤٦١٤٠استثمارات في أوراق مالية بالخارج

٢٨٢١٥٢٩٥٦٩٢٨١٤٢١٦٤٣٥١٨٤٩٧١٨٦٨٨موجودات أخرى

٨٨٤٣٢٤١١٩٦٨١٦١٧٠٩٩٩٥١٥٧٠٦٥٣١٧٠٥٣٨٩١٧٧١٧٥٦االجمالي 

 ( مليون ريال )

*  الربع األول. 

عودي  جدول رقم ٣-١٢ : المرآز المالي لمؤسسة النقد العربي الس

(نهاية السنة)
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٤٥ 

 تطورات المرآز المالي الموحد للمصارف
ة      ـي اـل حافظت المصارف التجارية على سالمة مراآزها الـم
دًا              ٢٠١٠في عام  ـي ة أداًء ـج ارـي ـج ـت م، حيث  أظهرت المصـارف اـل

ي       .  عززت فيه متانة مراآزها المالية ا ـف ـه وداـت وارتفع إجمالي موـج
ة            ٣,٣م بنسبة   ٢٠١٠عام  ـئ ـم ي اـل ال         ٤٥,٠( ـف ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـي ـل

ه     ١٤١٥,٣ ة            ٥,٢مليار ريال مقارنة بنمـو نسبـت ـئ ـم ي اـل  ٦٨,٠( ـف
 ). ١-٤جدول رقم (في  العام السابق ) مليار ريال

 
 الودائع المصرفية

ة       ٢٠١٠ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في  عام     ـب ـس ـن م ـب
ال         ٤٤,٣( في المئة  ٤,٧ ار رـي ـي ـل غ       )  ـم ـل ـب ـي ال          ٩٨٤,٨ـل ار رـي ـي ـل ـم

ال     ٩٤,٤( في المئة  ١١,٢مقارنة بنمو نسبته  ار رـي ام      )  ملـي ـع ي اـل ـف
-٤، ورقم  ١-٤، والرسمان البيانيان رقـم ٢-٤جدول رقم ( السابق 

ا         ،  ) ٢ رزـه ن أـب ل ـم ويعـزى نمو الودائع المصرفيـة إلى عدة عواـم
 .ارتفاع صافي اإلنفاق الحكومي المحلي

  
ا،            ـه وـع ة حـسب ـن وباستعراض تطورات الودائع المصرفـي

ة         ٢٠١٠يالحظ ارتفاع الودائع تحت الطلب في عام  ـب ـس ـن  ٢٢,٤م ـب
ة             ٥٣٠,١لتبلغ )  مليار ريال ٩٧,٠( في المئة  ارـن ـق ال، ـم ار رـي ـي ـل ـم

ق،       )  مليار ريال ٩٠,٧(في المئة  ٢٦,٥بنمو نسبته  اـب ام الـس ـع في اـل
ي           ٤٦,١وزاد نصيبها المئوي من إجمالي الودائع من  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ام                 ٥٣,٨م إلى ٢٠٠٩نهاية عام  ة ـع اـي ـه ي ـن ة ـف ـئ ، م٢٠١٠في الـم
ي     ٧,٨وفي المقابل انخفضت الودائع الزمنية واالدخارية  بنسبة    ـف

ال     ٢٥,١(المئة  ار رـي غ       )  ملـي ـل ـب ـت ة               ٢٩٨,٣ـل ارـن ـق ال، ـم ار رـي ـي ـل ـم
ة            ١٢,٠بانخفاض في العام السابق نسبته  ـئ ـم ي اـل ار       ٤٤,٣( ـف ـي ـل ـم

ام       )ريال ي ـع ، وبذلك  تراجع نصيبها المئوي من إجمالي الودائع ـف
في المئة في العام  ٣٤,٤في المئة مقارنة بنسبة  ٣٠,٣م إلى ٢٠١٠

ي       ٢٠١٠واصلت المصارف التجارية في عام   ا ـف ـه اـح م نـج
ة                   ات األزـم ـي داـع ـت صـدي ـل ـت ة واـل ـي اـل الحفاظ على متانة مراآزها الـم
ة   المالية العالمية، التي ألقت بظاللها على معظم القطاعات المصرفـي

ي         .  في البلدان الصناعية ع ـف وـس ـت ويعزى هذا النجاح إلى مواصلة اـل
ر                      ـي داـب ـت ى اـل ة إـل ة، إضـاـف وـي ـم ـن ـت اإلنفاق الحكومي على المشاريع اـل
ة                              وـل ـي ز الـس زـي ـع ـت ودي ـل ـع ي الـس رـب ـع د اـل ـق ـن ة اـل ـس ؤـس المتخذة من ـم
ة،           ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم المصرفية وتحسين نظم إدارة المخاطر في اـل

 . وحسن إدارة المصارف التجارية لمواردها المالية
 

ام           ي ـع م ٢٠١٠ويظهر األداء الجيد للمصارف التجارية ـف
من خالل ارتفاع نشاطها العام، وتعزيز مراآزها المالية، حيث زاد   

ة        ٣,٣إجمالي موجوداتها بنسبة  ـي صـرـف ـم في المئة، ونمت الودائع اـل
صـارف                         ٤,٧بمعدل  ـم ات اـل اطــي ـي ـت ال واـح ـم ة، وزاد رأـس ـئ ـم في اـل

ة        ٨,٨التجارية بنسبة  ـب ـس ـن  ٢,٦في المئة، بينما انخفضت أرباحها ـب
 . في المئة

 
ام                   ي ـع ة ـف ارـي ـج ـت صـارف اـل ًا      ٢٠١٠وشهدت الـم ـع وـس م ـت

ملحوظًا في تشغيل واستخدام التقنية المصرفية الحديثة، بما في ذلك 
صـارف       ـم خدمات الهاتف المصرفي وشبكة اإلنترنت، وأصبحت اـل
م                        دـي ـق الل ـت ن ـخ ي وـم ـل ـح ـم صـاد اـل ـت التجارية قادرة على خدمة االـق
ة                     ـي ـن ـق ـت ة ذات اـل ـي صـرـف ـم ات اـل دـم ـخ مجموعة متكاملة وحديثة من اـل

 . العالية
 

ة،                    ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم ال اـل ـم ى أـع ـل وفي مجال التدريب ـع
ي         ودي ـف ـع استمر المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي الـس

دورات           ٢٠١٠أداء مهامه في عام  ن اـل زة ـم ـي ـم ـت م بتقديم مجموعة ـم
 .والندوات والمؤتمرات المالية والمصرفية

 القطاع المصرفي              

الربع األول ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
٢٠١١

——————————————————
الموجودات

٥٢٠٦١١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٦٩٨٠٦االحتياطيات المصرفية
١٢٩٧٩٦١٤٧٧١٢١٥٣٩٨٦٢١٠٩١٨١٩٣١٢٧٢١٩٢٣٤الموجودات األجنبية

١٥٨٢١٨١٨١٦١٣٢٤١٩٨٦١٨٢٣٢٤٢١٤٣٣٣٢١٨٩٦٨مطلوبات على مؤسسات حكومية وشبه حكومية
٤٧٦٠٢٠٥٧٧٨٨٢٧٣٤٥٥٧٧٣٤٢٣٧٧٧٥٧٥٦٧٩٨٢٣٥مطلوبات على القطاع الخاص

٨٣٧١٤٢٩٩١١١٣٦٥١٩٤٦٢١٤٠مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقدية
٤٤١٥٨٥٧٩٧١٧٣٦٥٩٨١٢٩٦٧٠٧٩٤٧٢٥٢٤موجودات أخرى

٨٦١٠٨٨١٠٧٥٢٢١١٣٠٢٢٧١١٣٧٠٢٥٨١٤١٥٢٦٧١٤٨٠٩٠٦إجمالي الموجودات (المطلوبات)
المطلوبات

٥٩١٢٥٩٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١٠٤٣٣٩٦الودائع المصرفية
٥٩١٩٩١٠٥٢١٣١١٢٤٦٦٩٩٦٨٣٩٤٧٠٦٩٢١٣٤المطلوبات األجنبية

٧٩٩٤٧١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٧١٩٧رأس المال واالحتياطيات
٣٤٦٦٥٣٠٢٦٤٢٩٩٢٨٢٦٨٣٠٢٦١٢٠٧٦٠٠األرباح

٩٦٠١٩١١٦١٥٤١٨١٩٣٧١٣٩٥٥٥١٣١٥٦٧١٤٠٥٨٠مطلوبات أخرى

جدول رقم ٤-١ : المرآز المالي الموحد للمصارف التجارية
(نهاية الفترة)

(مليون ريال)



 ٤٧التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

     

 

٤٦ 

ة    .  السابق ع         ( وبالنسبة للودائع األخـرى شبـه النقديـ ا ودائ ه ظم ع م
ة     ٢٠١٠، فقـد انخفضت في عام ) المقيمين بالعملـة األجنبية سب ن م ب

ال،        ١٥٦,٥لتبلـغ )  مليار ريـال ٢٧,٥(في المئة  ١٥,٠ ار ري ـ ي مل
ال  ٤٨,٠( في المئة  ٣٥,٣مقارنة بنمـو نسبته  ام      )  مليار ري ع ي ال ف

ام                 ي ع ع ف ودائ ي ال الـ السابـق، وتراجع نصيبهـا المئوي من إجم
ام     ١٩,٦في المئة مقارنـة بنسبـة  ١٥,٩م إلى ٢٠١٠ ـ ع في المئة لل
 . السابـق

 
ع    وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب القطاع، ارتفعت ودائـ

ة            ٨,١م بنسبـة ٢٠١٠القطاع الخـاص في عـام  ئ م ي ال  ٥٨,٦( فـ
(فـي المئة  ٨,٠مليار ريال مقارنة بنسبة  ٧٧٩,٦إلى ) مليار ريال

طاع             ،  في العام السابق) مليار ريال ٥٣,٥ ق ع ال وبلغ نصيب ودائ
ه     ة          ٧٩,٢الخاص من إجمالي الودائع المصرفية ما نسبت ئ م ي ال ف

ق            ٧٦,٦مقارنة بما نسبته  اب ام الس ع ي ال خفضت     .  في المئة ف وان
ة          ٦,٥م بنسبة ٢٠١٠ودائع القطاع العام في عام  ئ م ي ال  ١٤,٣( ف

في  ٢٢,٩مليار ريال مقارنة بنمو نسبته  ٢٠٥,٣لتبلغ ) مليار ريال
وبذلك انخفض نصيب   .  في العام السابق)  مليار ريال ٤١,٠( المئة 

ام     ٢٣,٤ودائع القطاع العام من إجمالي الودائع من  في المئة في ع
 .م٢٠١٠في المئة في عام  ٢٠,٨م إلى ٢٠٠٩

 
ة،                     ل م ع ة حسب ال ي مصرف ع ال ودائ وبالنسبة لتطورات ال

ة     ٢٠١٠ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في عام  ي     ١٠,٥م بنسب ف
ادة   ٨٦١,٨لتبلغ )  مليار ريال ٨٢,٠(المئة  مليار ريال، مقارنة بزي

ك     )  مليار ريال ٤٥,٧(في المئة  ٦,٢نسبتها  ذل في العام السابق، وب
ام                   ي ع ع ف ودائ ي ال ال حو     ٢٠١٠بلغ نصيبها المئوي من إجم م ن

ق  ٨٢,٩في المئة مقارنة بنسبة  ٨٧,٥ ا  .  في المئة في العام الساب أم
ة         ـ ب س ن ة                 ٢٣,٤الودائع بالعملـة األجنبيـة فقد انخفضت ب ئ م ي ال ف

غ     )  مليار ريال ٣٧,٦( ل ادة                   ١٢٣,١لتب زي ة ب ارن ق ال م ار ري ي ل م
ال     ٤٨,٨( في المئة  ٤٣,٥نسبتـها  ار ري ق،           )  ملي اب ام الس ـ ع ي ال ف

الربع األول ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
٢٠١١

——————————————————
أوًال : حسب النوع

٢٤٣٤١٨٣١١٣٦٥٣٤٢٤٨٨٤٣٣١٦٢٥٣٠٠٧٢٥٧٩٥٢٠الودائع تحت الطلب
٢٢٦٠٢٧٢٨٣٠٥٩٣٦٧٦٢٤٣٢٣٣٧٧٢٩٨٢٨٣٢٩٧٨١٩الودائع الزمنية واإلدخارية

١٢١٨١٥١٢٣١٤٠١٣٦٠٠٧١٨٤٠٠٩١٥٦٤٩٥١٦٦٠٥٦الودائع األخرى شبه النقدية: 
١٠٢٥٨٠١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٩٣٥٩الودائع بالعملة األجنبية
٧٦٦٥٩٦٨٣١٥٨٢٥١٤٧٧٠٢٣٦٥٠١٦٠١٨        مقابل اعتمادات مستندية

٣٩٦٤٣٩١٠٦٥٨٢٢٠١٤٥٩٧عمليات إعادة الشراء (ريبو)
٧٦٠٦٨٩١٥٧٥٥٣٨٢٨٩٩٧٣٥١٠٠٨١التحويالت القائمة
ثانيًا : حسب القطاع
٤٧٤٨٩٤٥٧٣٦٠٦٦٦٧٤٢٣٧٢٠٩١٩٧٧٩٥٦٤٨٢٢١٠٢القطاع الخاص
١١٦٣٦٦١٤٣٩٥٨١٧٨٦٩٥٢١٩٦٣٠٢٠٥٢٨٦٢٢١٢٩٤القطاع العام

ثالثًا : حسب العملة
٤٨٨٦٨٠٦١٦٩٣٢٧٣٤١٤٨٧٧٩٨١٩٨٦١٧٥٣٩٠٤٠٣٦الودائع بالعملة المحلية
١٠٢٥٨٠١٠٠٦٣١١١١٩٧١١٦٠٧٣٠١٢٣٠٩٧١٣٩٣٥٩الودائع بالعملة األجنبية
٥٩١٢٥٩٧١٧٥٦٤٨٤٦١١٨٩٤٠٥٤٨٩٨٤٨٥٠١٠٤٣٣٩٦إجمالي الودائع المصرفية

جدول رقم ٤-٢ : الودائـع المصرفيــة
(نهاية الفترة)

(مليون ريال)

٤١,٢ ٤٣,٤ ٤٠,٥ ٤٦,١ ٥٣,٨

٣٨,٢ ٣٩,٤ ٤٣,٤ ٣٤,٤ ٣٠,٣

٢٠,٦ ١٧,٢ ١٦,١ ١٩,٦ ١٥,٩

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

ية
ئو
 م
سبة

ن

مكونات الودائع المصرفية: ٣-٤رسم بياني رقم  

تحت الطلب زمنية وإدخارية أخرى شبه نقدية
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الودائع حسب العملة:  ١-٤رسم بياني رقم 

الودائع بالعملة األجنبية الودائع بالعملة المحلية
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معدالت نمو الودائع المصرفية: ٢-٤رسم بياني رقم  

تحت الطلب زمنية وإدخارية أخرى شبه نقدية
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٤٧ 

ي      ١٧,١وبذلك انخفض نصيبها من إجمالي الودائع من  ة ـف في المـئ
 .م٢٠١٠في المئة نهاية عام  ١٢,٥م إلى ٢٠٠٩عام 

 
 مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص  
ارات        ( والعام  ـم ـث ـت ة، واـس وـم ي  )  قروض وسلف، وآمبياالت محـس ـف

ة            ٨,١م بنسبة   ٢٠١٠عام  ـئ ـم ي اـل ال         ٧٤,١( ـف ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـي ـل
ه                 ٩٩٢,٠ ـت ـب اض نـس ـف ـخ اـن ة ـب ارـن ة                 ٦,١مليار ريـال، مـق ـئ ـم ي اـل ـف

ار ريــال      ٥٩,٥(  ق       )  مــلـــي ام الســاـب ي الـــع وبــذلــك شــكــل إجــمــالــي     .  ـف
ام             ة ـع اـي ـه ي ـن م ٢٠١٠المطلوبات على القطاعين العام والخاص ـف

ة   ١٠٠,٧نسبة  في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسـب
 . في المئة في العام السابق ٩٧,٦

 
ـخاص       وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع اـل
ال         ٤١,٥( في المئة  ٥,٧م بنسبة ٢٠١٠في عام  ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـي ـل

ــه            ٧٧٥,٨ ـت ـب اض نـس ـف ة                 ٠,٠٤مليار ريال، مقارنة بانـخ ـئ ـم ي اـل ـف
صـارف      .  في العام السابق)  مليار ريال ٠,٣(  ـم وشكلت مطلوبات اـل

ة          ٧٨,٨م نسبة ٢٠١٠على القطاع الخاص في نهاية عام  ـئ ـم ي اـل ـف
ة             ـب ـس ـن ة ـب ارـن ـق ام                   ٧٨,١من إجمالي الودائع ـم ـع ي اـل ة  ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 . السابـق
 

ام                          ـع طـاع اـل ـق ن اـل صـارف ـم ـم ات اـل وـب طــل روض  ( أما ـم ـق
ة              ـي وـم ـك ة ـح ـي اـل د     ) للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق ـم ـق ، ـف

ة     ٢٠١٠ارتفعت في عام  ـب ة            ١٧,٦م بنـس ـئ ـم ي اـل ار       ٣٢,٠( ـف ـي ـل ـم
ه                   ٢١٤,٣لتبلغ نحو ) ريال ـت ـب اض نـس ـف ـخ اـن ة ـب ارـن ـق ال، ـم مليار رـي
ال     ٥٩,٧(في المئة  ٢٤,٧ ار رـي ق         )  ملـي اـب ام الـس ـع ي اـل ت    .  ـف ـل ـك وـش

ة    ٢١,٨م نسبة ٢٠١٠المطلوبات من القطاع العام في عام  ـئ في الـم
ي             ١٩,٤من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة    ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

م         ٣-٤جدول رقم ( نهاية العام السابق  ان رـق ـي  ٤-٤والرسمان البياـن
 ). ٥-٤ورقم 

————————————————————————
٧٣٤٥٥٧٧٥,٢٧٣٤٢٣٧٨٠,٠٧٧٥٧٥٦٧٨,٢٧٩٨٢٣٥٧٨,٣المطلوبات على القطاع الخاص

٧١٢٧٣٧٧٢,٩٧٠٨٧٦٩٧٧,٢٧٤٣٠٥٧٧٤,٩٧٦٣٩٢٣٧٤,٩االئتمان المصرفي
٧٠٣٦١٧٧٢,٠٧٠١٧٠٦٧٦,٤٧٣٥٠١٠٧٤,١٧٥٦٠١٧٧٤,٢قروض وسلف

٩١١٩٠,٩٧٠٦٣٠,٨٨٠٤٧٠,٨٧٩٠٧٠,٨آمبياالت مخصومة
٢١٨٢٠٢,٢٢٥٤٦٨٢,٨٣٢٦٩٩٣,٣٣٤٣١٢٣,٤استثمارات في أوراق مالية خاصة

٢٤١٩٨٦٢٤,٨١٨٢٣٢٤١٩,٩٢١٤٣٣٣٢١,٦٢١٨٩٦٨٢١,٥المطلوبات على القطاع العام
٣٢٠٦٥٣,٣٢٨١٣٦٣,١٣٢٢٨٥٣,٣٢٩٢٧٠٢,٩االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة
٢٠٩٩٢٠٢١,٥١٥٤١٨٨١٦,٨١٨٢٠٤٨١٨,٤١٨٩٦٩٨١٨,٦استثمارات في أوراق مالية حكومية

١١٩٢٢٤١٢,٢٧٨٤٩٧٨,٦١٢٠١٣٣١٢,١١٣٢٣٩٩١٣,٠أذونات خزينة
٩٠٦٩٦٩,٣٧٥٦٩١٨,٢٦١٩١٥٦,٢٥٧٢٩٩٥,٦سندات حكومية

٩١١٠,١١٣٦٥٠,١١٩٤٦٠,٢٢١٤٠٠,٢مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية
٩٧٧٤٥٤١٠٠,٠٩١٧٩٢٦١٠٠,٠٩٩٢٠٣٤١٠٠,٠١٠١٩٣٤٣١٠٠,٠المجمــوع

النصيب 
المئوي 
للمجموع المبلغ

النصيب 
المئوي 
للمجموع المبلغ

———————
النصيب 
المئوي 
للمجموع

النصيب 
المئوي 
المبلغللمجموع المبلغ

٢٠١٠

جدول رقم ٤-٣ : مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام
(نهاية الفترة)

٢٠٠٩
———————

٢٠٠٨
——————————————

(مليون ريال)
الربع األول ٢٠١١

رسم بياني رقم ٤-٤: مطلوبات المصارف حسب القطاع  
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رسم بياني رقم ٤-٥: مطلوبات المصارف حسب النوع    
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٤٨ 

 االئتمان حسب النشاط االقتصادي 
ود األنشـطـة                    ـن ي حسـب ـب صـرـف ـم تباين  توزيع االئتمان اـل

ان   ٢٠١٠االقتصادية لعام  ما بين توسع وانكماش، فقد ارتفع االئتـم
ات                   خـدـم از واـل ـغ اه واـل ـي ـم اء واـل رـب ـه المصرفي الممنوح لقطاع الـك

ة    )  مليار ريال ٥,٩(في المئة  ٤٤,٠الصحية األخرى بنسبة  ارـن ـق ـم
ان   . في المئة في العام السابق ٢٥,٧بارتفاع نسبته  ـم آما ارتفع االئـت

ة       ســب ة            ٢٤,٤المصرفي لقطاع البناء والتشييد بـن ـئ ـم ي اـل  ١٠,٩( ـف
ق       ١٧,٧مقارنة بانكماش نسبته )  مليار ريال ام السـاـب ـع . في المئة اـل

وشهد قطاع الصناعة واإلنتاج ارتفاع االئتمان المصرفي  الممنوح 
اض         ) مليار ريال ١٥,٠( في المئة  ٢٠,٠له بنسبة  خــف اـن ة ـب ارـن ، مـق

ي        .  في المئة في العام السابق ٥,٤نسبته  صـرـف ـم ان اـل وتوسع االئتـم
ة      ي     ١٧,٦الممنوح لكل من قطاع الزراعة وصيد األسماك بنســب ـف

 االئتمان المصرفي حسب اآلجال
ر األجـل          ة        ( ارتفع االئتمان المصرفي قصــي ن ســن ل ـم ) أـق

م ٢٠١٠الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عـام      
ال،      ٤٥٦,٢ليبلغ )  مليار ريال ٦,٥( في المئة  ١,٥بنسبة  ار رـي ملـي

ام  )  مليار ريال ٢٧,٠( في المئة  ٥,٧مقارنة بانكماش نسبته  في الـع
ى  ( م  ٢٠١٠وزاد االئتمان متوسط األجل في عـام . السابق سنــة إـل

 ١٢٦,٨ليبلغ ) مليار ريــال ٩,٧(في المئة  ٨,٣بنسبــة ) سنوات ٣
ــه      ة            ١٢,٠مليــار ريـال مقارنـة بارتفــاع نسبـت ـئ ـم ــي اـل  ١٢,٥( ف

ر  ( وارتفع االئتمان طويل األجل .  في العام السابق)   مليار ريال أآـث
ال       ٢٢,٢(في المئة  ١٣,١بنسبة ) سنوات ٣من  ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـي ـل

ار   ٦,٥(في المئة  ٤,٠مليار ريـال، مقارنة بنمو نسبته  ١٩٢,٣ ملـي
 . في العام السابق) ريال

 

النصيبالنصيبالنصيب
المئويالمئويالمئوي

————————————————————————
١٠٩٨٠١,٥٨٧٣١١,٢١٠٢٦٩١,٤١٠١٢٠١,٣الزراعة وصيد األسماك

٧٩٣٣٣١١,١٧٥٠٤٤١٠,٦٩٠٠٨٢١٢,١٩٤٧٣١١٢,٤الصناعة واإلنتاج
٤٢٦٥٠,٦٥٣٣٧٠,٨٥٨١٨٠,٨٦١٣٥٠,٨التعدين والمناجم

١٠٦٢٩١,٥١٣٣٦٥١,٩١٩٢٤٣٢,٦١٨٦٠٤٢,٤الكهرباء والمياه وخدمات أخرى
٥٤٣٧١٧,٦٤٤٧٤١٦,٣٥٥٦٤٤٧,٥٥٦٠١٨٧,٣البناء والتشييد

١٧٦٨٥٨٢٤,٨١٦٩٢٢٠٢٣,٩١٨١١٣٢٢٤,٤١٩٠٢٩٧٢٤,٩التجارة
٣٧٨١٤٥,٣٣٨٤١٥٥,٤٤٢٩٩٢٥,٨٤٨٠٣٨٦,٣النقل واالتصاالت

١٦٨١٢٢,٤٢١٢٥٨٣,٠١٧٧٥٦٢,٤١٣١٩٥١,٧التمويل
٣٢٣٢٤٤,٥٤٦١٢٣٦,٥٣٥٦٦٠٤,٨٣٧٥١٥٤,٩الخدمات

٢٨٩٣٥١٤٠,٦٢٨٦٥٣٦٤٠,٤٢٨٤٤٦١٣٨,٣٢٨٩٢٧١٣٧,٩نشاطات أخرى متنوعة

٧١٢٧٣٧١٠٠,٠٧٠٨٧٦٩١٠٠,٠٧٤٣٠٥٧١٠٠,٠٧٦٣٩٢٣١٠٠,٠المجمــوع

الربع األول ٢٠١١
———————

المبلغ
———————

المبلغ النصيب المبلغ
المئوي

المبلغ
——————————————

جدول رقم ٤-٤ : االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
(نهاية الفترة)

(مليون ريال)
٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

رسم بياني رقم ٤-٦: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 
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الزراعة وصيد األسماك الصناعة واإلنتاج التعدين والمناجم الماء، والكهرباء والمرافق األخرى
البناء والتشييد التجارة النقل واإلتصاالت التمويل
الخدمات أخرى
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٤٩ 

روض               ٢١,٢مليار ريال، أي ما نسبته  ـق ي اـل اـل ن إجــم ة ـم في المـئ
ال      ٠,٩( في المئة  ٢,٣االستهالآية، مقارنة بنمو نسبته  ار رـي ـي ) مـل

ي            .  في العام السابق ضـت ـف خــف د اـن ـق أما قروض بطاقات االئتمان ـف
ال    ٠,٢( في المئة  ٢,٦م بنسبة ٢٠١٠عام  غ        )  مليار رـي ـــل ـب ـت  ٨,٤ـل

ار     ٠,٢(فــي المئة  ٨,٨مليار ريال، مقـارنة بانخفاض نسـبتـه  ـي ـل ـم
ــــال ــــق                   )  رـي ــــاـب ــــام السـ ـــــع ــــي اـل ــــم            ( ـف  ، ٥-٤جـــــدول رـق

 ).٧-٤والرسم البياني رقم 
 

 القروض المشترآة 
ة      رـآ تشير البيانات األولية إلى ارتفاع عدد القروض المشــت

ة                           خـارجــي صـارف اـل ـم ع اـل ف ـم حـاـل ـت اـل ة  ـب ـي بين المصارف المحـل
ه          ٢٠١٠للمقيمين في عام  ـت ا نســب ـم ام                 ٦,٠م ـب ـع ة عـن اـل ـئ ـم ي اـل ـف

ة            ٢١٢م لتبلغ ٢٠٠٩ ســب ـن ن ـب ـي ـم ـي قرضًا، بينما انخفضت لغير المـق
ذه                    ٣٢في المئة لتبلغ  ٢٠,٠ غ ـه اـل ـب ي ـم اـل خــفض إجــم قرضًا، واـن

ام       ٤,١م بنسبة ٢٠١٠القروض للمقيمين في عام  ـع في المئة عـن اـل
ر                       ٩٣,٧السابق لتبلغ  ـي ـغ ي ـل اـل خــفض اإلجــم ا اـن ـم ـي ال، ـف مليار رـي

 . مليار ريال ٢٤,٦في المئة لتبلغ  ١,٦المقيمين بنسبة 
 

 الجدارة االئتمانية في القطاع المصرفي
تعد مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي ينبغي على                   

وزادت أهمية   .  المصارف إدارتها بشكل سليم في جميع األوقات           
. إدارة هذه المخاطر بزيادة حجم االئتمان المصرفي الممنوح                      

وإلدارة مخاطر االئتمان من الالزم توافر قاعدة معلومات عن                    

اض   ١٠,٣، ليبلغ ) مليار ريال ١,٥( المئة  مليار ريال مقارنة بانخـف
ل واالتصـاالت      ٢٠,٦نسبته  في المئة في العام السابق، وقطاع النـق
ه             )  مليار ريال ٤,٦( في المئة  ١١,٩بنسبة  ـت اع نســب ـف ارـت ة ـب ارـن مـق
ة           ١,٦ ســب ـن  ٩,٠في المئة العام السابق، وقطاع التعدين والمناجـم ـب

ادة           ٥,٨ليبلغ )  مليار ريال ٠,٥(في المئة  زـي ة ـب ارـن ـق مليار ريال ـم
ي            .  في المئة العام السابق ٢٥,١نسبتها  صـرـف ـم ان اـل ـم ـت وارتفع االـئ

مليار  ١٨١,١في المئة ليبلغ  ٧,٠الممنوح إلى قطاع التجارة بنسبة 
ق                    ٤,٣ريال مقارنة مع تراجع نسبته  ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل . ـف

ة     ٢٢,٧وشهد قطاع الخدمات أعلى نسبة انكماش  بنسبة  (في المـئ
ه        ٣٥,٧ليبلغ )  مليار ريال ١٠,٥ ـت اع نســب مليار ريال مقارنة بارتـف
ق  ٤٢,٧ ي               .  في المئة في العام الساـب صـرـف ـم ان اـل ـم ـت ـمش االـئ ـك واـن

ال       ٣,٥( في المئة  ١٦,٥الممنوح لقطاع التمويل بنسبة  ار رـي ـي ـل ) ـم
ي        ٢٦,٤مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته  ١٧,٨ليبلغ  ة ـف ـئ ـم في اـل

 ).٦-٤والرسم البياني رقم  ٤-٤جدول رقم (العام السابق 
 

 القروض االستهالآية وقروض البطاقات االئتمانية
وسـع      ١٩٩٩اتجهت المصارف التجارية منذ عام   ـت م إلى اـل

مليار  ٣٨,٤في منح القروض االستهالآية لألفراد  لترتفع من نحو 
ة   ١٩٨,٨م إلى نحو ٢٠٠١ريال في نهاية عام  مليار ريال في نهاـي

وعـات           .  م٢٠١٠عام  دـف ـم ظـام اـل ويعود السبب في ذلك إلى توفير ـن
ي                          الء ـف ـم ـع ات اـل ى حسـاـب اشـرة إـل ـب ب ـم رواـت وإلمكانية تحويل اـل

روض                 ـق ن اـل وع ـم ـن ذا اـل ـه ًا ـل ع   .  المصارف مما يوفر ضماـن ـف وارـت
ة         ٢٠١٠إجمالي هذه القروض في عام  ســب ـن ــة                ١٠,٥م ـب ـئ ـم ي اـل ـف

ة          ٣,٤، مقارنة بارتفاع نسبته  )مليار ريال ١٨,٩( ـئ ـم ي اـل  ٥,٩( ـف
وباستعراض مكونات هذه القروض، .  في العام السابق)  مليار ريال

ــة     ٧,٨يالحـظ ارتفـاع القـروض ألغراض أخـرى بنسبـة  ـئ في الـم
 ٦٧,٢مليار ريال، ممثلة ما نسبته  ١٣٣,٥لتبلغ ) مليار ريال ٩,٦(

ه    ـت في المئة من إجمـالي القروض االستهالآية، مقارنة بارتفاع نسـب
ال         ٢,١( في المئة  ١,٧ ار رـي ـي ـل ق         )  ـم ام السـاـب ـع ي اـل ـعت    .  ـف ـف وارـت

ة          ســب ـن ي     ٢٩,٣القروض الممنوحة ألغراض التمويل العقاري ـب ـف
ه                    ٢٣,١لتبلغ ) مليار ريال ٥,٢(المئة  ـت ا نســب ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم
اع       ١١,٦ ـف ارـت في المئة من إجمالي القروض االستهالآية مقارنة ـب
ال    ٣,٠(في المئة  ١٩,٨نسبته  ق         )  مليار رـي ام السـاـب ـع ي اـل ا   .  ـف ـم ـآ

ي        دات ـف ـع ـم ارتفع االئتمان  الممنوح ألغراض شراء السيارات واـل
 ٤٢,٢ليبلغ  )  مليار ريال ٤,١(في المئة  ١٠,٧م بنسبة ٢٠١٠عام 

السنـة
اإلجماليأخـرىسيارات ومعداتعقـار(نهاية الفترة)

———————————————————————
٢٠٠٦١٣٦٩٠,٠٣٤٢٦١,٨١٣٢٧٢٦,٤١٨٠٦٧٨,٢٧٣٤٩,٣

٢٠٠٧١٤١٣٦,٩٣٧٥٨٨,٢١٢٦٦٨٢,٨١٧٨٤٠٧,٨٩٢٥١,١

٢٠٠٨١٤٩٠٦,٠٣٧٢٦١,٣١٢١٨١٧,٣١٧٣٩٨٤,٦٩٤٥١,٦

٢٠٠٩١٧٨٦٠,١٣٨١٣٤,٥١٢٣٩٢٣,٦١٧٩٩١٨,٢٨٦٢١,٢

٢٠١٠٢٣٠٨٧,٧٤٢٢٠٩,٠١٣٣٥٣٧,٩١٩٨٨٣٤,٦٨٣٩٩,٧
 *     تشمل فيزا وماسترآارد وأمريكان إآسبريس وأخرى.

جدول رقم ٤-٥ : القروض االستهالآية لألفراد وقروض بطاقات االئتمان
(مليون ريال)

القروض االستهالآية
بطاقات االئتمان*————————————————————————————————

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

٢٢٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ الربع األول 
٢٠١١

ال
ري

ار 
ملي

اجمالي القروض االستهالآية: ٧-٤رسم بياني رقم  
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 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
ي              ة ـف جـارـي ـت صـارف اـل انخفضت الموجودات األجنبية للـم

حـو        )  مليار ريال ١٧,٨( في المئة  ٨,٤م بنسبة ٢٠١٠عام  غ ـن ـل ـب لـت
 ٥٦,٩( في المئة  ٣٧,٠مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته  ١٩٣,١

 ، في العام السابق) مليار ريال
 

ة       جـارـي ـت وانخفضت المطلوبات األجنبية على المصارف اـل
ة      ٥,٠م بنسبة ٢٠١٠في عام  ـئ ال         ٥,٠( في الـم ار رـي ـي ـل غ     )  ـم ـل ـب ـت ـل
 ١٢,٨( في المئة  ١١,٤مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته  ٩٤,٧

، والرسمان البيانيان ٦-٤جدول رقم ( في العام السابق )  مليار ريال
 ). ٩-٤، ورقم  ٨-٤رقم 

 
وجـودات                        ـم ي اـل خــفض صـاـف طـورات اـن ـت ذه اـل ـه ونتيجة ـل

ة                جـارـي ـت صـارف اـل ـم ـل اقصـًا              ( األجنبية ـل ة ـن ـي ـب وجـودات األجــن ـم اـل
ي عـام       )  المطلوبات األجنبية ة         ٢٠١٠ـف ســب ـن ة                 ١١,٥م ـب ـئ ـم ي اـل ـف

مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته  ٩٨,٤ليبلغ )  مليار ريال ١٢,٨( 
 . في العام السابق) مليار ريال ٦٩,٧(في المئة  ١٦٧,٩

 
 احتياطيات المصارف التجارية

صـارف           ـم ات اـل دوق           ( انخفضت احتياطـي ي الصــن د ـف ـق ـن اـل
ي     ٢٠١٠في عام ) والودائع لدى مؤسسة النقد ار       ٠,٨م بحـواـل ـي ـل ـم

ة               ١٥٩,٣في المئة لتبلغ  ٠,٥ريال، أو بنسبة  ارـن ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم

م أآثر من    ٢٠١١بنهاية عام    )  سمة(ويبلغ عدد أعضاء      .  العمالء
حاليًا أآثر من ثالثين طلب لاللتحاق        )  سمة(عضو وتدرس      ١٠٠

بعضويتها، منها ما تم اعتماده رسميًا ومنها ما يزال في مرحلة                    
 .التقييم

 
في إطار سعيها نحو توفير بيئة استثمارية سليمة، أطلقت          و

م، حملة إعالمية واسعة    ٢٠٠٩السابع من أآتوبر عام       في  )   سمة(
وهو مشروع يهدف إلى     ).  آل شيكاتنا برصيد  ...    ٢٠١٠(بعنوان  

وفي .  الحد من الشيكات بال رصيد من خالل نظام تسجيل لها                      
م ، بدأت  المصارف السعودية            ٢٠١٠األول من يناير من عام           

تطبيق تسجيل الشيكات المرتجعة ، من خالل اعتماد آلية تبلغ بها               
عن الشيكات المرتجعة من  العمالء، سواء أفرادًا أو                        )  سمة(

 . شرآات أو مؤسسات مالية وإظهارها ضمن تقاريرهم االئتمانية
 

دأت       ة  ( وفيما يخص نظام التقارير التجارية، ـب ي  )  ســم ـف
ة عشـر                        ٢٠١٠عام  ل عـن تســع ـق ا ال ـي ود ـم ) ١٩( م بتضافر جــه

ر        ارـي ـق ـت مصرفا عامًال في السوق السعودي البدء باالستعالم عن اـل
الت                         ـي ســه ـت ب اـل طــل ة ـل دـم ـق ـت ـم ؤسـسـات اـل ـم التجارية للشرآات واـل
اسـًا       ـي االئتمانية باعتبارها متطلبًا أساسيًا لتقييم الجدارة االئتمانية وـق
م                  ن ـث وحـة وـم ـن ـم ـم الت اـل ـي للمخاطر المترتبة على العالقة والتســه

 . الموافقة على التمويل من عدمه
 

خالل الفترة القادمة إلى إطالق نظام                 )  سمة(وتسعى     
التحذير ومكافحة االحتيال، وهو نظام يهدف إلى الحد من عمليات            
االحتيال الخاصة بكافة المعلومات والمنتجات االئتمانية، وذلك عن     
طريق تتبع دقيق لكل حالة على حده، وتتبع آافة العمليات الخاصة            

ويهدف النظام إلى الكشف والتحذير من عمليات االحتيال                  .  بها
الخاصة بتسجيل الطلبات، وعمليات االحتيال الخاصة بالعمليات             

) سمة(آما ستقوم    .  المالية، وعمليات االحتيال الخاصة بالتحصيل      
بإطالق نظام تسجيل الضمانات، ونظام القرار االئتماني، والذي               
يقوم على توفير القرار االئتماني وفق آليات معينة ودقيقة لكافة                   

من خالل قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة             )  سمة(أعضاء   
 .لديها، الخاصة باألفراد أو الشرآات

 
 الصكوك غير المتعارضة مع الشريعة اإلسالمية

ام    ـع ة واحـدة،             ٢٠١٠ُأصدرت خالل اـل وك لشـرـآ م، صــك
اء " وهي ي حـجـم            "  الشرآة السعودية الموحدة للكهرـب اـل غ إجــم ـل وـب

مليار ريـال منذ بداية إصدار الصكوك ليصبح إجمالي  ٧ إصدارها
ي      ٧,٣٥م من الصكوك  ٢٠١٠ما ُأصدر حتى نهاية ــال ـف مليار ري

ام                      ـع ي اـل ن ـف ـي ـت وك شـرـآ ة   : " م ٢٠٠٩حين طُـرحـت صــك الشـرـآ
دره     "  السعودية الموحدة للكهرباء ي ـق اـل ــال        ٧ بمبلغ إجـم ار ري ـي ـل ـم

دره            " البنك السعودي الهولندي"و ي ـق اـل غ إجــم ـل ـب ـم ون     ٧٢٥ ـب ـي ـل ـم
ي                    .ريـال ي عـاـم وك ـف داول الصــك ي حـجـم ـت م  ٢٠٠٩وبلغ إجماـل

ذة        ٤٦١ م نحو٢٠١٠و ـف ـن ـم مليون ريـال، ووصل عدد الصفقات اـل
ة   ١٢٥ إلى ـق وحـدة                          .صـف ـم ة اـل ودـي ة الســع ا جـاء صـك الشـرـآ ـم ـآ

ات             "  ١آهرباء السعودية" للكهرباء ـق ث عـدد الصــف األعلى من حــي
ى                 ٥٨ المنفذة إذ بلغت ت إـل داول وصــل ة ـت ـم ـي  ٦,٣٢٥صفقة، وبـق
 .مليون ريـال
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الموجودات والمطلوبات األجنبية  : ٨-٤رسم بياني رقم  
للمصارف

الموجودات األجنبية المطلوبات األجنبية
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٥

١٠

١٥

٢٠
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نسبة الموجودات والمطلوبات  : ٩-٤رسم بياني رقم  
األجنبية إلى إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف

الموجودات األجنبية المطلوبات األجنبية
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ي           ٦٤,٨مليار ريال، أو ما نسبته  ٦٣,٠بارتفاع قدره  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ع                     .  العام السابق وداـئ اش اـل ـم ـك ن اـن اض ـم ـف ـخ ذا االـن وجاء معظم ـه

ي         ٠,٦الجارية لدى مؤسسة النقد التي انخفضت من  ال ـف ار رـي ملـي
ام                ٠,٣م إلى ٢٠٠٩عام  ي ـع ال ـف ار رـي ـي ـل ة         ٢٠١٠ـم ـب ـس ـن م أي ـب
ة        ) مليار ريال ٠,٣٥( في المئة  ٥٤,٢ ـي ظـاـم ـن ، بينما نمت الودائع اـل

ال، أي          ٥٤,٦مليار ريال لتبلغ  ٤,٣لدى المؤسسة بنحو  ار رـي ـي ـل ـم
ق                         .   في المئة ٨,٥بنسبة  ادـي ي صــن د ـف ـق ـن ع اـل ـف ل، ارـت اـب ـق ـم ي اـل وـف

الربع األول ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

——————————————————
١٢٢١٨١٠٠١٩١١٠٠٧١٠٨٥٦١٥٤٥٠١٥٢٧١النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد : 
١٠١٢٣١٤٣٧٥١٦٤٦٢٩٦٢٥٩١ودائع جارية
٢٣٧٥٩٣٦١٤٢٤٤٢٩٧٥٠٣٢٢٥٤٥٩٤٥٦٨٦٩ودائع نظامية
١٥٠٧٢٥٩٣١٠٤١١١٦٩٨٢٩٣٨٨٩٧٣٩٥٠٧٥ودائع أخرى

٥٢٠٦١١٠٨٦١٤٩٧١٧١١٦٠١١٨١٥٩٣١٣١٦٩٨٠٦احتياطيات المصارف
النسب (٪ ) إلى الودائع المصرفية

٢,١١,٤١,٣١,٢١,٦١,٥النقد في الصندوق
ودائع لدى مؤسسة النقد : 

٠,٢٠,٤٠,١٠,١٠,٠٠,٢ودائع جارية
٤,٠٥,٠٥,٢٥,٤٥,٥٥,٥ودائع نظامية
٢,٥٨,٣٤,٩١٠,٥٩,٠٩,١ودائع أخرى

٨,٨١٥,١١١,٥١٧,٠١٦,٢١٦,٢٧احتياطيات المصارف

(بنهاية الفترة)
(مليون ريال)

جدول رقم ٤-٧ : احتياطيات المصارف التجارية

النسبة المبلغ
المئوية

النسبة المبلغ
المئوية

النسبة المبلغ
المئوية

———————————————————————————
الموجودات األجنبية

١٢٧٥٨٢٧,٨-١٦,٠-٤١٢٠١٣٤٦٢٧٤٥٩٣٢١٣٩٦٩٥١,٣٦٥٧٣مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية
-١٧,٧-٥٥٦٤-٢٨,٣-١١١٦٤-٥,٦-٣٩٤٣٤٢٨٢٧٠٣١٣٥٧٢٣٤٦مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

-١١,٩-١٩٦٩-٨,٠-١٤٢٩-١٠,٧-١٧٩٤٧١٦٥١٨١٦٥٩٣٢١٤٢مبالغ مستحقة على جهات أخرى
١١٢٣٣٧١١٣٧١١١٢٥٣٥٢٤٧٤٥١٧٣,١١٣٧٤١,٢٧٠٣٢٥,٦االستثمارات في الخارج

١٢٢٥٧٥,٦-٨,٤-٢١٠٩١٨١٩٣١٢٧٢١٩٢٣٤٥٦٩٣٢٣٧,٠١٧٧٩٢اإلجمالي
المطلوبات األجنبية

-٦,٩-١٢١٠٦٢٩,٠٣٤٢١-٧,٩-٤١٧٦١٥٣٨٦٧٤٩٧٥١٣٥٩٣مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية
-١٠٣,٩-١٠٦٧٧-٥٩,٦-١٥٠٧٦-١٤,٠-٢٥٣١١١٠٢٣٦١٠٢٧٧٤١٣٥مبالغ مستحقة للفروع في الخارج
٧٩٧٢,٥-٦,٢-٢٠٠٨-١٣,٤-٣٢٦١٠٣٠٦٠٣٣٢١٠٦٥٠٥٥مبالغ مستحقة على جهات أخرى

-١٤,٤-١٣٣٠٠-٥,٠-٤٩٧٧-١١,٤-٩٩٦٨٣٩٤٧٠٦٩٢١٣٤١٢٧٨٣اإلجمالي
٢٥٥٥٨٢٠,١-١١,٥-١١١٢٣٥٩٨٤٢١١٢٧١٠٠٦٩٧١٥١٦٧,٩١٢٨١٥صافي الموجودات األجنبية

٢٠١٠

٢٠٠٩
—————————————————————

التغيــرالمبلــغ
(مليون ريال)

———————————————————————— ———————————

٢٠٠٩

الربع األول ٢٠١١ ٢٠١٠
الربع األول 
٢٠١١

(بنهاية الفترة)
جدول رقم ٤-٦ : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية

و     غ                  ٤,٦المصارف  بنـح ـل ـب ـي ال ـل ار رـي ـي ـل ال،          ١٥,٥ـم ار رـي ـي ـل ـم
ة      ـب ة             ٩,٥وانخفضت الودائع  األخرى لدى المؤسسة بنـس ـئ ـم ي اـل ـف

 ).٧-٤جدول رقم . (مليار ريال ٨٩,٠لتبلغ ) مليار ريال ٩,٣(
 

 رأس المال واالحتياطيات
ام        م ٢٠١٠ارتفع رأس مال واحتياطيات المصارف في ـع
غ       ٨,٨مليار ريال، أي بنسبة  ١٤,٤بحوالي  ـل ـب  ١٧٨,٠في المئة لـي
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حـو               ـن ة ـب ـي ة اإلضـاـف ـي اـل المطلوبات من القطاع العام من الموارد الـم
وارد         ٥,٢مليار ريال، أي ما نسبته  ٤,١ ـم ي اـل اـل في المئة من إجــم

ار       ٥,٠( م تسديد المصارف  نحو   ٢٠١٠وشهد عام . المضافة ـي ـل ـم
ة          ٦,٣من المطلوبات األجنبية عليها، أي ما نسبته )  ريال ـئ ـم ي اـل ـف

 ). ٩-٤جدول رقم (من إجمالي الموارد المالية المضافة 
 
 أرباح المصارف التجارية 

م ٢٠١٠بلغ صافي أرباح المصارف التجارية بنهاية عـام       
داره                  ٢٦,١نحو  ـق اض ـم خــف اـن ال، ـب ار رـي ال،           ٠,٦ملـي ار رـي ـي ـل ـم

ة               ٢,٣وانخفاض نسبته  ـغ اـل ـب ة اـل ـق ة السـاـب في المئة عن أرباح الســن
اضـًا     ٢٠٠٩وسجلت المصارف في عام ، مليار ريال ٢٦,٨ خــف م اـن

ة عـن      ١٠,٤مليار ريال، أي بنسبـة  ٣,١في أرباحها بنحو  في المـئ
 . م٢٠٠٨أرباح عام 

 
 عدد المصارف وفروعها

بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية عام     
م واحدًا وعشرين مصرفًا بما في ذلك فروع بنوك خارجية            ٢٠١٠

بنك الكويت الوطني، ودويتشه بنك، وبنك مسقط، وبنك            :  لكٍل من 
وارتفع عدد فروع      .  البحرين الوطني، وبنك جي بي مورغان              

ووفقًا .  فرعًا مقارنة بالعام السابق     ١٥٩١المصارف التجارية لتبلغ    
لتوزيع الفروع حسب المناطق اإلدارية، تحظى منطقة الرياض بـ           

في المئة من اإلجمالي، ومنطقة         ٣٠,٢فرعًا، أي ما نسبته         ٤٨١
في المئة من      ٢٢,٦فرعًا، أي ما نسبته         ٣٦٠مكة المكرمة بنحو     

 ١٩,٠فرعًا، أي ما نسبته        ٣٠٣اإلجمالي، والمنطقة الشرقية بعدد      
 ٦,٢فرعًا أي مانسبته       ٩٩في المئة من اإلجمالي، ومنطقة عسير         

فرعًا أي ما نسبته       ٩٦في المئة من اإلجمالي، ومنطقة القصيم بـ           

ة             ٣١,٨مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره  ســب ـن ال، أي ـب مليار رـي
ق         ٢٤,١ ام السـاـب ـع ال              .  في المئة في اـل ـم ة رأس اـل ـعت نســب ـف وارـت

ي عـام                ١٦,٦واالحتياطيات إلى إجمالي الودائع من    ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ي  ٢٠١٠في المئة في عام  ١٨,١م إلى ٢٠٠٩ م، وزادت إلى إجماـل

حـو          ١٢,٦الموجودات بنسبة بلغت  ـن ة ـب ي     ١١,٩في المئة مقارـن ـف
وجـودات           .  المئة في العام السابق ـم ى اـل ال إـل ـم وبلغت نسبة رأس اـل

ة عـام             اـي ـه ي ـن م ٢٠١٠مرجحة المخاطر وفقًا لمعيار لجنة بازل ـف
في المئة  وهو أآثر من ضعف المعدل الموصى به من  ١٧,١نحو 

 ). ٨-٤جدول رقم (في المئة  ٨,٠لجنة بازل البالغ 
 

ة خـالل           جـارـي ـت مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف اـل
 م٢٠١٠عام 

ل                ة ـآ جـارـي ـت صـارف اـل ـم ـل تمثل الموارد المالية المضافة ـل
ن         ي حــي زيادة في جانب الخصوم وانخفاض في جانب األصول، ـف
ب                       ي جـاـن ادة ـف ل زـي خـصـوم أو ـآ ب اـل يعبر آل انخفاض في جاـن

وارد         ـم ك اـل ـل غ     ٢٠١٠وخـالل عـام       .  األصول عن استخدام ـت ـل م، ـب
ة               ٧٩,١إجمالي الموارد المالية المضافة نحو  ارـن ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم

ه                 ١٨٦,١بنحو  ـت اض نســب خــف اـن ق أي ـب مليار ريال في العام السـاـب
ادة                    .  في المئة ٥٧,٥ ي زـي ة ـف ضـاـف ـم ة اـل ـي اـل ـم وارد اـل وترآزت الـم

ن                     ٤٤,٣الودائع المصرفية بنحو  ل جـزء ـم ـي ال، وتســي ار رـي ـي ـل ـم
اعـدة   ١٧,٨األصول األجنبية بمبلغ و قدره  مليار ريال، وارتفاع الـق

 .مليار ريال ١٣,٧الرأسمالية بنحو 
 

ة                   جـارـي ـت صـارف اـل ـم ات، زادت اـل خـداـم وفي جانب االسـت
حـو       ـن ا               ٤١,٥مطلوباتها من القطاع الخاص ـب ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم

ة              ٥٢,٥نسبته  ضـاـف ـم وارد اـل ـم ي اـل اـل ت    .  في المئة من إجــم وحـظــي

النصيب المئويالمبلغاالستخداماتالنصيب المئويالمبلغالمصادر
—————————————————————————

٤١,٥٥٢,٥االحتياطات النقدية٤٤,٣٥٦,٠الودائع المصرفية
٤,١٥,٢المطلوبات االجنبية١٣,٧١٧,٣القاعدة الرأسمالية

٢٧,٩٣٥,٣األصول األجنبية٠,٨١,٠المطلوبات على القطاع الخاص
٠,٦٠,٨أصول أخرى متنوعة١٧,٨٢٢,٥تسييل أوراق مالية

٥,٠٦,٣مطلوبات أخرى٢,٥٣,٢المطلوبات على المؤسسات العامة

٧٩,١١٠٠,٠اإلجمالي٧٩,١١٠٠,٠اإلجمالي

جدول رقم ٤-٩ : الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام ٢٠١٠م
(مليار ريال)

الربع األول ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
٢٠١١

——————————————————
٧٩٩٤٧١٠٦٠٢٦١٣١٨٢٢١٦٣٦٤٢١٧٨٠٢٥١٩٧١٩٧رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات آنسبة مئوية من: 
١١,١١٢,٥١٤,٠١٦,٦١٨,١١٨,٩الودائع المصرفية

٩,٣٩,٩١٠,١١١,٩١٢,٦١٣,٣إجمالي الموجودات
نسبة رأس المال إلى الموجودات مرجحة

٢١,٩٢٠,٦١٦,٠١٦,٥١٧,١١٧,٣المخاطر (معيار بازل)

(بنهاية الفترة)
(مليون ريال)

جدول رقم ٤-٨ : رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية



 ٤٧التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع المصرفي

     

 

٥٣ 

ة   )  ATMs(عملياتها، وارتفع عـدد أجهـزة الصـرف اآللـي  ـل العاـم
غ        ٩,٤في المملكة  بنسبة  ـل ـب ـي ة           ١٠٨٨٥في المئة ـل ارـن ـق ازًا ـم جــه

ق             ١١,٩بزيادة نسبتها  ام السـاـب ـع ي اـل ة ـف ل،        .  في المـئ اـب ـق ـم ي اـل وـف
ة        ســب ـن غ                ١١,٣انخفض عدد البطاقات المصدرة ـب ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

فرعًا،   ٧٠في المئة من اإلجمالي، ومنطقة المدينة المنورة بـ             ٦,٠
 ).١٠ – ٤جـدول رقـم (في المئة من اإلجمالي  ٤,٤أي ما نسبته 

 
 م٢٠١٠تطورات التقنية المصرفية في عام 

 عمليات غرف المقاصة : أوًال
اصـة                   ـق ـم ة اـل ة والشـخـصــي جـارـي ـت انخفض عدد الشيكات اـل

ة    ٢٠١٠بواسطة غرف المقاصة بالمملكة في عام  ي     ٠,٧م بنسـب ـف
ة                 ٦١٥٧المئة، إلى  ســب ـن ا ـب ـه ـت ـم ـي ي     ٥,٦ألف شيك، وارتفعت ـق ـف
ار     ٥٤٣,١م إلى ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٥١٤,٥المئة، من  ـي ـل ـم

ي عـام                       .  م٢٠١٠ريال في عـام     ك ـف ة الشــي ـم ـي وسـط ـق ـت ع ـم ـف وارـت
ي عـام          ٨٣٠١٠في المئة، من  ٦,٣م بنسبة ٢٠١٠  ٢٠٠٩ريال ـف

 .م٢٠١٠ريال في عام  ٨٨٢٣٠إلى 
 

ن خـالل               ة ـم وانخفض عدد الشيكات التجارية والشـخـصــي
ان                  ة، وـآ ـك ـل ـم ـم ي اـل سـة ـف ـي المقاصة اآللية في غرف المقاصة الرـئ

ون   ٢,٣في المئة تبلغ  ٠,٦االنخفاض في غرفة الرياض بنسبة  ملـي
غ             ٢,٠شيك، وفي غرفة الدمام بنسبة  ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ون       ١,٦في اـل ـي ـل ـم

غ                 ٢,٤وفي غرفة جازان بنسبة .  شيك ـل ـب ة ـت ـئ ـم ي اـل ف     ٢٣,٨ـف أـل
ألف شيك،  ١٤٦,٦في المئة ليبلغ  ٤,٥شيك، وفي غرفة أبها بنسبة 

ف     ١٥٢,٦في المئة لتبلغ  ٧,٠وفي غرفة المدينة المنورة بنسبة  أـل
ـمت                 ،  شيك ي ـت ـت ة اـل ة والشـخـصــي وانخفض عدد الشيكات التجـارـي

غ            ٧,٦مقاصتها آليًا في غرفة الطائف بنسبة  ـل ـب ـت ة ـل ـئ  ٤٢,٥في الـم
ة     .  ألف شيك ســب ـن وفي المقابل، ارتفع عدد الشيكات في غرفة جدة ـب

ات                      ١,٤في المئة لتبلغ  ١,٣ ـك ع عـدد شــي ـف ا ارـت ـم ك، ـآ مليون شــي
غ        ٠,٧المقاصة في غرفة بريدة بنسبة  ـل ـب ـت ف     ٢٤٩,٩في المئة ـل أـل

غ       ٦,٠شيك، وفي غرفة مكة المكرمة بنسبة  ـل ـب  ١٣٥,١في المئة لـت
في المئة لتبلغ  ١,٦ألف شيك، وارتفع عددها في غرفة تبوك بنسبة 

 ).١٠-٤رسم بياني رقم (ألف شيك،  ٥٤,٨
 

 ) SPAN(الشبكة السعودية للمدفوعات : ثانيًا 
م  ٢٠١٠استمرت الشبكة السعودية للمدفوعات خالل عـام     

ة       ـي ات اآلـل في تحقيق اإلنجازات، حيث استمر النمو في حجم العملـي
ل    .  ألجهزة الصرف اآللي ونقاط البيع والبطاقات المصرفية ـم ـع واـل

. مستمر لتقديم خدمات مصرفية آلية تمتاز بالسرعة والدقة واألمان
ع   ٢٠١٠وحققت الشبكة السعودية خالل عام  ـي م نموًا إيجابيًا في جـم

الرياض
مكة 
المكرمة

المدينة 
حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمنورة

الحدود 
المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

—————————————————————————————————
٢٠١٠

٤٥٩٣٥٢٦٩٢٨٧٩٧٩٦٤٠٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٤٠الربع األول
٤٦٦٣٥٥٦٩٢٩٧٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦١الربع الثاني
٤٦٨٣٥٧٧٠٣٠٠٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦٩الربع الثالث
٤٨١٣٦٠٧٠٣٠٣٩٦٩٩٤٠٣٠١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٩١الربع الرابع

٢٠١١
٤٨٤٣٦١٧٢٣٠٧٩٨٩٩٤٠٣١١٤٢٠٣٥٢١٢٥١٦٠٧الربع األول

جدول رقم ٤-١٠ : فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية

(نهاية الفترة)

الرياض

الدما م

جدة

بريدة

أبهـا

المدينة المنورة

مكـة المكرمة

جازان

تبـوك

الطائف

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠٠٩

الرياض

الدما م

جدة

بريدة

أبهـا

المدينة المنورة

مكـة المكرمة

جازان

تبـوك

الطائف

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥

م٢٠١٠

رسم بياني رقم ٤-١٠: النصيب المئوي لشيكات المقاصة
التجارية والشخصية حسب المدن
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ه                  ١٢,٢حوالي  ت ب اع نس ف ارت ة ب ارن ق ي، م مليون بطاقة صرف آل
 . في المئة في العام السابق ١٠,٩

 
ة                           ودي ة السع ك ا الشب ه ذت ف ي ن ت ات ال ي ل م وزادت عدد الع

في المئة ليبلغ  ١٢,٢م بنسبة ٢٠١٠في عام ) SPAN(للمدفوعات 
ة في             ١٠,٢مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها    ٤١٨,٥ ئ م في ال

ذت من خالل               .  العـام السابق ف ي ن ت وارتفعـت قيمـة السحوبـات ال
ال،      ٢٢١,٥في المئة لتبلغ  ١٢,٠بنسبة )  SPAN( شبكة  ار ري ملي

ق  ٧,٢مقارنة بزيادة نسبتها  ع عدد      .  في المئة في العام الساب ف وارت
ة          ١٥,٤العمليات التي جرت عبر شبكة المصارف بنسبة  ئ م في ال

ة في      ٦,٧مليون عملية مقارنة بزيادة نسبتها  ٦٥٦,٤ليبلغ  في المئ

المجموعالمصارفالشبكة السعودية
الشبكة 
المجموعالمصارفالسعودية

—————————————————————————————————————
٢٠٠٦٦٠٧٩٩٩٧١٥٢١٢٤٨٥٦٧٣٧٨١٤٥٦٢٦٧١٢١٢٨٧٦١١٥٠٣٤١٢٧٩١٠١
٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤
٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩
٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥
٢٠١٠١٠٨٨٥١٢١٦٢٤٠٧٤١٨٤٧٣٦٥٦٣٩٠١٠٧٤٨٦٢٢٢١٤٨٢٢٤٦٩٠٧٤٦٨٣٨٩

 *٢٠١١١١٠٧١١٢٧٨٦٨٩٩١١٥٣٠٦١٨٢٧١٥٢٩٨٠٢١٦١٠١٣٦٨٩٩٨١٣٠٠١١

عدد البطاقات 
المصدرة

عدد العمليـــــــــات (مليون عملية)

*    الربع األول.

جدول رقم ٤-١١ : إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 

——————————————
السحوبات النقدية (مليون ريال)

عدد أجهزة 
الصرف اآللي  السنوات

———————————————

ة      .  العام السابق ك ب وزادت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر ش
ة     ٢٤٦,٩في المئة إلى  ١٥,٦المصارف بنسبة  ارن ق مليار ريال، م

ع         .  في المئة في العام السابق ٩,٧بارتفاع نسبته  ف ك ارت ذل ونتيجة ل
ة                   ب س ن ي ب زة الصرف اآلل ا أجه إجمالي عدد العمليات التي نفذته

دي    ١٠٧٤,٩في المئة ليبلغ  ١٤,١ ق مليون عملية، وزاد السحب الن
ال         ٤٨٦,٤في المئة لتبلغ  ١٣,٩بنسبة  ار ري ي م       ( مل -٤جدول رق
 ). ١١-٤، والرسم البياني رقم ١١

 
ام      ة       ٢٠١٠وانخفض عدد أجهزة نقاط البيع  في ع ب س ن م ب

ا          ٨٠٥٠٥في المئة ليبلغ  ٢,٦ ه ت ب  ١٤,٢جهازًا، مقارنة بزيادة نس
وارتفع عدد العمليات المنفذة عبر أجهزة .  في المئة في العام السابق

٠,٠
٢,٥
٥,٠
٧,٥
١٠,٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
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ي عدد أجهزة الصرف اآلل
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ين
الي
الم
ب
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يو
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السحوبات والعمليات  

)يسار(عدد العمليات )يمين(السحوبات النقدية 

رسم بياني رقم  ٤-١١: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 
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 ١٢-٤رسم بياني رقم 
عمليات نقاط البيع

عدد العمليات  مبيعات 

عدد العملياتالمبيعات
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٤٠
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٨٠
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عدد أجهزة نقاط البيع
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عدد العملياتمبيعات
(ألف عملية)(مليون ريال)

————————————————————
٢٠٠٦٣٠٩٦٦٨٣١٣٢٥٢٧٨٤
٢٠٠٧٣٩٤٣١٩٩٤٣٥٦١٥٥٧
٢٠٠٨٥١٤٠٣١٢٠٦٨٤٧٢٣٥١
٢٠٠٩٥٦٢٥٦١٢٤٨٣٠٨٢٦٢٠
٢٠١٠٧١٨٥٥١٥١١٨٤٨٠٥٠٥

*٢٠١١٢٠٥٢٦٤١٧٨٥٨١٢٩٢

جدول رقم ٤-١٢ : إحصاءات نقاط البيع

عدد األجهزةالسنــوات

*    خالل الربع األول.

ة     .  مليون عملية ٣,٠ليبلغ   ٧,٤وانخفضت قيمة هذه العمليات بنســب
ة     .  مليار ريال ٢٠١٥في المئة لتبلغ  ـع جــم وارتفع عدد العمليات الـم

ا            ٣٠,٣في المئة ليبلغ  ٨,١بنسبة  ـه ـت ـم ـي ـعت ـق ـف مليون عملية، وارـت
غ      ٢٠,٩بنسبة  ـل خــفض عـدد                  ٨٦٧في المئة لتـب ال، واـن ار رـي ـي ـل ـم

ة،        ١,٥في المئة ليبلغ  ١٨,١العمليات األخرى بنسبة  ـي ـل مليون عــم
وارتفعت قيمة . في المئة في العام السابق ٧,١مقارنة بزيادة نسبتها 

ي         ٣٨٠,٨بند العمليات األخرى بنسبة  غ حـواـل  ٨٣,٩في المئة لتبـل
ه     ام                 ٥١,٥مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبـت ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن         .  السابق ـي وعـات ـب دـف ـم أما بالنسبة لتصنيف عمليات سريع وفقًا لـل
صـارف                  ـم ن اـل ـي ة ـب ردـي ـف ات اـل ـي المصارف، فقد انخفض عدد العمـل

ي             ١٠,٩م بنسبة ٢٠١٠التجارية خالل عام  غ حـواـل ـل ـب ـي ة ـل في المـئ
ة          ٢٣٧ ســب ـن ي     ٩,٨ألف عملية، وانخفضت قيمة هذه العمليات ـب ـف

ات    .  مليار ريال ٥٢٥٤٢المئة لتبلغ نحو  ـي ـل آذلك انخفض عدد العـم
ة           ســب ـن ي     ٣,٢المجمعة المنفذة عبر نظام سريع بين المصـارف ـب ـف

ة           ٧٥المئة  ليبلغ حوالي  ســب ـن ا ـب ـه ـت ألف عملية، بينما انخفضت قيـم
غ          ١٣,٩ ـل ـب ـت ال            ٣٧في المئة ـل ار رـي ـي ـل ــم       ( ـم ــدول رق أ، ١٣-٤ج

 ). ١٣-٤ب، والرسم البياني رقم ١٣-٤وجدول رقم 
 

 نظام سداد للمدفوعات : رابعًا
د                   ـق ـن ؤسـسـة اـل ة ـم ظــم يعد نظام سداد للمدفوعات أحـدث أـن

ظـام        ٢٠٠٤العربي السعودي، وبدأ العمل به في أآتوبر    و ـن م، وـه
ر    مرآزي لسداد ودفع الفواتير والمدفوعات األخرى إلكترونيًا  عــب

ة            ـك ـل ـم ـم ي اـل زة           ( جميع القنوات المصرفية ـف وك وأجــه ـن ـب روع اـل ـف

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٠,٠
٠,٥
١,٠
١,٥
٢,٠
٢,٥
٣,٠
٣,٥
٤,٠
٤,٥
٥,٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

مليون عمليةمليار ريال
)شهري ( إجمالي عمليات سريع 

ـع: ١٣- ٤رسم بياني رقم  عـمـلـيـات نـظــام ســريـ

)يسار(العــــدد  )يمين(القيمـــة 

غ          ٢١,١نقاط البيع بنسبة  ـل ـب ـت ة،             ١٥١,٢في المئة ـل ـي ـل ون عــم ـي ـل ـم
آذلك ارتفـعت  .  في المئة في العام السابق ٣,٤مقارنة بزيادة نسبتها 

ة    ٢٧,٧قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة  ـئ في الـم
ي             ٩,٤مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته    ٧١,٩لتبلغ  ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

م                ١٢-٤جدول رقم ( العام السابق  ي رـق اـن ـي ـب رسـم اـل ، ) ١٢-٤، واـل
ة         ـك ات الشــب وتشير هذه النسب إلى زيادة اعتماد العمالء على خـدـم

 .السعودية وزيادة الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة
  

ال     ـب ولعل ما حققته الشبكة السعودية من معدالت نمو واإلـق
م               ـه اـت ـي ـل ي أداء عــم المتزايد ألستخدامها من المواطنين والمقيمين ـف
د               جــه ن اـل د ـم زـي ـم المصرفية آليًا  آان الدافع والحافـز وراء بذل اـل
ة          ـي ات آـل وإجراء العديد من عمليات التطوير والتحديث لتقديم خـدـم

ًا     .  مصرفية عصريـة ـث حـدـي وسوف تشهد المرحلة القادمة تطورًا وـت
ن                   ة ـم ـي حــت ـت ه اـل ـت ـي ـن ي وـب شامًال ألنظمة مدفوعات القطاع المصرـف
ة       ظــم برامج وأجهزة، وتقديم مفاهيم وتقنيات جديدة على مستوى أـن

 . المدفوعات والخدمات المقدمة من خاللها
 

 )SARIE(النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة : ثالثًا 
ة                          ـع ة السـرـي ـي اـل ـم الت اـل حـوـي ـت ـل ودي ـل أحدث النظـام الســع

ــ            صـارًا ب ع  ” والمعروف اخــت ال               “   سـرـي جـال األعــم ي ـم ًا ـف دـم ـق ـت
ة         ـي ـن ـب ل اـل المصرفية اآللية والمعامالت التجارية في المملكة، ويشـك
ات        سـوـي ـت األساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات واـل

ي عـام         .  المالية المتقدمة هـ  ١٤١٨ومنذ أن بدأ نظام سريع العمل ـف
والجهد مستمر لتطويره وال سيما في مجال تقنية النظـام  )  م١٩٩٧(

، “ سريع” مصرفًا في نظام   ٢٠ويشارك حاليًا .  والخدمات المقدمة
ي  ة         -وانضم إلى النظام آل من فرع بنك باآستان الوطـن دوـل ك اـل ـن ـب

رات     -بالهند ن              -بنك تي سي زـي ورـق ي ـم ك جـي ـب ـن  National)ـب
Bank of Pakistan        وState bank of India    وT.C. 

Ziraat Bank وJ.B. Morgan  ( م٢٠١٠خالل عام .    
 

ي       وارتفع إجمالي عدد العمليات المنفذة من خالل النظـام ـف
ة    ٣٥,١في المئة لتبلغ  ٦,٩م بنسبة ٢٠١٠عام  ارـن مليون عملية مـق

ي    .  في المئة للعام السابق ٣,٨بزيادة نسبتها  اـل وانخفضت قيمة إجــم
ة          ٥٥٥٤٤في المئة لتبلغ  ٩,٣العمليات بنسبة  ارـن ـق ال، ـم مليار رـي
ع         .  في المئة في العام السابق ٧٠,٥بارتفاع نسبته  وزـي ـت ة ـل ســب وبالـن

ة                      ردـي ـف الء اـل ـم ـع وعـات اـل دـف ات ـم ـي ـل ـم ـع عمليات نظام سريع وفقًا ـل
ة       ١٤,٦والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمليات الفردية بنسبة  ـئ ـم في اـل
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ة      ي مصرف غ     ) الصرف اآللي والهاتف المصرفي واإلنترنت ال ل ، وب
ام                   ة ع اي ه ى ن داد حت  م ٢٠١٠عدد المفوترين المرتبطين بنظام س

ا          ١٠٠ سه ف رة ن مفوترًا، وعدد المصارف المرتبطة مع النظام للفت
ام     ١٣ مصرفًا، في حين بلغ إجمالي عدد العمليـات المنفذة خالل ع

حو              ٩٨,٩م نحو ٢٠١٠ ات ن ي ل م ع ة ال مليون عملية، وإجمالي قيم
 . مليار ريال ٧٢,٧

 
 “آيبان”النظام الرقمي ألرقام حسابات العمالء : خامسًا

ام           ة ع داي ي         ٢٠٠٦في ب رب ع د ال ق ن ؤسسة ال دأت م م ب
ًا                ق ب وك ط ن ب السعودي بالعمل على تنظيم أرقام حسابات عمالء ال
خاصة                     ة ال ي دول ات ال واصف م ه وال ي ل للتنظيم الدولي المتعارف ع

ة                                      ي دول ـس ال ي ايـ ـ ق ـ م ات والـ واصف م ة ال ئ ي ة ه ق ي الواردة في وث
(ISO IBAN ١٣٦١٦)  .                 مي رق م ال ظي ن ت ه ال ق ق ح ومن أهم ما ي

ز وطول عدد                    “  آيبان” لحسابات العمالء  ي رم ت ي ل دول د ال ي وح الت
وك في إجراء           ن ب خانات رقم الحساب البنكي مما يزيد من آفاءة ال

 .الحواالت المالية الدولية الصادرة والواردة
 

م                  ظي ن ت ذا ال ح ه وتم اإلنتهاء من المشروع بنجاح، وأصب
ر    ب ملزمًا لكافة البنوك بالمملكة وعمالئها ابتداًء من األول من سبتم

ق                      ٢٠٠٩ ي طب ت خاصة ب ة وال ام ع طاعات ال ق م، والتزمت آافة ال

ل   ( على أنظمتها المالية ذات العالقة بحسابات العمالء     “  آيبان”  ث م
م،                 ).  الرواتب والمستحقات الدورية ظي ن ت ذا ال ه عمل ب ومنذ بدء ال

خدم           ي تست ت ان  ” لوحظ ارتفاع في نسبة عدد الحسابات ال ب في  “  آي
حو       ٢٠١٠تحويالتها من البنوك حتى بلغت في نهاية عام     ١,٨م ن

 .مليون عملية خالل العام ٢,٩مليون عملية من إجمالي 
 

 المعهد المصرفي
ي                د العرب ابع لمؤسسة النق د المصرفي الت واصل المعه

السعودي مسيرته في تقديم الحلول المعرفية لقطاع الخدمات المالية 
 .من مصارف، وشرآات تأمين، واستثمار

 
ام        يز ع ة           ٢٠١٠وتم سات مالي ول مؤس تمرار دخ م بإس

ا            ة، مم ة القائم جديدة إلى السوق، وتوسع أعمال المؤسسات المالي
ذه                      ي ه ل ف اق بالعم رج لاللتح ديثي التخ ل ح ة لتأهي زاد الحاج

 .المؤسسات، وتطوير موظفيهــا
 

ام       هد ع ن            ٢٠١٠وش داد الملتحقي ي أع وًا واضحًا ف م نم
ا ساهم في سد جزء من                     بالبرامج التأهيلية لحديثي التخرج، مم

الي     اع الم ب            .  احتياجات القط ي تدري ير ف د دور آب ان للمعه وآ
وقدم عددًا من البرامج التعليمية .  موظفي المؤسسات المالية الجديدة

(١+٢+٣)(٣)المجموع (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١)مفردةمجمعة
—————————————————————————————
٢٠٠٦١٨٥١٧١٤٩٥٢٠٠١١٥٣١٩٦٢٤٨٥٢٧٢٠٧٨٧
٢٠٠٧٢١٧٦٧١٧٢٢٢٣٤٨٨٦١٢٤٥٣٠٦١٠٣٩٢٤٨٣٣
٢٠٠٨٢٧٢٢١٢٣٣٢٢٩٥٥٣٦٣٢٦٣٣٢٦١٧٥٧٣١٦٣٦
٢٠٠٩٢٧٩٨٢٢٦٢٢٣٠٦٠٤٧٧٢٦٦٣٤٣١٨٨٢٣٢٨٢٩
٢٠١٠٣٠٢٥٣٣٠٠٣٣٣٢٥٧٧٥٢٣٧٣١٢١٥٤٢٣٥١١٠
 *٢٠١١٩٣٧٧٨١٨١٠١٩٥١٩٦١٨٠٣٣٥١٠٦١٠

*    خالل الربع األول.

جدول رقم ٤-١٣أ : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

(ألف عملية)

————————————————————————————
المجموعأخرى

(١+٢+٣)(٣)المجموع (٢)مفردةمجمعةالمجموع (١)مفردةمجمعة
—————————————————————————————
٢٠٠٦٤٤١١٢٠٤١٦٤٦١٠٨١٢٠٧٧١٢١٨٥١٠١٣٨٤٠
٢٠٠٧٥٥٠١٣٢١١٨٧١٧٣٣١٧٣٠٣١٨٠٣٢٩٣٣٧٠٣
٢٠٠٨٧١٩٢٠٩٢٢٨١٢٧٩٣٢٩٧٩٣٣٠٥٨٣٦٣٥٩٠٦
٢٠٠٩٧١٧٢١٧٦٢٨٩٣٤٢٥٨٢٨١٥٨٣٢٣١٧٦١٢٣٤
٢٠١٠٨٦٧٢٠١٥٢٨٨٢٣٧٥٢٥٤٢٥٢٥٧٨٨٤٥٥٥٤٤
 *٢٠١١٢٧٨٥٥٢٨٣٠١٠١٣٣٨٥١٣٣٩٥٤٢١٤٢٦٦

** تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.
*    خالل الربع األول.

الفتـرة
مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

جدول رقم ٤-١٣ب : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)
(مليار ريال)

المجموعأخرى** 
————————————————————————————
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د                  تي تـع ة اـل ات المعيارـي ذلك االمتحاـن دبلوم، وـآ وال سيما برامج اـل
وشـــــهد  .جزءًا من المعايير التعليمية للحصول على شهادات مهنية

م نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها المعهد المصرفي ٢٠١٠عام 
ن                    دة ـم د وضـم شـرائح جدـي من حيث توسيع قاعدة خـدمات المعـه

ووقع المعهد عـددا    .  المستفيدين على مستوى االفراد أو المؤسسات
مــن االتفاقيــات مــع مؤســسات حكوميــة وخاصــة لتنفيــذ برامجهــا                

 . التعليمية والتدريبية
 

ج              ة مفتوحـة، وبراـم وشملت برامج المعهد دورات تدريبـي
ة                 ارات دولـي ة، واختـب ارات معيارـي دوات واختـب ة، وـن دم  .  تأهيلـي وـق

 ٧,٥٣٦نــشاطًا اســتفاد منهــا          ٤٩٩م،   ٢٠١٠المعهــد خــالل عــام       
ج   ٧٩٣مشارآًا، والتحق نحو  مشارآًا باالمتحانات المعيارية لبراـم

ايني الحـوادث، وشـارك نحـو               ٤٥٠تداول ومبادئ االستثمار ومـع
متــدربًا فــي الــدبلومات المتخصــصة، آمــا شــارك فــي النــدوات                    

 .مشارآًا ٧٠٠والمؤتمرات نحو 
 

 )البرامج التأهيلية(البرامج اإلعدادية والتطويرية : أوًال 
ن            وظفين الجـدد ـم يهدف البرنامج اإلعدادي إلى إعداد الـم

ن             ي حـي صارف ، ـف خريجي الجامعات للعمل مدراء فروع في الـم
يهدف البرنامج التأهيلي الشامل إلى استقطاب الخريجين الجامعيين 

ة     .  وتأهيلهم حسب متطلبات المصارف ان باللـغ ويقدم برنامج االئتـم
صرفي     االنجليزية لتعريف الخريجين الجامعيين بجوانب العمل الـم

ج  .  الخاص بقطاع الشرآات ويقدم المعهد آذلك مجموعة من البراـم
دريب اإلداري،             امج الـت التطويرية تشمل برنامج االسـتثمار، وبرـن
ج           ستقبل، وبرناـم دراء الـم وبرنامج الوسطاء األساسي، وبرنامج ـم

م       (التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة ويعطـي     -٤جـدول رـق
 . تفصيًال ألبرز هذه األنشطة) ١٤

 
 برامج الدبلوم: ثانيا

تــشمل بــرامج الــدبلوم برنــامج دبلــوم التخطيــط المالــي                    
ة وورشـة             الشخصي الذي صمم ليحتوي على سـت دورات تعليمـي

ويهــدف .  عمــل تنتهــي باختبــار نهــائي يــشمل الــدورات جميعهــا                 
ا               ًا يؤهلـه أهيًال عالـي ة ـت البرنامج إلى تطوير آفاءات سـعودية مؤهـل
الء،   لتقديم المشورة المالية الصحيحة المبنية على أسس علمية للعـم

 .ومساعدتهـم على تخطيط  مستقبلهم المالي

ثروات       . وتشتمل برامج الدبلوم على برنامج دبلوم إدارة اـل
ي مجـال      ويحتوي هذا البرنامج على أربع دورات تعليمية متقدمة ـف

ويحتــوي .  االســتثمار الخــاص بــالعمالء ذوي الــثروات العاليــة                 
دورات              شمل اـل ائي ـي البرنامج على ورشة عمل تنتهي بامتحـان نـه

ي إدارة      .  جميعها ويحصل المتخرج من هذا البرنامج على شهادة ـف
 .الثروات

 
وم أساسـيات                  و دبـل ة فـه دبلوم االحترافـي أما ثالث برامج اـل
دى                    .  التأمين ي الـم دبلوم ـف ذا اـل ى ـه ب عـل ادة الطـل ومن المتوقع زـي

ي            ل ـف أمين للعـم المنظور في ظل زيادة عدد تراخيص شـرآات الـت
ا       ة عمالئـه ا  .  هذا المجال واحتياجها آفاءات بشرية مؤهلة لخدـم آـم

ذه      أن طرح امتحانات معيارية جديدة وبرامج تعليمية تحـضيرية لـه
ى     االمتحانات، معتمدة من الجهة الرقابية لسوق التأمين، سيؤدي إـل
زيــادة ملموســة فــي عــدد الــدورات التعليميــة والــبرامج التأهيليــة                 
شاريين                أمين واالسـت المتخصصة في إعداد أو تخـريج وسـطاء الـت

 . وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر
 

 الدبلومات المتخصصة: ثالثًا
د خــالل عـام              ال الماليــة        ٢٠١٠نظـم المعـه م دبلــوم األعـم

ك                 أمين، وذـل وم الـت ذلك دبـل ع وـآ والمصرفية ودبلوم التسويق والبـي
م مــن تقــديم برامــج        ٢٠٠٣اســتمرارًا لمــا بــدأه المعهــد فــي عــام               

سعودي         شباب اـل ن اـل الدبلومات المسائية لخريجي الثانوية العامة ـم
صرفي                 الي والـم شكل مناسـب لاللتحـاق بالقطـاعين الـم . لتأهيلهم ـب

ي عـام                 دبلومات المتخصـصة ـف ا       ٢٠١٠وبلغ عـدد اـل تي قدمـه م اـل
 .مشارآًا ٤٥٠برنامجًا شارك فيها حوالي  ١٣المعهد نحو 

 
 االمتحانات المعيارية: رابًعا

ن                  ة ـم ات الرقابـي ات الجـه ه لتوجـه استمر المعهد في دعـم
م ٢٠١٠خــالل عقــده لالمتحانــات المعياريــة، حيــث شــهد عــام                     

استمرار اإلقبال من المتقدمين المتحاني تداول واالمتحان األساسي 
 .مشارآًا ٧٩٣للتأمين وبلغ عدد المشارآين فيهما 

 
 للجامعيين وحملة الدبلوم) مصرفي(برنامج : خامسًا

ة    ترعى مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلـي
ي            ل ـف سعودي للعـم شباب اـل برنامجًا متخصصًا يهدف إلى تأهيل اـل

عدد المشارآينعدد الدورات (البرامج)اسم النشاط

—————————————————

١٣٤٥٠برامج الدبلومات المتخصصة

٣٧٩٣االمتحانات المعيارية

٢٧٠٠مؤتمرات وندوات

جدول رقم ٤-١٤ : أنشطة المعهد المصرفي خالل عام ٢٠١٠م
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٥٨ 

 ). ٢-٤جدول رقم (الفترة من العام السابق 
 

ع          اع الوداـئ ى ارتـف وتشير تطورات الودائع حسب النوع إـل
ال       ١٢٧,٣(في المئة    ٢٨,٢تحت الطلب بنسبة  ار رـي ة  )  ملـي مقارـن

ة          ٢٠,٠بزيادة نسبتها بنسبة  ي المـئ ال       ٧٥,٣(ـف ار رـي خـالل  )  ملـي
وتراجعـــت الودائـــع الزمنيـــة       .  م٢٠١٠الربــع األول مـــن عـــام              

مقارنــة )  مليــار ريــال     ١٥,٩(فــي المئــة        ٥,١واالدخاريــة بنــسبة     
ال    ٤٢,٧(في المئة  ١٢,٠بانخفاض نسبته  ع     )  مليار رـي خـالل الرـب

سابق       ام اـل ة              .  األول من الـع ع األخـرى شـبه النقدـي وارتفـعت الوداـئ
ال       ١١,٣(في المئة    ٧,٣بنسبة  ار رـي اع خـالل        )  ملـي ة بارتـف مقارـن

سبته      ٢٠١٠الربع األول من عـام     ة          ٣,٦م ـن ي المـئ ار     ٥,٤(ـف ملـي
 ). ريال

 
ع                     ع حـسب القطـاع خـالل الرـب وبالنسبة لتطـورات الوداـئ

سبة        ٢٠١١األول من عام  م، فقد ارتفعت ودائع القطـاع الخـاص بـن
ترة    )  مليار ريال ١٠٢,٩(في المئة  ١٤,٣ مقارنة بارتفاع خالل الـف

ة     ٧,٠نفسها من العام السابق نسبته  ال       ٤٧,٣(في المـئ ار رـي ). ملـي
سبة        ة          ٩,٨أما ودائع القطاع العام فقد ارتفـعت بـن ي المـئ  ١٩,٨(ـف

م ٢٠١٠مقارنة بانخفاض خالل الربع األول من عــام )  مليار ريال
 ).مليار ريــال ٩,٣(في المئة  ٤,٤نسبته 

  
ى أن الودائــع                      ة إـل شير تطـورات الودائــع حـسب العمـل وـت

ة        ٦,٤بالعملة األجنبية ارتفعت بنسبة  ي المـئ ال       ٨,٤(ـف ار رـي ) ملـي
ي   ٤,٢مقارنة بارتفاع خالل الفترة نفسها من العام السابق نسبتها  ـف

ة     ال       ٥,٣(المـئ ار رـي ة              ).  ملـي ة المحلـي ع بالعمـل ا ارتفـعت الوداـئ آـم
ال     ١١٤,٣(في المئة  ١٤,٥بنسبـة  ار رـي و خـالل        )  ملـي ة بنـم مقارـن

ة          ٤,٣م نسبته   ٢٠١٠الربع األول من عام  ي المـئ ار     ٣٢,٦(ـف ملـي
 ). ريـال

 
صارف،          اني واالسـتثماري للـم وعلى صعيد النشاط االئتـم

ام والخـاص              ى القطـاعين الـع زاد إجمالي مطلوبات المصارف عـل
ــة       ٦,٢م بنسبة ٢٠١١خالل الربع األول من عام   ٥٩,٥(فـي المئـ

سبته                 ١٠١٩,٣ليبلغ   )  مليار ريال اع ـن ة بارتـف ال، مقارـن ار رـي ملـي
ام             )  مليار ريال ١٧,٩(في المئة  ١,٩ ن الـع ل ـم ع المقاـب خالل الرـب

ع األول      .  السابق سبة      ٢٠١١وبذلك شكل خالل الرـب ي     ٩٧,٧م ـن ـف
سبة          ة بـن ة خـالل           ١٠٤,٣المئة من إجمالي الودائع مقارـن ي المـئ ـف

اع  .  م٢٠١٠الربع األول   وتشير التطورات حسب القطاع إلى ارتـف
قروض لمؤسسات (إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام 

ة     ٣,٠بنسبة )  عامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية  في المـئ
سبته         )  مليار ريال ٦,٣( اض ـن ة          ٠,١مقارنة بانخـف ي المـئ  ٠,٣(ـف

ذلك شـكل خـالل        .  في الفترة نفسها من العام السابق)  مليار ريال وـب
سبة    ٢٠١١الربع األول  ع                 ٢١,٠م ـن الي الوداـئ ن إجـم ة ـم ي المـئ ـف

ع األول             ٢٣,١مقارنة بنسبة  ة خـالل الرـب ك  ،  م٢٠١٠في المـئ آذـل
سبة                  ى القطـاع الخـاص بـن صارف عـل ات الـم ارتفع إجمالي مطلوـب

سبته    )  مليار ريال ٥٢,٥(في المئة  ٧,٠ ي     ٢,٤مقارنة بارتفاع ـن ـف
سابق                )  مليار ريال ١٧,٦(المئة  ام اـل ن الـع سها ـم ترة نـف . خـالل الـف

ن         ٧٦,٥م نسبة ٢٠١١وبذلك شكل خالل الربع األول  ة ـم ي المـئ ـف
ع األول              ٨١,٠إجمالي الودائع مقارنة بنسبة  ة خـالل الرـب ي المـئ ـف

ة                  اءات المؤهـل ن الكـف صارف ـم القطاع المصرفي وسـد حاجـة الـم
ة          اءات الالزـم ير الكـف . ودعم نمو االقتصاد الوطني عن طريق توـف

ت      ث تكفـل والجدير بالذآر أن برنامج مصرفي يقدم بدون رسوم حـي
ة                   امج البالـغ دفع رسـوم البرـن شارآة ـب  ١٨المصارف التجارية الـم

 .مليون ريال سنويًا
 

 برنامج تدريب االقتصاديين السعوديين: سادسًا
ة  ٢٠١٠واصل المعهد خالل عام   م العمل مع اإلدارة العاـم

سعودي   لألبحاث االقتصادية واإلحصاء في مؤسسة النقد العربي اـل
الســتقطاب مجموعــة متمــيزة مــن الــشباب الــسعوديين المؤهليــن                
ن        سعودي ـم وتدريبهم على رأس العمل في مؤسسة النقد العربي اـل

سعوديين           صاديين اـل ل االقـت امج تأهـي ذا     .  خالل إلحاقهم ببرـن م ـه ويـت
البرنــامج تمهيــدًا البتعــاثهم للحــصول علــى درجــتي الماجــستير                   
د      والدآتوراه في تخصص االقتصاد ومن ثم العمل في مؤسـسة النـق

 .  العربي السعودي
 

 المؤتمرات والندوات واألبحاث التطبيقية: سابعًا
ل             ٢٠١٠نظم المعهد خالل عام     دوة تموـي ا ـن دوتين هـم م ـن

تزام              ى لالـل سنوية األوـل دوة اـل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والـن
 .مشارك ٧٠٠ومكافحة غسل األموال وبلغ عدد المشارآين فيهما 

 
 دورة مفهوم الصناعة المصرفية ودورها:  ثامنًا 

 في التنمية االجتماعية واالقتصادية لإلعالميين 
إدراآًا من مؤسسة النقد العربي السعودي لدور اإلعالم في  

راد ومؤسـسات    (  توعية وتثقيف المستهلكين  ة     )  أـف بالخـدمات المالـي
والمــصرفية الــتي يقــدمها القطــاع المــالي بكــل أطيافــه وتعظيــم                     

ابع للمؤسـسة دورة                      صرفي الـت د الـم د المعـه ا، عـق “ االستفادة منـه
مفهــوم الــصناعة المــصرفية ودورهــا فــي التنميــة االجتماعيــة                     

ترة           “ واالقتصادية  اض خـالل الـف ة الرـي لإلعالميين وذلك في مديـن
. م٢٠١٠أآتوبــر      ٢٠-١٦هـــ الموافــق      ١٤٣١ذو القعــدة         ١٢-٨

صحف والمجـالت           ون اـل شارك فيها أآثر من عشرين إعالميًا يمثـل
سة،       .  المحلية والقنوات الفضائية وناقشت الدورة ثالثة محـاور رئـي

صرفية،        :  هي صناعة الـم سعودي، واـل دور مؤسسة النقد العربي اـل
 .والمؤسسات المالية غير المصرفية

  
 م٢٠١١التطورات المصرفية للربع األول من عام 

ة               صارف التجارـي الي الموحـد للـم وفقًا لبيانات المرآز الـم
ــة          ٢٠١١للربع األول من عام  ــودات بنسب الي الموج م، ارتفع إجـم

ة       ٧,٥ ال       ١٠٣,٥(فـي المـئ ار رـي غ    )  ملـي ال        ١٤٨١ليبـل ار رـي ملـي
ي   ٤,٠م، مقابل زيادة نسبتها ٢٠١٠مقارنة بالربع األول من عام  ـف

ال       ٥٣,٤(المئة    ار رـي سابق                 )  ملـي ام اـل ن الـع ترة ـم خـالل نـفس الـف
 ). ١-٤جدول رقم (

ن           ع األول ـم وارتفع إجمالي الودائع المصرفية خالل الرـب
ة          ١٣,٣م بنسبة ٢٠١١عام  ي المـئ ال       ١٢٢,٧(ـف ار رـي غ  )  ملـي ليبـل

سبتها     ١٠٤٣,٤ ة          ٤,٣مليار ريال، مقابل زيادة ـن ي المـئ  ٣٦,٩(ـف
سابق             )  مليار ريال ام اـل ن الـع سها ـم ترة نـف سبة     ،  خالل الـف وبلـغت ـن

م ٢٠١١إجمالي الودائع إلى إجمالي المطلوبات خالل الربع األول     
سبة          ٧٠,٥نحو  ة بـن ة خـالل نـفس              ٦٦,٨في المئة مقارـن ي المـئ ـف
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ة     ١٧,١م مقارنة بنسبة ٢٠١١في المئة خالل الربع األول  في المـئ
صارف       ،  )٨-٤جدول رقم (في نهاية العام السابق  ت الـم آذلك حقـق

ال        ٧,٦م بلـغت      ٢٠١١أرباحًا في الربع األول من عـام       ار رـي ملـي
 .مليار ريال خالل الفترة نفسها من العام السابق ٦,٩مقارنة بنحو 

 
ة           ـك ـل ـم ـم ي اـل وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة ـف

ن عـام                ع األول ـم رـب ة            ١٦٠٧م   ٢٠١١في نهاية اـل ارـن ـق رعـًا ـم ـف
ة                 ١٥٩١ طــق ـن ي ـم ادة ـف زـي ت اـل اـن فرعًا في نهاية العام السابق، وـآ

ة                ـي اـل حـدود الشــم ل واـل الرياض بثالثة فروع، وآل من منطقة حـاـئ
ة             ـي ة الشـرـق طــق ـن ـم وجازان ونجران ومكة المكرمة بفرع واحد، واـل
ة                      طــق ـن ن ـم ل ـم ي ـآ ن ـف رعــي بأربعة فروع، باإلضافة إلى زيادة ـف

 ). ١٠-٤جدول رقم (القصيم ومنطقة المدينة المنورة 
 

وعلــى صــعيد التقنيــة المــصرفية، ارتفــع عــدد أجهــزة                      
ازًا   ١٨٦م بنحو ٢٠١١الصرف اآللي في الربع األول من عام  جـه

ام،                     ١١٠٧١ليبلغ إجماليها  ة الـع ي بداـي ه ـف ت علـي ا آاـن ازًا عـم جـه
دارها     ام                    ٢٦٦مقارنة بزيادة مـق ن الـع سها ـم ترة نـف ي الـف ازًا ـف جـه

ي بنحـو             .  السابق صرف اآلـل ات اـل ف     ٤٧٠,٨وارتفع عدد بطاـق أـل
اض        ١٢,٦بطاقة، ليصل اإلجمالي إلى  ة بانخـف مليون بطاقة مقارـن

سابق                  ٢٢٣٢,١مقداره  ام اـل ن الـع ع األول ـم ي الرـب . ألف بطاقة ـف
وبلغت السحوبات النقدية التي تمت عبر أجهزة الصرف اآللي نحو 

م مقابــل   ٢٠١١مليــار ريــال فــي الربــع األول مــن عــام                    ١٣٠,٠
سابق        ١١١,٩ ام اـل ن الـع صيب     .  مليار ريال للفترة نفسها ـم ان ـن وـآ

ا   ٦٩,٠شبكة المصارف من هذه العمليات حوالي  مليار ريال، بينـم
سعودية نحـو             شبكة اـل ار     ٦١,٠بلغت السحوبات النقدية عبر اـل ملـي

ات  بنحـو            .  ريال ة        ١٧,٩وارتفع إجمالي عـدد العملـي ون عملـي ملـي
داره                 ٢٩٨ليبلغ  اع مـق ة بارتـف ة، مقارـن ون عملـي ون     ١٦,٧ملـي ملـي

 ). ١١-٤جـدول رقـم (م ٢٠١٠عمليـة في الربـع األول من عـام 
 

ن عـام                    ع األول ـم ي الرـب ع ـف وارتفع عدد أجهزة نقاط البـي
زة نحـو             ٧٨٧م إلى ٢٠١١  ٨١,٣جهازًا ليبلغ إجمالي عـدد األجـه

ترة            ١٢,٢ألف جهاز مقارنة بانخفاض مقداره  ي الـف ازًا ـف ف جـه أـل
ا           .  نفسها من العام السابق تي سُـددت قيمتـه ات اـل وبلغت قيمة المبيـع

ي              ٢٠,٥عبر هذه األجهزة نحو  ة بحواـل ال مقارـن ار رـي  ١٦,١ملـي
 ). ١٢-٤جدول رقم (مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق 

 
ع    وبلغت قيمة العمليات التي تمت عبر نظام سريع في الرـب

ة بنحـو              ١٤٢٦٦م نحـو      ٢٠١١األول من عام    ال مقارـن ار رـي ملـي
ام     ١٧٤١٢ غ عـدد     ،  م٢٠١٠مليار ريال في الربع نفسه من الـع وبـل

ة بنحـو                ١٠٦١٠العمليات نحـو       ة، مقارـن ف عملـي ف     ٧٨٩٨أـل أـل
سابق                    ام اـل ن الـع سها ـم ترة نـف ي الـف م       (عملية، ـف أ  ١٣-٤جـدول رـق

 ■)ب١٣-٤وجدول رقم 
 

 

 ). ٣-٤جدول رقم (، م٢٠١٠
 

وباستعراض تطورات االئتمان المصرفي حسب اآلجـال،     
في المئة  ١,٥بنسبة )  أقل من سنة(فقد ارتفع االئتمان قصير األجل 

ـــه       )  مليــار ريــال     ٦,٧( ـــة      ٦,١مقارنــة بانخفــاض نسبتـ ـــي المئـ  فـ
سابق       )  مليار ريال ٢٩,٣( ام اـل ن الـع ع   .  خالل الفترة نفسها ـم وارتـف

فـي  ١٠,٧بنسبــة )  سنوات ٣من سنة إلى (االئتمان متوسط األجل 
ن           )  مليار ريال ١٢,٦(المئة  سها ـم ترة نـف مقارنة بارتفاع خـالل الـف

ة       ٢٠,٥العام السابق نسبته  ال       ٢٠,١(في المـئ ار رـي ك  ).  ملـي وآذـل
ي     ١٥,٢بنسبة )  سنوات ٣أآثر من (ارتفع االئتمان طويل األجل  ـف

ــئة      ١٠,٥مقارنـة بارتفاع نسبته )  مليار ريال ٢٧,٠(المئة  ي الـم ـف
 .  خالل الفترة نفسها من العام السابق) مليار ريال ١٦,٩(
 

ة                  الي الموجـودات األجنبـي ع إجـم وعلى صعيد آخـر، ارتـف
سبة      ٢٠١١للمصارف التجارية في الربع األول من عـام        ٥,٩م بـن

ال     ١٢,٣(في المئة  ار رـي غ    )  ملـي ة           ٢١٩,٢ليبـل ال مقارـن ار رـي ملـي
في الربع األول )  مليار ريال ٤٥,٢(في المئة  ٢٨,٠بارتفاع نسبته 

د انخـفض                 ،  م٢٠١٠من عام    ة فـق ات األجنبـي الي المطلوـب ا إجـم أـم
ال     ٩٢,١ليبلغ )  مليار ريال ١٣,٣(في المئة  ١٢,٦بنسبة  مليار رـي

سبته     ة          ٢٣,١مقارنة بارتفاع ـن ي المـئ ال       ١٩,٨(ـف ار رـي ي  )  ملـي ـف
ع صـافي الموجـودات           .  م٢٠١٠الربع األول من عـام       ذلك ارتـف وـب

سبة     ة          ٢٥,٢األجنبية للمصارف بـن ي المـئ ال       ٢٥,٦(ـف ار رـي ) ملـي
ــئة      ٣٣,٤مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته  ١٢٧,١ليبلغ  ي المـــ ـف

م     (م ٢٠١٠في الربع األول من عام ) مليار ريال ٢٥,٤( جـدول رـق
٦-٤ .( 
 

صندوق          ي اـل د ـف وبالنسبة لالحتياطيات، ارتفع إجمالي النـق
والودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خالل الربع األول من 

سبة      ٢٠١١عام    ة          ٢٩,١م بـن ي المـئ ال       ٣٨,٢(ـف ار رـي غ  )  ملـي ليبـل
سبته     ١٦٩,٨ ة          ٤,٥مليار ريال مقارنة بانخفاض ـن ي المـئ  ٦,٣(ـف

وبلغــت نــسبة   ،  م٢٠١٠فــي الربــع األول مــن عــام            )  مليــار ريــال  
ع              صرفية خـالل الرـب ع الـم إجمالي االحتياطيات إلى إجمالي الوداـئ

ة        ١٤,٣في المئة مقارنة بنسبة  ١٦,٣م نحو ٢٠١١األول  ي المـئ ـف
وارتفع بند الودائع لدى المؤسسة بنحو ،  م٢٠١٠خالل الربع األول 

صندوق بنحـو                ٣٤,٢ ي اـل د ـف ار     ٤,٠مليار ريال، وارتفع النـق ملـي
 ). ٧-٤جدول رقم (ريال 

 
ن عـام             م ٢٠١١آذلك قامت المصارف في الربع األول ـم

ت         ١٩,٢بتعزيز رأسمالها واحتياطياتها بنحو  ا آاـن ال عـم مليار رـي
ار     ١٩٧,٢في المئة لتبلغ  ١٠,٨عليه في بداية العام، أي بنسبة  ملـي
سبة         ١٩,١ريال، مقارنة بزيادة مقدارها   ١١,٧مليار ريال، أي بـن

سابق          ام اـل ن الـع ة        .  في المئة خالل الفترة نفسها ـم دل آفاـي غ مـع وبـل
 ١٧,٣رأس المال للمصارف التجارية وفقًا لمعيار لجنة بازل نحو   
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 . إرشادات رقابية لطرق القياس المتقدمة –المخاطر التشغيلية ) ٣(
ي                 • ة ف س ؤس م م ال ي م ع ق      ١٤٣١/١٢/١٨ت واف م هـ ال

ع                    ٢٠١٠/١١/٢٤ ي زام جم ت تضمن ال د ي ن م، المتعلق بإدراج ب
مراجعي الحسابات الخارجيين التنسيق المباشر مع المؤسسة في 

 . أي عقد تبرمه البنوك معها
 

 الرقابة على أساس المخاطر والزيارات اإلشرافية : ثانيًا
ز       ٢٠١٠استمرت المؤسسة خالل عام   ق وتعزي م في تطبي

منهجيتها للرقابة على أساس المخاطر، حيث استمرت في برنامج     
ة              ي العامل أجير التمويل زيارات رقابية  لكافة البنوك وشرآات الت

شمل                .  في المملكة ى أساس دوري، وت ارات عل ذه الزي وُتجرى ه
ة                       ة في المملك روع المصارف األجنبي ة وف وك المحلي . آافة البن

وتشمل هذه الزيارات اجتماعات ثنائية بين الفريق الرقابي ورئيس 
ة واإلدارة                 ة المراجع ا ورئيس لجن مجلس اإلدارة واإلدارة العلي

 . العليا للبنوك المحلية
 

ق                       شات تتعل ة مناق ات الثنائي ذه االجتماع شمل ه وت
ا         ة إدارته باستراتيجيات البنك، وعملياته، وحجم مخاطره، وطريق

وتتيح هذه االجتماعات الثنائية . وأساليب الرقابة الداخلية لدى البنك
لموظفي اإلشراف البنكي في المؤسسة تحديث تقييم حجم المخاطر 

 .التي قد تتعرض لها البنوك
  
ازل       :  ثالثًا ار ب ازل     )٢( تطورات تطبيق معي ة     )  ٣(وب في المملك

 العربية السعودية
ه     م، ٢٠٠٤أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية  في يوني

ال            "وثيقة بعنوان  ار رأس الم اس ومعي شأن قي  "التقارب الدولي ب
ار                 ل، المعروف باسم معي وتضع هذه الوثيقة تفاصيل إطار العم

رأس                )٢(بازل  ى ل ايير الحد األدن ال ومع ، لقياس آفاية رأس الم
 .  المال

 
ام      م قواعد    ١٩٩٢وطبقت المملكة العربية السعودية في ع

ات أصدرتها                     ال بموجب تعليم ة رأس الم ة بكفاي ازل المتعلق ب
ذا الخصوص      سة به ي            .المؤس ار الدول ذا المعي ق ه اح تطبي وأت

ة  وساهم        للمؤسسة مراقبة آفاية رأس المال في المصارف المحلي
ة       وك الدولي ترة        .في مقارنة أداء البنوك المحلية مع البن وخالل الف

ة       ٢٠١٠  -م ١٩٩٥ ستويات عالي م، حافظت البنوك المحلية على م
سبته                 ال بمتوسط بلغت ن ة رأس الم ن آفاي ة،      ١٨,٣م ي المئ ف

سبب    ٢٠١٠في المئة في عام  ١٧,١وانخفضت تلك النسبة إلى  م ب
ا هو       ).  ٢(تطبيق معيار بازل  علمًا أن الحد األدنى الموصى به له

 . في المئة ٨
 

ام                     اير من ع ة          ٢٠٠٨وفي ين م طبقت المصارف المحلي
ازل         ار ب ا معي ة          )٢(جميعه ى المتعلق ة األول ، والتزمت بالدعام

شغيلية    ارت  .  بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر الت واخت
ة                     سوق وطريق اطر ال دة لمخ ة الموح ضًا الطريق صارف أي الم

شغيلية             دة للمخاطر الت وأعدت  .  المؤشر األساسي والطرق الموح
ل           دمًا، مث ثر تق المصارف أيضًا خططًا للمضي قدمًا نحو طرق أآ

ام                    ول ع داخلي بحل ى التصنيف ال دة عل . م٢٠١٢الطريقة المعتم

ا          ه ام استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي في أداء مه
ام                ع ن خالل ال ي أم ت اإلشرافية والرقابية على البنوك وشرآات ال

ام      ٢٠١٠( هـ  ١٤٣٢/ هــ١٤٣١ ، ) م٢٠١١م والربع األول من ع
ارات                            زي ال ام ب ي ق ط وال مات والضواب ي ل ع ت من خالل إصدار ال
اإلشرافية وبرامج الفحص التي تعزز فاعلية أداء تلك المؤسسات  
وى                        ع من  مست رف مخاطر وت ل ال ل ق في االقتصاد السعودي وت

وك  ام                     .  المالءة المالية للبن حقق في ع ا ت رز م م ٢٠١٠ومن أب
 :اآلتي
 التطورات التنظيمية واإلرشادات :أوًال
ود                 جه ز ال ائ د أحد رآ ق تمثل الجهود التنظيمية لمؤسسة الن

مؤسسة                    كي، وتصدر ال ن ب مات      اإلشرافية على القطاع ال ي ل ع ت
 :إشرافية في مجاالت عدة من أهمها

وافق         ١٤٣١/٤/٨تعميم المؤسسة في          - م م، ٢٠١٠/٣/٢٤هـ ال
د         ي أآ ت بشأن عدم االآتفاء بمعدل العمولة االسمي عند اإلعالن وال

 . على معدل العمولة الفعلي
وافق            ١٤٣١/٤/٢٠تعميم المؤسسة في      - م م، ٢٠١٠/٤/٥هـ ال

تقرير وتوصيات مجموعة حل البنوك عبر :  بشأن دليل لجنة بازل
 ). Cross-Border Bank Resolution Group(الحدود  

وافق         ١٤٣١/٥/١٩تعميم المؤسسة في          - م م، ٢٠١٠/٥/٣هـ ال
 . بشأن قواعد المكافآت

وافق            ١٤٣١/٦/٢٣تعميم المؤسسة في      - م م، ٢٠١٠/٦/٦هـ ال
 . بشأن ملكية االستثمارات في المنتجات المهيكلة

وافق         ١٤٣١/٥/٢٧تعميم المؤسسة في      - م م، ٢٠١٠/٥/١١هـ ال
ازل                         ار ب ي ع موجب م وك  ب ن ب بشأن تحسين متطلبات إفصاح ال

 .الثاني
م، ٢٠١٠/٩/٢٩هـ  الموافق   ١٤٣١/١٠/٢٠تعميم المؤسسة في  -

ة        ي اح ي بشأن االلتزام بقبول وصرف اإلصدار الجديد للشيكات الس
 . بالريال السعودي

وافق         ١٤٣١/٨/١٣تعميم المؤسسة في     - م م، ٢٠١٠/٧/٢٥هـ ال
ة رأس         :  االستشارية (BCBS)بشأن وثيقة  اقتراح مخفف صدم

مخاطر               المال المعاآس،  ك ضد ال ن ب والذي يساعد على حماية ال
   .المستقبلية المحتملة

ي                  - ة ف س ؤس م م ال ي م ع ق      ١٤٣١/١١/٢٢ت واف م هـ ال
ة  (BCBS)م، بشأن وثيقة ٢٠١٠/١٠/٣٠ وعة     :  االستشاري مجم

 . منهجيات موازنة المخاطر واألداء لتحديد المكافآت
وافق         ١٤٣٢/١/١تعميم المؤسسة في          - م م، ٢٠١٠/١٢/٧هـ ال

اري           ي ع بشأن عرض التطورات التنظيمية المتعلقة بإطار عمل م
 . بازل الثاني والثالث

وافق     ١٤٣٢/١/١٥تعميم المؤسسة في  - م، ٢٠١٠/١٢/٢١هـ الم
ي               ازل الصادرة ف ة ب ن ج ق ل ائ ر      ١٦بشأن وث ب م ٢٠١٠ديسم

الث                )  ١: ( المتضمنة مايلي ث ازل ال ار ب ي ع م ي ل إطار العمل الدول
ار         ) ٢(لتعزيز مرونة النظام المصرفي  ي ع م ي ل دول إطار العمل ال

ا،      ج    )  ٣( بازل الثالث لمعايير قياس مخاطر السيولة ورصده ائ ت ن
 . دراسة األثر الكمي

وافق     ١٤٣٢/١/١٥تعميم المؤسسة في  - م، ٢٠١٠/١٢/٢١هـ الم
ة    ي ال ر             )  ١: ( بشأن أوراق عمل لجنة بازل الت ي أث ى ت عرف عل ت ال

ة،           ي ل ي شغ ت ) ٢( التأمين في تخفيف األخطار وال سيما  المخاطر ال
ة،        ي ل ي الممارسات السليمة لإلدارة واإلشراف على المخاطر التشغ

 اإلشراف والرقابة على البنوك التجارية ونشاط التأمين                                                 
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وآمنهجية عامة،  .  م٢٠١٩لجنة بازل التدرج في تطبيقها إلى عام           
الضرورية )  ٣(ستقوم المؤسسة بإعداد وثيقة متطلبات بازل                     

م وستخصص  ٢٠١٢  –م  ٢٠١١والبيانات االحترازية خالل الفترة     
م لرصد واختبار واستكمال وتنفيذ       ٢٠١٩الفترة الالحقة حتى عام       

 .اإلصالحات بناًء على جدول زمني محدد
 

توفير المصارف     )  ٣(وتشمل متطلبات معيار بازل                  
رؤوس أموال إضافية لضمان عدم تعرضها  للمخاطر، حيث تم                 

باإلضافة إلى ذلك،      .  تعديل النسب اإلشرافية لكفاية رأس المال            
على مفهوم االحتياطي اإلضافي لحفظ          )  ٣(اشتمل معيار بازل        

رأس المال واالحتياطي اإلضافي لمواجهة تقلبات الدورة                               
وسيكون لذلك تأثير ملحوظ على مستوى رأس المال            .  االقتصادية

 . المطلوب من قبل البنوك
 

وبالنسبة إلصالحات الدعامة الثالثة بموجب إطار معيار             
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة بعنوان              ).  ٣(بازل   

وتم إدراج هذه الوثيقة بالفعل في       )".  ٢(تعزيز إطار معيار بازل      "
. متطلبات الدعامة الثالثة المعّدة من مؤسسة النقد العربي السعودي          

عالوة على ذلك، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في                           
متطلبات اإلفصاح  : "م وثيقة بعنوان الدعامة الثالثة     ٢٠١٠ديسمبر  

 ". عن المكافآت
 

 سيولة وربحية البنوك ومالءتها المالية :رابعًا
ام        م، رغم    ٢٠١٠حقق القطاع البنكي نتائج جيدة خالل ع

ام                ٢٦,٨تراجع صافي أرباحه  من       ال في ع ار ري م   ٢٠٠٩ملي
دره              ٢٦,١إلى  تراجع ق ال ب ار ري ال       ٠,٧ملي ار ري ع  .   ملي وارتف

سبة      ٢٠١٠إجمالي موجودات القطاع البنكي في عام  في     ٣,٣م بن
ال     ١٣٧٠مليار ريال مقارنة بمبلغ  ١٤١٥المئة إلى نحو  مليار ري

ة                    سهيالت االئتماني روض والت سابق، وارتفعت  الق ام ال ي الع ف
و سجلت ودائع العمالء نموًا بنحو  .  مليار ريال ٧٧٥,٨لتصل إلى 

ام     ٩٨٤,٩مليار ريال لتصل إلى  ٤٤,٣ م ٢٠١٠مليار ريال في ع
 .مليــار ريــال في العـام السابق ٩٤٠,٥مقارنة بمبلغ 

 
ة      ٣٥,٧ م نحو٢٠١٠وبلغت نسبة السيولة في عام         في المئ
ة       في المئة في العام السابق، ٣٦,٥مقابل  في حين بلغت نسبة آفاي

ام           ٢)معيار بازل  (رأس المال في     ١٧,١م  نحو        ٢٠١٠في ع
سبة         .م٢٠٠٩في المئة في عام  ١٦,٥المئة مقارنة بنسبة  وبلغت ن

ع في      االئتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص إلى إجمالي الودائ
في     ٩٧,٤في المئة مقارنة بنحو       ١٠٠,٥م نحو ٢٠١٠نهاية عام 

 . المئة في العام السابق
 

 نشاط سوق المشتقات المالية: خامسًا
ام         ارتفعت عمليات المشتقات المالية في المملكة في نهاية ع
سبة     ٨٦,١م بنحو ٢٠١٠ غ           ١٢,٧مليار ريال أي بن ة لتبل في المئ
ة              ٦٧٨,٠مليار ريال مقارنة بنحو       ٧٦٤,١ ال في نهاي ار ري ملي

ام           .العام السابق ة خالل ع سبة    ٢٠١٠وشكلت المشتقات المالي م ن
ة        ٥٩,١ ة    (في المئة من الحسابات النظامي ل  )  خارج الميزاني مقاب
 .في المئة خالل العام الماضي ٦١,١نحو 

صيلية تتضمن جداول               ًا تف وتلقت المؤسسة من المصارف خطط
 .زمنية لعملية االنتقال

 
تم )  ٢(وفيما يتعلق بالدعامة األولى إلطار معيار بازل                

تزويد المصارف بوثيقة دليل مؤسسة النقد العربي السعودي التي              
شملت خيار تنفيذ متطلبات المخاطر االئتمانية لرأس المال إما عن            
طريق المنهجية الموحدة أو المنهجية المعتمدة على التصنيف                      

وبالنسبة لمخاطر       ).Internal Ratings-Based(الداخلي      
السوق، شملت الخيارات المنهجية الموحدة أو القيمة الداخلية في               
نماذج المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال، وبالنسبة للمخاطر                
التشغيلية، خيرت المصارف إما باستخدام المؤشر األساسي أو                   

 .األسلوب الموحد
 
وبشأن الدعامة الثانية، المتعلقة بعملية المراجعة الرقابية،            

زّودت مؤسسة النقد العربي السعودي المصارف المحلية                               
بتوجيهات شاملة، وطلبت تحديد وتقييم وتوفير رأس المال لعدد                  

من المخاطر األخرى بما في ذلك ترآز المخاطر وسعر الفائدة                     
م، طلبت المؤسسة من المصارف             ٢٠٠٩وفي يناير       .  وغيرها

المحلية التنفيذ الكامل لعملية منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأس                  
لضمان أن يتوافر لدى المصارف قدرات داخلية     )ICAAP(المال 

لتقييم آفاية رأس المال العام، وتقوم المؤسسة أيضا باستعراض                  
تقييم آفاية رأس المال الداخلي والنماذج الداخلية للمصارف التي               
تشمل مخاطر الدعامتين األولى والثانية وخطط العمل                                      

 . واالستراتيجيات الخاصة بهما وتقييمها
 

وشجعت المؤسسة المصارف على إنشاء مرآز عام                       
للبيانات الوطنية لمحافظ المؤسسات والشرآات، في شرآة سمه                

ويهدف مرآز البيانات      ).  شرآة المعلومات االئتمانية السعودية       (
 (PD)الوطنية إلى توفير بيانات موحدة الحتماالت التعثر                              

لجميع المصارف األعضاء     (LGD)والخسارة الناجمة عن التعثر     
من خالل أدوات موحدة بناًء على المعلومات االئتمانية                                     
والمعلومات المالية ذات الصلة التي تقدمها المصارف المشارآة               

-م٢٠٠٩وبدأت المصارف خالل عامي                .  في هذا المشروع       
 . (PD)م، بتوفير البيانات المتعلقة باحتماالت التعثر ٢٠١٠

 
م  ٢٠٠٧وبسبب تداعيات األزمة المالية التي بدأت في عام        

وما حصل للنظام المالي الدولي وما نتج عنها من تآآل في مستوى             
ونوعية رأس مال عدد آبير من البنوك العالمية وعدم آفاية في                    
السيولة وإفراط في عمليات االقتراض، قدمت لجنة بازل في                        

م مجموعتين أساسيتين من التدابير لتعزيز إطار               ٢٠١٠ديسمبر   
): ٣(معيار بازل      "من خالل وثيقتين بعنوان           )  ٢(معيار بازل      

" إطار تنظيمي عالمي لمصارف ونظام مصرفي أآثر مرونة                     
إطار دولي لقياس معايير ومراقبة مخاطر            ):  ٣(معيار بازل     "و

 .٣وتعّرف هذه المتطلبات بمعيار بازل ". السيولة
 

وتسعى )  ٣(وأقرت المؤسسة بشكل آامل متطلبات بازل           
ونظرًا لصعوبة تطبيقها        .  إلى أن تنفذها المصارف السعودية              

وارتفاع متطلباتها وال سيما بالنسبة لرأس المال والسيولة، قررت             
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 نشاط التأجير التمويلي 
ة           ى رقاب ُيعد التأجير التمويلي أحد عمليات االئتمان ويخضع إل

م                  وزاري رق رار ال سة، بموجب الق  ١٥٦٦/١وإشراف  المؤس
اريخ     ق        ١٤٢٠/٧/٢١وت ضمن    ١٩٩٩/١٠/٣٠هـ المواف م المت

ات الترخيص                  ي ومتطلب أجير التمويل شاط الت ة ن ًا  لمزاول تنظيم
د وضع           .  للشرآات التي تقوم بهذا النشاط ى مؤسسة النق وأوآل إل

ى      التعليمات التي تساعدها على أداء المهام الرقابية واإلشرافية عل
نشاط التأجير التمويلي، وجاري اإلعداد لبرنامج فحص متخصص  

 .م٢٠١١شامل لشرآات التـــأجير التمـــويلي خـالل عام 
 

ل                 وال وتموي ات غسل األم ال مكافحة عملي ي مج التطورات ف
 اإلرهاب

ل            -١ وال وتموي انجازات المؤسسة في مجال مكافحة غسل األم
 اإلرهاب

ة                   اتخذت المؤسسة عددًا من اإلجراءات اإلشرافية والرقابي
ل اإلرهاب               وال وتموي ذات العالقة بموضوع مكافحة غسل األم

 :ومن أهمها
اء            - ا ج ذ م متابعة إجراءات  البنوك ومحالت الصرافة بشأن تنفي

اب،                     ل اإلره وال وتموي د مكافحة غسل األم في تحديث قواع
ة                    د العام ة والقواع ح الحسابات البنكي د فت وآذلك تحديث قواع
ة، حيث أصدرت                     ة الحديث يرات البنكي ة المتغ شغيلها لمواآب لت
ح الحسابات                       د فت نى بالتحديث الثالث لقواع ه تع تعاميم الحاقي
دد من                  ات ع ي متطلب ديًال ف دة وتع البنكية، تضمنت قواعد جدي

 . القواعد
ة                   - ة وهيئ وزارة الداخلي ة ب ات المالي دة التحري ع وح سيق م التن

ة ذات                 زة المعني صفة خاصة واألجه ام ب التحقيق واالدعاء الع
 . العالقة بقضايا غسل األموال من أجل تطوير العمل المشترك

ة من          - ة المكون استمرار المشارآة في أعمال اللجنة البنكية الدائم
م                       شة مواضيع الجرائ ة لمناق وك المحلي ع البن ممثلين عن جمي

 . المالية وقضايا غسل األموال
ة باستمرار تحديث                - وك المحلي اإلشراف على برنامج عمل البن

ق   بيانات العمالء سواء الطبيعيين أو االعتباريين من خالل التحق
دة               صية المعتم ة الشخ ائق الهوي ن وث ة   (م ة واعتباري ) طبيعي

 .وسريانها
ة                   - وك العامل ة البن شاملة لكاف ات الفحص ال ائج عملي ة نت متابع

تزام                      د من ال رامج تهدف للتأآ بالمملكة، بما في ذلك وضع  ب
ات الخاصة بمكافحة غسل              البنوك بتطبيق التعليمات والمتطلب
ة                     سابات البنكي ح الح د فت اب وقواع ل اإلره وال وتموي األم

 .والقواعد العامة لتشغيلها وإعداد تقارير عن ذلك
وال           -  استمرار عقد اجتماعات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األم

د               ا مؤسسة النق ة ومقره المكونة من ممثلي عدة جهات حكومي
وال                    ة بغسل األم ة المواضيع المتعلق ومهمتها التعامل مع آاف

 .وتعقد اجتماعاتها بشكل شهري
ي                  - ة للقطاعين المال ادات العام ة واإلرش إصدار العديد من األدل

 .والتجاري لمكافحة عمليات غسل األموال
ة                     - دورات التدريبي دوات وال دد من المؤتمرات والن استضافة ع

ل                       ات غســ ة عمليــ ة بمكافح ة ذات العالق ة والدولي المحلي
 .األمـوال

 االجتماعات والمشارآات اإلقليمية والدولية :سادسًا
شارك المختصون في المؤسسة في عدد من االجتماعات        

 :اإلقليمية والدولية ذات العالقة بنشاط الرقابة على البنوك ومنها
ج                      - دول الخلي اون ل دول مجلس التع ة ب ة اإلشراف والرقاب لجن

ة اإلشرافية                     ى تجانس وتقريب األنظم تي تعمل عل العربية ال
 .والرقابية بين دول المجلس

ي         - لجنة الرقابة البنكية العربية التي تهدف إلى تبادل الخبرات ف
  .مجال اإلشراف والرقابة بين الدول العربية

ة             :  لجان بازل  - صال الدولي ازل لمجموعة االت ومن أهمها لجنة ب
والتي تهدف إلى مناقشة المعايير وأفضل الممارسات الدولية في 

 .مجال اإلشراف والرقابة وإقرارها
 فــرق العمـل المنبثقـة عن مجلـس الخدمـات الماليــة اإلسالميـة  -

(IFSB)               وك شطة  البن ايير ُتنظم أن التي تهدف إلى وضع مع
 .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 
فروع البنوك المحلية في الداخل / فروع البنوك األجنبية : سابعًا

 والخارج
ي         ٢٠١٠/٨/٢في تاريخ   وطن ان ال اآست م تم افتتاح فرع ب

ًا    ٧١م منح الترخيص لعدد ٢٠١٠آبنك أجنبي وتم خالل عام  رع ف
فرعًا في  ٣٠لبنوك محلية في مختلف مناطق المملكة،  وتم تشغيل 

 . م٢٠١٠مختلف مناطق المملكة خالل عام 
 

 اإلنجازات والمستجدات في التفتيش على البنوك: ثامنًا
 برامج الفحص الميداني للبنوك العاملة في المملكة

ي                ة ف وك العامل ى البن تقوم المؤسسة بالرقابة الميدانية عل
د من سالمة                     ائل للتأآ صرافة، آإحدى الوس المملكة ومحالت ال

ه              ام بواجبات ي القي ه ف ة    .  النظام المصرفي وفاعليت شمل الرقاب وت
ل          داني الشامــ  On)الميدانية إجراء وتنفيذ برامــج الفحـص الميــ

Site Examination Full Scope)  )         ات ة العملي شمل آاف ي
شطة    (والفحص المتخصص )  والمنتجات  ويقتصر على بعض األن

روض             ة الق ة ومحفظ ل فحص الخزين ات مث خ..والعملي ًا )  ال وفق
ة              ي مجال اإلشراف والرقاب ًا ف . ألفضل الممارسات المطبقة دولي

ك وأداء مجلس             م أداء البن وتهدف عملية الفحص الخاص إلى تقيي
ن        ق مـــ اإلدارة والجهاز اإلداري بشكل عام باإلضافـة إلى التحـقـ
ادرة من المؤسسة                 ات الصـــ ة والتعـليمــ مـدى التزامه باألنظـمـ

 .ومدى آفـــاءة أنظـمة الرقـابة الداخلية وإدارة المخاطر
 

ة          وك العامل ة البن وقامت المؤسسة بإجراء فحص شامل لكاف
اون مع                          ون من المؤسسة بالتع ق مك في المملكة من خالل فري
ضمنت المالحظات               ارير ت ة وأعدت تق ة الدولي ب المراجع مكات
ذة من           والتوصيات، وجاري متابعة اإلجراءات التصحيحية المتخ

 . البنوك المحلية
 

 برامج الفحص المتخصصة 
ى                    رامج الفحص المتخصص عل أجرت المؤسسة عددًا من ب

ا               ة ومنه ي المملك ة ف وك العامل األنشطة والعمليات المصرفية للبن
روض                    ة الق ي وفحص محفظ أجير التمويل ات الت فحص منتج

 . الخ... الشخصية والبطاقات االئتمانية   
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االئتمانية والعمل على تطوير ومتابعة نشاطها في المملكة من خالل 
تأهيل المنتسبين لهذا القطاع وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها 
سوبي                 ة وورش عمل متخصصة لمن د دورات تدريبي ًا وعق عالمي

 .القطاعات األمنية بالتعاون مع الشرآات الدوليــة ألنظمــة الدفــع 
 

 القضايا المصرفية
وك                    ع البن ى جمي ابي عل تضطلع المؤسسة بدور إشرافي ورق

دة شكاوي يكون           العاملة بالمملكة ومن ذلك إلزام البنوك  إنشاء وح
ك لدراسة ومعالجة شكاوى العمالء                    مرجعها أعلى سلطه في البن
رد من الجهات               تي ت شكاوى ال والتنسيق مع المؤسسة بخصوص ال
ة        ة أداء وفعالي الحكومية أو من األفراد إلى المؤسسة مباشرة ومتابع

 . وحدة الشكاوى لدى آل بنك
 

 برنامج آفالة  
ام                     ة في ع امج آفال ادرة من صندوق          ٢٠٠٦ُأسس برن م بمب

شآت                   ل المن ات تموي ى معوق ب عل دف التغل صناعية به ة ال التنمي
ضمانات                      ديم ال ى تق درة عل ك الق تي ال تمل الصغيرة والمتوسطة ال

ل       وك                 .  المطلوبة لجهات التموي ة مع البن امج آفال ة برن م متابع ويت
ة بضمان           شاريع المؤهل المحلية  حيث تقوم البنوك بتقديم تمويل للم

ى                   سعودي يصل إل صناعية ال ة ال في     ٧٥مقدم من صندوق التنمي
 . مليون ريال ١,٥المئة من قيمة القرض  ومبلغ يصل إلى 

 
 نشاط التأمين: تاسعًا
ع     :  أوًال اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة حتى الرب

 م٢٠١١األول من عام 
ام                -أ صادرة ع شاط اإلشرافي ال ة بالن ة المتعلق وائح التنظيمي الل

 : م٢٠١٠
 .الالئحة التنظيمية لسلوآيات سوق التأمين -
 .الئحة مكافحة االحتيال -
 .الئحة إدارة المخاطر -
 .قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -
 .الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش -
 .الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين -
ات                         - ى المرآب ي عل أمين اإللزام دة للت ة الموح شروع الوثيق م

 ).المعدلة(
 .مشروع الئحة اإلسناد -
 . مشروع الئحة عمليات التأمين اإللكترونية -
ادة                      - أمين وإع شرآات الت ة ب تثمار الخاص ة االس شروع الئح م

 .التأمين
 .   مشروع الالئحة التنظيمية لوسطاء ووآالء التأمين -
 
شاط                   -ب ة بالن ترة المتعلق صادرة خالل الف ات ال التعليمات والبيان

 :اإلشرافي
شكل       - تحديث قائمة أسماء شرآات التأمين وشرآات المهن الحرة ب

 .دوري ونشرها على موقع المؤسسة اإللكتروني
ام                    - ة لع أمين بالمملك م  ٢٠٠٩إصدار ونشر تقرير مسح سوق الت

ام           ة لع أمين بالمملك م ٢٠١٠ومن المتوقع نشر تقرير مسح سوق الت
 .م٢٠١١في الربع الثاني من العام 

د من مجموعة العمل                     - م المشترك المع استكمال متطلبات التقيي
الي     ط             )  FATF(الم شرق األوس الي لل ل الم ة العم ومجموع

الخاص بإجراءات مكافحة غسل     )  المينا فاتف (  وشمال أفريقيا 
 .األموال وتمويل اإلرهاب

الي        -  (FATF)مشارآة المملكة في عضوية مجموعة العمل الم
ل اإلرهاب من خالل عضوية                    وال وتموي لمكافحة غسل األم
شارآة         ة والم ج العربي األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلي

 . الدائمة في اجتماعات المجموعة
صادرة من          - القرارات ال متابعة التزام المملكة العربية السعودية ب

 . مجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب وتمويله
 
 حملة التوعية المصرفية -٢ 

ة                      ة للجن ة اإلعالمي ة من الحمل ة الثاني جرى تنفيذ المرحل
ر            ٢٠١٠التوعية المصرفية خالل عام  م من خالل إرسال  أآث

من ثالثة ماليين رسالة توعوية لحث عمالء البنوك الحفاظ على 
ة                  ا للحيلول ريط به سرية بياناتهم المصرفية وتحذيرهم من التف
ن                     الس م ال واالخت ات االحتي حية عملي وعهم ض دون وق
ة من خالل                 ة التوعي حساباتهم، وقامت اللجنة المصرفية بحمل

 . القنوات اإلعالمية المتعددة
                                                                     

صادية  وال سيما غسل                    -٣ التدريب على مكافحة الجرائم االقت
 األموال

اليب                 ى فحص أس استمرت المؤسسة  في تدريب موظفيها عل
ة                        راءات الالزم وال واإلج سل األم ات غ ذ عملي رق تنفي وطـ

ا صرافة بتكثيف برامج           .  لمكافحتهــ وك ومحالت ال وُألزمت البن
وتعقد المؤسسة .  التدريب للتعريف بغسل األموال وتمويل اإلرهاب

ة عن مكافحة               برامج تدريبية لمنسوبي عدد من الجهات الحكومي
م        غسل األموال والتعريف بمخاطره وذلك جزء من التواصل الدائ
ة مكافحة                   ة في عملي بين المؤسسة والجهات األخرى ذات العالق

ة       وال بالمملك سل األم ج             .  غ ن البرام ددًا م سة ع دمت المؤس وق
سوبي وزارة       والدورات التدريبية ألصحاب الفضيلة القضاة من من
ق                  ة التحقي سوبي هيئ ن من ن م الم، والمحققي وان المظ دل ودي الع
ى              ة، باإلضافة إل ة المعني واالدعاء العام ومنسوبي األجهزة األمني
ك     المشارآة في الدورات المقدمة من المعهد العالي التابع لكلية المل

وتشارك المؤسسة .  فهد األمنية وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
ة                       ذلك في اللجان الفرعي وال وآ ة لتوظيف األم في اللجنة الدائم
ضايا                       ة المختصة بدراسة ومعالجة ق اطق المملك المشكلة في من

 .توظيف األموال
 

 برنامج السـعـودة 
ا الكمي           واصلت المؤسسة متابعة السعودة في البنوك وتطوره

والنوعي من خالل دراسة أوضاع العمالة األجنبية التي تعمل في       
ن     البنوك ودراسة بيئة العمل والعمل على رفع معدالت نسبة توطي

 . الوظائف في القطاع المصرفي
 

 البطاقـات االئـتمانيـة 
ات                        ع الجه ستمر م سيق الم ة والتن سة بالمتابع وم المؤس تق

ات                      شأن البطاق ًا ب ًا ودولي صلة محلي سلطات المختصة ذات ال وال
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ديرات                    شرآات والتق ة بال تثمار الخاص ات وأدوات االس وعملي
ا  اء              .  والتوقعات المالية المستقبلية له ق أثن د الفري ام يتأآ شكل ع وب

ة فاعل                    ة داخلي ر نظام مراقب القيام بالزيارات اإلشرافية من تواف
تزام          يحتوي على تعليمات للمراقبة الداخلية وإدارة المخاطر واالل

ًا       .  وإجراءات لمعالجة شكاوى العمالء ضًا وانطالق ويقوم الفريق أي
ز                        أمين وتعزي ائق الت ة وث ة حمل ى حماي من حرص المؤسسة عل
ن                    ام شرآات التأمي ن قي د م أمين بالتأآ ي سوق الت المصداقية ف
اٍل        در ع بالتعامل مع عمالئهم بمهنية وعدالة وتقديم خدمات على ق

 . من الجودة
 

ة                   شية مفاجئ ارات تفتي ام بزي واستمرت المؤسسة في القي
ة                      ات الرقابي ا بالمتطلب ن التزامه ق م أمين للتحق شرآات الت ل
شاطها وفق                     ا تمارس ن د من أنه ة، والتأآ واإلشرافية ذات العالق
ائق وأصحاب                       ة الوث وق حمل ل حق ا يكف ة وبم األصول المهني

ة         يرهم من ذوي العالق ات وغ سياق، قامت       .  المطالب ذا ال ي ه وف
ام         الل ع سة خ ام             ٢٠١٠المؤس ن ع ع األول م م ٢٠١١م والرب

ي         شرآات المرخصة الت بفحص أقسام مطالبات تأمين المرآبات لل
شية         ارات التفتي ذه الزي تمارس نشاط تأمين المرآبات، وتم خالل ه
ات وفحص                    أمين المرآب ات ت سوية مطالب مراجعة آلية استالم وت
شرآات           ك ال ام تل السجالت والمستندات ذات العالقة للتحقق من قي
ة                 ا يتوافق مع األنظم بتسوية المطالبات بشكل عادل وسريع وبم

 . والتعليمات ذات العالقة
 

 السعودة في قطاع التأمين: ثالثًا
 :القرارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة -أ

ة شرآات                        ة لنظام مراقب ة من الالئحة التنفيذي ادة الثاني تنص الم
ر                         ى أن أحد أهداف النظام والالئحة  تطوي اوني عل التأمين التع
ن                        دريب وتوطيــ ك الت ي ذل ا ف ة بمــ أمين في المملكـــ اع الت قطـ

 .الوظـائف
 

ى أن تتضمن خطة               وتنص المادة الرابعة من الالئحة عل
ع                      دد المتوق رة الع ن الح أمين وأصحاب المه رآات الت ل ش عم

 .للموظفين وخطة توظيف وتأهيـل السعوديين
  
ى       وأآدت المادة الخمسون من الالئحة على أنه يتوجب عل

ل                د المؤسسة، قب أمين وأصحاب المهن الحرة تزوي شرآات الت
شمل عدد                        ان ي الي ببي ام م ة آل ع خمسة وأربعين يومًا من نهاي
شرآة، ومستوى آل           ونسب الموظفين السعوديون على مستوى ال
شغلها                            تي ي ائف ال ي للوظ ستوى الوظيف رع أو إدارة، والم ف

ة        .  السعوديون وحسب المادة التاسعة والسبعين من الالئحة التنفيذي
ه        اوني فإن سبة          "لنظام مراقبة شرآات التأمين التع ل ن يجب أال تق

شرآة وأصحاب المهن الحرة عن                     دى ال سعوديين ل الموظفين ال
ثالثين بالمئة في نهاية السنة األولى وأن تزداد سنويًا حسب خطة       

 ".العمل المقدمة للمؤسسة
 
 :العاملون في قطاع التأمين -ب

اوني في                      أمين التع الي عدد موظفي شرآات الت بلغ إجم
سعودية         ة ال ة العربي ام             ٧٠٨١المملك ة ع ًا  نهاي م ٢٠١٠موظف

 :التعاون مع المنظمات الدولية -ج
ة                   راف والرقاب ز اإلش سة لتعزي ود المؤس ار جه ي إط ف

شارك              أمين، ت وتطبيق المعايير والممارسات الدولية في قطاع الت
وفي    (IAIS)المؤسسة في عضوية الهيئة الدولية لمشرفي التأمين

ة           سة والفرعي ا الرئي شارك المؤسسة في        .  عدد آبير من لجانه وت
 .منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين

 
شاط                     -د ى ن ة عل التطورات األخرى في مجال اإلشراف والرقاب

 :التأمين
ن                     افظ شرآات التأمي دد من مح ل ع ترة نق م خالل الف ت

األجنبية العاملة في السوق المحلية إلى الشرآات المرخصة، ومن     
واستمرت  .   م٢٠١١المتوقع استكمال نقل باقي المحافظ خالل عام 

المؤسسة في تعيين وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في إدارة مراقبة 
وارد        .  التأمين بالمؤسسة ارات الم ر مه وتعمل المؤسسة على تطوي

أمين من خالل            شاط الت البشرية العاملة في مجال اإلشراف على ن
ة                     االت الرقاب ي مج م ف ل المالئ ى التأهي اث للحصول عل االبتع

 . واإلشراف على نشاط التأمين
 

 الزيارات اإلشرافية والتفتيشية لشرآات التأمين: ثانيًا
ن                ى شرآات التأمي ة واإلشرافية عل تشمل العملية الرقابي

ن                     د م داني للتأآ ص المي بي والفح راف المكت اوني اإلش التع
ة                  ا المالي وة مالءته شرآات وسالمة وق ة لل اإلجراءات االحترازي

رافية            ارات إش ام بزي ى القي افة إل ذا الغرض      .  باإلض ًا له وتحقيق
ن                  شرآات التأمي ارات إشرافية ل ام بزي استمرت المؤسسة في القي
ي              أمين التعاون شاط الت ة ن المتوقع حصولها على تراخيص لمزاول
شرآات الحاصلة                 ة لل ارات الدوري ى الزي في المملكة باإلضافة إل

 .على الترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة
 
ك                         تزام تل د من ال ى التأآ ارات اإلشرافية إل وتهدف الزي

صادر               اوني ال أمين التع ة شرآات الت الشرآات بأحكام نظام مراقب
م م          ي رق وم الملك اريخ       ٣٢/بالمرس ق    ١٤٢٤/٦/٢وت هـ المواف

صادرة من          ٢٠٠٣/٧/٣١ ة ال م والئحته التنفيذية واللوائح التنظيمي
اٍل من        المؤسسة، وآذلك التأآد من أن شرآات التأمين على قدر ع
شرآات      ك ال الكفاءة والجاهزية، وأن المتطلبات النظامية والفنية لتل
سبقًا شرطًا         متوافقة مع خطط العمل التي وافقت عليها المؤسسة م

 .أساسيًا لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط
  

ادة                   أمين وإع شرآات الت ارات اإلشرافية ل وبلغ عدد الزي
ام           ٢٠١٠التأمين خالل عام  ) ٤٩(م   ٢٠١١م والربع األول من ع

ة         ة واإلداري ة والنظامي زيارة إشرافية، شملت دراسة النواحي الفني
ن                 ة لكل شرآات التأمي تراتيجية العام لهذه الشرآات، وتقييم اإلس
ي                 ات الت ذ المتطلب د من تنفي عية والتأآ ا التوس دافها وخططه وأه
التزمت بها الشرآة ضمن طلب الترخيص، والتأآد من أن الهيكل      
س اإلدارة                   ائف اإلدارات ومجل أمين ووظ شرآات الت اإلداري ل
ة وأهداف                    ه التنفيذي ا حسب النظام والئحت واللجان تقوم بوظائفه

شرآات       ذه ال ط ه سة             .  وخط ي المؤس رافي ف ق اإلش ام الفري وق
ة      ة الفني باإلطالع على خطط العمل الموضوعة وتقييمها من الناحي
م المنتجات        من خالل مراجعة عمليات التأمين وأسس تسعير وتقيي
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 :عمق وآثافة سوق التأمين -ب
ا               - أمين المكتتب به ساط الت يعرف عمق سوق التأمين بإجمالي أق

الي             ي اإلجم اتج المحل ى الن غ  مستوى عمق سوق             .  نسبة إل وبل
ام        ي      ٢٠١٠التأمين في المملكة العربية السعودية في ع  ١م حوال

م، ويعزى سبب  ٢٠٠٩في المئة في عام  ١,١في المئة مقارنة مع 
ير في                 و الكب ى النم أمين إل االنخفاض الطفيف في عمق سوق الت

ا  .  إجمالي الناتج المحلي علمًا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب به
الي       غ    )  غير النفطي    (نسبة إلى الناتج المحلي اإلجم في     ٢,٠٨بل

 .م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢,٠م مقارنة مع ٢٠١٠المئة في عام 
ن                         - ى التأمي رد عل اق الف دل إنف أمين بمع ة سوق الت وتعرف آثاف
سكان         ( ى عدد ال ).  إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة عل

ام         ٥٧٦وقد ارتفعت آثافة سوق التأمين من  رد في ع ريال لكل ف
ام              ٦٠٤م إلى ٢٠٠٩ رد في ع ادة      ٢٠١٠ريال لكل ف م، أي بزي
 .في المئة ٥نسبتها 

 
 :إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها -ج

ات                  ى المرآب أمين عل أمين الصحي والت في     ٧٣شكل الت
ام       وال .  م٢٠١٠المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في ع

في     ٥٣يزال التأمين الصحي أآثر أنواع التأمين طلبًا حيث شكل      
ام                      ا في ع أمين المكتتب به ساط الت م، ٢٠١٠المئة من إجمالي أق

ام        ٥٠مقارنة مع حوالي  ن     .  م٢٠٠٩في المئة في ع ل التأمي ويحت
سبة             شكًال ن  ٢٠على المرآبات المرتبة الثانية من حيث الطلب  م

ام                   ا ع أمين المكتتب به ساط الت م،  ٢٠١٠في المائة من إجمالي أق
ات،     وشكلت أقساط التأمين على الحماية واإلدخار، وتأمين الممتلك

في المئة  ٥في المئة، و ٦في المئة، و ٦والتأمين الهندسي ما نسبته 
 ).١-٥جدول رقم (على التوالي 

 
 :  صافي أقساط التأمين المكتتب بها -د

ي                      ه إجمال ا بأن أمين المكتتب به ساط الت يعّرف صافي أق
أمين                   ادة الت د خصم حصة إع أمين بع ن     .  أقساط الت شكل التأمي وي

في المئة من صافي     ٨٦الصحي والتأمين على المرآبات ما نسبته 
أمين الجوي        . م٢٠١٠أقساط التأمين المكتتب بها في عام  ان الت وآ

ادة           ا، بزي األسرع نموًا من حيث صافي أقساط التأمين المكتتب به
 ).١-٥جـــدول رقــم (م ٢٠١٠فــي المئة في عام  ٣٤٢

 
 :نسبة االحتفاظ -هـ

ي                  ا الت ًا للمخاطر المكتتب به اظ مقياس سبة االحتف د ن تع
سبة            ن ن ة بي ة طردي تحتفظ بها شرآة التأمين، حيث أن هناك عالق

سيم                    .  االحتفاظ والمخاطر ق تق سبة عن طري ذه الن م حساب ه ويت
ن                        ساط التأمي الي أق ى إجم ا عل أمين المكتتب به ساط الت صافي أق

ا   ة         .  المكتتب به اظ اإلجمالي سبة االحتف ن   (وبلغت ن تثناء تأمي باس
سعودية         )  الحماية واالدخار سوق ال في     ٧١لشرآات التأمين في ال

ام     ٦٧م مقارنة بنحو ٢٠١٠المئة في عام  . م٢٠٠٩في المئة في ع
ن                  ة للتأميــ اظ العالي سبة االحتف ير بن وتتأثر هذه النسبة إلى حد آب

في     ٧٣على المرآبات والتأمين الصحي، اللذان يشكالن معا نحو    
ا                   ب به أمين المكتت ساط الت الي أق ن إجم ة م سبة    .  المئ ت ن وبلغ

أمين الصحي              ات والت ى المرآب  ٩٦االحتفــاظ لكل من التأمين عل

ام             ٥٨٠٠مقارنة مع  ة ع ًا نهاي ون     .  م٢٠٠٩موظف وشكل الموظف
ن         ٥٠السعوديون في شرآات التأمين  الي العاملي في المئة من إجم
ة مع         ٢٠١٠في شرآات التأمين نهاية عام    ة        ٤٧م مقارن في المئ

ة    ٢٠٠٩نهاية عام  م، وارتفعت نسبة السعودة في المناصب اإلداري
ام          ٢٦العليا في الشرآات من  ة ع ى      ٢٠٠٩في المئة نهاي  ٣٣م إل

 .م٢٠١٠في المئة نهاية عام 
 

 التدريب: رابعًا
د                      ع المعه اون م ة، بالتع رامج تدريبي د ب داد وعق م إع ت

المصرفي التابع  لمؤسسة النقد العربي السعودي، تشمل المتطلبات 
الرئيسة لممارسة نشاط التأمين بما يتوافق مع نظام مراقبة شرآات 

 . التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
 

أمين وحث          وفي إطار جهود المؤسسة في تنظيم قطاع الت
ن   الشرآات وموظفيها على االلتزام بالمهنية وممارسة نشاط  التأمي
ح                       ة واللوائ ع األنظم ق م ا يتف ة وبم ة ومنهجي ى أسس علمي عل
ان                    سة امتح دت المؤس سة، أع ن المؤس صادرة م ات ال والتعليم

أمين               يات الت ي أساس ة ف شهادة العام ة    )  IFCE(ال هادة إلزامي ش
ذه                       أمين وشرآات المهن الحرة، وتغطي ه لموظفي شرآات الت
شاط                     ة بن وائح الخاص ة والل ية لألنظم ادئ األساس شهادة المب ال
ي            ًا لجدول زمن التأمين، ويتم تطبيقها خالل مدة ثالث سنوات وفق
از االمتحان لكل شريحة من                     ا اجتي يحدد المدة التي يجب خالله

 .شرائح الموظفين
 

 م ٢٠١٠سوق التأمين في المملكة في عام : خامسًا
 :أداء السوق بشكل عام -أ
ة        ١٢,٢م نموًا بنسبة ٢٠١٠شهد سوق التأمين في عام    - في المئ

ة     ١٦,٤وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها  مليار ريال مقارن
ام          ١٤,٦بنحو  ادة          .  م٢٠٠٩مليار ريال في ع ذه  الزي وتعزى ه

اع                         أمين واألوض ة الت ي بأهمي ادة الوع ى زي س إل شكل رئي ب
ى   االقتصادية الجيدة خالل العام باإلضافة إلى التأمين اإللزامي عل

 . المرآبات والتأمين الصحي التعاوني
ل             - تي تمث ا، ال  ٤١ارتفع إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب به

سبة        أمين، بن غ           ٦,٥في المئة من إجمالي أقساط التـ ة ليبل في المئ
ال في        ٦,٣م مقارنة مع ٢٠١٠مليار ريال في عام  ٦,٧ مليار ري
 ).١-٥جدول رقم (م ٢٠٠٩عام 

ل                  - تي تمث ا، ال ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب به
سبة       ٥٣حوالي  في     ١٩,٢في المئة من إجمالي أقساط التأمين، بن

مليار  ٧,٣م مقارنة مع ٢٠١٠مليار ريال في عام  ٨,٧المئة ليبلغ 
 .م٢٠٠٩ريال في عام 

ام                       - أمين في ع شطة الت بر أن م ٢٠١٠استمر التأمين الصحي أآ
ى              ير إل ى حد آب ويعود النمو الكبير في أقساط التأمين الصحي إل
بر من                       ى شرائح أآ اوني عل ضمان الصحي التع تطبيق نظام ال

 . المستفيدين من النظام
ا                          - ه تب ب ت ك م ة واالدخار ال اي حم ن ال ي أم سجل إجمالي أقساط ت

غ               ٣انخفاضًا بنسبة  ل ب ي ة ل ئ م ام                ٩٧٢في ال ال في ع ون ري ي ل م
 .م٢٠٠٩مليار ريال في عام  ١م مقارنة مع ٢٠١٠
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٦٦ 

نوع التأمين

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*

إجمالي  
األقساط 

المكتتب بها 
(مليون ريال)

النصيب 
المئوي 

(٪)

صافي أقساط  
التأمين 

المكتتب بها

  نسبة صافي  
األقساط من   

إجمالي األقساط  
المكتتب بها ٪ 

(نسبة االحتفاظ)*
—————————————————————————————————————————————————————

التأمين من الحوادث والمسئولية 
٥٣١,٣٤,٩٢١٧,٣٤٠,٩٥٤٣,٧٣,٧٢٤٤,٣٤٤,٩٥٠٦,٨٣,١٢٧٥,٩٥٤,٤واألنواع األخرى

٢٥٤٢,١٢٣,٣٢٤٥٨,٧٩٦,٧٣٠٥٥,٤٢٠,٩٢٩٤٤,١٩٦,٤٣٢٣٨,٨١٩,٨٣٠٩٨,٨٩٥,٧التأمين على المرآبات

٧٩٨,٤٧,٣٩٥,٤١١,٩٩٠٤,٩٦,٢١٠٥,١١١,٦٩٥٨,٧٥,٩١٢٦,٥١٣,٢التأمين على الممتلكات / الحريق

٦١٩,٦٥,٧٢٠١,٥٣٢,٥٥٢٥,٠٣,٦١٨٣,٢٣٤,٩٥١٨,٢٣,٢١٧٥,٤٣٣,٨التأمين البحري

١٣٨,٥١,٣٥,٥٤,٠١٧٤,١١,٢١,١٠,٦٣٠٤,٥١,٩٤,٨١,٦التأمين الجوي

٢٠٨,٢١,٩٠,٩٠,٤٣٠١,٧٢,١٥,٢٠,٨٣٢٨,٩٢,٠٧,٦٢,٣تأمين الطاقة

٦٨٢,١٦,٢١٢٢,٢١٧,٩٨١٠,٣٥,٥١٢٥,٣١٥,٥٨٦٩,٢٥,٣١١٣,٩١٣,١تأمين هندسي

٥٥٢٠,١٥٠,٦٣١٠١,٦٥٦,٢٦٣١٥,٣٤٣,٢٣٦٠٨,٤٥٧,١٦٧٢٥,١٤١,٠٣٨٠٢,٩٥٦,٥إجمالي التأمين العام

٤٨٠٥,٢٤٤,٠٣٧٥٠,٩٧٨,١٧٢٩٢,٠٤٩,٩٥٥٥٦,٩٧٦,٢٨٦٩٠,١٥٣,٠٧١٢٠,٠٨١,٩إجمالي التأمين الصحي

--٩٧٢,٢٥,٩٨٧٦,٨--١٠٠٢,٨٦,٩٩٠٨,٠--٥٩٣,٧٥,٤٤٦٨,٢إجمالي تأمين الحماية واالدخار

١٠٩١٩,٠١٠٠,٠٧٣٢٠,٦٦٦,٤١٤٦١٠,١١٠٠,٠١٠٠٧٣,٢٦٧,٤١٦٣٨٧,٤١٠٠,٠١١٧٩٩,٧٧٠,٩اإلجمالي 

٢٠١٠

جدول رقم ٥-١ : مؤشرات التأمين خالل الفترة ٢٠٠٨م -٢٠١٠م

٢٠٠٩

   -- : غير متوفر      *: ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتفاظ اإلجمالية

———————————————————

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي.

٢٠٠٨
——————————————————————————————————————
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 وضع شرآات التأمين في المملكة: سادسًا
ام                 ع األول من ع ة الرب م وافق مجلس       ٢٠١١حتى نهاي

ى تأسيس           وزراء عل ن               ٣٤ال شاط التأمي ة ن أمين لمزاول شرآة ت
ا         أمين، منه ادة الت ي              ٣١وإع صريح النهائ ا الت م منحه رآة ت ش

لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، وثالث شرآات تأمين أخرى  
ة        سوق المالي . وافق مجلس الوزراء على تأسيسها ولم تدرج  في ال

ى         ة عل دئيًا بالموافق آما أن هناك شرآة واحدة أوصت المؤسسة مب
ة               ى مراحل متقدم صها إل الترخيص لها ووصلت إجراءات ترخي

 ).٣-٥،  ٢-٥جدول رقم (
 

 مجلس الضمان الصحي التعاوني: سابعًا
ة                      ٢٠١٠في نهاية عام   طي غ ت ال ن ب ي ول مشم غ عدد ال ل م ب

رد           ( الصحية  من العمالة الوافدة  ة ألف ف ائ سم ، ) ستة ماليين وخم
ي      اون ع ت وبلغ عدد الشرآات المؤهلة لبيع وثائق الضمان الصحي ال

 . شرآة ٢٦
 

ة                 طي غ ت ي وفرت ال ت وبلغ عدد الشرآات أو المؤسسات ال
ة   ٣٩٠,٢م نحو  ٢٠١٠الصحية لعامليها حتى نهاية عام  ألف شرآ

م       .  ومؤسسة دي ق ت وبلغ عدد المرافق الصحية المعتمدة من المجلس ل
 . مرفقًا صحيًا في المملكة ٢١٧٧الرعاية الصحية 

  
ة                   ب رت م ات ال وصف مست ل ال أما بالنسبة لنوع المنشأة فتحت

ة      ك ل م األولى بين المناطق المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في الم
م محالت                ٢٠١٠حتى نهاية عــام  ادات، ث ي ع عات ال م  يليها مجم

ل              حت ا ت م ي النظارات الطبية، ثم الصيدليات، يليها المستشفيات،  ف
رة             ي ة األخ ب رت م ة ال ي ي   .  محالت األجهزة واألطراف الصناع أت وت

ة     اي رع منطقة الرياض في المرتبة األولى من حيث تقديم خدمات ال
ام                               ة ع اي ه ى ن ة حت ك ل م م اطق في ال ن م وى ال الصحية على مست

ا               ٢٠١٠ م ي ة، ف ي ة الشرق طق ن م،  يليها منطقة مكة المكرمة، ثم الم
رة       ـ ـ ي م     . ( تأتي منطقة الحدود الشمالية في المرتبــة األخ جدول رق

٤-٥(■ 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام      ٨٢في المئة و غ     .  م٢٠١٠في المئة على التوالي  في ع ا بل بينم
في     ٢٠المتوسط المرجح  لنسبة االحتفاظ ألنواع التأمين األخرى    

ام            ي ع ة ف ران           .  م٢٠١٠المئـ ن الطيــ جل تأميــ ن (وس التأمي
ة     ١,٦وتأمين الطاقة أقل نسبة احتفاظ تقدر بنحو )  الجــوي في المئ

ام       ٢,٣و م     (م   ٢٠١٠في المئــة على التوالــي في عـ دول رقـــ جــ
١-٥.( 
 
 :العموالت المدفوعة للوسطاء ووآالء التأمين -و
ن                         رآات التأمي ا ش تي دفعته والت ال الي العم غ إجم بل

أمين        الء الت ام             ٩٩٢للوسطاء ووآ ي ع ال ف ون ري م ٢٠١٠ملي
ارب  ٢٠٠٩مليون ريال في عام  ٨٥٠مقارنة مع  م مرتفعًا بنسبة تق

ام نحو             .  بالمئة ١٧ أمين الع  ٥٧,٥وشكلت العموالت الخاصة بالت
الي العموالت المدفوعة في                       ٥٧في المئة  و   ة من إجم في المائ

ن شكلت العموالت        ٢٠١٠م و٢٠٠٩عامي  م على التوالي، في حي
ة من           ٤١في المئة  و   ٣٨الخاصة بالتأمين الصحي نحو  في المائ

ى    ٢٠١٠م و  ٢٠٠٩إجمالي العموالت المدفوعة في عامي                م عل
 .التوالي

 
 :إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط -ز

ارب           سبة تق في     ١٧ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بن
ى    ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٧,٣المئة من  ال           ٨,٥م إل ار ري ملي
ام       ات              .  م٢٠١٠في ع أمين الصحي ومطالب ات الت وشكلت مطالب

ة و         ٦٤تأمين المرآبات نحو     ي              ٢٢في المئ ة من إجمال في المئ
ام     ي      ٢٠١٠المطالبات المدفوعة في ع ى التوال ذه     .  م عل وتعكس ه

أمين الصحي                    شطة الت سبيًا ألن الي ن النسب المرتفعة النصيب الع
سوق                   أمين في ال ساط الت الي أق . والتأمين على المرآبات من إجم

م  أعلى معدل نمو في  ٢٠١٠وسجل نشاط التأمين البحري في عام 
سبته              اع بلغت ن ة        ٦٦إجمالي المطالبات المدفوعة بارتف في المئ

ام                     ي ع ري ف أمين البح ة للت ات المدفوع الي المطالب صل إجم لي
دره                ٢٧٧م إلى ٢٠١٠ غ ق ة بمبل ال مقارن ون     ١٦٧مليون ري ملي

 . ريال في العام السابق
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رأس المال
تاريخ الحصول على التصريح( مليون ريال)اسم الشرآة

—————————————————————
٥٠٠٢٠٠٤/١٢/٠٢الشرآة التعاونية للتأمين

٣٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
٨٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة المتوسط والخليج مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدقلف)

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة أياك السعودية للتأمين التعاوني (سالمة)
٣٤٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة ساب للتكافل

٢٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة الدرع العربي للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة األهلي للتكافل

١٠٠٢٠٠٧/٠٩/١١الشرآة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)
٢٢٠٢٠٠٧/٠٩/١١شرآة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨شرآة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٠٨الشرآة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

٢٥٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شرآة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٣/٣١شرآة الصقر للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٠الشرآة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/٠٦/١٨شرآة التأمين العربية التعاونية

٢٠٠٢٠٠٨/٠٧/٠٢الشرآة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء)
١٠٠٠٢٠٠٨/٠٧/٢١الشرآة السعودية إلعادة التأمين " إعادة" التعاونية

٤٠٠٢٠٠٨/٠٨/١٠شرآة بوبا العربية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٨/١٢/٣٠الشرآة المتحدة للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠٠٩/٠٣/٠٩الشرآة األهلية للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/٠٥/١٠شرآة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (اسيج)
٢٠٠٢٠٠٩/١١/١٧شرآة الراجحي للتأمين التعاوني

١٠٠٢٠٠٩/١٢/٠٨شرآة ايس العربية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠٠٩/١٢/١٣شرآة العالمية للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٠/٠١/٢٦شرآة أآسا للتأمين التعاوني

٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٠٦الشرآة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
٢٠٠٢٠١٠/٠٣/٢٤شرآة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

١٣٠٢٠١٠/٠٥/٢٩شرآة بروج للتأمين التعاوني
١٠٠٢٠١٠/٠٦/١٦الشرآة الوطنية للتأمين

٣٢٠٢٠١٠/٠٧/٠٦شرآة أمانة للتأمين التعاوني
٥٥٥٢٠١١/٠٣/٢٠شرآة سوليدرتي السعودية للتكافل

ام  ٢٠١١م جدول ٥-٢ : الشرآات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى الربع األول من ع

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي .

رأس المال

تاريخ صدور المرسوم الملكي ( مليون ريال)
————————————————

٢٠٠٢٠٠٩/٠٤/٢٨شرآة طوآيو مارين السعودية

١٧٥٢٠١٠/٠٣/٣١شرآة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني

٣٥٠٢٠١٠/٠٤/١٣شرآة الجزيرة تكافل تعاوني

جدول رقم ٥-٣ : الشرآات التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها حتى نهاية الربع األول من عام  ٢٠١١م

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي .
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المنطقة / نوع 
صيدلياتمستوصفاتمستشفياتالمنشأة

مجمع 
عيادات

عيادة 
طبيب واحد

مرآز 
عمليات 
اليوم 
الواحد

محل 
نظارات 
طبية

مختبر 
تحليل

مرآز 
تشخيص

مرآز 
عالج 
طبيعي

محالت 
األجهزة 

واألطراف 
اإلجماليالصناعية

—————————————————————————————————————
٣٠٢٤٢٩٠٢٠٦٩٥١٩٨٧٣٦٠٧٩٦الرياض 
٢٩٨٨٦٨٧٥٥٢٦٢١١١١٣٣٣الشرقية 

٤٦١٢٩٨٧١٧٨٢٨٥٧٨٦١٢٢٥٦٢مكة المكرمة 
٣١٣٦٦٠٠٦٠٠٠٠٣٤حائل 

٦٢٣١٠١٠٠٠١٨٠٠٠٠٦٧القصيم 
١٩٥٢٠٠٠٠٠٠٠١٧الحدود الشمالية 

٣١٢٤١٠٠٠٦٠٠٠٠٣٥جازان 
١١٤١١٦٢٦٠٠١٧٠٠٠٠١١١عسير 

٢١٠٥٥٠٠٠٠٠٠٠٢٢الجوف 
٣١٥٤٩٠٠٧٠٠٠٠٣٨نجران 
٤١٨٢٦١٠٨٠٠٠٠٣٩تبوك

٢١٠٢٢٠٠٥٠٠١٠٢٢الباحة 
١٣١٥١٣٢٣١١٣٥٠٠٠٠١٠١المدينة المنورة 

١٥٣٦٢٥٣١٢٥٥٨٤٤١٣٤٤٠١٤٥١٠٣٢١٧٧اإلجمالي 
المصدر : مجلس الضمان الصحي التعاوني.

جدول رقم ٥ - ٤ : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون حتى نهاية الربع األول من عام ٢٠١١م 
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 م٢٠١٠تطورات سوق األسهم السعودية خالل عام 
ام    أغلق المؤشر العام ألسعار األسهم السعودية في نهاية ـع
و                  ٦٦٢٠,٨م  عند مستوى ٢٠١٠ ـح ـن ة ـب ــارـن ـق طـة ـم ـق  ٦١٢١,٨ـن

ه           ٢٠٠٩نقطة في نهاية عام  ـت ـب اع نـس ـف ارـت ة،          ٨,٢م أي ـب ـئ ـم ي اـل ـف
ام       م  ٢٠١٠وحقق مؤشر أسعار األسهم أعلى نقطة إغالق خالل ـع

وى      ٢٦في  ـت ــة       ٦٩٢٩,٤أبريل عند مـس طـ ـق ة          .  ـن ـم ـي ـق ـعت اـل ـف وارـت
ة    ٢٠١٠السـوقية لألسهم المصدرة في نهاية عام  ي     ١٠,٩م بنسـب ـف

و              ١٣٢٥,٤المئة لتبلغ  ـح ـن ة ـب ارـن ـق ار       ١١٩٥,٥مليار ريال ـم ـي ـل ـم
 .ريال في نهاية العام السابق

  
ام           ي ـع ة       ٢٠١٠وانخفض عدد األسهم المتداولة ـف ـب ـس ـن م ـب
و                  ٣٣,٣في المئة ليصل إلى نحو  ٤١,٣ ـح ـن ة ـب ارـن ـق م ـم ـه ار ـس ملـي
ق                        ٥٦,٧ اـب ام الـس ـع ي اـل م ـف ـه ار ـس ـي ـل راءات           ( ـم ة إلـج دـل ـع ر ـم ـي ـغ

، آما انخفضت القيمة اإلجمالية لألسـهم المتـداولة لتبلغ ١) الشرآات
ل     ٧٥٩,٢نحو  ام                 ١٢٦٤,٠مليار ريال مقاـب ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم

ه           ـت ـب اض نـس ـف ة         ٣٩,٩السابق، أي بانـخ ـئ ـم ي اـل دد       .  ـف ـخـفض ـع واـن
ام     ى           ٢٠١٠الصفقات خالل ـع صـل إـل ـي ة            ١٩,٥م ـل ـق ون صــف ـي ـل ـم

اض           ٣٦,٥مقارنة بنحو  ـف ـخ اـن ق، أي ـب مليون صفقة في العام الساـب
 ).١-٦ورسم بياني رقم  ١-٦جدول رقم (في المئة  ٤٦,٤نسبته 

 
م                    ٢٠١٠وفي عام   ـه ة األـس ـم ـي ـق ي ـل وـم ـي وـسط اـل ـت ـم م بلغ اـل

ق                ٥,٠٦مليار مقابل  ٣,٠٥المتداولة  اـب ام الـس ـع ي اـل ال ـف مليار رـي
ي          ٣٩,٧بانخفاض بلغت نسبته  وـم ـي وـسط اـل ـت في المئة، آما بلغ الـم

ل                  ١٣٢,٦لعدد األسهم المتداولة نحو    اـب ـق م ـم ـه ون ـس ـي ـل  ٢٢٦,٧ـم
ـغت          ـل اض ـب ي     ٤١,٩مليون سهم خالل العام السابق وبنسبة انخـف ـف

ات          ( المئة  رـآ راءات الـش ة إلـج دـل ـع وـسط            ) غير ـم ـت ـم ـخـفض اـل ، واـن
ل            ٧٨,٥اليومي لعدد الصفقات المنفذة ليبلغ نحو  اـب ـق ة ـم ـق ألف صــف

ه            ١٤٥,٨ ـت ـب اض نـس ـف ـخ ي     ٤٦,٢ألف صفقة في العام السابق باـن ـف
 .المئة

 

ر                     طـوـي ـت ة ـل ذوـل ـب ـم ا اـل ودـه ـه ة ـج واصلت هيئة السوق المالـي
السوق المالية السعودية، ووافقت الجمعية العامة التحاد البورصـات  
اء           الـث ـث وم اـل ر ـي العالمية في اجتماعها السنوي المنعقد بمدينة فانكوـف

ة                           ٢٠٠٩/١٠/٦ ودـي ـع ة الـس ـي اـل ـم وق اـل ة الـس رـآ ام ـش ى انضــم ـل م ـع
ام            )  تداول(  ر االنضــم ـي اـي ـع راءات وـم لالتحاد، وذلك بعد استيفاء إـج

 .للعضوية
 

ة      ودـي ـع وانطالقًا من الدور المنوط بشرآة السوق المالية الـس
داول                ) تداول( دة، طـورت ـت دـي ة ـج ـي اـل في تقديم منتجات وخدمات ـم

ن        ارًا ـم ـب ـت سوقًا آليًا جديدًا لتداول الصكوك والسندات في المملكة اـع
وبــلــغ إجــمــالــي الصــكــوك      .  م٢٠٠٩/٦/١٣يــوم الســبــت الــمــوافــق        

ى                    ٣٥,٧والسندات المصدرة  ـت وق وـح اء الـس ذ إنـش ـن ال ـم ار رـي ملـي
 . م٢٠١٠نهاية عام 

 
ي          ن ـف ـي ـل اـم وانضمت أربع شرآات وساطة مالية أعضاء ـع

ام           الل ـع ة ـخ ـي اـل السوق المالية السعودية لتقديم خدمات الوساطة الـم
وق               .  م٢٠١٠ ي الـس ة ـف ـل اـم ـع اطـة اـل وبذلك يصل عدد شرآات الوـس

ة     ٣٨المالية السعودية المرتبطة بنظام تداول إلى  رـآ دد      .  ـش غ ـع ـل وـب
غ     ٢٠١٠مكتبًا بنهاية عام  ٨٨مكاتب المشورة المرخص لها  ـل ـب ـي م، ـل

ا                   ـه رـخص ـل ـم ورة اـل ـش ـم ب اـل اـت ـك إجمالي عدد شرآات الوساطة وـم
 . م٢٠١٠شرآة ومكتب مع نهاية عام  ١٢٦

 
وق                   ٢٠١٠وشهد عام     رات الـس ؤـش رز ـم ي أـب ًا ـف اـع ـف م ارـت

ة             اـي ـه ـن ة ـب ودـي ـع المالية السعودية، فقد ارتفع مؤشر سوق األسهم الـس
نقطة عّما آان عليه في نهاية العام السابق،  ٤٩٩م بنحو ٢٠١٠عام 

ام                   ٨,٢أي بارتفاع نسبته  ـع ة اـل اـي ـه ي ـن غ ـف ـل ـب  ٦٦٢٠,٨في المئة لـي
ار     ٥,٢وارتفع إجمالي أصول صناديق االستثمار بمقدار .  نقطة ـي ـل ـم

و   ٢٠١٠في المئة ليصل بنهاية عام  ٥,٨ريال أو ما نسبته  ـح م إلى ـن
 .مليار ريال ٩٤,٧

 سوق رأس المال             

تقوم بتعديل مستمر لعدد األسهم المتداولة "  تداول"، والسبب هو أن "تداول"عن البيانات التي تنشرها السوق المالية السعودية ) الفعلية(تختلف بيانات عدد األسهم المتداولة ) ١(
 .امل السالسل الزمنيةى آبحسب إجراءات الشرآات آمنح أسهم مجانية أو تعديل رأس المال، بحيث أن أي إجراء لشرآة سيؤثر على عدد األسهم المتداولة للسوق آكل وعل

عدد األسهم 
المتداولة* 

التغير 
السنوي

قيمة األسهم 
المتداولة

التغير 
السنوي

القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة

التغير 
السنوي

عدد الصفقات 
المنفذة

التغير 
السنوي

مؤشرأسعار 
األسهم

التغير 
السنوي

(٪)(نقطة)(٪)(ألف صفقة)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليون سهم)العام
————————————————————————————————————
٩٦٠٩٥,٩١٠٦,٢٧٩٣٣,٣٥٢,٥-٢٠٠٦٦٨٥١٥,٣١١,٦٥٢٦١,٩٢٧,١١٢٢٥,٩٤٩,٧-
١١٠٣٨,٧٣٩,١-١٩٤٦,٤٥٨,٨٦٥٦٦٥,٥٣١,٧-٢٥٥٧,٧٥١,٤-٢٠٠٧٥٧٨٢٩,٠١٥,٦
٤٨٠٣,٠٥٦,٥-٥٢١٣٥,٩٢٠,٦-٩٢٤,٥٥٢,٥-٢٠٠٨٥٨٧٢٦,٠١,٦١٩٦٢,٩٢٣,٣-
٦١٢١,٨٢٧,٥-١١٩٥,٥٢٩,٣٣٦٤٥٨,٣٣٠,١-١٢٦٤,٠٣٥,٦-٢٠٠٩٥٦٦٨٥,٠٣,٥
٦٦٢٠,٨٨,٢-١٣٢٥,٤١٠,٩١٩٥٣٦,١٤٦,٤-٧٥٩,٢٣٩,٩-٢٠١٠٣٣٢٥٥,٠٤١,٣
٢٠١١

-٥٥٨٢,٧٤,٤٦٥٦٢,٩٣,٥-١٢١٦١,١٤٢,٧٢٦٠,٣٣٧,٠١٣١٩,٠١,٩الربع األول

جدول رقم ٦-١ : مؤشرات سوق األسهم السعودية

* بيانات معدلة الستبعاد أثر تجزئة القيمة االسـمية ألسـهم الشـرآات المدرجـة لتصـبح      ١٠ رياالت للسهم الواحد بدًال مــن ٥٠ رياًال خالل شهر أبريل  ٢٠٠٦م.

المصدر: السوق المالية السـعودية  (تداول).



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  سوق رأس المال

     

 

٧١ 

وبلغت قيمة األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت  
ال   ١,٥٩م مقابل ٢٠١٠مليار ريال خالل عام  ٨٥٢,٣ تريليـون رـي

ون       ٧٣٩,٤( في المئة  ٤٦,٥في العـام السـابق بانخفاض نسبته  ـي ـل ـم
ت    ) ريال رـن ـت ، وتمثل قيمة األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلـن

في المئة من إجمالي قيمة األسهم المباعة والمشتراة  ٥٦,١ما نسبته 
ق            ٦٣,٠م مقابل ٢٠١٠خالل عام  اـب ام الـس ـع ي اـل غ   .  في المئة ـف ـل وـب

ت       رـن ـت ار       ٣٨,٥عدد األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلـن ـي ـل ـم
ق             ٧٠,٤م مقابل ٢٠١٠سهم خالل عام  اـب ام الـس ـع ي اـل مليار سهم ـف

م  ٣١,٩(في المئة  ٤٥,٣بانخفاض بلغت نسبته  ل      ) مليار سـه ـث ـم ، وـي
 ٥٧,٩عدد األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت ما نسبته   

ام                    الل ـع راة ـخ ـت ـش ـم ة واـل اـع ـب ـم في المئة من إجمالي عدد األسهم اـل
ق                    ٦٢,١م مقابل ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل دد     .  ـف ووصـل ـع

ى          ت إـل رـن ـت ة            ٢٥,٨الصفقات المنفذة عن طريق اإلـن ـق ون صــف ـي ـل ـم
ق             ٥١,٤م مقابل ٢٠١٠خالل عام  ــاـب ــام الـس ـع ي اـل مليون صفقـة ـف

ــة     ٤٩,٩بانخفاض بلغـت نسـبته  ة           ٢٥,٦( في المئ ـق ون صــف ـي ـل ، ) ـم
ه          ـت ـب ا نـس  ٦٦,٠وتمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت ـم

ام                     الل ـع ذة ـخ ـف ـن ـم ات اـل ـق م ٢٠١٠في المئة من إجمالي عدد الصــف
 ).٢-٦جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٧٠,٦مقابل 

 
داول     ٢٠١٠وفي نهاية عام   م بلغ عدد المسجلين في نظـام ـت
ام   ٣٩٩٧,٦ألف مشترك مقابل  ٤٠٤٥,٨ ألف مشترك في نهاية الـع

ة       ١,٢السابق بزيادة بلغت نسبتها  ـئ ـم رك        ٤٨,٢( في اـل ـت ). أـلف مـش
غ              ـل ـب ـي ت ـل رـن ـت ر اإلـن وانخفض عدد المشترآين في خدمة التداول عـب

ي      ٢٠١٠ألف مشترك في نهاية عام  ٥٣,٩ واـل ـح  ١٠٦,١م مقارنة ـب
ه    ٢٠٠٩ألف مشترك في نهاية عام  ي     ٤٩,٢م، أي بنخفاض نسبـت ـف

 ).٣-٦جدول رقم (المئة 
 

ام                   الل ـع ًا ـخ ـي طـاـع ة ـق ـي ـل ـح وبتحليل نشاط سوق األسهم الـم
ن     ٢٠١٠ ات ـم م، آان قطاع الصناعات البتروآيماوية أنشط القطاـع

طـاع       ـق حيث عدد األسهم المتداولة، حيث بلغ عدد األسهم المتداولة ـل
ه                     ٩,٥الصناعات البتروآيماوية نحو  ـت ـب ا نـس ل ـم ـك م تـش ـه ار ـس ـي ـل ـم

طـاع                        ٢٨,٥ ه ـق ـي ـل ة، ـي داوـل ـت ـم م اـل ـه دد األـس في المئة من إجمالي ـع
ه           ٥,٩المصارف والخدمات المالية بنحو  ـت ـب ا نـس ل ـم مليار سهم تمـث

ة   ١٧,٧ في المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولة، وحل في المرتـب
في المئة  ٩,٣مليار سهم أو ما نسبته  ٣,١الثالثة قطاع التأمين بنحو 

و      ،  من إجمالي عدد األسهم المتداولة ـح ـن ثم قطاع التطوير العقاري ـب
ه     ٢,٧ دد                     ٨,٢مليار سهم تمثل ما نسبـت ي ـع اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

دد     ،  األسهم المتداولة ـع ـت ـم وفي المرتبة الخامسة شرآات االستثمار اـل
دد       ٧,٣مليار سهم تمثل ما نسبته  ٢,٤بعدد  ي ـع اـل في المئة من إجـم

الم           .  األسهم المتداولة طـاع اإلـع رة ـق ـي في حين جاء في المرتبة األـخ
ة                       ٠,٣والنشر بنسبة  داوـل ـت ـم م اـل ـه دد األـس ي ـع اـل ـم ن إـج في المئة ـم

 .مليون سهم ٩٣,٧وبنحو 

التغير السنوي (٪)٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————

-١٥٩١,٧٨٥٢,٣٤٦,٥عن طريق اإلنترنت
-٢٥٢٨,٠١٥١٨,٤٣٩,٩اإلجمالي*
-٦٣,٠٥٦,١١٠,٨النسبة

-٧٠٤٢١,٤٣٨٤٨٧,٧٤٥,٣عن طريق اإلنترنت
-١١٣٣٧٠,٠٦٦٥١٠,٠٤١,٣اإلجمالي*
-٦٢,١٥٧,٩٦,٨النسبة

-٥١,٤٢٥,٨٤٩,٩عن طريق اإلنترنت
-٧٢,٩٣٩,١٤٦,٤اإلجمالي*
-٧٠,٦٦٦,٠٦,٥النسبة

**   بيانات غير معدلة إلجـراءات الشــرآات .
المصدر: السوق المالية السـعودية  (تداول).

عدد األسهم المباعة والمشتراة (مليون سهم)** 

عدد الصفقات المنفذة (مليون صفقة)

وات السـوق   (صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصـرف اآللــي ). *  اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر آافة قـن

جدول رقم ٦-٢ : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسهم المباعة والمشتراة (مليار ريال)

عدد العمالء
المشترآين في خدمة عدد العمالء المسجلين

التغير السنوي (٪)التداول عبر اإلنترنتالتغير السنوي (٪)في نظام تداول العام
—————————–—————–——————–——————–—
٢٠٠٧٣٦٦٩٥٣٨٢,٦٤٠٧٠٤١٢٥,٠-

٢٠٠٨٣٩٥٤١٣٢٧,٨١٩٠٧٦٤٥٣,١-

٢٠٠٩٣٩٩٧٥٥٦١,١١٠٦١١٧٤٤,٤-

٢٠١٠٤٠٤٥٧٩٣١,٢٥٣٩٥٢٤٩,٢-

٢٠١١

-٤٠٥٦٩٥٣١,٢٥١١٨١٤٣,٥الربع األول
المصدر: السوق المالية السـعودية  (تداول).

جدول رقم ٦-٣ : عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشترآين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت 
(نهاية الفترة)
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٧٢ 

ة رسم بياني رقم ٦-١: مؤشرات سوق األسهم المحلي
(بيانات يومية)

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيةيوليةاغسطسسيبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

ألف نقطة المؤشر العام ألسعار األسهم
)١٩٨٥=  ١٠٠٠(

٢٠١٠والربع األول من عام  ٢٠٠٩عام ٢٠١١والربع األول من عام٢٠١٠عام

٠

٤

٨

١٢

١٦

٢٠

ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيةيوليةاغسطسسيبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

مليار ريال
قيمة األسهم المتداولة

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيةيوليةاغسطسسيبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

مليون سهم

)معدلة لجميع إجراءات الشرآات(عدد األسهم المتداولة 

٠

٢٠٠

٤٠٠

ينايرفبرايرمارسابريلمايويونيةيوليةاغسطسسيبتمبرأآتوبرنوفمبرديسمبرينايرفبرايرمارس

ألف صفقة
عدد الصفقات المنفذة
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٧٣ 

ي                     ٩,١ ة ـف ـي ذاـئ ـغ ات اـل اـع ة والصــن زراـع في المئة، وجاء قطـاع اـل
م          ١,٥في المئة وبعدد  ٧,٨المرتبة الرابعة بنسبة  ة، ـث ـق مليون صــف

ا   ١,٤قطاع المصارف والخدمات المالية بعدد  مليون صفقة تمثل ـم
طـاع                      .  في المئة ٧,١نسبته  رة ـق ـي ة األـخ ـب رـت ـم ي اـل اء ـف ن ـج في حـي

ه         ١١٠,٧اإلعالم والنشر بنحو  ـت ـب ي     ٠,٦ألف صفقة تمثل ما نـس ـف
 .المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة

 
ام                ة ـع اـي ـه ي ـن صـدرة ـف وبالنظر للقيمة السوقية لألسهم الـم
ز األول                 ٢٠١٠ رـآ ـم ة اـل اوـي ـم ـي روـآ ـت ـب م، احتل قطاع الصناعات اـل

ن      ٣٧,٢مليار ريال تمثل ما نسبته  ٤٩٣,١بقيمة بلغت  ة ـم في المـئ
طـاع                     ًا ـق ـي اـن ل ـث صـدرة، وـح ـم م اـل ـــه إجمالي القيمـة الســوقيـة لألس

ــل   ٣٥٢,٨المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  مليار ريال تمث
في المئة من القيمة السوقية لألسهم  المصدرة، تاله  ٢٦,٦ما نسبته 

و             ـح ـن ت ـل  ١٣٦,٣قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بقيمة وصــل
ة                      ١٠,٣مليار ريال تمثل ما نسبته  ـي وـق ة الـس ـم ـي ـق ن اـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ق   لألسهم المصدرة، وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الطاقة والمراـف
ه         ٦٠,٠الخدمية بقيمة سوقية بلغت  ـت ـب  ٤,٥مليار ريال تمثل ما نـس

طـاع    في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة، وجاء ـق
ي   ٤,٠٠الزراعة والصناعات الغذائية في المرتبة الخامسة بنسبة  ـف

ار       ٥٢,٧المئة من إجمالي قيمة األسهم المصدرة وبقيمة بلغت  ـي ـل ـم
ة            .  ريال اـح ـي ــادق والـس ـن ـف في حين حل في المرتبة األخيرة قطاع اـل

ات        اـع ومن حيث قيمة األسهم المتداولة، احتل قطاع الصــن
ال     ٢٨٧,٣البتروآيماوية المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  مليار رـي

ة،        ٣٧,٨تمثل ما نسبته  داوـل ـت ـم في المئة من إجمالي قيمة األسهم اـل
وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بحوالي 

في المئة من إجمالي قيمة  ١٣,٠١مليار ريال تمثل ما نسبته  ٩٨,٧
و                     ـح ـن ن ـب ـي أـم ـت طـاع اـل ة ـق ـث اـل ـث األسهم المتداولة، وحل في المرتبة اـل

ة       ١١,٩مليار ريال تمثل ما نسبته  ٩٠,٣ ـم ـي في المئة من إجمالي ـق
ة  ،  األسهم المتداولة وحقق قطاع االستثمار الصناعي المرتبة الرابـع

ي          ٦,٨مليار ريال تمثل ما نسبته  ٥١,٤بقيمة  اـل ـم ن إـج في المئة ـم
ة           زراـع طـاع اـل ة ـق قيمة األسهم المتداولة، وحل في المرتبة الخامـس

ه            ٤١,٢والصناعات الغذائية بنحو  ـت ـب ا نـس  ٥,٤مليار ريال تمثل ـم
ة           داوـل ـت ـم م اـل ـه ي            .  في المئة من إجمالي قيمة األـس اء ـف ن ـج ـي ي ـح ـف

ن      ٠,٣المرتبة األخيرة قطاع اإلعالم والنشر بما نسبته  ة ـم في المـئ
 .مليار ريال ٢,٠إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبقيمة بلغت نحو 

 
ذة،               ـف ـن ـم ات اـل ـق دد الصــف وباستعراض أداء السوق حسب ـع

ا     ٤,٩آان لقطاع التأمين النصيب األآبر بعدد  مليون صفقة تمثل ـم
في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، يليه قطاع  ٢٥,١نسبته 

دد           ١٩,٨الصناعات البتروآيماوية بنسبة  ي ـع اـل ـم ن إـج في المئة ـم
ة    ٣,٩الصفقات المنفذة وبعدد  ـث مليون صفقة، وحل في المرتبة الثاـل

ه          ١,٨قطاع االستثمار الصناعي بعدد  ـت ـب ا نـس مليون صفقة تمثل ـم

النسبة (مليون سهم)
لإلجمالي  (٪)

النسبة (مليار ريال)
لإلجمالي  (٪)

النسبة (ألف صفقة)
لإلجمالي  (٪)

النسبة (مليار ريال)
لإلجمالي  (٪)

———————————————————————————

٥٨٧٣,٥١٧,٧٩٨,٧١٣,٠١٣٧٧,٤٧,١٣٥٢,٨٢٦,٦المصارف والخدمات المالية

٩٤٩٢,٦٢٨,٥٢٨٧,٣٣٧,٨٣٨٦٥,٧١٩,٨٤٩٣,٠٣٧,٢الصناعات البتروآيماوية

٦٢٤,١١,٩١٤,٩٢,٠٥٥٦,٩٢,٩٤٣,١٣,٣األسمنت

٥٧٤,٢١,٧١٧,٨٢,٣٧١٠,٩٣,٦١٥,٩١,٢التجزئة

١٠٤١,٥٣,١١٣,٩١,٨٢٠٦,١١,١٦٠,٠٤,٥الطاقة والمرافق الخدمية

١٢١٢,٣٣,٦٤١,٢٥,٤١٥٢٣,٤٧,٨٥٢,٧٤,٠الزراعة والصناعات الغذائية

١٩٥٢,٦٥,٩٣٥,٢٤,٦٧٧٢,٠٤,٠١٣٦,٣١٠,٣االتصاالت وتقنية المعلومات

٣٠٩٧,٧٩,٣٩٠,٣١١,٩٤٩٠٣,٨٢٥,١٢٢,١١,٧التأمين

٢٤٣١,٦٧,٣٢٧,٦٣,٦٩٢٩,٨٤,٨٣٥,٠٢,٦شرآات االستثمار المتعدد

٢٠٣٧,٤٦,١٥١,٤٦,٨١٧٧٧,٤٩,١٣٨,١٢,٩االستثمار الصناعي

١٤٠٧,٨٤,٢٣٤,٩٤,٦١٢٥٤,٧٦,٤٢١,٩١,٧التشييد والبناء

٢٧٣٧,٣٨,٢٣٢,١٤,٢١١٣١,٨٥,٨٤٢,١٣,٢التطوير العقاري

٥٥٥,٦١,٧٨,٤١,١٢٦٢,٥١,٣٧,٧٠,٦النقل

٩٣,٧٠,٣٢,٠٠,٣١١٠,٧٠,٦٢,٧٠,٢اإلعالم والنشر

١٢٣,٢٠,٤٣,٤٠,٥١٥٣,٠٠,٨٢,١٠,٢الفنادق والسياحة

٣٣٢٥٥,١١٠٠,٠٧٥٩,٢١٠٠,٠١٩٥٣٦,١١٠٠,٠١٣٢٥,٤١٠٠,٠اإلجمالي 

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السـعودية  (تداول) لعام ٢٠١٠م.

—————————

القطاع

جدول رقم ٦-٤ : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام ٢٠١٠م

عدد األسهم المتداولة
—————————

قيمة األسهم المتداولة
——————————————————
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ن      ٨,١مليون مكتتب مثلوا  ٠,٨ ـي ـب ـت في المئة من إجمالي عدد المكـت
 ).٧-٦جدول رقم (
 

 م٢٠١٠التطورات التنظيمية خالل عام 
وق                 • ي الـس ًال ـف اـم ار عضـوًا ـع ـم انضمت شرآة اإلنماء لالستـث

خ  )  تداول( المالية السعودية  لتقدم خدمات الوساطة المالية بتارـي
 .م٢٠١٠/٠٢/١٣

ي          • ًال ـف اـم انضمت شرآة بيت مسقط لألوراق المالية عضـوًا ـع
ة  )  تداول( السوق المالية السعودية  لتقدم خدمات الوساطة المالـي

 .م٢٠١٠/٠٢/٢٤بتاريخ 
وق        • ي الـس انضمت رسملة لالستثمار السعودية عضوًا عامًال ـف

خ  )  تداول( المالية السعودية  لتقدم خدمات الوساطة المالية بتارـي
 م٢٠١٠/٠٨/٢٥

وق      • ي الـس انضمت يونيكورن آابيتال السعودية عضوًا عامًال ـف
خ   )  تداول(المالية السعودية  ارـي لتقدم خدمات الوساطة المالية بـت
 م٢٠١٠/١٢/١٣

 
وق                ي الـس ة ـف ـل اـم ـع وبذلك يصبح عدد شرآات الوساطـة اـل

داول         ظـام ـت ام                  ٣٨المالية السعودية على ـن ة ـع اـي ـه ى ـن ـت ة ـح رـآ ـش
 . م٢٠١٠

ا               ٢,١بقيمة ســوقية لألسـهم المصدرة بلغت  ل ـم ـث ـم ال ـت ار رـي ـي مـل
صـدرة          ٠,٢نسبته  ـم م اـل ـه في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألــس

 ).٤-٦جدول رقم (
 

الل           اطـًا ـخ ر نـش وبالنسبة للشرآات المساهمة الثالث األآـث
دد                ٢٠١٠عام  ث ـع ـي ن ـح ز األول ـم رـآ ـم م، احتلت شرآة سابك اـل

ا      ٨٣٧,٢الصفقات المنفذة التي بلغت خالل العام  الـه ألف صفقة، ـت
حــو             ـن اء ـب ـم يــان                    ٨٢٢,٠مصـرف اإلـن ة ـآ رـآ م ـش ة، ـث ـق أـلف صــف

ة        ٦٢٨,٩السعودية بنحو  ـق ون صــف ـي اء          .  مـل ـم ل مصـرف اإلـن ـت واـح
غ                   ـل ث ـب ـي ة ـح داوـل ـت ـم م اـل  ٥,٠٦المرآز األول من حيث عدد األسـه

م              ٣,٥مليار سهم، تلته شرآة آيان السعودية بنحو  م، ـث ـه ار ـس ـي ـل ـم
ك       .  مليار سهم ١,٤شرآة زين السعودية بنحو  اـب ة ـس رـآ واحتلت ـش

و       ـح ـن ار       ٩٨,٢المرآز األول من حيث قيمة األسهم المتداولة ـب ـي ـل ـم
و          ـح ـن ة ـب م             ٦٦,٨ريال، تلتها شرآة آيان السعودـي ال، ـث ار رـي ـي ـل ـم

 ).٥-٦جدول رقم (مليار ريال  ٥٩,٩مصرف اإلنماء  بنحو 
 

 م٢٠١٠الطروحات الجديدة خالل عام 
ي     ٢٠١٠تم خالل عام   اـل ـم إـج م طرح تسع شرآات جديدة ـب

ون     ٧٠١,٣مليار ريال وعدد أسهم مقداره   ٧,٠رأس مال بلغ  ـي ـل ـم
ة                   ٢٤٥,٤سهم، حيث تم طرح  ـم ـي ـق ام ـب ـع اب اـل ـت ـت الـآ م ـل مليون سـه

ب    .  مليار ريال ٣,٨إجمالية بلغت  ـت ـت وبلغ إجمالي قيمة األسهم المـك
ات   ٢,٤مليار ريال، وبلغ عدد مرات التغطية  ٩,٣بها   مرة للشرـآ

ام     م     ( م   ٢٠١٠المكتتب بها على مستوى السوق خالل ـع دول رـق ـج
٦-٦.( 
 

وبلغ إجمالي عدد المكتتبين في الشرآات المطروحة خالل  
ه      ١٠,٣م نحو ٢٠١٠عام  ـت ي     ٢٠,١مليون مكتتبًا بانخفاض نسـب ـف

وات    ـن المئة عن إجمالي عدد المكتتبين في العام السابق، وأسهمت ـق
االآتتاب البديلة مثل الهاتف المصرفي والصراف اآللي واإلنترنت 
ن                         ل ـم ـي ـل ـق ـت اب واـل ـت ـت دة االـآ صـار ـم ـت في التقليل من األخطاء واـخ
ن    ـي االعتماد على طلبات االآتتاب المطبوعة، حيث بلغ عدد المكتتـب

وا         ٢,١عن طريق الهاتف المصرفي  ـل ـث ي     ٢٠,٧مليون مكتتبًا ـم ـف
ق            ن طـرـي ن ـع ـي ـب المئة من إجمالي عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتـت

وا              ٥,٣الصراف اآللي  ـل ـث ًا ـم ـب ـت ـت ـك ن             ٥١,٧مليون ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ت           رـن ـت ق اإلـن إجمالي عدد المكتتبين، وبلغ عدد المكتتبين عن طـرـي

وا             ٢,٠ ـل ـث ب ـم ـت ـت ـك دد                     ١٩,٦مليون ـم ي ـع اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
المكتتبين، في حين بلغ عدد المكتتبين عن طريق فروع المصـارف  

آيان السعوديةاإلنماءسابك(الشرآة)عدد الصفقات المنفذة

٨٣٧,٢٨٢٢,٠٦٢٨,٩(ألف صفقة)

زين السعوديةآيان السعوديةاإلنماء(الشرآة)عدد األسهم المتداولة

٥,٠٦٣,٥١,٤٠(مليار سهم)

اإلنماءآيان السعوديةسابك(الشرآة)قيمة األسهم المتداولة

٩٨,٢٦٦,٨٥٩,٩(مليار ريال)

جدول رقم ٦-٥ : الشرآات المساهمة الثالث األآثر نشاطًا خالل عام ٢٠١٠م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية الســعودية (تداول) لعام ٢٠١٠م.

النسبة ٪العددالنسبة ٪العدد
——————————————————

-٣,١٢٣,٨٢,١٢٠,٧٣٠,٦الهاتف المصرفي

-٦,١٤٧,٦٥,٣٥١,٧١٣,٢الصراف اآللي

-٢,٧٢٠,٥٢,٠١٩,٦٢٣,٨اإلنترنت

-١,٠٨,١٠,٨٨,١٢٠,٢الفروع

-١٢,٩١٠٠,٠١٠,٣١٠٠,٠٢٠,١اإلجمالي 

قناة االآتتاب

التغير ٢٠٠٩٢٠١٠
السنوي 

(٪)

رح   جدول رقم ٦-٧ : عدد المكتتبين حسب قنوات االآتتاب في عمليات الط
العام

(مليون مكتتب)

ة . المصدر: هيئة السوق المالـي

————–—————–——
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حجم رأس المال
األسهم 
المصدرة

األسهم المطروحة 
عدد المكتتبينحجم الطرح سعر اإلغالقلالآتتاب العام

إجمالي قيمة  
األسهم المكتتب بها

عدد مرات 
التغطية

(مرة)(مليون ريال)(مليون مكتتب)(مليون ريال)٢٠١٠/١٢/٣١(مليون سهم)(مليون سهم)(مليون ريال)
–—–———–—–———–———–———––——–———–———–———–———————–

-١
شرآة هرفي للخدمات 

٠١٢٧٠,٠٢٧,٠٨,١٥١,٠٧٩,٠٤١٣,١٠,٧١١٥٦,٧٢,٨-ينايرالزراعة والصناعة  الغذائيةالغذائية

-٢
شرآة مجموعة السريع 

٠١٣٠٠,٠٣٠,٠٩,٠٢٧,٠٢٢,٨٢٤٣,٠١,٤٨٢٦,٢٣,٤-فبرايراالستثمار الصناعيالتجارية الصناعية

٢٢١٠٠,٠١٠,٠٣,٠١٠,٠٤٧,٢٣٠,٠١,١٦٠٠,٠٢٠,٠-مارسالتأمينالشرآة الوطنية للتأمين٣-

-٤
شرآة سوليدرتي السعودية 

٢٢٥٥٥,٠٥٥,٥٢٢,٢١٠,٠١٦,٣٢٢٢,٠١,٢٦٦٦,٠٣,٠-مارسالتأمينللتكافل

٢٢٣٢٠,٠٣٢,٠١٢,٨١٠,٠١٥,٩١٢٨,٠١,١٥٧٦,٠٤,٥-مارسالتأمينشرآة أمانة للتأمين التعاوني٥-

-٦
شرآة الحسن غازي إبراهيم 

٢٦٣٥٠,٠٣٥,٠١٠,٥٤٩,٠٦٠,٨٥١٤,٥٠,٧١٥٩٥,٠٣,١-أبريلاالستثمار الصناعيشاآر

-٧
شرآة مدينة المعرفة 

٢٤٣٣٩٣,٠٣٣٩,٣١٠٢,٠١٠,٠٨,٠١٠٢٠,٠٢,٠١٧٣٤,٠١,٧-مايوالتطوير العقارياالقتصادية

١٩١٣٠٠,٠١٣٠,٠٦٥,٠١٠,٠١٢,٢٦٥٠,٠١,٦١٣٠٠,٠٢,٠-يوليواالسمنتشرآة اسمنت الجوف٨-

-٩
شرآة أبناء عبداهللا 

٠٤٤٢٥,٠٤٢,٥١٢,٨٤٨,٠٥٣,٨٦١٢,٠٠,٣٨٥٦,٨١,٤-أآتوبرالتشييد والبناءعبدالمحسن الخضري

——٣٨٣٢,٦١٠,٣٩٣١٠,٦——٧٠١٣,٠٧٠١,٣٢٤٥,٤—

——–—

اإلجمالي 

ة السـعودية   (تداول) لعام ٢٠١٠م. المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالـي

ام  ٢٠١٠م جدول رقم ٦-٦ : الشرآات الجديدة التي تم طرحها  في  سوق األسهم السعودية خالل ع

تاريخ الطرح القطاع
 سعر 
الطرح  الشرآة



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  سوق رأس المال

     

 

٧٦ 

 :إصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية -١
ات       ” أصدرت الهيئة آتيب     رـآ ة الـش ـم وـآ ى        “  ـح ضـم إـل ـن ـي ـل

الل     الكتيبات التوعوية والتحذيرية األخرى التي اصدرتها الهيئة ـخ
ب       .  آتيبًا ١٣األعوام الماضية ليصل عددها إلى  ـي ـت ـك ويهدف هذا اـل

ة     ـي اـل إلى دعم وتعزيز ثقافة الحوآمة بين المستثمرين في السوق الـم
ة    .  السعودية، والتعريف بالحقوق العامة للمساهمين ـئ ـي آما قامت الـه

ور            ـه ـم ـج ى اـل ـل بتوزيع أآثر من خمس مئة ألف مطبوعة مباشرة ـع
ر   ” المستهدف، باإلضافة إلى إصدار العدد الثاني من مجلة  ـم المستـث

ة                      “  الذآي ـي ة األوـل ـي دراـس م اـل ـه ـل راـح ي ـم ال ـف . الموجهة إلى األطــف
ق              ـب ي ـس ـت ة اـل ادـي رـش ـت وحدثت الهيئة وطورت أدلة االلتزامات االـس

 : م وهي٢٠٠٩إصدارها في العام 
ل                − ـب طـرح وـق د اـل ـع ة ـب اـم دليل التزامات الشرآات المساهمة الـع

 .اإلدراج
 .دليل االلتزامات المستمرة للشرآات المدرجة −
ة   − دليل التزامات أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين المتعلـق

 .بملكية األسهم
ك                      − ـل ـم ارات ـت ـع إـش ة ـب ـق ـل ـع ـت ـم ن اـل ـي دليل التزامات آبار المساهـم

 . األسهم
 :إقامة معارض التوعية -٢

قامت الهيئة بمشروع المعارض المتنقلة الذي استهدف من  
ة، ووصـل              ١٨خالله  ـك ـل ـم ـم اطـق اـل مدينة ومحافظة في مختلف مـن

ي          ٢٤عدد حمالت المعارض التوعوية المتنقلة إلى  ذت ـف ـف ة ـن حمـل
 .ألف زائر ٢٧٠يوم وشهدها أآثر من  ١٣٢
وزارة                       -٣ ج ـب اـه ـن ـم ـل ة ـل اـم ـع ي اإلدارة اـل بالتنسيق مع المسئولين ـف

ادة                           ى ـم ـل ي ـع راـئ ـحق إـث ـل ة ـم م إضـاـف ادئ   ” التربية والتعليم، ـت ـب ـم
لــلــصــف الــثــانــي الــثــانــوي قســم الــعــلــوم اإلداريــة                      “  االقــتــصــاد 

ــوان      ــ ــواق                     ” واالجتماعيــة بعن ــ ــ ــة وأـس ــ ـي اـل ـم ــارات اـل ــ ـم ـث ـت االـس
 . “السهـــم

 
الم           وات اإلـع ـن ي ـق آما قامت الهيئة بإطالق مواقع للهيئة ـف

اـعي      وب                ( االجتـم ـي وـت ر، وـي ـت وـي وك، وـت ـيس ـب ـف وات       )  اـل ـن ادة ـق زـي ـل

 م٢٠١٠الشرآات الجديدة المضافة لمؤشر تداول خالل عام 
وق               • ر الـس ؤـش ى ـم ة إـل داول ( تم إضافة أسهم الشرآات التالـي ) ـت

حســب ســعــر إقــفــال األســهــم لــيــوم األربــعــاء الــمــوافــق                              
 :م٢٠١٠/٠٣/٣١

 .شرآة العالمية للتأمين التعاوني -١
 .شرآة هرفي للخدمات الغذائية -٢
 .الشرآة الخليجية العامة للتأمين التعاوني -٣
 .شرآة بروج للتأمين التعاوني -٤
 .شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية -٥

ر       • ؤـش ى ـم تم إضافة سهم شرآة الحسن غازي إبراهيم شاآر إـل
ق  )  تداول( السوق  حسب سعر إقفال السهم ليوم األربعاء المواـف

 .م٢٠١٠/٠٦/٣٠
وق               • ر الـس ؤـش ى ـم ة إـل داول ( تم إضافة أسهم الشرآات التالـي )ـت

حســب ســعــر إقــفــال األســهــم لــيــوم األربــعــاء الــمــوافــق                              
 :  م٢٠١٠/٠٩/٢٩

 .شرآة أمانة للتأمين التعاوني -١
 .شرآة سوليدرتي السعودية للتكافل -٢
 .شرآة الوطنية للتأمين -٣
 .شرآة مدينة المعرفة االقتصادية -٤
 . شرآة اسمنت الجوف -٥

ى       • تم إضافة سهم شرآة أبناء عبداهللا عبدالمحسن الخضـري إـل
اء       )  تداول( مؤشر السوق  ـع وم األرـب ـي حسب سعر إقفال السهم ـل

 .م٢٠١٠/١٢/٢٩الموافق 
 

ر خـالل عـام                           ـم ـث ســت ـم ة اـل وعــي ي ـت ة ـف ـي اـل جهود هيئة السوق الـم
 م٢٠١٠

رارات                               ـق ار واـل ـب ر األـخ ـش ـن ة ـب ـي اـل ـم وق اـل ة الـس ـئ ـي وم ـه تـق
ان                        ي لضــم روـن ـت ـك ا اإلـل ـه ـع وـق ى ـم ـل ة ـع ـئ الصادرة عن مجلس الهـي
ع                   ًا ـم ـي اـش ـم د، وـت ي آٍن واـح وصول المعلومة لجميع المستثمرين ـف
اـمت         ر، ـق ـم ـث إستراتيجية الهيئة نحو برامجها المتعلقة بتوعية المسـت

 : م باآلتي٢٠١٠الهيئة في عام 

التغير السنويالربع األول من عامالربع األول من عام
٢٠١٠٢٠١١(٪)

———————————————
٢١٢,٣٢٩٣,٢٣٨,١عن طريق اإلنترنت

٣٨٠,١٥٢٠,٦٣٧,٠اإلجمالي * 

٥٥,٩٥٦,٣٠,٨النسبة

٩٥١٤,٧١٤٩٧٨,٩٥٧,٤عن طريق اإلنترنت

١٧٠٤٦,٠٢٤٣٢٢,٢٤٢,٧اإلجمالي * 

٥٥,٨٦١,٦١٠,٣النسبة

٦٩٦٠,٢٧٦٩٠,٠١٠,٥عن طريق اإلنترنت

١٠٦٩٦,٩١١١٦٥,٤٤,٤اإلجمالي * 

٦٥,١٦٨,٩٥,٨النسبة

قيمة األسهم المباعة والمشتراة (مليار ريال)

جدول رقم ٦-٨ : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

* اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر آافة قنوات السوق  (صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي).
ة . المصدر: هيئة السوق المالـي

عدد األسهم المباعة والمشتراة (مليون سهم)

عدد الصفقات المباعة والمشتراة (ألف صفقة)
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ن              ة ـع ـي ـف ـي ـق ـث ل ـت االتصال مع جميع الشرائح المستهدفة ونشر رساـئ
 . نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

 
م  ٢٠١٠وعقدت الهيئة أربع دورات تدريبية في عام   م لدـع

ي                       واـل ا ـح ن حضـرـه ـي ـي الـم إلـع ة ـل ـي اـل ـم  ٣٥األسس االقتصادية واـل
 . إعالميًا وإعالمية

 
 م٢٠١١نشاط سوق األسهم السعودية خالل الربع األول من عام 

الل         اضـًا ـخ ـف سجل المؤشر العام لسوق األسهم المحلية انـخ
ام          ن ـع ام                    ٢٠١١الربع األول ـم ـع ن اـل ع األول ـم رـب اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم

وى                         ـت د مـس ـن م ـع ـه ار األـس ـع ام ألـس ـع ر اـل ؤـش ـم السابق، فقد أغلق اـل
و       ٢٠١١نقطة بنهاية الربع األول من عام  ٦٥٦٢,٩ ـح ـن ة ـب م مقارـن
ضـًا               ٦٨٠١,٠ ـف ـخ ـن ق، ـم اـب ام الـس ـع نقطة بنهاية الربع المقابل من اـل

ع األول                .  في المئة ٣,٥بنسبة  رـب ة اـل اـي ـه ى ـن ـت ومنذ بداية العام وـح
ى   ).  في المئة ٠,٨٧(نقطة  ٥٧,٩خسر المؤشر  ـل وحقق المؤشر أـع

م فـــي    ٢٠١١نــقـــطـــة إغــالق خـــالل الــربـــع األول مـــن عـــام                         
.            نــقــطــة    ٦٧٨٨,٤م حــيــث أغــلــق عــنــد مســتــوى                ٢٠١١/٣/١٦

و انخفضت القيمة السوقية لألسهم المصدرة بنهاية الربع األول من 
ار       ١٣١٩,١في المئة لتصل إلى نحو  ١,٩م بنسبة ٢٠١١عام  ـي ـل ـم

ع األول             ١٣٤٤,٩ريال مقارنة بنحو  ــرـب ة ال اـي ـــه مليار ريال في ن
م         .   من العـام السابـق ـه ألــس ة ـل ـي في المقابل ارتفعت القــيمة اإلجماـل

ـغت               ٢٦٠,٣المتداولة إلى نحو  ـل اع ـب ـف ة ارـت ـب ـس ـن مليار ريال، أي ـب

ق             ٣٧,٠ اـب ام الـس ـع ن اـل رة ـم دد      .  في المئة عن نفس الفـت ع ـع ـف وارـت
م   ١٢,٢في المئة ليبلغ نحو  ٤٢,٧األسهم المتداولة بنسبة  مليار سـه

ق       ٨,٥مقارنة بنحو  اـب ام الـس ـع . مليار سهم خالل الفترة نفسها من اـل
اع    ٥,٦وارتفع عدد الصفقات ليصل إلى  ـف مليون صفقة وبنسبة ارـت

ق      ٤,٤بلغت  اـب دول  ( في المئة مقارنًة بالفترة نفسها من العام الـس ـج
 ) .١-٦رقم 

 
م           ٢٠١١وخالل الربع األول من عام   ـه ة األـس ـم ـي م بلـغت ـق

ل     ٢٩٣,٢المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت  اـب ـق مليار ريال ـم
اع             ٢١٢,٣ ـف ارـت ق ـب اـب ام الـس ـع مليار ريال خالل الربع األول من اـل

ال         ٨٠,٩( في المئة  ٣٨,١بلغت نسبته  ار رـي ـي ـل ة           ) ـم ـم ـي ل ـق ـث ـم ، وـت
ي     ٥٦,٣األسهم المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت ما نسبته  ـف

المئة من إجمالي قيمة األسهم المباعة والمشتراة خالل الربع األول   
ام   ٥٥,٩م مقابل ٢٠١١من عام  في المئة خالل الربع األول من الـع
ق                             .  السابق ن طـرـي راة ـع ـت ـش ـم ة واـل اـع ـب ـم م اـل ـه دد األـس غ ـع ـل آما ـب

ام          ١٥اإلنترنت نحو  ن ـع م ٢٠١١مليار سهم خالل الربع األول ـم
اع   ٩,٥مقابل  مليار سهم خالل الربع األول من العـام السابـق بارتـف

م   ) مليار سهم ٥,٥( في المئة  ٥٧,٤بلغت نسبته  ـه ، ويمثل عدد األـس
ة          ٦١,٦المباعة والمشتراة عن طريق اإلنترنت ما نسبته  ـئ ـم ي اـل ـف

ن         ع األول ـم رـب من إجمالي عدد األسهم المباعة والمشتراة خالل اـل
ــام             ٥٥,٨م مقابل ٢٠١١عام  ـع ن اـل ع األول ـم في المئة خالل الرـب

ق                .  السـابـق ن طـرـي راة ـع ـت ـش ـم ة واـل اـع ووصل عدد الصفقات المـب

(مليون سهم)
النسبة 

(مليار ريال)لإلجمالي  (٪)
النسبة 

(ألف صفقة)لإلجمالي  (٪)
النسبة 

(مليار ريال)لإلجمالي  (٪)
النسبة 

لإلجمالي  (٪)
———————————————————————————————————

١٦٠٤,٣١٣,٢٢٨,٠١٠,٧٣٦٢,٢٦,٥٣٥٢,٦٢٦,٧المصارف والخدمات المالية

٣٠٣٩,٢٢٥,٠٩٨,٩٣٨,٠١٢٠٤,٣٢١,٦٥٠٣,٨٣٨,٢الصناعات البتروآيماوية

٢٦٨,٠٢,٢٦,٥٢,٥١٥٧,٢٢,٨٤٣,٧٣,٣األسمنت

٢٠٦,٠١,٧٥,٩٢,٣٢٠٥,١٣,٧١٥,٦١,٢التجزئة

٢٩١,٩٢,٤٤,١١,٦٦١,٣١,١٥٩,١٤,٥الطاقة والمرافق الخدمية

٧٣٢,٧٦,٠١٩,٣٧,٤٦٢٣,٧١١,٢٤٦,٨٣,٥الزراعة والصناعات الغذائية

١٥١٠,٣١٢,٤١٨,٩٧,٢٣٥٥,٠٦,٤١٢٣,٤٩,٤االتصاالت وتقنية المعلومات

٩٣٩,٦٧,٧١٩,٧٧,٦٨٦٣,٤١٥,٥٢١,٣١,٦التأمين

٦٨٦,٢٥,٦٨,٥٣,٢٢٨٤,٦٥,١٣٨,١٢,٩شرآات االستثمار المتعدد

٧٦٢,٨٦,٣٢٠,٨٨,٠٤٨٩,٩٨,٨٤٠,٣٣,١االستثمار الصناعي

٧١٧,٠٥,٩١٣,٧٥,٣٤٤٦,١٨,٠٢١,٤١,٦التشييد والبناء

٩٥٢,٠٧,٨٩,٠٣,٤٢٨٤,٢٥,١٤١,٣٣,١التطوير العقاري

٣٢٠,٤٢,٦٤,٤١,٧١٣٠,٦٢,٣٧,٠٠,٥النقل

٥٥,١٠,٥١,١٠,٤٤٩,٦٠,٩٢,٥٠,٢اإلعالم والنشر

٧٥,٤٠,٦١,٦٠,٦٦٥,٧١,٢٢,١٠,٢الفنادق والسياحة

١٢١٦٠,٩١٠٠,٠٢٦٠,٣١٠٠,٠٥٥٨٢,٧١٠٠,٠١٣١٩,٠١٠٠,٠اإلجمالي 

—————————

المصدر: تقرير الربع األول ألداء السوق المالية السـعودية  (تداول) لعام ٢٠١١م.

جدول رقم ٦-٩ : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل الربع األول من عام ٢٠١١م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة
———————————————————————————
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و                 ـح ـغت ـن ـل ة ـب ـم ـي ـق  ١,١المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وـب
 .مليار ريال

 
ذة،               ـف ـن ـم ات اـل ـق دد الصــف وباستعراض أداء السوق حسب ـع

دد          ـع ر ـب ـب أـلف     ١٢٠٤,٣آان قطاع الصناعات البتروآيماوية األـآ
ات             ٢١,٦صفقة تمثل ما نسبته  ـق دد الصــف ي ـع اـل ـم في المئة من إـج

دد        ١٥,٥المنفذة، يليه قطاع التأمين بنسبة  ي ـع اـل ـم في المئة من إـج
ة                   ٨٦٣,٤الصفقات المنفذة وبعدد  ـب رـت ـم ي اـل ل ـف ة، وـح ـق ألف صــف

دد                   ـع ة ـب ـي ذاـئ ـغ ات اـل اـع أـلف     ٦٢٣,٧الثالثة قطاع الزراعة والصــن
ار                       ١١,٢صفقة تمثل ما نسبته  ـم ـث ـت طـاع االـس اء ـق ة، وـج ـئ ـم ي اـل ـف

دد         ٨,٨الصناعي في المرتبة الرابعة بنسبة  ـع ة وـب  ٤٨٩,٩في المـئ
ل    ٤٤٦,١ألف صفقة، ثم قطاع البناء والتشييد بعدد  ـث ألف صفقة تـم

طـاع            .  في المئة ٨,٠ما نسبته  رة ـق ـي ة األـخ ـب رـت في حين حل في الـم
ه             ٤٩,٦اإلعالم والنشر بنحو  ـت ـب ا نـس ل ـم ي     ٠,٩ألف صفقة تمـث ـف

 .المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة
 

ع          رـب ة اـل اـي ـه وبالنظر للقيمة السوقية لألسهم المصدرة في ـن
ة               ٢٠١١األول من عام  اوـي ـم ـي روـآ ـت ـب ات اـل اـع م، احتل قطاع الصــن

ه                     ٥٠٣,٨المرآز األول بقيمة بلغت  ـت ـب ا نـس ل ـم ـث ـم ال ـت ار رـي ـي ـل ـم
ل   ٣٨,٢ في المئة من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة، وـح

ار    ٣٥٢,٦ثانيًا قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة بلغت  ـي مـل
ة               ٢٦,٧ريال تمثل ما نسبته  ـي وـق ة الـس ـم ـي ـق ي اـل اـل في المئة من إجـم

ة        ـم ـي ـق لألسهم المصدرة، تاله قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ـب
ن     ٩,٤مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٢٣,٤وصلت لنحو  في المئة ـم

ة   إجمالي القيمة السوقية لألسهم المصدرة، وجاء في المرتبة الرابـع
ـغت       ـل ار       ٥٩,١قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بقيمة سوقـية ـب ـي ـل ـم

ة                   ٤,٥ريال تمثل ما نسبته  ـي ــوـق ة الـس ـم ـي ـق ي اـل اـل ـم في المئة من إـج
ي           ة ـف ـي ذاـئ ـغ لألسهم المصدرة، وجاء قطاع الزراعة والصناعات اـل

ة           ٣,٦المرتبة الخامسة بنسبة  ـي وـق ة الـس ـم ـي ـق في المئة من إجمالي اـل
ي           .  مليار ريال ٤٦,٨لألسهم  المصدرة وبقيمة بلغت  ل ـف ا ـح ـم ـن ـي ـب

م                    ـه ألــس ة ـل ـي ــوـق ة ـس ـم ـي ـق المرتبة األخيرة قطاع الفنادق والسياحة ـب
ن        ٠,٢مليار ريال تمثل ما نسبته  ٢,١المصدرة بلغت  ة ـم ـئ ـم في اـل

 ).٩-٦جدول رقم (إجمالي القيمـة السوقـية لألسـهم المصدرة 
 

 م٢٠١١التطورات التنظيمية خالل الربع األول من عام 
ة عضـوًا              − ودـي ـع ة الـس ـي رـب ـع انضمت شرآة ميريل لنش المملكة اـل

ات     )  تداول( عامًال عامل في السوق المالية السعودية  دـم لتقديم ـخ
خ          ارـي ـت ة ـب دد         .  م٢٠١١/٠٢/٠٦الوساطة المالـي ك يصـل ـع ذـل وـب

 .شرآة ٣٩شرآات الوساطة العاملة في السوق إلى 
 

 م٢٠١١تطورات الشرآات خالل الربع األول من عام 
م              − ـه ح ـس ـن ـم ك ـب رفعت  شرآة الجوف الزراعية رأس مالها وذـل

صـدرة                ـم ا اـل ـه ـم ـه دد أـس  ٢٥مجاني لكل أربعة أسهم، ليصبح ـع
 .م٢٠١١/٠٣/٠٩مليون سهم وذلك بتاريخ 

رأس )  سبكيم( رفعت الشرآة السعودية العالمية للبتروآيماويات  −
دد               ح ـع صــب ـي م، ـل ـه مالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أـس

مــلــيــون ســهــم وذلــك بــتــاريــخ              ٣٦٦,٧أســهــمــهــا الــمــصــدرة        
 .م٢٠١١/٠٣/١٥

ى     ام                           ٧,٧اإلنترنت إـل ن ـع ع األول ـم رـب الل اـل ة ـخ ـق ون صــف ـي ـل ـم
ــام              ٧٠,٠م مقابل ٢٠١١ ـع ن اـل ع األول ـم رـب مليون صفقة خالل اـل

ة      ٧٣٠( في المئة  ١٠,٥السـابـق بارتفاع بلغت نسبته  ـق ، ) ألف صــف
ه       ـت ـب  ٦٨,٩وتمثل عدد الصفقات المنفذة عن طريق اإلنترنت ما نـس

ن         ع األول ـم رـب في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل اـل
ــام             ٦٥,١م مقابل ٢٠١١عام  ـع ن اـل ع األول ـم في المئة خالل الرـب

 ).٨-٦جدول رقم (السابق 
 

م بلغ عدد المسجلين ٢٠١١وفي نهاية الربع األول من عام  
داول         ظـام ـت ل                ٤٠٥٧,٠في ـن اـب ـق رك ـم ـت أـلف     ٤٠٠٩,٧أـلف مـش

ا    ـه مشترك في نهاية الربع األول من العام السابق بزيادة بلغت نسبـت
ي  ).  ألف مشترك ٤٧,٣( في المئة  ١,٢ وانخفض عدد المشترآين ـف

ة               ٥١,٢خدمة التداول عبر اإلنترنت ليبلغ  اـي ـه ي ـن رك ـف ـت أـلف مـش
رك         ٩٠,٦م مقارنة بحوالي   ٢٠١١الربع األول من عام  ـت أـلف مـش

ه      ـت  ٤٣,٥في نهاية الربع األول من العام السابق، أي بانخفاض نسـب
 ).٣-٦جدول رقم (في المئة 

 
ع          رـب الل اـل وباستعراض تطورات سوق األسهم المحلية ـخ

ات             ٢٠١١األول من عام  اـع طـاع الصــن ان ـق م حسب القطاعات، ـآ
ة،               داوـل ـت ـم م اـل ـه دد األـس البتروآيماوية أنشط القطاعات من حيث ـع
و                  ـح ة ـن اوـي ـم ـي روـآ ـت ـب ات اـل اـع حيث بلغ عدد األسهم المتداولة الصــن

ي        ٢٥,٠مليون سهم تشكل ما نسبته  ٣٠٣٩,٢ اـل ـم ن إـج في المئة ـم
ات                    دـم ـخ صـارف واـل ـم طـاع اـل طـاع ـق عدد األسهم المتداولة، يليه ـق

ة          ١٣,٢مليون سهم تمثل ما نسبته  ١٦٠٤,٣المالية بنحو  ـئ ـم ي اـل ـف
طـاع          ة ـق ـث اـل ـث من إجمالي عدد األسهم المتداولة، وحل في المرتبة اـل

ا             ١٥١٠,٣االتصاالت وتقنية المعلومات  بنحو  م أو ـم ـه ون ـس ـي مـل
ة                 ١٢,٤نسبته  داوـل ـت ـم م اـل ـه دد األـس ي ـع اـل ـم ي  ،  في المئة من إـج وـف

و     ون       ٩٥٢,٠المرتبة الرابعة جاء قطاع التطوير العقاري بنـح ـي ـل ـم
ه          ـت ـب ا نـس م                         ٧,٨سهم تمثل ـم ـه دد األـس ي ـع اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

دد      ـع ا                   ٩٣٩,٦المتداولة، ثم قطاع التأمين ـب ل ـم ـث ـم م ـت ـه ون ـس ـي ـل ـم
ن     .  في المئة من إجمالي عدد األسهم المتداولــة ٧,٧نسبتــه  ـي في ـح

ة             ـب ـس ـن ر ـب ـش ـن ي     ٠,٥جــاء في المرتبة األخيرة قطاع اإلعالم واـل ـف
و                 ـح ـن ــة وـب ــ داول ـت ـم م اـل ون       ٥٥,١المئة من إجمالي عدد األسـه ـي ـل ـم

 .سهــم
 

ات        اـع ومن حيث قيمة األسهم المتداولة، احتل قطاع الصــن
ال          ٩٨,٩البتروآيماوية المرتبة األولى بقيمة بلغت نحو  ار رـي ـي ـل ـم

ة،        ٣٨,٠تمثل ما نسبته  داوـل ـت ـم في المئة من إجمالي قيمة األسهم اـل
ة                         ـي اـن ـث ة اـل ـب رـت ـم ي اـل ة ـف ـي اـل ـم ات اـل دـم وجاء قطاع المصارف والـخ

ه            ٢٨,٠بحوالي  ـت ـب ا نـس ن             ١٠,٧مليار ريال تمثل ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
طـاع                      ة ـق ـث اـل ـث ة اـل ـب رـت ـم ي اـل ل ـف إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وـح

ه            ٢٠,٨االستثمار الصناعي بنحو  ـت ـب ا نـس  ٨,٠مليار ريال تمثل ـم
ن         ،  في المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة ـي أـم ـت طـاع اـل وحقق ـق

ه            ١٩,٧المرتبة الرابعة بقيمة  ـت ـب ا نـس ي     ٧,٦مليار ريال تمثل ـم ـف
ة    امـس المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، وحل في المرتبة الـخ

ل       ١٩,٣قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنحو  ـث ـم مليار ريال ـت
ن   ٧,٤ما نسبته  في المئة من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، في حـي

ه      ـت ي     ٠,٤حل في المرتبة األخيرة قطاع اإلعالم والنشر بما نسـب ـف
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صـدرة               ـم دات اـل ـن وك والـس  ٣٥,٧وبلغ إجمالي حجم الصـك
دد      .  م٢٠١٠مليار ريال منذ إنشاء السوق وحتى نهاية عام  غ ـع ـل وـب

ة        ودـي ـع ة الـس اإلصدارات سبعة صكوك وسندات، ثالثة منها للشرـآ
ال،     ١٦,٠بحجم إصدار بلغ )  سابك( للصناعات األساسية  مليار رـي

غ     ار       ١٩,٠وثالثة للشرآة السعودية للكهرباء بحجم إصدار بـل ـي ـل ـم
م إصـدار                      ـج ـح دي ـب ـن وـل ـه ودي اـل ـع  ٧٢٥ريال، وإصدار للبنك الـس

ون       ٤٣٣,٨وبلغ حجم تداول الصكوك والسندات .  مليون ريال ـي ـل ـم
ذه                     ٢٠١٠ريال خالل عام  ـه ة ـل ـي ـم ة االـس ـم ـي ـق ـغت اـل ـل م، في حين ـب

وق خـسرت             ١٥٥,٥الصكوك والسندات  ال، أي أن الـس مليون رـي
ة                  ٠,٤مليون ريال أو ما نسبته  ١,٧ ـم ـي ـق ي اـل اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ في الـم

 ).١٠-٦جدول رقم (االسمية للصكوك والسندات المتداولة 
 

ة عـام                    ـي رـب ـع م اـل أسـواق األســه ة ـب مقارنة سوق األسهم السعودـي
 م٢٠١٠

ي      تباين أداء مؤشرات األسواق المالية العربية المشارآة ـف
م، حيث سجل ٢٠١٠قاعدة بيانات صندوق النقد العربي خالل عام 

اع              ـف ة ارـت ـب ى نـس ـل المؤشر العام لبورصة األوراق المالية بقطر أـع
ن          ٢٤,٨وصلت إلى  ـي ي ـح ق، ـف في المئة مقارنة بنهاية العام الساـب

اض                        ـف ـخ ة اـن ـب ى نـس ـل ة أـع ـي اـل ـم ألوراق اـل سجل مؤشر سوق دبي ـل
ق               ٩,٦وصلت إلى  اـب ام الـس ـع ن اـل ا ـم ـه ـس . في المئة خالل الفترة نـف

ام           الل ـع ًا ـخ ـن ـس وأظهر المؤشر المرآب لصندوق النقد العربي تـح
ار                  ٢٠١٠ ن آـث ة ـم ـي رـب ـع ال اـل ـم واق اـل م يعكس التعافي النسبي ألـس

ه            ـت ـب ـغت نـس ـل األزمة المالية العالمية، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا ـب
ام             ٢٤٠,٠في المئة ليصل إلى  ٢٢,٣ ة ـع اـي ـه ي ـن م ٢٠١٠نقطة ـف
 .نقطة في نهاية العام السابق ١٩٦,٣مقابل 

 
ة    وارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية لألسواق المالية العربـي

ام       ٩٨٣,٨في المئة لتبلغ نحو  ٨,٩بنسبة  ة ـع اـي مليار دوالر في نـه
ي     ٢٠١٠ واـل ام                     ٩٠٣,٤م مقارنة بـح ـع ة اـل اـي ـه ي ـن ار دوالر ـف ـي ـل ـم
وسجلت القيمة السوقية لسوق الدوحة لألوراق المالية أآبر .  السابق

م                      − ـه ح ـس ـن ـم ك ـب ه وذـل اـل ار رأس ـم ـم رفع البنك السعودي لالستـث
صـدرة                    ٤,٥مجاني لكل  ـم ه اـل ـم ـه دد أـس ح ـع صــب  ٥٥٠سهم، لـي

 .م٢٠١١/٠٣/٢٦مليون سهم وذلك بتاريخ 
ح                     − ـن ـم ك ـب ه وذـل اـل ي رأس ـم وطــن م      ٤رفع البنك العربي اـل ـه أـس

ون    ٨٥٠سهم ليصبح عدد أسهمه المصدرة  ١٣مجانية لكل  ـي مـل
 .م٢٠١١/٠٣/٣١سهم وذلك بتاريخ 

م               − ـه ح ـس ـن ـم ك ـب ا وذـل رفعت الشرآة التعاونية للتأمين رأس مالـه
م    ٧٥مجاني لكل سهم ليصبح عدد أسهمها المصدرة  ـه مليون ـس

 .م٢٠١١/٠٣/٣١وذلك بتاريخ 
 

 م٢٠١٠سوق الصكوك والسندات خالل عام 
ة             ودـي ـع ة الـس ـي اـل داول ( قامت شرآة السوق الـم ر     )  ـت طـوـي ـت ـب

ن      ارًا ـم سوق آلي جديد لتداول الصكوك والسندات في المملكة اعتـب
ات             .  م٢٠١٠/٦/١٣يوم السبت الموافق    دـم وق ـخ ذه الـس ر ـه وـف وـت

ة         وـي ـس ـت ات، واـل إدراج الصكوك والسندات، وتنفيذ األوامر والصفـق
ر      اـش ـب داول      .  بين المتعاملين، ونشر بيانات األسعار بشكل ـم م ـت ـت وـي

ي                        ة ـف ـل اـم ـع اطـة اـل وـس ات اـل رـآ ق ـش الصكوك والسندات عن طـرـي
داول                        ي ـت ة ـف دـم ـخ ـت ـس ـم ة اـل ارـي ـم ـث ـت ظ االـس السوق من خالل المحاـف

 .األسهم
 

وات                           ـن ق ـق ـل ي ـخ دات ـف ـن وك والـس وق الصــك ـمت ـس وساـه
اســتــثــمــاريــة جــديــدة مــن خــالل تســهــيــل الــتــعــامــل بــهــذه األدوات                 
رة           اـش ـب ات ـم وـم ـل ـع االستثمارية، وتوفر سوق الصكوك والسندات ـم

ع            وـق ر ـم ـب داول ( عن اإلصدارات المدرجة للتداول وأسعارها ـع ) ـت
ة      ـي اـف ـف اإللكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين لرفع مستوى الـش

ونسبة التغير في سعر الصك .  وزيادة عدد المتعاملين بهذه األدوات
ة      وـح ى             ( والسند مفـت ى أو أدـن ـل د أـع دون ـح ر             ) ـب ـي ـغ ـت دة اـل ا وـح ، أـم

د             ٠,٠٠١السعري فتبلغ  ـن ة الصـك أو الـس ـم ـي م   .  في المئة من ـق ـت وـي
تداول الصكوك والسندات من السبت إلى األربعاء خالل الفترة من 

 .ظهرًا ٣:٠٠صباحًا إلى الساعة  ١١:٣٠الساعة 

القيمة المتداولةالصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار
القيمة االسمية 
المتداولة

(ألف ريال)(ألف ريال)المنفذة(٪)(ألف ريال)(مليون ريال)
————————————————————————————————
٢٢٤٥١٠٣,٠٤٥٣٠٠سايبور + ١٥٠,٤٠ يوليو، ٣٠٠٠٥٠٢٠٢٦سابك ١
٤٥٥٣٩٨,٩٥٥٨٢٠سايبور + ١٥٠,٣٨ يوليو، ٨٠٠٠١٠٢٠٢٧سابك ٢
١٠١٠٨٧٦,٩١٠٩١٠سايبور + ١٥٠,٤٨ مايو، ٥٠٠٠١٠٢٠٢٨سابك ٣

٣٠٣٠٩٧٩٣,٨٣١٠٠٠سايبور + ١٥٠,٤٥ يوليو، ٥٠٠٠٥٠٠٢٠٢٧آهرباء السعودية ١
٣١١١٢٥,٠١١٠٠٠سايبور + ٠٦١,٦٠ يوليو، ٧٠٠٠١٠٠٢٠٢٩آهرباء السعودية ٢
٠٠,٠٠سايبور+١٠٠,٩٥ مايو، ٧٠٠٠١٠٢٠٣٠آهرباء السعودية ٣

سايبور+نسبة الربح ٣١ ديسمبر، ٧٢٥١٠٠٢٠١٩صكوك الهولندي ٢
(١٩٠نقطة اساس)

١١٥١٥,٠١٥٠٠

٧٠٤٣٣٨١٢,٦١٥٥٥٣٠———٣٥٧٢٥اإلجمالي

جدول رقم ٦-١٠ : نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام ٢٠١٠م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية الســعودية (تداول) لعام ٢٠١٠م.

تاريخ االنتهاء السند / الصك
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٨٠ 

ي   رـب ة               .  المكونة لمؤشر صندوق النقد الـع ـي وـق ة الـس ـم ـي ـق ت اـل ـل ـك وـش
في المئة من إجمالي القيمة  ٣٥,٩لسوق األسهم السعودية ما نسبته 

ام            ة ـع اـي ـه م، ٢٠١٠السوقية ألسواق األوراق المالية العربية في ـن
ام             الل ـع ة ـخ ودـي ـع وبلغت قيمة األسهم المتداولة لسوق األسهم الـس

ي     ٥٣,٣مليار دوالر أمريكي، أي ما نسبته  ٢٠٢,٤نحو  ٢٠١٠ ـف
ة                  ـي رـب ـع دول اـل واق اـل ة ألـس داوـل ـت ـم المئة من إجمالي قيمة األسهم اـل

 .المشـارآة في قاعـدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية
 

وق                  ي ـس ا ـف ـه ـم ـه داول أـس ووصل عدد الشرآات التي تم ـت
وـسط      ١٤٦م إلى ٢٠١٠األسهم السعودية في نهاية عام  ـت ـم شرآة ـب
و        ـح ي،              ٢٤٢٠,٥قيمة سوقية للشرآة بلغ ـن ـك رـي ون دوالر أـم ـي ـل ـم

ة       ٩٦مقـارنـة بمتـوسط عـدد شـرآات بـلـغ  ـم ـي شـرآة وبمتوسـط ـق
و        ـح دول                  ٧١٩,٥سوقية للشرآة بلغ ـن ـل ي ـل ـك رـي ون دوالر أـم ـي ـل ـم

 . العربية المشترآة في قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية
 

ة     ودـي ومن المؤشرات التي توّضح نشاط سوق األسهم السـع
واق        ات أـس اـن ـي مقارنًة بأسواق األسهم العربية المشترآة في قاعدة ـب

دل دوران           ٢٠١٠األوراق المالية العربية خالل عام    ـع ر ـم ؤـش م ـم
ة          ٥٧,٣األسهم المتداولة حيث بلغ نحو  ودـي ـع وق الـس ـس ـل في المئة ـل

م            ٣٥,٣مقـابل متوسط معدل دوران بلغ  ـه واق األـس ة ألـس ـئ ـم في اـل
 ).٢-٦ورسم بياني رقم  ١٢-٦جدول رقم (العربية 

 
 م٢٠١٠تطورات صناديق االستثمار خالل عام 

ات     رـآ انخفض عدد صناديق االستثمار التي تديرها  من ـش
ام       ة         ٢٠١٠االستثمار في المملكة في ـع ـب ـس ـن ة          ٠,٤١م ـب ـئ ـم ي اـل ـف

ق            ٢٤٣ليصل إلى  ادـي ي أصـول الصــن اـل صندوقًا، بينما ارتفع إجـم

ة      ٤٠,٦نسبة ارتفاع بلغت  ـي اـل ـم في المئة، تلتها بورصة األوراق اـل
ت     ٢٣,٣في البحرين بنسبة ارتفاع بلغت  وـي ـك في المئة، ثم سوق اـل

ة     م                        ٢١,٤لألوراق المالية بنسـب ـه وق األـس ا ـس ـم ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم ي اـل ـف
وق األوراق                  ١٩,٩الُعمانية بنسبة ارتفاع بلغت  م ـس ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف

 .في المئة ١٦,٥المالية في الجزائر بنسبة ارتفاع بلغت 
 

ضـت          ـف ـخ أما بالنسبة لقيمة األسهم المتداولة، فقد اـن
ة    ٢٠٠٩في أسواق المال العربية مقارنة مع عام  ي     ٤١,٩م بنسـب ـف

ي       ٢٠١٠المئة لتبلغ في نهاية عام    واـل ار دوالر        ٣٧٩,٨م ـح ـي ـل . ـم
ام             ع ـع ة ـم ارـن ـق وانخفض عدد األسهم المتداولة في هذه األسواق ـم

ي   ٢٠١٠في المئة ليبلغ في نهاية عام  ٤٤,٤م بنسبة ٢٠٠٩ واـل م ـح
ق               ٣٦٤,٤مليار سهم مقابل  ٢٠٢,٧ اـب ــام الـس ــ ـع ي اـل مليار سهم ـف

 ).١١-٦جــدول رقـــم (
 

ة                    ـي اـل ـم واق اـل ي األـس ة ـف درـج ـم وانخفض عدد الشرآات اـل
ى        ٢٠١٠العربية في نهاية عام  صـل إـل ل           ١٤٤١م لـي اـب ـق ة ـم رـآ ـش

ن        ١٤٩٥ دد ـم شرآة في نهاية العام السابق، وذلك بسبب شطب ـع
ألوراق              ة ـل درـي ـن ـك رة واإلـس اـه ـق الشرآات المدرجة في بورصتي اـل
ام   المالية، واالنخفاض الملحوظ في عدد الشرآات الجديدة خالل ـع

 ).١٢-٦(م مقارنة باألعوام السابقة جدول رقم ٢٠١٠
 

الل       ارة ـخ وبمقارنة مؤشرات أسواق األسهم العربية المخـت
ن     ٢٠١٠عام  ـي م، سجلت سوق األسهم السعودية أعلى المؤشرات ـب

وق       ة لـس ـي أسواق األسهم العربية األخرى، حيث بلغت القيمة السوـق
و        ـح ة                   ٣٥٣,٤األسهم السعودية ـن ارـن ـق ي، ـم ـك رـي ار دوالر أـم ـي ـل ـم

ة                        ٦٥,٦بمتوسط بلغ نحـو  ـي رـب ـع دول اـل ـل ي ـل ـك رـي ار دوالر أـم ـي ـل ـم

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولةالسوق
———————————————————
٨,٢-٠,٠١-٠,٠١-٤١,٣السعودية
-٢١,٤٠,٧-٥٧,٨-٢٩,٧الكويت
٢,٦-٧,٧-٢٩,١-٢٣,٧مصر
٢٠,٣-٦,٥-٢٤,٤١٤,٥المغرب
-٢٣,٣١,٨-٣٨,٩-٢٨,٢البحرين
-٦,٣-٣,١-١٦,١٣٠,٤األردن
١٩,٩٦,١-٤٢,٠-٥٠,٣ُعمان
٦٩,٨٣٧,٦١٤,٩١٩,٤تونس
-٤,٩-٦٠,٥٨٠,٣١,٣لبنان
-١,٢-٣,٩-٥٢,١-٤٧,٥أبوظبي
--١٦,٥-١٣,٩-٢١,١الجزائر
-٩,٦-٥,٩-٦٦,٠-٦٩,٧دبي

٠,٢-٢٣,٧١,٢١٩,٤السودان
٤٠,٦٢٤,٨-٢٧,١-٣٩,٣قطر
-٣,٠٠,٧-٣,١٦,٤فلسطين

جدول رقم ٦-١١ : معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسهم العربية  (٢٠١٠م)
(نسب مئوية)

--: غير متوفر.
المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربيــة - الربع الرابع ٢٠١٠م.
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٢-٦رسم بياني رقم   
)حسب القيمة السوقية(م ٢٠١٠النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي نهاية عام  

التغير السنوي 
القيمة السوقيةفي المؤشر 

قيمة األسهم 
المتداولة

   عدد   
الشرآات

متوسط حجم 
الشرآة

إجمالي الناتج المحلي  
باألسعار الجارية

درجة عمق 
السوق

معدل دوران 
األسهم*** 

 (٪)(٪)** (مليار دوالر)* (مليون دوالر)المدرجة(مليون دوالر)(مليون دوالر)(٪)
—————————————————————————————————

٨,٢٣٥٣٤٠٠,٠٢٠٢٤٣٢,٠١٤٦٢٤٢٠,٥٤٣٤,٧٨١,٣٥٧,٣السعودية

١١٣٨٨٣,٠٤٣٧٧٢,٠٢١٤٥٣٢,٢١١٧,٣٩٧,١٣٨,٤-٠,٧الكويت

٢,٦٨٤١٠٩,٠٥٧٥٦٠,٠٢١٢٣٩٦,٧٢١٦,٨٣٨,٨٦٨,٤مصر

٢٠,٣٦٩٣٨٦,٠١٣٨٨١,٠٧٥٩٢٥,١٩١,٧٧٥,٧٢٠,٠المغرب

٢٠٠٦٠,٠٢٨٩,٠٤٩٤٠٩,٤٢١,٧٩٢,٣١,٤-١,٨البحرين

٣٠٩٠٤,٠٩٤٩٠,٠٢٧٧١١١,٦٢٧,١١١٣,٩٣٠,٧-٦,٣األردن

٦,١٢٨٣٠٩,٠٣٤٢٢,٠١١٩٢٣٧,٩٥٣,٨٥٢,٦١٢,١ُعمان

١٩,٤١٠٦١٢,٠١٨٧١,٠٥٦١٨٩,٥٤٣,٩٢٤,٢١٧,٦تونس

١٢٦٧٦,٠١٨٧١,٠٢٦٤٨٧,٥٣٩,١٣٢,٤١٤,٨-٤,٩لبنان

٧٧٠٨١,٠٨٩٨٦,٠٦٤١٢٠٤,٤٢٣٩,٧٣٢,٢١١,٧-١,٢أبوظبي

١٠٦,٠١٦١,٥٢٥٣,٠١٥٩,٠٠,١١٥٢,٣--الجزائر

٥٤٦٩٢,٠١٦٠٧٥,٠٦٥٨٤١,٤٢٣٩,٧٢٢,٨٢٩,٤-٩,٦دبي

٠,٢٢٤٤٦,٠١٠١٨,٠٥٣٤٦,٢٦٥,٩٣,٧٤١,٦السودان

٢٤,٨١٢٣٦٤١,٠١٨٤٥٣,٠٤٣٢٨٧٥,٤١٢٦,٥٩٧,٧١٤,٩قطر

١٩,١----٢٤٤٩,٠٤٦٨,٠٤٠٦١,٢-٠,٧فلسطين

٤,٠٦٥٥٨٣,٦٢٥٣١٦,٦٩٦٧١٩,٥١٣٤,١٥٤,٦٣٥,٣المتوسط

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصــلية (الربع الرابع ٢٠١٠م) .

جدول رقم ٦-١٢ : أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خالل عام ٢٠١٠م

ي . * تقديرات أفاق االقتصاد العالمي (اآتوبر ٢٠١٠) عدا السعودية .               ** القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحـل
ة الفــترة .                                   --: غير متوفر. ***           قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة إلى القيمة السوقية لألسهم في نهاـي
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أصول صناديق االستثمار : ٣‐ ٦رسم بيـاني رقم 
لدى شرآات االستثمار المحلية

أصول محلية أصول أجنبية

ة   ٥,٨(مليار ريال  ٥,٢بنحو  ـئ ي        )  في الـم واـل ن ـح ار       ٨٩,٦ـم ـي ـل ـم
ــام                ٩٤,٧م إلى نحو ٢٠٠٩ريال نهاية عام  ة ع اـي ـه ال ـن ار رـي ـي ـل ـم

ن         .  م٢٠١٠ ة ـم ـي ـل  ٧٤,١وارتفعت أصول صناديق االستثمار المـح
ة    ٧٤,٤م إلى ٢٠٠٩مليار ريال في نهاية عام  اـي مليار ريال في نـه

ـغت        ٢٠١٠عام  ـل ة         ٠,٤م بنسبة ارتفاع ـب ـئ ـم ي اـل ب       .  ـف غ نصــي ـل وـب
ي       ٢٠١٠االستثمار باألصول المحلية في نهاية عام    واـل  ٧٨,٦م ـح

و      ـح ي     ٨٢,٨في المئة من إجمالي أصول الصناديق مقارنة مع ـن ـف
ق                 اـب ام الـس ـع ة اـل اـي ـه ي ـن ق                .  المئة ـف ادـي ـعت أصـول صــن ـف ا ارـت ـم ـآ

ة    ٢٠١٠االستثمار األجنبية في نهاية عام  ة          ٣١,٧م بنسـب ـئ ـم ي اـل ـف
ارات      ٢٠,٣لتصل إلى نحو  ـم ـث ـت مليار ريال، وبلغ نصيب تلك االـس

ام            ة ـع اـي ـه ارب        ٢٠١٠من إجمالي أصول الصناديق في ـن ـق ا ـي م ـم
ام     ١٧,٢في المئة مقارنًة مع  ٢١,٤ . م٢٠٠٩في المئة في نهاية ـع

ار     ٢٠١٠وبنهاية عام  ـم ـث ـت م بلـغ عدد المشتـرآين في صناديق االـس
ام       ١٠,١ألف مشـترك بانخـفاض نسـبته  ٣٢٠,٤ ـع ن اـل في المئة ـع
 ).٣-٦، ورسم بياني رقم ١٣-٦جدول رقم (السابق 

 
ل        ار داـخ ـم وباستعراض توزيع استثمارات صناديق االستـث

ي        ٢٠١٠المملكة وخارجها  في نهاية عام  اـل ـم اع إـج ـف م، يتضح ارـت
غ                ٩,٣االستثمار في أسواق األسهم العالمية بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف

ة   ٣٤,٣وتمثل األسهم العالمية ما نسبته .  مليار ريال ١٠,٩ في المـئ
 ٣٤,٢من إجمالي استثمارات صناديق االستثمار في األسهم مقابل   

م              .  في المئة نهاية العام السابق ـه ي األـس ار ـف ـم ـث ـت وارتفع حجم االـس
وتمثل األسهم .  مليار ريال ٢٠,٩في المئة ليبلغ  ٨,٦المحلية بنسبة 

ق       ٦٥,٧المحلية ما نسبته  ادـي في المئة من إجمالي استثمارات صــن
ق              ٦٥,٨االستثمار في األسهم مقابل  اـب ام الـس ـع ة اـل اـي ـه . في المئة ـن

ام   ويمثل االستثمار في أسواق األسهم المحلية والعالمية في نهاية ـع

عدد 
الصناديق

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
المحلية

التغير 
السنوي

االستثمارات 
باألصول 
األجنبية

التغير 
السنوي

إجمالي  
أصول 
الصناديق

التغير 
السنوي

عدد 
المشترآين

التغير 
السنوي

(٪)(ألف مشترك)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)العاملةالعام
—————————————————————————————————————————

٥٠٠,٠١٢,٠-٢٢,٨٦,٩٨٤,١٣٨,٦-٢٠٠٦٢١٤٧,٥٦١,٣٤٧,٠-
٢٠٠٧٢٥٢١٧,٨٧٩,٩٣٠,٢٢٥,٢١٠,٧١٠٥,١٢٥,٠٤٢٦,١١٤,٨-
٣٧٥,٠١٢,٠-٧٤,٨٢٨,٨-١٣,٦٤٦,٢-٢٠٠٨٢٦٢٤,٠٦١,٣٢٣,٣-
٧٤,١٢١,٠١٥,٤١٣,٧٨٩,٥١٩,٧٣٥٦,٣٥,٠-٢٠٠٩٢٤٤٦,٩-
٧٤,٤٠,٤٢٠,٣٣١,٧٩٤,٧٥,٨٣٢٠,٤١٠,١-٢٠١٠٢٤٣٠,٤-
٢٠١١

-٣١٢,٧٢,٤-٨٨,٩٦,٢-١٨,١١٠,٧-٢٤٣٠,٠٧٠,٨٤,٩الربع األول

جدول رقم ٦-١٣ : أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شرآات االستثمار المحلية

ة . المصدر: هيئة السوق المالـي

إجمالي استثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسهمأسهمنهاية
األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة
———————————————————————————————

٨٤١٠٨ ---٢٠٠٦٣١٩٦٠١٥٥٨٣١٦٨٣١٦٨٢٣٩٥١٣٥١٢٣٧٤٩٣٥٠١
١٠٥٠٩٩ ---٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩
٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤
٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨
٢٠١٠٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠
٢٠١١

٢٠٣٢٧١١١٤٣٢٨٥٨١١٠٧٤٥٠٧٤٤٧٤٠١٤٧٠١١٤٦١٠٢٦٨٨٨٩١الربع األول

جدول رقم ٦-١٤: أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شرآات االستثمار المحلية

(مليون ريال)
موزعة حسب نوع االستثمار

ة . المصدر: هيئة السوق المالـي
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ام         ٤٩,٤المحلية من  ة ـع اـي ى      ٢٠٠٩مليار ريال في نـه  ٤٨,٣م إـل
ي     ٢,٢م وبنسبة انخفاض بلغت   ٢٠١٠مليار ريال في نهاية عام  ـف

ام                    ة ـع اـي ـه ي ـن ة ـف ـي ـل ـح ـم المئة، ويمثل االستثمار في أسواق النقد اـل
ي                ٨٥,٧م ما نسبته ٢٠١٠ ارات ـف ـم ـث ـت ي االـس اـل ـم في المئة من إـج

ام      ٩٢,٣أسواق النقد المحلية والدولية مقابل  ـع في المئة في نهاية اـل
ة                 .  السابق ـي دوـل د اـل ـق ـن واق اـل ي أـس في حين ارتفعت االستثمارات ـف
ام             ٤,١في المئة من حوالي  ٩٥,٨بنسبة  ة ـع اـي ـه ي ـن مليار ريال ـف
ك          ٢٠١٠مليار ريال في نهاية عام  ٨,٠م إلى ٢٠٠٩ ـل ل ـت ـث ـم م، وـت

ي       ١٤,٢االستثمارات حوالي  ارات ـف ـم في المئة من إجمالي االستـث
ام           ٧,٧أسواق النقد المحلية والدولية مقابل  ـع ة اـل اـي ـه في المئة في ـن

وانخفض االستثمار في األصول المحلية األخرى في نهاية .  السابق
و     ٤٠,١م بنسبة ٢٠١٠عام  ال          ٠,٦٩في المئة ليبلغ نـح ار رـي ـي ـل ـم

ي                           ٤١,٦تمثل ما نسبته  ارات ـف ـم ـث ـت ي االـس اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة          ٥٤,٥األصول المحلية والدولية األخرى مقارنًة بنسبة    ـئ ـم ي اـل ـف

فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي أصــول صــنــاديــق              ٣٣,٧م نــحــو     ٢٠١٠
ام             ة ـع اـي ـه ي ـن م ٢٠٠٩االستثمار، وفي المقابل آانت هذه النسبة ـف

ة       ٣٢,٧حوالي  ـئ ـم ي اـل ي                  .  ـف ق ـف ادـي ارات الصــن ـم ـث ـت ـعت اـس ـف وارـت
غ    ١٢,٠م بنسبة ٢٠١٠السندات الدولية في نهاية عام  ـل في المئة لتـب

ي                       ٣٦٣,٠ ق ـف ادـي ارات الصــن ـم ـث ـت ـعت اـس ـف ا ارـت ـم مليون ريال، ـآ
ام       ١٩٦٠,٠السندات المحلية من  م ٢٠٠٩مليون ريال في نهاية ـع

ام     ٢٩٩٥,٠إلى  اع           ٢٠١٠مليون ريال في نهاية ـع ـف ة ارـت ـب ـس ـن م ـب
دات    ٥٢,٨بلغت حوالي  ـن في المئة، ومّثل االستثمار في أسواق الـس

ن             ٣,٥م نحو   ٢٠١٠المحلية واألجنبية في نهاية عام  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ي     ٢,٦إجمالي أصول صناديق االستثمار مقارنًة بنحو  في المائة ـف

د          .  نهاية العام السابق ـق ـن واق اـل ي أـس ومثلت استثمارات الصناديق ـف
ي أصـول                     ٥٩,٥المحلية والدولية ما نسبته    اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ي        ٥٩,٧م مقابل ٢٠١٠صناديق االستثمار بنهاية عام  ة ـف ـئ ـم في اـل
د                     ـق ـن واق اـل ي أـس ار ـف ـم ـث ـت م االـس ـج نهاية العام السابق، وانخفض ـح

اإلجمالي أجنبيةمحليةاإلجمالي مفتوح مغلقشرآة االستثمار
—————————————————————————

٠١١١١,١٠,٠١١,١٩شرآة رنا لالستثمار
١١٩٢٠٧٩٠٣,٥٩٤٠,٦٨٨٤٤,١٥٣٢٧٥اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

٠٢١٢١١١٦١١,٧٩٧٦,٢١٢٥٨٧,٩٤٣٢٢٧شرآة سامبا لألصول و إدارة االستثمار
٠٥٥٢٧٠,٩٣٩٤,٠٦٦٤,٩١٢٥٨شرآة الجزيرة لألسواق المالية

٠٢٢١٣٦,١٠,٠١٣٦,١٥٩٩مجموعة بخيت لالستثمار
٠٩٩٣٨٥,٢٨,٧٣٩٣,٩١٠٨١شرآة فالكم للخدمات المالية

٣٢٢٢٥٢٠٢٩,٧٢٨٠,٦٢٣١٠,٣٤٣٥٦الشرآة السعودية الهولندية المالية
٠٣٣٣٣٨٥٨٠,١٦٢٥١,٧١٤٨٣١,٨٧٨٤٣٤شرآة الرياض المالية

٠٣٣١٤٧,٤٧٥,٥٢٢٢,٩٣٣شرآة عوده السعودية العربية
١١٠١١١١٣٣,١٥١٩,٧١٦٥٢,٨١٢٢٣صائب إلدارة األصول
٠٥٥٩١٠,١٥٠,٣٩٦٠,٤٣٧٥٨٦شرآة البالد لالستثمار
٠١٦١٦٢٥٠٢,٢١٥٢,٠٢٦٥٤,٢٩٨٦٤البنك العربي الوطني
١٢٤٢٥٢٥٥٩٨,٢٨٥٧٣,٠٣٤١٧١,٢٤٩١١٦شرآة األهلي المالية

١١١١٢٤٤٣٨,٦٢٢٤,٥٤٦٦٣,١١٩٧١٣شرآة السعودي الفرنسي آابيتال
٢١٢١٤٧٢١٧,٧٨٠٨,٧٨٠٢٦,٤١٩٨١٩شرآة الراجحي للخدمات المالية

٠١٤١٤٤٠٢,٧٩٤٦,٧١٣٤٩,٤٢١٤شرآة جدوى لالستثمار
١٣٤٢٩٨,١٠,٠٢٩٨,١٣٠٤مجموعة آسب المالية

٠٤٤٥٦,٨٧,٦٦٤,٤١٥٥مجموعة التوفيق المالية
٠١١٥٤,١٠٥٤,١١٤مجموعة هرمس السعودية المالية
٠١١٦٢,٩٠٦٢,٩٤شرآة مورجان ستانلي السعودية
٠٢٢٤٢٢,٢٠٤٢٢,٢٢٠بيت االستثمار العالمي السعودية
٠٢٢١٦,٨٥٦٧٢,٨١١شرآة المستثمر لألوراق المالية
٠٢٢٢٩,٢٠٢٩,٢٦شرآة رسملة لالستثمار السعودية

٠٢٢١٢٢,٣٥١٢٧,٣٢٥شرآة األول للخدمات المالية
٠١١٣,٩٠٣,٩١٥شرآة وطن لالستثمار وأعمال األوراق المالية

٠١١١٨,٧٠١٨,٧٧شرآة الشرق األوسط  لالستثمار المالي
٠٣٣٢٢,٣٢٨,٦٥٠,٩١٢شرآة شعاع آابيتال العربية السعودية

٠٤٤٥٤,٣١٥٥,٣٣٥شرآة االستثمارات الخليجية
١٠٢٣٣٢٤٣٧٤٤٣٩,٩٢٠٣٠٠,٤٩٤٧٤٠,٣٣٢٠٤١٥اإلجمالي 

ة . المصدر: هيئة السوق المالـي

جدول رقم ٦-١٥ : تصنيف شرآات االستثمار وفقًا ألصول وعدد الصناديق
وعدد المشترآين في عام  ٢٠١٠م

أصول الصناديق (مليون ريال)عدد الصناديق

عدد المشترآين
——————————————————————————
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ي     ٢,٤في المقابل انخفض عدد المشترآين بنسبة .  صندوقًا ٢٤٣ ـف
ى       أـلف     ٣١٢,٧المئة عن الربع الرابع من العام الماضي ليصل إـل

ة       .  مشترك ـب ـس ـن  ٦,٢وانخفض إجمالي أصول صناديق االستثمار ـب
ال         ٥,٨( في المئة  ار رـي ـي ـل غ       )  ـم ـل ـب ـي ًة                ٨٨,٩ـل ـج ـي ـت ال ـن ار رـي ـي ـل ـم

ة      ـب ي     ٤,٩النخفاض استثمارات الصناديق باألصول المحلية بنـس ـف
مــئــة     ار ريــال      ٣,٧( اـل ثــمــارات الصــنــاديــق      ).  مــلـــي وانــخــفــاض اســـت

ال  ٢,٢( في المئة  ١٠,٧باألصول األجنبية بنسبة بلغت  ). مليار رـي
ي أصـول                        اـل ـم ن إـج ة ـم ـي ـل ـح ـم األصـول اـل وبلغ نصيب االستثمار ـب

ام      ـع ي       ٢٠١١الصناديق في نهاية الربع األول ـل واـل ي     ٧٩,٦م ـح ـف
ام           ٨٣,٢المئة مقارنةًً بنحو  ن ـع ع األول ـم في المئة في نهاية الرـب

ي            ٢٠١٠ اـل ـم ن إـج ة ـم ـي ـب م، وارتفع نصيب االستثمار بالعملة األجـن
ة          ١٦,٨في المئة مقارنةًً مع  ٢٠,٤أصول الصناديق إلى  ـئ ـم ي اـل ـف

 . في نهاية الربع األول من العام السابق
 

وباستعراض تصنيف استثمارات صناديق االستثمار داخل  
ام                      ن ـع ع األول ـم رـب ة اـل اـي ـه ـن ــالـحظ     ٢٠١١وخارج المملكة ـب م ي

ة   ٣,٠انخفاض استثماراتها في سوق األسهم المحلية بنسبة  في المـئ
ع       ٢٠,٣لتصل إلى نحو ) مليار ريال ٠,٦٢( ةًً ـم ارـن مليار ريال مـق

واق               ٢٠١٠الربع الرابع من عام  ي أـس ا ـف ـه اراـت ـم ـث ـت م، وارتفاع اـس
ة    ١,٩مليار ريال أو ما نسبته  ٠,٢١األسهم األجنبية بنحو  ـئ في الـم

مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق االستثمار  ١١,١لتبلغ نحو 
ام      ن ـع في أسواق األسهم المحلية والعالمية في نهاية الربع األول ـم

ق    ٣٥,٤م ما نسبته ٢٠١١ ادـي في المئة من إجمالي استثمارات صـن
واق                .  االستثمار ي أـس ار ـف ـم ـث ـت ق االـس ادـي أما بالنسبة الستثمار صــن

دات                        ـن الـس ارات ـب ـم ـث ـت ـغت االـس ـل د ـب ـق ة ـف ـي السندات المحلية واألجنـب
ام       و       ٢٠١١المحلية في نهاية الربع األول من ـع ـح ار       ٢,٩م ـن ـي ـل ـم

ي                   ٤,٦ريال بانخفاض بلغت نسبته  ه ـف ـي ـل ت ـع اـن ا ـآ ـم ة ـع في المـئ
ارات                          ـم ـث ـت ـعت االـس ـف ق، وارـت اـب ام الـس ـع ن اـل ع ـم راـب نهاية الربع اـل

 ١,١في المئة حيث وصلت لنحو    ٢٠٥,٠بالسندات األجنبية بنسبة 
واق                    ي أـس ار ـف ـم ـث ـت ق االـس ادـي ارات صــن مليار ريال، وتمثل استثـم

ام       م ٢٠١١السندات المحلية واألجنبية في نهاية الربع األول من ـع
ار  ٤,٦ما نسبته  . في المئة من إجمالي استثمارات صناديق االستثـم

د                   ـق ـن ي أدوات اـل ار ـف ـم ـث ـت ق االـس أما فيما يتعلق باستثمارات صنادـي
د                     ـق ـن ي أدوات اـل ارات ـف ـم ـث ـت ضـت االـس ـف المحلية واألجنبية فقد انـخ

ال،      ٤٥,١في المئة لتصل إلى حوالي  ٦,٧المحلية بنسبة  ار رـي ملـي
ي     ٤١,٠وانخفضت االستثمارات في أدوات النقد األجنبية بنسبة    ـف

ي األصـول                     .  في نهاية العام السابق ار ـف ـم ـث ـت ع االـس ـف ن ارـت ـي في ـح
غ     ٠,٢م بنسبة ٢٠١٠األجنبية األخرى في نهاية عام  ـل ـب في المئة لـي

ي       ٥٨,٤مليار ريال تمثل ما نسبته  ٠,٩٨نحو  اـل ـم في المئة من إـج
ة        ـب ـس ـن االستثمارات في األصول المحلية والدولية األخرى مقارنًة ـب

ي             .  في المئة في نهاية العام السابق ٤٥,٥ ار ـف ـم ـث ـت ـخـفض االـس واـن
ة       ٢٠١٠األصول العقارية في نهاية عام  ـب ـس ـن ة          ٣٦,٨م ـب ـئ ـم ي اـل ـف

في المئة من إجمالي  ١,٦مليار ريال تمثل ما نسبته  ١,٥ليبلغ نحو 
ة            ٢,٦أصول صناديق االستثمار مقارنًة بنحو  اـي ـه ي ـن ة ـف اـئ في الـم

 ).١٤-٦جدول رقم (العام السابق 
 

دد              ًا ألصـول وـع ـق ار وـف وبتحليل تصنيف شرآات االستثـم
ع            وـق ال ـم ـت ـي اـب الصناديق وعدد المشترآين، احتلت شرآة األهلي ـآ
ا                     ـه ة ـل ـع اـب ـت ار اـل ـم ـث ـت ق االـس ادـي الصدارة بالنسبة لحجم أصول صــن

ه            ٣٤,٢بحوالي  ـت ـب ا نـس ن             ٣٦,١مليار ريال تمثل ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة             .  إجمالي أصول صناديق االستثمار ـي اـل ـم اض اـل رـي ة اـل رـآ تلتها ـش

في المئة،  ١٥,٧مليار ريال تمثل ما نسبته  ١٤,٨بحجم أصول بلغ 
م أصـول        ـج ـح وحلت ثالثًا شرآة سامبا لألصول وإدارة االستثمار ـب

ي                  ١٣,٣مليار ريال أو ما نسبته  ١٢,٦بلغ  اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 .أصول صناديق االستثمار

 
ة          ـي اـل ـم اض اـل ومن ناحية عدد الصناديق احتلت شرآة الرـي

صندوقًا آلـها مفتـوحة، وحلت في المرتبة  ٣٣المرتبة األولى بعدد 
ا            ٢٥الثانية الشرآة السعودية الهولندية المالية بعدد  ـه ـن ًا ـم دوـق صــن

ي                ـل ة األـه رـآ ة ـش ـث اـل ـث ثالثة صناديق مغلقة، وجاءت في المرتبة اـل
 .صندوقًا آلـها مفتـوحة عدا صندوق واحد ٢٥المالية بعدد 

 
وبــاســتــعــراض تــرتــيــب شــرآــات االســتــثــمــار وفــقــًا لــعــدد             

ي       واـل ـح المشترآين، احتلت شرآة الرياض المالية المرتبة األولى ـب
ة                               ٧٨,٤ ـي رـب ـع ي ـسي اـل ة اـتش اس ـب رـآ ا ـش ـه ـت ـل رك، ـت ـت ألف مـش

ة           ٥٣,٣السعودية المحدودة بعدد  ـب رـت ـم ي اـل ألف مشترك، وحلت ـف
م     ( ألف مشترك    ٤٩,١الثالثة شرآة األهلي آابيتال بعدد  دول رـق ـج

١٥-٦.( 
 

 م٢٠١١تطورات صناديق االستثمار خالل الربع األول لعام 
ن              ع األول ـم رـب ة اـل اـي لم يتغير عدد صناديق االستثمار بنـه

د      ٢٠١٠م  مقارنًة مع الربع الرابع من عام ٢٠١١عام  ـن ى ـع م ليبـق

التغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمةالتغيرالقيمة
(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)(٪)(مليار ريال)
—————————————————————————
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ار    ٤,١المئة لتبلغ  ـم مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق االستـث
ام              ن ـع ع األول ـم رـب في أدوات النقد المحلية واألجنبية في نهاية اـل

ق    ٥٦,٠م ما نسبته ٢٠١١ ادـي في المئة من إجمالي استثمارات صـن
ام                     . االستثمار ن ـع ع األول ـم رـب ة اـل اـي ـه ي ـن ـعت      ٢٠١١وـف ـف م ارـت

ة األخــرى                 ـي ـــل ـح ـم ي األصـول اـل استثمارات صناديق االسـتثمار ـف
ى         )  مليون ريال ٧٧٦,٠( في المئـة  ١١١,٨بنسـبة  صـل إـل ـت  ١,٥ـل

ي األصـول      مليار ريال، وارتفعت استثمارات صناديق االستثمار ـف
. مليار ريال ١,٢في المئة لتبلغ نحو  ١٧,٤األجنبية األخرى بنسبة 

ة                            ـي ـل ـح ـم ي األصـول اـل ار ـف ـم ـث ـت ق االـس ادـي ارات صــن ـم وتمثل استـث
ام            ن ـع ة     ٢٠١١واألجنبية األخرى في نهاية الربع األول ـم ـب م نـس

ار   ٢,٩ ـم ة       .  في المئة من إجمالي أصول صناديق االستـث اـي ـه ي ـن وـف
ام       ق                  ٢٠١١الربع األول من ـع ادـي ارات صــن ـم ـث ـت ضـت اـس ـف ـخ م اـن

ة         ـــب ـس ـن ة            ٣٠,٥االسـتثمار في األصول العقارية ـب ـئ ـم ي اـل  ٠,٥( ـف
ق   )  مليار ريال اـب مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الرابع من العام الـس
ار    ١,٠لتصل إلى  ـم مليار ريال، وتمثل استثمارات صناديق االستـث

ة     ٢٠١١في األصول العقارية في نهاية الربع األول من عام  ـب م نـس
ار     ١,٢ م     ( في المئة من إجمالي أصول صناديق االستثـم دول رـق ـج
١٤-٦.( 
 

 م٢٠١٠األوراق المالية الحكومية خالل عام 
ي األوراق                      ة ـف ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم ارات اـل ـم ـث ارتفعت اسـت

 ٢٧,٨( في المئة    ١٨,١م بنسبة ٢٠١٠المالية الحكومية خالل عام 
ى                 )  مليار ريال صـل إـل ـت ق ـل اـب ام الـس ـع مقارنة بما آانت عليه في اـل
ي              ١٨٢,٠ صـارف ـف ـم ارات اـل ـم ـث ـت مليار ريال، فقد ارتفع حجم اـس

صـل    )  مليار ريال ٤١,٦( في المئة  ٥٣,٠أذونات الخزينة بنسبة  ـت ـل
ارات             ١٢٠,١إلى  ـم ـث ـت م اـس ـج مليار ريال، وفي المقابل انخـفض ـح

(في المئة  ١٨,٢المصارف التجارية في السندات الحكومية بنسبة 
و    )   مليار ريال ١٣,٨ ه                    ٦١,٩ليبلغ نـح ـت ـب ا نـس ال أو ـم ار رـي ـي ـل ـم
ي األوراق               ٣٤,٠ صـارف ـف ـم ارات اـل ـم ـث في المئة من إجمالي اسـت

 ).٤-٦، والرسم البياني رقم ١٦-٦جدول رقم (المالية الحكومية 
 

 م٢٠١١تطورات الربع األول من عام 
ة           ـي اـل ـم ارتفع إجمالي استثمارات المصارف في األوراق اـل

ه  ٢٠١١الحكومية بنهاية الربع األول من عام  م مقارنة بما آان علـي
ليبلغ )  مليار ريال ٧,٧( في المئة  ٤,٢م بنسبة ٢٠١٠في نهاية عام 

ه         ١٨٩,٧نحو  ـت ـب ة              ١٨,١مليار ريال مقارنة بارتفاع نـس ـئ ـم ي اـل ـف

ال    ٢٧,٩( ق                       )  مليار رـي اـب ام الـس ـع ن اـل ا ـم ـه ـس ـف رة ـن ـت ـف ي اـل د  ،  ـف وـق
ة           اـي ـه ي ـن ة ـف انخفضت استثمارات المصارف في السندات الحكومـي

ال         ٤,٦(في المئة  ٧,٥الفترة نفسها بنسبة  ار رـي ـي ـل و         )  ـم ـح غ ـن ـل ـب ـت ـل
ي                       ٥٧,٣ صـارف ـف ـم ارات اـل ـم ـث ـــت ـعت اـس ـف ا ارـت مليار ريال، بينـم

ال     ١٢,٣( في المئة  ١٠,٢أذونات الخزينة بنسبة  ار رـي غ     )  ملـي ـل ـب ـت ـل
 .مليار ريال ١٣٢,٤م نحو ٢٠١١بنهاية الربع األول من عام 

  
 مؤسسات اإلقراض المتخصصة

م                         دـي ـق ي ـت ـخصـصـة ـف ـت ـم راض اـل ات اإلـق ـس ؤـس استمرت ـم
غ      .  القروض التي تسهم في تحقيق األهداف التنموية للمملكة ـل د ـب وـق

ذ    ـن إجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات اإلقراض المتخصصة ـم
غ              ٣٩٦,٦م نحو   ٢٠١٠إنشائها حتى نهاية عام  ـل ال، وـب ار رـي ـي ـل ـم

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
مارس

مليار ريال
قيمة استثمارات المصارف التجارية: ٤- ٦رسم بياني رقم 

في األوراق المالية الحكومية

أذونات خزينة سندات حكومية

-٣٥
-٣٠
-٢٥
-٢٠
-١٥
-١٠
-٥
٠
٥
١٠
١٥

-١٠٠
٠

١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
مارس

أذونات خزينةسندات حكومية

نسبة التغير في استثمارات المصارف التجارية
في األوراق المالية الحكومية

ة أذونات خزين سندات حكومية

التغير (٪)٢٠٠٩٢٠١٠التغير (٪)٢٠٠٩٢٠١٠التغير (٪)٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————————

٤٦٥٨,٩٦٥٠٢,٠٣٩,٦١٥٤٤,٨٢٦٣١,٤٧٠,٣٢٠٨٨٩,٥٢٤٧٦٠,٠١٨,٥صندوق التنمية الصناعية السعودي
٥٢٧٨,٩٦٧٥١,٠٢٧,٩٣٨٥٤,٦٥٩٢٣,٢٥٣,٧٧٦٧٨٨,١٧٧٥٩٦,٨١,١صندوق التنمية العقارية
-٦٠٣,٠٦٢١,٩٣,١٦٤٤,٥٧٢٠,٧١١,٨٩٤٧٧,١٩٣٧٨,٤١,٠صندوق التنمية الزراعية

٤٢١٤٥,٩٥٠٨٨٢,٣٢٠,٧-٢٠٧١,٧١٠٣٥,٩٥٠,٠-١٥٥٠١,٩٩٣٤٠,٢٣٩,٧صندوق االستثمارات العامة
٢٠٧٨,٠٣٥٣٣,٠٧٠,٠١٤١٧٥,٥١٤٥٩٨,٩٣,٠-٦٦٢٦,٠٤٣٩٦,٠٣٣,٧البنك السعودي للتسليف واالدخار

١٠١٩٣,٥١٣٨٤٤,٢٣٥,٨١٧٧٩٧٦,١١٩١٧١٦,٤٧,٧-٣٢٦٦٨,٧٢٧٦١١,٢١٥,٥اإلجمالي 

جدول رقم ٦-١٧: نشاط مؤسسات اإلقراض المتخصصة
(مليون ريال)

القروض القائمة* التسديداتالمنصرف الفعلي 

* يشمل قروض برنامج قطاع الكهرباء البالغة قيمتهـا  ١٤.٥ مليار ريال التي يشرف على إدارتها صندوق االستثمارات العامــة.

——————————

المصدر: مؤسسات اإلقراض المتخصصــة.

————————————————————
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٨٦ 

ه               ٢,٦تسديد القروض نحو  ـت ـب اع نـس ـف ارـت ال ـب ي     ٧٠,٣مليار رـي ـف
 .المئة عن العام السابق

 
ذ                    ـن دوق ـم ا الصــن ـه دـم ي ـق ـت وبذلك ارتفع حجم القروض اـل

غ          ٥٩,٤م إلى نحو ٢٠١٠إنشائه حتى نهاية عام  ـل ال، وـب ار رـي ملـي
ام          ة ـع اـي ـه و       ٢٠١٠رصيد القروض القائمة بـن ـح ار       ٢٤,٨م ـن ـي ـل ـم
 .في المئة ١٨,٥ريال، بارتفاع عن العام السابق نسبته 

 
 صندوق التنمية العقارية

ه                    اـئ ذ إنـش ـن دوق ـم ا الصــن ـه دـم بلغ إجمالي القروض التي ـق
ام        ة ـع ي       ٢٠١٠وحتى نهاـي واـل غ              ١٥٣,٧م ـح ـــل ال، وب ار رـي ـي ـل ـم

ار       ٧٧,٦م نحو ٢٠١٠إجمالي القـروض القـائـمة بنـهايـة عام  ـي ـل ـم
 .في المئة عن العام السابق ١,١ريال، بارتفـاع نسبته حوالي 

 
ا  ٢٠١٠وقد قدم الصندوق خالل عام   م قروضَا بلغت قيمتـه
ـفس          ٢٧,٩مليار ريال، بارتفاع نسبته  ٦,٨حوالي  ن ـن ة ـع في المـئ

ن                        اـآ ـس ـم ل اـل وـي ـم ـت روض ـل ـق زت اـل رـآ ق، وـت اـب الفترة من العام الـس
ام             .  الخاصة الل ـع روض ـخ ـق ي     ٢٠١٠وبلغت تسديدات اـل واـل م ـح
ن   ٥٣,٧مليار ريال بارتفاع نسبته  ٥,٩ في المئة عن نفس الفترة ـم

 .العام السابق
 

 صندوق التنمية الزراعية
ة                     ـي ـم ـن ـت دوق اـل ا صــن ـه ي صـرـف ـت ارتفع إجمالي القروض اـل

اً              ( الزراعية  ـق اـب ودي ـس ـع ي الـس رـب ـع ام     )  البنك الزراعي اـل الل ـع ـخ
ًة               ٦٢١,٩في المئة لتبلغ    ٣,١م بنسبة ٢٠١٠ ارـن ـق ال ـم ون رـي ـي ـل ـم
د    ٦٠٣,٠بنحو  دـي مليون ريال في نهاية العام السابق، آما ارتفع تـس

ي                ١١,٨القروض بما نسبته  صـل ـف ـت ق ـل اـب ام الـس ـع في المئة عن اـل
ام        ة ـع ي          ٢٠١٠نهاـي واـل ى ـح ال         ٧٢٠,٧م إـل ون رـي ـي ـل ووصـل  .  ـم

ام             ة ـع اـي ـه ـن ي          ٢٠١٠إجمـالي القروض القائمة ـب واـل ى ـح  ٩,٤م إـل
ـغت                ـل اض ـب ـف ـخ ة اـن ـب ام                 ١,٠مليار ريال وبنـس ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف

ام                ة ـع اـي ـه ي ـن ات ـف و     ٢٠١٠إجمالي موجودات تلك المؤسـس ـح م ـن
ه       ٣٧٩,٨ ـت ـب ة            ٦,٠مليار ريال بارتفاع بلغت نـس ـئ ـم ي اـل  ٢١,٦( ـف

ال     ار رـي ق            )  ملـي اـب ام الـس ـع اـل ًة ـب ارـن ـق ام       .  ـم الل ـع غ     ٢٠١٠وـخ ـل م ـب
و         ـح ات ـن ار       ٢٧,٦المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسـس ـي ـل ـم

غ        ١٥,٥ريال بانخفاض نسبته  ـل ق، وـب اـب في المئة مقارنةًً بالعام الـس
ام       و         ٢٠١٠حجم تسديدات القروض خالل ـع ـح ار       ١٣,٨م  ـن ـي ـل ـم

ه       ـت ـب ق،                     ٣٥,٨ريال بارتفاع بلغت نـس اـب ام الـس ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف
و           ٢٠١٠وارتفع رصيد القروض القائمة في نهاية عام  ـح غ ـن ـل ـب ـي م ـل

ام           ٧,٧مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته  ١٩١,٧ ـع ن اـل ة ـع ـئ في الـم
 ).٥-٦، ورسم بياني ١٧-٦جدول رقم (السابق 

 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي

دوق             ا صــن ـه دـم ي ـق بلغ المنصرف الفعلي من القروض الـت
ام       و       ٢٠١٠التنمية الصناعية السعودي خالل ـع ـح ار       ٦,٥م ـن ـي ـل ـم

م            ٣٩,٦ريال بزيادة نسبتها  ـج غ ـح ـل ق، وـب اـب في المئة عن العام الـس

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

مليارريال    

المنصرف الفعلي وتسديدات  : ٥- ٦رسم بياني رقم   
اإلقراض المتخصصة قروض مؤسسات 

المنصرف الفعلي من القروض التسديدات

التغير السنوي (٪)القيمة (مليون ريال)العددالقيمة (مليون ريال)العددنوع القرض
————————————————————————————
١٠٣٢٣٥٨١٠٦٢٣٧١٠,٦الفنادق والمنتجعات السياحية

١٢١٢٢٧٩١٤٢٢٥٣٦١١,٣المشاريع الصحية
٤٥١٩٧٤٥١٩٧٠,٠الصحفية والمتنوعة

٥٩١٢٥٨٧٥١٤٢٢١٣,٠المشاريع التعليمة والتدريبة األهلية
٢٠١٩٩٥٢٠١٩٩٥٠,٠مشاريع وبرامج أخرى* 
٥٢٩٦٠٩٢٥٦٩٧٥٢١٢٣,٥إجمالي القروض المعتمدة

٤,٨إجمالي المنصرف الفعلي من القروض
٣,٨إجمالي المسدد من القروض

٦,٩القروض القائمة

حتى نهاية عام ٢٠١٠
٦١٨٧٦٤٨٤
٤١٤٩٤٣٠٥

٢١٧٩

٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————————

حتى نهاية عام ٢٠٠٩

٢٠٣٨

جدول رقم ٦-١٨: نشاط برنامج القروض المحلية

اولين  . * مشاريع وبرامج تم نقلها إلى صندوق التنمية الزراعية وتشمل مشاريع زراعية، ومخابز آلية، ومستودعات تبريد، ومصانع تمور، وبرامج دعـم المـق
المصدر: وزارة المالية .
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و    ٢٠١٠وبلغ تسديد القروض خالل عام .  السابق ار       ٣,٥م نـح ـي ـل ـم
 .في المئة عن العام السابق ٧٠,٠ريال بارتفاع نسبته 

 
 برنامج القروض المحلية

رًا                      اـش ـب ًا ـم ـج اـم رـن ة ـب ـي اـل ـم تبنت الدولة من خالل وزارة اـل
اء                       ة وإنـش اـم ى إـق ـل ـخاص ـع طـاع اـل ـق دة اـل للقروض المحلية لمساـع

رة           ـس ـي روض ـم ـق ة ـب ج        ،  المشاريع االقتصادية التنموـي اـم رـن ـب دأ اـل وـب
روض    ) م١٩٧١(هـ ١٣٩٢/١٣٩١نشاطه في عام  ، ويشمل تقديم ـق

ـــامــة الــفــنــادق والــمــنــتــجــعــات الســـــيــاحــيــة والــمــســتــشــفــيــات                     إلق
م              ـي ـل ـع ـت ع اـل ارـي ة ومـش والمسـتوصفات والمراآز العالجية والصحفـي

 .والتدريب األهلية
 

ة                     داـي ذ ـب ـن طـة ـم ذه األنـش ـه ة ـل وـح وبلغ عدد القروض الممـن
ي         اـل ـم ــ    ١٤٣٢/١٤٣١البرنامج حتى نهاية العام اـل ا  )  م٢٠١٠( ه ـم

ا     ٥٦٩مجموعه  ال،          ٧٥٢١قرضًا بقيمة إجمالية قدرـه ون رـي ـي ـل ـم
ه       ٦٤٨٤وبلغ المنصرف الفعلي منها  ـت ـب مليون ريال مرتفعًا بما نـس

ي        .  في المئة عما آان عليه في نهاية العام السابق ٤,٨ اـل ـم غ إـج ـل وـب
ام         ٤٣٠٥المسدد من القروض  ة ـع اـي م ٢٠١٠مليون ريال حتى نـه

ق       ٣,٨مرتفعًا بنسبة  اـب ام الـس ـع . في المئة عما آان عليه في نهاية اـل
ال       ٢١٧٩وبذلك يصل إجمالي قروض البرنامج القائمة  ون رـي ـي مـل

ق       ٦,٩مرتفعًا بنسبة  اـب ام الـس ـع . في المئة عما آان عليه في نهاية اـل
ــ    ١٤٣٢/١٤٣١وخالل العام المالي    ون        )  م٢٠١٠( ه ـع د أرـب ـم ـت اـع

غ              ـل ـب ـم ات ـب ـع ـج ـت  ١٣,٠قرضًا منها ثالثة قروض إلنشاء فنادق ومـن
ة    ـي مليون ريال، وواحد وعشرون قرضًا في مجال المشاريع الصـح

ع             ٢٥٧بمبلغ  ارـي ـش ـم ال اـل ـج ي ـم مليون ريال، وستة عشر قرضًا ـف
ي       ١٦٤التعليمية والتدريبية األهلية بمبلغ  اـل ـم مليون ريال، وبلغ إـج

ا                 راض ـم االت اإلـق ـج ع ـم ـي ـم المنصرف الفعلي خالل العام على ـج
 ■)١٨-٦جدول رقم (مليون ريال  ٢٩٧يقارب 

ة                      .  المنصرم ـي ـم ـن ـت دوق اـل ا صــن ـه دـم ي ـق ـت روض اـل وبلغ إجمالي الـق
ام        ة ـع و       ٢٠١٠الزراعية منذ بداية نشاطه وحتى نهاـي ـح  ٤١,٨م ـن

 .مليار ريال
 

 صندوق االستثمارات العامة
ارات               ـم ـث ـت دوق االـس ا صــن ـه بلغ إجمالي القروض التي قدـم

ام            ة ـع اـي ـه و       ٢٠١٠العامة منذ بداية نشاطه وحتى ـن ـح  ١١١,٢م ـن
و      ٦٠,٣مليار ريال، وبلغت تسديد القروض خالل الفترة نفسها نـح

ام          ة ـع اـي ـه مليار ريال، وبذلك يصبح إجمالي القروض القائمة في ـن
في  ٢٠,٧مليار ريال، أي بارتفاع بلغت نسبته  ٥٠,٩م نحو ٢٠١٠

ن             .  المئة عن العام السابق ي ـم ـل ـع ـف صـرف اـل ـن وانخفض إجمالي الـم
ام         ٣٩,٧م بنسبة ٢٠١٠القروض خالل عام  ـع اـل ةًً ـب ارـن في المئة مـق

الل      ٩,٣السابق ليصل إلى  روض ـخ مليار ريال، آما بلغ تسديد الـق
ه       ١,٠نفس العام نحو  ـت ـب ي     ٥٠,٠مليار ريال بانخفاض بلغت نـس ـف

ق   اـب دوق                 .  المئة مقارنةًً بالعام الـس ات الصــن ـم اـه ي مـس اـل ـم غ إـج ـل وـب
ة                     ٢٠١٠المدفوعة خالل عام    ـي رـب ـع ة واـل ـي ـل ـح ـم ات اـل رـآ ي الـش م ـف

ة     ات                           ٣,٢والثنائـي ـم اـه ي مـس اـل ـم ك وصـل إـج ذـل ال، وـب ار رـي ـي ـل ـم
ة    ٢٠١٠مليار ريال بنهاية عام  ٦٥,٤الصندوق إلى  ـب ـس م مرتفعًا بـن

 .في المئة عما آان عليه في نهاية العام السابق ٥,١
 

 البنك السعودي للتسليف واالدخار 
ـيف        ـل ـس ـت بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك السعودي لـل

ار    ٣٠,٠م حوالي ٢٠١٠واالدخار منذ إنشائه وحتى نهاية عام  ـي مـل
ام     و     ٢٠١٠ريال، وبـلغ إجمالي القـروض القـائـمة بنـهايـة ـع ـح م ـن

ام       ٣,٠مليار ريال، بارتفـاع نسبته حوالي  ١٤,٦ ـع ن اـل في المئة ـع
 .السابق

 
ا              ٢٠١٠وقد قدم البنك خالل عام   ـه ـت ـم ـي ـغت ـق ـل م قروضـَا ـب
ام   ٣٣,٧مليار ريال، بانخفاض نسبته  ٤,٤حوالي  في المئة عن الـع
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ة           وـع ـم ـج ـعت ـم ـف نسبة ارتفاع في مجموعات اإلنفاق الرئيسة، وارـت
ا                   ٧,٤السلع والخدمات األخرى بنسبة  ـه اـع ـف ل ارـت اـب ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة     ٤,٣بنسبة  ـم في المئة في العام السابق، وارتفعت مجموعة األطــع
ي       ٦,٣والمشروبات بنسبة  ا ـف ـه في المئة في حين بلغت نسبة زيادـت

ث                        ١,٩العام السابق نحو  ـي أـث ـت ة اـل وـع ـم ـج ـعت ـم ـف ة، وارـت ـئ ـم في اـل
اع                 ٢,٨م بنسبة ٢٠١٠المنزلي خالل عام  ـف ل ارـت اـب ـق ة ـم ـئ ـم في اـل

ل        ٨,٥نسبته  ـق ـن ة اـل في المئة خالل العام السابق، وارتفعت مجموـع
ه               ١,١واالتصاالت بنسبة  ـت ـب اع نـس ـف ل ارـت اـب ي     ١,٠في المئة مـق ـف

ة        ـب ـس ـن المئة في العام السابق، وارتفعت مجموعة التعليم والترويح ـب
ق      ١,٤في المئة مقابل ارتفاع نسبته  ٠,٨ اـب ام الـس ،   في المئة في الـع

ة        ـب ـس ـن ل               ٠,٤وارتفعت مجموعة الرعاية الطبية ـب اـب ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ضـت            .  في المئة في العام السابق ٠,٧ارتفاع نسبته  ـف ـخ ن اـن ـي ي ـح ـف

ل          ٠,٧مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة  اـب ـق ة ـم ـئ ـم في اـل
 .في المئة في العام السابق ٠,٥ارتفاع نسبته 
 

ام خـالل عـام               ـع اسـي اـل ـي تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم الـق
 م ٢٠١٠

ام                 ي ـع ة ـف ـش ـي ـع ـم ـيف اـل تجاوز الرقم القياسي العام لتكاـل
رة       ٢٠١٠ ـت ـف ـل ى      ٢٠٠٥( م المتوسط ـل ذا        ) م٢٠٠٩م إـل زى ـه ـع ، وـي

ات         ٢٠١٠االرتفاع الذي شهده عام  وـع ـم ـج ـم م إلى ارتفاع معظـم اـل
م       ٣–٧جدول رقم (الرئيسة بنسب متفاوتة  ).   ٣-٧ورسم بياني رـق

اع                ـف ي االرـت ة ـف اوـت ـف ـت ـسب ـم . وساهمت معظم هذه المجموعات  بـن
اه          ـي ـم ود واـل ة     ( وساهمت مجموعة الترميم واإليجار والوـق وـع ـم ـج ـم

 ٣٤,٨نقطة أو ما نسبته    ١,٧برفع المؤشر بمقدار ) السكن وتوابعه

شهدت األسعار وتكاليف المعيشة ضغطًا متزايدًا خالل عام  
اق             .  م٢٠١٠ ي االنـف يرة ـف ادة الكـب ذا التطـور الزـي والعامل الرئيس لـه

ا                     ية مـم ة األساـس شاريع البنـي ن ـم د ـم ل العدـي ل تموـي الحكومي من أـج
 . عزز الطلب المحلي على السلع والخدمات

  
ة                  ـش ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ـك ـت ام ـل ـع وسجل متوسط الرقم القياـسي اـل

ام          ٥,٣ارتفاعًا نسبته  ي ـع و           ٢٠١٠في المئة ـف ـح ـن ًا ـب ـع ـف رـت  ٠,٢م ـم
وسجل معامل  .  م٢٠٠٩نقطة مئوية عن الزيادة التي سجلها في عام  

ة         ٠,٩انكماش الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعًا بنحو  وـي ـئ طـة ـم نـق
طـة      ١٢٦,٦م مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢٠١٠عام  ـق م    ( ـن دول رـق ـج
ة        ).  ١-٧ ـش طـة      ١٣٢,٣وارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعـي ـق ـن

في المئة عن مستواه  ٤,٩م بنسبة ٢٠١١خالل الربع األول من عام 
   .لنفس الفترة من العام السابق

   
ان خـالل عـام                ع الســك ـي جــم الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ـل

 م٢٠١٠
ة                  ـش ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ـك ـت ع     ( سجل الرقم القياسي العام ـل ـي ـم ـج ـل

ا         ٢٠١٠خالل عام )  السكان ـه ـت ـب غ                ٥,٣م زيادة نـس ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ق         ٥,١نقطة مقابل ارتفاع نسبته  ١٢٨,٩ اـب ام الـس ـع .  في المئة في اـل

وآــان ).  ٢-٧ورقــم      ١-٧ورســم بــيــانــي رقــم            ٢-٧جــدول رقــم      ( 
اق               ـف ات اإلـن وـع ـم ـج ظـم ـم ـع االرتفاع في معدل التضخم في أسعار ـم
اه       ـي ـم الرئيسة، حيث ارتفعت مجموعة الترميم واإليجار والوقود واـل

ة    ٩,٥م بنسبة ٢٠١٠خالل عام )  مجموعة السكن وتوابعه(  ـئ في الـم
ر             ١٤,١مقابل ارتفاع نسبته  ـب ًة أـآ ـق ـق ـح ق ـم في المئة في العام الساـب

 األسعار وتكاليف المعيشة                      

٢٠١٠* ٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————

١,٦٣,١٣,٣٢,٥معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي (١٩٩٩ = ١٠٠)
٤,١٩,٩٥,١٥,٣الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان (١٩٩٩ = ١٠٠)

٤,٧٤,٣٣,٥٤,٩الناتج المحلي غير النفطي (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩)
١٨,٥١١,٥١٤,٧٩,٦اإلنفاق الحكومي

١٩,٦١٧,٦١٠,٧٥,٠عرض النقود (ن٣)

جدول رقم ٧-١ : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة
(نسب مئوية)

* بيانات أولية .
ة . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومــات – وزارة االقتصاد والتخطيط ، ووزارة المالـي

الناتج المحلي الحقيقينسبة التغير في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
غير النفطي(جميع السكان)
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ام                 ـع اـسي اـل ـي ـق م اـل رـق ى اـل ـل ـمت    .  في المئة من حجم التأثير ـع اـه وـس
نقطة أو    ١,٦مجموعة األطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار 

ام،   ٣٣,٥ما نسبته  في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي الـع
دار     ـق ـم وساهمت مجموعة السلع والخدمات األخرى برفع المؤشر ـب

م       ١٩,٥نقطة أو ما نسبته  ١,٠ رـق ى اـل في المئة من حجم التأثير عـل
ر           .  القياسي العام ؤـش ـم ع اـل رـف ي ـب وساهمت مجموعة التأثيث المنزـل

ى       ٦,٣نقطة أو ما نسبته  ٠,٣بمقدار  ـل ر ـع في المئة من حجم التأثـي
ع      .    الرقم القياسي العام رـف وساهمت مجموعة النقل واالتصـاالت ـب

ه      ٠,٢المؤشر بمقدار  ـت م                 ٣,٦نقطة أو ما نسـب ـج ن ـح ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
م                           ـي ـل ـع ـت ة اـل وـع ـم ـج ـمت ـم اـه ام، وـس ـع اـسي اـل ـي التأثير على الرقم الـق

ه                ٠,١والترويح برفع المؤشر بمقدار  ـت ـب ا نـس طـة أو ـم ي     ٠,٩نـق ـف
ة   .  المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي العام وـع وساهمت مجـم

ة    ١,٢األقمشة والمالبس واألحذية برفع المؤشر بما نسبته  ـئ في الـم
ام         ـع اـسي اـل ـي ـق ة          .  من حجم التأثير على الرقم اـل وـع ـم ـج ـمت ـم اـه وـس

م                 ٠,٢الرعاية الطبية برفع المؤشر بما نسبته    ـج ن ـح ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
م    ( التأثير على الرقم القياسي العام  ي            ٤-٧جدول رـق ــاـن ــ ـي م ـب ورـس

 ). ٤-٧رقم 
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٩٥
١٠٠
١٠٥
١١٠
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ة       ١١,٩المئة، ثم مجموعة البقول والدرنيات بنسبة  ـئ ـم ي اـل ي  .  ـف وـف
ه           ـب ا نـس ة،          ١١,١المرتبة الرابعة حققت مجموعة التبغ ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة        ـب ـس ـن ا                ١٠,٥تلتها مجموعة اللحوم والدواجن ـب ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم ي اـل ـف
وفي المقابل سجلت .  في المئة ٩,٩مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 

ـغت            ـل اض ـب ـف ـخ ي     ٤,١مجموعة الحبوب ومنتجاتها أآبر نسبة اـن ـف
ة                  ،  المئة  ـب ون نـس دـه وت واـل زـي ة اـل وـع ـم م             ٣,٧ومـج ة ـث ـئ ـم ي اـل ـف

 .في المئة ٠,٢مجموعة الفواآه المحفوظة والمعلبة نسبة 
 

 مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية: ثانيًا
ة    سجل الرقم القياسي لمجموعة األقمشة والمالبس واألحذـي

ام             ٠,٧انخفاضًا بلغت نسبته  الل ـع ة ـخ ـئ ـم ًة      ٢٠١٠في اـل ارـن ـق م ـم
ة       .  بالعام السابق ـي رـع ات ـف وتتكون هذه المجموعة من ست مجموـع

ي           ٢٠١٠سجلت في معظمها انخفاضًا خالل عام    ـت وـع ـم ـج دا ـم م ـع
ي   ٠,٧خياطة المالبس واألحذية حيث سجلتا ارتفاعًا بلغت نسبته  ـف

ي                 .  في المئة على التوالي ٠,١المئة و ـت وـع ـم ـج ت ـم ـل ـج ن ـس ـي في ـح

رقم القياسي لتكاليف            المجموعات الرئيسة والفرعية في سلة ال
 م٢٠١٠المعيشة خالل عام 

ان                         ـم ن ـث ة ـم ـش ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ـك ـت تتكون سلة الرقم القياـسي ـل
ى          رع إـل ـف ـت وضـح                 ٤٧مجموعات رئيسة ـت ة، وـي ـي رـع ة ـف وـع ـم ـج ـم

ة  )  ٥-٧رقم (الجدول  األرقام القياسية للمجموعات الرئيسة والفرعـي
رز                      ي ـعرض ألـب ـل ا ـي ـم ـي ا، وـف ـه ـي ونسبة التغير السنوية والربعية ـف
ى                            ـل ا ـع دورـه رت ـب ي أـث ـت ة اـل ـي رـع ـف ات اـل وـع ـم ـج ـم التغيرات في اـل

 :المجموعات الرئيسة
 

 مجموعة األطعمة والمشروبات: أوًال
ات                     روـب ـش ـم ة واـل ـم ة األطــع وـع ـم ـج ـم سجل الرقم القياسي ـل

م مقارنًة بالعام ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٦,٣ارتفاعًا بلغت نسبته 
ة،          ـي رـع ة ـف وـع السابق، وتتكون هذه المجموعة من سبع عشرة مجـم

ـغت          ـل ا ـب  ١٦,٩سجلت مجموعة المشروبات أعلى نسبة ارتفاع فيـه
ة           ـب ـس ـن ة ـب ي     ١٥,٠في المئة، تلتها مجموعة الخضروات الطازـج ـف

األوزان

الربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالربع األولالنسبية
٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١٢٠١٠٢٠١١(٪)المجموعات الرئيسة

————————————————————————————————————————
٢٦,٠١٣٩,٦١٤٨,٤١٤٤,٤١٥٢,٩٦,٣٥,٩١,٦١,٥٣٣,٤٣٣,٤األطعمة والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

١,٢١,٢-٠,١-٠,١-٠,٧-٨,٠٨٦,٣٨٥,٧٨٦,٢٨٥,٦٠,٧

الترميم واإليجار والوقود 
والمياه

١٨,٠١٤٦,٤١٦٠,٣١٥٤,٩١٦٧,٦٩,٥٨,٢١,٧١,٥٣٤,٨٣٢,٢

٠,٣٠,٠٦,٣٠,٨-١١,٠١١٢,٦١١٥,٧١١٥,٧١١٥,٣٢,٨٠,٣التأثيث المنزلي
٢,٠١١٣,٢١١٣,٧١١٣,١١١٤,٦٠,٤١,٣٠,٠٠,٠٠,٢٠,٦الرعاية الطبية

١٦,٠٨٩,٢٩٠,٢٨٩,٦٩١,٥١,١٢,١٠,٢٠,٣٣,٦٧,٤النقل واالتصاالت
٦,٠١٠٢,٣١٠٣,٢١٠٣,٢١٠٣,٩٠,٨٠,٧٠,١٠,٠١,١٠,٩التعليم والترويح

١٣,٠١٣٩,٣١٤٩,٦١٤٣,٥١٥٥,٤٧,٤٨,٣١,٠١,١١٩,٥٢٣,٥السلع والخدمات األخرى
١٠٠,٠١٢٢,٤١٢٨,٩١٢٦,١١٣٢,٣٥,٣٤,٩٥,٣٤,٩١٠٠,٠١٠٠,٠الرقم القياسي العام

مقدار التأثير على 
الرقم القياسي* 

——————

جدول رقم ٧-٤ : تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (جميع السكان)
(١٩٩٩م = ١٠٠)

نسبة التأثير في الرقم 
القياسي العام** 

———————————————————————————
(نسبة مطلقة)

نسبة التغير السنوي متوسط الرقم القياسي

*    مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعـة  * الوزن النسبي / ١٠٠
**  نسبة التأثير في الرقم القياسي العام  = مقدار التأثير على الرقم القياسي لكل مجموعة  / إجمالي التأثير على الرقم القياسي العام *١٠٠

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات  – وزارة االقتصاد والتخطيط. 

٥٠

٧٥

١٠٠

١٢٥

١٥٠

الرقم القياسي العام األطعمة 
والمشروبات

األقمشة والمالبس 
واألحذية

الترميم واإليجار 
والوقود والمياه

التأثيث المنزلي الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات 
األخرى

طة
نق

م بمتوسط الرقم القياسي خالل فترة  ٢٠١٠مقارنة الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في عام : ٣- ٧رسم بياني رقم 
السابقة  )  م ٢٠٠٩ - م ٢٠٠٥( الخمس سنوات 

٢٠١٠عام   )٢٠٠٩-٢٠٠٥(متوسط الفترة
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ة      ،  األقمشة والمالبس النسائية ى نســب والمالبس الجاهزة للنساء أعـل
 . في المئة ٢,٠انخفاض بلغت 

 
 مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه: ثالثًا

ود           وـق جـار واـل سجل الرقم القياسي لمجموعة الترميم واإلـي
ه          ) مجموعة السكن وتوابعه(والمياه  ـت ـغت نســب ي     ٩,٥ارتفاعًا بـل ـف

ق              ٢٠١٠المئة خالل عـام     ام السـاـب ـع اـل ًة ـب ارـن ـق ذه       .  م ـم ون ـه ـك ـت وـت
وعـة         جــم ا ـم المجموعة من أربع مجموعات فرعية، استحوذت فيـه

وعـة        ١١,٠اإليجار بأعلى نسبة ارتفاع بلغت  جــم في المئة، تلتها ـم
ضـت              .   في المئة  ٠,١مصاريف المياه بنسبة  خــف ل اـن اـب ـق ـم ي اـل وـف

ة                 ســب ـن ن ـب سـاـآ ـم ة اـل ي     ١,٢مجموعة ترميم وإصالحات وصياـن ـف
ة         ٠,٢ومجموعة الطاقة والوقود بنسبة ،  المئة ـئ ـم ل     ( في اـل ال تشــم

 ). البنزين الذي يعد أحد بنود مجموعة تشغيل وسائل النقل
 

 مجموعة التأثيث المنزلي: رابعًا
اعـًا               ـف ي ارـت زـل ـن ـم ث اـل سجل الرقم القياسي لمجموعة التأثـي

ة خـالل عـام                ٢,٨بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠١٠ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
ث      . السابق ة، حــي وتتكون هذه المجموعة من سبع مجموعات فرعـي

ـغت       ـل  ٨,٠سجلت مجموعة الخدمات المنزلية  أعلى نسبة ارتفاع ـب
 . في المئة ١,٧في المئة، تلتها مجموعة  سلع منزلية صغيرة بنسبة 

 
 مجموعة الرعاية الطبية: خامسًا

اعـًا                 ـف ة ارـت ـي طــب ة اـل رعـاـي سجل الرقم القياسي لمجموعة اـل
ة خـالل عـام                ٠,٤بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠١٠ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم

ث  .  السابق وتتكون هذه المجموعة من ثالث مجموعات فرعية، حـي
ة            ســب ـن ة ـب ـي ة         ١,٥ارتفعت مجموعة نفقات الرعاية الطـب ـئ ـم ي اـل ، ـف

 ٠,٢وسجلت مجموعة النفقات الطبية األخرى ارتفاعًا بلغت نسبته 
 . في المئة ٠,٩بينما انخفضت مجموعة األدوية بنسبة . في المئة

 
 مجموعة النقل واالتصاالت: سادسًا

اعـًا        ـف سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل واالتصاالت ارـت
ة خـالل عـام                ١,١بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠١٠ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم

ث   .  السابق وتتكون هذه المجموعة من أربع مجموعات فرعية، حــي
ـعت       ١٠,١ارتفعت مجموعة أجور االنتقال بنسبة  ـف في المئة، وارـت

ا     .   في المئة ٠,٨مجموعة تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة  ـم ـن ـي ـب
ة           ســب ـن ة         ٢,٨انخفضت مجموعة  النقل والمواصـالت ـب ـئ ـم ي اـل . ـف

 .في المئة ٠,٦ومجموعة االتصاالت ونفقاتها بنسبة 
 

 مجموعة التعليم والترويح: سابعًا
اعـًا              ـف ح ارـت روـي ـت م واـل سجل الرقم القياسي لمجموعة التعلـي

ة خـالل عـام                ٠,٨بلغت نسبته  ـئ ـم ي اـل ام           ٢٠١٠ـف ـع اـل ًة ـب ارـن ـق م ـم
ة،                    .  السابق رعــي وعـات ـف جــم الث ـم ن ـث وتتكون هذه المجموعـة ـم

. في المئة ١,٤حيث ارتفعت مجموعة نفقات التعليم والقراءة بنسبة 
ة           ســب ـن ح ـب  ٢,٤في حين انخفضت مجموعة أجهزة الترفيه والتروـي

 .في المئة ١,٦ومجموعة نفقات الترويح  بنسبة ، في المئة
 

 مجموعة السلع والخدمات األخرى: ثامنًا
ات األخـرى           خـدـم سجل الرقم القياسي لمجموعة السلع واـل

م مقارنًة بالعام ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٧,٤ارتفاعًا بلغت نسبته 
ث  .  السابق وتتكون هذه المجموعة من ثالث مجموعات فرعية، حـي

ة      ا                ٢١,٥ارتفعت مجموعة سلع شخصية  بنســب ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم ي اـل ـف
في المئة، في حين  ٠,٩مجموعة النفقات والخدمات األخرى بنسبة 

ا                  واـه د مســت ة عــن ة الشـخـصــي بقيت  مجموعة مواد النظافة والعناـي
 . السابق

 
ن عـام          الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خالل الربع األول ـم

 م٢٠١١
ع                    ـي جــم شـة ـل ـي ـع ـم ـيف اـل اـل ـك ـت ارتفع الرقم القياسي العام ـل

ع األول     ١٣٢,٣في المئة ليبلغ  ٤,٩السكان بنسبة  نقطة خالل الرـب
ق        ٢٠١١من عام  ام السـاـب ـع ر    .  م مقارنة بالفترة نفسها من اـل ظــه وـت

وعـة              جــم سـة أن ـم ـي رـئ األرقام التفصيلية وفق مجموعات اإلنفاق اـل
ه          اعـًا نســب ة،          ٨,٣السلع والخدمات األخرى سجلت ارتـف ـئ ـم ي اـل ـف

ة          ســب ـن  ٨,٢وارتفعت مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه  ـب
في  ٥,٩في المئة، وارتفعت مجموعة األطعمة والمشروبات بنسبة 

ة   اليف المعيش ام لتك رسم بياني رقم  ٧-٤: تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي الع
ام  ٢٠١١م (نسبة مئوية) خالل عام ٢٠١٠م والربع األول من ع

٣٣,٤٪

١,٢٪

٣٤,٨٪

٦,٣٪

٠,٢٪

١٩,٥٪
١,١٪

٣,٦٪

م ٢٠١٠عام 

األطعمة والمشروبات األقمشة والمالبس واألحذية الترميم واإليجار والوقود والمياه التأثيث المنزلي
الرعاية الطبية النقل واالتصاالت التعليم والترويح السلع والخدمات األخرى

٣٣,٤٪
١,٢٪

٣٢,٢٪

٠,٨٪
٠,٦٪

٢٣,٥٪
٠,٩٪

٧,٤٪

م٢٠١١الربع األول لعام   
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الربعي السنوي٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١
————————————————————————————
١١٦,٥١٢٢,٤١٢٨,٩١٢٦,١١٣٢,٣٥,٣٤,٩
١٣٧,٠١٣٩,٧١٤٨,٤١٤٤,٤١٥٢,٩٦,٣٥,٩

-١,٧-١٢٨,١١٣٠,٦١٢٥,٣١٢٦,٤١٢٤,٣٤,١الحبوب ومنتجاتها
١٣١,٣١٣٦,٥١٥٠,٩١٤٦,٨١٥٨,٨١٠,٥٨,٢اللحوم والدواجن

١٨٦,٩١٩٢,٩٢٠٨,١٢٠٦,٥٢١٩,٢٧,٩٦,٢األسماك والقشريات
١٢٦,١١٢٤,٥١٢٥,٠١٢٤,٠١٢٧,٠٠,٤٢,٤الحليب ومنتجاته

-١٥٦,٠١٤١,٤١٤٦,٨١٤٧,٨١٤٦,٣٣,٨١,٠البيض
٢,٧-١٣٣,٩١٣٤,١١٢٩,١١٢٨,٦١٣٢,١٣,٧الزيوت والدهون

١٨٣,١١٧٩,٩٢٠٦,٨١٧٧,٧٢٠٨,٠١٥,٠١٧,١الخضروات الطازجة
١٢٠,٨١٢٥,٢١٢٦,٠١٢٥,١١٢٨,٦٠,٦٢,٨الخضروات المحفوظة والمعلبة

٢١١,٩٢٢٠,٣٢٤٦,٥٢١١,٨٢٥٠,٤١١,٩١٨,٢البقول والدرنيات
١٧٩,٦١٨٢,٦١٨٧,٥١٨٣,٩١٩٥,٥٢,٧٦,٣الفواآه الطازجة

-٠,١-١٠٦,٦١٠٧,١١٠٦,٩١٠٧,٢١٠٧,١٠,٢الفواآه المحفوظة والمعلبة
١١٣,٣١١٨,٩١١٩,٨١١٩,٣١٢١,٦٠,٨١,٩المكسرات والمسليات

١١٨,٨١٢٤,٥١٣٦,٨١٣٧,١١٤٦,٨٩,٩٧,١السكر ومنتجاته
١٠٧,٥١١٠,٧١٢٩,٤١٢٦,٦١٣٢,٢١٦,٩٤,٤المشروبات

١٢٢,٩١٢٩,٦١٣٤,١١٣١,٣١٣٥,٨٣,٥٣,٤مواد غذائية أخرى
١٠٩,٢١١١,٥١٢٣,٩١٢٣,٦١٢٤,٠١١,١٠,٣التبغ

١١٣,٠١١٥,٧١٢٠,٠١١٩,٧١٢٣,٠٣,٧٢,٨أطعمة خارج المنزل
٠,٧-٨٥,٩٨٦,٣٨٥,٧٨٦,٢٨٥,٦٠,٧-

٨٨,٤٩١,١٩١,١٩٠,٦٩١,٤٠,٠٠,٩األقمشة والمالبس الرجالية
-١,٧-٩٢,٥٨٩,٨٨٨,٠٨٨,٥٨٧,٠٢,٠األقمشة والمالبس النسائية
٨٧,٩٨٨,٩٨٨,٩٨٩,٢٨٩,٥٠,٠٠,٣المالبس الجاهزة للرجال
-٢,٦-٧٦,٧٧٦,٦٧٥,١٧٦,٠٧٤,٠٢,٠المالبس الجاهزة للنساء

١٢٣,١١٢٤,٢١٢٥,١١٢٤,٥١٢٦,١٠,٧١,٣خياطة المالبس
-٨٣,٩٨٤,٧٨٤,٨٨٥,١٨٤,٧٠,١٠,٥األحذية

١٢٨,٣١٤٦,٤١٦٠,٣١٥٤,٩١٦٧,٦٩,٥٨,٢
-٢,٠-١١١,٥١١٣,٥١١٢,١١١٢,٦١١٠,٤١,٢ترميم وإصالحات وصيانة المسكن

١٣٤,١١٥٦,٧١٧٤,٠١٦٧,٣١٨٣,٣١١,٠٩,٦اإليجار
١٠٨,٩١٠٩,٧١٠٩,٨١٠٩,٧١٠٩,٩٠,١٠,٢مصاريف المياه
-٠,١-١٠٢,٢١٠٢,٤١٠٢,٢١٠٢,٤١٠٢,٣٠,٢الطاقة والوقود

١٠٣,٨١١٢,٦١١٥,٧١١٥,٧١١٥,٣٢,٨٠,٣-
٩٢,٤٩٢,٧٩٣,١٩٢,٦٩٣,٨٠,٤١,٣األثاث والسجاد

-١٠٥,٣١١٠,٣١١١,٢١١١,٧١١١,٤٠,٨٠,٣المفروشات المنزلية
-١,٢-٩٧,٩١٠٠,٩١٠٠,٨١٠٠,٨٩٩,٦٠,١أجهزة منزلية صغيرة

٩٥,٢٩٦,٥٩٧,٠٩٧,٠٩٧,١٠,٥٠,١أدوات منزلية وأدوات المائدة
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ـغت                    ،  في المئة ١,٧ ـل ة  ـب ـب ـس ـن ر ـب رـع ة          ١,٢ثم مدينة ـع ـئ ـم ي اـل ـف
 ).٥-٧والرسم البياني رقم  ٦-٧الجدول رقم (
 

ع األول              الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب المدن خالل الرب
 م٢٠١١من عام 
ي     ٤,٩ارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة     ـف

ام                        ١٣٢,٣المئة ليبلغ    ن ـع ع األول ـم رـب الل اـل طـة ـخ ـق م ٢٠١١ـن
دن       ع ـم ـي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وشمل االرتفاع جـم

ث                   .  المملكة ـي اع، ـح ـف ة ارـت ـب ى نـس ـل حيث سجلت مدينة الطـاـئف أـع
ة     ة          ١١,١ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيها بنسـب ـئ ـم ي اـل ـف

ام          ٢٠١١خالل الربع األول من عام  ـع ن اـل رة ـم ـت م مقارنًة بنفس الـف
ـغت           .  السابق ـل اع ـب ـف ة ارـت واحتلت مدينة جازان المرتبة الثانية بنسـب
ـغت           ٧,٠ ـل اع ـب ـف ي     ٥,٦في المئة، تلتها مدينة الرياض بنسبة ارـت ـف
ـغت    .  المئة ـل وجاءت مدينة الدمام في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع ـب
ة،     ٥,٣في المئة، ثم مدينة نجران بنسبة ارتفاع بلغت  ٥,٥ ـئ ـم في اـل

ة           ٥,٢تلتها مدينة الهفوف بنسبة ارتفاع بلغت  ـن دـي ـم م اـل في المئة، ـث
ة و           ٥,١المنورة، ومكة المكرمة بنسبة ارتفاع بلغت  ـئ ـم ي اـل  ٤,٩ـف

ا                  ـه ا أـب ـت ـن دـي ة ـم ـع اـس ـت في المئة على التوالي، وأحتلت في المرتبة اـل
ب   ٤,٤وتبوك بنسبة أرتفاع بلغت  في المئة، وتليهم من حيث الترتـي

ة و            ٤,٢مدينة حائل وبريدة والباحة  بنسبة ارتفاع بلغت  ـئ ـم ي اـل ـف
ة           ٣,٥في المئة و  ٣,٨ ـب ـس ـن دة ـب في المئة على التوالي، ثم مدينة ـج

في المئة، تلتها  مدينة سكاآا بنسبة ارتفاع بلـغت   ٢,٩ارتفاع بلغت 
م                 .  في المئة ٢,٠ رـق راـل ؤـش ي ـم ة ـف ـب ل نـس وسجلت مدينة عرعر أـق

ة    ١,٤القياسي لتكاليف المعيشة، حيث بلغت نسبة االرتفاع  في المـئ
 ).٥-٧والرسم البياني رقم  ٦-٧الجدول رقم (
 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة 
ع                                 ـل ار الـس ـع ي أـس ر ـف ـي ـغ ـت وـسط اـل ـت ر ـم ؤـش ـم ذا اـل يقيس ـه

ر      .  والخدمات المباعة في أسواق الجملة  المحلية ؤـش ـم ويضم هذا اـل
ة حـسب                        ١٦٠عينة تضم  ـس ـي ام رـئ رة أقـس ى عـش ـل ة ـع وزـع بندًا ـم

ود           ـن ـب ـعض اـل رموز التصنيف الدولي النمطي للتجارة مع استبعاد ـب
ود   ـن غ   .  ذات الصلة باألسلحة وقيمتها من المجموع الكلي لقيم الـب ـل وـب

و     ٢٠١٠مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة خالل عام    ـح م ـن
طـة      ١٤٦,٤ ل      )  ١٠٠= ١٩٨٨( نـق اـب ـق ام              ١٤٠,٣ـم ـع ي اـل طـة ـف ـق ـن

ة          ٦,١السابق مسجًال ارتفاعًا مقدراه  ـب ـس ـن ة         ٤,٣نقطة ـب ـئ ـم ي اـل . ـف
ة                     ـس ـي رـئ ات اـل وـع ـم ـج ـم ـعض اـل اع ـب ـف ويعزى ذلك االرتفاع إلى ارـت

ة                .  المكونة للمؤشر ـب ى نـس ـل رى أـع ع أـخ ـل حيث سجلت مجموعة ـس
ة          ١٩,٥م بلغت ٢٠١٠ارتفاع خالل عام  وـع ـم ـج ا ـم ـه في المئة، تلـت

ة،        ١٨,٣المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف
ة          ـب ـس ـن ي             ١٠,٩ثم مجموعة المشروبات والدخان ـب ة، وـف ـئ ـم ي اـل ـف

ة     ي     ٩,٦المرتبة الرابعة  مجموعة أصناف مصنعة متنوعة بنسـب ـف
دا                          ،  المئة ة ـع ـي واد األوـل ـم ة اـل وـع ـم ـج ب ـم ـي رـت ـت ث اـل ـي ويليها من ـح

ة                   ٥,٧المحروقات بنسبة ارتفاع بلغت  وـع ـم ـج ا ـم ـه ـت ـل ة، ـت ـئ ـم في اـل
ة   ٣,٩المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة  في المئة، ثم مجموـع

ــا      ٢,٩السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة  ـه ـي في المئـة، تـل
و     ي     ١,١مجمـوعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة نـم ـف

ـغت        ،  المئة ـل  ٠,٣ثم مجموعة اآلالت ومعدات النقل بنسبة ارتفاع ـب

ة،     ٢,١المئة، وارتفعت مجموعة النقل واالتصاالت بنسبة  ـئ ـم في اـل
ـعت     ١,٣وارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنسبة  ـف في المئة، وارـت

ة   ٠,٧مجموعة التعليم والترويح  بنسبة  ـئ ضـت          .  في الـم ـف ـخ ا اـن ـم ـي ـف
في المئة، ومجموعة  األقمشة  ٠,٣مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 

 ). ٣-٧جدول رقم (في المئة  ٠,٧والمالبس بنسبة 
 

ع           ام خالل الرب تأثير المجموعات الرئيسة على الرقم القياسي الع
 م٢٠١١األول من عام 

ان         ـك ع الـس ـي سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجـم
ا      ٢٠١١خالل الربع األول من عام  ـه ـت ة          ٤,٩م زيادة نسـب ـئ ـم ي اـل ـف

ـمت           اـه ق، وـس اـب مقارنًة بما آان عليه في الربع األول من العام الـس
اع           ـف ذا االرـت ي ـه د   .  معظم المجموعات الرئيسة بنسب متفاوتة ـف ـق ـف

دار      ١,٥ساهمت مجموعة األطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمـق
م                    ٣٣,٤نقطة أو ما نسبته  رـق ى اـل ـل ر ـع ـي أـث ـت م اـل ـج في المئة  من ـح

القياسي العام، وساهمت مجموعة الترميم واإليجار والوقود والمياه 
ن             ٣٢,٢نقطة أو ما نسبته    ١,٥برفع المؤشر بمقدار  ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ع             ـل ة الـس وـع ـم ـج حجم التأثير على الرقم القياسي العام، وساهـمت ـم
ه               ١,١والخدمات األخرى برفع المؤشر بمقدار  ـت ـب ا نـس طـة أو ـم ـق ـن

ا                  ٢٣,٥ ـم ام، ـآ ـع اـسي اـل ـي ـق م اـل رـق في المئة من حجم التأثير على اـل
دار                ـق ـم ر ـب ؤـش ـم ع اـل رـف  ٠,٣ساهمت مجموعة النقل واالتصاالت ـب

في المئة من حجم التأثير على الرقم القياسي  ٧,٤نقطة أو ما نسبته 
ع                        رـف ة ـب ذـي الـبس واألـح ـم ة واـل ـش ـم ة األـق وـع ـم ـج العام، وساهمت ـم

م                          ١,٢المؤشر بما نسبته  رـق ى اـل ـل ر ـع ـي أـث ـت م اـل ـج ن ـح ة ـم ـئ ـم في اـل
م                       ـي ـل ـع ـت ي واـل زـل ـن ـم ث اـل ـي أـث ـت ي اـل ـت القياسي العام، وساهمت مجموـع

في المئة على التوالي  ٠,٩و  ٠,٨والترويح برفع المؤشربما نسبته 
ة                   وـع ـم ـج ـمت ـم اـه ام،  وـس ـع من حجم التأثير على الرقم القياسي اـل

م                 ٠,٦الرعاية الطبية برفع المؤشر بما نسبته    ـج ن ـح ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
م      ٤-٧جدول رقم ( التأثير على الرقم القياسي العام  ي رـق ورسم بياـن

٤-٧ .( 
 

 م٢٠١٠الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حسب المدن خالل عام 
) لجميع السكان( سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة  

ان                 ٥,٣م زيادة نسبتها ٢٠١٠خالل عام  ا ـآ ـم ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ـم في اـل
ة،                 .  عليه في العام السابق ـك ـل ـم ـم دن اـل ع ـم ـي ـم ي ـج وآان  االرتفاع ـف

ة     ٧,٠حيث سجلت مدينة الطائف أعلى نسبة ارتفاع بلغت  ـئ ـم في اـل
واحتلت .  م مقارنًة بما آانت عليه في العام السابق٢٠١٠خالل عام 

ة       ٦,٧المرتبة الثانية مدينة الرياض بنسبة بلغت  ـن دـي في المئة، ثم ـم
ة        .  في المئة ٦,١الدمام بنسبة  بلغت  ـب رـت ـم ي اـل وآانت مدينة جدة ـف

ـغت    ٥,٦الرابعة بنسبة  بلغت  في المئة، تلتها مدينة بريدة بنسبة  بـل
ـغت        .  في المئة ٥,٣ ـل واحتلت المرتبة السادسة مدينة حائل بنسبة  ـب
ـغت           ٥,٠ ـل ة،          ٤,٥في المئة، تلتها مدينة جازان بنسبة  ـب ـئ ـم ي اـل ـف

ـغت    وجاءت في المرتبة الثامنة  مدينة المدينة المنورة عند نسبة  بـل
ـغت        .  في المئة  ٤,٤ ـل ة         ٤,٢ثم مدينة الباحة بنسبة  ـب ـئ ـم ي اـل م  .  ـف ـث

ة    ٤,٠مدينة نجران بنسبة  بلغت  رـم في المئة، تلتها مدينة مكة المـك
ي     ٢,٩ثم مدينة سكاآا بنسبة  بلـغت    ،  في المئة ٣,٧بنسبة  بلغت  ـف

ـغت          ،   المئة ـل ة         ٢,٥تلتها مدينة أبها بنسبة  ـب ـئ ـم ي اـل ة       ،  ـف ـن دـي م ـم ـث
تلتها مدينة تبوك بنسبة  بلغت ،  في المئة ٢,٣الهفوف بنسبة  بلغت 
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ات                     .  في المئة روـق ـح ـم ة اـل وـع ـــم ـج ـم ر ـل ـي أـث اك ـت في حين لم يكن هـن
ة              ـل ـم ـج ار اـل ـع اـسي ألـس المعدنية والمواد ذات الصلة على الرقم القـي

 ). ٧–٧جدول رقم (
 

 تطورات األسعار العالمية وآثارها
ن        ة  ـم يعد االقتصاد السعودي من االقتصاديات المفتوـح

ي       ـل ـح ـم . حيث حجم الصادرات والواردات مقارنة بأجمالي الناتج اـل
ام                     الل ـع ة ـخ ـي ـع ـل ــم الصـادرات الـس ي      ٢٠١٠ويقدر حـج واـل ـح م ـب

ي              ٩٣٦,٣ واـل ـح ة ـب ـي ـع ـل واردات الـس مليار ريال، بينما يقدر حجم اـل

ا         ٣٦٤,١ ت ق ق د ح مليار ريال، وبهذا تكون الصادرات والواردات ق
 .في المئة على التوالي ١,٦في المئة و ٢٩,٨ارتفاعًا سنويًا مقداره 

 
وتؤثر األسعار العالمية للمنتجات والسلع التي تستوردها 
السوق السعودية من الشرآاء التجاريين للمملكة على الرقم القياسي 

م  ). ٨-٧جدول رقم (لتكاليف المعيشة المحلي  ويعرض الجـدول رق
ة                   )  ٩–٧( شرآاء التجاريين للمملك بر ال دى أآ ستهلك ل أسعار الم

ستهلك خالل                  .م٢٠١٠خالل عام  ع متوسط أسعار الم حيث ارتف
سبة            ١٣,٢م في الهند بنسبة ٢٠١٠عام  صين بن ة، وفي ال في المئ

الربعي السنوي٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١الرقم القياسي العام 
———————————————————————————————————

١١٦,٥١٢٢,٤١٢٨,٩١٢٦,١١٣٢,٣٥,٣٤,٩          المملكة (جميع المدن)
١١٩,٠١٢٥,٧١٣٤,١١٣٠,٦١٣٧,٩٦,٧٥,٦          الرياض

١١٣,٤١١٧,٢١٢١,٦١١٩,١١٢٥,٠٣,٧٤,٩          مكة المكرمة
١١٤,٧١٢٢,١١٢٩,٠١٢٧,١١٣٠,٨٥,٦٢,٩          جدة

١١٩,٤١٢٥,٦١٣٤,٤١٢٦,٥١٤٠,٥٧,٠١١,١          الطائف
١١٠,٠١١٤,٠١١٩,٠١١٦,٣١٢٢,٢٤,٤٥,١          المدينة المنورة

١١٩,٤١٢٣,٢١٢٩,٧١٢٧,٧١٣٢,٥٥,٣٣,٨          بريدة
١١٩,٦١٢٧,٢١٣٤,٩١٣٢,٣١٣٩,٥٦,١٥,٥          الدمام

١١٧,٢١٢١,٦١٢٤,٤١٢٢,١١٢٨,٥٢,٣٥,٢          الهفوف
١١٢,٨١١٦,٦١١٩,٦١١٧,٨١٢٣,٠٢,٥٤,٤          أبها
١١٥,١١١٧,٥١١٩,٥١١٧,٧١٢٢,٩١,٧٤,٤          تبوك
١٢٠,٧١٢٤,٧١٣٠,٩١٢٨,٢١٣٣,٦٥,٠٤,٢          حائل
١١٥,٠١٢٠,٣١٢٥,٧١٢٢,٧١٣١,٣٤,٥٧,٠          جازان
١١٨,٧١٢١,٧١٢٦,٦١٢٤,٠١٣٠,٦٤,٠٥,٣          نجران
١١٧,٧١٢١,٠١٢٦,١١٢٤,٣١٢٨,٦٤,٢٣,٥          الباحة
١٠٦,٩١١١,٦١١٤,٩١١٤,٠١١٦,٣٢,٩٢,٠          سكاآا
١٠٥,٧١٠٨,٤١٠٩,٧١٠٩,٤١١٠,٩١,٢١,٤          عرعر

جدول رقم ٧-٦ : المتوسط السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن 
(١٩٩٩م = ١٠٠)

الربع األول
————————— —————————

ط  . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصـاد والتخطـي

معدل التضخم

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

الرقم 
القياسي 
العام

الرياض مكة 
المكرمة

جدة الطائف المدينة 
المنورة

بريدة الدمام الهفوف أبها تبوك حائل جازان نجران الباحة سكاآا عرعر

ية 
ئو
ة م
سب
ن

)٪(

معدل التضخم حسب المدن: ٥-٧رسم بياني رقم  
)١٠٠=١٩٩٩(

٢٠١٠عام  ٢٠١١الربع األول من عام 
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٩٥ 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————

١,٦-٣,٢٢,٩٣,٨٠,٣الواليات المتحدة األمريكية

-٠,٧-٠,٣٠,٠١,٤١,٤اليابان

٢,٣٢,٣٣,٦٢,١٣,٣المملكة المتحدة

١,٨٢,٣٢,٨٠,٢١,٢ألمانيا

١,٩١,٦٣,٢٠,١١,٧فرنسا

٢,٢٢,٠٣,٥٠,٨١,٦إيطاليا

٣,٣-١,٥٤,٨٥,٩٠,٧الصين

٣,٥٢,٣٤,٤١,٨٢,٨أستراليا

٢,٢٢,٥٤,٧٢,٨٣,٠آوريا الجنوبية

٦,٢٦,٤٨,٣١٠,٩١٣,٢الهند
* بإستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي - إبريل ٢٠١١م.

جدول رقم ٧-٩ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أآبر الشرآاء التجاريين الرئيسين* 

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠األوزان النسبية ٪ ——————————————————————————
٤,٣-١٠٠,٠١٤٤,٧١٤٠,٣١٤٦,٤٣,٠الرقم القياسي العام 

٣١,٩١٦٠,٥١٦٢,٠١٦٨,٣٠,٩٣,٩المواد الغذائية والحيوانات الحية
١,٢١٣١,٦١٣٥,٣١٥٠,٠٢,٨١٠,٩المشروبات والدخان

٥,٧-٠,٣١٩٣,٦١٨١,٧١٩٢,١٦,١المواد األولية عدا المحروقات
١٠,١١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨٠,٠٠,٠المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

٠,٤١٣٣,٢١٣٦,٣١٣٧,٧٢,٣١,١الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية
١٨,٣-٩,٨١٧٨,٣١٤١,٧١٦٧,٦٢٠,٥المحروقات الكيميائية والمواد ذات الصلة

٢,٩-٢٦,٢١٤٢,٠١٣٤,٣١٣٨,١٥,٤السلع المصنعة المصنفة حسب المادة
٠,٣-١٣,٤١٢٦,٨١٢٦,٠١٢٦,٤٠,٦اآلالت ومعدات النقل

٦,٤١٢٠,٦١٢٣,٠١٣٤,٨٢,٠٩,٦أصناف مصنعة متنوعة
٠,٣١٧٢,٦١٩٦,٣٢٣٤,٦١٣,٧١٩,٥سلع أخرى

—————————

(١٩٨٨م = ١٠٠)
التغير السنوي ٪

ط . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطـي

جدول رقم ٧-٧ : المتوسط السنوي للرقم القياسي ألسعار الجملة 

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠ ————————————————————————
١,٦-١٠٤,٧١٠٨,٢١٠٨,١١٠٩,٨٠,١أسعار المستهلك في الدول الصناعية

٣,٩-١١١,٨١٢١,٥١١٠,٤١١٤,٧٩,١قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية
-٨٦,٦٩٢,٦٩٥,٨٩٣,٩٣,٤٢,٠سعر صرف الريال الفعلي االسمي(٢)
-٨٠,٠٩٧,٧١٠٥,٧١٠٥,٣٨,١٠,٤سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي(٣)

نسب التغير ٪

م  وحدة الصادرات إلى المملكة من الشرآاء التجـاريين  (١٩٩٥م = ١٠٠). (١) باستثناء  قـي

———————————

ريال السعودي منسوبًا إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمالت الشرآاء التجاريين الرئيسين للمملكــة. ترة لسعـر صرف اـل ـف ل متوسط اـل (٢) يمـث
(٣) يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقًا للتغير في المستوى العام لألسـعار .

جدول رقم ٧-٨ : أرقـام قيـاسية مختـارة
(١)(١٠٠ (٢٠٠٥م=

ة   (IFS) مايو ٢٠١١م. ة الدولـي المصدر: نشرة اإلحصاءات المالـي



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  األسعار وتكاليف المعيشة

     

 

٩٦ 

ك           ٣,٠في المئة، وفي آوريا الجنوبية بنسبة  ٣,٣ ة، وآذل في المئ
سبة       ٣,٣في المملكة المتحدة بنسبة   ٢,٨في المئة، وفي استراليا بن

سبة          سا بن ا                    ١,٧في المئة،  وفرن ة، وفي آل من ايطالي في المئ
سبة     ا              ١,٦والواليات المتحدة األمريكية  بن ة، وفي ألماني في المئ

ام    .  في المئة ١,٢بنسبة  وانخفض متوسط أسعار المستهلك خالل ع
 .  في المئة ٠,٧م في اليابان بنسبة ٢٠١٠

 
ة ارتفعت         ج العربي وفي دول مجلس التعاون لدول الخلي

سبة          ٢٠١٠أسعار المستهلك خالل عام  ان بن  ٣,٣م في سلطنة عم

سبة          ة              ٤,١في المئة، وفي دولة الكويت بن ة، وفي مملك في المئ
دة        ٢,٠البحرين بنسبة  ة المتح في المئة وفي دولة اإلمارات العربي

ة      ٢,٤في المئة، وفي دولة قطر انخفض بنسبة  ٠,٩بنسبة  في المئ
م        (في حين بلغ التضخم    )  ١٠  –٧جدول رقم ( المحسوب من الرق

سعودية      )  القياسي لتكاليف المعيشة  في     ٥,٣في المملكة العربية ال
  ■م ٢٠١٠المئة خالل عام 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————

٩,٣١١,١١٢,٣١,٦٠,٩اإلمارات العربية المتحدة

٢,٠٣,٣٣,٥٢,٨٢,٠مملكة البحرين

-٢,٤-١١,٨١٣,٨١٥,٠٤,٩قطر

٣,١٥,٥١٠,٦٤,٠٤,١الكويت

٣,٤٥,٩١٢,٦٣,٥٣,٣سلطنة عمان

جدول رقم ٧-١٠ : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

المصدر:  تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي - إبريل ٢٠١١م.



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية العامة

                                                                               

 

٩٧ 

ذه              ٥٨٠ريال، وإجمالي المصروفات بنحو  ل ـه ـث ـم ال وـت ار رـي ملـي
رادات و       ١٤,٩التقديرات ارتفاعًا نسبته  ي اإلـي ي     ٧,٤في المئة ـف ـف

درت   المئة في المصروفات عن تقديرات العام المالي السابق التي ـق
ار     ٥٤٠مليار ريال والمصروفات بنحو  ٤٧٠اإليرادات بنحو  ـي ـل ـم

ل    ٢٠١١مليار ريال خالل عام  ٤٠وقدر العجز بنحو . ريال اـب ـق م ـم
م  ( مليار ريال في تقديرات العام السابق  ٧٠عجز مقداره  جدول رـق

١-٨.( 
 

ي                      اـل ـع م اـل ـي ـل ـع ـت ام واـل ـع م اـل ـي ـل ـع بلغ المخصص لقطاع الـت
ن        ٢٦مليار ريال يمثل  ١٥٠وتدريب القوى العاملة نحو  ة ـم ـئ ـم باـل

ا                  ـه ـت ـب ادة نـس زـي ة، وـب ـي زاـن ـي ن           ٨,٠النفقات المعتمدة بالـم ة ـع ـئ ـم اـل ـب
ي      اـل ــ    ١٤٣٢/١٤٣١المخصص في ميزانية العام الـم ). م٢٠١٠( ه

ك                   ـل ـم روع اـل ذ مـش ـي ـف ـن ي ـت ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل ـف
ه             "  تطوير"عبداهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم  ـف ـي اـل ـك ة ـت ـغ اـل  ٩الـب

ابضـة      " مليار ريال من خالل شرآة  ـق م اـل ة      "  تطوير التعلـي وـآ ـل ـم ـم اـل
ة        اـم ـع ارات اـل ـم ة              .  بالكامل لصندوق اإلستـث ـئ ـي ـب ر اـل ـي وـف ـغرض ـت وـل

ات               ـع اـم ـج دارس واـل ـم ـل ة ـل ـي المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة اإلستيعاـب
اء                  ع إنـش ارـي ة مـش ـي زاـن ـي ـم  ٦١٠والكليات المتخصصة، تضمنت اـل

ى                             ة إـل اطـق إضـاـف ـن ـم ع اـل ـي ـم ي ـج ات ـف ـن ـب ن واـل مدرسة جديدة للبنـي
ا                    ددـه غ ـع اـل ـب ًا اـل ـي اـل ا ـح ذـه ة،      ٣٢٠٠المدارس الجاري تنفـي درـس ـم

ام        الل ـع ي         ٢٠١٠والمدارس التي تم استالمها ـخ واـل ا ـح ددـه م وـع
و    ،  مدرسة ٦٠٠ ى       ٢٠٠٠وتأهيل وتوفير وسائل السالمة لنـح ـن ـب ـم

ة   ،  مدرسي للبنين والبنات ـم اـئ ، وإضافة فصول دراسية للمدارس الـق
ــل                            ــ ام ـع ة وـم ـي ـم ـي ـل ـع ـت ل اـل اـئ وـس اـل ــا ـب ــ زه ـي ـه وتأثيث المدارس وتـج

م    ،  وأجهــزة الحاسب اآللي ـي ـل وآذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التـع
 . العــام

 
ع              التعليم العاليوفي مجال  ارـي ة مـش ـي زاـن ـي ـم ت اـل تضمـن

ة      ـم ـي ـق استكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات بلغت اـل
ن       ات                     ٩التقديرية لتنفيذها أآثر ـم ـق ـف ـن دت اـل ـم ـت ال، واـع ار رـي ـي ـل ـم

 . الالزمة الفتتاح عشر آليات جديدة
 

درـيس                     ـت ة اـل ـئ ـي ن ألعضـاء ـه اـآ ذ مـس ـي ويجري حاليًا تنـف
ال         ٨,٩بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي    ار رـي ـي ـل ر       .  ـم ـم ـت وـسوف يـس

ارـجي               ـخ اث اـل ـع ـت إلـب ة     ( برنامج خادم الحرمين الشريفين ـل ـل رـح ـم اـل
ة    )  األولى والثانية ـم رـي إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الـك

م             ا ـت ي ـم اـل ـم بضم الدارسين على حسابهم الخاص بالبعثة، وبلغ إـج

اســتــمــر الــتــرآــيــز فــي الــمــيــزانــيــة لــلــعــام الــمــالــي                            
زز                ١٤٣٣/١٤٣٢ ـع ي ـت ـت ة اـل وـي ـم ـن ـت هـ  بالصرف على المشاريع اـل

ـفرص                          ادة اـل ي زـي اـل ـت اـل ل وـب ة األـج ـل ة طـوـي ـي ـم استمرار النمو والتـن
ة           ـي اـل ـم ادات اـل ـم ـت الوظيفية للمواطنين بمشيئة اهللا، حيث وزعت االـع
ات                             دـم ـخ ة، واـل م، والصــح ـي ـل ـع ـت ات اـل طـاـع ى ـق ـل ه ـع ـي بشكل ُرآَِّز ـف
االجــتــمــاعــيــة والــبــلــديــة، والــمــيــاه والصــرف الصــحــي، والــطــرق،            

 .والتعامالت اإللكترونية، ودعم البحث العلمي
 

ل                  راـح دة وـم دـي ع ـج ارـي ج ومـش راـم وتضمنت الميزانية ـب
ة         ـي اـل ـم ا اإلـج إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتـه

ق        .  مليار ريال ٢٥٦نحو  ـي ـس ـن ـت ووفقًا لما جرى العمل عليه جرى اـل
ج                        راـم ـب أن اـل ط بـش طــي ـخ ـت صـاد واـل ـت بين وزارة المالية ووزارة االـق
ام             ـع ي اـل دأت ـف ي ـب والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة الـت

 .هـ١٤٣٢/١٤٣١المالي 
 

ام          ـع ي ـل دوـل رة  )  م٢٠١٠( وأثنى تقرير صندوق النقد اـل ـم
ـيف     ـف أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت في تـخ
ة     اـن ـت تداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، وعلى  ـم
ة                    ـي وـم ـك ـح راض اـل ات اإلـق ـس ؤـس ي ودور ـم وسالمة النظام المصرـف
طـة،         وـس ـت ـم المتخصصة في توفير االئتمان للمؤسسات الصغيرة واـل
ار            ـم ـث ـت وارد واالـس ـم وإستراتيجية الحكومة لتعزيز آفاءة استخدام اـل

ال             .  في الطاقة المتجددة رـي ـل ر الصـرف ـل ـع وأيد الصندوق سياسة ـس
ة                 ـح اـف ـك ال ـم ـج ي ـم ة ـف ـك السعودي، ونوه بالتقدم الذي أحرزته الممـل

دوق           . غسل األموال وتمويل اإلرهاب ـلس الصــن ـج وأشاد أعضـاء ـم
واق                 رار أـس ـق ـت ق اـس ـي ـق ـح ي ـت بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة ـف
ا                  ـه ـت ع طـاـق ـي وـس ـت ة ـل وضـوـع ـم النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط اـل

 . اإلنتاجية
 

  )٢٠١١(هـ ١٤٣٣/١٤٣٢ميزانية العام المالي 
ي                           اـل ـم ام اـل ـع ـل ة ـل دوـل ـل ة ـل رـي دـي ـق ـت ة اـل اـم أعلنت الميزانية الـع

ن      )  م٢٠١١( هـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ـي ـن رم        ١٤في يوم االـث ـح هـ ١٤٣٢ـم
م فــي بــيــان صــادر عــن وزارة الــمــالــيــة             ٢٠١٠/١٢/٢٠الــمــوافــق   

ي     اـل ـم استعرض فيه المالمح الرئيسة لالقتصاد الوطني والبرنامج اـل
 . م٢٠١١للحكومة خالل عام 

 
وقــدرت الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام الــمــالــي                             

و      )  م٢٠١١( هـ ١٤٣٣/١٤٣٢ ـح ـن ار       ٥٤٠إجمالي اإليرادات ـب ـي ـل ـم

 المالية العامة              

نسبة التغيرالعام المالي العام المالي 

(٢٠١٠) ١٤٣٣/١٤٣٢ (٢٠١١)١٤٣٢/١٤٣١٪

——————————————————————————
٤٧٠٥٤٠١٤,٩إجمالي اإليرادات

٥٤٠٥٨٠٧,٤إجمالي المصروفات

-٤٢,٩-٤٠-٧٠الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية .

جدول رقم ٨-١ : تقديرات الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين ( ٢٠١٠م  - ٢٠١١م )

(مليار ريال)
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 ١٧,٣نحو    النقل واإلتصاالتوبلغت مخصصات قطاع 
ا           ـه ـت ـــب ي                    ٥,٤مليار ريــال بزيادة نـس ـخصـص ـف ـم ن اـل ة ـع ـئ ـم اـل ـب

ــم       ) ( م٢٠١٠( هـ ١٤٣٢/١٤٣١ميزانيــة العام المالي  ــ ــدول رق ــ ج
٢-٨.( 

 
ع      ارـي ـش ـم وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لـل
طـارات        ـم ة واـل المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدـي

 ٢٩والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 
اء                    اء وإنـش رـب ـه ـك ق اـل راـف ر ـم طـوـي مليار ريال، وشملت الميزانية ـت
دة          ـج ز ـب زـي ـع داـل أرصفة في بعض الموانئ وتطوير مطار الملك عـب
ذ               ـي ـف ـن ـت دة ـل دـي ع ـج ارـي وأربع مطارات إقليمية إضافة إلى اعتماد مـش

ر      ٦٦٠٠طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها  ـت آيلو ـم
ال  ١١,٣تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب  ا    ،  مليار رـي ـه ـن ـم

ورة           ـن ـم ة اـل ـن ة         ( الطريق الدائري الثالث بالمدـي امـس ـخ ة اـل ـل رـح ـم ، ) اـل
وك  ( المباشر وطريق )  مكة المكرمة/  القصيم( واستكمال طريق  ـب / ـت
ل ( السريع وطريق )  المدينة المنورة رة   /  حاـئ ـي زـب اطـن       /  اـل ـب ر اـل ـف ) ـح

ع        رـي ازان ( المباشر، والمرحلة األولى من الطريق الساحلي الـس / ـج
ق     ) الطوال/  الموسم اض  ( ، والطريق الذي يربط الباحة بطـرـي رـي / اـل
ات      ) بيشة/ الرين دراـس داد اـل واستكمال وإصالح طرق قائمة مع اـع

ن         ا ـع ـه  ٢١٠٠والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطواـل
ا               ٣٠٢٠٠آيلومتر إضافة إلى ما يقارب  ذـه ـي ـف ـن ـجري ـت ر ـي ـت آيلوـم

حاليًا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق 
ة            رـم ـك ـم ة اـل ـك ة          ( الدائري الثاني بـم ـي اـن ـث ة اـل ـل رـح ـم ال       ) اـل ـم ـك ـت ، واـس

ان             ـم ة ـع طــن ـل ع ـس الطريــق الدائري المؤدي إلى المنفذ الحدودي ـم
ق             ل طـرـي وـي ـح دة ( واستكمال ـت ازان /  ـج ق           )  ـج ى طـرـي ي إـل ـل اـح الـس

 . سريــع
 

زراعـة      وبلغ المخصص لقطاعات  المياه والصناعـة واـل
ة األخـرى                  صـادـي ـت طـاعـات االـق ـق ـعض اـل  والتجهيزات األساسية وـب

ا          ٥٠,٨حوالي  ـه ـت ـب م                 ١٠مليار ريال بزيادة نـس ا ـت ن ـم ة ـع ـئ ـم اـل ـب
ي                اـل ـم ام اـل ـع ة اـل ـي زاـن ــ    ١٤٣٢/١٤٣١تخصيصه بمـي ). م٢٠١٠( ه

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات مشاريع معتمدة لتوفير 
ات الصـرف                      دـم ر ـخ ـي وـف اه، وـت ـي ـم مياه الشرب وتعزيز مصـادر اـل
اه،           ـي ـم ات اـل رـب الصحي، والسدود وحفر اآلبار وآشف ومعالجة تـس
الك                     ـه ـت د اـس ـي رـش ي، وـت اه والصـرف الصــح ـي واستبدال شبكات الـم

ة         ( المياه، وإنشاء محطة تحليه الشقيق  ـث اـل ـث ة اـل ـل رـح ر      ) الـم طـوـي ، وـت
ن   وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاـح
اء      األحـس جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة ـب
ة    ـن إضافة إلى المصروفات التأسيسية والدراسات وإنشاء مباني مدـي

ولغرض زيادة اإلستثمارات .  الملك عبداهللا للطاقة الذرية والمتجددة
ن      ـي ـت ـي المحلية وجذب اإلستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناـع
ع                ارـي ة مـش ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن ورأس الزور للصناعات التعدينية، تضــم
ا                     ـه ـت ـم ـي غ ـق ـل ـب ة ـت ـم اـئ ـق ع اـل جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشارـي

ي                   ٦,٣٥التقديرية أآثر من  ة ـف ـي ـت ـح ـت ة اـل ـي ـن ـب ز اـل مليار ريال لتجهـي
ة      ،  الجبيل ـي ـم ـي ـل وينبع للصناعات البتروآيماوية وإنشاء المرافق التـع

رى    ة               .  والسكنية والطرق والخدمات األـخ ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن ا تضــم ـم ـآ
ي               ة ـف ـي ـن دـي ـع ـت ات اـل اـع مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصـن

 .رأس الزور

ي      اـل هـ ١٤٣٢/١٤٣١صرفه على برامج اإلبتعاث خالل العــام الـم
 . مليار ريال ١٢نحو ) م٢٠١٠(

 
ي               آما تم في مجال    ـن ـه ـم ي واـل ـن ـق ـت ب اـل درـي ـت اد       اـل ـم ـت اـع

ن                        دد ـم ل ـع ـي ـغ اح وتـش ـت ـت دة وإـف دـي د ـج اـه تكاليف إنشاء آليات ومـع
ة             ـي اـب ـع ـي ـت ة اإلـس طـاـق المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة اـل
 .للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

  
ة      وبلغ ما خصص لقطاعات  ـي ـم ـن ـت الخدمات الصحية واـل

ن     ١٢,٥مليار ريال بزيادة نسبتها  ٥٢,٤نحو  اإلجتماعية بالمئة ـع
ي      اـل ــ    ١٤٣٢/١٤٣١المخصص في ميزانية العام الـم ). م٢٠١٠( ه

ز   وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة الستكمال إنشاء وتجهـي
ع        ارـي ة، ومـش ـك مراآز الرعاية الصحية األولية بجميع مناطق الممـل

ة           ١٢إنشاء  ـي ـت ـح ـت ة اـل ـي مستشفى جديد ومشاريع احالل وتطوير البـن
ن                 دد ـم ز ـع ـي ـه ـج ث وـت ـي أـث ألربع مستشفيات، إضافة إلى إستكمال ـت

ي               ١٢٠ويجري حاليًا تنفيذ   .  المرافق الصحية دًة ـف دـي ًى ـج ـف ـش ـت مـس
رًا        ٢٦٧٠٠مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ    رـي م     ( ـس دول رـق ـج

٢-٨.( 
 

ة    وفي مجال  اعــي ـم ة              الخدمات اإلجـت ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن تضــم
ظـة                الـح ـم ة واـل اـي رـع ـل مشاريع جديدة إلنشاء أندية رياضية ودور ـل
درات وزارة        م ـق اإلجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودـع
ة                                 ـي ـم ـن ـت داف اـل ق أـه ـي ـق ـح ـت ة ـل ـي اـع ـم ـت ؤون اإلـج ل ووزارة الـش ـم الـع
ة          ـج اـل ـع ج ـم راـم اإلجتماعية، إضافة إلى اإلعتمادات الالزمة لدعم ـب
ي    ـن الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف إختصار البرنامج الزـم
ات               ـه ـي وـج ـت ى اـل ـل اًء ـع ـن للقضاء على الفقر واإلستمرار في رصده ـب
ام                ـت األـي ة ـب ـق ـل ـع ـت ـم ة اـل الملكية الكريمة، وآذلك المخصصات السنوـي

اـعي              ـم ـت ان اإلـج . وذوي اإلحتياجات الخاصة ومـخصـصـات الضــم
وبلغ إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصـات  
ان                   اصـة والضــم ـخ ات اـل اـج ـي ـت السنوية المتعلقة باأليتام وذوي اإلـح

ي   )  م٢٠١٠( هـ   ١٤٣٢/١٤٣١اإلجتماعي خالل العام المالي  واـل ـح
 ).٢-٨جدول رقم (مليار ريال  ١٨,٨

 
ل وزارة      الخدمات البلديةوبلغ المخصص لقطاع  ـم ويـش

و          ـح ات ـن دـي ار       ٢١,٢الشؤون البلدية والقروية واألمانات والبـل ـي ـل ـم
ة                ١٣,١ريال بزيادة نسبتها  ـي زاـن ـي ـم صـه ـب صــي ـخ بالمئة عن ما تم ـت

ــار      ٣,٢٥، منها نحو ) م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١العام المالي  ــ ـي مـل
دول  ( ريال ممولــة من اإليــرادات المباشرة لألمانات والبلديـات  ـج

 ). ٢-٨رقم 
 

ة                     ـي زاـن ـي ـم ت اـل ـن طـاع تضــم ـق ذا اـل ـه وفي إطار اإلهتمام ـب
ـعض    مشاريع بلدية جديدة وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لـب
دف       ـه ا ـب الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير القائم منـه
ع                       ارـي ذ مـش ـي ـف ـن ال ـت ـم ـك ـت ى اـس ة إـل فك اإلختناقات المرورية، إضـاـف
طـار              طـار ودرء أـخ اه األـم ـي السفلتة واإلنارة للشوارع وتصريف ـم
ات     اـي ـف السيول وتوفير المعدات واآلليات، ومشاريع التخلص من الـن
ي          اـن ـب ة، وـم رـي ـح وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء الـب

 .إدارية وحدائق ومتنزهات
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 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى برامج االستثمار من خالل الميزانية تواصـل  
م                           دـي ـق ة ـت ـي وـم ـك ـح ة اـل ـي ـم ـن ـت وك اـل ـن صناديق التنمية المتخصـصـة وـب
ذه                       م ـه اـه ـس ـت ة، وـس ـي زراـع ة واـل ـي اـع االت الصــن القروض في المـج
ة     ـل ـج القروض ـ بإذن اهللا ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع ـع

 . النمو
 

ن                       ل ـم ا ـآ ـه دـم روض ـق ن ـق ه ـم ويبلغ حجم ما تم صـرـف
ك                  ـن ـب ة، واـل ـي اـع ة الصــن ـي ـم ـن ـت صندوق التنمية العقارية، وصندوق اـل
دوق   السعودي للتسليف واإلدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصـن
ى   اإلستثمارات العامة وبرامج اإلقراض الحكومي منُذ إنشائها وحـت

ــ    ١٤٣٢/١٤٣١نهاية العام المالي  ن        )  م٢٠١٠( ه ر ـم ـث  ٤١٤,٣أـآ
مليار ريال، وُيَتَوقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خالل 

ادم      ـق ــ    ١٤٣٣/١٤٣٢العام المالي اـل ن        )  م٢٠١١( ه ر ـم ـث  ٤٧,٠أـآ
 . مليار ريال

 
م             ـي ـل ـع ـت طـاـعي اـل ـق ومع تزايد اإلهتمام والدعم الحكومي ـل
روض                        ـق ـغت اـل ـل ا، ـب ـه ـت ـي ـم ـن ة وـت ـي ـل األهلي والخدمات الصحية األـه

ي       اـل ـم هـ ١٤٣٢/١٤٣١الحكومية المقدمة لهما حتى نهايـة العــام اـل
 . مليار ريال ٧,٦نحو ) م٢٠١٠(

 
ع   وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السـل
ي                   اـل ـم ام اـل ـع ة اـل اـي ـه ى ـن والخدمات الوطنية منُذ تأسيس البرنامج إـل

ة   )  م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١ ـي الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنـم
 .مليار ريال ١٧,٠حوالي 

 

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ
——————————————————————————

١٣٧٤٤٠٢٥,٥١٤٨٣٠٧٢٥,٦تنمية الموارد البشرية
١٦٤٤٢٣,٠١٧٣٣٤٣,٠النقل واالتصاالت

٢٩٢٨٨٥,٤٣٢٩٣٨٥,٧تنمية الموارد االقتصادية
٤٦٦٠٠٨,٦٥٢٤٤٧٩,٠الصحة والتنمية االجتماعية

٨٤٣٨١,٦٨٩١٨١,٥تنمية تجهيزات البنية األساسية
١٨٧٤٨٣,٥٢١٢٠١٣,٧الخدمات البلدية

١٦٩٦٦٧٣١,٤١٨١٩٩١٣١,٤الدفاع واألمن القومي
٩٢٠١٧١٧,٠٩٣٨٢٠١٦,٢اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

٥٩٦٠,١٦٣٥٠,١مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة
٢٠٧٦٤٣,٨٢٢٤١٠٣,٩اإلعانات
٥٤٠٠٠٠١٠٠,٠٥٨٠٠٠٠١٠٠,٠المجموع

(حسب القطاعات الرئيسة)

١٤٣٢/٣١
(٢٠١٠)

١٤٣٣/٣٢
(٢٠١١)

(مليون ريال)

المصدر: وزارة المالية 

————————————————————————————————

جدول رقم ٨-٢ : توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة للعامين الماليين ( ٢٠١٠م - ٢٠١١م )

٢٥,٦٪

٣,٠٪

٥,٧٪
٩,٠٪

١,٥٪
٣,٧٪

٣١,٤٪

١٦,٢٪

٣,٩٪٠,١٪

حسب القطاعات )  م٢٠١١(هـ ١٤٣٣/ ١٤٣٢توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي : ١-٨رسم بياني رقم  
الرئيسة 

تنمية الموارد البشرية النقل واالتصاالت تنمية الموارد االقتصادية الصحة والتنمية االجتماعية

تنمية تجهيزات البنية األساسية الخدمات البلدية الدفاع واألمن القومي اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة اإلعانات
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 ميزانيات المؤسسات العامة
ادة              ة نـسب زـي اـم ـع ات اـل حققت أغلب ميزانيات المؤسـس

ي          اـل ـم ام اـل ــ    ١٤٣٣/١٤٣٢متفاوتة خالل الـع ة    )  م٢٠١١( ه ارـن ـق ـم
ي                    ادة ـف ى زـي ـل ان أـع ـك إلــس ة ـل اـم بالعام السابق فقد حققت الهيئة الـع

ي              ٨١,٣اإلعتمادات بلغت نحو  ادة ـف زـي ة اـل ـب في المئة، وبلـغت نـس
و         ـح ق ـن ي     ٦٢,٢المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقـي ـف
ات            وـم ـل ـع ـم ة اـل ي     ٣٧,٧المئة، وهيئة االتصاالت السعودية وتقنـي ـف

ة       ـي ـن ة،          ٣٥,٠المئة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتـق ـئ ـم ي اـل ـف
ة،          ٣٢,٤في المئة، وجامعة حائل    ٣٤,٢وجامعة الخرج  ـئ ـم ي اـل ـف

ذاء                   ٢٩,٠والهيئة العامة للمساحة  ـغ ـل ة ـل اـم ـع ة اـل ـئ ـي ـه ة، واـل في المـئ
ة   ٢٢,٨في المئة، وجامعة القصيم  ٢٤,١والدواء  في المئة، وجامـع
في المئة، وجامعة  ١٩,٣في المئة، وجامعة المجمعة  ٢٠,٢شقراء 
ة     ١٧,٦في المئة، وجامعة الطائف  ١٨,٢الباحة  ـع اـم في المئة، وـج

ران      ـج ـجوف                    ١٧,٣ـن ة اـل امـــع ة، وـج ـئ ـم ي اـل ئــة،         ١٧,٠ـف ـم ي اـل ـف
ة               ١٦,٤والمؤسسة العامة للصناعات الحربية  ـع اـم ة، وـج ـئ ـم ي اـل ـف

ان             ١٥,٦تبوك  وق اإلنـس ـق ة ـح ـئ ة،          ١٥,٧في المئة، وهـي ـئ ـم ي اـل ـف
ة               ١٣,٩وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية    ـع اـم ة، وـج ـئ ـم ي اـل ـف

ار           ١٣,٣الدمام  ة واآلـث اـح ـي ـس ي     ١٣,٢في المئة، والهيئة العليا لـل ـف
في المئة، والمؤسسة العامة  ١٢,١المئة، وجامعة الملك عبدالعزيز 

ودي             ١١,٣لتحلية المياه المالحة  ـع د الـس رـي ـب ة اـل ـس في المئة، ومؤـس
ر                             ٩,٥ ـم الل األـح ـه ة اـل ـئ ـي ة وـه ـب ة طــي ـع اـم ن ـج ل ـم في المئة، وـآ

ة               ٩,١السعودي  ـي الـم ة اإلـس ـع اـم ـج ة،          ٨,٩في المئة، واـل ـئ ـم ي اـل ـف
في المئة، وجامعة األمام  ٨,٣وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

ي     ٨,١في المئة، وجامعة جازان    ٨,٢محمد بن سعود اإلسالمية  ـف
ود     ة                    ٦,٩المئة، وجامعة الملك سـع وـي ـج طـوط اـل ـخ ة، واـل ـئ ـم ي اـل ـف

ة             ٦,٦العربية السعودية  اـم ـع د اإلدارة اـل ـه ي     ٥,٤في المئة، ومـع ـف
ة             ٥,٢المئة، وجامعة الملك خالد  اـم ـع ة اـل ـئ ـي ـه في المئة، وآل من اـل

ى   ٥,١للطيران المدني وجامعة الحدود الشمالية  في المئة، ومستشـف
ن     ٤,٨الملك فيصل التخصصي ومرآز األبحاث  في المئة، وآل ـم

 ٤,٣المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الملك فيصل 
ة أم         ٣,٤في المئة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع  ـع اـم في المئة، وـج

ـيس              ٢,٤القرى  اـي ـق ـم ات واـل واصــف ـم ـل في المئة، والهيئة السعودية ـل
ة        ٢,٢والجودة  دـي دـي ـح  ١,٥في المئة، والمؤسسة العامة للخطوط اـل
ي           .  في المئة اضـًا ـف ـف ـخ ئ اـن وسجلت آل من المؤسسة العامة للمواـن

غ         ـل ادات ـب ت                          ٨,٠االعتـم ـن ورة ـب رة ـن ـي ة األـم ـع اـم ة، وـج ـئ ـم ي اـل ـف
ه          ـت ـب ــة                  ٦,٨عبدالرحمن للبنات انخفاضــًا نـس ــ ـئ ـي ـه ة، واـل ـئ ـم ي اـل ـف

ة      ٠,٢العامــة لالستثمـار انخفاضًا نسبته  ـئ ــم       ( في الـم ــ ــدول رق ــ ج
٣-٨ .( 
 

 )م٢٠١٠(اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 
ام         ـع ـل ة ـل تشير أرقام اإليرادات والمصروفات الفعلية األولـي
ي      مــاـل ـــ   ١٤٣٢/١٤٣١اـل رادات مــن          )  م٢٠١٠( ه فــاع اإلـي ى ارـت إـل
ال      ٧٤١,٦م إلى نحو ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٥٠٩,٨ ار رـي ملـي
اع       ٤٥,٥م وبنسبة ٢٠١٠في عام  ـف ى ارـت في المئة، ويعزى ذلك إـل

ة      ـب ضـت                       ٥٤,٣اإليرادات النفطية بنـس ـف ـخ ن اـن ـي ي ـح ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ل      ٢٠١٠في المئة خالل عام    ٥,٤اإليرادات األخرى بنسبة  اـب ـق م ـم

رادات        ٥٥,٨انخفاض في اإليرادات النفطية بنسبة  ة واإلـي ـئ ـم في اـل
م       ( م   ٢٠٠٩في المئة في عــام  ٣٥,٩األخرى بنسبة  دول رـق -٨ـج

 :قطاعات أخرى
ر                –أ  طـوـي ـت ز ـل زـي ـع داـل ـب استمرار تنفيذ مشروع الملك عبداهللا بن ـع

 . مليار ريال ٧مرفق القضاء البالغة تكاليفة 
ة             " اإلستمرار في تنفيذ   -ب ـي ـن ـق ـت وم واـل ـل ـع ـل ي   "  الخطة الوطنية ـل ـت اـل

ن              ــر ـم ــ ـث ى أـآ ال، وـسوف             ٨,٣تصل تكاليفها إـل ار رـي ـي ـل ـم
ي                   –بإذن اهللا   –يــؤدي تنفيذهـا  رة ـف ـي ـب ــة ـآ ــ ـل ـق ق ـن إلى تحقـي

ن                           وطــي ل وـت ـق ي، وـن ـن ـق ـت ر اـل طـوـي ـت ي واـل ـم ـل ـع دعــم البحث اـل
 . التقنيــة

اـمالت                " االستمرار في اإلنفاق على     -ج ـع ـت ـل ي ـل وطــن روع اـل ـش ـم اـل
ة  ي                     "  اإللكترونية الحكومـي اـل ـم ام اـل ـع ي اـل ة ـف م إطـالـق ذي ـت اـل

مليار ريال والذي يعد أهم  ٣هـ بتكاليف بلغت ١٤٢٨/١٤٢٧
م  ".  الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات" روافد  أسـه

دار     ـق ـم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي ـب
دة             ٤٧ ـح ـت ـم م اـل ر األـم ؤـش مرتبة بدون أي تراجع وذلك في ـم

ي             ذ صـدوره ـف ـن ة ـم لجاهزية التعامالت االلكترونية الحكومـي
دأت                         .  م٢٠٠٣عام    ي ـب ـت ة اـل ـي وـم ـك ـح ات اـل ـه ـج دد اـل غ ـع ـل وـب

ة         ـي وـم ـك ـح ة،      ١٥٦بالتحول إلى التعامالت اإللكترونية اـل ـه ـج
الل          ن ـخ ًا ـم ـي آما بلغ عدد الخدمات اإللكترونية المتوفرة حاـل
ات                      ـه ـج ع اـل واـق ة وـم ـي روـن ـت ـك اـمالت اإلـل ـع ـت البوابة الوطنية لـل

ن          ١٠٠٠الحكومية  دم ـم ـق ة ـت خدمة الكترونية رئيسية وفرعـي
ي   .  جهازًا حكوميًا ١٢٦ روـن وفيما يتعلق بتطبيق السداد االلكـت

ظـام           الل ـن داد " لجميع الرسوم الحكومية من ـخ دد      "  ـس غ ـع ـل ـب
ي                 اـل ـح ي اـل اـل ـم ام اـل ـع الل اـل الجهات التي تم ربطها بالنظام ـخ

ـــ   ١٤٣٢/١٤٣١ جــهــة لــيــصــل بــذلــك عــدد الــجــهــات               ١٦ه
ــة،                ٥٥جهــة منها  ١٠٠المرتبطـة به إلى  ــ ـي وـم ـك ــة ـح ــ ـه ـج

ــذ                         ــ ـن ظـام ـم ـن ر اـل ـب ـمت ـع ي ـت ـت وبلغ إجمالــي المدفوعـات اـل
ــارب             ١٤٣١/١٢/٣٠إطالقــه وحتى  ــ ـق ا ـي ــ ـم ار       ٣٠ه ـي ـل ـم

ذ            .  ريال ـي ـف ـن ـت التصـاالت ـب آما بــدأ صندوق الخدمة الشاملة ـل
بــهــدف "  ســيــاســة الــخــدمــة الشــامــلــة لــالتصــاالت        " مشــاريــع   

ـــات االتصــاالت فــي جــمــيــع                  ـــ ـــراع فــي تــغــطــيــة خــدم اإلســ
 . المناطــق

أـلف   ٣٣بناءًا على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي   -د 
ودي                      ـع ك الـس ـن ـب ة واـل ارـي ـق ـع ة اـل ـي ـم ـن ـت مقترض من صندوق اـل
ة           د دراـس ـع للتسليف واإلدخار من القروض بسبب الوفاة أو ـب

ن           ر ـم ـث  ٦أوضاعهم المادية وبلغت قيمة القروض المعفاة أـآ
 .مليار ريال

ـعض                  -هـ ة وـب ـي وـم ـك ـح ات اـل ـئ ـي ـه تمت الموافقة على إنشاء بعض اـل
ل          ـم راءات وتـش د واإلـج األنظمة والتنظيمات الجديدة والقواـع
م         ظــي ـن ددة، وـت إنشاء مدينة الملك عبداهللا للطاقة الذرية والمتـج
ري        ـي ـخ دوق اـل الفحص الفني الدوري للمرآبات، ونظام الصـن

ة      " االجتماعي، وإنشاء هيئة عامة لألوقاف، وإنشاء    ـي ـع ـم ـج اـل
ة،      " السعودية للجودة طـاـق ، وإنشاء المرآز السعودي لكفاءة اـل

م   وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك األرض عند التقدـي
غ                    ـل ـب د ـم ـي وـح ة وـت ارـي ـق ـع ة اـل ـي لطلب قرض من صندوق التنـم
ة،                         ـك ـل ـم ـم اطـق اـل ـن ـلف ـم ـت ـخ ي ـم ن ـف ـي القرض المقدم للمواطـن
اء                  رـب ـه ـك ـل ة ـل ودـي ـع ة الـس رـآ وقــرار مجلس الوزراء منح الـش
ـمس                        دة ـخ ـم ال ـل ار رـي ـي ـل ر ـم ة عـش ـس ـم قرضًا حسنًا بمبلغ ـخ

 . وعشرين سنة
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العام الماليالعام الماليالعام الماليالعام المالي
١٤٢٩/٢٨١٤٣١/٣٠١٤٣٢/٣١١٤٣٣/٣٢
(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)(٢٠١٠)(٢٠١١)

———————————————————————
-٨٢٧,٠١٠٦٧,٣١٤٩٦,٠١٣٧٥,٦٨,٠المؤسسة العامة للموانئ

١٧٤٠٠,٠١٩٥٠٣,٠١٩٦٢٢,٠٢٠٩٢٤,٠٦,٦الخطوط الجوية العربية السعودية
٩١٤,٦٩٣٥,٤١٠٥٦,٣١٧١٣,١٦٢,٢المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

٥٠٥٣,٢٧٦٤٥,٥١٣٤٠٦,٠١٤٩١٩,٣١١,٣المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
٨٢٣,٦١١٤٧,١١٣٢٦,١١٣٤٥,٥١,٥المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

٥٥٨٣,٦٦٧١٧,٦٧٢٣٨,٣٧٤٨٦,١٣,٤الهيئة الملكية للجبيل وينبع
١٥٥,٨١٦١,٦١٥١,٠١٥٤,٣٢,٢الهيئة  السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

-١٠٣,٦١٣٦,٣١٥٧,٤١٥٧,١٠,٢الهيئة العامة لالستثمار
٣٦٩٨,٢٥٤٢٣,٨٧٣٣٨,٦٧٨٤٣,٤٦,٩جامعة الملك سعود

٢٤٦٧,٧٢٩٠٦,٦٣٤٩٣,٨٣٩١٦,١١٢,١جامعة الملك عبدا لعزيز
٨٢٢,٠٩٢١,١١٠٣٨,٥١١٢٤,٣٨,٣جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

١٨٦٦,٠٢١٩٢,٧٢٥١٦,٦٢٧٢٣,٣٨,٢جامعة اإلمام محمد بن سعود
٤٣١,١٤٩٣,٩٦٠٢,٢٦٥٥,٧٨,٩الجامعة اإلسالمية
٢١٦٥,٠٢٧٤١,١١٥٣٤,٩١٦٠٠,٩٤,٣جامعة الملك فيصل

١٤٩٣,٠١٦٩٣,٥١٨٧٣,٩١٩١٩,٧٢,٤جامعة أم القرى
١٣٩٨,٨١٩٧٤,٥٢٥٦٢,٩٢٦٩٧,٢٥,٢جامعة الملك خالد

٨٩٠,١١١٥٠,٦١٣٠١,٧١٤٢٠,٠٩,١جامعة طيبة
١٠٩٦,١١٢٩٦,٩١٣٩٠,٧١٧٠٧,٥٢٢,٨جامعة القصيم
٧٧٥,٠٩٣٥,٥١٠٧٦,٩١٢٦٦,٢١٧,٦جامعة الطائف
٥٤١,٣٧٢٠,٧١٠٠١,٨١٠٨٢,٩٨,١جامعة  جازان
٤٥٩,٤٦٩٤,٥٧٦٨,٩٩٠٠,٠١٧,٠جامعة الجوف
٤٨٠,٨٥٨٨,١٦٦٦,٨٨٨٢,٩٣٢,٤جامعة حائل
٣٦٤,٢٥٠٠,٣٦٨٥,٩٧٩٣,١١٥,٦جامعة تبوك
٣٢٣,٧٤٤٥,٩٥٣٠,٢٦٢٦,٨١٨,٢جامعة الباحة
٣٢٠,٠٣٩٨,٦٥٣٧,٠٦٣٠,١١٧,٣جامعة نجران

-١٣٥٧,٨١٤٢٥,٦٨٩٥,٧٨٣٤,٧٦,٨جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
٣١٦,٠٤٤٤,٣٥٢٢,٢٥٤٨,٩٥,١جامعة الحدود الشمالية

١٧٧٣,٠٢٠٠٨,٦١٣,٣----جامعة الدمام* 
٤٦٥,٤٦٢٤,٧٣٤,٢----جامعة الخرج* 

٣٠١,٠٣٥٩,٠١٩,٣----جامعة المجمعة* 
٤٧٨,٧٥٧٥,٦٢٠,٢----جامعة شقراء* 

٣٤٣٣,٦٣٧٣٥,٠٤٤١٥,٨٤٦٠٥,٤٤,٣المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
٨٥٧,٧١١١٥,٤١٢٥٤,٦١٦٩٣,٦٣٥,٠مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٢٨٨,٣٣٣٩,٦٤٤٨,٠٤٧٢,١٥,٤معهد اإلدارة العامة
٣٣٦٤,٠٣٨٧٩,٢٤٢٥٥,٨٤٤٦٢,٠٤,٨مستشفى الملك فيصل التخصصي ومرآز األبحاث

٦٣٠,٤١٣٩٩,٤١٤٨٩,٤١٦٢٥,٣٩,١هيئة الهالل األحمر السعودي
١٠٣٦,٣١٢٠٦,١١٣١٨,٨١٥٣٥,٤١٦,٤المؤسسة العامة للصناعات الحربية
١٤٦,٤١٦٤,٧١٨٢,٨٢٠٨,٣١٣,٩هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

٣٤٧,٠٣٨٤,٩٤١٣,٧٤٦٨,٤١٣,٢الهيئة العليا للسياحة
٣٠٠,٠٣٩٦,٠٦٩٦,٦٩٥٩,٠٣٧,٧هيئة االتصاالت السعودية وتقنية المعلومات

٢٢٠,٠٣٩٣,٥٥٠٣,٢٦٢٤,٧٢٤,١الهيئة العامة للغذاء والدواء
١٥١٦,١١٧٩٦,٣١٩٥٠,٠٢١٣٥,١٩,٥مؤسسة البريد السعودي

٤٧٦٣,٧٥١٤٩,٩٧٥١٤,٤٧٨٩٩,٧٥,١الهيئة العامة للطيران المدني
٦٩,٠٧٤,١٩٣,٤١٦٩,٣٨١,٣الهيئة العامة لإلسكان
٥٢,١٥٥,٧٦٣,٦٧٣,٦١٥,٧هيئة حقوق اإلنسان

١٧٥,٩٢٥٣,٢٣٢٦,٥٢٩,٠--الهيئة العامة للمساحة

المصدر: بيان الميزانية العامة للدولة الصادر عن وزارة المالية لتلك السـنوات الماليــة . 
* منشأة جديدة تم اعتماد مبالغ مالية لها في ميزانية العام المـالي ٢٠١٠م.       -- : لم يخصص لهذه المنشآت مبالغ مالية خالل العام .

نسبة التغير 
السنوي ٪

جدول رقم ٨-٣ : ميزانيات المؤسسات العامة المعتمدة لألعوام المالية  (٢٠٠٨م - ٢٠١١م)
(مليون ريال)
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الل             ٦٥٣,٩، وبلغت المصروفات الفعلية نحو   ) ٤ ال ـخ ار رـي ـي ـل ـم
ي                ٩,٦م وبارتفاع نسبته ٢٠١٠عام  ه ـف ـي ـل ت ـع اـن ا ـآ ـم في المئة ـع

العام السابق وذلك نتيجة اعتمادات مشاريع تنموية جديدة في جميع 
ات                           دـم ـخ ل اـل ـث ر ـم اـش ـب ل ـم ـك واطـن بـش ـم ة اـل دـم مناطق المملكة لـخ
الصحية والتعليمية واالجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي 
اطـق         ـن ع ـم ـي والطرق حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجـم

داره                   .  المملكة ـق وًا ـم ـم ة ـن ـي اـل ـم رأـس ة اـل ـي ـل وسجلت المصروفات الفـع
ه    ٢٠١٠في المئة خالل عام  ١٠,٦ ي     ٣٧,٠م مقابل ارتفاٍع نسبـت ـف

ة                         ـي ـل ـع ـف ات اـل صـروـف ـم ت اـل ـل ـج ن ـس ـي ي ـح المئة في العام السابق، ـف
ٍو  ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٩,٢الجارية ارتفاعًا نسبته  م مقابل نـم

 ).٤-٨جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٧,١نسبته 
 

)م٢٠١٠( هـ    ١٤٣٢/١٤٣١وسجلت ميزانية العام المالي  
داره             ٨٧,٧فائضًا فعليًا مقداره  ـق ز ـم ـج ل ـع  ٨٦,٦مليار ريال مقاـب

 ). ٥-٨جدول رقم (مليار ريال في العام السابق 
 

ت                   ـل ـج ة ـس دوـل ـل ة ـل اـم ـع ة اـل وبالمقارنة مع تقديرات الموازـن
ام     و               ٢٠١٠اإليرادات الفعلية خالل ـع ـح ـغت ـن ـل ادة ـب  ٢٧١,٦م زـي

ام     ـع ـل مليار ريال عن اإليرادات المقدرة في الميزانية العامة للدولة ـل
ه                   ٤٧٠نفسه البالغة نحو  ـت ـب اع نـس ـف ارـت ال وـب ار رـي ـي ي     ٥٧,٨مـل ـف

ى   المئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع اإليرادات النفطية الفعلية لتصل إـل

داره             ٦٧٠,٣نحو  ـق ًا ـم اـع ـف ار       ٢٧٠,٣مليار ريال مسجلة ارـت ـي ـل ـم
ي            ٦٧,٦ريال وبنسبة  اـل ـم ام اـل ـع ـل في المئة عن تقديرات الموازنة ـل

ة        ١,٩م وسجلت اإليرادات األخرى ارتفاعًا نسبته ٢٠١٠ ـئ ـم ي اـل ـف
 . عن تقديرات الموازنة العامة للدولة

 
داره       ١١٣,٩وسجل جانب المصروفات الفعلية ارتفاعًا مـق

ا         ٢٠١٠مليار ريال خالل عام  ـه ـت ـب ة          ٢١,١م وبزيادة نـس ـئ ـم ي اـل ـف
الل           ة ـخ دوـل ـل ة ـل مقارنة باعتمادات المصروفات في الميزانية العاـم

ي         ٥٤٠العام نفسه المقدره بنحو  ادة ـف زـي مليار ريال وذلك نتيجة اـل
ام             الل ـع ع ـخ ارـي ـش م       ( م   ٢٠١٠تنفيذ عدد من الـم دول رـق ، ٥-٨ـج

ن    )  ٢-٨والرسم البياني  ـي ـف وتشمل تنفيذ مشاريع في الحرمين الشرـي
ى         ة إـل والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وغيرها إضـاـف
ة أعضـاء             ـح ل الـئ ـث مبالغ ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح ـم
ن،      ـي وظــف هيئة التدريس، والالئحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الـم
ي                               ول ـف ـب ـق ادة اـل ات، وزـي ـم ـل ـع ـم ن واـل ـي ـم ـل ـع ـم ات اـل وـي ـت وتعديل مـس
ادة                      ن، وزـي ـي وظــف ـم ات اـل ـئ ـعض ـف ت ـب ـي الجامعات واإلبتعاث، وتثـب

ام      .  رواتب العسكريين ـع ــالل اـل وبلغ عــدد العقــود التي طرحت خـ
ن وزارة           )  م٢٠١٠( هـ ١٤٣٢/١٤٣١المالـي  ا ـم ـه ـت ـع راـج وتمت ـم

ن               ٢٤٦٠المالية نحو  ر ـم ـث ة أـآ ـي اـل ـم  ١٨٢,٥عقدًا تبلغ قيمتها اإلـج
اضـي                 ١٤٥,٤مليار ريال مقارنة بمبلغ  ـم ام اـل ـع ي اـل ال ـف مليار رـي

 . في المئة ٢٥,٥م بزيادة نسبتها ٢٠٠٩

تقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعليةتقديرات الميزانيةأرقام فعلية
—————————————————————————

١١٠٠٩٩٣٤٥٠٠٠٠٥٠٩٨٠٥٤١٠٠٠٠٧٤١٦١٦٤٧٠٠٠٠إجمالي اإليرادات
٩٨٣٣٦٩٣٧٠٠٠٠٤٣٤٤٢٠٣٢٠٠٠٠٦٧٠٢٦٥٤٠٠٠٠٠   إيرادات النفط

١١٧٦٢٤٨٠٠٠٠٧٥٣٨٥٩٠٠٠٠٧١٣٥١٧٠٠٠٠       اإليرادات األخرى
٥٢٠٠٦٩٤١٠٠٠٠٥٩٦٤٣٤٤٧٥٠٠٠٦٥٣٨٨٥٥٤٠٠٠٠إجمالي المصروفات

-٨٧٧٣١٧٠٠٠٠-٦٥٠٠٠-٥٨٠٩٢٤٤٠٠٠٠٨٦٦٢٩الفائض (العجز)

————————— ———————————————————
(٢٠١٠)

١٤٢٩/١٤٢٨١٤٣١/١٤٣٠
(٢٠٠٩)

المصدر: وزارة المالية .

(٢٠٠٨)

جدول رقم ٨-٥ : األرقام الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة
(مليون ريال)

١٤٣٢/١٤٣١

نسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغنسبة التغير ٪المبلغ
———————————————————————————————

٧٤١٦١٦٤٥,٥-١١٠٠٩٩٣٧١,٣٥٠٩٨٠٥٥٣,٧إجمالي اإليرادات 
٦٧٠٢٦٥٥٤,٣-٩٨٣٣٦٩٧٤,٩٤٣٤٤٢٠٥٥,٨    اإليرادات النفطية
-٧١٣٥١٥,٤-١١٧٦٢٤٤٥,٩٧٥٣٨٥٣٥,٩    اإليرادات األخرى
٥٢٠٠٦٩١١,٥٥٩٦٤٣٤١٤,٧٦٥٣٨٨٥٩,٦إجمالي المصروفات 

١٣١٢٣٠١٠,٢١٧٩٨٤٠٣٧,٠١٩٨٨٤٢١٠,٦   المصروفات الرأسمالية
٣٨٨٨٣٩١٢,٠٤١٦٥٩٤٧,١٤٥٥٠٤٣٩,٢   المصروفات الجارية

-٨٧٧٣١٢٠١,٣* -١١٤,٩-٥٨٠٩٢٤٢٢٩,٠٨٦٦٢٩الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية .
وائض   (١٧٠٥٧ مليون ريال)، آما يشمل مبلغ (٧٣١ مليون ريال) والذي يمثل اإليداعات النقدية لجـاري الحكومـة  . التشمل المصروفات من المشاريع المصروفة من حسـابات الـف

———————————

(مليون ريال)
١٤٣٢/١٤٣١

جدول رقم ٨-٤ : اإليرادات والمصروفات الفعلية لألعوام المالية (٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م - ٢٠١٠م)

١٤٢٩/١٤٢٨
(٢٠٠٩)

١٤٣١/١٤٣٠
(٢٠٠٨)

——————————— ———–—————————
(٢٠١٠)
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ق      ٣٥,٩انخفاض نسبته  اـب ام الـس ب         .  في المئة في الـع صــي ـن غ اـل ـل وـب
ي   ٩,٦المئوي لإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات نحو  ـف

ق              ١٤,٨م مقابل ٢٠١٠المئة خالل عام  اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف في المـئ
 ). ٣-٨، والرسم البياني رقم ٦-٨جدول رقم (
 

 المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية
في  ٩,٢سجلت المصروفات الفعلية الجارية ارتفاعًا نسبته  

و                   ٢٠١٠المئة خالل عام  ـح ى ـن صـل إـل ـت ق ـل اـب ام الـس ـع م مقارنة باـل
ه         ٤٥٥ ـت ـب ام                 ٧,١مليار ريال مقابل ارتفاع نـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ي   ٦٩,٦وبلغ النصيب المئوي للمصروفات الجارية نحو .  السابق ـف

وسجلت .  في المئة في العام السابق ٦٩,٨م مقابل ٢٠١٠المئة لعام 

 اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية
ي     ٥٤,٣سجلت اإليرادات النفطية الفعلية ارتفاعًا نسبته     ـف

و                   ٢٠١٠المئة خالل عام  ـح ى ـن صـل إـل ـت ق ـل اـب ام الـس ـع م مقارنة باـل
الل             ٥٥,٨مليار ريال مقابل انخفاض نسبته  ٦٧٠,٣ ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف

 . م٢٠٠٩عام 
و           ـح ة ـن ي     ٩٠,٤وبلغ النصيب المئوي لإليرادات النفطــي ـف

ق              ٨٥,٢م مقابل ٢٠١٠المئة خالل عام  اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف في المـئ
 ). ٦-٨جدول رقم (
 

ه        ـت ـب ي     ٥,٤وسجلت اإليرادات غير النفطية انخفاضًا نـس ـف
ل      ٢٠١٠مليار ريال خالل عام    ٧١,٤المئة لتصل إلى نحو  اـب ـق م ـم

-٢٠٠

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

إجمالي اإليرادات اإليرادات النفطية اإليرادات األخرى إجمالي المصروفات العجز/الفائض

ال
ري

ر 
ليا
م

)م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/ ١٤٣١الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي  : ٢-٨رسم بياني رقم  

أرقام فعلية تقديرات الميزانية

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٩٠٠

١٠٠٠
١١٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

مليار ريال   اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية: ٣-٨رسم بياني رقم  

اإليرادات النفطية اإليرادات غير النفطية

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
——————————————————————————
٢٠٠٦٦٠٤٤٧٠٨٩,٧٦٩٢١٢١٠,٣٦٧٣٦٨٢

٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٧,٥٨٠٦١٤١٢,٥٦٤٢٨٠٠

٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩٨٩,٣١١٧٦٢٤١٠,٧١١٠٠٩٩٣

٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٨٥,٢٧٥٣٨٥١٤,٨٥٠٩٨٠٥

٢٠١٠٦٧٠٢٦٥٩٠,٤٧١٣٥١٩,٦٧٤١٦١٦

اإليرادات غير النفطية
إجمالي اإليرادات——————————————

جدول رقم ٨-٦ : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

(مليون ريال)

المصدر: وزارة المالية .

اإليرادات النفطية
——————————————
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١٠٤ 

ة خـالل عـام         ١٠,٦المصروفات الرأسمالية ارتفاعًا نسبته  في المـئ
ال       ١٩٨,٨م مقارنة بالعام السابق لتصل إلى نحو ٢٠١٠ ار رـي ـي مـل

في المئة في العام السابق، وبلغ النصيب  ٣٧,٠مقابل ارتفاع نسبته 
ي          ٣٠,٤المئوي للمصروفات الرأسمالية نحو  اـل ن إجــم في المئة ـم

ــام             ٣٠,٢م مقابل نحو ٢٠١٠المصروفات لعام  ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم في اـل
 ). ٤-٨، والرسم البياني رقـــم ٧-٨جــدول رقم (السابق 

 
 نسبة فائض الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ة         ٢٠١٠تشير بيانات عام   ـي زاـن ـي ـم ي اـل م إلى فائض فعلي ـف
حـو           ٢٠١٠العامة للدولة للعام المالي  غ ـن ـل ال          ٨٧,٧م ـب ار رـي ـي ـل ـم
ي                        ٥,٢٢ويشكل هذا الفائض نسبة    حــل ـم ج اـل اـت ـن ن اـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ه                    ٨٦,٦اإلجمالي مقارنة بعجز مقداره    ـت ا نســب ال أو ـم ار رـي ـي ـل ـم
ق                        ٦,١٣ ام السـاـب ـع ي اـل ي ـف اـل ي اإلجــم حــل ـم في المئة من الناتج اـل

 ). ٨-٨جدول رقم (

 الدين العام
ه             ـت اضـًا نســب ي     ٢٥,٨سجل حجم الدين العام القائم انخــف ـف

حـو     )  م٢٠١٠( هـ ١٤٣٢/١٤٣١المئة في نهاية العام المالي  ليبلغ ـن
ي             ٤,٢مليون ريال مقابل انخفاض نسبته    ١٦٦٩٩٩ ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ي        ٩,٩العام السابق وما نسبته  اـل ي اإلجــم في المئة من الناتج المحـل
. في المئة في العام السابق ١٥,٩م مقارنة بنحو ٢٠١٠للعام المالي 

ون       ١٥م نحو   ٢٠١٠وبلغ إجمالي المبلغ المقترض خالل عام  ـي ـل ـم
غ                        ٢١٧ريال مقابل  ـل ن ـب ي حــي ق، ـف ام السـاـب ـع ي اـل مليون ريال ـف

ل            ٥٨١٢٤إجمالي المبلغ المسدد نحو  اـب ـق ال ـم  ١٠١٤٣مليون رـي
 ).  ٩-٨جدول رقم (مليون ريال في العام السابق 

 
 مخصصات برنامج فائض الميزانية

ي األعـوام             ق ـف حــق ـت خصص جزء من فائض الميزانية الـم
اطـق                       ـن ي ـم ة ـف وـي ـم ـن ـت ع اـل شـارـي ـم المالية السابقة إلنشاء عدد من اـل

إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
————————————————————————————
٢٠٠٦٣٢٢٤١١٨٢,٠٧٠٩١١١٨,٠٣٩٣٣٢٢

٢٠٠٧٣٤٧١٩٩٧٤,٥١١٩٠٤٩٢٥,٥٤٦٦٢٤٨

٢٠٠٨٣٨٨٨٣٩٧٤,٨١٣١٢٣٠٢٥,٢٥٢٠٠٦٩

٢٠٠٩٤١٦٥٩٤٦٩,٨١٧٩٨٤٠٣٠,٢٥٩٦٤٣٤

٢٠١٠٤٥٥٠٤٣٦٩,٦١٩٨٨٤٢٣٠,٤٦٥٣٨٨٥

——————————————

المصدر: وزارة  المالية .

(مليون ريال)
جدول رقم ٨-٧ : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الجارية
—————————————

المصروفات الرأسمالية

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

   
يال
 ر
ار
ملي

تطور المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية: ٤-٨رسم بياني رقم  

المصروفات الرأسمالية المصروفات الجارية

الناتج المحلي اإلجمالي*
(باألسعار الجارية)السنة

——————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٤٢٥٧٢١٧٦٥٥٢١٢,٢٤

٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٥٨٠٩٢٤٣٢,٥٢

٦,١٣-٢٠٠٩١٤١٢٥٩٦٨٦٦٢٩-

**٢٠١٠١٦٧٩١٠٩٨٧٧٣١٥,٢٢

** بيانات أولية  

ات     – وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية  . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم

* تشمل رسوم االستيراد .

نسبة الفائض /العجز إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي ٪ فائض/عجز الميزانية

جدول رقم ٨-٨ : نسبة فائض /عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
(مليون ريال)
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١٠٥ 

ـغت                          ـل ذي ـب ة اـل ـي زاـن ـي ـم اـئض اـل ج ـف اـم رـن المملكة وذلك من خالل ـب
ًا    ٦٤٣٦مليار ريال وتشمل إنشاء  ٩١,٣مخصصاته نحو  روـع مـش

 . تنمويًا
 

ة       ـك م                ( استحوذ قطاع التعليم في الممـل ـي ـل ـع ـت ك اـل ي ذـل ا ـف ـم ـب
ال          ٢٥,٢على أعلى مخصص بلغ نحو )  التقني والمهني ار رـي ـي ـل ـم

مشروعًا، تاله قطاع المياه والصرف الصــحي      ٢٥٨٠إلنشاء نحو 
ـخصـصـات     )  مشروعًا ٣٨٣( مليار ريال  ١٧الذي خصص له  ثم ـم

حو           غت ن ل ال            ١٣,٦الطرق التي ب ار ري ي ل اً     ٢٨٠( م ، ) مشروع
ال     ١٠,٥والخدمات البلدية  اً     ١٥٦٨( مليار ري طاع     ) مشروع ، وق

، والهيئة الملكية ) مليار ريال ٦,١مشروعًا وبنحو  ١٤٩٩( الصحة 
اه    ) مليار ريال ٣,٢مشروعًا بمبلغ  ٣٣(للجبيل وينبع  ي م ، وتحلية ال

ئ      ) مليار ريال ٢,١مشروعًا بمبلغ  ٢٤(  وان م ع      ١٠( ، ثم ال مشاري
مليار  ١,٦مشروعًا بمبلغ  ١٥( ، والصناعة ) مليار ريال ١,٤بمبلغ 
حو           ١٨( ، ثم مخصصات الشئون االجتماعية ) ريال ن ًا وب مشروع
 ■)١٠-٨جدول رقم ) (مليار ريال ٠,٧

المسددالمقترضالعام المالي
حجم الدين العام القائم 

نسبة التغير ٪في نهاية العام
الناتج المحلي اإلجمالي 

(باألسعار الجارية)
نسبة الدين العام إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي ٪

————————————————————————————————
١٣٣٥٥٨١٢٧,٣-٢٠٠٦٣٥٩٩٧١٣١٠٢٢٣٦٤٦٢٢٢٠,٧

١٤٤٢٥٧٢١٨,٥-٢٠٠٧١١١٨٠١٠٩٠٤٠٢٦٦٧٦٢٢٦,٨

١٧٨٦١٤٣١٣,٢-٢٠٠٨٢٩٨٣٢٠٢٦٢٣٥٠٣٤١١,٩

١٤١٢٥٩٦١٥,٩-٢٠٠٩٢١٧١٠١٤٣٢٢٥١٠٨٤,٢

١٦٧٩١٠٩٩,٩-٢٠١٠١٥٥٨١٢٤١٦٦٩٩٩٢٥,٨

     (مليون ريال)

جدول رقم ٨-٩ : الدين العام

المصدر: وزارة المالية، مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومـات   - وزارة االقتصاد والتخطيط .
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عدد المنطقة 
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—————————————————————————————————————————————————————————————
٤٠٤٥٩٥٩٢٥١٥٤٠٣٠١١٠٤٥٣١١٤١١٢٤٠١٦١٢٦٠٢٩٥١٨٣١٣٦٧٩٠٠٧١٣٠٩٨٦٥١٠٨٦١٤٦٣٠الرياض

٣٧٥٢٠٩٠١٨٧٩٩٢٠٦٧١٨٣٧١٠٨٢٧٢٣٤٢٨١٥٦٨١٦٨١٥٥٣٣٥٠٧١١٤١٠٠٥٧٣٥٨٤٧٩٢٨٦مكة المكرمة

١٧٤٩٠٤٨٣٨١١١٣٣٩٢٦٧١٣٧٢٠٠١٧١١٣٢١٠٢٨٣٩١١١٥١٤١٤١٢١٥٤١٠٥٥٤٨٦٦١٨٩المدينة المنورة

١٨٩١٢٢١١٠٥١٢١٠٧٣٧١١٧١٠٠٢٥٠٢٤٨٥٩١٢١٥٨٨٠٠٠٠٠٠٤٦٨٥٤٧٧٥٢٣٨القصيم

٢٠٤١٦٣٦١٥٩٤٠١٥٥٥٤٠٣٣٩٤٥٢٧٧٠١٣٥٦٤١٢١١١٥٣٢٥٠٢١٠٢٣١٢١٨٥٥٤٦٧٥٥٤٩٧٢٧٣المنطقة الشرقية

٢٣١٩٣٨١٠٥٧٧٢١٠٧٢٩٣٦١١١٧٤٣١١٣٨٥٤٢٠٧١١٩١٠٠٠٠٠٠٢٦٠٠٧١٣٦٠٣٧عسير

٩٧٤٩٠٧٤١٥٤٧١٦٣١٢٦٢٧٠٣٣١٣٩٥٢٦٩٣٦١١٠٢٩٢٠٠٢٦٠٠٢٤٨٣٦٤٠تبوك

١٣٨٨٨٢٣١٢٦٧٢٢٥٠١٩١٣٨٦٠٠١٧١٣٧٠٩٨٤٨٣٠٠٠٠٠٠٢٩٠٠٣٤٩٥٣٩٦حائل

٨٦٨٢٥١٧٨٣٣١١٥٢١٩٥٦٠٠٢٣٧٢٨٦٥٤١٠١٠٠٠٠٠٣٩٩٠٢٣٣٤١٠٢الحدود الشمالية

٢٣٤١٣٦٢٧٣٢٨١٠١٣٥٢٣٢٢١١٠٠٠٣٩١٢٣١١٢٥٧١٢٢١٤٦١٢٩٠٠١٩٦٠٥٤١٧٢٠١جازان

١١٠٤١٨٢١١٦٤٤١٥٣١٩٨٧٢٠٠٢٢٩١٠٦٤٥٣٦٠٠٠٠٠٠١٩٦٠٢٦٢٣٩٦٥نجران

٧٣٥٥٠٢٥٢٦٧٢٣٢٢٧١٢٦٥٣٥٦٣٢٨٩٥١٥٧٢١٩١٥٠٠٠٠٠٢٦٠٠٢٦٠٤٤٨٢الباحة

١٣٨٧١٢٤٢٠٧٤٣١٥٠٢١١٠٥٠٠٠٢٧١١١٧٧٢٤٥٧٠٠٠٠٠٠٣١٠٠٥٣٠٨٤٦٩٨الجوف

٩٧٩٢٦٣١٩٠٨٩٠١١١٧٨٤١٤٤٣٠١٠٦٤١٢٥١٥٣٣١١٢٠٠٢١٠٠٣٤٤٦١٢أخرى *

٢٤٦٢١٨٧٧٨١١٨٦٣٩٠١٤٩٩٦١٠٠٣٨٣١٦٩٧٩٢٤٢١١٣٢٨٠١٣٦٠٠١٥٦٨١٠٤٥٧١٥١٦٠٠١٠١٤٠٠٣٣٣٢٠٠٤٤١٠٧٣٠٦٤٣٦٩١٣٤٧المجموع

بي ٪  ٣٨,٣٢٠,٦١,٨٧,٠٢٣,٣٦,٧٦,٠١٨,٦٠,٤٢,٣٤,٤١٤,٩٢٤,٤١١,٤٠,٢١,٨٠,٠١,٥٠,٠٣,٥٠,٧١١,٧١٠٠١٠٠النصيب النس

الصحة
المياه والصرف  ————————————

اإلجمالي الصحي 
——————

ة  الخدمات البلدي الطرق
وي   اإلسكان التنم

ة  والشؤون اإلجتماعي
——————

للعام المالي  ١٤٣٢/١٤٣١هـ ( ٢٠١٠ م)
يم  التعلـ

—————— ——————
اه الصناعة تحلية المي ني   التقني والمه

*  :  أخرى تشمل مشاريع على مستوى المملكة، ودراسات وتصاميم وإشراف للمتابعة.

——————

المصدر  :  وزارة االقتصاد والتخطيط.

———————————— ———————————— ——————

ة  الهيئة الملكي
ع  ل وينب للجبي الموانيء 

—————— ——————

ة    اطق المملك ى من ة عل جدول رقم ٨-١٠ : توزيع مخصصات برنامج فائض الميزاني

العام والعالي 
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ه                 ـت ـب وًا نـس ـم ي ـن وـم ـك ـح ام                 ٦,٣وسجل القطاع اـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
ق                 ٥,٢م مقابل نمٍو نسبته ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي  .  في اـل وـف

ه           ـت ـب وًا نـس ـم ل               ٢,٢المقابل سجل القطاع النفطي ـن اـب ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 ).١-٩جدول رقم (في المئة في العام السابق  ٧,٨انخفاض نسبته 

 
ي       ٤٨,٤وساهم القطاع الخاص بنسبة   اـل ـم في المئة من إـج

ة                  ـت اـب ـث ار اـل ـع األـس ي ـب اـل ـم دا  )( ١٠٠= ١٩٩٩( الناتج المحلي اإلـج ـع
ام  ٢٠١٠خالل عام ) رسوم االستيراد م وهي نفسها المسجلة في الـع

ل        ٢٤,١بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة .  السابق اـب ـق ة ـم في المـئ
ة                .  في المئة في العام السابق ٢٣,٧ ـب ـس ـن طـي ـب ـف ـن طـاع اـل ـق وساهم اـل
ام    ٢٧,٩م مقابل ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٢٧,٤ ـع في المئة في اـل
 .السابق

 
طـي                  ـف ـن ر اـل ـي طـاع ـغ ـق ـل وسجل معامل االنكماش الضمني ـل

ه       ٢٠١٠في المئة في عام  ٢,٥ارتفاعًا نسبته  ـت ـب اع نـس م مقابل ارتـف
 ).١-٩جـدول رقـم (في المئة في العام السابـق  ٣,٣

 
طـي               ـف ـن ر اـل ـي ار    ( وحقق الناتج المحلي اإلجمالي ـغ ـع األـس ـب

ام                   )  م١٩٩٩الثابتة لعام  ي ـع وًا ـف ـم ة ـن صـادـي ـت طـة االـق حسب األنـش
ن                            ٢٠١٠ زـي ـخ ـت ل واـل ـق ـن طـاع اـل ل ـق ـج ة، وـس اوـت ـف ـت دالت ـم ـع م وبـم

 م٢٠١٠الناتج المحلي اإلجمالي لعام 
وم  ( حقق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية   عدا رـس
غ       ٢٠١٠في المئة خالل عام  ١٨,٩ارتفاعًا نسبته ) االستيراد ـل ـب ـي م ـل

ا            ١٦٦٤,٤نحو  دارـه ـق ال          ٢٦٤,٧مليار ريال بزيادة ـم ار رـي ـي ـل ـم
ق            ٢١,٠مقابل  انخفاض نسبته  اـب ام الـس ـع ي اـل زى   .  في المئة ـف ـع وـي

ام           ٣١,٦ذلك إلى ارتفاع القطاع النفطي بنسبة  ـع الل اـل ة ـخ ـئ في الـم
ن                    ٣٨,٨مقابل انخفاض نسبته  ـي ي ـح ق ـف اـب ام الـس ـع ي اـل في المئة ـف

ام                 ٧,٥سجل القطاع غير النفطي نموًا نسبته    ـع الل اـل ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ق         ٦,٩مقابل نمو نسبته  اـب ام الـس ـع طـاع        .  في المئة في اـل ـق ل اـل ـج وـس

ه     ٦,٤الخاص نموًا نسبته   ٣,١في المئة خالل العام مقابل نمو نسبـت
 ٩,٣وسجل القطاع الحكومي نموًا نسبته   .  في المئة في العام السابق

 .في المئة في العام السابق ١٣,٦في المئة مقابل نمو نسبته 
 

ي         اـل ـم ي اإلـج وتشير األرقام األولية إلى ارتفاع الناتج المحـل
 ٤,٢بنسبة   )  عدا رسوم االستيراد) ( ١٠٠=١٩٩٩(باألسعار الثابتة 

و   ٨٦١,٥م ليبلغ نحو ٢٠١٠في  المئة في عام  مليار ريال مقابل نـم
اع                      ٠,١نسبته  ـف ى ارـت ك إـل زى ذـل ـع ق، وـي اـب ام الـس ـع في المئة في اـل

ه    ٤,٩القطاع غير النفطي الذي زاد بنسبة  ـت في المئة مقابل نمو نسـب
ه       .  في المئة في العام السابق ٣,٥ ـت ـب وًا نـس وسجل القطاع الخاص نـم
ق،                   ٢,٧في المئة مقابل نمو نسبته  ٤,٢ اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 الحسابات القومية والتنمية القطاعية                                  

نسبة النمو ٪القيمةنسبة النمو ٪القيمة٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————

باألسعار الجارية
الي  ١٦٦٤٤٤٠١٨,٩-١٤٣٠٧٧١١٧٧١٢٠٣١٣٩٩٧٠١٢١,٠الناتج المحلي اإلجم

٨٧١٦٥٢٣١,٦-١٧٨٨٨٢٣١٠٨١٢٢٦٦٦٢٢١٢٣٨,٨- قطاع النفط
٢٦٤١٩٤٨٦٨٩٩٧٧٧٣٧٤٨٨٦,٩٧٩٢٧٨٨٧,٥- القطاع غير النفطي
٤٠٤٩٦٣٤٤٠٢٦٣٤٥٣٨١١٣,١٤٨٢٦٥١٦,٤ أ-  القطاع الخاص
٢٣٦٩٨٤٢٤٩٧١٥٢٨٣٦٧٧١٣,٦٣١٠١٣٧٩,٣ب- القطاع الحكومي

١٤٦٦٩١٣,٨-٣١١٨٠١١٤٩٤٠١٢٨٩٥١٣,٧- رسوم اإلستيراد
١٦٧٩١٠٩١٨,٩-١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦٢٠,٩إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد 

باألسـعار الثـابتة  (١٩٩٩=١٠٠)
٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٨٢٧٠٨٥٠,١٨٦١٥٠١٤,٢الناتج المحلي اإلجمـالي 

٢٣٥٨٦٠٢,٢-١٢٤٠٢٢٤٢٥٠٢٢٧٢٣٠٦٨٠٧,٨- قطاع النفط
٢٥٥٢٥٨٩٥٧٦٢٥٠٥٩٦٤٠٥٣,٥٦٢٥٦٤١٤,٩- القطاع غير النفطي
٣٧٣٠٧٥٣٩٠٠٨١٤٠٠٤٨١٢,٧٤١٧٢٨٥٤,٢ أ-  القطاع الخاص
١٧٩٥١٣١٨٦١٦٩١٩٥٩٢٤٥,٢٢٠٨٣٥٦٦,٣ب- القطاع الحكومي

٣٩٣٩٨٩٦٥٥٩٨٥٣٢,١١٠١٤٢٢,٩- رسوم اإلستيراد
٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٨٣٦٩٣٨٠,١٨٧١٦٤٣٤,١إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد 

معامل االنكماش الضمني  (١٩٩٩=١٠٠)
١٩٣,٢١٤,٢-١٨٠,٥٢١٤,٣١٦٩,٢٢١,٠الناتج المحلي اإلجمالي

٣٦٩,٦٢٨,٧-١٣٢٨,٤٤٣٢,١٢٨٧,١٣٣,٦- قطاع النفط
٢١١٦,٢١١٩,٧١٢٣,٧٣,٣١٢٦,٧٢,٥- القطاع غير النفطي

جدول رقم ٩-١ : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعـات 
(مليون ريال)

 * بيانات معدلة                     ** بيانات أولية .
المصدر:  مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومـات -  وزارة االقتصاد والتخطيط.

——————————
 *٢٠١٠** ٢٠٠٩

——————————
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١٠٨ 

ق   ٣,١م مقابل نمو نسبته ٢٠١٠خالل عام  في المئة في العام الساـب
 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٣-٩جدول رقم (
 

 مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 
ي                              ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل ي ـف وـم ـك ـح طـاع اـل ـق ة اـل ـم بلغت مساـه

ل   ٢٠١٠في المئة في عام  ١٨,٦اإلجمالي باألسعار الجارية  اـب م مـق
ة     ٩,٣وبلغت نسبة النمو .  في المئة في العام السابق ٢٠,٣ ـئ ـم في اـل

ه      ٢٠١٠خالل عام  ـت ـب ام                 ١٣,٦م مقابل نمو نـس ـع ي اـل ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
 ).١-٩ورسم بياني رقم  ٤-٩جدول رقم (السابق 

 
 مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 

ي        اـل ـم بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلـج
ل    ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٥٢,٤باألسعار الجارية   ٤٧,٣م مقاـب

ة  .  في المئة في العام السابق وسجل القطاع النفطي باألسعار الجارـي
ام        ٣١,٦نموًا نسبته  الل ـع اض           ٢٠١٠في المئة ـخ ـف ـخ ل اـن اـب ـق م ـم

ق         ٣٨,٨نسبته  اـب ام الـس م       ( في المئة في الـع دول رـق م     ٥-٩ـج ورـس
 ).١-٩بياني 

 
 مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

ة            ارـي ـج ار اـل ـع ل   ( بلغت مساهمة نشاط الخدمات باألـس ـم يـش
ن                زـي ـخ ـت ل واـل ـق ـن ادق، واـل ـن ـف تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم واـل
واالتصــاالت، وخــدمــات الــمــال والــتــأمــيــن والــعــقــارات وخــدمــات            

ه          ـت ـب و نـس ام                ٨,٠واالتصاالت أعلى معدل نـم الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ن       .  في المئة في العام السابق ٧,٤م مقابل نمو نسبته ٢٠١٠ ـي ي ـح ـف

و                     ـم ة ـن ـب ى نـس اك أدـن ـم د األـس سجل نشاط الزراعة والغابات وصــي
ه               ١,١بلغت  ـت ـب اض نـس ـف ـخ ل اـن ي     ٠,٥في المئة خالل العام مقاـب ـف

ة             .  المئة في العام السابق اـم ـع ق اـل راـف ـم اء     ( وسجل نشاط اـل رـب ـه ـك اـل
ه                ٧,٩نمو بلغت نسبته )  والغاز والماء ـت ـب و نـس ـم ل ـن اـب ـق في المئة ـم

ة     .  في المئة في العام السابق ٦,٨ ـل ـم ـج وحقق آل من نشاط تجارة اـل
ل   ( والتجزئة والمطاعم والفنادق، ونشاط الصناعات التحويلية    ـم تـش

ة و           ٥,٨نموًا نسبته   )  تكرير النفط ـئ ـم ي اـل ى              ٤,٤ـف ـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف
في  ١,٥في المئة  و ٢,٥م  مقابل نمو نسبته ٢٠١٠التوالي في عام 

اء           .  المئة على التوالي في العام السابق ـن ـب د واـل ـي ـي ـش ـت وسجل نشاط اـل
ه          ٢٠١٠في المئة في عام  ٤,١نموًا نسبته  ـت ـب و نـس ـم  ٠,٦م مقابل ـن

ن               .  في المئة في العام السابق ـي أـم ـت ال واـل ـم ات اـل دـم وسجل نشاط ـخ
ام                ١,٦والعقارات وخدمات األعمال نموًا نسبته    ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

ق            ٢,٦م مقابل نمو نسبته ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع دول  ( في المئة في اـل ـج
 ).٢-٩رقم 

 
 مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي

ي      اـل ـم بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلـج
راد     ( باألسعار الجارية  ـي ـت و     )  عدا رسوم االـس ـح ة          ٢٩,٠ـن ـئ ـم ي اـل ـف

ق         ٣٢,٤م مقابل ٢٠١٠خالل عام  اـب ام الـس ـع غ   .  في المئة في اـل ـل وـب
ة        ٦,٤نحو ) باألسعار الجارية(معدل نمو القطاع الخاص  ـئ ـم ي اـل ـف

القطاع الخاصالناتج المحلي اإلجمالي *السنة
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)

—————————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٠٤٩٦٣٢٨,٣٨,٣

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٤٠٢٦٣٢٤,٩٨,٧

**٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٤٥٣٨١١٣٢,٤٣,١

***٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٤٨٢٦٥١٢٩,٠٦,٤

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات  — وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ٩-٣ : مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *   ال تشمل رسوم االستيراد.

**  بيانات معدلة .                          ***  بيانات أولية .

نسبة النمو ٪القيمةنسبة النمو ٪القيمة٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————

٣٩٩٨٦١,١-١٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٣٩٥٣٦٠,٥- الزراعة والغابات وصيد األسماك
٢٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩١٠٥١٠٠١,٥١٠٩٧٥٣٤,٤- الصناعات التحويلية (تشمل تكرير النفط)

٣١٣١٤٢١٤٠١٨١٤٩٧٣٦,٨١٦١٦١٧,٩- المرافق العامة (الكهرباء والغاز والماء)
٤٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩٥٧٩٨٢٠,٦٦٠٣٨٢٤,١- التشييد والبناء

٥٦٦٨٩٣٧١٢١٢٧٢٩٩٢٢,٥٧٧١٩٠٥,٨- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
٦٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢٥٩٩٤٦٧,٤٦٤٧٤٥٨,٠- النقل والتخزين واالتصاالت

٧١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١١٠٧٥١٧٢,٦١٠٩٢٥٧١,٦- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

——————————

جدول رقم ٩-٢ : الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة (باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩م)

——————————

*  بيانات معدلة .                          **  بيانات أولية .

                                                                                                                              (مليون ريال)
 **٢٠١٠  *٢٠٠٩

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومــات — وزارة االقتصاد والتخطيط .
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نسبة مساهمة القطاعات : ١-٩رسم بياني رقم  
االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

م ٢٠١٠لعام 

ـجي                        ـت ـن ة، وـم صــي ـخ ة وـش ـي اـع ـم ـت ة واـج ـي اـع األعمال، وخدمات جـم
ة      )  الخدمات الحكومية ارـي ـج في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار اـل

ام    ٣٨,٩م مقابل ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٣٥,١ ـع في المئة في اـل
ام     ٧,٤وبلغت نسبة النمو في هذا النشاط . السابق في المئة خالل ـع
ق      ١٠,٠م مقابل نمو نسبته ٢٠١٠ اـب دول  ( في المئة في العام الـس ـج

 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٦-٩رقم 
 

 مساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ي               ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل بلغت نسبة مساهمة النشاط الزراعي ـف

م مقابل ٢٠١٠في المئة خالل عام  ٢,٥اإلجمالي باألسعار الجارية 
اط                    .  في المئة في العام السابق ٣,٠ ـش ـن ي اـل و ـف ـم ـن ة اـل ـب ـغت نـس وبـل

ه        ٢٠١٠في المئة خالل عام  ١,٤الزراعي  ـت ـب  ٠,٧م مقابل نمو نـس
ــم       ٧-٩جـدول رقـم ( في المئة في العام السابـق  ــ ي رق ورســم بيـاـن

٢-٩.( 
 

 مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي
ي              ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن بلغت نسبة مساهمة النشاط الصناعي في اـل

ة          ١٠,١)  يشمل تكرير النفط( اإلجمالي باألسعار الجارية  ـئ ـم ي اـل ـف
ق  ١٠,٥م مقابل ٢٠١٠خالل عام  ل   .  في المئة في العام الساـب ـج وـس

ه        ة          ١٤,٤النشاط الصناعي باألسعار الجارية نموًا نسبـت ـئ ـم ي اـل ـف
ام           ٠,٨م مقابل انخفاض نسبته ٢٠١٠خالل عام  ـع ي اـل ة ـف ـئ في الـم

 ).٢-٩ورسم بياني رقم  ٧-٩جدول رقم (السابق 

 مساهمة األنشطة الرئيسة األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي
يشمل الزيت الخام ( بلغت مساهمة نشاط التعدين والتحجير  

رى       ة أـخ رـي ـي ج       )  والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وتحـج اـت ـن ي اـل ـف
ي     ٤٨,٢ما نسبته )  باألسعار الجارية( المحلي اإلجمالي  في المئة ـف

اط     .  في المئة في العام السابق ٤٣,٢م مقابل ٢٠١٠عام  ل نـش وسـج
ام           ٣٢,٧التعدين والتحجير نموًا نسبته  الل ـع ة ـخ م ٢٠١٠في المـئ

 .في المئة في العام السابق ٤١,٠مقابل انخفاض نسبته 

الي *  القطاع الحكومي الناتج المحلي اإلجم
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

——————————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٢٣٦٩٨٤١٦,٦٣,١

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٢٤٩٧١٥١٤,١٥,٤

 **٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٢٨٣٦٧٧٢٠,٣١٣,٦

 ***٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٣١٠١٣٧١٨,٦٩,٣

ة . ة .                          ***  بيانات أولـي **  بيانات معدـل
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات  — وزارة االقتصاد والتخطيط .

الي   (باألسعار الجارية) جدول رقم ٩-٤ : مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجم

 *  ال تشمل رسوم االسـتيراد .

القطاع النفطيالناتج المحلي اإلجمالي* 
نسبة التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

——————————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٨٨٨٢٣٥٥,١٩,٥
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦١,٠٣٧,١

 **٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٦٢٢١٢٤٧,٣٣٨,٨-
 ***٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٨٧١٦٥٢٥٢,٤٣١,٦

جدول رقم ٩-٥ : مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

 *   ال تشمل رسوم االستيراد.
**  بيانات معدلة .                          ***  بيانات أولية .

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات  — وزارة االقتصاد والتخطيط.
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ي               ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل وبلغت مساهمة نشاط التشييد والبناء ـف
ام              ٤,٣ما نسبته )  باألسعار الجارية(اإلجمالي  الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ه       .  في المئة في العام السابق ٤,٩م مقابل ٢٠١٠ ـت ـب وًا نـس وسجل نـم
ة   ٠,٢م مقابل انخفاض نسبته ٢٠١٠في المئة في عام  ٥,٧ في المـئ

 .في العام السابق
 

ي               ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل وساهم نشاط الكهرباء والغاز والماء ـف
ة   ( اإلجمالي  ارـي ـج و      )  باألسعار اـل ـح ـن ام                ٠,٩ـب الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ه       .  في المئة في العام السابق ١,٠م مقابل ٢٠١٠ ـت ـب وًا نـس وسجل نـم
ي       ٤,٢م مقابل نمٍو نسبته ٢٠١٠في المئة في عام  ٨,٤ ة ـف ـئ في الـم

 ).٢-٩ورسم بياني  ٨-٩جدول رقم (العام السابق 
 

٤٨,٢٪

٣٥,١٪

٢,٥٪٤,٣٪١٠,١٪

٠,٩٪

األنشطة المساهمة  في الناتج المحلي : ٢-٩رسم بياني رقم  
م ٢٠١٠اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 

نشاط التعدين والتحجير نشاط الخدمات
النشاط الصناعي نشاط التشييد والبناء
النشاط الزراعي نشاط الكهرباء والغاز والماء

الي(١) التغيرالنصيب النسبي التغيرالنصيب النسبي الناتج المحلي  اإلجم
 ٪ ٪(مليون ريال) ٪ ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

————————————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٠١٥٤٢,٨٢,٠١٣٦٥٠٩٩,٥١٠,٢

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤١١٣٦٢,٣٢,٤١٤٧٨٧٣٨,٣٨,٣

(٤)٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٤١٤١٩٣,٠٠,٧١٤٦٦٧٣١٠,٥٠,٨-

(٥)٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٤٢٠١٦٢,٥١,٤١٦٧٨٣٩١٠,١١٤,٤

النشاط الصناعي  (٣)

(باألسعار الجارية)

النشاط الزراعي  (٢)
————————————————

ة . ة .                          (٥)  بيانات أولـي     (٤)  بيانات معدل

————————————————

الي  جدول رقم ٩-٧ : مساهمة النشاط الصناعي والنشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجم

ات  - وزارة االقتصاد والتخطيط . ة  والمعلوم      المصدر: مصلحة اإلحصاءات العام

ماك.     (٣) يشمل تكرير النفط. تيراد . (٢)   يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األس      (١)  ال يشمل رسوم االس

الي *  نشاط الخدماتالناتج المحلي اإلجم

التغير ٪النصيب المئوي ٪(مليون ريال)(مليون ريال)السنة

———————————————————————————————————

٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٦٢٢٩٩٣٢,٣٥,٢

٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٧,٠

 **٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٥٤٤١٢٠٣٨,٩١٠,٠

 ***٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٥٨٤٤٩١٣٥,١٧,٤

ة  ة .            ***  بيانات أولـي *  ال تشمل رسوم االسـتيراد .          **  بيانات معدـل

  المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة  والمعلومــات  -  وزارة االقتصاد والتخطيط .

(باألسعار الجارية)

ارات وخـدمات األعمـال، وخـدمات جماعيــة        نشاط الخدمات يشمل : تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين واالتصاالت، وخدمات المال والتأمين والعـق
ة  . واجتماعية وشخصية، ومنتجي الخـدمات الحكومـي

جدول رقم ٩-٦ : مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمــالي
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 متوسط دخل الفرد 
ج             اـت ـن ي اـل رد ـف ـف تشير األرقام األولية إلى ارتفاع نصيب اـل

ام       ة         ٢٠١٠المحلي اإلجمالي في المملكة في ـع ـب ـس ـن ي     ١٥,٠م ـب ـف
ه              ٦٠٩١٩المئة ليبلغ نحو  ـت ـب اض نـس ـف ـخ ي     ٢٣,٥ريال مقابل اـن ـف

 ).٩ - ٩جدول رقم (المئة في العام السابق 
 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 
ي                      ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ى اـل ـل اق ـع ـف ار    ( سجل إجمالي اإلـن ـع األـس ـب
ام     ١٨,٩ارتفاعًا نسبته )  الجارية غ       ٢٠١٠في المئة خالل ـع ـل ـب ـي م ـل
مــقــابــل )  يشــمــل رســوم االســتــيــراد    ( مــلــيــار ريــال        ١٦٧٩,١نــحــو   

ى           .  مليار ريال في العام السابق ١٤١٢,٦ اع إـل ـف ذا االرـت ويعزى ـه
ة           ـب ـس ـن ات ـب  ١١٩,١ارتفاع إجمالي صافي صادرات السلع والخدـم

ام              ١٥٠,٠في المئة من  ي ـع ال ـف ار رـي ى      ٢٠٠٩ملـي  ٣٢٨,٦م إـل
ال              ٢٠١٠مليار ريال في عام  ـم ن رأس اـل وـي ـك ي ـت اـل م، وسجل إجـم

مليار ريال في عام  ٣٦٠,٩في المئة من  ٦,٤الثابت ارتفاعًا نسبته 
م، وســجــل   ٢٠١٠مــلــيــار ريــال فــي عــام              ٣٨٤,٠م إلــى     ٢٠٠٩

ن       ٥,٣االستهالك النهائي للقطاع الحكومي نموًا نسبته  ة ـم ـئ في الـم
ي          ٣٧٦,٠م إلى ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٣٥٧,٠ ال ـف ار رـي ـي مـل

 .م٢٠١٠عام 
 

ه          ـت ـب ًا نـس اـع وسجل االستهالك النهائي للقطاع الخاص ارتـف
ام       ٥٤٤,٧في المئة من  ٨,٤ و        ٢٠٠٩مليار ريال في ـع ـح ى ـن م إـل

الك            .  م٢٠١٠مليار ريال في عام       ٥٩٠,٥ ـه ـت ب االـس غ نصــي ـل وـب
ج                  ٣٥,٢النهائي للقطاع الخاص  اـت ـن ى اـل ـل اق ـع ـف ن اإلـن في المئة ـم
 .في المئة في العام السابق ٣٨,٦المحلي اإلجمالي مقابل 

ت       اـب ي     ٢٢,٩وبلغ نصيب إجمالي تكوين رأس المال الـث ـف
ام           الل ـع ي ـخ اـل ـم المئة من إجمالي اإلنفاق على الناتج المحلي اإلـج

 .في المئة في العام السابق ٢٥,٥م مقابل ٢٠١٠
 

ـخاص        (وارتفع إجمالي االستهالك النهائي   ي واـل وـم ـك ـح ) اـل
ال        ٩٦٦,٥م إلى ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٩٠١,٧من  ار رـي ـي ـل ـم

ـغت            ٢٠١٠في عام  ـل و ـب ـم ام                ٧,٢م وبنسبة ـن الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ق              ٨,٥م مقابل نمو نسبته ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع ي اـل ة ـف ـئ غ   .  في الـم ـل وـب

ج        ٥٧,٦نصيب االستهالك النهائي  اـت ـن ى اـل في المئة من اإلنفاق عـل
ل     ٢٠١٠المحلي اإلجمالي خالل عام  اـب ي             ٦٣,٨م مـق ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف

 ■)٣-٩ورسم بياني رقم   ١٠-٩جدول رقم (العام السابق 

التغير  ٪٢٠١٠** التغير  ٪٢٠٠٩* ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
——————————————————————————

١٦٧٩١٠٩١٨,٩-١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦٢٠,٩الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية) (مليون ريال)
٢٤,١٢٢٤,٩٤٢٥,٧٩٢٦,٦٦٣,٤٢٧,٥٦٣,٤عدد السكان (مليون نسمة )

٦٠٩١٩١٥,٠-٥٥٣٧٠٥٧٨٣٩٦٩٢٦٥٥٢٩٨٦٢٣,٥نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  (ريال)

جدول رقم ٩-٩ : متوسط  دخل الفرد

ة . ة .                          **  بيانات أولـي *  بيانات معدـل
 المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات  -  وزارة االقتصاد والتخطيط .

الناتج 
المحلي 

نشاط 
التعدين

النصيب 
المئوي

نشاط التغير
التشييد

النصيب 
المئوي

النصيب نشاط الكهرباءالتغير
المئوي

التغير

٪٪والغاز والماء ٪٪والبناء٪٪والتحجيراإلجمالي * السنة
—————————————————————————————————
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٣٢٦٥٤٥١,٢٩,٦٦٥٠١٧٤,٥٩,٩١٢٤١٩٠,٩٦,٥
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٢٥١٦٩٥٧,٩٣٩,٩٦٨٠٩٩٣,٨٤,٧١٣٠٩٥٠,٧٥,٤

 **١٣٦٤٢١,٠٤,٢-٦٧٩٦٢٤,٩٠,٢-٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٠٥١٨٤٤٣,٢٤١,٠
 ***٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٨٠٣٠٤٢٤٨,٢٣٢,٧٧١٨٦٥٤,٣٥,٧١٤٧٨٢٠,٩٨,٤

ة . ة .                          ***  بيانات أولـي **  بيانات معدـل
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات  - وزارة االقتصاد والتخطيط .

 *  ال تشمل رسوم االسـتيراد .

الي جدول رقم ٩-٨ : مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجم
(باألسعار الجارية)

 (مليون ريال)
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إجمالي االستهالك النهائي إجمالي تكوين رأس المال الثابت
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ير النصيب  ير النصيب التغ ير النصيب التغ ير النصيب التغ التغ

 ٪النسبي ٪ القيمة  ٪النسبي ٪ القيمة  ٪النسبي ٪ القيمة ٪النسبي ٪ القيمة 

———————————————————————————————————————

٧٤٣٣١٩٥١,٥١١,٦٨٣١١٤٦٤٦,٥١١,٨٩٠١٧٤٣٦٣,٨٨,٥٩٦٦٥٠٠٥٧,٦٧,٢إجمالي االستهالك  النهائي

٣٢٢٠٨٦٢٢,٣٣,٥٣٤٥٠٩٨١٩,٣٧,١٣٥٧٠١٥٢٥,٣٣,٥٣٧٥٩٦٩٢٢,٤٥,٣    االستهالك الحكومي

٤٢١٢٣٣٢٩,٢١٨,٧٤٨٦٠٤٨٢٧,٢١٥,٤٥٤٤٧٢٨٣٨,٦١٢,١٥٩٠٥٣١٣٥,٢٨,٤     االستهالك الخاص

٣٨٣٩٩٩٢٢,٩٦,٤-٣٠٩٣٦٦٢١,٤٢٣,٧٤٠٦٨٦٤٢٢,٨٣١,٥٣٦٠٩٠٠٢٥,٥١١,٣إجمالي تكوين رأس المال الثابت(٣)

٣٢٨٦١٠١٩,٦١١٩,١-٥٤٨١٣٣٣٠,٧٤٠,٦١٤٩٩٥٢١٠,٦٧٢,٦-٣٨٩٨٨٧٢٧,٠٧,١صافي صادرات السلع والخدمات(٤)

الي ١٦٧٩١٠٩١٠٠,٠١٨,٩-١٤٤٢٥٧٢١٠٠,٠٨,٠١٧٨٦١٤٣١٠٠,٠٢٣,٨١٤١٢٥٩٥١٠٠,٠٢٠,٩اإلنفاق  على الناتج المحلي اإلجم

 —————————–————

(١)  بيانات معدلة.                          (٢)  بيانات أولية.

(٣)  يشمل التغير في المخزون.

(٤) صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات  -   إجمالي واردات السلع والخدمات.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات  -  وزارة االقتصاد والتخطيط .

٢٠٠٧

 ———————–——— —————————–————

٢٠١٠(٢)٢٠٠٨

 —————————–————

(١)٢٠٠٩

ترين   م المش الي بقي جدول رقم ٩-١٠ : اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجم

ة ) (باألسعار الجاري

االت)                                                                                                                                                                                                                                        (ماليين الري
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١١٣ 

 الصادرات
ي صـادرات                         اـل ـم ة إـج ـم ـي ـغت ـق ـل ة، ـب ـي حسب األرقام األوـل

ي       ٢٠١٠المملكة السلعية خالل عام    واـل ال          ٩٢٤,٤م ـح ار رـي ـي ـل ـم
ــه   ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٧٢٦,٢مقابل  م مسجـلة ارتفاعًا نسبـت
 ). ١-١٠جدول رقم (فـي المئة  ٢٧,٣

 
 الصادرات النفطية

ام      م ٢٠١٠بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط خالل ـع
ة               ٣١,٩مليار ريال بارتفاع نسبته    ٨٠٦,٨نحو  ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة     ال            ٦١١,٥بالعام السابق البالـغ ار رـي ـي ـل م       ( ـم دول رـق ). ١-١٠ـج
ار               ـع اع أـس ـف ى ارـت ة إـل ويعزى االرتفاع في قيمة الصادرات النفطــي
النفط، حيث ارتفع متوسط أسعار النفط الخام العربي الخفيف بنسبة 

ام          ٦١,٣٨في المئة من  ٢٦,٧ ي ـع ى    ٢٠٠٩دوالر للبرميل ـف م إـل
ن        ٢٠١٠دوالر للبرميل في عام  ٧٧,٧٥ ة ـم ـك ـل ـم م، وبقي إنتاج الـم

 . مليون برميل يوميًا خالل الفترة نفسها ٨,٢النفط الخام عند 
 

ة حـسب                طــي ـف ـن وتشير البيانات األولية لقيمة الصـادرات اـل
ه     ي     ٣٣,٢النوع، إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام بما نسبـت ـف

ار       ٧١٠,٠م إلى   ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٥٣٣,٢المئة من  ـي ـل ـم
ات                   .  م٢٠١٠ريال في عام  ـج ـت ـن ـم ة صـادرات اـل ـم ـي ـعت ـق ـف آما ارـت

ن        ٢٣,٦المكررة بما نسبته  ة، ـم ى             ٧٨,٣في المـئ ال إـل ار رـي ـي ـل ـم
م             .  مليار ريال ٩٦,٨ ي رـق اـن ـي ـب طـور   )  ١-١٠( ويوضح الرسم اـل ـت

ــرة                           ــ ــ ــ ــ ـت ـف الل اـل رر ـخ ـك ـم ام واـل ـخ ط اـل ـف ـن صادرات المملكة من اـل
ام                   .  م٢٠١٠-٢٠٠٢ ي ـع ا ـف ـه وى ـل ـت ل مـس ت أـق ويالحظ أنها سجـل
 .م٢٠٠٨، بينما آان أعلى مستوى لها في عام ٢٠٠٢

 
 الصادرات غير النفطية

ة اإلحصـاءات               ـح ن مصــل وفقًا للبيانات األولية الصـادرة ـم
ام     العامة والمعلومات، سجلت صادرات المملكة غير النفطية في ـع

 ١١٧,٦في المئة لتصل إلى نحو  ٢,٥م ارتفاعًا بلغت نسبته ٢٠١٠
اع          ).  ١-١٠جدول رقم ( مليار ريال  ـف ى ارـت اع إـل ـف ويعود هذا االرـت

ود                     ـن ـب م اـل ع وأـه ـل ن الـس ة ـم ـك ـل يعد النفط أهم صادرات المـم
المؤثرة على ميزان المدفوعات، لذا فالتغير في أسعار النفط  وآمية 
. إنتاجه يؤثر على وضع الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة

ات               وـم ـل ـع ـم ة واـل اـم ـع ووفقًا للبيانات األولية لمصلحة اإلحصاءات اـل
ي        واـل ي                  ٨٧,٣شكلت الصادرات النفطية ـح اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ام          ـع ة ـل ـي ط            .  م٢٠١٠صادرات المملكة السلـع ـف ـن ار اـل ـع دت أـس ـه وـش
ى      ٢٠١٠ارتفاعًا ملحوظًا خالل عام  ـل ط أـع م حيث بلغت أسعار النـف

الل                 ف، ـخ ـي ـف ـخ ي اـل رـب ـع ط اـل مستوياتها عندما بلغ متوسط سعر النـف
ل   ٨٨,٧٤شهر ديسمبر حوالي  ـي ى             .  دوالر للبرـم غ أدـن ـل ن ـب ـي ي ـح ـف

ل       ٧٣,٣٦مستوى له خالل شهر مايو بمتوسط بلغ  ـي رـم . دوالرًا للـب
ام        ل ـع و     ٢٠١٠وبلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف لكاـم ـح م ـن

ل      ٧٧,٧٥ اـب ق              ٦١,٣٨دوالرًا للبرميل مـق اـب ام الـس ـع ي اـل . دوالر ـف
ى أن             ات إـل اـن ـي ـب وفيما يخص إنتاج المملكة من النفط الخام، تشير اـل

ام     و           ٢٠١٠متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام لـع ـح غ ـن ـل  ٨,٢م ـب
 . م٢٠٠٩مليون برميل يوميًا وهو مستوى اإلنتاج نفسه لعام 

 
ة صـادرات        ـم وأدى االرتفاع في أسعار النفط إلى ارتفاع قـي

ط                  ـف ـن ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم المملكة النفطية حيث ارتفعت قيمة صـادرات اـل
ق،                ٣١,٩م بنسبة ٢٠١٠خالل عام  اـب ام الـس ـع اـل ة ـب ارـن ـق في المئة ـم

ة     طــي وحسب البيانات األولية بلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة النـف
ام       ٨٠٦,٨حوالي  ي             ٢٠١٠مليار ريال خالل ـع واـل ـح ة  ـب ارـن ـق م ـم
 .  مليار ريال خالل العام السابق ٦١١,٥

 
 التجارة الخارجية

ع   ٢٠١٠وفقًا لألرقام األولية للتجارة الخارجية لعام   ـف م، ارـت
ى         ة إـل ـك ن                ١,٣حجم التجارة السلعية للممـل ال ـم ون رـي ـي ـل رـي  ١,١ـت

ي        اـل ـم ن إـج تريليون ريال في العام السابق، نتيجة ارتفاع قيمة آل ـم
صـاد             .  الصادرات والواردات ـت ى االـق ـل اح ـع ـت ـف وآمقياس لدرجة االـن

ج                      اـت ـن ى اـل ة إـل ـي ـع ـل ة الـس ـي ارـج ـخ العالمي بلغت نسبة حجم التجارة اـل
ــام                   ٧٨,٩المحلي اإلجمالي للمملكة حــوالي    ــ ــي ع ــ ة ف ـئ ـم ــي اـل ــ ف

 .في المئــة فــي العــام الســابق ٧٦,٨م مقـارنة بنسبــة ٢٠١٠

 القطاع الخارجي              

نسبة التغير السنوي٢٠١٠** ٢٠٠٩* ٢٠٠٧٢٠٠٨
———————————————————

٧٦٩٩٣٥١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠٨٠٦٨٠٩٣١,٩الصادرات النفطية
٦٦٨٥٦٤٩٢٦٦١٣٥٣٣١٧٧٧١٠٠٢٤٣٣,٢     النفط الخام

١٠١٣٧١١٢٧٢٤٧٧٨٣١٣٩٦٧٨٥٢٣,٦     المنتجات المكررة
١٠٤٤٦٨١٢١٦٢٢١١٤٦٨٤١١٧٦٠٨٢,٥الصادرات غير النفطية

٥٣٨٤٧٦٢٤٦٤٥٢٩٦٧٧٢٥٥٦٣٧,٠    بتروآيماويات
-١٠٧٧٨١٢٦٧٩٨٧٣٨٨١٣٦٦,٩    مواد البناء

-٧٤٤٢٨٨٧٥١٠١٥٩٩٧٨٦٣,٧    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية
-٣٢٤٠١٣٧٦٠٤٤٢٨٢٠٢٧١٣٠٣٦,٦    سلع أخرى*** 

٨٧٤٤٠٣١١٧٥٤٨٢٧٢٦١٧٤٩٢٤٤١٧٢٧,٣المجموع
ة . * أرقام معدلة .                             ** بيانات أولـي

*** تشمل إعادة التصدير.
ط   . المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات، وزارة االقتصـاد والتخطـي

جدول رقم ١٠-١ : صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة
(بماليين الرياالت)
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ان        ٧,٧ريال لعمليات التمويل ومبلغ  ات الضــم ـي ـل . مليون ريال لعـم
ام                الل ـع ل ـخ وـي ـم غ       ٢٠١٠وقام البرنامج بتوفير خطـوط ـت ـل ـب ـم م ـب

ات            .  مليون ريال ٣٩٦,٢ ـج ـت ـن ان صـادرات ـم وبلغت عمليات ضــم
 . مليون ريال ٢٠٥,٤القطاعات األخرى نحو 

 
 مرآز تنمية الصادرات السعودية -٢

أنــشئ  مرآــز تنميــة الــصادرات الــسعودية  اســتجابة إلــى               
از   توصية من المؤتمر الثاني لرجال األعمال السعوديين بإنشاء جـه

سعودية           .  لتنمية الصادرات السعودية   ق مجـلس الـغرف اـل ث واـف حـي
ة      )  م ١٩٨٥نوفمبر  ١١(هـ ١٤٠٦صفر  ٢٨في  ه الرابـع ي دورـت ـف

سعودية           ة مجـلس الـغرف اـل عشرة على أن يعمل المرآز تحت مظـل
ل                ي ـآ صناعية ـف ة اـل ن الـغرف التجارـي ه ـم مع توفير الدعم المالي ـل

شرقية          ة اـل دة والمنطـق اض وـج ة        .  من الرـي ة خدمـي ز هيـئ د المرـآ ويـع
 .  غير ربحية تهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية

ة        ٣٧,٠قيمة صادرات المملكة من البتروآيماويات بنسبة  ـئ ـم ي اـل ـف
ل    .  مليار ريال ٧٢,٦مقارنة بالعام السابق لتبلغ  حوالي  اـب ـق وفي الـم

ة                        ـي زراـع ات اـل ـج ـت ـن ـم رى واـل ع األـخ ـل تراجعت قيمة صـادرات الـس
 ٣,٧في المئة ونسبة  ٣٦,٦والحيوانية والغذائية ومواد البناء بنسبة 

ي    ٦,٩في المئة ونسبة  واـل ـت م          .  في المئة على اـل رـس ن اـل الـحظ ـم وـي
ا        )  ١-١٠رقم ( البياني  طـورـه ة وـت لمكونات الصادرات غير النفطــي

ت          ٢٠١٠-٢٠٠٦خالل الفترة  ـل ـج ة ـس طــي ـف م أن الصادرات غير الـن
ة       ٥٢,٠م، مرتفعة بنسبة ٢٠٠٨أعلى مستوى لها في عام  ـئ ـم في اـل

 .م٢٠٠٦مقارنة بعام 
 

 تنمية  الصادرات السعودية غير النفطية
تواصل المملكة جهودها لتنويع القاعدة االقتصادية  وتقليل  

ا       ـه اـسي ـل ن  .  االعتماد على الصادرات النفطية آمصدر دخل أـس وـم
ر                         ـي ا الصـادرات ـغ رـه طـوـي ى ـت ة إـل ـك ـل ـم ـم المجاالت التي تهدف اـل

ات                         .  النفطية ن اإلصـالـح ددًا ـم ة ـع ـك ـل ـم ـم ذت اـل ـخ ك اـت ولتحقيق ذـل
ى      دف إـل الهيكلية والمؤسساتية منها إنشاء  عدد من الجهات التي تـه

 : تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، حسب اآلتي
 
 برنامج الصادرات السعودية -١

دوق                         صــن ـل ع ـل اـب ـت ة اـل ودـي ـع ج الصـادرات الـس اـم رـن أنشئ ـب
ام       ــ    ١٤٢٠السعودي للتنمية في ـع الت          )  م١٩٩٩( ه ـي ـه م تـس دـي ـق ـت ـل

ة   التمويل والضمان الالزمين لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطـي
 .بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني

 
ل                      وـي ـم ـت ات اـل ـي ـل ـم ن ـع ة ـم وـع ـن ـت ونفذ البرنامج مجموعة ـم

الل           ٣,٧وضمان االئتمان للصادرات بلغت قيمتها  ال ـخ ار رـي ـي ـل ـم
ه    ٢٠١٠عام  ق                     ١٥,١م بارتفاع نسبـت اـب ام الـس ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف

م    (  ام                     ).  ٢-١٠جدول رـق الل ـع ج ـخ اـم رـن ـب ات اـل ـي ـل ـم وزـعت ـع وـت
ان          ٢,٥م بين التمويل والضمان إلى نحو ٢٠١٠ ال لضــم ار رـي ملـي

مليار ريال لتمويل الصـادرات     ١,٢الصادرات غير النفطية ومبلغ 
طـاع                   .  غير النفطية  ان صـادرات ـق ل وضــم وـي ـم ات ـت وبلغت عملـي

ال       ٢,٨الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية نحو  ار رـي ـي مـل
غ                    ٢,٣موزعة إلى  ـل ـب ان وـم ات الضــم ـي ـل ـم ـع  ٥٠٦,٢مليار ريال ـل

ان                  .  مليون ريال لعمليات التمويل ل وضــم وـي ـم ات ـت ـي ـل ـم ـغت ـع وبـل
ة واآلالت       ـع صادرات قطــاع صناعــة المنتجـات المعدنيـة المصــن

ى         ٣٢٠,٩والمعدات نحو  ة إـل وزـع ون       ٣١٣,٢مليون ريال ـم ـي ـل ـم
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مجموع الصادرات غـيـر النفطـيـة البتروآيماويات
)تشمل اعادة التصدير( سلع أخرى  مواد بناء

منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

رسم بياني رقم ١٠-١

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات
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٠,٠٠٢٧٨,٢٤٢٠,٠٠١٣٦,٧٨٠,٠٠٢٠٥,٤٠أخرى
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جدول رقم ١٠-٢ : تمويل وضمان الصادرات السعودية
(مليون ريال)
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٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
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المصدر: الصندوق السعودي للتنمية .
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١١٥ 

غ            )  مليار ٥٦,٧(الرابعة  ـل وي ـب ـئ ب ـم  ١٤,٢المرتبة الرابعة بنصـي
وجاءت واردات   .  في المئة عن العام السابق ١٨,٤وبارتفاع نسبته 

ال       ٤٩,٥(المعادن العادية ومصنوعاتها   ار رـي ـي ـل ة        )  ـم ـب رـت ـم ي اـل ـف
 ٢٥,٣في المئة، وبارتفاع نسبته  ١٢,٤الخامسة بنصيب مئوي بلغ 

ــرى     .  في المئة ــ وفي المرتبـة السادسة جــاءت واردات السلع األخ
ــال         ٣٥,٩( ار ري ـي ـل غ               )  ـم ـل وي ـب ـئ ب ـم صــي ـــن ة،          ٨,٩وب ـئ ـم ي اـل ـف

ة جـاءت           .  فـي المئة ٦,٩وبارتـفاع نسبته  ـع ــاـب ة السـ وفــي المــرتـب
ال         ١٣,٤( واردات المنسوجات والملبوسات  ار رـي ـي ـل ب     )  ـم صــي ـن ـب

ه      ٣,٣مئوي قدره  ـت ة         ٥,٨في المئة، وبارتفاع نســـب ـئ ـم ي اـل ا  .  ـف أـم
ال    ٩,٤(واردات األخـشاب والمجوهـرات  ي      )  مليار رـي جـاءت ـف ـف

اع    ٢,٣المرتبة الثامـنة واألخيرة بنصيب مئوي بلغ  ـف في المئة بارـت
 . في المئة عن العام السابق ٥٧,٥نسبته 

 
 الواردات حسب المنشأ

تنقسم واردات المملكة حسب المنشأ إلى أربع مجموعـات،   
ة          ـك ـل ـم ـم ـل وتضم المجموعة األولى أآبر ست عشرة دولة مصدرة ـل
دان                      ـل ـب ة واـل ـي رـب ـع ج اـل ـي خــل دول اـل من خارج دول مجلس التعاون ـل

ج   .  العربية ـي وتضم المجموعة الثانية دول مجلس التعاون لدول الخـل
اء دول      ـن العربية، بينما تضم المجموعة الثالثة الدول العربية  باستـث
ي               م ـف اـل ـع ة دول اـل ـي ـق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأتي ـب

 ).٤-١٠جدول رقم (المجموعة الرابعة 

 :هيئة تنمية الصادرات السعودية -٣
رار                   وجـب ـق ـم ة ـب ودـي ُانشئت هيئة تنمية الصـادرات الســع

م            وزراء رـق خ     )  ٥٩( مجــلس اـل ارـي ق       ١٤٢٨/٢/١٥وـت واـف ـم ــ اـل ه
م بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ُويعين ٢٠٠٧/٣/٥

 . مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء
 

 الواردات
ة             ـي ـع ة الســل ـك ـل ـم أظهرت البيانات األولية لقيمة واردات الـم

حـو                  ١١,٨م ارتفاعًا نسبته ٢٠١٠لعام ) سيف( غ ـن ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل ـف
ق                ٣٥٨,٣مليار ريال مقابل  ٤٠٠,٧ ام السـاـب ـع ي اـل ال ـف مليار رـي

 )٣-١٠جدول رقم (
 

ام                  ـع ة ـل ـك ـل ـم ـم ة واردات اـل ـم وحسب البيانات التفصيلية لقـي
، احــتــلــت واردات اآلالت         ) ٢-١٠رســم بــيــانــي رقــم          ( م   ٢٠١٠

ى    )  مليار ريال ٩٩( واألجـهزة والمعدات الكهربائية   المرتبة األوـل
ه     ٢٤,٧بنصيب مئوي مقداره  ي     ٣,٩في المئة، وبانخفاض نسبـت ـف
ل               .  المئة عن العام السابق  ـق ـن دات اـل ـع  ٧٣,٦( وجاءت واردات ـم

ي    ١٨,٤في المرتبة الثانية مشكلة ) مليار ريال اـل في المئة  من إجـم
ق   ١٨,٢الواردات،  وبارتفاع نسبته  ا  .   في المئة عن العام السـاـب أـم

ة           )  مـلـيـار ريال ٦٣,٢(المواد الغذائية   ـث اـل ـث ة اـل ـب رـت ـم فقد احتلت اـل
ه          ١٥,٨بنصيب مئوي بلغ  ـت اع نســب ــي     ١٨,٦فـي الـمئة، وبارتـف ف

ة                 .  المئة ـب رـت ـم ة اـل ـي دـن ـع ـم ة واـل اوـي ـم واحتلت واردات المنتجات الكـي

٠
٥
١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥

2006 2007 2008 2009 2010

نسبة مئوية حسب مكوناتها الرئيسة من اإلجمالي) سيف(نصيب واردات المملكة : 2-10رسم بياني رقم  

آالت وأجهزة ومعدات آهربائية مواد غذائية منتجات آيماوية ومعدنية منسوجات وملبوسات
معادن عادية ومصنوعاتها أخشاب ومجوهرات معدات نقل سلع أخرى

٢٠١٠٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠**٢٠٠٩*٢٠٠٨
—————————————————————

-١١٧٣١٨١٠٣٠٩٣٩٩٠٢٧٢٧,٢٢٨,٨٢٤,٧٣,٩آالت وأجهزة ومعدات آهربائية
٦٢١٩٩٥٣٢٧٩,٨٦٣٢٠٢١٤,٤١٤,٩١٥,٨١٨,٦المواد الغذائية

٥٣٠٣٩٤٧٩٣٦٥٦٧٤٨١٢,٣١٣,٤١٤,٢١٨,٤منتجات آيماوية ومعدنية
١٣٨٧٥١٢٦٥٦١٣٣٨٧٣,٢٣,٥٣,٣٥,٨منسوجات وملبوسات

٦٦٠١٢٣٩٥٣٨٤٩٥٢٤١٥,٣١١,٠١٢,٤٢٥,٣معادن عادية ومصنوعاتها
٨٣٥٥٥٩٤٦٩٣٦٣١,٩١,٧٢,٣٥٧,٥أخشاب ومجوهرات

٧٧٦٢٠٦٢٢٨٧٧٣٦٢٨١٨,٠١٧,٤١٨,٤١٨,٢معدات نقل
٣٣٣٣٥٣٣٥٥٤٣٥٨٥٧٧,٧٩,٤٨,٩٦,٩سلع أخرى
٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٨٩,٨٤٠٠٧٣٦١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١١,٨المجموع

————————————————

جدول رقم ١٠-٣ : واردات الــمــملكـــة (سيف)
حسب مكوناتها الرئيسة

نسبة التغير النصيب المئويبمال يين الرياالت
السنوي ————————————————

* أرقام معدلة .                         ** بيانات أولية  .
المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط    .
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١١٦ 

ا    .  في المئة عن العام السابق ١١,٥وانخفاض نسبته  ـي ومن ثم ايطـاـل
ة    ٢,٧بنصيب بلغ )  مليار ريال ١٠,٨(في المرتبة التاسعة  ـئ في الـم

ــرة    .  في المئة ١٨,٧وبانخفاض بلغ  اـش وآانت تايلند في المرتبة الـع
ه   ٢,٠بنصيب بلغ ) مليار ريال ٧,٩( في المئة وبارتفاع بلغت نسبـت

ق              ٢,٠ اـب ام الـس ـع ن اـل ة ـع ـئ ل                .  في الـم رازـي ـب ا واـل ـي رـآ اءت ـت م ـج ـث
ــة                     ــ ــ ادي ـح ن اـل ب ـم راـت ـم ي اـل د ـف واستراليا وسويسرا وآندا والسوـي

غ              ـل ب ـب صــي ـن  ١,٣و   ١,٣و   ١,٦و   ١,٨عشرة إلى السادسة عشر ـب
ي واردات                   ١,٠و ١,١و ــاـل ــ ـم ــن إـج ــ ي م ــواـل ــ ــ في المئــة على الت

 .المملكـــة
 

ج            ـي ـل ـخ دول اـل وسجلت الواردات من دول مجلس التعاون ـل
غ            ٣٨,٤العربية ارتفاعًا بلغت نسبته  ـل ـب ـت ة ـل ـئ ار       ٦٧,٧في الـم ـي ـل ـم

ي    ١٦,٩م وبنصيب بلغ ٢٠١٠ريال خالل عام  اـل في المئة من إجـم
ة           . واردات المملكة ـي رـب ـع دول اـل ة اـل وبالنسبة للواردات من مجموـع

و              ٠,٨فقد سجلت انخفاضًا بلغت نسبته  ـح غ ـن ـل ـب ـت  ١٢,٢في المئة ـل
غ      ـل ي واردات                    ٣,٠مليار ريال، وبنصيب ـب اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة دول            .  م٢٠١٠المملكة لعام  ـي ـق ن ـب ة ـم فيما سجلت واردات المملـك
 ٧٩,٧م لتبلغ   ٢٠١٠في المئة في عام  ١٣٢,٣العالم ارتفاعًا نسبته 

ة     )  ٣-١٠رقم ( ويوضح الرسم البياني .  مليار ريال ـك ـل ـم واردات الـم
ام         ٢٠١٠حسب المنشأ لعام  ـع ة ـب ارـن ـعت          ٢٠٠٠م مـق ـف ث ارـت ـي م ـح

ام                ٨٠١,٢واردات المملكة من الصين بنسبة    الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف

ة                         رة دوـل ر ـست عـش ـب ن أـآ واردات ـم ات اـل اـن ـي وتوضح ـب
ذه              ٢٠١٠مصدرة للمملكة لعام  ن دول ـه واردات ـم اض اـل ـف م، انـخ

غ             ٨,٢المجموعة بنسبة بلغت  ـل ـب ـت ق ـل اـب ام الـس في المئة مقارنة بالـع
ي واردات         .  مليار ريال ٢٤١,٢نحو  اـل ـم ن إـج و انخفض نصيبها ـم

ة       ٦٠,٢في المئة في العام السابق إلى  ٧٣,٣المملكة من  ـئ ـم ي اـل . ـف
ى                ة األوـل ـب رـت ـم ي اـل  ٤٤,٤( وجاءت الواليات المتحدة األمريكية ـف

غ    )  مليار ريال ي واردات                    ١١,١بنصيب بـل اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة      ١٢,٩المملكة وبانخفاض عن العام السابق بلغت نسبته  ـئ ـم . في اـل

غ         )  مليار ريال ٤٠,٤( تلتها الصين في المرتبة الثانية   ـل ب ـب صــي ـن ـب
ة   ٠,٤في المئة وبانخفاض نسبته  ١٠,١ ـئ ان       .  في الـم اـب ـي اءت اـل وـج

ة       ٦,٦بنصيب بلغ  ) مليار ريال ٢٦,٥(في المرتبة الثالثة  ـئ ـم في اـل
ــة    .  في المئة ٢,٥وبانخفاض بلغت نسبته  ــ ثم ألمانيا بالمرتبة الرابـع

 ٩,٨في المئة وبانخفاض بلغ  ٦,٤بنصيب بلغ ) مليار ريال ٢٥,٨(
ثــم آــوريــا الــجــنــوبــيــة بــالــمــرتــبــة        .  فــي الــمــئــة عــن الــعــام الســابــق         

ال    ١٥,٦( الخـــامســــة  غ           )  مليار رـي ـل ب ـب صــي ـن ة          ٣,٩ـب ـئ ـم ي اـل ـف
ق     ٢,٢وبانخفاض نسبته  اـب ي          .  في المئة عــن العام الـس د ـف ـن ـه م اـل ـث
غ     )  مليار ريال ١٣,٤(المرتبة السادسة  ـل ة          ٣,٣بنصيب ـب ـئ ـم ي اـل ـف

ق             ٢,٥وارتفاع بلغ  اـب ام الـس ـع ــن اـل ــ ا        .  في المئة ع رنـس ت ـف ـل ـت واـح
غ       )  مليار ريال ١٢,١( المرتبة السابعة  ـل ة          ٣,٠بنصيب ـب ـئ ـم ي اـل ـف

ت  .  في المئة ١٥,٥وبانخفاض نسبته  وفـــــــــي المرتبة الثامنة آاـن
غ       )  مليار ريال ١١,٤( المملكة المتحدة  ـل ة          ٢,٨بنصيب ـب ـئ ـم ي اـل ـف

٢٠١٠٢٠١٠** ٢٠٠٩* ٢٠١٠٢٠٠٨**٢٠٠٩*٢٠٠٨
—————————————————————

-٥٩١٠٧٥٠٩٩٩٤٤٤٣٣١٣,٧١٤,٢١١,١١٢,٩الواليات المتحدة األمريكية
-٤٧٥٤١٤٠٦٠١٤٠٤١٩١١,٠١١,٣١٠,١٠,٤الصين الشعبية

-٣٥٢٥١٢٧١٤٢٢٦٤٦٢٨,٢٧,٦٦,٦٢,٥اليابــان
-٣٢٠٤٧٢٨٥٧٢٢٥٧٨٥٧,٤٨,٠٦,٤٩,٨ألمانيـــــا

-١٩٢١٨١٥٩٣١١٥٥٨٠٤,٥٤,٤٣,٩٢,٢آوريا الجنوبية
١٨٠١٢١٣٠٩٥١٣٤٢٤٤,٢٣,٧٣,٣٢,٥الهند
-١٥٢٤٤١٤٣٤٦١٢١٢٥٣,٥٤,٠٣,٠١٥,٥فرنسا

-١٥٢٢٥١٢٨٤٢١١٣٦٧٣,٥٣,٦٢,٨١١,٥المملكة المتحدة
-١٧٢٨٨١٣٢٥٠١٠٧٧٦٤,٠٣,٧٢,٧١٨,٧ايطاليا
٧٨٣٢٧٧٦٤٧٩٢٠١,٨٢,٢٢,٠٢,٠تايالند
٧١٨١٦٣١٤٧١٦٨١,٧١,٨١,٨١٣,٥ترآيا

-١٠٨٥١٨٩٦٤٦٢٦٨٢,٥٢,٥١,٦٣٠,١البرازيل
-٩٢٧٤٦٢٥٦٥٤٠٨٢,١١,٧١,٣١٣,٦استراليا
-٧٧٤٠٦٢٨٣٥٢٥١١,٨١,٨١,٣١٦,٤سويسرا

-٦٧٩٦٥١٦٩٤٥٩٧١,٦١,٤١,١١١,١آندا
-٥٨٥٤٥٢٦١٤١٨٧١,٤١,٥١,٠٢٠,٤السويد

-٣١٤٤٦١٢٦٢٧٨٩٢٤١١٧٠٧٢,٨٧٣,٣٦٠,٢٨,٢مجموع الدول الست عشرة
٣٩٢٥٧٤٨٨٩٥٦٧٦٥٤٩,١١٣,٦١٦,٩٣٨,٤مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي  *** 

-١٣٤٢٥١٢٢٨٥١٢١٨٣٣,١٣,٤٣,٠٠,٨مجموعة الدول العربية األخرى
٦٤٦١٠٣٤٣٢١٧٩٧٢٩١٥,٠٩,٦١٩,٩١٣٢,٣بقية دول العالم

٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١١,٨إجمالي الواردات  (سيف)
٣٧٧٤١١٣٠٦١١٥٣٣٢٠٤١الواردات (فوب)

النصيب المئوي
——————————————————————————

نسبة التغير 
السنوي

جدول رقم ١٠-٤ : واردات الـمـملـكـــة حسب الـمـنـشأ
بماليين الرياالت

* أرقام معدلة .                                  ** بيانات أولية  .
*** تشمل إعادة التصدير.

ط  . المصدر :  مصلحة اإل حصاءات العامة  والمعلومات، وزارة االقتصاد و التخطـي
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١١٧ 

ة          ٢٠١٠وتشير البيانات التفصيلية لعام   ـم ـي اع ـق ـف م إلى ارـت
مليار ريال  ٣٢,٥صادرات المنتجات الصناعية األخرى لتبلغ نحو 

ك         ٢٠٠٩في المئة مقارنة بعام  ١٨,٦بارتفاع نسبته  ذـل ة ـب ـل حــت م، ـم
ي صـادرات                اـل ي إجــم وي ـف ـئ ـم المرتبة األولى من حيث نصيبها اـل
ـغت        ـل ة ـب القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية بنسـب

وتلتها صادرات المواد الكيماوية البالستيكية بمبلغ .  في المئة ٧٦,٨
ام                    ٦٧,٦مليار ريال بارتفاع نسبته    ٨,١ ـع اـل ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ه              ـت ـغت نســب ـل ي                  ١٩,١السابق، وبنصيب ـب اـل ن إجــم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
رة   .  الصادرات الممولة بواسطة المصارف وجاء في المرتبة األخــي

ا             درـه ة ـق ـم ـي ار       ١,٧الصادرات الزراعية والحيوانية محققة ـق ـي ـل ـم
ب   ٦٥,٥ريال بارتفاع نسبته  في المئة مقارنة بالعام السابق وبنصـي

ي       ٤,١بلــغ  ــاـل م        ( في المئــة من اإلجـم ــدول رـق ــ ورسـم     ٥-١٠ج
 ). ٤-١٠بيـاني رقـم 

 
ت صـادرات         ٢٠١١وخالل الربع األول من عام     م، سـجــل

القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية ارتفاعًا بلـغت  
ع             ١٢,٩في المئـــة لتبلغ  ٦٠,٤نسبته  رـب اـل ة ـب ارـن ـق ال ـم مليــار رـي

ال         ٨,٠م التي بلغت فيه ٢٠١٠األول مـن عــام  ار رـي ـي جـدول  ( مـل
 ).٥-١٠رقم 

 

ال    ٤٠٤١٩(م ٢٠١٠ ام          )  مليون رـي ـع ة ـب ارـن ـق  ٤٤٨٥( م   ٢٠٠٠ـم
 ).مليون ريال

 
 صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية

واسـطـة                            ة ـب وـل ـم ـم خـاص اـل طـاع اـل ـق ت صـادرات اـل سجــل
ه             )  االعتمادات المسددة(المصارف التجارية  ـت ـغت نســب ـل اعـًا ـب ارتـف

ة   ٢٠١٠مليار ريال خالل عام  ٤٢,٣في المئة لتبلغ  ٢٧,١ ارـن م مـق
وارتفعت نسبة صادرات .  م٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٣٣,٣بنحو 

ى     ي     ٣٦,٠القطاع الخاص الممولة بواسطة القطاع المصرفي إـل ـف
ة خـالل عـام                  طــي ـف ـن ر اـل م ٢٠١٠المئة  من إجمالي الصادرات غـي

ة       ٢٩,٠مقارنة بنحو  طــي ـف ـن في المئة من إجمالي الصادرات غير اـل
ة   ).  ٥-١٠جدول رقم ( م ٢٠٠٩لعام  ورغم ارتفاعها، ما زالت نســب

ة          ـي دـن ـت ة ـم صادرات القطاع الخاص إلى إجمالي الصادرات النفطــي
ن الصـادرات          رًا ـم ـي وربما يعزى تدني تلك النسبة إلى أن جزءًا آـب
ي       ن ـف غير النفطية يسدد بوسائل مصرفية أخرى تتم بين المصـدرـي
ج                                  اـم رـن ل ـب ـــث وردة م ســت ـم دول اـل ي اـل ن ـف وردـي ســت ـم ة واـل ـك ـل المـم
ك                          ـن ـب ي اـل ل الصـادرات ـف وـي ـم ج ـت اـم رـن ة، وـب ودـي الصادرات الســع
دوق            دى صــن ة ـل ـي رـب اإلسالمي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة الـع
ن داخـل        صـدرـي النقد العربي، والتحويالت المباشرة إلى حساب الـم

 .المملكة أو خارجها

الربعيالسنوي٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١
———————————————————————

٤٤٠١٠٤٣١٧٢٦٣٢٦٥٣١٣.١٤.١٤.١٤.١٦٥.٥٦٢.٨منتجات زراعية وحيوانية

٧٤٥٤٤٨٢١٨٠٧٨١٦٨٣١٩٦١١٤.٥١٩.١٢٠.٩١٥.٢٦٧.٦١٦.٦المواد الكيماوية البالستيكية

٣٣٨٥٩٢٧٤٠٦٣٢٤٩٥٦٠٣٧١٠٤١٤٨٢.٤٧٦.٨٧٥.٠٨٠.٧١٨.٦٧٢.٥منتجات صناعية أخرى

٤١٧٥٣٣٣٢٧٠٤٢٢٩٩٨٠٤٦١٢٩٠٧١٠٠.٠١٠٠.٠١٠٠.٠١٠٠.٠٢٧.١٦٠.٤المجموع

نسبة المجموع إلى إجمالي 
٣٤.٣٢٩.٠٣٦.٠الصادرات غير النفطية

——————

* تمثل االعتمادات المسددة .

——————

——————————————

——————
الربع األولالربع األول

—————————————————
نسبة التغير

جدول رقم ١٠-٥: صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية*

النصيب المئويبماليين الرياالت

أ    رسم بياني رقم  ١٠-٣: واردات المملكة حسب المنش

١٩,٧٪
٤,٢٪

٨,٣٪
١٠,٧٪

٣,٥٪٤,١٪

٤٩,٥٪

م٢٠٠٠

١١,١٪ ٢,٧٪ ٦,٤٪
٦,٦٪

١٠,١٪
٥٩,٢٪٣,٩٪

م٢٠١٠

الواليات المتحدة االمريكية ايطاليا المانيا اليابان الصين الشعبية آوريا الجنوبية دول العالم األخرى
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١١٨ 

مــولــة                  طــاع الــخــاص الـــم ات صــادرات الـــق كــوـن وحـسب ـم
ام               ن ـع ع األول ـم رـب ـل د     ٢٠١١بواسطة المصارف التجارية ـل ـق م ـف

ال   ٥٣١بلغت قيمة الصادرات الزراعية والحيوانية نحو  مليون رـي
ام                       ٦٢,٨بارتفاع نسبته  ـع ن اـل ع األول ـم رـب اـل ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ في الـم

السابق، وبلغ نصيبها المئوي من إجمالي صادرات القطاع الخاص 
ام                     ن ـع ع األول ـم رـب ي اـل ة ـف ارـي ـج ـت الممولة بواسطة المصارف اـل

في المئة  وهو نصيبها نفسه في الربع األول من عام  ٤,١م ٢٠١١
ة      .  م٢٠١٠ ـي ـك ـي ـت وبلغت قيمة صادرات المنتجات الكيماوية والبالـس

في المئة مقارنة بالربع  ١٦,٦مليار ريال بارتفاع  نسبته  ٢,٠نحو 
ي   ١٥,٢المقابل من العام السابق، وبنصيب بلغ  في المئة من إجماـل

ة          ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم . صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة اـل
رى         ات األـخ ـج ال          ١٠,٤آما بلغت قيمة صادرات المنـت ار رـي ـي ـل ـم

ن       ٨٠,٧في المئة، وبنصيب بلغ  ٧٢,٥بارتفاع نسبته  ــة ـم في المـئ
 . اإلجمالي

 واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية
طـة                    واـس ة ـب وـل ـم ـم ـخاص اـل طـاع اـل تشير بيانات واردات الـق

ة     ة                     ( المصارف التجارـي ـل رـس ـم ر اـل ـي واـت ـف ددة واـل ـس ـم ادات اـل ـم ـت االـع
ة        ١٦,٩م إلى ارتفاع التمويل بنسبة ٢٠١٠لعام ) للتحصيل ـئ ـم ي اـل ـف

و          ١٨٩,٠ليبلغ  ـح غ ـن اـل  ١٦١,٧مليار ريال مقارنة بالعام السابق الـب
م       ( مليار ريال    دول رـق طـاع               ).  ٦-١٠ـج ـق ة واردات اـل ـب ـغت نـس ـل وـب

ة             ـم ـي ي ـق اـل ـم ن إـج الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية ـم
ة             ٥٦,٦م نحو ٢٠١٠واردات المملكة لعام  ـب ـس ـن ة ـب ارـن ـق في المئة ـم

 .في المئة خالل العام السابق ٤٥,١قدرها 
  
ل              ٢٠١٠وآان االرتفاع خالل عام     وـي ـم اع ـت ـف ب ارـت ـب م بـس

و                   ٤٨,٩الواردات من السيارات بنسبة  ـح غ ـن ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم  ٣٤,٣في اـل
ة          ٣١,٧وارتفع تمويل واردات اآلالت بنسبة   .  مليار ريال ـئ ـم ي اـل ـف

اء               .  مليار ريال ٢٠,١ليبلغ  ـن ـب واد اـل ن ـم واردات ـم وارتفع تمويل اـل
غ        ٣٠,٧بنسبة  ـل ـب ـي ال         ١٥,٤في المئة ـل ار رـي ـي ـل ل        .  ـم وـي ـم ع ـت ـف وارـت

غ                  ١٤,١الواردات من المواد الغذائية بنسبة    ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل  ٢٠,٩ـف
ة     .  مليار ريال ـب  ٦,٦وارتفع تمويل الواردات من السلع األخرى بنـس

ال       ٨٩,٧في المئة ليبلغ  ار رـي ـي ـل ن              .  ـم واردات ـم ل اـل وـي ـم ع ـت ـف وارـت

١١,١٪ ١٨,٢٪
٢,٠٪

١٠,٧٪
٨,٢٪

٢,٥٪
٤٧,٥٪

واردات القطاع الخاص : ٥-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١٠الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

مواد غذائية سيارات  منسوجات ومالبس 
آالت  مواد بناء أجهزة  
سلع أخرى

٤,١٪ ١٩,١٪

٧٦,٨٪

صادرات القطاع الخاص : ٤-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١٠الممولة بواسطة المصارف التجارية عام 

منتجات زراعية وحيوانية المواد الكيميائية والبالستيكية
مواد صناعية أخرى

ال  ٤,٧في المئة ليبلغ  ٤,٨األجهزة بنسبة  ـخـفض         .  مليار رـي ا اـن ـم ـي ـف
ة          ١٧,٤تمويل الواردات من المنسوجات والمالبس بنسبة    ـئ ـم ي اـل ـف

 مليار ريال ٣,٨ليبلغ 
 

طـاع                       ـق ي واردات اـل اـل ـم ن إـج وي ـم ـئ ـم وبالنسبة للنصيب اـل
ل                              وـي ـم ل ـت ـت ة، اـح ارـي ـج ـت صـارف اـل ـم طـة اـل واـس ة ـب وـل ـم الخاص الـم

غ     ي     ٤٧,٥الواردات من السلع األخرى المرتبة األولى بنصيب بـل ـف
ة  .  المئة من اإلجمالي تالها تمويل الواردات من السيارات في المرتـب

ي          ١٨,٢الثانية بنصيب بلغت نسبته  اـل ـم ن اإلـج ة ـم ل   .  في المـئ ـت واـح
غ                    ـل ب ـب صــي ـن ة ـب ـث اـل ـث ة اـل ـب تمويل الواردات من المواد الغذائية المرـت

وجاء تمويل الواردات من اآلالت في .  في المئة من اإلجمالي ١١,١
ة   ١٠,٧المرتبة الرابعة بنصيب مئوي بلغ  ـئ ل        .  في الـم وـي ـم ا ـت الـه وـت

زة، وواردات                 ـه ن األـج واردات ـم اء، واـل ـن ـب آل من واردات مواد اـل
غ            ـل وي ـب ـئ ي     ٢,٠و   ٢,٥و   ٨,٢المنسوجات والمالبس  بنصيب ـم ـف

 ).٥-١٠رسم بياني رقـم (المئة على التوالي 
 

وحــقــقــت واردات الــقــطــاع الــخــاص الــمــمــولــة بــواســطــة                  
ام            ن ـع ًا      ٢٠١١المصارف التجارية خالل الربع األول ـم اـع ـف م ارـت

ع األول       ٥٠,٦في المئة لتبلغ  ١٥,٧نسبته  رـب اـل مليار ريال مقارنة ـب
الل          .  مليار ريال ٤٣,٧م البالغة ٢٠١٠من عام  اع ـخ ـف ود االرـت ـع وـي

واردات         ٢٠١١الربع األول من عام  ن  اـل م إلى ارتفاع تمويل آل ـم
ي          ٣٥,٩من السيارات  بما نسبته  واـل غ ـح ـل ار       ٩,٤في المئة ليـب ـي ـل ـم

ام                      ٦,٩ريال مقارنة بمبلغ  ـع ن اـل ل ـم اـب ـق ـم ع اـل رـب ي اـل مليار ريال ـف
ة       ـب ـس ة          ٢٨,١السابق، وتمويل الواردات من مواد البناء بـن ـئ ـم ي اـل ـف

غ        ٤,٢ليبلغ  ـل ـب ـم ع                 ٣,٣مليار ريال مقارنة ـب رـب ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
 ١٥,٤المقابل من العام السابق، وتمويل الواردات من اآلالت بنسبة   

ي             ٥,٠مليار ريال مقارنة بمبلغ    ٥,٧في المئة ليبلغ  ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
رى    الربع المقابل من العام السابق، وتمويل الواردات من السلع األـخ

غ          ٢٤,٨في المئة ليبلغ  ١٧,٣بنسبة  ـل ـب ـم  ٢١,١مليار ريال مقارنة ـب
ق       اـب ام الـس ـع ـعت واردات      .  مليار ريال في الربع المقابل من اـل ـف وارـت

الــقــطــاع الــخــاص الــمــمــولــة بــواســطــة الــمــصــارف الــتــجــاريــة مــن               
غ       ٢,٦المنسوجات والمالبس بما نسبته  ـل ـب ون       ٨٦٥في المئة لـت ـي ـل ـم

ام          ٨٤٢ريال مقارنة بحوالي  ـع ن اـل ل ـم مليون ريال في الربع المقاـب
ة          .  السابق ـب ـس ـن زه ـب  ١٧,٤بينما انخفض تمويل الواردات  من األجـه
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ال          ١,٥مليار ريال مقارنة بمبلغ  ١,٢فــي المــئة  ليبلغ  ار رـي ـي ـل ـم
ن        .  في الربع المقابل من العام السابق واردات ـم ل اـل وانخفض تموـي

 .مليار ريال ٤,٣في المئة ليبلغ  ١٥,٠المواد الغذائية بنسبة 
 

طـاع                    ـق ي واردات اـل اـل ـم ن إـج وي ـم ـئ وبالنسبة للنصيب الـم
ام      ن ـع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية للربع األول ـم

ة                    ٢٠١١ ـب رـت ـم رى اـل ع األـخ ـل ن الـس واردات ـم م فقد احتل تمويل اـل
ي         ٤٩,١األولى بنصيب  اـل ـم ن اإلـج ل           .  في المئة ـم وـي ـم ل ـت ـت م اـح ـث

ب          صــي ـن ن             ١٨,٦واردات السيارات المرتبة الثانية ـب ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ب    .  اإلجمالي صــي وجاء تمويل واردات اآلآلت في المرتبة الثالثة بـن

اء     .  في المئة من اإلجمالي ١١,٤مئوي بلغ  ة ـج وفي المرتبة الرابـع
ة    ٨,٥تمويل واردات المواد الغذائية بنصيب بلغت نسبته  ـئ ـم . في اـل

ب                    صــي ـن اء ـب ـن ـب واد اـل ل واردات ـم وـي وجاء في المرتبة الخامسة تـم
واردات           .  في المئة ٨,٣مئوي بلغت نسبته  ن اـل ل ـم ل ـآ وجاء تموـي

ب     صــي من األجهزة والمالبس والمنسوجات  في المرتبة األخيرة بـن
 .في المئة على التوالي ١,٧في المئة  ٢,٤بلغت نسبته 

 
 آمية الصادرات عبر الموانئ

ئ                          واـن ـم ـل ة ـل اـم ـع ة اـل ـس ؤـس ـم ن اـل وفقًا للبيانات الصـادرة ـع
ة   ١,٤ارتفعت الصادرات بالطن عبر موانئ المملكة بنسبة  في المـئ

غ         ٢٠١٠خالل عام    ـل ـب ـت ي               ٩٣,٠م ـل ون طـن وزـن ـي ـل ل     ( ـم ـم ال تـش
ة                  )  صادرات النفط الخام ـغ اـل ـب ق اـل اـب ام الـس ـع ي اـل مقارنة بكمياتها ـف

 ).٧-١٠جدول رقم (مليون طن وزني  ٩١,٨
 

ي     ١٠,٠وحققت صادرات المواد الكيماوية زيادة نسبتها   ـف
ام        ٢١,١المئة مـن  ي ـع ي          ٢٠٠٩مليون طن ـف واـل ى ـح  ٢٣,٢م إـل

ام       اء               .  م٢٠١٠مـلـيون طن في ـع ـن ـب واد اـل ـعت صـادرات ـم ـف وارـت
مليون طن مقارنة بالعام  ١٥,٩في المئة لتبلغ  ٢٧,٨والحديد بنسبة 

ي        واـل ون طـن         ١٢,٤السابق البالغة ـح ـي ـل ضـت            .  ـم ـف ـخ ن اـن ـي ي ـح ـف
ة       ـب ـس ي     ٧,٤الصادرات من المنتجات النفطية المكررة والـغاز بـن ـف

ة          ٥١,١المئة لتبلغ  ـغ اـل ـب  ٥٥,٢مليون طن مـقـارنة بالعام السابق اـل
ة         .  مليون طن ـب ـس ـن ي     ٧,٤وانخفضت صادرات المواد األخرى ـب ـف
ون   ٣,٠مليون طن مقارنة بالعام السابق البالغة  ٢,٨المئة لتبلغ  ملـي

 . طن
 

ئ         واـن ـم ر اـل وبالنسبة للنصيب المئوي لكمية الصادرات عـب
ررة                ٢٠١٠لعام  ـك ـم ة اـل طــي ـف ـن ات اـل ـج ـت م، فقد احتلت صادرات المـن

ة        ٥٤,٩والغاز المرتبة األولى بنسبة  ـب ـس ـن  ٦٠,٢في المئة مقارنة ـب
ق  ة                   .  في المئة في العام الساـب اوـي ـم ـي ـك واد اـل ـم م صـادرات اـل ن ـث وـم

ي             ٢٥,٠بالمرتبة الثانية بنصيب بلغت نسبته  اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم في اـل
د                  .  الصادرات عبر الموانئ دـي ـح اء واـل ـن ـب واد اـل ا صـادرات ـم وتلتـه

ه          ـت ـب ة         ١٧,١بالمرتبة الثالثة بنصيب بلـغت نـس ـئ ـم ي اـل ت    .  ـف ـل ـت واـح
ه      ـت ي     ٣,٠صادرات المواد األخرى المرتبة األخيرة بنصيب نسـب ـف

 ).٦-١٠رسم بياني رقـم (المئة 

٢٥,٠٪

٥٤,٩٪

١٧,١٪ ٣,٠٪

صادرات المملكة عبر : ٦-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١٠الموانيء عام 

مواد آيماوية منتجات نفطية مكررة وغاز
مواد بناء وحديد مواد أخرى

الربعي السنوي٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١
——————————————————————

-٢٧٧٦١١٨٣٦٣٢٠٩٤٥٥٠٧٦٤٣١٦١١,٤١١,١١١,٦٨,٥١٤,١١٥,٠مواد غذائية
٢٥٧١١٢٣٠٣٤٣٤٣٠٨٦٩٣٨٩٤٢٧١٤,٢١٨,٢١٥,٩١٨,٦٤٨,٩٣٥,٩سيارات

٢,٦-٤٦٤٩٤٥٩٧٣٧٩٨٨٤٢٨٦٥٢,٨٢,٠١,٩١,٧١٧,٤منسوجات ومالبس
١٣٦٨٧١٥٢٨٤٢٠١٣٠٤٩٧٨٥٧٤٥٩,٥١٠,٧١١,٤١١,٤٣١,٧١٥,٤آالت

١٩٠١٢١١٧٨٧١٥٤٠٦٣٢٨١٤٢٠١٧,٣٨,٢٧,٥٨,٣٣٠,٧٢٨,١مواد بناء
-٥٧٧٧٤٤٧٢٤٦٨٦١٤٦٤١٢٠٩٢,٨٢,٥٣,٣٢,٤٤,٨١٧,٤أجهزة

١١٥٨٥٠٨٤١٨٣٨٩٧٠٠٢١١٤٠٢٤٨٠٤٥٢,١٤٧,٥٤٨,٤٤٩,١٦,٦١٧,٣سلع أخرى
٢١٢٤٤٧١٦١٧٢٠١٨٨٩٧٣٤٣٧١٩٥٠٥٦٧١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٦,٩١٥,٧المجموع

نسبة المجموع إلى 
الواردات (سيف)

٤٩,٢٤٥,١٤٧,٢

——————————————

جدول رقم ١٠-٦ : واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية* 
النصيب المئوي

نسبة التغير

ة  . * تمثل االعتمادات المسددة والفواتير المرسلة للتحصيل عن طريق المصـارف التجارـي

الربع األولالربع األول

بماليين الرياالت
———————————————————

————————————————————
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ة           .  في المئة ٣٤,٦نسبته  ـب رـت ـم اـل ة ـب ـي ذاـئ وجاءت واردات المواد الـغ
ه               ـت ـب ـغت نـس ـل ئ ـب واـن ـم الثانية بنصيب من إجـمالي الواردات عبر اـل

ة              .  في المئة ٣٣,٤ ـب رـت ـم رى اـل واد األـخ ـم بـيـنـما احتلت واردات اـل
غ           ـــل ب ب صــي ة         ٢٧,٠الثالثة بـن ـئ ـم ي اـل واد        .  ـف ـم اءت واردات اـل وـج

ن                     وي ـم ـئ ب ـم صــي ـن ن ـب ـي رـت ـي الصناعية والمعدات بالمرتبتين األـخ
ي     ١,٧في المئـــة    و    ٣,٣إجمالي الواردات عبر الموانئ بلــغ  ـف

 ).٧-١٠رسم بياني رقـم (المئة على التوالي 
 

وبالنسبة لعدد السيارات والمواشي الحية المستوردة، بلغت  
ام              ـع ئ ـل واـن ـم ق اـل م ٢٠١٠واردات المملكة من السيارات عن طرـي

ة    ٢٢,٥ألف سيارة بارتفاع بلغت نسبته  ٦٩٢نحو  ارـن في الـمئة مـق
ـغت واردات          .  ألف سيارة ٥٦٥بالعام السابق والبالغة  ـل ن ـب ـــي في ح

و       ٢٠١٠المملكة من المواشي الحية لعام  ـــح ون رأس         ٥,٠م ن ـي ـل ـم
في المئة مقارنة بالعام السابق  ١٧,١مــن الماشــية بارتفاع نســبته 

 .مليـون رأس مـن الماشيــة ٤,٣البالغة نحو 
 

التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية

سجل صافي التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع دول  
 ٤٠,١م عجزًا بلغ   ٢٠١٠مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 

و                 ـح غ ـن ـل ز ـب ـج ل ـع ام                ١١,٤مليار ريال مقاـب ي ـع ال ـف ار رـي ـي ـل ـم
ن دول          ).  ٩-١٠جدول رقم ( م ٢٠٠٩ ة ـم ـك ـل ـم وسجلت واردات الـم

ة    ٣٨,٤مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا نسبته  ـئ في الـم
ي         ٤٨,٩م مقابل ٢٠١٠مليار ريال عام  ٦٧,٧لتبلغ  ال ـف ار رـي ملـي

ه            .  العام السابق ـت ـب ا نـس وتشكل واردات المملكة من دول المجـلس ـم
وانخفضت صـادرات  .  في المئة من إجمالي واردات المملكة ٢٠,٣

ام           ٢٦,٥المملكة إلى دول المجلس بنسبة  ي ـع ة ـف م ٢٠١٠في المـئ
ه                  ٢٧,٦مقارنة  بالعام السابق لتبلغ  ـت ـب ا نـس ل ـم ـث ـم ال، وـت مليار رـي

 .في المئة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية ٢٣,٥
 

ة                   ـي رـب ـع ارات اـل ة اإلـم ة أن دوـل ـي وتوضح البيانات التفصيـل
اـئض              ر ـف ـب ت أـآ ـل ال         ٢٨,٩( المتحدة سـج ار رـي ـي ـل ا        )  ـم ـه ادـل ـب ي ـت ـف
ن                 ٢٠١٠التجاري مع المملكة خالل عام  رـي ـح ـب ة اـل ـك ـل ـم ا ـم ـه ـت م، تـل

غ              ١٤,٣بفائض بلغ  ـل اـئض ـب ـف ان ـب  ٣٧٣مليار ريال ثم سلطنة عـم

 آمية الواردات عبر الموانئ
ام                         ـع ة ـل ـك ـل ـم ـم ئ اـل واـن ر ـم ـب واردات ـع م ٢٠١٠ارتفعت اـل
مليون طـن مقارنة بالعام  ٥٩,٣في الـمئة لتبلغ نحو  ١٥,٥بـنـسـبة 

و           ـح ة ـن ـغ اـل ون طـن            ٥١,٤السابق الـب ـي ـل ــم       ( ـم ــدول رق ). ٨-١٠ج
ويـعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع الواردات عبر الموانئ من المواد 

ي            ٧٨,٦الصناعية بنسبة  واـل غ ـح ـل ـب ـت ون طـن          ٢,٠في المئة ـل ـي ـل ـم
واردات     . مليون طن في العام السابق ١,١مقارنة بنحو  وارتفـعت اـل

و           ٣٣,٦من مواد البناء والحديد بنسبة  ـح غ ـن ـــل  ٢٠,٦في المئة لـتــب
ي          ١٥,٤م مقارنة بـنـحو ٢٠١٠مليون طن  في عام  ون طـن ـف ـي مـل

ي     ١٨,٠وارتفعت الواردات من المعدات بما نسبته .  العام السابق ـف
ل            ١,٠المئة لـتبلغ حوالي  اـب ـق ي             ٠,٩مليون طـن ـم ون طـن ـف ـي ـل ـم

ه           .  الـعـام السابق ـت ـب ا نـس ـم ة ـب وارتفعت الـواردات من المواد الغذائـي
و            ١٩,٨في المئة لـتـبـلغ نحو  ٨,٠ ـح ـن ة ـب ارـن ـق  ١٨,٤مليون طن ـم

ق     اـب ن                 .   مليون طن فـي العام الـس واردات ـم ـعت اـل ـف ن ارـت ـي ي ـح ـف
ــون طــن       ١٦,٠في المئة لتبلغ  ١,٩المواد األخرى بما نسبته  مـلــي

 .مليون طن في الـعـام الـسابق ١٥,٧مقارنة بنحو 
 

ر       ـــب وبـالـنسبة للنصيب المئوي لمكونات آمية الواردات ع
د        ٢٠١٠موانئ المملكة لعام  دـي ـح اء واـل ـن م، احتلت واردات مواد الـب

ـغت        ـل ئ ـب المرتبة األولى بنصيب من إجمالي الـواردات عبر المواـن

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————

١٨٢٣٤١٨٧٤٧١٩٤١٤٢١١٢٥٢٣٢٣٨٢٣,٠٢٥,٠١٠,٠مواد آيماوية

-٥٩٦٨٩٥٥٨٠٦٥٦٦٠٦٥٥٢٢٤٥١١١٧٦٠,٢٥٤,٩٧,٤منتجات نفطية مكررة وغاز

١٠٠٠٤١١٦٥٥١٢٥٢٤١٢٤٤٠١٥٨٩٨١٣,٦١٧,١٢٧,٨مواد بناء وحديد

-٢٨٠١٢٧٩٣٢٨٥٠٣٠٠٣٢٧٨١٣,٣٣,٠٧,٤مواد أخرى

٩٠٧٢٨٨٩٠٠١٩١٣٩٤٩١٧٩٢٩٣٠٣٤١٠٠,٠١٠٠,٠١,٤المجموع

جدول رقم ١٠-٧: آمية الصادرات عبر الموانئ* 
بآالف األطنان

———————————————————————
النصيب المئوي

————————

* ال تشمل صادرات النفط الخام .

ئ . المصدر: المؤسسة العامة للمواـن

نسبة التغير 
السنوي

٣٤,٦٪٣٣,٤٪

١,٧٪
٣,٣٪ ٢٧,٠٪

واردات المملكة عبر : ٧-١٠رسم بياني رقم 
م ٢٠١٠الموانئ عام 

مواد غذائية مواد بناء وحديد معدات
مواد صناعية مواد أخرى
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ت             .  مليون ريال وـي ـك ة اـل ع دوـل ة ـم وسجل الميزان التجاري  للمملـك
ام       ٢,٢فائضًا بلغ  طـر           ٢٠١٠مليار ريال خالل ـع ة ـق ع دوـل م، وـم
 . مليار ريال ١,٢فائضًا بلغ 

 
ن دول                      ة ـم طــي ـف ـن ر اـل ـي ة ـغ ـك ـل وتشير بيانات واردات المـم

دة   ٢٠١٠المجلس لعام  ـح م إلى استمرار دولة اإلمارات العربية المـت
ال،          ٤١,٤في المرتبة األولى أآبر مصّدر للمملكة بمبلغ  ار رـي ـي ـل ـم

ه                    ـت ـب ا نـس دة ـم ـح ـت ـم ة اـل ـي رـب ـع وتمثل الواردات من دولة اإلمارات اـل
ن دول       ٦١,٢ في المئة من إجمالي واردات المملكة غير النفطية ـم
غ          .  المجلس ـل ـب ـم ة ـب  ١٨,٠وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانـي

غ              .  في المئة ٢٦,٦مليار ريال مشكلة نسبته  ـل ـب ـم طـر ـب ة ـق تلتها دوـل
ت             ٥,٣مليار ريال مشكلة ما نسبته  ٣,٥ وـي ـك ة اـل م دوـل في المئة، ـث

ان   ٣,٥مليار ريال ونسبة  ٢,٤بمبلغ  في المئة،  وأخيرًا سلطنة عـم
 .في المئة ٣,٤مليار ريال ونسبة  ٢,٣بمبلغ 

  
ـلس             ـج دول ـم ة ـل أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطــي

ام                    ـع ة ـل ـي رـب ـع ج اـل ـي ـل ـخ ة            ٢٠١٠التعاون لدول اـل ت دوـل د ظــل ـق م، ـف
اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى حيث صدرت المملكة 

ن          ٤٥,٤مليار ريال، أي ما يعادل  ١٢,٥لها ما قيمته  ة ـم ـئ ـم في اـل
ـلس             ـج ـم دول اـل ة ـل طــي اءت  .  إجمالي صادرات المملكة غير النـف وـج

ه    ٤,٨دولة قطر في المرتبة الثانية بمبلغ  ـت مليار ريال، أي ما نســـب
ا            ٤,٦تلتها دولة الكويت بمبلغ . في المئة ١٧,٣ ال أي ـم ار رـي ـي مـل
ـغت صـادرات              .  في المئة ١٦,٨نسبته  ـل ث ـب ـي ن ـح ثم مملكة البحرـي

ة  ١٣,٣مليار ريال أي ما نسبته  ٣,٧المملكة إليها حوالي  . في المـئ
ــه        ٢,٠وأخيرًا سلطنة ُعمــان بمبلغ  ــ ـت  ٧,٢مليار ريـال أي ما نسـب

 .في المئــة
 

ن من                    ي اري ج ت اء ال م الشرآ التبادل التجاري غير النفطي مع أه
 الدول العربية

ع                 ة ـم ـك ـل ـم ـم ـل طـي ـل ـف تشير بيانات التبادل التجاري غير الـن
ة  ( الدول العربية  ـي ) باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العرـب

ام                ١١,٥إلى تسجيل فائض للمملكة بلغ    ـع ال ـل ار رـي ـي ـل م  ٢٠١٠ـم
ــام       ١٠,٧مقـابل فـائـض بلغ  ـع م     ( م   ٢٠٠٩مليار ريال ـل دول رـق ـج

اضـًا           ).  ١٠-١٠ ـف ـخ ة اـن ـي رـب ـع وسجلت واردات المملكة من الدول اـل
م ٢٠١٠مليار ريال في عام  ١٢,٢في المئة لتبلغ  ٠,٨بلغت نسبته 

ة    ١٢,٣مقابل  ـك مليار ريال في العام السابق، وتشكل واردات الممـل

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
—————————————————————————————————

-٤١٣٧٩١٢٥١٧٢٨٨٦٢-٢٤٩٦٧١٧٧١٢٧٢٥٥-٢٣٣٠٤١٧٣٧٧٥٩٢٧اإلمارات

-١٧٩٦٣٣٦٧٠١٤٢٩٣-١٧٩١٣٥٨٥٦١٢٠٥٧-١٨٦٨٣٥٥٧٧١٣١٠٦البحرين

١٧٩١٥٥٨٣٣٧٩٢١٨٥٤٤٩٠٠٣٠٤٦٢٣٩٢٤٦٣٤٢٢٤٢الكويت

١٢٥٦٥٩٩٣٤٧٣٧١٧٩٦٦٩٤٤٥١٤٨٣٥٥٤٤٧٧٨١٢٢٤قطر

-٢٣٦٦١٩٩٣٣٧٣-٢١٣٨٢٥١٦٣٧٨٢٣٦٥٢١٢٨٢٣٧عمان

-٦٧٦٥٤٢٧٥٩٢٤٠٠٦٢-٤٨٨٩٥٣٧٥٤٠١١٣٥٥-٣٩٢٥٧٣٤١٣٥٥١٢٢المجموع

***٢٠١٠
—–———————————

* تشمل إعادة التصدير.                        ** أرقام معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٠-٩ : التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية *
(بماليين الرياالت)

٢٠٠٨
—–———————————

**٢٠٠٩
—–———————————

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————————

١٥٠١٧١٥٩٩٠١٨٤٦٣١٨٣٥٠١٩٨١١٣٥,٧٣٣,٤٨,٠مواد غذائية
١٥٨٧٦١٨٠٤٣٢٠٥٩٧١٥٣٨٠٢٠٥٥٣٢٩,٩٣٤,٦٣٣,٦مواد بناء وحديد (١)

٨٠٨١٠٤٢١٠٧١٨٥٩١٠١٤١,٧١,٧١٨,٠معدات
٦٩٤٨٨٥٨٥٨١٠٩٢١٩٥٠٢,١٣,٣٧٨,٦مواد صناعية

١١٧٧٧١٣١٠٩١٨٨٢١١٥٦٩٥١٥٩٩١٣٠,٥٢٧,٠١,٩مواد أخرى (٢)
٤٤١٧٢٤٩٠٦٩٥٩٨١٠٥١٣٧٦٥٩٣١٩١٠٠,٠١٠٠,٠١٥,٥المجموع

٣٥١٩٤٣٩٧٣٧٤٥٤٣٠٠٥٠٣٦١٧,١عدد المواشي الحية (٣)
٥١٤٥٧٩٦٨١٥٦٥٦٩٢٢٢,٥عدد السيارات (٤)

———————

جدول رقم ١٠-٨ : آـميـــة الـواردات عـبر الـموانــئ 

نسبة التغير 
السنوي

بآالف األطنان
——————————————————————

النصيب المئوي

باآلالف

 (٣) المواشي الحية بالطن مشمولة ضمن المواد الغذائيــة.                           (٤)  السيارات بالطن مشمولة ضمن المواد األخــرى.
ئ . المصدر: المؤسسة العامة للمواـن

 (١) تشمل الحديد الخام وأي مواد صلبة أخرى .                                      (٢)  تشمل معدات ثقيلة عن طريق الموانئ الصــناعية.
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١٢٢ 

ي واردات                    ٣,٧من الدول العربية ما نسبته  اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
دول                        .  المملكة ى اـل ة إـل ـك ـل ـم ـم ـعت صـادرات اـل ـف ل، ارـت اـب وفي المـق

غ                   ٢,٩العربية بنسبة  ـل ـب ـت ق ـل اـب ام الـس ـع اـل  ٢٣,٧في المئة مقارنة ـب
في المئة من إجمالي صـادرات     ٢٠,١مليار ريال، وتمثل ما نسبته 

 .المملكة غير النفطية
 

ة            ـك ـل ـم ـم ـل اري ـل ويتضح من البيانات التفصيلية للتبادل التـج
دول                ع اـل ـي ـم ة، أن  ـج ـي مع أهم الشرآاء التجاريين من الدول العرـب
ة              ورـي ـه ـم دا  ـج ا ـع سجلت عجزًا في تبادلها التجاري مع المملكة ـم

ع               .  مصر العربية اري ـم ـج ـت ا اـل ـه ادـل ـب وحققت المملكة فائضًا  في ـت
ام        ٢,٥مملكة األردن بقيمة  الل ـع ا       ٢٠١٠مليار ريال  ـخ ـه ـت ـل م، ـت

زان   .  مليار ريال ١,٧اليمن بفائض للمملكة بلغ  ـي آما بلغ فائض الـم
غ       ١,٦التجاري للمملكة مع العراق  ـل ـب  ١,٤مليار ريال، وفائضًا بـم

وحققت المملكة فائضًا .  م٢٠١٠مليار ريال مع السودان خالل عام 
غ            ١,٣مع آل من سوريا بمبلغ  ـل ـب ـم رب ـب ـغ  ١,١مليار ريال،  والـم

ا           .  مليار ريال ـه ادـل ـب ي ـت زًا ـف من ناحية أخرى ،  حققت المملكة عـج
 .مليــون ريـال ١٢١م بلــغ ٢٠١٠التجاري مع مصر خـالل عام 

 
اء    وبـالنسبة لواردات المملكة غير النفطية من أهم الـشـرـآ

ام              ـع ة ـل ـي رـب ـع ــصـر             ٢٠١٠التجاريين من الدول اـل ت م ـــل ـــت م،  اح
ال      ٥,٤المرتبة األولى بصادراتها إلى المملكة مقدارها  ار رـي ـي . مــل

ي           ٤٤,٣وتمثل الواردات من مصر ما نسبته  اـل ـم ن إـج ة ـم في المـئ
ة     ـي رـب ـع اءت األردن    .  واردات المملكة غير النفطية من الدول اـل وـج

ه         ٢,١في المرتبة الثانية بمبلغ  ـت ـب  ١٧,١مليار ريال، مشكلة ما نـس
ة   وـع ا         .  في المئة من إجمالي الواردات من هذه المجـم ورـي ا ـس ـه ـت ـل ـت

ي    .  في المئة ١١,٩مليار ريال، أي ما نسبته  ١,٥بمبلغ  ثم اليمن  ـف
ه      ٦٨٧المرتبة الرابعة بمبلغ  ـت ي     ٥,٦مليون ريال مشكلًة ما نسـب ـف

غ         .  المئة ـل ـب ـم ون       ٦٥٤وجاءت السودان في المرتبة الخامسة ـب ـي ـل ـم
 .مليون ريال ٢٣٤ريال، والمغرب في المرتبة السادسة بمبلغ 

 
اء         رـآ م الـش أما بالنسبة لصادرات المملكة غير النفطية ألـه

ي            ٢٠١٠التجاريين من الدول العربية لعام  اءت مصـر ـف د ـج ـق م، ـف

ه              ـت ـم ـي ا ـق ا ـم ار       ٥,٣المرتبة األولى، حيث صّدرت المملكة لـه ـي ـل ـم
ة       ٢٢,٣ريال، أي ما يعادل  ـك ـل ـم ـم في المئة من إجمالي صادرات اـل

ة                .  غير النفطية للدول العربية ـب رـت ـم ي اـل ة األردن  ـف ـك وجاءت ممـل
ة   ١٩,٦مليار ريال، أي ما نسبته  ٤,٦الثانية بمبلغ  ـئ ا     .  في الـم ـه ـت ـل ـت

ه                    ٢,٧سوريا في المرتبة الثالثة بمبلغ    ـت ـب ا نـس ال، أي ـم ار رـي ـي ـل ـم
ة       ١١,٦ امـس ـخ في المئة، ثم اليمن والسودان في المرتبة الرابعة واـل
اءت           ٢,٠مليـار ريال و  ٢,٤بمبلغ  ي، وـج واـل ـت ى اـل مليار ريال عـل

ة                         ادـس ن الـس ـي ـت ـب رـت ـم اـل رب ـب ـغ ـم راق واـل ـع ى اـل صادرات المملكة إـل
غ              ١,٦والسابعة بنحو  ـل ـب ال وـم ار رـي ـي ى              ١,٣مـل ـل ال ـع ار رـي ـي ـل ـم

 .التوالي
  

 ميزان المدفوعات 
 الحساب الجاري : أوًال

ام                   ـع ة ـل ـك ـل ـم ـم ات اـل وـع دـف سجل الحساب الجاري لميزان ـم
غ                    ٢٥٠,٣م فائضًا مقداره ٢٠١٠ ـل اـئض ـب ـف ة ـب ارـن ـق ال ـم ار رـي ملـي
ة  ٢١٨,٦مليار ريال في العام السابق بزيادة نسبتها  ٧٨,٦ . في المـئ

ا   ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع فائض ميزان السلع والخدمات بـم
غ     ١١٩,١نسبته  اع                 ٣٢٨,٦في المئة ليبـل ـف م ارـت ال رـغ ار رـي ـي ـل ـم

ه             ـت ـب ا نـس ـم ي     ٠,٩عجز صافي التحويالت الجارية إلى الخارج ـب ـف
وضـح   ).  ١١-١٠جــدول رقم   ( مليار ريــال  ١٠٤,٧المئـة ليبلغ  وـي

وده       )  ٨-١٠( الرسم البياني رقم  ـن اري وـب ـج تطور ميزان الحساب اـل
زان   ٢٠١٠م إلى ٢٠٠٧الرئيسة خالل الفترة من  ـي م التي تبين أن ـم

ى  ٢٠٠٨الحساب الجاري حقق أعلى فائض في عام  م فيما حقق أدـن
اب                    .  م٢٠٠٩فائض له خالل عام    ـس ـح زان اـل ـي ود ـم ـن ـب ة ـل ـب ـس ـن اـل وـب

ا               ـم ـه اـئض ـل ى ـف ـل الجاري ، حقق بندا السلع والخدمات و الدخل أـع
ه  ٢٠٠٨خالل عام  م فيما حقق بند التحويالت الجارية أعلى عجز ـل
 .     م٢٠١٠خالل عام 

 
 :السلع والخدمات  -أ
 السلع  -١ 

ام           الل ـع ة       ٢٠١٠ارتفع فائض الميزان السلعي ـخ ـب ـس ـن م ـب
ي     ٥٧٦,٤في المئة ليبلغ  ٤٦,١  ٣٩٤,٦مليار ريال، مقارنة بحواـل

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة
————————————————————————————————

-٥٣٩٣٥٢٧٢١٢١-٥٣٦٥٤٦٨٩٦٧٦-٥٦١٢٥٥٥٤٥٨مصر
١٨٩٥٤٩٣٧٣٠٤٢٢٠٠٤٤٦٢٤٢٦٢٠٢٠٨٥٤٦٣٧٢٥٥٢األردن
١٩٦٣٢٢٤٤٢٨١١٦٥١٢٣٥٥٧٠٤١٤٤٥٢٧٣٦١٢٩١سوريا
٦٨١٢٢٦٨١٥٨٧٧٣٨٢٣٤٩١٦١١٦٨٧٢٣٥٩١٦٧٢اليمن

٥٤٧٢٢٦٥١٧١٨٦١٥٢١٠٤١٤٨٩٦٥٤٢٠٠٠١٣٤٦السودان
١١٨٥٤١٨٥٣٠٢٦٠٤٢٦٠٤٠١٦٣٤١٦٣٤العراق
٨١٥١١٩٤٣٧٩١٧٤١١٧٨١٠٠٤٢٣٤١٣١٢١٠٧٨المغرب

١٩١١٣٢٣٨١٣٢٧١٧٣٨٣١٢٢١٣٨٤١٦٨٥٣٧٤٠٢٠٥٥بقية الدول العربية
١٣٤٢٥٢٣٥٥٤١٠١٢٩١٢٢٨٥٢٣٠٢٥١٠٧٤٠١٢١٨٣٢٣٦٩٠١١٥٠٧المجموع

(باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)
(بماليين الرياالت)

——————————————
**٢٠٠٩

——————————————
 ***٢٠١٠

——————————————

* تشمل إعادة التصدير.                         ** أرقام معدلة.                            *** بيانات أولية وتشمل إعادة التصدير.
ـاءات العامــة والمعــلومات، وزارة االقتصــاد والتخطيط. المصدر : مصلحة اإلحصـ

التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشرآاء التجاريين من الدول العربية*  : ١٠-١٠ جدول رقم

٢٠٠٨
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 الخدمات  -٢
ام                       الل ـع ات ـخ دـم ـخ اب اـل ي حـس ز ـف م ٢٠١٠ارتفع العـج

غ              ٢٤٧,٨في المئة ليبلغ  ١,٣بنسبة  ـل ز ـب ـج ـع ة ـب ارـن ـق مليار ريال ـم
ي      .  مليار ريال خالل العام السابق ٢٤٤,٧ ز ـف ـج ويرجع ارتفاع الـع

د                  ـن ي ـب ي صـاـف ز ـف ـج ـع حساب الخدمات بشكل رئيس إلى ارتفاع اـل
ات    .  في المئة  ١٣,٠خدمات النقل بنسبة  وـع دـف وبلغ صافي عجز ـم

ة             ٤٠,٠م نحو ٢٠١٠خدمات النقل خالل عام  ارـن ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم
ق          ٣٥,٥نحو  اـب ام الـس ـع الل اـل ي           .  مليار ريال ـخ ز ـف ـج ـع ع اـل ـف وارـت

ام                ١٥,٣صافي بند خدمات االتصاالت بنسبة  الل ـع ة ـخ ـئ ـم ي اـل ـف
ات       . مليار ريال ٧,١م ليصل إلى ٢٠١٠ دـم ات ـخ وـع وارتفعت مدـف

ى           ٢٠١٠بالمئة خالل عام    ١٥,٢التشييد بنسبة  صـل إـل ـت  ١٤,٢م ـل
ات                .  مليار ريال وـع دـف رى وـم ات األـخ دـم ـخ ات اـل وـع وارتفعت مدـف

ي          ٨,٠وبنسبة  ١٤,٤خدمات التأمين بنسبة  واـل ـت ى اـل ـل . في المئة ـع
بينما لم يتغير بند مدفوعات خدما ت السفر عن العام السابق والبالغ 

 . مليار ريال ٥٤,١
 
 الدخل  -ب

ة                ـب ـس  ١٨,٥سجل فائض حساب دخل االستثمار انخفاضًا بـن
ة      ٢٠١٠مليار ريال خالل عام    ٢٦,٤في المئة ليصل إلى  ارـن ـق م ـم

ق  ٣٢,٤بفائض بلغ نحو  ذا      .  مليار ريال خالل العام الساـب ود ـه ـع وـي
االنخفاض  إلى تراجع صافي بند دخل االستثمارات األخرى بنسبة 

ي       ٢,٩في المئة ليبلغ حوالي  ٦٧,٨ واـل ـح  ٩,٠مليار ريال مقارنة ـب
ل          .  مليار ريال خالل العام السابق  ي دـخ ز ـف ـج ـع وآذلك انخفاض اـل

ي                   ٤,٤بند االستثمار المباشر بنسبة  واـل غ ـح ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم  ٢٦,١في اـل
ي           وـل ـح ة ـب ارـن ام                   ٢٧,٣مليار ريال مـق ـع ــالل اـل ــ ــال خ ــ ار ري ـي ـل ـم

 . السـابق

ويعزى هذا االرتفاع بشكل رئيس إلى .  مليار ريال في العام السابق
رى       ( ارتفاع إجمالي الصادرات  ة و األـخ ) تشمل الصادرات النفطــي

مليار ريال، وذلك الرتفاع أسعار  ٩٢٤,٤بالمئة لتبلغ  ٢٧,٣بنسبة 
ل             ٢٠١٠النفط العالمية خالل عام  ـي رـم ر ـب ـع وـسط ـس ـت م حيث بلغ ـم

ـيف                ـف ـخ ي اـل رـب ـع ط اـل ل           ٧٧,٧٥النـف اـب ـق دوالرًا    ٦١,٣٨دوالرًا ـم
ق   اـب واردات               .  للبرميل خالل العام الـس ـل ة ـل ـب ـس ـن اـل ا ـب وب ( أـم د   )  ـف ـق ـف

غ                  ٨,٥م بنسبة ٢٠١٠ارتفعت خالل عام  ـل ـب ـت ة ـل ـئ ـم ي اـل  ٣٣٢,٠ـف
ق  ٣٠٦,١مليار ريال مقارنة بحوالي  . مليار ريال خالل العام الساـب

ام               الل ـع دي ـخ ـق ـن م ٢٠١٠وارتفعت الصادرات من الذهب غير اـل
ن     ١٥,٣بنسبة  في المئة، آما ارتفعت الواردات خالل العام نفسه ـم

 .بالمئة  ١,٣الذهب غير النقدي بنسبة 
 

نسبة التغير ٢٠١٠(٢)٢٠٠٩(١)٢٠٠٧٢٠٠٨
السنوي ٢٠١٠

—————————————————
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-٦٥٣٨٨-٧٥٥٢٠-٦١١٤-٢٠٥٢١      ٢ . استثمارات الحافظة
-٢٧٧٢٦-١٥٠٣٢٥٨٦٧-٦٣٢٣٠      ٣ . استثمارات أخرى
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١٠٥٨-٣٨٢٢٤-٥٢-٣٠٥          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
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 (١) معدلة.                 (٢) أولية. 
 (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.

جدول رقم ١٠-١١ : ميـــزان المدفـــوعــات
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١٢٤ 

ل   .  مليار ريال خالل العام السابق ٧٥,٥تدفق للخارج بلغ   فيما سـج
ام       ارج           ٢٠١٠صافي االستثمارات األخرى  خالل ـع ـخ ـل ًا ـل ـق دـف م ـت

ام         .  مليار ريال ٢٧,٧بمبلغ  الل ـع ة ـخ وسجلت األصول االحتياطــي
مليار ريال مقابل تدفق للداخل  ١٣١,٤م تدفقًا للخارج بمبلغ ٢٠١٠
د             ١٢٢,١ ـن ل ـب ـي ـج ة تـس ـج مليار ريال خالل العام السابق، وذلك نتـي

ام          الل ـع ارج           ٢٠١٠األصول االحتياطية األخرى ـخ ـخ ـل ًا ـل ـق دـف م ـت
ي              ١٣٢,٦بمبلغ  واـل ـح ل ـب داـخ ـل  ١٦٢,٧مليار ريال مقارنة بتدفق ـل

 .   مليار ريال خالل العام السابق
 

 نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي
ــام          ـــع ة ل ـك حـقـق الـحساب الجاري لميزان مدفوعات الممـل
ي    ١٤,٩م فـائـضًا بلغت نسبته ٢٠١٠ ـل في المئة من الـنـاتـج الـمــح

ــام            ٥,٦اإلجمالي مقابل  الل ع ة ـخ ـئ م     ( م   ٢٠٠٩في الـم دول رـق ـج
ــم         ) ١٣-١٠ ي رق اـن ـي ة       )  ١٠-١٠( ، ويوضح الرسم الـب ـب ــطـور نـس ت

فائض وعجز الحساب الـجـاري إلـى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
اـئض           .  م٢٠١٠م حـتـى عـام ١٩٩١الفترة من  ة ـف ـب ويالحظ أن نـس

ــى       ـــل الـحـسـاب الـجـاري إلـى الـنـاتج المحلي اإلجمالي بـلـغـت أع
ة      ٢٠٠٥مستوى لها خالل عام  ـــب ــي     ٢٨,٥م حيث بـلـغـت الـنــس ف

ى      اري إـل المئة، في حين سجلت أعـلـى نسبة عجز في الحساب الـج

 التحويالت الجارية  -ج
ام                             الل ـع ة ـخ ارـي ـج الت اـل وـي ـح ـت اب اـل ارتفع العجز في حـس
ى       ٠,٩م بنسبة ٢٠١٠ ل            ١٠٤,٧في المئة  إـل اـب ـق ال ـم  ١٠٣,٨رـي

ة                 وـم ـك ـح الت اـل وـي ـح ضـت ـت ـف ـخ مليار ريال خالل العام السابق، واـن
ة       ١٣,٧بنسبة  ـب ـس  ٢,٠في المئة، وارتفع بند التحويالت األخرى بـن

ي     ١,٩في المئة ويعود ذلك إلى  ارتفاع تحويالت العاملين بنسبة  ـف
ن    .  مليار ريال ٩٨,٢المئة  لتبلغ نحو  ـي ـل وتمثل قيمة تحويالت العاـم

م                     د أـه رى أـح م األـخ اـل ـع ى دول اـل األجانب المقيمين في المملكة إـل
ات                         وـع دـف ــزان ـم ــ ـي ي ـم ــاري ـف ــ ـج ــاب اـل ـس بنــود مدفوعــات الـح

م    .  المملكــة ــم               ١٢-١٠ويوضــح الجدول رـق ي رق اـن ـي ـب م اـل رـس واـل
ام                      ٩-١٠ ذ ـع ـن ة ـم ـك ـل ـم ـم ي اـل ب ـف اـن تطور تحويالت العاملين األـج

 . م٢٠٠٢
 

 الحساب الرأسمالي والمالي : ثانيًا
م ٢٠١٠سجل بند صافي االستثمارات المباشرة خالل عام  

ل         ٦٦,٢تدفقًا للداخل بقيمة بلغت  اـب ـق ار       ١٢٨,٦مليار ريال ـم ـي ـل ـم
ر           اـش ـب ـم ار اـل ـم ـث ريال خالل العام السابق وذلك نتيجة الرتفاع االسـت

ظـة   . مليار  ٨٠,٩في المملكة بمبلغ  وسجل صافي استثمارات الحاـف
ل               ٦٥,٤م تدفقًا للخارج بمبلغ ٢٠١٠خالل عام  اـب ـق ال ـم ار رـي ـي ـل ـم

نسبة التحويالت للناتج المحلي الناتج المحلي  للقطاع الخاص * 
للقطاع الخاصمليون ريالالتغير السنوي ٪مليون ريالالعــام

———————————————————————————
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جدول رقم ١٠-١٢ : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية 

ة .                 ** أرقام أولية . * باألسعار الجارـي
وعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص مـن مصـلحة اإلحصـاءات العامـة والمعلومـات، وزارة       مدـف زا ن اـل ا ت مــي ا ـن المصدر: بـي

االقتصاد والتخطيط .
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١٢٥ 

ة            ١٩٩١الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ـب ـس ـن اوزت اـل ـج ا ـت م عندـم
 .في المئة ٢١,٠

 
 مساعدات المملكة  للدول النامية

دول                     ـــل رة ل ـــس ـــي روض م دات وـق اـع ة مـس قدمت الـمـمـلــك
وبلغ إجمالي المساعدات والقروض الخارجية المقدمة عبر .  النامية

الل                 ددة األطـراف ـخ ـع ـت ات ـم ـس ؤـس ـم القنوات الثنائية ومن خالل اـل
ال        ١٤٢,٥نحو )  م٢٠١٠ - ١٩٩٢(الفترة  ار رـي م     ( ملـي دول رـق ـج
روض    ).  ١٤  -  ١٠ ن             ٨٥,٤وتشكل المساعدات والـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ي              ١٢١,٧اإلجمالي أي  ات ـف ـم اـه ـس ـم ي اـل اـل مليار ريال، وبلغ إجـم
ة               ١١,٦الجمعيات والمنظمات نحو  ـب ـس ـن ال وـب ار رـي ـي ي     ٨,٢مـل ـف

ي      اـل ـم دد                       .  المئة من اإلـج ـع ـت ون ـم ـع الل اـل ن ـخ دات ـم اـع ـس ـم ا اـل أـم

مليار  ٩,٢األطراف فقد بلغ اإلجمالي المقدم خالل تلك الفترة نحو 
 .في المئة من اإلجمالي ٦,٤ريال وبنسبة 

 
أما بالنسبة لمساعدات وقروض المملكة الخارجية المقدمة  

ددة األطـراف                    ـع ـت ات ـم ـس ؤـس ـم الل اـل ن ـخ عبر القنوات الثنائية وـم
اض            ١٣,٩م، فقد بلغت نحو ٢٠١٠خالل عام  ـف ـخ اـن ال ـب ار رـي ملـي

ق   ٩,٣نسبته  اـب دات          .  في المئة مقارنة بالعام الـس اـع ـس ـم ت اـل ـل ـك وـش
ـغت        ٢٠١٠والقروض المقدمة خالل عام  ـل ة ـب ـم م الجزء األآبر بقـي

ة             ١٠,٨ ســـب يــار ريــال وبـــن مــالــي،               ٧٧,٩مـــل ن اإلـج ة ـم مـــئ ي اـل ـف
ام     ٧,٤وبانخفاض بلغت نسبته  غ   .  م٢٠٠٩في المئة مقارنة بـع ـل وـب

ام             الل ـع ات ـخ ظــم ـن ـم إجمالي مساهمات المملكة في الجمعيات واـل
ة                  ٧٨٣م نحو   ٢٠١٠ ـب ـس ـن ال وـب ون رـي ـي ـل ن             ٥,٦ـم ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
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نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي: ١٠-١٠رسم بياني رقم  

الي * الحساب الجاريالعام النسبة (٪)الناتج المحلي اإلجم

———————————————————

٢٠٠١٣٥٠٧٥٦٨٦٢٩٦٥,١

٢٠٠٢٤٤٥٢٤٧٠٧٠٦٧٦,٣

٢٠٠٣٨٧٢٢٨٨٠٤٦٤٨١٠,٨

٢٠٠٤١٨٤٨٥٦٩٣٨٧٧١١٩,٧

٢٠٠٥٣٣٧٤٦٣١١٨٢٥١٤٢٨,٥

٢٠٠٦٣٧١٠٠٣١٣٣٥٥٨١٢٧,٨

٢٠٠٧٣٤٩٩٨٥١٤٤٢٥٧٢٢٤,٣

٢٠٠٨٤٩٦٢٠٨١٧٨٦١٤٣٢٧,٨

 **٢٠٠٩٧٨٥٨٠١٤١٢٥٩٦٥,٦

 **٢٠١٠٢٥٠٣٢٠١٦٧٩١٠٩١٤,٩

الي  جدول رقم ١٠-١٣ : نسبة فائض أو عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجم

مليون ريال

*  باألسعار الجارية وشامًال رسوم االستيراد .          **  أرقام أولية .

 المصدر :     بيانات الناتج المحلي من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط، وبيانات الحساب الجاري من مؤسسة النقد العربي الســعودي. 
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١٢٦ 

ام         ٧٢,٤اإلجمالي، وبانخفاض بلغت نسبته  ـع اـل ة ـب ارـن في المئة مـق
دد    .  السابق ـع ـت آما بلغ إجمالي مساعدات المملكة من خالل العون ـم

في  ١٦,٥مليار ريال وبنسبة  ٢,٣م نحو ٢٠١٠األطراف في عام 
ه              ـت ـب ـغت نـس ـــل ة          ١٩١,٥المئة من اإلجمالي، وبارتفاع ب ـئ ـم ي اـل ـف

 . مقارنة بالعام السابق
 

 تطورات سعر الصرف
ظـة                 اـف ـح ـم ي اـل ودي ـف ـع استمرت مؤسسة النقد العربي الـس

عــلــى ســعــر الصــرف الــرســمــي لــلــريــال الســعــودي مــع الــدوالر                
ام               ٣,٧٥األمريكي عند سعر  الل ـع ي ـخ ـك رـي ريال لكل دوالر أـم

ــر           .   م٢٠١٠ ــ ـع ــي  وـس ــ وانخفض سعــر الصــرف الفعلي االسم
حيث  انخفض .  م٢٠١٠الصرف الفعلي الحقيقي للريال خالل عام 

ن               ٢,٠سعر الصرف الفعلي االسمي بنسبة  ة ـم ـئ ـم ي اـل  ٩٥,٧٩ـف
ام            ي ـع طـة ـف ى      ٢٠٠٩نـق ام               ٩٣,٨٦م إـل ي ـع طـة ـف ـق .         م٢٠١٠ـن

ة           ـب ـس ـن ي، ـب ة          ٠,٤وانخفض سعر الصرف الفعلي الحقيـق ـئ ـم ي اـل ـف

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠يناير   ٢٠١١يناير  

المتوسط الشهري 
مؤشرات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية واالسمية: ١١-١٠رسم بياني رقم  

١٠٠= م ٢٠٠٠العام 

سعر الصرف الفعلي الحقيقي سعر الصرف الفعلي االسمي

العونمساهمات في 

المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالي األطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————
١٩٩٢٢٨٦٥١٩٥٥٤٤٣٦٠٤

١٩٩٣٢٢٣٩٢٠٣٦٠٠٣٠٤٢

١٩٩٤١٦٥٠٩٨٦٠٤٢٣٥٢

١٩٩٥١٦١٣٢٧٠٦٣٨٢٥٢١

١٩٩٦١٦٨٨٢٩٣٦١١٢٥٩٢

١٩٩٧٩٧١٢٦٦٤٨٨١٧٢٥

١٩٩٨٢٨٥٨٢٦٦٤٨٤٣٦٠٨

١٩٩٩٥٠٨٩٤٣٥٣٧١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٦٥١٣٧١٣٧١٩٣٩٣

٢٠٠١٨٦٧٨٢٥٥٢٧٤٩٢٠٧

٢٠٠٢٩٥٦٦٢٠٦٢٥٥١٠٠٢٧

٢٠٠٣١٠١٠٦٢١٤١٩١١٠٥١١

٢٠٠٤٦٧٦٧٢٠٣١٦٢٧١٣٢

٢٠٠٥٣٦٧٤٢٨٢١٧٤٤١٣٠

٢٠٠٦٧٧٦٦٢٦٢١٦٨٨١٩٦

٢٠٠٧٦١٠٤١٩٨٠٩٤٨١٧٨

٢٠٠٨١٨٩٦٤٢١٩٥٧٧٢١٢٣٦

٢٠٠٩١١٦٧٦٢٨٤١٧٨٤١٥٣٠١

٢٠١٠١٠٨١٦٧٨٣٢٢٨٥١٣٨٨٤

١٢١٧٤١١١٦١٨٩١٧٥١٤٢٥٣٤اإلجمالي 

المصدر:  وزارة المالية  .

جدول رقم ١٠-١٤ : مساعدات المملكة الخارجية

للفترة  (١٩٩١-  ٢٠٠٩ )

                                                                      (مليون ريال)

سعر صرف الريالسعر صرف الريال

الفعلي الحقيقي الفعلي االسمي السنوات

———————————————

٢٠٠٥٩٠,٦٠٨٢,٢٧

٢٠٠٦٩٠,٣١٨٠,٧٩

٢٠٠٧٨٦,٦١٧٨,٥١

٢٠٠٨٩٢,٦٥٩٧,٧١

٢٠٠٩٩٥,٧٩١٠٥,٦٧

٢٠١٠٩٣,٨٦١٠٥,٢٥

جدول رقم ١٠-١٥ : أسعار صرف الريال الفعلية االسمية والحقيقية

(عام ٢٠٠٠ = ١٠٠)

ة  (صندوق النقد الدولي). شـرة اإلحصاءات المالية الدولـي المصدر:  ـن
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١٢٧ 

ام               ١٠٥,٦٧حيث انخفض مؤشره من  ي ـع طـة ـف ـق ى    ٢٠٠٩ـن م إـل
ام       ١٠٥,٢٥ م       ( م   ٢٠١٠نقطة في ـع دول رـق م      ١٥  -١٠ـج رـس واـل

 ).١١-١٠البياني 
 

 معيار االنفتاح لالقتصاد السعودي
وفقًا لمعيار درجة االنفتاح االقتصادي الذي يقيس                       
التجارة الخارجية للسلع والخدمات نسبة من الناتج المحلي                              

، فقـد سجلت المملكة خــالل           )  ١٦-١٠جدول رقم      (  اإلجمالي   

في   ٧٢,١درجة انفتاح بمتوسط نسبته       )  م٢٠١٠-١٩٩٣(الفتــرة  
في المئة في الواليات المتحدة األمريكية   ٢٥,٢المئة، مقارنة بنحو 
وبلغ متوسط درجة االنفتاح خالل الفترة نفسها       .  خالل الفترة نفسها  

في المئة في           ٤١,٢في المئة في اليابان، ونحو                    ٢٣,٥نحو    
في المئة    ٥٠,٤في المئة في ترآيا، ونحو          ٤٧,٦استراليا، ونحو    

في   ٧٣,٣في المئة في بريطانيا، ونحو           ٥٦,١في فرنسا، ونحو      
في   ٥٠,٤في المئة في ألمانيا ونحو           ٦٦,٨المئة في آندا، ونحو       

  ■في المئة في الصين ٥٢,٣المئة فـــي إيطاليـــا، ونحو 

الصيناليابانالسعوديةترآيااسترالياآنداايطاليافرنساألمانيابريطانياأمريكا
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

١٩٩٣٢٠,٧٥١,٤٤٤,٦٤١,١٣٩,٥٦٠,٤٣٦,٤٣٣,٠٦٨,٢١٦,٠٢٨,٩
١٩٩٤٢١,٧٥٣,٣٤٦,٠٤٢,٨٤٢,٣٦٦,٨٣٦,٨٤١,٧٦٠,٥١٦,٢٣٩,٦
١٩٩٥٢٣,٢٥٦,٦٤٧,٤٤٤,٤٤٧,٧٧١,٥٣٩,٠٤٤,٢٦٥,٤١٦,٩٣٧,٣
١٩٩٦٢٣,٥٥٨,٥٤٨,٩٤٤,٩٤٤,٨٧٢,٧٣٨,١٤٩,٤٦٧,٠١٩,٢٣٦,٥
١٩٩٧٢٤,٢٥٦,٧٥٣,٧٤٨,٥٤٦,٦٧٧,٠٣٩,٨٥٥,٠٦٥,٦٢٠,٦٣٧,٧
١٩٩٨٢٣,٧٥٣,٨٥٦,٠٤٩,٩٤٧,٣٨٠,٦٤٠,٩٤١,٥٥٦,٥١٩,٩٣٥,٥
١٩٩٩٢٤,٢٥٣,٧٥٧,٩٥٠,٢٤٧,١٨١,٩٣٩,٧٣٨,٧٥٨,١١٩,٠٣٨,٠
٢٠٠٠٢٦,٢٥٧,١٦٦,٤٥٦,٢٥٣,٢٨٤,٩٤٤,٢٤٣,٢٦٨,٦٢٠,٥٤٤,٣
٢٠٠١٢٤,٠٥٦,٥٦٧,٦٥٥,١٥٢,٨٨١,٣٤٣,٨٥٠,٨٦٤,٠٢٠,٥٤٣,١
٢٠٠٢٢٣,٣٥٤,٨٦٦,٩٥٢,٥٥٠,٥٧٧,٨٤٢,٠٤٨,٨٦٥,٠٢١,٤٤٧,٧
٢٠٠٣٢٣,٥٥٣,٣٦٧,٣٥٠,١٤٨,٦٧١,٦٣٨,٣٤٧,٠٧٠,٢٢٢,٤٥٦,٩
٢٠٠٤٢٥,٥٥٣,٣٧١,٨٥١,٣٥٠,٠٧٢,٢٣٨,٨٤٩,٧٧٨,٦٢٤,٧٦٥,٤
٢٠٠٥٢٦,٩٥٦,٣٧٦,٨٥٣,٠٥٢,٠٧١,٨٤٠,٦٤٧,٢٨٨,٧٢٧,٣٦٩,٢
٢٠٠٦٢٨,٢٦٠,٢٨٥,٠٥٤,٩٥٦,٣٧٠,٤٤٣,٠٥٠,٣٩٤,٤٣١,٠٧٢,٠
٢٠٠٧٢٩,٢٥٦,٢٨٦,٨٥٥,٠٥٨,٣٦٧,٨٤٢,٠٤٨,٩٨٤,٠٣٣,٥٧٠,٣
٢٠٠٨٣٠,٨٦٠,٩٨٨,٢٥٥,٢٥٨,٤٦٨,٣٤٧,٥٥٢,٤٨٦,٤٣٤,٧٧٢,٨
٢٠٠٩٢٧,٧٥٧,٣٨٣,٤٥٢,١٥٦,٧٦٤,٢٤٤,٤٥٠,٩٧٦,٨٣١,١٧١,٩
٢٠١٠٢٧,٨٥٩,٥٨٦,٨٥٠,١٥٤,٤٧٧,٨٤٦,٣٦٤,٢٧٨,٩٢٨,٧٧٤,٨
٢٥,٢٥٦,١٦٦,٨٥٠,٤٥٠,٤٧٣,٣٤١,٢٤٧,٦٧٢,١٢٣,٥٥٢,٣المتوسط

معيار االنفتاح االقتصادي : : ١٠-١٦ جدول رقم
الي) (التجارة الخارجية للسلع والخدمات آنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجم

نسبة مئوية

شـرة اإلحصاءات المالية لشهر أبريل  ٢٠١١ ، صندوق النقد الدولي. المصدر: ـن
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١٢٨ 

ا     ٧,٨في المئة ليبلغ  ١,٣نسبته  ـك رـي مليون برميل يوميًا، ودول  أـم
ل            ٢٣,٩في المئة ليبلغ نحو    ٢,٦الشمالية بما نسبته  ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

ة       ٠,٧يوميًا، وتراجع طلب دول أوروبا الغربية بما نسبته  ـئ ـم في اـل
 . مليون برميل يوميًا ١٤,٤ليبلغ 

 
صـادي         ـت اون االـق وارتفع متوسط الطلب خارج منظمة التـع

ًا            ٣٩,٥في المئة، من  ٥,٨والتنمية بما نسبته  ـي وـم ل ـي ـي رـم مليون ـب
ام          ٤١,٨م إلى ٢٠٠٩في عام  ي ـع . م٢٠١٠مليون برميل يوميًا ـف

ة        ـب ـس ـن وآان جل هذه الزيادة من ارتفاع الطلب في آل من الصين ـب
رق                      ٩,٤في المئة ليبلغ    ١٠,٦ ًا، ودول الـش ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

ًا، ودول     ٧,٥في المئة ليبلغ  ٤,٢األوسط بنسبة  مليون برميل يومـي
غ            ٥,٠أمريكا الجنوبية بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ ل            ٦,٣في الـم ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

ا             ( يوميًا، والدول اآلسيوية األخرى  ورـي ان وـآ اـب ـي ن واـل ) عدا الصــي
ان                   ١٠,٤في المئة ليبلغ  ٤,٠بنسبة  ا ـآ ًا، وـم ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ملـي

في المئة ليبلــغ  ١٠,٣بنسبة )  سابقًا( يعرف بدول االتحاد السوفيتي 
ا        ٤,٣ ـم ا ـآ ـي مليــون برميــل يوميــًا، واستمر الطلب في دول أفريـق

اً      ٣,٢آان عليه في العام السابق البالغ  ـي وـم ك   .  مليون برميل ـي ذـل وـآ
 .مليون برميل يوميًا ٠,٧في دول أوروبا الشرقية البالغ 

 
ام       ن ـع وارتفع متوسط الطلب العالمي خالل الربع األول ـم
ل     ٨٩,٠في المئة ليبلغ  ٢,٩م على النفط بنسبة ٢٠١١ ـي رـم مليون ـب

ن       ٨٦,٥يوميًا، مقارنة بنحو  مليون برميل يوميًا في الربع األول ـم
 .م٢٠١٠عام 

 
 اإلنتاج العالمي من النفط

اج    تشير تقديرات وآالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط اإلنـت
ل     ٨٧,٤م بلغ نحو ٢٠١٠العالمي من النفط خالل عام  ـي رـم مليون ـب

و                ٢,٥يوميًا بارتفاع نسبته  ـح ـن ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ون       ٨٥,٢في الـم ـي ـل ـم
 ). ٢-١١جدول رقم (م ٢٠٠٩برميل يوميًا في عام 

ًا  ٢٠١٠شهدت السوق النفطية العالمية خالل عام  م تحسـن
ة،       ـي ـم اـل ـع ملحوظًا نتيجة نمو االقتصاد العالمي واألحداث السياسية اـل
ب                      طــل وـسط اـل ـت ع ـم ـف ة، ارـت ـي دوـل ة اـل وبناًء على بيانات وآالة الطاـق

ل         ٨٧,٩في المئة ليبلغ  ٣,٤العالمي على النفط بنسبة  ـي رـم ون ـب ـي مـل
غ          ٢,٥يوميًا، وارتفع متوسط العرض العالمي بنسبة  ـل ـب ـي ة ـل ـئ في الـم

اً    ٨٧,٤ ـي وـم غ                     .  مليون برميل ـي ـل ث ـب ـي ط، ـح ـف ـن ار اـل ـع ـعت أـس ـف وارـت
ًا             ٧٧,٧٥متوسط سعر النفط العربي الخفيف  ـق ل وـف ـي رـم ـب ـل دوالرًا ـل

ره              ٢٦,٧لبيانات األوبك بارتفاع نسبته  ـع وـسط ـس ـت ن ـم في المئة ـع
 .دوالر للبرميل ٦١,٣٨م البالغ ٢٠٠٩عام 

 
ن                    ا ضــم ودـه ـه ة ـج ودـي ـع ة الـس ـي رـب ـع وواصلت المملكة اـل

ط     ك ( منظمة الدول المصدرة للنـف رار                )  أوـب ـق ـت ى اـس ـل ظـة ـع اـف ـح ـم ـل ـل
ى        ـل ط ـع ـف السوق النفطية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين للـن

ي  ام        .  حد سواء ويعزز نمو االقتصاد العالـم ي ـع ـف اـمت     ٢٠١٠ـف م ـق
غ     ٣,٠دول منظمة األوبك برفع متوسط إنتاجها بنسبة  ـل ـب في المئة لـي

مليون برميل يوميًا وذلك لتعزيز استقرار السوق  إثر ارتفاع  ٣٤,٥
ي     اً   ( متوسط الطلب العالمي والسيما من دول االتحاد السوفيـت ـق اـب ) ـس

واستقر متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام بمعدل يومي .  والصين
 . مليون برميل ٨,٢بلغ 

 
 الطلب العالمي على النفط

حسب تقديرات وآالة الطاقة الدولية، ارتفع متوسط الطلب    
في المئة ليبلغ  ٣,٤م بما نسبته ٢٠١٠العالمي على النفط خالل عام 

ًا     ٨٥,٠مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو  ٨٧,٩ ـي وـم مليون برميل ـي
م            ) ( ١-١١جدول رقم ( م ٢٠٠٩في عام  ي رـق اـن ـي م ـب ). ١-١١ورـس

اون             ـع ـت ة اـل ظــم ـن ويعود هذا االرتفاع إلى زيادة متوسط طلب دول ـم
غ       ١,٣بما نسبته   االقتصـادي والتنـمية ـل ـب ون       ٤٦,١في المئة لـي ـي ـل ـم

و     ام                       ٤٥,٥برميل يوميًا مقارنة بنـح ي ـع ًا ـف ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
ا     .  م٢٠٠٩ ـم وارتفع الطلب من آل من دول منطقة المحيط الهادي ـب

 البترول والثروة المعدنية                        

٢٠١١
——

الربع ٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

٢٠٠٩٢٠١٠

————————————————————
٢,٦-٢٤,٣٢٣,٣٢٣,٩٢٣,٦٢٣,٨٢٤,٢٢٤,٠٢٣,٩٤,١دول أمريكا الشمالية
-٠,٧-١٥,٢١٤,٥١٤,٤١٤,٢١٤,١١٤,٨١٤,٧١٤,٢٤,٦دول أوروبا الغربية

١,٣-٨,٠٧,٧٧,٨٨,٢٧,٣٧,٦٨,٠٨,٣٣,٨دول منطقة المحيط الهادي** 
١,٣-٤٧,٥٤٥,٥٤٦,١٤٦,٠٤٥,٢٤٦,٦٤٦,٧٤٦,٤٤,٢دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :
١٠,٣-٤,٢٣,٩٤,٣٤,٢٤,٢٤,٤٤,٤٤,٤٧,١دول االتحاد السوفيتي (سابقًا)

٧,٩٨,٥٩,٤٨,٩٩,٤٩,٢١٠,٠٩,٩٧,٦١٠,٦الصين
٠,٠-٠,٨٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧١٢,٥دول أوروبا الشرقية
٥,٩٦,٠٦,٣٦,٠٦,٣٦,٤٦,٤٦,٢١,٧٥,٠دول أمريكا الجنوبية
٩,٤١٠,٠١٠,٤١٠,٤١٠,٥١٠,١١٠,٥١٠,٦٦,٤٤,٠دول آسيا األخرى

٦,٩٧,٢٧,٥٧,١٧,٥٨,٠٧,٤٧,٥٤,٣٤,٢دول الشرق األوسط
٣,١٣,٢٣,٢٣,٢٣,٣٣,٢٣,٣٣,٣٣,٢٠,٠دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

٣٨,٧٣٩,٥٤١,٨٤٠,٥٤١,٩٤٢,٠٤٢,٧٤٢,٦٢,١٥,٨

٣,٤-٨٦,٢٨٥,٠٨٧,٩٨٦,٥٨٧,١٨٨,٦٨٩,٤٨٩,٠١,٤إجمالي الطلب العالمي

متوسط الطلب العالمي على النفط*  : ١ -١١ جدول رقم
  (مليون برميل يوميًا)

نسبة التغير المئوية٢٠١٠
———————————–———————

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير .          ** تشمل اليابان واستراليا ونيوزلندا وآوريا.
المصدر : نشرة وآالة الطاقة الدولية مــارس ٢٠١١م.
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١٢٩ 

اً    ٧,٨في المئة ليبلغ  ٤,٨ ـي وـم وـسط         .  مليون برميل ـي ـت ـخـفض ـم واـن
ًا،    ٣,٠في المئة ليبلغ  ٠,٧إنتاج المكسيك بنسبة  ـي مليون برميل يوـم

غ        ٧,٤والمملكة المتحدة بنسبة  ـل ـب ـي ل            ١,٤في المئة ـل ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
غ     ١٠,٠يوميًا، والنرويج بنسبة  ل            ٢,٢في المئة ليبـل ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

 . يـوميًا
 
ام              ن ـع وـسط           ٢٠١١وخالل الربع األول ـم ـت ر ـم ـم ـت م، اـس

ام            ن ـع ع األول ـم رـب اإلنتاج العالمي من النفط عند مستوى إنتاج اـل
 . مليون برميل يوميًا ٨٦,٥م البالغ ٢٠١٠

 
 األسعار العالمية للنفط

الل          ة ـخ ـي ـم اـل وفقًا لبيانات األوبك، ارتفعت أسعار النفط الـع
الل        .  م٢٠١٠عام  ـيف ـخ ـف ـخ حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي اـل
داره        ٧٧,٧٥م نحو ٢٠١٠عام  ـق  ١٦,٣٧دوالر للبرميل بارتفاع ـم

ره    ٢٦,٧دوالرًا للبرميل أو ما نسبته  ـع في المئة مقارنة بمتوسط ـس
ــام         ٦١,٣٨البالغ  ــ ي ع ــم       ( م   ٢٠٠٩دوالر للبرميل ـف ــ ــ ــدول رق ج

ط                 ـف ـن ـل صـدرة ـل ـم دول اـل ارتفع متوسط إنتاج دول منظمة اـل
ي       ٣٤,٥في المئة ليبلغ  ٣,٠بنسبة )  األوبك(  ًا ـف ـي مليون برميل يوـم

ام                       ٣٣,٥م مقارنة بنحو ٢٠١٠عام  ي ـع ًا ـف ـي وـم ل ـي ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم
 ٣٩,٥م ما نسبته   ٢٠١٠ومثل إنتاج دول األوبك في عام .  م٢٠٠٩

ة     ٣٩,٣في المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي مقارنة بنسبة  ـئ ـم في اـل
م، في حين ارتفع متوسط إنتاج دول منظمة التعاون ٢٠٠٩في عام 

ن               ٠,٤االقتصادي والتنمية بما نسبته  ة ـم ـئ ـم ي اـل ون       ١٨,٨ـف ـي ـل ـم
ام      ١٨,٩م إلى نحو ٢٠٠٩برميل يوميًا عام  ًا ـع مليون برميل يومـي

في المئة من إجمالي اإلنتاج العالمي  ٢١,٦م ممثًال ما نسبته ٢٠١٠
 ).٢- ١١رسم بياني رقـم (
 

اج دول                       ـت وـسط إـن ـت ع ـم ـف ك، ارـت ة األوـب ومن خارج منظــم
ة          ٢,١م بنسبة ٢٠١٠االتحاد السوفيتي السابقة خالل عام  ـئ ـم ي اـل ـف

ة               ١٣,٦ليبلغ  ـب ـس ـن ن ـب اج الصــي ي     ٥,٤مليون برميل يوميًا، وإنـت ـف
ة       ٤,١المئة ليبلغ  ـب ـس ة          ٤,٧مليون برميل يوميًا، وآندا بـن ـئ ـم ي اـل ـف

ة    ٣,٤ليبلغ  ـب مليون برميل يوميًا، والواليات المتحدة األمريكية بنـس

٢٠١١
——

  الربع   
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع  
األول

٢٠٠٩٢٠١٠

————————————————————
٣,٠-٣٥,٦٣٣,٥٣٤,٥٣٤,٢٣٤,٠٣٤,٧٣٥,٠٣٥,٥٦,٠دول منظمة األوبك**

دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

٠,٤-١٩,٣١٨,٨١٨,٩١٩,٤١٨,٩١٨,٥١٩,٢١٨,٩٢,٧

المنتجون من خارج األوبك
١٢,٨١٣,٣١٣,٦١٣,٦١٣,٥١٣,٦١٣,٧١٣,٨٣,٦٢,١دول االتحاد السوفيتي (سابقًا)
٤,٨-٧,٥٧,٤٧,٨٧,٧٧,٨٧,٨٨,٠٧,٨١,١الواليات المتحدة األمريكية

٣,٨٣,٩٤,١٣,٩٤,١٤,١٤,٢٤,٣٢,٦٥,٤الصين
٤,٧-٣,٣٣,٢٣,٤٣,٢٣,٤٣,٤٣,٥٣,٤٠,٩آندا

-٠,٧-٣,٢٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠٢,٩٢,٩٣,٠٦,٠المكسيك
-٧,٤-١,٦١,٥١,٤١,٤١,٤١,٢١,٤١,٣٥,١المملكة المتحدة

-١٠,٠-٢,٥٢,٤٢,٢٢,٤٢,١١,٩٢,٢٢,٣٢,٨النرويج
٢,٥-٨٦,٤٨٥,٢٨٧,٤٨٦,٥٨٤,٤٨٤,٩٨٥,٩٨٦,٥١,٤مجموع اإلنتاج العالمي

(مليون برميل يوميًا)
٢٠١٠

————————————–—

جدول رقم ١١- ٢ : متوسط إنتاج العالم من النفط*

نسبة التغير المئوية

المصدر : نشرة وآالة الطاقة الدولية مــارس ٢٠١١م.

———————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.   ** بيانات ٢٠٠٨م  تشمل إنتاج األآوادور.

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

   
  

ميًا
 يو
يل
رم
ن ب
يو
مل

النفط: ١-١١رسم بياني رقم  الطلب العالمي على 

نمية  القتصادي والت الطلب في دول منظمة التعاون ا

نمية  القتصادي والت الطلب خارج منظمة التعاون ا

الطلب العالمي 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

  
ميًا
يو

ل 
مي
بر

ن 
يو
مل

م: ٢-١١رسم بياني رقم    إنتاج العالم من النفط الخا

اجمالي انتاج االوبك تصادي والتنمية اجمالي انتاج دول منظمة التعاون االق اجمالي االنتاج العالمي
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١٣٠ 

 األسعار الحقيقية للنفط
ط           ٢٠١٠شهد عام  ـف ـن ـل ة ـل ـي ـق ـي م ارتفاعًا في األسعار الحـق

السعر االسمي معدًال بمؤشر أسعار المستهلك في الدول الصناعية ( 
ي              )  م١٩٧٠لسنة األساس عام  ـق ـي ـق ـح ر اـل ـع وـسط الـس ، حيث بلغ مـت

 ٢٣,٦دوالرًا للبرميل بارتفاع نسبته  ١٢,٨٣للنفط العربي الخفيف 
ام          ١٠,٣٨في المئة مقارنة بنحو  الل ـع م ٢٠٠٩دوالر للبرميل ـخ

ر                 ).  ٤-١١جدول رقم ( ـح ط ـب ـف ـن ي ـل ـق ـي ـق ـح وارتفع متوسط السعر اـل
ة       )  برنت( الشمال  ـب ـس ـن غ                  ٢٥,٨ـب ـل ـب ـي ة ـل ـئ ـم ي اـل دوالرًا    ١٣,١٢ـف

 .م٢٠٠٩دوالر للبرميل في عام  ١٠,٤٣للبرميل مقارنة بنحو 
 

ي           ـيف ـف ـف ـخ وبلغ متوسط السعر الحقيقي للنفط العربي اـل
ام           ١٠٣,٥م نحو ٢٠١٠عام  ره ـع ـع ي    ١٩٨٠في المئة من ـس م، ـف

و    ٢٠٠٩حين بلغ في عام  ام                    ٨٣,٧م نـح ره ـع ـع ن ـس ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ام                  ).  ٣-١١ الل ـع ي ـخ ط دـب ـف ر ـن ـع و     ٢٠١٠وبلغ متوسط ـس ـح م ـن
في المئة مقارنة بنحو  ٢٦,٦دوالر للبرميل بارتفاع نسبته  ٧٨,٠٤
ر       .  م٢٠٠٩دوالر للبرميل خالل عام  ٦١,٦٥ ـع وـسط ـس وارتفع مـت

دوالر  ٦١,٦٨في المئة من  ٢٨,٩بنسبة )  برنت( نفط بحر الشمال 
ى      ٢٠٠٩للبرميل في عام  ام                 ٧٩,٥١م إـل ي ـع ل ـف ـي رـم ـب ـل دوالر ـل

ة      .  م٢٠١٠ ـب ـس  ٢٨,٧آما ارتفع متوسط سعر نفط غرب تكساس بـن
ى    ٢٠٠٩دوالر للبرميل في عام  ٦١,٦٦في المئة من   ٧٩,٣٦م إـل

 .م٢٠١٠دوالر للبرميل في عام 
 

م، ارتفع متوسط  سعر ٢٠١١وخالل الربع األول من عام  
دوالر    ١٠٢,٠٠في المئة ليبلغ    ٣٤,٧النفط العربي الخفيف بنسبة 

ن         ٧٥,٧٥للبرميل مقارنة بنحو  ع األول ـم رـب دوالر للبرميل في اـل
 ). ٣-١١رسم بياني رقم (م ٢٠١٠عام 

١٠

٣٠

٥٠

٧٠

٩٠

١١٠

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ الربع األول  
٢٠١١
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متوسط األسعار الفورية للنفط: ٣-١١رسم بياني رقم  

الخفيف النفط العربي  نفط دبي )برنت(نفط بحر الشمال نفط غرب تكساس

نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال (برنت)نفط دبي النفط العربي الخفيف العام
—————————————————————————————
١٩٩٦١٩,٩١١٨,٥٨٢٠,٧٠٢٢,٢٠
١٩٩٧١٨,٧١١٨,١٠١٩,٠٦٢٠,٥٦
١٩٩٨١٢,٢٠١٢,١٥١٢,٧١١٤,٣٦
١٩٩٩١٧,٤٥١٧,٢٤١٧,٩١١٩,٣٠
٢٠٠٠٢٦,٨١٢٦,٢٥٢٨,٤٤٣٠,٣٧
٢٠٠١٢٣,٠٦٢٢,٨٣٢٤,٤٦٢٦,٠٠
٢٠٠٢٢٤,٣٢٢٣,٨٣٢٥,٠٣٢٦,١٣
٢٠٠٣٢٧,٦٩٢٦,٧٧٢٨,٨١٣١,٠٩
٢٠٠٤٣٤,٥٣٣٣,٦٦٣٨,٢٣٤١,٤٤
٢٠٠٥٥٠,١٥٤٩,٣٢٥٤,٣٧٥٦,٤٧
٢٠٠٦٦١,٠٥٦١,٥١٦٥,١٤٦٦,٠٠
٢٠٠٧٦٨,٧٥٦٨,٤٠٧٢,٥٦٧٢,٢٩
٢٠٠٨٩٤,١٦٩٣,٤٨٩٧,٣٧٩٩,٦٣
٢٠٠٩٦١,٣٨٦١,٦٥٦١,٦٨٦١,٦٦
٢٠١٠٧٧,٧٥٧٨,٠٤٧٩,٥١٧٩,٣٦
٢٠١١

١٠٢,٠٠١٠٠,٥٩١٠٥,٢٣٩٤,٣١الربع األول

جدول رقم ١١-٣ : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط (متوسط الفترة)
(دوالر أمريكي / برميل)

  المصدر: منظمة أوبك . نشرة ميس
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١٣١ 

ال                  .  م١٩٨٠ ـم ر الـش ـح ط ـب ـف ـن ي ـل ـق ت  ( وبلغ السعر الحقـي رـن ام  )  ـب ـع
غ    ١٩٨٠في المئة من سعره عام  ٨٠,٠م نحو ٢٠١٠ ـل م، في حين ـب

 .م١٩٨٠في المئة من سعره عام  ٦٣,٦م نحو ٢٠٠٩في عام 
 

ن          رة ـم ـت ـف ى      ٢٠٠٦وخالل اـل ر         ٢٠١٠م إـل ـع غ الـس ـل م ـب
ام              ي ـع ه ـف وى ـل م ٢٠٠٨الحقيقي للنفط العربي الخفيف أعلى مسـت

ام     ١٦,٣١حيث بلغ  دوالر للبرميل، ووصل أدنى مستوى له في ـع
ل     ١٠,٣٨م حيث بلــغ ٢٠٠٩ م            ( دوالر للبرمـــي ي رـق ــاـن ــ ـي م ـب رـس
٤-١١.( 

 
 الضرائب على النفط في الدول الصناعية

ي      ة ـف انخفضت الضرائب على النفط في الدول الصناعـي
وظ         ٢٠١٠عام  ـح ـل ل ـم ا           ( م بشـك ـي طـاـل اء اـي ـن ـث ـت اـس ك       ) ـب ، وواـآب ذـل

اب     ـس ـت االنخفاض في الضرائب زيادة في تكلفة برميل النفط قبل اـح
ن                   ـي أـم ـت ل واـل ـق ـن ام واـل ـخ ط اـل ـف الضريبة، والمشتملة على تكاليف الـن
ة                                   ـب ي نـس وظ ـف ـح ـل ـقص ـم ى ـن ا أدى إـل ـم ق، ـم وـي ـس ـت ر واـل رـي والتـك

ة             ـي اـع دول الصــن دول  ( الضريبــة إلى السعر النهائي في جميع اـل ـج
 ).٥-١١رقم 

 
ي              ٢٠١٠وفي عام  ط ـف ـف ـن ى اـل ـل ة ـع م انخفضت الضريـب

ا           ٢٢,٤٥الواليات المتحدة األمريكية لتبلغ  و ـم ل وـه ـي رـم دوالر للـب
ة    ١٨,٦يمثل  ـب في المئة من السعر النهائي للمستهلك، وهـي أقل نـس

ــدا                    ـن ي ـآ ـغت ـف ـل ة، وـب ـي اـع دوالر    ٢٥,٦٣ضريبة في الدول الصـن
ي   ٢٢,١للبرميل أو ما نسبته  في المئة من السعر النهائي، وبلغت ـف

ه       ٤٤,٦٧اليابان  ـت ـب ن             ٢٤,٧دوالر للبرميل أو ما نـس ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ا            ٧٨,١٧السعر النهائي، وبلغت فـي فرنسـا  ل أو ـم ـي رـم ـب ـل دوالر ـل

ا                 ٤٣,٠نسبته  ـي اـن ـم ي أـل ي، و ـف اـئ  ٧٢,٦٠في المئة من السعر النـه
ي، و          ٤٥,٩دوالر للبرميل أو ما نسبته  اـئ ـه ـن في المئة من السعر اـل

ن     ٤٢,٣دوالر للبرميل أو ما نسبته  ٧٣,٤٩في إيطاليا  في المئة ـم
ا               ـي طـاـن رـي ي ـب ر           ( السعر النهائي، بينما بلـغت ـف ـب ـفرض أـآ ي ـت ـت واـل

ة        ـي اـع دول الصــن و     )   ضريبة على النفط في اـل ـح دوالر    ١١٢,٠٣ـن
ه                   ـت ـب ا نـس ــل أو ـم ـي رـم ـب ي                         ٥٠,٢لـل اـئ ـه ـن ر اـل ـع ن الـس ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

 ).٥ – ١١رسم بياني رقم (للمستهـلك 
 

 االستهالك من مصادر الطاقة 
م ٢٠١٠م حــتــى عــام       ١٩٩٠شــهــدت الــفــتــرة مــن عــام         

ي                   اـل ـم ي إـج ة ـف طـاـق ة مصـادر اـل تغيرات ملحوظة في نسبة مساهـم
ة    .  الطاقة المستهلكة عالميًا ووـي ـن فقد ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة اـل

ـعت        راـج ا ـت والغاز الطبيعي، وبنسبة أقل الطاقة الهيدروجينية، بينـم
ة                          ـب ل نـس دل أـق ـع ـم ـعت ـب راـج ر، وـت ـي ـب ل ـآ ـك نسبة مساهمة النفط بـش

م       . مساهمة الفحم من إجمالي الطاقة المستخدمة عالميًا رـغ ى اـل ـل وـع
ه                 ـي ـل ة، ـي ـي ـم اـل ـع ة اـل طـاـق من ذلك الزال النفط هو المصدر الرئيس لـل
ة                                        طـاـق ن اـل ل ـم ك ـآ د ذـل ـع ي ـب أـت ي، وـي ـع ـي طــب از اـل ـغ م اـل م، ـث ـح الـف

 .الهيدروجينية والطاقة  النووية

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

يل
رم
للب

ر 
وال
د

األسعار الحقيقية للنفط: ٤-١١رسم بياني رقم  
م١٩٧٠= سنة األساس 

الخفيف النفط العربي  )برنت(نفط بحر الشمال

بحر الشمال (برنت)العربي الخفيف بحر الشمال (برنت)العربي الخفيف العام
–—————–———–——––—————–————––——
٢٠٠٦٦١,٠٥٦٥,١٤١١,١٠١١,٨٤

٢٠٠٧٦٨,٧٥٧٢,٥٥١٢,٢٤١٢,٩٢

٢٠٠٨٩٥,١٦٩٧,٣٧١٦,٣١١٦,٦٩

٢٠٠٩٦١,٣٨٦١,٦٨١٠,٣٨١٠,٤٣

٢٠١٠٧٧,٧٥٧٩,٥١١٢,٨٣١٣,١٢

——————————–————–——

جدول رقم ١١- ٤ : األسعار االسمية والحقيقية للنفط

(دوالر أمريكي / برميل)
األسعار الحقيقية للنفط* األسعار االسمية للنفط

(سنة األساس عام ١٩٧٠م)

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام مؤشر أسعار المستهلك في الدول الصناعية لسنة أسـاس عــام  ١٩٧٠م.

ك . ة   (IFS)، صندوق النقد الدولي،     ٢. منظمة األوـب ة الدولـي المصدر: ١. نشرة اإلحصاءات المالـي

———————————————–—
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١٣٢ 

في  ١٠,٨في المئة، وارتفعت آذلك في اليابان من  ٢٥,٧المئة إلى 
ن     ١٧,٢المئة إلى   ٢٥,٢في المئة، والواليات المتحدة األمريكية ـم

ــا            ٢٧,٦في المئــة إلـى  ــ ـي ي روـس ة ـف فـي المئة، وزادت تلك النسـب
ن            ٥٢,٥في المئـة إلى  ٤٤,٣من  ن ـم ي الصــي  ٢,٠في المئــة، وـف

ــم    ( م، ٢٠٠٩في المئــة فـي عــام  ٤,١في المئــة إلى  ــ ــ جــدول رق
٦ – ١١.( 

 
الك               ـه ـت ي االـس اـل ـم ن إـج وارتفعت نسبة مساهمة الفحم ـم

ي     ٣٠,٠م إلى ١٩٩٠في المئة في عام  ٢٨,٥العالمي للطاقة من  ـف
ن  ٢٠١٠المئة في عام  م، وتراجعت خالل الفترة نفسها في ألمانيا ـم

ن            ٢٥,٤في المئة إلى  ٣٦,٨ ا ـم ـي ي روـس ي     ٢١,٢في المئة، وـف ـف
ــى           ٧٩,٩في المئة، وفي الصين من  ١٦,٥المئة إلى  ــ ة إل ـئ ـم في اـل
ــة                            ٧٠,٨ ظــم ـن ي دول ـم ـيف ـف ل طــف ـك ـعت بـش راـج في المئــة، وـت

ي     ٢٠,٣في المئة إلـى  ٢٤,٥التعــاون االقتصادي والتنميــة من  ـف
في المئة إلى  ٢٤,٩المئة، وفي الـواليـات المتحــدة األمريكيــة من 

ــن       ٢٣,٤ ان م ــاـب فـي المئـة، في حيـن تزايدت تلك النسبــة  فـي الي
ام             ٢٤,٩في المئة إلــى  ١٧,٧ ي ـع ة ـف ـئ ـم دول  ( م،   ٢٠١٠في اـل ـج
 ).٧ – ١١رقـم 

 
ن                   ا ـم ـه ـت ـم اـه ة مـس ـب ـعت نـس راـج أما الطاقة النووية فقد ـت

ة     ٦,٦إجمالي الطاقة العالمية المستهلكة بشكل ملحوظ من  ـئ ـم في اـل
ام     ٥,٣م إلى ١٩٩٠في عام  ذه       .  م٢٠١٠في المئة ـع ـعت ـه راـج وـت

صـادي                    ـت اون االـق ـع ـت ة اـل ظــم ـن النسبة خالل الفترة نفسها في دول ـم
ن                    ٩,٦في المئة إلى  ٩,٩والتنمية من  ا ـم ـي اـن ـم ي أـل ة، وـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن            ١٠,٦في المئة إلى  ١١,٨ ا ـم ـي ي روـس ي     ١١,٢في المئة، وـف ـف
ة     ٥,٨المئة إلى  ـي ـك في المئة، وارتفعت في الواليات المتحدة األمرـي

ن           ٨,٦في المئة إلى  ٨,١من  ان ـم اـب ـي ي اـل في المئة، آما ارتفعت ـف
 ).٨ – ١١جدول رقم (في المئة،  ١٣,٣في المئة إلى  ٨,١

الك                ـه ـت ي االـس اـل ـم ن إـج ط ـم تراجعت نسبة مساهمة النـف
ام          ٣٩,٩العالمي للطاقة من  ة ـع ـئ ـم ى      ١٩٩٠في اـل ي     ٣٤,٠م إـل ـف

ي           ٢٠١٠المئة عام  ا ـف ـه ـس ـف رة ـن م، وتراجعت هذه النسبة خالل الفـت
 ٣٨,٨في المئة  إلى  ٤٣,٣منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من 

ن                  ة ـم ـي ـك رـي دة األـم ـح ـت ـم ات اـل في المئة، وآذلك تراجعت في الوالـي
ن            ٣٧,٨في المئة إلى  ٤٠,٥ ان ـم اـب ـي ي     ٥٧,٨في المئة، وفي اـل ـف

ى               ٢٩,٣في المئة، وفي روسيا من  ٤٠,٧المئة إلى  ة  إـل ـئ ـم ي اـل ـف
ن         ١٩,٧ ن ـم  ١٦,٥في المئة، في حين زادت تلك النسبة في الصــي

ــم        ( م،   ٢٠١٠في المئة في عــام  ١٧,٧في المئة إلى  ــ ــ ــدول رق ــ ج
٦ – ١١.( 

 
ي                   اـل ـم ن إـج ي  ـم ـع ـي طــب وارتفعت نسبة مساهمة الغاز اـل

ى  ١٩٩٠في المئة في عام  ٢٢,٥االستهالك العالمي للطاقة من  م إـل
م، وارتفعت تلك النسبة خالل الفترة ٢٠١٠في المئة في عام  ٢٤,١

ن       ي     ٢٠,٠نفسها في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ـم ـف

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
———————————————————

١٥,٧٥١٦,٧٠١٧,١٨١٩,٧٧٢٣,٣٥٢٣,٠٦٢٢,٤٥مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٢٧,١٨١٩,١٣١٩,٤٨٢٠,٥٠١٧,٣٥٢٢,٧٤١٨,٥٨نسبة الضريبة للسعر النهائي

٢٢,٢٨٢١,٦٤٢١,٧١٢٤,٧٣٢٧,٤٤٢٥,٧٠٢٥,٦٣مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٣٢,٣٤٢٢,٣٦٢٢,٣٤٢٣,٠٩١٩,٢٩٢٥,٢١٢٢,٠٧نسبة الضريبة للسعر النهائي

٣٩,٣٣٣٧,٥٤٣٧,٩٢٤٠,٦٤٤٥,٥٩٤٥,٥٩٤٤,٦٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٣٩,٢٧٢٦,٤٥٢٦,٦٩٢٧,٣٢٢٢,٢٠٢٦,٢٣٢٤,٧٢نسبة الضريبة للسعر النهائي

٦٤,٥٥٦٩,٧٤٧٠,٣٠٧٣,٥٧٨٣,٨٣٨٠,١٧٧٨,١٧مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٥٨,٥٨٤٨,١١٤٨,٤٣٤٧,٢٢٤٠,٢٦٤٨,١٠٤٢,٩٩نسبة الضريبة للسعر النهائي

٥٢,١٣٦٣,٥٤٦٤,٣٤٦٧,١٥٧٤,٢٣٧٤,٠٨٧٢,٦٠مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٥٦,٢٤٤٧,١٢٤٧,٦٦٤٥,٨٥٣٩,٨٤٥٤,١٠٤٥,٩٢نسبة الضريبة للسعر النهائي

٥٩,٣٣٦٦,٤٩٦٦,٧٥٦٩,٨٨٧٥,٢٤٧٢,٤٠٧٣,٤٩مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٥٨,٩٠٤٨,٩١٤٨,٨٢٤٦,٩٧٣٨,٦٤٤٧,٩٥٤٢,٣١نسبة الضريبة للسعر النهائي

٩٤,٠٨١٠١,٢٤١٠٢,٢١١٠٦,٠٤١١٨,١٠١١٥,٧٧١١٢,٠٣مقدار الضريبة (دوالر/ برميل)
٦١,٥٣٥٤,٧٠٥٥,١٦٥٣,٦٨٤٦,١١٥٥,٦١٥٠,١٩نسبة الضريبة للسعر النهائي

جدول رقم ١١- ٥ : الضرائب على النفط في الدول الصناعية

 المصدر : منظمة األوبك .
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المتحدة

ية
ئو
 م
سبة

ن

نسبة الضريبة على النفط إلى  : ٥- ١١رسم بياني رقم  
سعره النهائي للمستهلك في الدول الصناعية لعام  

م٢٠١٠
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١٣٣ 

نسبة مساهمة النفط من 
إجمالي الطاقة المستهلكة

١٩٩٠١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

————————————————————————————
٣٩,٩٣٩,٨٣٨,٩٣٦,٩٣٦,٣٣٥,٨٣٥,٥٣٥,٠٣٤,٤٣٤,٠دول العالم

دول منظمة التعاون االقتصادي 
٤٣,٣٤٣,٠٤١,١٤١,٠٤١,٠٤٠,٧٤٠,٣٣٩,٦٣٨,٩٣٨,٨والتنمية

٤٠,٥٣٩,٠٣٨,٨٤٠,٥٤٠,٥٤٠,٤٣٩,٩٣٨,٦٣٨,٤٣٧,٨الواليات المتحدة األمريكية
٥٧,٨٥٤,٦٤٩,٥٤٦,٣٤٦,٧٤٥,٢٤٤,٥٤٣,٦٤٢,٥٤٠,٧اليابان
٢٩,٣٢٣,٤١٩,٤١٩,٢١٨,٣١٨,٢١٨,٢١٩,٣١٩,٨١٩,٧روسيا
١٦,٥١٩,٣٣٠,٠٢٢,٤٢٠,٩٢٠,٦١٩,٥١٨,٩١٧,٨١٧,٧الصين

نسبة مساهمة الغاز الطبيعي 
من إجمالي الطاقة المستهلكة

٢٢,٥٢٣,٢٢٤,٢٢٣,٦٢٣,٦٢٣,٧٢٣,٩٢٤,٠٢٣,٧٢٤,١دول العالم
دول منظمة التعاون االقتصادي 

٢٠,٠٢١,٩٢٢,٧٢٣,٠٢٣,١٢٣,٢٢٣,٩٢٤,٥٢٤,٩٢٥,٧والتنمية

٢٥,٢٢٧,٠٢٦,١٢٤,٨٢٤,٥٢٤,٤٢٥,٢٢٦,٠٢٧,١٢٧,٦الواليات المتحدة األمريكية
١٠,٨١١,٢١٣,٣١٣,٦١٣,٦١٤,٦١٥,٧١٦,٦١٦,٨١٧,٢اليابان
٤٤,٣٥٠,٩٤٣,٤٥٣,٩٥٤,٢٥٥,٢٥٤,١٥٣,٠٥١,٨٥٢,٥روسيا
٢,٠١,٩٢,٩٢,٥٢,٦٢,٩٣,٤٣,٦٣,٧٤,١الصين

جدول رقم ١١- ٦ : نسبة مساهمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة المستهلكة

المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانية، أعـداد مختلفــة .

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

——————————–———–—————————————
١٩٩٠٢٨,٥٢٤,٥٢٤,٩١٧,٧٣٦,٨٢١,٢٧٩,٩
١٩٩٥٢٧,٠٢١,٧٢٣,٩١٧,٥٢٧,١١٩,١٧٦,٤
٢٠٠٠٢٣,٦٢٠,٩٢٤,٦١٩,٢٢٥,٧١٦,٧٥٩,٤
٢٠٠٤٢٧,٢٢١,٠٢٤,١٢٣,٢٢٥,٨١٥,٩٦٨,٧
٢٠٠٥٢٧,٨٢١,٠٢٤,٤٢٣,٢٢٥,٢١٦,٦٦٩,٩
٢٠٠٦٢٨,٤٢١,١٢٤,٤٢٢,٩٢٥,١١٦,٠٧٠,٢
٢٠٠٧٢٨,٨٢١,٤٢٤,٣٢٤,٣٢٧,٧١٦,٣٧٠,٥
٢٠٠٨٢٩,٠٢١,٠٢٤,٥٢٥,٣٢٥,٨١٧,٣٧٠,٠
٢٠٠٩٢٩,٤١٩,٩٢٢,٨٢٣,٥٢٤,٥١٦,١٧٠,٦
٢٠١٠٣٠,٠٢٠,٣٢٣,٤٢٤,٩٢٥,٤١٦,٥٧٠,٨

جدول رقم ١١- ٧ : نسبة مساهمة الفحم من إجمالي الطاقة المستهلكة 

ة   . ة، أعـداد مختلـف المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانـي

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٩٠٦,٦٩,٩٨,١٨,١١١,٨١١,٢٠,٠
١٩٩٥٧,٤١١,٠٨,٨١٥,١١١,٩٤,١٠,٤
٢٠٠٠٦,٥٩,٥٧,٨١٤,٠١١,٦٤,٦٠,٥
٢٠٠٤٦,١٩,٦٨,٠١٢,٤١١,٤٤,٩٠,٨
٢٠٠٥٥,٩٩,٦٧,٩١٢,٧١١,٣٥,٠٠,٨
٢٠٠٦٥,٨٩,٧٨,١١٣,٢١١,٥٥,٠٠,٧
٢٠٠٧٥,٦٩,٤٨,١١٢,٢١٠,٣٥,٩٠,٨
٢٠٠٨٥,٥٩,٤٨,٣١١,٢١٠,٩٥,٨٠,٨
٢٠٠٩٥,٥٩,٧٨,٧١٣,٤١٠,٥٦,١٠,٧
٢٠١٠٥,٣٩,٦٨,٦١٣,٣١٠,٦٥,٨٠,٧

ة   . ة، أعـداد مختلـف المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانـي

جدول رقم ١١- ٨ : نسبة مساهمة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة المستهلكة 
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١٣٤ 

و               ١٢٥٨,٩فـي المئة ليصل إلى  ٩,٣ ـح ـن ة ـب ارـن ـق ل ـم ـي رـم مليون ـب
 ).١٢ – ١١جدول رقم (م ٢٠٠٩مليون برميل في عام  ١١٥١,٣

 
ام               الل ـع ي ـخ ـل ـح ـم الك اـل وآانت هذه الزيادة في االستـه

غ          ٧,٠م نتيجة ارتفاع االستهالك العام بنسبة ٢٠١٠ ـل ـب ـي ة ـل ـئ في الـم
ط              ١١٠٨,٢ ـف ـن ة اـل اـع طـاع صــن مليون برميل، وارتفاع استهالك ـق

غ        ٣٠,٠بنسبة  ـل ـب ـي ل           ١٥٠,٧في المئة ـل ـي رـم ون ـب ـي ـل ة      .  ـم ـب ـس ـن اـل وـب
ي             ـع ـي طــب از اـل ـغ للنصيب النسبي من االستهالك العام، بلغ نصيب اـل

زل         ٣٦,٦ دـي ام، واـل ي     ١٩,٩في المئة من إجمالي االستهالك الـع ـف
ود           ١٣,٧المئة، والبنزين  وـق ت اـل ة،          ٧,٠في المئة، وزـي ـئ ـم ي اـل ـف

د        .  في المئة ١٧,٤والزيت الخام  ـق ط ـف ـف ـن أما في استهالك صناعة اـل
الك             ٧٧,٤بلغ نصيب الغاز الطبيعي  ـه ـــت ي اـس اـل ـم في المئة من إـج

ود            ١٣,٤صناعة النفط، وغاز الوقود نحو  وـق ت اـل ة، وزـي ـئ ـم في اـل
 .في المئة ٢,٨

 
 صادرات المملكة من النفط

ام               الل ـع ام ـخ ـخ ط اـل ـف ـن ارتفعت صادرات المملكة من اـل
ل            ٢٤٢٥,١في المئة، إذ بلـغت     ٦,٠م بنسبة ٢٠١٠ ـي رـم ون ـب ـي ـل ـم

ضـت    .  م٢٠٠٩مليون برميل في عام  ٢٢٨٧,٧مقارنة بنحو  ـف وانـخ
في المئة  لتبلغ  ٥,٧صادرات المملكة من المنتجات المكررة بنسبة 

ام        ٣٦٨,١مليون برميل مقارنة بنحو  ٣٤٧,١ ي ـع مليون برميل ـف
 ).١٣ – ١١جدول رقم (م ٢٠٠٩

 
ب              ـل ى أـغ ـل رق األقصـى ـع واستحوذت منطقة آسيا والـش
ام           الل ـع ررة ـخ ـك ـم صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات اـل

ي    ) ٦ – ١١رسم بياني رقم (م ٢٠١٠ اـل ـم ، حيث بلغ نصيبها من إـج
ة، و              ٦٤,١صادرات المملكة من النفط الخام  ـئ ـم ي اـل ي     ٥٨,٠ـف ـف

ررة  ا     .  المئة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المـك ـه ـي ـل وـي
ن                          ا ـم ـه ـب غ نصــي ـل ي ـب ـت ة اـل ـي اـل ـم ا الـش من حيث الترتيب دول أمريـك

و           ١٨,٢إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام  ـح ة، وـن ـئ ـم في اـل
ات                               ١,٥ ـج ـت ـن ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم ي صـادرات اـل اـل ـم ن إـج ة ـم في المـئ

ة       ٩,٩المكررة، ثم دول أوروبا الغربية التي حصلت على  ـئ ـم في اـل
ة    ٧,٥من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام، ونحو  ـئ في الـم

ا             ـه ـب غ نصــي ـل د ـب من المنتجات المكررة، أما دول الشرق األوسط فـق

ي              اـل ـم ن إـج ة ـم ـي ـن وشهدت نسبة مساهمة الطاقة الهيدروجـي
ة    ـب االستهالك العالمي للطاقة ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت تلك النـس

ى      ١٩٩٠في المئة في عام    ٢,٤من  ام                ٦,٥م إـل ي ـع ة ـف ـئ ـم ي اـل ـف
م، وارتفعت هذه النسبة في دول منظمة التعاون االقتصـادي  ٢٠١٠

ى          ٢,٣والتنمية من  ة إـل ـئ ـم ات                 ٥,٧في اـل والـي ي اـل ة، وـف ـئ ـم ي اـل ـف
ى            ١,٣المتحدة األمريكية من  ة إـل ـئ ـم ي             ٢,٦في اـل ة، وـف ـئ ـم ي اـل ـف

ن         ٣,٩في المئة إلى  ١,٩اليابان من  ا ـم ـي  ٠,٥في المئة، وفي ألماـن
ن         ١,٤في المئة إلى  ا ـم ـي ي     ١,٧في المئة، آما تزايدت في روـس ـف

ى          ١,٦في المئة، وفي الصين من  ٥,٥المئة إلى  ة إـل ـئ ـم  ٦,٧في اـل
 ).٩ – ١١جدول رقم (في المئة، 

 
عي         ي ب ط از ال احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغ

احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام ليبلغ   استقر 
ام            ة ـع اـي ـه و       ٢٠١٠في ـن ـح ل           ٢٦٤,٥م ـن ـي رـم ار ـب ـي ـل ع     .  ـم ـف و ارـت

ة      ـب ي     ١,٢احتياطي المملكة الثابت وجوده من الغاز الطبيعي بنـس ـف
ـعب    ٢٨٣,١م نحو ٢٠١٠المئة ليبلغ في نهاية عام  تريليون قدم مـك

ة        ٢٧٩,٧قياسي، مقارنة بنحو  اـي ـه ي ـن تريليون قدم مكعب قياسي ـف
 .م٢٠٠٩عام 

 
 إنتاج المملكة من النفط الخام

ام               ـخ ط اـل ـف ـن ن اـل انخفض إنتاج المملكة العربية السعودية ـم
ون   ٢٩٨٠,٤في المئة ليبلغ نحو  ٠,٢م بنسبة ٢٠١٠خالل عام  ملـي

ام       ٢٩٨٧,٣برميل مقارنة بنحو  دول  ( م   ٢٠٠٩مليون برميل ـع ـج
ام               ).  ١٠  –  ١١رقم  ـع ي ـل وـم ـي ة اـل ـك ـل ـم ـم وبذلك يكون معدل إنتاج اـل

 .مليون برميل ٨,٢م نحو ٢٠١٠
 

 اإلنتاج واالستهالك المحلي من المنتجات المكررة
ام                       ـع ررة ـل ـك ـم ات اـل ـج ـت ـن ـم ن اـل ة ـم ـك انخفض إنتاج الممـل

ة            ٦٩١,١في المئة ليبلغ  ٠,٩م بنسبة ٢٠١٠ ارـن ـق ل ـم ـي رـم مليون ـب
ام            ٦٩٧,٥بنحـو  ي ـع ــل ـف ــم       ( م   ٢٠٠٩مليـون برمـي ــدول رق ــ ــ ج
١١ –١١ .( 

 
ات                         ـج ـت ـن ـم ن اـل ي ـم ـل ـح ـم الك اـل ـه ـــت ي االـس وارتفع إجماـل

ام       ة        ٢٠١٠المكررة والزيـت الخام والغاز الطبيعي في ـع ـب ـــس ـن م ـب

دول منظمة التعاون العالمالسنة
االقتصادي والتنمية

الواليات المتحدة 
األمريكية

الصينروسياألمانيااليابان

———————————–———–—————————————
١٩٩٠٢,٤٢,٣١,٣١,٩٠,٥١,٧١,٦
١٩٩٥٢,٧٢,٤١,٢١,٥٠,٦٢,٤١,٩
٢٠٠٠٦,٨٥,٨٢,٧٤,٠١,٨٥,٩٧,٢
٢٠٠٤٦,٣٥,٤٢,٦٤,٤١,٩٦,١٥,٦
٢٠٠٥٦,٣٥,٣٢,٦٣,٨١,٩٥,٩٥,٧
٢٠٠٦٦,٣٥,٤٢,٨٤,١١,٩٥,٦٥,٦
٢٠٠٧٦,٣٥,١٢,٤٣,٣١,٥٥,٥٥,٩
٢٠٠٨٦,٥٥,٥٢,٥٣,٣١,٥٥,٢٦,٦
٢٠٠٩٦,٦٥,٧٢,٩٣,٦١,٤٥,٨٦,٤
٢٠١٠٦,٥٥,٧٢,٦٣,٩١,٤٥,٥٦,٧

ة   . ة، أعـداد مختلـف المصدر : نشرة إحصاءات الطاقة العالمية، شرآة البترول البريطانـي

جدول  رقم ١١- ٩ : نسبة مساهمة الطاقة الهيدروجينية من إجمالي الطاقة المستهلكة 
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١٣٥ 

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠المنتج
——————————————————

أ) االستهالك العام
١١,٨٦١٢,٤٦١٣,٠١١٣,٢١١٣,١٥غاز البترول المسال

١١٥,٣٠١٢٦,٧١١٣٦,٧٠١٤٥,١٢١٥١,٣٥البنزين الممتاز
٢٠,٤٠٢١,٠٩٢٢,٦٣٢٢,٢٤٢٣,٢٥وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

١٧٨,٩٧١٩١,٨٥٢٠٨,١٢٢١٤,٨٠٢٢٠,٣٨الديزل
٩٣,٢٠١٠١,٢٦١٠٥,٩٣٧٦,٠٩٧٧,٥٠زيت الوقود
٦٠,٧٩٦٩,٠٦٨٠,٤٦١٥٩,٦٣١٩٢,٧٥الزيت الخام

١٧,٨٩١٨,٧٨٢٢,٧٧٢١,٦٨٢٢,٧٧اإلسفلت
١,٦٠١,٥٨١,٨٥١,٨٣١,٨٩زيوت التشحيم
٣٤٥,٨٨٣٤٩,٠٥٣٨١,٣٥٣٨٠,٧٩٤٠٥,١٩الغاز الطبيعي

٨٤٥,٨٩٨٩١,٨٢٩٧٢,٨١١٠٣٥,٣٨١١٠٨,٢٢المجموع الفرعي
ب) استهالك صناعة النفط

١,٢٧٢,٤٥٢,٥٧٢,٦٤٠,٢٨غاز البترول المسال
٨,٣٠٨,٠٠٨,٠٥٧,١٨٤,٢٧زيت الوقود

٤,٩٧٢,٤٥٣,٣٥٦,٠١٥,٥١الديزل
١٩,٤٤١٨,٢٩٢٥,١١١٢,١٠٢٠,٢٣غاز الوقود
٠,٢٠٠,٣٣٠,٣٠٠,٣٤٠,١٤الزيت الخام

٧٧,٠٢٩٠,٩٢٩٦,٣٢٨٥,٤٦١١٦,٥٩الغاز الطبيعي
٤,٤٣٢,٢١٢,١٤٣,٦٨-٠,٧٨أخرى

١١٠,٤٢١٢٦,٨٧١٣٧,٨٩١١٥,٨٦١٥٠,٧١المجموع الفرعي
٩٥٦,٣٢١٠١٨,٦٨١١١٠,٧٠١١٥١,٢٥١٢٥٨,٩٣المجموع الكلي

(مليون برميل)

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

جدول رقم ١١- ١٢ : االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠المنتج
—–——————————————————————

-١٤,٧٣١١,٥٢١١,٣٠١٢,٦٩١٢,٢٣١٢,٣٣,٧غاز البترول المسال
١٠٢,٥٧١٢٨,٣٨١٢٤,٠١١٢٩,٦٢١٣٧,٠٨٤,٥٥,٨البنزين الممتاز

٩,٧-٨٣,٨٥٦٠,٢٦٧٦,٦٠٦٥,٣٦٧١,٦٩١٤,٧نافثا
-٨,٥-٧٧,٣٣٦٧,٢٨٦٩,٦٨٦٣,٥٠٥٨,١١٨,٩وقود طائرات (آيروسين)

١,٥-٢٤١,٧٩٢٣٨,٥٠٢٤٧,٤٤٢٢٧,٦٩٢٣١,٢١٨,٠ديزل
-١٨١,٠٠١٧٤,٣٩١٧٤,٣٨١٨١,٦١١٦٢,٥٨٤,١١٠,٥زيت وقود
٦,٩-١٤,١٦١٥,٠٤١٧,٩٦١٧,٠٤١٨,٢١٥,٢اإلسفلت
-٠,٩-٧١٥,٤٣٦٩٥,٣٧٧٢١,٣٧٦٩٧,٥١٦٩١,١١٣,٣المجموع

جدول رقم ١١- ١١ : إنتاج المملكة من المنتجات المكررة  * 
(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية
—————–—

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠
——————————————————

-٠,٢-٣٢١٧,٨٣٣٦٦,٣٢٩٨٧,٣٢٩٨٠,٤١١,٣إجمالي اإلنتاج

-٠,١-٨,٨٩,٢٨,٢٨,٢١١,١المتوسط اليومي

المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

جدول رقم ١١- ١٠ : إنتاج المملكة من النفط الخام
(مليون برميل)

نسبة التغير المئوية
————————–—
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م           اـل ـع ي اـل ة ـف ـس رت    .  االقتصادي لعدد من االقتصادات الرئـي ـم ـت واـس
الل         ـعت ـخ شرآة سابك في تنويع قنوات تمويل مشاريعها حيث وـق

مع صندوق )  طرح خاص( م اتفاقية إصدار سندات دين ٢٠١٠عام 
ل اصـدار                ١,٠االستثمارات العامة بمبلغ  ـك ودي ـل ـع ال ـس مليار رـي

ي         ).  ثالث إصدارات( ة ـف وـي ـم ـن ـت واستمرت الشرآة في مشاريعها اـل
روع          )  م٢٠٢٠سابك   ( إطار خطتها اإلستراتيجية  ز مـش ـج ث أـن ـي ـح

رق       ك           ( التوسعة الثالثة لشرآة ـش اـب ك ـس ـل ـت ـم ن             ٥٠ـت ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ك         ( ، ومشروع مجمع ينساب في ينبع  ) الشرآة اـب ك ـس ـل ي     ٥١تـم ـف

ي                    )   المئة من الشرآة از ـف ة ـغ رـآ ة لـش ـن اـم ـث ة اـل ـل رـح ومشروع الـم
ام          ن ـع الجبيل الصناعية ويتوقع بدء انتاجه خالل النصف األول ـم

ل    ٢٠١٢ ك         ( م، ومشروع مجمع آيان السعودية بالجبـي اـب ك ـس ـل ـت ـم ـت
ذا          )  في المئة من أسهمها ٣٥ ع ـه ظـم مصـاـن ومن المتوقع انجاز مـع

از        .  م٢٠١١المجمع خالل النصف الثاني من عام  ـج ع اـن وـق ـت بينما ـي
ة          ـن دـي ـم د ـب دـي مشروع الصلب للمنتجات الطويلة في مجمع شرآة ـح

خالل النصف الثاني )  في المئة من الشرآة ٥٠تملك سابك ( الجبيل 
 . م٢٠١٢من عام 

 
 الثروة المعدنية 

ى          ـل ة ـع ـي دـن ـــع تـشرف وآـالة وزارة البتـرول للـثروة الم
ة     م       ( األنشطة التعدينية في المملكة العربية السعودـي دول رـق -١١ـج

و    ٤,٤ ـح في المئة من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام، وـن
ات                         ٢١,٦ ـج ـت ـن ـم ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم ي صـادرات اـل اـل ـم في المئة من إـج

ام،       ٢,٢المكررة، وبلغ نصيب دول أفريقيا  ـخ ط اـل في المئة من النـف
 .في المئة من المنتجات المكررة ٩,٨ونحو 

 
 صناعة البتروآيماويات في المملكة

ك  ( حققت الشرآة السعودية للصناعات األساسية     اـب ي  )  ـس ـف
ات،        ٢٠١٠عام  ـع ـي ـب ـم م مستوى قياسي بالنسبة إلى حجم اإلنتاج واـل

و       ٢٠١٠حيث بلغ إنتاج الشرآة في عام  ـح ون طـن          ٦٦,٨م ـن ـي ـل ـم
ي          ٥٨,٥في المئة مقارنة بنحو  ١٤,١بارتفاع نسبته  ون طـن ـف ـي مـل
وتعزى تلك الزيادة إلى دخول مصانع جديدة وارتفاع .  العام السابق

ع         صـاـن ـم ـعض اـل ام        .  الطاقة اإلنتاجية لـب د ـع ـه ق     ٢٠١٠وـش وـي م تـس
و                    ١١,٤مليون طن بارتفاع نسبته  ٥١,٦ ـح ـن ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة          ٤٦,٣ ـب ـس ـن ات ـب ـع مليون طن في العام السابق، وارتفع إيراد المبـي
و              ١٥٢,٠في المئة  لتبلغ  ٤٧,٤ ـح ـن ة ـب ارـن ـق  ١٠٣,٠مليار ريال ـم

ا    .   مليار ريال في العام السابق ـه ـت وبلغت األرباح الصافية التي حقـق
ه             ٢١,٥م نحو ٢٠١٠الشرآة في عام  ـت ـب اع نـس ـف ارـت ال، ـب مليار رـي

ق                  ٩في المئة مقارنة بنحو  ١٣٨,٩ اـب ام الـس ـع ي اـل ال ـف ار رـي ـي ـل . ـم
ات                                 ـج ـت ـن ـم ى اـل ـل ب ـع طــل ي اـل اد ـف ـح اع اـل ـف ى االرـت ك إـل ويعزى ذـل

ام                     الل ـع ادن ـخ ـع ـم ة واـل اوـي ـم ـي روـآ ـت اش         ٢٠١٠الـب ـع ـت ى االـن م، إـل

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى
——–——————————————————————————————————
٥٩٠,٦٦٥,٨٢٣٨٦,١٢٤,٦٧٤٤٢,٢٤٥,٣٢١٨,٢١,٥دول أمريكا الشمالية
٢٣,٠٣٨,٩٧٢٣,٠١٧,٤٨٢٤,٤٣٥,٦١١,٠١,٦دول أمريكا الجنوبية
٣١٠,٩٧٣٨,٩٠٢٢٨,٤٥٣١,٣٢٢٤٠,١٥٢٥,٩٦٩,٩٧,٥دول أوروبا الغربية
١١٠,٢٣٥٦,٦٦١٠٤,٢٥٧١,٧٧١٠٧,٢٨٧٤,٨٧٤,٤٢١,٦دول الشرق األوسط

٧٤,٧٠٤٩,٤٢٦٠,٣٣٤٠,٠٣٥٤,١٧٣٣,٨٦٢,٢٩,٨دول أفريقيا
١٥٦٠,٨٦٢٢٤,٢٧١٤٨٢,٦١٢١١,٧١١٥٥٥,٢٢٢٠١,٤٤٦٤,١٥٨,٠دول آسيا والشرق األقصى

١,٩٧٢,٢٣٢,٨٩١,٠٨١,٦٠٠,٠٠٠,١٠,٠دول اوقيانوسيا
٢٦٧٢,٤٢٣٨٦,٢٧٢٢٨٧,٦٦٣٦٨,٠٦٢٤٢٥,٠٩٣٤٧,٠٦١٠٠,٠١٠٠,٠المجموع

جدول رقم ١١- ١٣ : صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة * (حسب المناطق)

٢٠٠٨
(مليون برميل)

————————–—————————–—————————–———————–——
النصيب المئوي لعام ٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.
المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية .

رسم بياني رقم  ١١-٦: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام ٢٠١٠م

٧,٥٪١,٦٪١,٥٪

٢١,٦٪

٩,٨٪ ٥٨,٠٪

٠,٠٪

منتجات مكررة  

١٨,٢٪

١,٠٪
٩,٩٪

٢,٢٪٤,٤٪

٦٤,١٪
٠,١٪

م   نفط خا

امريكا الشمالية ة امريكا الجنوبي ة اوروبا الغربي الشرق االوسط ا افريقي اسيا والشرق االقصى ا اوقيانوسي
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ات        ) ١٤ دـم ـخ م اـل دـي ، ومنها تشجيع االستثمار في مجال التعدين وتـق
وك                     رـخص والصــك اط، وإصـدار اـل ـش ـن ذا اـل واالستشارات لدعم ـه

ا     ـه رـخص          .  التعدينية وفقًا للوائح واألنظمة المعمول ـب دد اـل غ ـع ـل وـب
رخصـة     ١٦١٨م نحو ٢٠١٠التعدينية السارية المفعول بنهاية عام 

رخصـة   ٧٢رخصة آشف، و  ١٢١رخصة استطالع، و  ٤٣منها 
ن             دـي ـع ـت ـلف            ١٥منجم صغير، وبلغ عدد رـخص اـل ـت ـخ ـم رخصـة ـل

د                دـي ـح ك واـل زـن اس واـل ـح ـن الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب واـل
رخصـة   ٢٦والفوسفات والمعادن المصاحبة واألحجار الكريمة، و 

رى، و         ات األـخ اـم محجر مواد خام لخامات صناعة األسمنت والـخ
وزارة    .  رخصة محاجر مواد البناء ١٣١٣ وبلغت إيرادات وآالة اـل

ي           اـل ـم ام اـل ـع ــ    ١٤٣٢/١٤٣١للثروة المعدنية خـالل اـل ) م٢٠١٠( ه
 . مليون ريـال ٣٦٤نحو 

ومن حيث إنجازات شرآات التعدين في المملكة العربية 
د   السعودية التي تعمل في خمسة مناجم إلنتاج الذهب، هي منجم مـه
م       ـج ـن الذهب، ومنجم الصخيبرات، ومنجم الحجار، ومنجم بلغة، وـم

ام     ة       ٢٠١٠األمار، فقد انخفض إنتاجها من الذهب خالل ـع ـب ـس ـن م ـب
ام            ٤٤٧٧,١في المئة ليبلغ  ٧,٨ ا ـع ـه اـج ـت إـن م ٢٠٠٩آجم مقارنة ـب

ام                         .  آجم ٤٨٥٧,٥البالغ  ي ـع ضـة ـف ـف ن اـل ا ـم ـه اـج ـت ع إـن ـف بينما ارـت
ي   ٧٦٧٠في المئة ليبلغ  ١,٩م بنسبة ٢٠١٠ آجم مقارنة بإنتاجها ـف

ن       .  آجم ٧٥٢٧م البالغ ٢٠٠٩عام  ا ـم ـه اـج وفي المقابل انخفض إنـت
ن          ٦,٧النحاس بنسبة  ة ـم ـئ ـم ام          ١٧١٩في اـل ى    ٢٠٠٩طـن ـع م إـل

 ٢٣,٤وانخفض إنتاجها من الزنك بنسبة .  م٢٠١٠طن عام  ١٦٠٣
ن             ة ـم ـئ ـم ي اـل ام          ٥٥٠٧ـف ى      ٢٠٠٩طـن ـع ام        ٤٢١٨م إـل طـن ـع

 ■) ١٥-١١جدول رقم (م ٢٠١٠

بوآاسيت منخفضآاولينرصاصزنكنحاسفضةذهب

(طن)(طن)(طن)(طن)(طن)(آجم)(آجم)
————————————————————————————
٢٠٠٦٥١٨١,٨٩١٠٣,٥٧٣٠٩٨٣---------

٢٠٠٧٤٤٤٠,٣٩٠٢٨,٠٧٣٧٧١٦---------

٢٠٠٨٤٥٢٧,٠٨٢٣٢,٠١٤٦٥٣٦٦٣٣٤٧٢٢٤٩٤

٢٠٠٩٤٨٥٧,٥٧٥٢٧,٠١٧١٩٥٥٠٧٦٨٥------

٢٠١٠٤٤٧٧,١٧٦٧٠,٠١٦٠٣٤٢١٨٥٤٣------
 (--)  غير متوفر.

ة ، وشرآة التعدين العربية الســعودية (معادن). المصدر : وآالة وزارة البترول والثروة المعدنـي

السنة

جدول رقم ١١– ١٥ : إنتاج شرآة التعدين العربية السعودية  ( معادن )

٢٠١٠* ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩أنواع الخامات المستغلة
———————————————————————

٣٠٥٠٠٣٠٠٠٣٦٠٠٠٣٧٠٠٠٣٨٨٠٠الحجر الجيري
٣٨٠٠٣٩٠٠٥٠٠٠٥٢٥٠٥٥٠٠الطين
١٧٥٢١٥٠٧١٦٠٠١٦٨٠١٧٠٠الملح

٧٨٢٨٢٠٨٠٠٨٤٠٨٨٢رمل السيليكا
٢١٧٠٠٠٢٣٤٠٠٠٢٤٨٠٠٠٢٦٠٢٧٠مواد آسارات (بحص)

٣٤٠٠٠٢٦٠٠٠٢٢٠٠٠٢٣١٠٠٢٤رمل
٥٨٤٦٤٢٥٨١٦٠٠٦٣٠رمل حديدي

٢٢٠٠٢١٠٠٢٣٠٠٢٤١٥٢٥٣٥جبس
٨١٠٨٣٢١٠٠٠١٠٥٠١١٠٢رخام لألغراض الصناعية

٨٥٨٥٨٥٩٠٩٥آتل رخام
٩٦٢٩٥٤١١٠١١٦١٢٢آتل جرانيت

٣٠٨٣٠٨٢٤٢٢٥٤٢٦٧آتل حجر جيري
__ __ __ ٤,٠٤٤,٠آاولين
__ __ __ ٢٣٣٠بارايت
٤٢٧٣٥٥٥٨٦١فلدسبار
__ ---------٥٣بازلت
٤٠٠٧٨٤٨١٠٨٥٠٨٩٣بوزالن
٥٥٠٤٦٥٤٦٥٤٨٠٥٠٤دلومايت
٧٢٢٦٠٨٦٠٨٦٤٠٦٧٢شيست

٤٠٤٠٤٠٤٠٤٢بيروفليت

ة . المصدر : وآالة وزارة البترول والثروة المعدنـي

جدول رقم ١١- ١٤ :  الخامات المعدنية المستغلة (ألف طن)

* : تقديري.
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١٣٨ 

 التجارة 
ام                 الل ـع ة ـخ اـع ارة والصــن م ٢٠١٠أصدرت وزارة التـج

ع             ٥٧٤٣سجالت تجارية إلنشاء  ة ـم ارـن ـق ة ـم وـع ـن شرآة جديدة مـت
ي رؤوس          .  م٢٠٠٩شرآة تم إنشاؤها في عام  ٢٨٦٥ اـل ـم غ إـج ـل وـب

وـسط              ٦٨,٩أموال هذه الشرآات الجديدة حوالي  ـت ـم ال ـب ار رـي ـي ـل ـم
ي      .  مليون ريال لكل شرآة ١٢رأس مال قدره  اـل ـم وبالمقابل بلغ إـج

داره     ٢٠٠٩رؤوس أموال الشرآات الجديدة في عام  ـق  ٣٢,٨م ما ـم
ي                    .  مليار ريال  اـل ـم أة وإـج ـش ـن ـم ات اـل رـآ دد الـش اع ـع ويالحظ ارتـف

ة                ٢٠١٠رؤوس أموالها في عام  ـب ـس ـن ق ـب اـب ام الـس ـع ع اـل م مقارنة ـم
ي           ١٠٩,٥في المئة و ١٠٠,٤ واـل ـت ى اـل ـل ة ـع الل     .   في المـئ ن ـخ وـم

ت              ـل ـك ة ـش ـم اـه ـس ـم استعراض تلك الشرآات، يتضح أن الشرآات اـل
دة                        دـي ـج ــات اـل رآ ـش ـل وال ـل ي رؤوس األـم اـل ـم ن إـج النسبة األآبر ـم

في المئة، تلتها شرآات ذات   ٩١,٥م بنسبة ٢٠١٠المنشأة في عام 
 ).١-١٢جـدول رقم (في المئة  ٨,٤المسئولية المحدودة نسبة 

 
ة                                ـك ـل ـم ـم اـل ة ـب ـم اـئ ـق ات اـل رـآ ـش ـل ي ـل اـل ـم دد اإلـج ـع وارتفع اـل

ام           ة ـع اـي ـه ـن م ٢٠١٠المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة ـب
ا     ٢١١٣٠إلى  ار       ٨٥٠,٩شرآة بإجمالي رؤوس أموال قدرـه ـي ـل ـم
ه            .  ريال ـت ـب ا نـس ة ـم  ٧٤,٣وبلغت رؤوس أموال الشرآات المساهـم

ت       ـل ـك في المئة من إجمالي رؤوس أموال الشرآات القائمة، بينما ـش

ي            اـل ـم ي اإلـج ـل ار    ( تشير البيانات األولية للناتج المـح ـع األـس ـب
طـاـعي                    )   الحقيقية رار ـق ـم ـت ى اـس صـادي إـل ـت اط االـق حسب نوع النـش

ام               ي ـع ي ـف ـق ـي ـق ـح م،  ٢٠١٠التجارة والصناعة في المملكة نموهما اـل
ة                                               ٤,٢بحــوالي          حيث  نما قطاع التجارة  ـب ـس ـــن ــال، وب   ٥,٧مليار ري

ام                                                  ٧٣مليار ريال  مقابل                     ٧٧,١في المئة  ليبلغ                  ـع ي اـل ال ـف ار رـي ملـي
ي                                                                                                                         اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل اـل ـم ي إـج ه ـف السابق، وبلغت مساهمـت

ا                                                ٨,٩خالل العام نفسه حوالي                      )  باألسعار الحقيقية(  ـم ة، وـن ـئ ـم ي اـل ـف
ط          ( قطاع الصناعات التحويلية                          ـف ـن ر اـل رـي ـك ي                     )  باستثناء ـت واـل ـح   ٤,٧ـب

ل                                           ١٠٩,٨في المئة ليبلغ                  ٤,٤مليار ريال  وبنسبة                     اـب ـق ال ـم ار رـي ملـي
ج                                                                                           ١٠٥,١ اـت ـن ي اـل ه ـف ـت ـم اـه مليار ريال في العام السابق، وبلغت مـس

ي                                                                    واـل ه ـح ـس ـف ام ـن ة                              ١٢,٦المحلي اإلجمالي خالل الـع ـئ ـم ي اـل ا  .     ـف أـم
ات         اـن ـي ـب ر اـل معدالت النمو االسمية لقطاعي التجارة والصناعة، فتشـي

ة                                          ٥بحوالي        األولية إلى نمو قطاع التجارة  ـب ـس ـن   ٥,٩مليار ريال، وـب
ام                               ٨٥,٣مليار ريال  مقابل                     ٩٠,٣في المئة ليبلغ                 ـع مليار ريال في اـل

ي                                                                                                                         اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل اـل ـم ي إـج ه ـف السابق، وبلغت مساهمـت
ع                                 ٥,٤خالل العام نفسه حوالي                      ) باألسعار الجارية( ـف ة، وارـت في المـئ

ط             ( نمو قطاع الصناعات التحويلية                              ـف ـن ر اـل رـي ـك اء ـت ـن ـث ي                 )  باسـت واـل ـح ـب
ال                 ١٦٧,٨في المئة ليبلغ                  ١٤,٤مليار ريال  وبنسبة                      ٢١,٢ مليار رـي
ي                                                                                    ١٤٦,٧مقابل        ه ـف ـت ـم اـه ـغت مـس ـل مليار ريال في العام السابق، وـب

 . في المئة          ١٠الناتج المحلي اإلجمالي خالل نفس العام حوالي                                           
 

 التجارة والصناعة                

رأس المالالعددرأس المالالعدد
نسبة رأس المال 

رأس المالالعددإلى اإلجمالي 
نسبة رأس المال 

إلى اإلجمالي 
————————————————————————————————————

٧٦١٤٩٠٢,٣٣٠٧٦٣٠٠٢,٩٩١,٥٨٨٢٦٣٢٣٩٦,٨٧٤,٣شرآات المساهمة

٢٦٨٥١٧٩٤٥,٥٥١٣٣٥٧٥٠,٠٨,٤١٥٥٧٠٢٠٥٧٨١,٦٢٤,٢الشرآات ذات المسئولية المحدودة

٢١٤٩١٢٤٢٠,٦٤٤٣٢٣٠١٠,٠٤,٤١٠٥٣١١٢١٤٧٤,٢١٤,٣سعودية

٣٦٠٢٨٣٦,١٤٦٣٢٤٤٠,٩٣,٥٣٧٨٣٧١٤٨٨,٧٨,٤مختلطة

١٧٦٢٦٨٨,٨٢٣٨٢٩٩,١٠,٤١٢٥٦١٢٨١٨,٧١,٥أجنبية

٧٦١٦,٦٢٠٢٣١,٨٠,٠٣٣٢٨٣٧٩٩,٢٠,٤شرآات التضامن

٧٦١٦,٥٢٠١٣١,٧٠,٠٣٢٩٤٣٧٧١,٢٠,٤سعودية

٠٠,١٠٠,٠٠,٠١٥٢٧,٩٠,٠مختلطة

٠٠,٠١٠,١٠,٠١٩٠,١٠,٠أجنبية

٢٨٦,٣١٠٠٧٢,٧٠,١١٣٤٥٨٨٨٩,٥١,٠شرآات التوصية البسيطة

٢٨٦,٣١٠٠٧٢,٧٠,١١٣٣٥٨٨٥٢,٤١,٠سعودية

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٨٢١,٩٠,٠مختلطة

٠٠,٠٠٠,٠٠,٠٢١٥,٢٠,٠أجنبية

٠٠,٠١٠,٠٠,٠٥٢,٩٠,٠شرآات التوصية باألسهم
٢٨٦٥٣٢٨٧٠,٧٥٧٤٣٦٨٨٥٧,٤١٠٠,٠٢١١٣٠٨٥٠٨٧٠,٠١٠٠,٠المجموع

جدول رقم ١٢-١ :  الشرآات القائمة بالمملكة حسب النوع

٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————————————

(رأس المال بماليين الرياالت)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة .

ام  ٢٠١٠ اإلجمالي التراآمي حتى نهاية ع
————————

نوع الشرآة
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 نشاط المهن الحرة
ام                 الل ـع ة ـخ اـع ارة والصــن م ٢٠١٠أصدرت وزارة التـج

ا     .  مكتبًا لمزاولة المهن الحرة ٤٠٥تراخيص إلنشاء  ـه ـب ـل وترآز أـغ
ة   ١١٤في مجال االستشارات اإلدارية  مكتبًا واالستشارات التعليمـي

اطـات                         ٤٩مكتبًا والترجمة  ٧٣ ـش ـن ـعض اـل ى ـب ة إـل ًا، إضـاـف ـب ـت ـك ـم
رة                         .  المتنوعة األخرى ـح ن اـل ـه ـم ب اـل اـت ـك ي ـم اـل ـم ع إـج ـف ذا ارـت وبـه

ام           ة ـع اـي ـه ـن م ٢٠١٠المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة ـب
 . مكتبًا تعمل في مختلف األنشطة ٨١٢٩إلى  

 
 الوآاالت التجارية

ة           ـك ـل ـم ـم ي اـل بلغ عدد الوآاالت التجارية الجديدة المسجلة ـف
ة             ٢٠١٠خالل عام  اـع ارة والصــن ـج ـت ة      ٥٧٦م لدى وزارة اـل اـل وـآ

االت          . تجارية وـآ وذت اـل ـح ـت وتمثل هذه الوآاالت عدة جنسيات، اـس
ى        ٩٠األمريكية على  ـل  ٤٦وآالة تجارية، ثم الوآاالت األلمانية ـع

ى              ـل ة ـع ـي طـاـن رـي ـب االت             ٤٠وآالة، ثم الوآاالت اـل وـآ م اـل ة، ـث اـل وـآ
االت          ٣٥اإليطالية على  وـآ ـل ي ـل اـل ـم وآالة، وبذلك يرتفع العدد اإلـج

 . وآالة١٠٩٧٣م إلى ٢٠١٠التجارية المسجلة بالمملكة بنهاية عام 
 

ة      ـب ي     ٢٤,٢رؤوس أموال الشرآات ذات المسئولية المحدودة نـس ـف
ة     رًا              ١,٠المئة، وشرآات التوصية البسيطة نسـب ـي ة، وأـخ ـئ ـم ي اـل ـف

وال             ٠,٤شرآات التضامن نسبة  ي رؤوس أـم اـل ـم ن إـج في المئة ـم
 ).١-١٢جدول رقم (م ٢٠١٠الشرآات القائمة خالل عام 

  
ام            الل ـع ة ـخ م ٢٠١٠وأصدرت وزارة التجارة والصناـع

ى                ٧٣٩٩٧سجالت تجارية إلنشاء  ـل وزـعت ـع ة ـت ارـي ـج ة ـت مؤسـس
ر                       ـب ب األـآ صــي ـن ان اـل ة  وـآ اوـت ـف ـت مختلف مناطق المملكة بنسب ـم

ة         ٢٩,١لمنطقة الرياض بنسبة  رـم ـك ـم في المئة، تلتها منطقة مكة اـل
ة،     ١٨,٠في المئة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  ٢١,٠بنسبة  ـئ ـم في اـل

ام                    الل ـع دة ـخ دـي ـج ة اـل ارـي ـج ـت ات اـل وذلك من إجمالي عدد المؤسـس
ة                    .  م٢٠١٠ ارـي ـج ـت ات اـل ـس ؤـس ـم ـل ي ـل اـل ـم دد اإلـج وبالتالي ارتفع الـع

ة     اـي ـه العاملة في المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بـن
ه                  ٨٦٨,٥م إلى ٢٠١٠عام  ـت ـب ا نـس ا ـم ـه ـن ة، ـم ارـي ـج ألف مؤسسة ـت
ة   ٢٤,٤في المئة بمنطقة الرياض، و  ٣٠,٨ في المئة في منطقة مـك

ة         ١٧,٢المكرمة، وما نسبته  ـي رـق دول  ( في المئة في المنطقة الـش ـج
 ).   ٢-١٢رقم 

العددالمنطقة
النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
العددالمئوي

النصيب 
المئوي

————————————————————————

٢٠٩٨٥٣٠,٦٢١٠٠٠٣٠,٠٢١٥٦١٢٩,١٢٦٧٧٥١٣٠,٨الرياض

٥٦٤٤٨,٢٥٦٩١٨,١٦٦٩٢٩,٠٤٨٢٦٢٥,٦القصيم

١٣٩٢٣٢٠,٣١٢٨٤٥١٨,٣١٣٢٨٥١٨,٠١٤٩٢٣٥١٧,٢الشرقية

١٨٨٧٢,٨٢٣١٦٣,٣٣٣٦٦٤,٥٢٥٩٤٥٣,٠حائل

٩٨٣١,٤١١٤٥١,٦٨١٩١,١١٠٤٧٦١,٢الجوف

٨٠٦١,٢٧١٧١,٠١٠٨٦١,٥١٦٧٣٢١,٩الحدود الشمالية

١٠١٨١,٥١٢٣٠١,٨١١٨٧١,٦٢١٠٨٤٢,٤تبوك

١٤٢٧٧٢٠,٨١٥١١٦٢١,٦١٥٥٤٧٢١,٠٢١٢٢٨١٢٤,٤مكة المكرمة

٤٢٣٨٦,٢٤٤٦٠٦,٤٤٢٦٨٥,٨٤٨١٢٦٥,٥المدينة المنورة

٤٠٣٠,٦٤٦٥٠,٧٤٤٧٠,٦٧٩٩٧٠,٩الباحة

١٩٨٩٢,٩٢٣٨٩٣,٤٢٧٩١٣,٨٣٣٣٠٠٣,٨عسير

٨٤٥١,٢١١٤٦١,٦١٢٤٠١,٧١٢٧٢١١,٥جازان

١٦١٤٢,٤١٥٨٠٢,٣١٧٠٨٢,٣١٤٦٠٥١,٧نجران

٦٨٦١٢١٠٠,٠٧٠١٠٠١٠٠,٠٧٣٩٩٧١٠٠,٠٨٦٨٥١٥١٠٠,٠المجموع

————————————————————————
٢٠٠٨

جدول رقم ١٢-٢ :  المؤسسات التجارية القائمة بالمملكة

تى   اإلجمالي التراآمي  ح
نهاية عام ٢٠١٠

المصدر: وزارة التجارة والصناعة .

————————
٢٠٠٩٢٠١٠
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١٤٠ 

ة       ـب ـس ي                  ٨٣,١المصانع القائمة بالمملكة وبـن اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
 ).٣-١٢جدول رقم (تمويلها 
  
ن       وبلغ إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة المرخصـة ـم

 ٣٠٧٣( م   ٢٠١٠وزارة الــتــجــارة والصــنــاعــة حــتــى نــهــايــة عــام              
ي             )  مصنعًا ـب ـن ال األـج ـم ار رأس اـل منتجًا تعمل بموجب نظام استثـم

 ٢٧٠,٩مليار ريال توظف نحو  ٤٨٩,٩بإجمالي تمويل يقدر بنحو 
ة    .  ألف موظف وعامل ة          ٦٤,٨وتشكل هذه المصانع نسـب ـئ ـم ي اـل ـف

ة             ـب ـس ـن ة، وـب ـك ـل ي     ١١١,٤من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمـم ـف
ع حـسب               .  المئة من إجمالي تمويلها صـاـن ـم ذه اـل ـيف ـه ويظهر تصـن

نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها، أن صناعة المنتجات البترولية 
غ               )  مصنعًا ٨٤( المكررة  ـل ل ـب وـي ـم ي ـت اـل ـم  ٢٦١,٠في المقدمة بإـج

ة                    ـي اـئ ـي ـم ـي ـك ات اـل ـج ـت ـن ـم  ٤١٦( مليار ريال، تليها صناعة المواد واـل
غ     )  مصنعًا ـل ة                       ١٦٠,٥بمـب ـي اـس ات االـس اـع م الصــن ال، ـث ار رـي ـي ـل ـم

غ       )  مصنعًا٢٦٨( للمعادن  ـل ـب ـم ي                ١٧,٥ـب اءت ـف ال، وـج ار رـي ـي ـل ـم
رى                               ة األـخ زـي ـل الـف ادن اـل ـع ـم ات اـل ـج ـت ـن ة ـم اـع ع صــن راـب المرآز اـل

ال،        ١٠,٩بمبلغ )   مصنعًا ٣٣٣) ( منتجات غير معدنية(  ار رـي ـي ـل ـم
اً  ٣٠٦( ثم  صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات  غ     )  مصنـع ـل ـب ـم ـب

ـمس                .   مليار ريال ٨,٩ ـخ ات اـل اـع ذه الصــن  ١٤٠٧( واستحوذت ـه
ة          ٤٥,٨على ما نسبته )  مصنعًا ـل اـم ـع ع اـل في المئة من عدد المصـاـن

ة         ـب ي ونـس  ٩٣,٧بالمملكة بموجب نظام استثمار رأس المال األجنـب
 . في المئة من إجمالي تمويلها 

 
 صناعة البتروآيماويات

ى        ـت ة ـح بلغ عدد المصانع البتروآيماوية المنتجة في المملـك
ة         ٢٠١٠نهاية عام  اـع ارة والصــن  ٢٤٧م حسب بيانات وزارة التـج

 ٢٣٤مليار ريال مقارنة بعدد    ٢٠٤,٧مصنعا  بتمويل بلغ حوالي  
ام         ٢٠٤,١مصنعا بمبلغ  ة ـع اـي ـجال     ٢٠٠٩مليار ريال في نـه م مـس

ة                 ١٣زيادة في عدد المصانع مقدارها    ـب ـس ـن ًا  وـب ـع ي     ٥,٥مصــن ـف
ي               واـل ا ـح دارـه ـق ل ـم وـي ال          ٥٦٢المئة، وبزيادة في التـم ون رـي ـي ـل ـم

 .في المئة عن العام السابق ٠,٢٧وبنسبة 
 

  والجودة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
ة     ٢٠١٠قامت الهيئة خالل عام   ـي ـن ـف م بتقديم االستشارات اـل

ـغت       ـل ة                       ١٠٨١لجهات مختلفة، ـب ـي وـم ـك ات ـح ـه ـج ة  ـل ـي ـن ورة ـف مـش
ة   ارـي دت              .  ومصانع وطنية ومؤسسات تـج ـم ـت رى، اـع ة أـخ ـه ن ـج ـم

ات،                  ٣٧٨٤ طـاـع ـق ـلف اـل ـت ـخ ي ـم دة ـف مواصفة قياسية سعودية جدـي
وع       ١٠٢٢وحدثت وعدلت  ـم ـج مواصفة قياسية سعودية، ليصبح ـم

ة          ـئ ـي ـه ة                 ٢٠٥٠٧المعتمد منذ إنشاء اـل ودـي ـع ة ـس ـي اـس ـي ة ـق واصــف .  ـم
دة      ٢٠م قامت الهيئة بمنح ٢٠١٠وخالل عام  دـي منشأة تراخيص ـج

رـخـيص           ـت م اـل باستعمال عالمة الجودة ليصبح عدد المنشآت التي ـت
ي              ٢٣٣م نحو ٢٠١٠لها بنهاية عام  واـل اج ـح ـت إـن وم ـب  ٧٢منشأة تـق

 .سلعة تحمل عالمة الجودة
 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي 
م                          ي دـع ودي ـف ـع ة الـس ـي اـع ة الصــن ـي ـم ـن ـت استمر صندوق اـل

ع            ارـي ـش ـم ـل ة ـل ـي ـل الصناعة السعودية من خالل تقديم القروض التموـي
دوق      الصناعية، حيث بلغ عدد القروض الجديدة المعتمدة من الصــن

 الصناعة
ام                 الل ـع ة ـخ اـع ارة والصــن م ٢٠١٠أصدرت وزارة التـج

مصنعًا جديدًا في مختلف األنشطـة   ٦٠٠تراخيص صناعية إلنشاء 
ا   ١٣,٦الصناعية بتمويل إجمالي بلغ حوالي  مليار ريال، توظف ـم

راـخـيص           .  ألف موظف وعامل ٣٧,٤يزيد عن  ـيف ـت ويظهر تصــن
ي                  اـل ـم اـعي وإـج ا الصــن اطــه المشاريع الجديدة لهذا العام حـسب نـش

ات             روـب ـش ـم ة واـل ـي ذاـئ  ٧٥تمويلها، انه صدر لصناعة المنتجات الـغ
و            ٢٠١٠ترخيصًا في عام  ـح غ ـن ـل ل ـب ار       ٣,٦م، باجمالي تموـي ـي ـل ـم

ة     ل                       ٢٦,٧ريال وهو ما يشكل نسـب وـي ـم ي ـت اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
اث    .  التراخيص الصناعية الصادرة لهذا العام  ٤٦تليها صناعة األـث

ادن                      ٣,٠ترخيصًا بمبلغ  ـع ـم ات اـل ـج ـت ـن ة ـم اـع م صــن ال، ـث مليار رـي
ي                  ١٥٧الالفلزية األخرى    واـل ـح صـًا ـب ـي رـخ ال         ١,٧ـت ار رـي ـي ـل .        ـم

ه     ـت ـب واستحوذت هذه األنشطة الصناعية الثالثة  مجتمعة على ما نـس
في المئة من عدد  ٤٦,٣في المئة من إجمالي التمويل ونسبة  ٦١,٦

 ).٣-١٢جدول رقم (م ٢٠١٠التراخيص الصناعية الصادرة لعام 
 

ام                  الل ـع اج ـخ ـت دأت اإلـن ي ـب ـت أما بالنسبة لعدد المصانع اـل
و      ٩٧م،  فقد بلغ عددها ٢٠١٠ ـح غ ـن  ٢,٩مصنعًا بإجمالي تمويل بـل

ل   اـم ث      .  مليار ريال، توظف نحو ثمانية آالف موظف وـع ـي ن ـح وـم
ي               رى ـف ة األـخ زـي ـل الـف ادن اـل التمويل، جاءت صناعة منتجات المـع

غ             ٢١المرآز األول  ـل ـب ـم ًا ـب ـع ــاءت              ١,٦مصــن ــ ال، وج ار رـي ـي ـل ـم
ر         ان آـخ ـك صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في ـم

غ              ٧في المرآـز الثاني  بـ  ـل ـب ـم ع ـب ال         ٦٦٦مصـاـن ون رـي ـي ـل م  ،  ـم ـث
غ              ١٤صناعة المواد والمنتجات الكيميائية  ـل ـب ـم ع ـب  ١٧٣,٢١مصــن

ًا   ١٦مليون ريال، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات  مصنـع
ة            .  مليون ريال  ١٠٨,٤بمبلغ  ـي اـع طـة الصــن واستحوذت هذه األنـش

في المئة من إجمالي التمويل ونسبة  ٨٧,٧٤مجتمعة على ما نسبته 
 .في المئة من عدد المصانع المنتجة لهذا العام ٥٩,٨

 
ي        ٢٠١٠وفي نهاية عام   ـم راـآ ـت ي اـل م، ارتفع العدد اإلجماـل

ة     اـع للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة التجارة والصــن
بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس   

غ                     ٤٧٤٤المال األجنبي إلى  ـل ل ـب وـي ـم ي ـت اـل ـم إـج ًا، ـب ـج ـت ـن مصنعًا ـم
و            ٤٣٩,٧حوالي  ـح وظـف ـن وظـف         ٥٧٧,٥مليار ريال، ـت أـلف ـم
ا                  .  وعامل اطــه ة حـسب نـش ـج ـت ـن ـم ع اـل ويتضح من تصنيف المصـاـن

ات              ـج ـت ـن ـم ة اـل اـع الصناعي وإجمالي تمويلها أن إجمالي تمويل صــن
ة            ١٦٤,٥مصنعًا بلغ  ٩٠البترولية المكررة لـ  ـب ـس ـن ال وـب ار رـي ملـي

ا     ٣٧,٤ ـه ـي في المئة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة، تـل
غ             ٥٠٦صناعة المواد والمنتجات الكيميائية   ـل ـب ـم ًا ـب ـع  ٦٠,٨مصــن

م                          ١٣,٨مليار ريال وبنسبة  ل،  ـث وـي ـم ـت ي اـل اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم في اـل
رى     غ             ٧٧١صناعة منتجات المعادن الالفلزية األـخ ـل ـب ـم ًا ـب ـع مصــن

ل،                ١٢,٩مليار ريال وبنسبة  ٥٦,٥ وـي ـم ـت ي اـل اـل ـم ن إـج في المئة ـم
ادن                ـع ـم ـل ة ـل ـي اـس ة األـس ًا       ٣١١وبلغ إجمالي تمويل الصناـع ـع مصــن

ة           ٤٢,٤حوالي  ـب ـس ـن ال وـب ي                  ٩,٦مليار رـي اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ة                             .  التمويل ـي ذاـئ ـغ ات اـل ـج ـت ـن ـم ة اـل اـع ل صــن وـي ـم ي ـت اـل ـم آما بلغ إـج

ة       ٤٠,٩مصنعًا حوالي  ٧٥٤والمشروبات  ـب ـس  ٩,٣مليار ريال وبـن
ـمس      .  في المئة من إجمالي التمويل ـخ واستحوذت هذه الصناعات اـل

دد                  ٥١,٣مصنعًا على ما نسبته  ٢٤٣٢ ي ـع اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم في اـل
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————————————————————————————————————————————————
٧٥٨٢٧٠٣٦٣٥,٢١٦١٠١٦١٠٨,٤٣,٦٧٥٤١١٢١٨٧٤٠٩٤٧,٧٩,٣صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

١٠٤٨٦١٠٦,٢١١٦٢,٤٠,١٨٧١٥١٣٧٤٩٨٧,٣١,١صناعة المنسوجات
٢٠٨٣٥٥٤,٢٣٨٢٣,٩٠,١٨٢٩٥٠٥٩٧٥,٧٠,٢صناعة المالبس

٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٤٦٣٩٦٧٦٣٥,٨٠,١صناعة المنتجات الجلدية
٣٠٩٦٠١٢١,١١٥٠٥,٧٠,٢٦١٧١٦٤٢٨٨٤,١٠,٧صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

٨٤٤٠٢٧,٨٢٥٥٦,٤٠,٢١٥٧٢٢٢٩٠٧٨٦٥,٠١,٨صناعة الورق ومنتجاته
١٨٠٥,٠١٦٥١٩,٢٠,٦١١٩١٠٧٤١٣٩١٢,٦٠,٩صناعة الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم المسجلة

٩١٦٣٤١٥٠,١١٤٠١,٥٠,١٩٠٢٥٩٧٠١٦٤٥١٢,٧٣٧,٤صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي
٥١٢٤٢٢٥٨٩,٩١٤٥٨٠١٧٣,٢٥,٨٥٠٦٤٨٣٣٥٦٠٨٣٤,٩١٣,٨صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
٣٢١٨٧٨٨٦٩,٢٧٤٠٥١٠١,٩٣,٤٥٠٧٤٤٣١٤١٢٠٧٥,٦٢,٧صناعة منتجات المطاط واللدائن

١٥٧٨٤٩٧١٧٢٩,٠٢١٢٣٣٦١٥٩٩,٢٥٣,٩٧٧١٨٨٤٨١٥٦٥٦٧,١١٢,٩صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
٢١١٧٩٨١٤٠٥,٣٣٣٩٨٧٠,٠٢,٤٣١١٤٦٦٢٧٤٢٣٩٧,٥٩,٦الصناعات األساسية للمعادن

٧٦٣٦٤٨١٠٠٢,١١٠٥٧٠٨٢,٦٢,٨٣٥٥٣٧٠٠٣١٠٣١٦,١٢,٣صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية
١٠٨٣١٩١,٦١١٠٠٣٢,٢١,١٢٢٣٢٧٢٨٥٦٠٣٧,٢١,٤صناعة اآلالت والمعدات

٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٥٢٧٠٤٦٦٠,٢٠,٢صناعة آالت المكاتب والمحاسبة والحاسب اإللكتروني
١٠٢١٣٥٧٠٤,١٧٢٣١٣٦٦٦,٠٢٢,٤١٣٢٢٣٧٧٩١٠٨٨٧,٣٢,٥صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر

٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠١٩٢٩٣١١٠٤٠,٦٠,٢صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت
٤١٢٤١٣,٢٠٠٠,٠٠,٠١٤٨٥٩٢١١,٨٠,٠صناعة األجهزة الطبية واألدوات البصرية والساعات بأنواعها

٨٢٥٥٢٣,٧٤١٥٤٥٩,١٢,٠١٣٨١٢٢٣٠٣٢١٥,٨٠,٧صناعة المرآبات ذات المحرآات والمقطورات
٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠,٠٢١٢٦٠٧٨٧٥,٧٠,٢صناعة معدات النقل األخرى

٤٦٢٢٤٥٣٠١٣,٥٥٤٩٥٣٨,٠١,٣٣٣٠٣٢٣٧٣٧٣١٦,٨١,٧صناعة األثاث، وصناعات لم تصنف في مكان آخر
٣٢٩٣١٧٠,٥٠٠٠,٠٠,٠١٦١٠١٠٥٥١,٨٠,١إعادة التدوير

٦٠٠٣٧٤٦٩١٣٦١١,٥٩٧٨٦٧٥٢٩٦٩,٦١٠٠,٠٤٧٤٤٥٧٧٤٩٩٤٣٩٧٠٩,٣١٠٠,٠المجموع

جدول رقم ١٢-٣ :  التراخيص والوحدات الصناعية القائمة
(التمويل بماليين الرياالت)

النشاط الصناعي 

ام  ٢٠١٠ اإلجمالي التراآمي للمصانع القائمة حتى نهاية ع عدد المصانع المنتجة خالل عام ٢٠١٠التراخيص الصادرة خالل عام ٢٠١٠

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.
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١٤٢ 

ة و         ١,٦األسمنت األبيض السعودي  ئ م ة من             ٠,٦في ال ئ م في ال
ي           وال ت ى ال م       ( إجمالي اإلنتاج لكل منهما  عل و)  ٤-١٢جدول رق

 ).١-١٢رسم بياني رقم (
  
ج           ت ن م وبلغ نصيب السوق المحلي من مبيعات األسمنت ال

ة من             ٩٦,٤مليون طن مشكًال نسبة    ٣٣,١محليا حوالي  ئ م في ال
ون    ٣٤,٣إجمالي إنتاج شرآات أالسمنت المحلية البالغ حوالي  ي مل

 . وجرى تصدير الكمية الباقية للخارج. م٢٠١٠طن خالل عام 
 

 المدن الصناعية
ة           ي ن ق ت تشرف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق ال

ة،     ك ل على عدد من المدن الصناعية المقامة في مختلف مناطق المم
ع           ٤٢,٥حيث زادت مساحة المدن الصناعية من  رب ر م ت ون م ملي

ى    ٢٠٠٩في عام  ام                       ٧٦م إل ع في ع رب ر م ت ون م ي ل . م٢٠١٠م
ون في          ١٧٤في المئة ، من  ٣٢وزادت إيرادات الهيئة بنسبة  ي ل م

ادة في     .  م٢٠١٠مليون في عام  ٢٢٩م إلى ٢٠٠٩عام  وبلغت الزي
ة،    ٢٧نسبة عدد المصانع التي تم  تخصيصها بشكل آامل  ئ في الم

ام              ٢٨٠من    ع في ع ى      ٢٠٠٩مصن ام            ٣٥٧م إل ع في ع مصن
ام                          .  م٢٠١٠ دة في ع دي ة ج ي اع دن صن ر ثالث م طوي واآتمل ت
ة   .  م وهي الخرج وعرعر وجازان٢٠١٠ ي وهناك ست مدن صناع

ال                   اعة واألعم صن ل ر ل ة     ( تحت التطوير هي مدينة سدي ل مرح ال
رياض             ) األولى ي، وال ف زل ة، وال ي ان ، والطائف، والباحة، وجدة الث
ة،       .  الثالثة ث ال ث باإلضافة إلى تخطيط ست مدن جديدة وهي الدمام ال

خرج         ة، وال ة          ( وجدة الثالث ي ان ث ة ال ل مرح ة          ) ال ن دي ان، وم ف ، وعس
ة  ( الخدمات الطبية  ن ال                     ) العيي اعة واألعم صن ل ر ل ة سدي ن دي ، وم

دن    ).  المرحلة الثانية(  آما أن هناك مشاريع تأهيل وتوسعة ألربع م
ة،   صناعية قائمة وهي الرياض الثانية، وجدة األولى، والدمام الثاني

 .والمدينة المنورة
 

ن                             ي ت ن دي ى م ع عل ب ن ل وي ي ب ج ل ة ل ي وتشرف الهيئة الملك
صناعيتين رئيسيتين هما مدينـة الجبيل الصناعية ومساحتها حوالي 

هكتار، ١١٤٧٠هكتار، ومدينة ينبـع الصناعيـة ومساحتها ١٦٠٤٤
ان     ة                    ٣٠٨وتضم هاتـان المدينتـ ـ ي اس ات األس اعـ صن ل ًا ل ع مصن

ألف     ١٤٦والثانوية والمساندة والخفيفة، ويعمل بهما ما يزيد عن      
ًا           ٦٢م ترسية ٢٠١٠وتـم خـالل عـام .  عـامل ـ ي اع ًا صن روع مشـ

اك            ٥,٨بتكلفـة بلغـت حوالي  ـ ن زال ه مليار ريـال، في حيـن ال يـ
ي                   ٥٩ ال م ام ال ع ا خالل ال ه ت م ٢٠١١مشروعـًا من المتوقع ترسي

 ■مليار ريال ٩,٢بتكلفـة قـدرت بحوالي 

ل                  ٩٥م نحو ٢٠١٠للعام المالي  وي م ي قروض ت ال إجم رضًا، ب ق
ال     ٦,٦معتمدة بلغت حوالي  ار ري ة               .  ملي ي ة الشرق طق ن م ل ان ل وآ

دوق خالل              دة من الصن م النصيب األوفر من قيمة القروض المعت
ة          ٥٥م، حيث بلغ عدد القروض المعتمدة ٢٠١٠عام  م ي ق قرضًا  ب
ة           ٦٧مليار ريال، تليها منطقة الرياض بحوالي  ٣,٨ م ي ق قرضًا  ب
ة   ٢٨مليار ريال ، ثم منطقة مكة المكرمة بحوالي  ١,٦ قرضًا بقيم
ام                  .  مليون ريال ٩٥٣ ع دة ل م ت ع م قروض ال أما من ناحية حجم ال
ات      ٢٠١٠ اوي م ي ك م حسب القطاعات الصناعية، فقد احتل قطاع  ال

دره       غ ق ل الصناعية المرتبة األولى في قيمة القروض المقدمة له بمب
غ                  ١,٨ ل ب م ه ب ات ج ت ن رول وم ت ب مليار ريال، يليه قطاع  مشتقات ال

ة      ١٨٠٠ ي دن ع مليون ريال، وجاءت  قروض صناعة المنتجات الم
ا في      ٨٣٩,٩المصنعة في المرآز الثالث بقيمة   مليون ريال،  تلته

ة               م ي ق ة ب ي ذائ غ واد ال المرآز الرابع القروض المعتمدة لصناعة الم
اء               ٥٥٥,٢ ن ب واد ال اعة م مليون ريال، وفي المرآز الخامس صن

اعات     ٣٨٧,١بقيمة )  غير المعدنية(  مليون ريال، ثم قروض الصن
 .  مليون ريال ٣٨٥,٤األساسية غير الحديدية بقيمة 

  
 صناعة األسمنت 

ام       بلغ إجمالي إنتاج شرآات األسمنت في المملكة خالل ع
في المئة  ٧,٣مليون طن، بارتفاع  قدره  ٣٤,٣م  ما يقارب ٢٠١٠

ة                      .  عن العام السابق ب رت م ة ال ودي ة األسمنت السع واحتلت شرآ
ة من             ٢٠,٠األولى من حيث آمية اإلنتاج البالغة نسبتها    ئ م في ال

ام             ا في          ٢٠١٠إجمالي إنتاج شرآات األسمنت خالل ع ه ي ل م، ت
ة      ١٦,٣المرتبة الثانية من حيث اإلنتاج شرآة أسمنت اليمامة بنسب

في المئة،  شرآة أسمنت المنطقة الجنوبية في المرآز الثالث بنسبة 
ة              ١٥,٤ ب س ن م ب صي ق في المئة ، تلتها في المرآز الرابع أسمنت ال
الحظ أن     .  في  المئة ١١,٢، ثم شرآة أسمنت ينبع  بنسبة ١٢,٣ وي

في     ٧٥,٢هذه الشرآات الخمس مجتمعه استحوذت على ما يعادل 
ة،       ك ل م م المئة من اإلنتاج اإلجمالي لشرآات األسمنت العاملة في ال
ة من                    ي ق ب ت م ة ال ي م ك في حين أنتجت الشرآات الخمس األخرى ال

ة                   ي رب ع ة أسمنت ال اإلنتاج، حيث بلغت نسبة إنتاج  آل من شرآ
ي،           ٩,٣و  ٩,٤وأسمنت الشرقية   وال ت ى ال في المئة لكل منهما عل

اج           ٣,٩وبلغت نسبة إنتاج شرآة أسمنت تبوك  ت ة من اإلن ئ في الم
ة                          .  اإلجمالي ة وشرآ ي ل جبس األه ة ال اج شرآ ت ة  إن وبلغت نسب
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شرآات االسمنت: المصدر

انتاج االسمنت في المملكة:  ١-١٢رسم بياني رقم 



 ٤٧التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التجارة والصناعة    

     

 

١٤٣ 

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠
————————————————————

٤٢٢٢,٦٤٩٩٣,٧٥٥٩٤,٠١٦,٣أسمنت اليمامة - الرياض

٥٣٦٨,٩٥٥٧٥,٠٦٨٦٣,٧٢٠,٠األسمنت السعودية - الهفوف

٢٧٤٤,٠٢٩٩٦,٠٣٢٢٢,٩٩,٤األسمنت العربية - رابغ

٤٣٣٦,٣٣٩١٩,٦٣٨٢٨,٨١١,٢أسمنت ينبع - ينبع

٣٢٢٠,٩٤٢٥٠,٥٤٢١٢,١١٢,٣أسمنت القصيم - بريدة

٤٨٢٢,٦٥١٥٨,١٥٢٩٤,٨١٥,٤أسمنت المنطقة الجنوبية - جازان

٢٩٦١,٥٣٠٠٧,٠٣١٩٠,٠٩,٣أسمنت الشرقية - الخفجي

١١٥٠,٤١٣٠٠,٥١٣٣٠,٦٣,٩أسمنت تبوك - تبوك

٢١٣,٦١٩٧,١٢١٣,٥٠,٦األسمنت األبيض السعودي - الرياض

٦١٥,٢٥٧٨,٤٥٥٨,٩١,٦الجبس األهلية - الرياض

٢٩٦٥٦,٠٣١٩٧٥,٩٣٤٣٠٩,٣١٠٠,٠المجموع

المصدر: شرآات األسمنت

جدول رقم ١٢-٤ : صناعة األسمنت

  الشرآة

اإلنتاج  (ألف طن)
ام  ——————————————————————— نسبة اإلنتاج في ع

٢٠١٠ إلى اإلجمالي 
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د    .  المناطق مرآز اهتمام أنشطة التنمية السياحية في المملكة م ت واع
ام          حو     ٢٠١٠مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة واآلثار في ع م ن

اون مع                         ٣٧٨ ع ت ال احي، ووضعت ب ي ر الس طوي ت ل موقعًا قابًال ل
ظة              اف ح م ا وال ه ت اي األجهزة الحكومية المختصة آلياٍت مناسبة لحم

 .عليها
 

ام         ة ع سة في                   ٢٠١٠وبـنـهـايـ ي رئ دن ال م م أصبحت ال
فـي الـمـئـة  ٢٣,٥متحفًا، أي بزيادة قدرها  ١٨٩الـمـمـلـكـة تـضـم 

 ٢١متحفًا فرديًا، و   ١٣٢عـن عـدد المتاحف في العام السابق، منها 
ة،            ٨متحفًا متخصصًا، و ٢١مـتـحـفـًا اثريًا، و ـ ي ـ م ـ ل مـتـاحـف عـ

ن  ٥و ى عدد من            .  مـتـاحـف تعليمية، ومتحفين عسكريي ة إل إضاف
ًا من                      م ه ي تشكل جزءًا م ت ون، ال المعارض الدائمة للثقافة والفن

ة          .  المنظومة السياحية المتكاملة للمملكة ك ل م م حاء ال ويتوزع في أن
 .منطقة محمية ١٥متنزهات وطنية، و ١٠

 
غ عدد                     ل ار ب احة واآلث ي س ل ة ل وحسب بيانات الهيئة العام

ام              ة ع اي ه ة ن ك ًا من          ٣٧١م   ٢٠١٠الفنادق العاملة في الممل دق ن ف
حو          ن در ب ة        ١٠٢,٣مختلف الدرجات بسعة إجمالية تق . ألف غرف

ى       ًا من          ٥٠توزعت هذه الفنادق حسب الدرجات المصنفة إل دق ن ف
ى و          ١٨الدرجة الممتازة، و درجة األول ًا من          ٨٤فندقًا من ال دق ن ف
وحدات      .  فندق من الدرجة الثالثة ١١١الدرجة الثانية و وبلغ عدد ال

وحدة  ٩٨٢م نحو ٢٠١٠السكنية المفروشة  في المملكة بنهاية عام 
ان                     ة آ اوت ف ت نسب م ة ب ك ل م م سكنية توزعت على مختلف مدن ال

ة    ٣١,٣النصيب األآبر فيها لمنطقة مكة المكرمة بنسبة  ـ فــي المئـ
 ٢٠٥( في المئة    ٢٠,٩تلتها منطـقـة الرياض بنسبة ).  وحدة ٣٠٧( 

ة       ١٤,١، ثـم المنطقة الشرقية بنسبة ) وحدة ئ م دة    ١٣٨( في ال ) وح
ة     ) وحــدة ٦٧( في المئة  ٦,٨تلتها منطقــة حــائل بنسبة  طق ن ، ثم م

 ).وحدة ٥٤(في المئة   ٥,٥نجران بنسبة 
 

 النشاط السياحي في المملكة
 الرحالت السياحية -١

ار،             احة واآلث ي س ل يشير المسح الذي أجرته الهيئة العامة ل
ة من             ( إلى أن عدد رحالت السياحة المحلية  ك ل م م ان ال سياحة سك

ة           ٢٢,٨م بلغ نحو ٢٠١٠في عام ) مواطنين ومقيمين ل ون رح ي ل م
ه        ٢٠٠٩مليون رحلة في عام  ٣٢,٠مقابل  ت ب اضًا نس م محققة انخف
دة                      ٢٨,٨ واف ة ال ي اح ي رحالت الس قرت ال ن است في المئة، في حي

د     ٢٠١٠في عام )  سياحة سكان الدول األخرى داخل المملكة(  ن م ع
م     ١٠,٩حوالي  ). ١–١٣( مليون رحلة آما يوضح ذلك الجدول رق

في المئة من إجمالي  ٦٧,٩وتشكل الرحالت السياحية المحلية نحو 
ة                ( الرحالت السياحية الداخلية  ي ل ح م ة ال ي اح ي رحالت الس تشمل ال

ة    ).  والوافدة التي تتم داخل حدود المملكة ي اح ي  وبلغت الرحالت الس
ن                            ( المغادرة  ي واطن ة من م ك ل م م ان ال خارج لسك السياحة في ال
ه     ٢٠١٠مليون رحلة في عام  ٦,٦) ومقيمين ت  ١٠,٠م بارتفاع نسب

ون    ٦,٠في المئة مقارنة بما آان عليه في العام السابق والبالغة  ي مل
في المئة من     ٧٧,٦وتشكل الرحالت السياحية المحلية نحو .  رحلة

ة      ي ة             ( إجمالي الرحالت السياحية الوطن ي اح ي رحالت الس تشمل ال
ة                ك ل م م ة في داخل ال المحلية والمغادرة التي قام بها سكان المملك

 ).١-١٣رسم بياني رقم ) (وخارجها

ا            ه ل داخ ا وت ه ب تعد السياحة من الصناعات التي تتميز بتشع
ى    مع عدد آبير مـن القطاعات األخرى، إضافة إلى أنها موزعة عل

ة األنشطة              .  عدد من المواسم طوال العام ي م ن وتسهم السياحة في ت
ى                     ي، وتساعد عل ال ي اإلجم محل االقتصادية وتعزز نمو الناتج ال
ة                           رف ع م واضح في ال ا ال ه ام ى إسه ة إل ل،إضاف توفير فرص عم
ة،           ي ب ن ة األج ل م اإلنسانية، وإسهامها في تعزيز االحتياطيات من الع

وتمكنت السياحة من تجاوز األزمات  وأثبتت  .  وتقليل التسرب منها
ام               د ع ع ًا ب ام و ع التجارب أنها صناعة ال تنضب وال تندثر بل تنم

اعة   .  رغم آل األحداث التي قد تمر بها بعض البلدان فالسياحة  صن
مرتبطة بالرغبة اإلنسانية في المعرفة وتخطي الحدود فهي صناعة  

 .من العالم وإلى العالم
 

د اإلسالم،                        ه ة م ودي ة السع ي رب ع ة ال ك ل ونظرًا لكون المم
ن             ي م ال ع ة في ال وموطن الحرمين الشريفين، وما تتمتع به من مكان
ة       ي راف جغ العربي واإلسالمي، ولما تمتاز به من اتساع في الرقعة ال
وارد                         ه من م ك ل م ا ت ى م ة إل اخ، إضاف وامتدادها، وتنوع في المن
اح                                 ت ف اعي زاخر، وانـ م افي واجت ق راٍث ث وعة، وت ن ت ة م ي ع طبي
دة من                       ة واع ظوم ن ة، ومـ ي ة األساس ي ن ب اقتصادي، وتطور في الـ
طاع                 ة ق ي ـ م ن ت ة ل ام ه الـمرافـق السياحية التي تعد أحد المقومات ال
ل               ث غالل األم ى االست ة عل دول ره، حرصت ال طوي ة وت اح ي الس
ام في           رة، واإلسه واف للمقومات والموارد واإلمكانات السياحية المت
احة،             ي طاع الس ط ق تنويع قاعدة االقتصاد الوطني ونموه عبر تنشي
ط                  ة، ورب اف ق ث راث وال ت راء ال وتحقيق تنمية إقــليمية متوازنة، وإث

 .المواطن بمجتمعه
 

وى  سجل قطاع السياحة وحسب  آخر البيانات،   على المست
ة حيث              ٦,٧م بنسبة   ٢٠١٠ارتفاعًا خالل عام العالمي  ئ م ي ال ف

ل                   ٩٣٥بلغ عدد السياح الدوليين نحو  اب ق ي م ح دول ائ ون س ي ل م
افي        . م ٢٠٠٩في المئة في عام  ٤,٠تراجع بنحو  ع ت ذا ال وجاء ه

القوي مدفوعًا من االقتصادات الناشئة في آسيا والشرق األوسط       
ي                  .  واألمريكيتين ت م ال ال ع اطق ال ن ة م دم ق وحلت قارة آسيا في م

ة       ٢٠١٠انتعشت فيها السياحة عام  ب  ١٣,٠م ، حيث بلغ النمو نس
ة               اف ارة من آ ق ى ال في المئة، وبلغ معدل السياح الذين تدفقوا عل

ح       ١٨١مليون سائح، مقابل  ٢٠٤أنحاء العالم حوالي  ائ ون س ملي
ا                .  للعام السابق  دره ادة ق ي     ١٤,٠وسجل الشرق األوسط زي ف

احة               ٦٠المئة لتصل إلى  ي ة الس ظم ن ات م ان مليون سائح وفق بي
ي              . العالمية حوال ن ب ي ت ي ك ري وارتفع معدل تدفق السياح على األم
ح      ١٥١في المئة إلى  ٨,٠ ائ غ                . مليون س ل ا ب ي ق ري ة ألف ب س ن ال وب

دفق      ٦,٠م نحو ٢٠١٠معدل النمو السياحي عام  في المئة حيث ت
وب       ٤٩على القارة السمراء  ة جن مليون سائح، مدفوعًا باستضاف

م   ال ى                  .  أفريقيا لنهائيات آأس الع رز عل احة األب ي ة الس ا وجه أم
ون       ٤٧١مستوى العالم وهي القارة األوروبية فشهدت تدفق     ي ل م

 . م٢٠١٠في المئة في عام  ٣,٠سائح، بنمو قدره 
 

 الموارد والمرافق السياحية في المملكة
ة                ي راث ة وت ي ع ي وارد طب تمتلك المملكة العربية السعودية م

ع                      طي دة تست ي ة ج ي ة أساس ي ن متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وب
ومن المتوقع أن يكون تطوير هـذه .  اإلسهام في تنمية قطاع السياحة

 قطاع السياحة            
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 الرحالت السياحية الوافدة حسب جهة القدوم -٣
اون          ع ت مثلت الرحالت السياحية الوافدة من دول مجلس ال

ى          دة إل واف ة ال لدول الخليج العربية النسبة األآبر للرحالت السياحي
ة من             ٥٨,١م، حيث بلغت نسبتها ٢٠١٠المملكة في عام  ئ م في ال

ة في      ٦٠,٨إجمالي الرحالت الوافدة للمملكة مقارنة بنسبة  في المئ
دة من دول الشرق                   ٢٠٠٩عام  واف ة ال ي اح ي م، تلتها الرحالت الس

ة  ) باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(األوسط  بنسـب
ة                       ١٨,٨في المئة مقابل  ١٧,٩ ي اح ي رحالت الس ة من ال ئ م في ال

احة           ٢٠٠٩الوافدة لـلـمـمـلـكـة فـي عـام  ي رحالت الس م، ومثلت ال
ل       ١٢,٣الوافدة مـن دول جـنـوب آسـيـا نسبة  اب ق  ١٠,٠في المئة م

م          ٣–١٣جدول رقـم ( م ٢٠٠٩في المئة في عام  ي رقـ ان ي ورسـم ب
٢–١٣ .( 

 
 الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجهة الرئيسة -٤

اء دول مجلس             ( استأثرت دول الشرق األوسط             ن ث ت اس ب
ة     ي رب ع رحالت                 )  التعاون لدول الخليج ال ر من ال ب نصيب األآ ال ب

ام                    ع سة ل ي رئ ة ال وجه م حيث     ٢٠١٠السياحية المغادرة حسب ال
اح           ٤١,٩استحوذت على نسبة  ي رحالت السي ال في المئة من إجم

ام                   لت في ع ث ا م م ن ي م ٢٠٠٩المواطنين والمقيمين في المملكة، ب
ادرة،           ٤٧,٩حوالي  غ م ة ال ي اح ي في المئة من إجمالي الرحالت الس

ة       ب ـ في     ٣٦,٤تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العــربية بنس

 وجهة الرحالت السياحية المحلية -٢
ة                ودي ة السع ي رب ع ة ال ك الزلت األماآن المقدسة في  الممل

ة         ي رب ع دول ال تستقطب الكثير من دول الخليج العربي الشقيقة أو ال
حاء                   ن في أن ي م ل س م وب ال ل واإلسالمية محافظة على قيمتها في ق

ًا                ٢٠١٠-٢٠٠٦ففي األعوام . العالم ذب ر ج ث ة األآ وجه انت ال م آ
م ٢٠١٠للرحالت المحلية منطقة مكـة المكرمة حيث بلغت في عام 

ن       ٩,٩حوالي  ي واطن م مليـون رحلة نظرًا إلقبال أعداد آبيرة من ال
ة         رة، إضاف م ع والمقيمين على مكة المكرمة ألداء مناسك الحج وال
د                      ع ي ت ت دة ال ة ج ن دي ارة م إلى رغبة بعض سكان المملكة في زي

وأدت توسعة .  مرآز جذب لسياح الداخل خاصة في فـصل الصيف
ة                      ي اب ع ي ت درة االس ق ادة ال ى زي دسة إل الحرم المكي والمشاعر المق
حج       لمنطقة المشاعر، وبالتالي زيادة عـدد القادمين ألداء مناسك ال

مليون  ٢,٩وتأتي بعد ذلك منطقة المدينة المنورة بحوالي .  والعمرة
حو               ن ة ب ي ة الشرق هدف               ٢,٧رحلة، تلتها المنطق ة ت ل ون رح ي ل م

سوق                            ت ه وال ي رف ت اء، وال ارب واألصدق ارة األق ى زي ا إل ه معظم
ة  .  واألعمال والمؤتمرات والعالج فيما احتلت المرتبة الرابعة منطق

وفي المرتبة الخامسة جاءت      .  مليون رحلة  ٢,٣الرياض بحوالي 
ر من               ١,٧منطقة عسير بنحو  ي ث ك ا ال قصده مليون رحلة والتي ي

ة،               ي رب ع ج ال ي ل خ دول ال سياح الداخل وسياح دول مجلس التعاون ل
م     ( نظرًا لما تتميز به من طقس معتدل في فصل الصيف   جدول رق

٢–١٣ .( 

التغير السنوي (٪)٢٠١٠** ٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————————

-٢٨,٨٣٢,٠٢٢,٨٢٨,٨عدد الرحالت (مليون رحلة)
-١٩٩,٠١٩٨,٥٩٨,٧٥٠,٣عدد الليالي ( مليون ليلة )

-٣٧,٦٣٣,٤٣٣,٠١,٢االنفاق * ( مليار ريال)

١٤,٧١٠,٩١٠,٩٠,٠عدد الرحالت (مليون رحلة)
٢٠٩,٠١٥٧,٠١٨٠,٩١٥,٢عدد الليالي ( مليون ليلة )

-٣٦,٥٢٩,١٢٤,٨١٤,٨االنفاق * ( مليار ريال)

٤,٠٦,٠٦,٦١٠,٠عدد الرحالت (مليون رحلة)
٤٢,٢٥٤,٧٧٥,٧٣٨,٤عدد الليالي ( مليون ليلة )

-١٩,٧٢٨,٤٢٥,٦٩,٩االنفاق * (مليار ريال)

-٤٣,٦٤٢,٩٣٣,٦٢١,٧عدد الرحالت (مليون رحلة)
-٤٠٧,٠٣٩٣,٤٢٨٠,٠٢٨,٨عدد الليالي ( مليون ليلة )

-٧٤,٢٦٢,٥٥٧,٨٧,٥اإلنفاق* (مليار ريال)

-٣٢,٨٣٨,٠٢٩,٤٢٢,٦عدد الرحالت (مليون رحلة)
-٢٤١,٢٢٥٣,٢١٧٤,٤٣١,١عدد الليالي ( مليون ليلة )

-٥٧,٣٦١,٨٥٨,٦٥,٢اإلنفاق* (مليار ريال)

٥١,٨٥٤,٣٥٩,٢٩,٠نسبة إشغال الغرف (٪)
٥٤,٥٤٩,٥٥٤,٢٩,٥نسبة إشغال الوحدات السكنية (٪)

إشغال مؤسسات اإليواء

جدول رقم ١٣ – ١: النشاط السياحي في المملكة

السياحة المحلية في المملكة

 السياحة الوافدة للمملكة

* ال تشمل مصاريف النقل الدولي.              **  بيانات أولية .
المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

السياحة الوطنية (السياحة المحلية + السياحة المغادرة)

 السياحة المغادرة للمملكة

السياحة الداخلية (السياحة المحلية + السياحة الوافدة)
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١٤٦ 

ام      ٣٤,٩م مقابل ٢٠١٠المئة من اإلجمالي في عام  ي ع في المئة ف
 ). ٣–١٣ورسم بياني رقم  ٤–١٣جدول رقم (م ٢٠٠٩

 
 اإلنفاق على السياحة –٥

ال يشمل (بلغ حجم اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية  
مليار ريال  ٣٣,٠م حوالي ٢٠١٠في عام ) مصاريف النقل الدولي

ه          ٢٠٠٩مليار ريـال في عام  ٣٣,٤مقابل  ت ب اضًا نس ف خ م محققًا ان
م       ( في المئة    ١,٢ م               ١–١٣جدول رق ي رق ان ي م ب ، ) ١–١٣ورس

ة          ة نسب ي ي     ٥٧,١ويشكل اإلنفاق على الرحالت السياحية المحل ف
ه       ت ب  ٥٦,٣المئة من إجمالي اإلنفاق على السياحة الداخلية، وما نس

ة  خفض    .  في المئة مـن إجـمـالـي اإلنـفـاق على السياحة الوطني وان
في المئة  ١٤,٨م بنسبة ٢٠١٠حـجم إنفاق الـسياحة الوافدة في عام 

ام              ٢٩,١مليار ريال مقارنة بنحو ٢٤,٨ليبلغ  ع ي ال ال ف ار ري ي مل
 .السابق

ة                  احي ي رحالت الس ى ال اق عل وفي المقابل بلغ حجم اإلنف
حو     ٢٠١٠في عام   )  ال يشمل مصاريف النقل الدولي(المغادرة  م ن
 ٢٨,٤في المئة مقابل  ٩,٩مليار ريال محققًا انخفاضًا نسبته  ٢٥,٦

 .م٢٠٠٩مليار ريال في عام 
 

 مقارنة السياحة في المملكة بالسياحة في دول عربية مختارة
دد               تشير بيانات  خفاض ع ى ان ة إل منظمة السياحة العالمي

ام     ة       ٢٠٠٩السياح القادمين إلى دول الشرق األوسط في ع سب ن م ب
ذي   ٥٣٠,٤في المئة ليبلغ  ٥,٢ مليون سائح مقارنة بالعام السابق ال

ح      ٥٥٩,٦بلغ فيه عدد السياح نحو  ائ ون س جدول       .  ملي وضح ال وي
اح                     )  ٥–١٣(رقم  السي ة ب ارن ق ة م ك ل م م ل ن ل ي أعداد السياح القادم

القادمين لبعض دول الشرق األوسط، حيث بلغ نصيب المملكة من  
م ٢٠٠٩إجمالي السياح الوافدين إلى دول الشـرق األوسـط في عام 

ة     ٢٠,٥حوالي  وري ه في المئة ليجعلها تحتل المرآز الثاني بعد جم
 .مليون سائح١٠,٩مصر العربية باستقبالها نحو 

 
خفضت         وحسب تقديرات الهيئة العامة للسياحة واآلثار ان

ام                          ي ع خارج ف ن من ال ي ادم ق اح ال متحصالت المملكة من السي
غت         ١٤,٨م بنسبة ٢٠١٠ ل في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث ب

حو     ٢٠١٠المتحصالت في عام  لت              ٦,٦م ن ار دوالر، واحت ي ل م
المرتبة األولى بين دول الشرق األوسط بناًء على البيانات المتوفرة 

حصالت        ٦٥,٩فقط بنصيب مئوي نسبته  في المئة من إجمالي مت
 ). ٦–١٣(دول الشرق األوسط من السياحة العالمية جدول رقم 

 

اإلنفاق السياحي - ج

السياحة المغادرة السياحة الوافدة السياحة المحلية

ام ٢٠١٠م رسم بياني رقم ١٣-١: النشاط السياحي في المملكة لع

عدد الرحالت السياحية - أ

عدد الليالي السياحية - ب

٦٤,٧٪٣٥,٣٪
السياحة الداخلية

٢٢,٤٪٧٧,٦%

السياحة الوطنية

٤٣,٧٪٥٦,٣٪

السياحة الوطنية
٤٢,٩٪٥٧,١٪

السياحة الداخلية

٣٢,٣٪٦٧,٧٪

السياحة الداخلية

٤٣,٤٪٥٦,٦٪

السياحة الوطنية
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١٤٧ 

سة في            ي رئ ويمثل عدد العاملين في القطاعات السياحية ال
في المئة من     ٥,٨) باستثناء الوظائف غير مدفوعة األجر(المملكة 

مليون  ٧,٨، البالغ عددهم ٢٠٠٩إجمالي العاملين بالمملكة في عام 
ى                   .  عامل ة إل ي اح ي طاعات الس ق وإذا ما ُنسب عدد العاملين في ال

ا        ( القوى العاملة في القطاع الخاص فقط  غ عدده ون       ٦,٩البال ي ل م
ى          ) عامل مؤشر إل ذا ال ، يرتفع إسهام السياحة في التوظيف وفق ه
احة في         .  في المئة ٦,٦ ي ويالحظ أن معظم الوظائف في قطاع الس

ة          ل ام ع ة ال ي المملكة يشغلها غير سعوديين، حيث تمثل القوى الوطن
ام     حو       ٢٠١٠في قطاع السياحة في ع قط             ٢٦,٠م ن ة ف ئ م . في ال

طاع                      درة ق ى ق ار إل احة واآلث ي س ل وتشير تقديرات الهيئة العامة ل
اشرة في                              ب م وظائف ال د من ال زاي ت ر عدد م ي وف السياحة على ت
ر                           عمل غي ى فرص ال ة، عالوة عل ي رع ف القطاعات السياحية ال
ة      صادي ت المباشرة، التي يحفزها النشاط السياحي في القطاعات االق
األخرى المتداخلة مع القطاع السياحي، باإلضافة إلى فرص العمل  
اق            ف جة دورة اإلن ي ت التي من الممكن استحداثها في فترات الحقة ن

ة                ي اح ي ة الس ي م ن ت ال ة ب . االقتصادية في جميع القطاعات ذات الصل
ة            )  ١٠–١٣( ويوضح الجدول رقم  ي ف وظي ـرص ال ـ ف توزيع هذه ال

طاع        ر قـ ـ المباشـرة وغير المباشرة المتوقعة، حيث يتوقـع أن يوفـ
و      ام                       ٥٢١السياحـة نحـ ي عـ اشرة فـ ب ة م ف م، ٢٠١١ألف وظي

ع        .  م٢٠١٥ألف وظيفة مبـاشــرة في عام  ٦٥٤وحوالي  وق ت ا ي م آ
ك   .  م٢٠٢٠ألف وظيفـة مباشرة في عام    ٩١٩أن يوفر حوالي  ذل آ

اشرة        ٧٨١يتوقع أن يوفر قطاع السياحة نحو  ب ر م ألف وظيفة غي
ام         ٩٨١م، وحوالي ٢٠١١في عام  ألف وظيفة غير مباشرة في ع
ي           ٢٠١٥ ر حوال وف ر              ١٣٧٨م، آما يتوقع أن ي ة غي ف ألف وظي

 .م٢٠٢٠مباشرة في عام 
 
 تنشيط الطلب على السلع والخدمات -٣

ن                   ي ي ل ح م اح ال اق السي ف وفقًا للبيانات التفصيلية لتوزيع إن
ة في              ن ي ب م ة ال ف والوافدين على القطاعات السياحية الفرعية المختل

 اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة في المملكة
 إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -١

ة      ي م وضعت الهيئة العامة للسياحة واآلثار سياسة عامه لتن
ة   السياحة الوطنية، بهدف الرقي بالسياحة في مواقع التنمية السياحي

ى        .  حسب المناطق ار، إل وتشير بيانات الهيئة العامة للسياحة واآلث
ة خالل      ٦,٩ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة بنسبة  في المئ

ال، ورغم        ٥٨,٩م مقارنة بالعام السابق ليبلغ ٢٠١٠عام  مليار ري
ي      ال ة     ( ذلك انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجم م ي ق ال

في المئة في  ٣,٦م إلى ٢٠٠٩في المئة في عام  ٣,٩من )  المضافة
ي     ٢٠١٠عام  محل م بسبب نمو القطاعات األخرى المكونة للناتج ال

ى                 ).  ٧–١٣جدول رقم (اإلجمالي اق عل ف رات اإلن دي ق ة ت ارن ق وبم
ة                         ام ع ة ال ئ ي ه ا ال ه دت ي أع ت ة ال ك ل السياحة الوافدة والمغادرة للمم

م، يالحظ زيادة مساهمة قطاع السياحة ٢٠١٠للسياحة واآلثار لعام 
ر من            .  في النشاط االقتصادي في المملكــة ـ ب زء األآ ـ ـ آما أن الج

اق     )  في المئة ٦١,٧( متحصالت السياحة الوافــدة  ف آان مصدره إن
ام           رة خالل ع م           ٢٠١٠الزيارة ألغراض الحج والعم م جدول رق

 ).٤–١٣ورسم بياني رقم  ٨–١٣(
 
 قطاع السياحة وسوق العمل في المملكة -٢

ة          ي ف وظي يقوم قطاع السياحة بدور هام في إيجاد الفرص ال
حو        ًا ن ي التي تستوعب أعدادًا آبيرة من العاملين حيث يوظف عالم

ة       ١٠ ل ام ع احة            .  في المئة من إجمالي القوى ال ي طاع الس ر ق وف وي
مهن                       ك ال ل اء في ت ق الرت مجال ل . فرصًا مهنية متنوعة، ويتيح ال

ة                        ي ف وظي فرص ال ار عدد ال احة واآلث ي س ل وقدَّرت الهيئة العامة ل
ام                    ة في ع ك ل م م ال احة ب م ٢٠١٠المباشرة التي دعمها قطاع السي

ه      ٤٩١بحوالي  ت ة               ٢,٧ألف وظيفة بارتفاع نسب ارن ق ة م ئ م في ال
غ         ال ب ى                       ٤٧٨بالعام السابق ال اشرة موزعة عل ب ة م ف ألف وظي

م     –١٣( القطاعات السياحية الفرعية، آما يوضح ذلك الجدول رقــ
٩ .( 

النصيب المئوي ( ٪)عدد الرحالت٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩الوجهة ( المنطقة )
———————————————————————

٣٣٧٢٣٥٣٨٤١٠٤٢٢٨١١٠,٠الرياض
١٠٩٢٩١٠٨٠٤١٢٧٧٦٩٩٠٨٤٣,٥مكة المكرمة

٣٦٧٥٣٤٨٩٢٨٨٢٢٨٩٤١٢,٧المدينة المنورة
٣١٧٤٧٧٧٢٢٣٨٢١,٧القصيم

٣٢٨٨٣٨٠٣٤٢٢٧٢٧٤٢١٢,٠المنطقة الشرقية
٣٢٤٩٢٥٤٣٣٧٨٢١٦٩٣٧,٤عسير
٦٦٠٩٢٩٧٢٢٦٠٢٢,٦تبوك
٤٠٨٦٠٣٨٦٤٣٧٦١,٦حائل

٢٧٠٢٤٤١٢٤١٢٢٠,٥الحدود الشمالية
٦٢٦٧٩٧٥١٨٥٩٩٢,٦جازان
٨٤١٤٠٢٨٠٢٤٨١,١نجران
١٥٠٥١٢٤٣٨٨٠٨٤٢٣,٧الباحة
١٦٦١٦٤١٣٢٩٩٠,٤الجوف
٢٨٥٤٩٢٨٧٧٦٣٢٠١٤٢٢٧٨٩١٠٠,٠المجموع

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

جدول رقم ١٣ – ٢: عدد الرحالت السياحية المحلية حسب الوجهة الرئيسة
(باآلالف)

——————————————
٢٠١٠
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المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
—————————————————

٦٦٢٥٦٠,٨٦٣٠٦٥٨,١دول الخليج العربية
دول الشرق األوسط 
(باستثناء دول الخليج 

٢٠٥٢١٨,٨١٩٣٩١٧,٩العربية)
١٠٩٤١٠,٠١٣٣٠١٢,٣دول جنوب آسيا

٤٤٥٤,١٣٦٧٣,٤دول أوروبا
٢٦١٢,٤٣٦٩٣,٤دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
٣٦٣٣,٣٤٨٦٤,٥والمحيط الهادي

دول أمريكا الشمالية 
٥٧٠,٥٥٤٠,٥والجنوبية
١٠٨٩٧١٠٠,٠١٠٨٥٠١٠٠,٠المجموع

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

(ألف رحلة)
٢٠١٠ ٢٠٠٩

جدول رقم ١٣ –٣: الرحالت السياحية الوافدة للمملكة حسب جهة القدوم

المنطقة
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
عدد 

الرحالت
النصيب 

المئوي ( ٪)
—————————————————

٢١٠٧٣٤,٩٢٤٢١٣٦,٤دول الخليج العربية
دول الشرق األوسط 
(باستثناء دول الخليج 

٢٨٨٨٤٧,٩٢٧٨١٤١,٩العربية)
٣٠٢٥,٠٥٣١٨,٠دول جنوب آسيا

١٧٢٢,٩١٧٦٢,٦دول أوروبا
١٨٢٣,٠١٥١٢,٣دول أفريقيا

دول شرق آسيا 
٣٦٢٦,٠٥٧٠٨,٦والمحيط الهادي

دول أمريكا الشمالية 
١٨٠,٣١٥٠,٢والجنوبية

٦٠٣١١٠٠,٠٦٦٤٥١٠٠,٠المجموع

٢٠١٠ ٢٠٠٩
———————

جدول رقم ١٣ – ٤: الرحالت السياحية المغادرة حسب الوجهة الرئيسة
(ألف رحلة)

———————

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

النصيب المئوي ( ٪)
———————

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠٠٩الوجهة
—————————————————————

٢٠,٥-١٤٧٥٧١٠٨٩٦٤,٩٢٦,٢السعودية
- -- -- -- -- -اإلمارات
٢٢,٥-١٢٢٩٦١١٩١٤٢٢,٧٣,١مصر
- -- -- -- -- -البحرين
٥٤٣٠٦٠٩٢٣,٣١٢,٢١١,٥سوريا
١,٦٧,١-٣٧٢٩٣٧٨٩٣,٣األردن
٣٨,٩٣,٥-١٣٣٣١٨٥١٤,٣لبنان

١٠٠,٠-٥٥٩٦٥٥٣٠٤٠١٦,٤٥,٢ دول الشرق األوسط

ة العامـة للسـياحة واآلثــار   .  المصدر:   منظمة السياحة العالمية بإستثناء بيانات السعودية مصدرها الهيـئ

جدول رقم ١٣ – ٥: السياح القادمون إلى دول عربية مختارة 

نسبة التغير (٪)عدد السياح  ( ألف سائح )
————————————————————

 - -  : غير متوفرة

دول أوروبا دول جنوب آسيا دول الخليج العربية    دول الشرق األوسط (باستثناء دول الخليج العربية)

دول أمريكا الشمالية والجنوبية دول أفريقيا    دول شرق آسيا والمحيط الهادي

٣٦,٤٪
٤١,٩٪

٨,٠٪
٢,٦٪

٨,٦٪٢,٣٪
٠,٢٪

م ٢٠١٠الرحالت المغادرة حسب الوجهة الرئيسة لعام : ٣-١٣رسم بياني رقم 

٥٨,١٪

١٧,٩٪

١٢,٣٪
٤,٥٪٣,٤٪٣,٤٪

٠,٥٪

الرحالت الوافدة حسب جهة القدوم للمملكة لعام : ٢-١٣رسم بياني رقم 
م ٢٠١٠
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النصيب المئوي ( ٪)
———————

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠الدولة
————————————————————

٦٥,٩-١٤,٨-٧٧٦٦٦٦١٣٢٠,١السعودية
------٢,٧---٧٣٥٢اإلمارات
-------٢,١---١٠٧٥٥مصر
---------------البحرين
---------------سوريا
١٧,٣٣٤,١-٢٩١٤٣٤١٧١,٠األردن
------١٦,٤---٦٧٧٤لبنان

١٠٠,٠-٤١٨١٨١٠٠٣٠٠,٩٧٦,٠ دول الشرق األوسط

 المصدر:   منظمة السياحة العالمية باستثناء بيانات السعودية مصدرها الهيئة العامـة للسـياحة واآلثــار  .

جدول رقم ١٣ – ٦: المتحصالت من السياحة العالمية لدول عربية مختارة

المتحصالت ( مليون دوالر )
———————————

نسبة التغير (٪)
———————————

- - : غير متوفرة

ي    ) ١٢–١٣( ورقم )  ١١–١٣( الجدولين رقم  جاب ، يتضح األثر اإلي
ة      ك ل م م غ       .  لقطاع السياحة على االستهالك واالستثمار في ال ل د ب ق ف

حو        ام                ٣٢,٩إجمالي إنفاق السياح المحليين ن ال في ع ار ري ي ل م
سوق         ٢٠٠٩مليار ريال في عام  ٣٣,٤م مقابل ٢٠١٠ ت ال ال م، ون

غ      ل ل               ١٠,٧النصيب األآبر من اإلنفاق، حيث ب ث م ال ت ار ري ي ل م
ار       ١٠,٣م مقابل   ٢٠١٠في المئة من اإلجمالي في عام  ٣٢,٤ ي ل م

اق     .  م٢٠٠٩في المئة في عام  ٣١,١ريال أو ما نسبته  ف واحتل اإلن
ا           ٦,٩على مرافق اإليواء المرتبة الثانية بحوالي  ال أو م ار ري ملي

ار       ٧,٩م مقابل ٢٠١٠في المئة من اإلجمالي في  ٢١,٠نسبته  ي ل م
 .م٢٠٠٩في المئة في عام  ٢٤,١ريال أو ما نسبته 

 
ى                      دة إل واف ة ال ي اح ي رحالت الس ى ال وبالنسبة لإلنفاق عل

حو              ن ى ب ة األول ب رت م المملكة، احتل اإلنفاق على مرافق اإليواء ال
ام                   ٣٩,٣مليار ريال وبنسبة  ٩,٨ ي في ع ال ة من اإلجم ئ م في ال

ام      ٤٤,١مليار ريال وبنسبة  ١٢,٩م، ونحو ٢٠١٠ في المئة في ع
 . م٢٠٠٩

 النمو المتوقع لقطاع السياحة العالمي وفي المملكة
ادة                 ع زي وق ى ت ة إل ي م ال تشير بيانات منظمة السياحة الع

عت         وق نمو السياحة العالمية مقارنة بالصناعة والتجارة، حيث ت
ى     ح           ٩٧٠المنظمة أن يصل عدد السياح الدوليين إل ائ ون س ي ل م

 .م٢٠٢٠مليار سائح في عام  ١,٦م ونحو ٢٠١١في عام 
 

ار أن يصل                         احة واآلث ي س ل ة ل ام ع ة الـ ـ وتـتـوقـع الـهـيـئ
ام             ول ع حل ة ب م ٢٠٢٠إجمالي عدد الرحالت السياحية في المملك

ة،          ٦٢,٤مليون رحلة منها  ٩١,٣إلى  ي ل ح ة م ي مليون رحلة سـياح
ا من دول مجلس                        ٢٨,٩و ه عظم دة م ة واف ي مليون رحلة سـياح

جاورة       م جدول   ( التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية ال ال
 ).١٣–١٣رقم 

 
غ              ل ب ي ة ل ك ل م م آما تتوقع الهيئة نمو اإلنفاق السياحي في ال

ام                ٢٢٧,٣نحو  ال في ع ار ري ي ل م         ٢٠٢٠م  –  ١٣( م جدول رق
١٤(■ 

العام
الناتج المحلي اإلجمالي 
للسياحة (مليار ريال)

الناتج المحلي اإلجمالي 
للمملكة (مليار ريال)

الناتج المحلي اإلجمالي غير 
النفطي للمملكة (مليار ريال)

إسهام السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي (٪)

إسهام السياحة في الناتج المحلي 
اإلجمالي غير النفطي (٪)

————————————————————————————————————————

٢٠٠٨٥١,٦١٧٨٦,١٦٩٠,٠٢,٩٧,٥

 *٢٠٠٩٥٥,١١٤١٢,٦٧٣٧,٥٣,٩٧,٦

 **٢٠١٠٥٨,٩١٦٧٩,١٧٩٢,٨٣,٦٧,٥

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار، ومصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات .

جدول رقم ١٣ – ٧ : القيمة المضافة لقطاع السياحة ونسبة إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)

* بيانات تقديرية .                              ** بيانات أولية .
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٢٠١٠* ٢٠٠٩* ٢٠٠٨ الغرض من الرحلة
النصيب المئوي في  

عام ٢٠١٠ ( ٪) ———————————————————————
٣٧,٦٣٣,٤٣٣,٠١٠٠,٠السياحة المحلية

١٩,٢٢٠,٠٨,٨٢٦,٨العطالت وأوقات الفراغ
٥,٧٣,٦٨,٩٢٦,٩أغراض دينية

٩,١٨,١٤,٩١٤,٩زيارة األقارب واألصدقاء
٣,٦١,٧١٠,٣٣١,٤أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)

١٩,٧٢٨,٤٢٥,٦١٠٠,٠السياحة المغادرة
١٥,٦٢٣,٥١١,١٤٣,٣العطالت وأوقات الفراغ
١,١٢,٠٣,٤١٣,٤زيارة األقارب واألصدقاء

٣,٠٢,٩١١,١٤٣,٣أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)

٣٦,٥٢٩,١٢٤,٨١٠٠,٠السياحة الوافدة
٢,٤٢,٣٣,١١٢,٥العطالت وأوقات الفراغ

١٧,٧١٨,٩١٥,٣٦١,٧أغراض دينية
٣,٩٢,٥٠,٨٣,٠زيارة األقارب واألصدقاء

١٢,٤٥,٤٥,٧٢٢,٧أغراض أخرى (العالج واألعمال وغيرها)
 *  بيانات أولية .

 المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

جدول رقم ١٣ – ٨: اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب الغرض الرئيس من الرحلة
(مليار ريال)

٢٠١١٢٠١٥٢٠٢٠
—————————

٥٢١٦٥٤٩١٩وظائف مباشرة

٧٨١٩٨١١٣٧٨وظائف غير مباشرة

١٣٠٢١٦٣٥٢٢٩٧المجموع

(ألف وظيفة) 
جدول رقم ١٣ – ١٠: الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة 

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

٢٠١٠**٢٠٠٩**القطاع الفرعي 
———————————

٨٥٥٨٨٨٧٨٧٣مجموع اإليواء

٢٤٣٣٥٢٢٤٩٨٥٠المطاعم والمقاهي

١٠٧١٤١١٠٠٠وآاالت السفر والسياحة

١٠٠١١٥١٠٢٧٨٨خدمات  نقل المسافرين*

٣٩٢١٠٤٠٢٥٧الخدمات الترفيهية

٤٧٨٩٧٩٤٩١٧٦٨المجموع

٢٥,٧٢٦,٠نسبة السعودة (٪)

** بيانات تقديرية  .

جدول رقم ١٣-٩: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

ل     * يشمل قطاع نقل المسافرين الخطوط الجوية، السكك الحديدية، وشرآات النق
الجماعي، شرآات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة   .

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثار    .

أغراض أخرى مثل العالج واألعمال
أغراض دينية

زيارة األقارب واألصدقاء

رسم بياني رقم ١٣-٤: اإلنفاق على الرحالت السياحية حسب  
٢٠١٠م الغرض من الرحلة آنسبة من اإلجمالي  لعام

(نسبة مئوية) ة السياحة المحلي

(نسبة مئوية) السياحة المغادرة

(نسبة مئوية) دة السياحة الواف

قضاء العطالت وأوقات الفراغ

٢٦,٨٪ ٢٦,٩٪

٣١,٤٪١٤,٩٪

١٢,٥٪

٦١,٧٪

٢٢,٧٪٣,٠٪

٤٣,٣٪ ١٣,٤٪

٤٣,٣٪
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نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
النسبة (٪)اإلجمالي أخرىأغراض دينيةوالمؤتمرات

—————–—————————————————————————
٢٠٠٩

٥٣٠١٩٨٦٢٦٦١٢١٣١٨٨٧٩٥٤٢٤,١مرافق اإليواء

٣٤٩٦١٦٠١١٥٢٧٢١١٢٩٦٠٩٩١٨,٥المأآوالت والمشروبات

١٥٧٦١٣٩٨١٦١٣٧٢١٧٥٣٦٨٢١١,٢وسائل النقل الداخلي

٦٢٤٠٢٧١٠١٨٦٩٦٥١٥٢١٠٢٥٣٣١,١التسوق

٣٣٣٤١٣١٦٤٨٣٣١٨٧٥١١٦١٥,٥الترفيه

٦٩٥٣١١٥١٥٩٢٩٧٠,٩أخرى

٢٠٠١٦٨٠٦٤٨١٤٣٦١٧٨٩٠٣٣٤٠١١٠١,٤اإلجمالي 

 *٢٠١٠

٢٠٠١٥٩٠٣٨٣٢٠٣٢١٩٠٦٦٩١٢٢١,٠مرافق اإليواء

١٤٦٥٩٠٥٢٩١١٥٤٧١٢٠٢٥٤١٠١٦,٤المأآوالت والمشروبات

٦٢٠٧٦٠٢٤١١٠٧٦٨١٠٣٥٠٧١٠,٦وسائل النقل الداخلي

٣٦٠٤١٦٥٤٧٠٥٢٧٧٨١٩٢٩١٠٦٧٠٣٢,٤التسوق

٨٩٨٧٧٦١٥٢١٣٧٩٢٠٥١٥٢٥٦١٥,٩الترفيه

٢٥٦٢١٤٢٤٥٨٦٤٨١٢٠٠٣,٦أخرى

٨٨٤٤٤٨٩٩١٧٩٦٨٨٧٠٨٥٤٦٣٢٩٥٥١٠٠,٠اإلجمالي 
*  بيانات أولية .

ار  . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسـياحة واآلـث

جدول رقم ١٣ – ١١: اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية

(مليون ريال)
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نوع اإلنفاق/   الغرض
قضاء 
العطالت

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
النسبة (٪)اإلجمالي أخرىأغراض دينيةوالمؤتمرات

—————–—————————————————————————
٢٠٠٩

٤٣٤٢٠٤٢٥٤٩٩٥٩٣٧٩١٢٨٥٩٤٤,١مرافق اإليواء
٢٨٣٣٦٧٥٣٠١٣٧٥٣٩٢٥٩٤٨,٩المأآوالت والمشروبات

١٣٠١٩٤٩٠٨٣٠٩٨٦٠٤٣٩٠١٥,١وسائل النقل
١١٠٥١٢٦٩٨٢٣٣٩٣١٧٩٧٢٠٧٢٤,٧التسوق
٢٠٨٢٩٦١٠٧٢٥٨٤٨٧٣٣,٠الترفيه
١٥٧١٧٦٢١٧٦٣١٢٢١٢٠٣٤,١أخرى

اإلجمالي باستثناء آلفة السفر  
الدولي 

٢٣١٧٢٥٠٦٥١٣٤١٨٨٨٦٢٨٣٢٩١٢٦١٠٠,٠

 *٢٠١٠
١١٧٥٧٨١٧٠٤٦٦٦٨١٣٦٩٧٦١٣٩,٣مرافق اإليواء

٣٠٩٦٢٦٤٩١٠٣٢١٣٥٢١٨٧٨,٨المأآوالت والمشروبات
٥٣٤٣٧٨٤٢٥٢١٤٢٨٥٦٩١٢٢٧,٨وسائل النقل

٦٠٥٥٠١١١٤٢٢١٧٦٣٨١٤٨٠٥١٩,٣التسوق
٤٥٣٥٣٢١١٨١١٥٨١٣٣,٣الترفيه
٢٨٢٤١٣١١٦٠٢٣٣٦٦١,٥أخرى

اإلجمالي بإستثناء آلفة السفر  
الدولي 

٣١٠٤٧٥٥٤٦٧٩١٥٣٣١٩٧٥٢٤٨٤٤١٠٠,٠

*  بيانات أولية .

جدول رقم ١٣ – ١٢: اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة
(مليون ريال)

المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسياحة واآلثــار.

٢٠١٥٢٠٢٠
———————

٤٣,٧٦٢,٤إجمالي الرحالت السياحية المحلية 

٢١,٠٢٨,٩إجمالي الرحالت السياحية الوافدة 

٨,٤١١,٨        دول مجلس التعاون

٤,٣٥,١        الدول العربية المجاورة

٨,٣١٢,٠        دول أخرى

٦٤,٧٩١,٣إجمالي السياحة الداخلية  (السياحة المحلية + السياحة الوافدة)

ار  . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسـياحة واآلـث

جدول رقم ١٣ – ١٣: توقعات نمو الرحالت السياحية لألعوام ٢٠١٥م – ٢٠٢٠م
(مليون رحلة)

٢٠١٥٢٠٢٠
————————

٦٢,٣١٢٦,٩الرحالت السياحية المحلية

٥٣,٥١٠٠,٤الرحالت السياحية الوافدة

١١٥,٨٢٢٧,٣إجمالي اإلنفاق 

ار  . المصدر:  مرآز ماس، الهيئة العامة للسـياحة واآلـث

جدول رقم ١٣ – ١٤: اإلنفاق المتوقع على السياحة لألعوام ٢٠١٥م – ٢٠٢٠م

(مليار ريال)
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طـول            -آيلو متر ونظام نقل مياه رابغ  ـيص ـب ـل ر،           ١٩ـخ ـت و ـم ـل ـي ـآ
طـات                   ـح ى ـم و اـل ـك اة اراـم ن مصــف ونظام نقل زيت الوقود الثقيل ـم

 .التحلية في جدة
  

ن                    ا ـم ذـه ـي ـف ـن اري ـت ـج ب  اـل اما عن مشاريع خطوط األنابـي
اه    ـي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهناك مشروع نظام نقل ـم

ة        ٣٤٩بطول )  المرحلة الثالثة( الشعيبة  ـك آيلو متر وتستفيد منه  ـم
ه                ـن ز ـم ـج ـن ـم ة اـل ـب ة،          ٩٩,٥المكرمة وجدة والطائف ونـس ـئ ـم ي اـل ـف

رة       ـي ه،   ( ومشروع تنفيذ خطوط أنابيب محطات التحلية الصــغ وـج اـل
ان                    رـس ذه، ـف ـف ـن ـق ث، اـل ـي ـل غ، اـل ج، راـب ي            )  أمـل دـئ ـب ـم الم اـل ـت م االـس وـت

ل       ـق ـن للمشروع، ومشروع توريد وانشاء خطوط االنابيب الخاصة ـب
ن                  ل ـم ي ـآ دة ـف دـي ـج ه،   ( المياه المحالة للمحطات الصغيرة اـل وـج اـل

روع ،             )  رابغ، الليث، القنفذه، فرسان ـش ـم ـل ي ـل دـئ ـب ـم وتم االستالم اـل
ة          ( ومشروع تنفيذ أنظمة نقل مياه الشقيق  ـي اـن ـث ة اـل ـل رـح ـم ة   )  اـل ـب ونـس

ة                  ٧٠المنجز منه  ـي رـق ة الـش طــق ـن ـم اه اـل ـي في المئة، ومشروع نقل ـم
ة              ،  وتم استالمه مبدئيًا)  المرحلة االثانية(  ـي ـل ـح ـت طـة اـل ـح روع ـم ومـش

ة         )  المرحلة الثالثة( بجدة  طـاـق ر         ٢٤٠بالتناضح العكـسي ـب ـت أـلف ـم
ز       ٣٦مكعب في اليوم ومدة التنفيذ  ـج ـن ي     ٣٣,٠شهرًا، ونسبة الـم ـف

ز  ،  المئة ومشروع المجمعات السكنية بالساحل الغربي ونسبة المنـج
ده     ٤٩,٠ في المئة ، ومشروع إزالة الكبريت من غاليات محطة ـج

وتم االستالم المبدئي للمشروع ، ومشروع تنفيذ )  المرحلة الرابعة( 
ى     وتوريد محطات التحويل الكهربائية وتوسعة المحطات القائمة إـل

ة       ( محطة ضخ نظام مياه الشقيق  ـي اـن ـث ة اـل ز         )  المرحـل ـج ـن ـم ة اـل ـب ونـس
طـاـئف              ،  في المئة ٧٠,٠ اه اـل ـي ل ـم ـق ة    -ومشروع تنفيذ نظـام ـن اـح ـب اـل

زور                  ١,٠ونسبة المنجز  اه رأس اـل ـي ل ـم ـق روع ـن ة، ومـش -في المـئ
ز     ي                            ٢٧,٥الرياض ونسبة المنـج زال  ـف ا ال ـت ـم ـن ـي ة ، ـب ـئ ـم ي اـل ـف

طـات    :   المراحل األولى مشاريع آل من ـح نقل الغاز الطبيعي الى ـم
وى           ـق طـة اـل ـح التحلية في الخبر، ومشروعي محطة تحلية المياه وـم

 .الكهربائية في رأس الزور
  
 السدود 

ة                ـي زراـع ة اـل ـي ـم ـن ـت ات اـل يعد إنشاء السدود من أهم مشروـع
ي             ة قصـوى ـف ـي ـم التي تنفذها وزارة المياه والكهرباء لما لها من أـه
ة    ـي التحكم في مياه السيول واألمطار لالستفادة منها لألغراض المدـن

ة           .  وفي ري األراضي الزراعية اـف ي ـآ ذة ـف ـف ـن وبلغ عدد السدود الـم
ام     ــ    ١٤٣٢/١٤٣١أنحاء المملكة حتى نهاية ـع  ٣٥١)  م   ٢٠١٠( ه

ادة               ١,٦٤سدًا، تبلغ طاقتها التخزينية نحو  زـي ـعب ـب ـك ر ـم ـت مليار ـم

اء                                رـب ـه ـك اء واـل ـم ر اـل ـي وـف ـت رة ـل ـي ـب ودًا ـآ ـه ة ـج ـك ـل ـم تبذل الـم
ــة،              ـي اـع ـم ـت ة واالـج باعتبارهما عنصران أساسيان للتنمية االقتصـادـي

ع        ا ـم ـم ـه وتسعى لضمان استمرار توافرهما بما يفي باالحتياجات مـن
ا       ـم ـه الـآ ـه ـت ل                 ،  استمرار الجهود لترشيد اـس ـت ـح اه ـت ـي ـم ب اـل اـن ي ـج ـف ـف

رد              ـف ـل ي ـل وـم ـي المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في معدل االستهالك  اـل
ر   ٣٥٠م  بعد الواليات المتحدة وآندا، الذي بلغ  نحو ٢٠١٠لعام  لـت

اه،         وأدى ذلك ،  يوميًا  ـي ـم وارد اـل إلى إحداث ضغوط متزايدة على ـم
ة               ـي ـم ـن ـت ة ـل ادـف ـه ة اـل مما حدا بالدولة لمواجهتها ودعم البرامج الوطنـي

 .الموارد المائية وترشيد استخدامها
 

اه                               ـي ـم زت وزارة اـل اء، رـآ رـب ـه ـك ال اـل ـج ـم ق ـب ـل ـع ـت ا ـي وفيـم
والكهرباء، اهتمامها وجهودها إلعداد وتنفيذ الخطط المتكاملة لتلبية 
دالت              ـع ــة ـم ـب واـآ ــدف ـم احتياجات مناطـق المملكة من الكهرباء بـه
طـور              ـت ًة ـل اـب ـج ـت ــة، واـس نمـو الطلـب المتزايـد على الطاقة الكهربائي
ــة     اري ـج متطلبات القطاعات السكنية، والزراعيـة، والصناعيـة، والـت

 .   في آافة مناطق المملكـة
           

 تحلية المياه
ن                 ة ـم ـح اـل ـم اه اـل ـي ـم انخفض إنتاج المؤسسة العامة لتحلية اـل

ة      )  م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١المياه المحالة خالل عام  ـب ـس  ١٣,٥بـن
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــًا مــقــابــل               ٨٨٣,٨فــي الــمــئــة لــيــبــلــغ         

ظـم               ١٠٢٢,٢ ـع ان ـم ق، وـآ اـب ام الـس ـع مليون متر مكعب يوميًا في اـل
ي         رـب ـغ ل اـل اـح االنخفاض من إنتاج محطات التحلية الواقعة على الـس

ي              ،  ) ١-١٤جدول رقم ( ولّـدة ـف ـم ة اـل ـي اـئ رـب ـه وبلغ إجمالي الطاقة الـك
و         ـح ام ـن ي               ٢٤,٧محطات المؤسسة خالل الـع اوات ـف ـج ـي ون ـم ـي ـل ـم

 .الساعة
ة               ـس ؤـس ـم ا اـل ذـه ـف ـن ومن أهم مشاريع محطات التحلية التي ـت

 :العامة لتحلية المياه المالحة اآلتي
ًا،            ٥٥٠بطاقة )  المرحلة الثالثة( محطة ينبع  ـي وـم ـعب ـي ـك الف متر ـم

ًا ،          ٩بطاقة )  المرحلة الثالثة( ومحطة رابغ  ـي وـم اآلف متر مكـعب ـي
ًا ،           ٩بطاقة )  المرحلة الثالثة( ومحطة حقل  ـي وـم ـعب ـي اآلف متر مـك

 ، اآلف متر مكعب يوميًا  ٩بطاقة ) المرحلة الرابعة(ومحطة ضباء 
ا               ـه اـئ ط إلنـش طــي ـخ ـت أما عن مشاريع خطوط األنابيب التي يجري اـل

 :فهي حسب اآلتي
طـول         -نظام نقل مياه رأس الزور ر،           ٣٥٢حفر الباطن ـب ـت و ـم ـل ـي ـآ

 ٥٩٧بطـول    )  المرحلة الثالثة( المدينة المنورة   -ونظام نقل مياه ينبع
طـول         ٨٥,٥آيلو متر، ونظام نقل مياه الليث الى القرى المجاورة ـب

 المياه والكهرباء                

اإلنتاجعدد المحطاتاإلنتاجعدد المحطات
—————————————————

٦٥٦٠,٦٦٤٩٤,٤محطات الساحل الشرقي

٢٣٤٦١,٦٢١٣٨٩,٤محطات الساحل الغربي

٢٩١٠٢٢,٢٢٧٨٨٣,٨اإلجمالي

————————————————————————————

اه المالحـة  . المصدر: المؤسـسة العامة لتحلية المـي

جدول رقم ١٤-١ : اإلنتاج السنوي من المياه المحالة
(مليون متر مكعب)

(٢٠٠٩) ١٤٣٢/١٤٣١ (٢٠١٠)١٤٣١/١٤٣٠
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 آمية المياه المستخدمة ونصيب آل قطاع
ة          ـي رـب ـع ة اـل بلغت تقديرات آمية المياه المستهلكة في المملـك

مــلــيــار     ١٨,١نــحــو    )  م٢٠١٠(   هــ١٤٣٢/١٤٣١السعودية لعام 
في المئة عن العام السابق موزعة  ٢,٢متر مكعب بانخفاض نسبته 

ب،           ١٤,٩األغراض الزراعية :  على النحو التالي ـع ـك رـم ـت ار ـم ـي مـل
ن               ٨٢,٦وهو ما نسبته  ي ـم ـل ـك الك اـل ـه ـت في المئة من مجموع االـس

راض        ٣,٥المياه وبمعدل انخفاض  نسبته  ت األـغ ـل ـت في المئة، واـح
ه                  ٢,٤البلدية المرآز الثاني بنحو  ـت ـب ا نـس ـم ب، وـب ـع ـك ر ـم ـت مليار ـم

وي                    ١٣,٢ ـن و  ـس ـم الك، وـن ـه ـت الــس ي ـل في المئة من المجموع الكـل
ي                  ،  في المئة ٨,٣نسبته  واـل ـح ة ـب ـي اـع راض الصــن م األـغ  ٠,٧٥٧ـث

ه                   ـت ـب ــا نـس ــ ــ ًال م ـك ب، مـش ن               ٤,٢مليــار متر مكـع ــة ـم ــ ـئ ـم ي اـل ـف
ي     ٨,٣المجمــوع الكلي لالستهــالك، وبمــعدل سنــوي نسبتـــه    ـف

 . المئــــة
 

ـعض                       ي ـب اه ـف ـي ـم ن اـل وي ـم ـن وبلغ إجمالي االستهالك الـس
ام      ـع ــ        ١٤٣١/١٤٣٠مناطق المملكة خالل اـل ــ حـسب  )  م٢٠١٠( ه

ب،     ٦١٩,٨في منطقة مكة المكرمة حوالي : اآلتي ـع ـك مليون متر ـم
ب،                ١٧٠,٣وفي منطقة المدينة المنورة حوالي  ـع ـك ر ـم ـت ون ـم ـي ـل ـم

ي     ي                   ٧٢٢,٦وفي منطقة الرياض حواـل ب، وـف ـع ـك ر ـم ـت ون ـم ـي ـل ـم
ة            ٤٩١,٩المنطقة الشرقية حوالي  طــق ـن ي ـم ب، وـف مليون متر مكـع

مليون متر مكعب، وفي منطقة القصيم حوالي  ٤٧,٨عسير حوالي 
ون       ٦٤,٠مليون متر مكعب، وفي منطقة تبوك حوالي ١٤١,٨ ـي ـل ـم

 ). ٢-١٤جدول رقم (متر مكعب 
 

ى             ظـة عــل حـاـف ـم خطط وزارة المياه والكهرباء اإلستراتيجية في اـل
 المياه

اء                       رـب ـه ـك اه واـل ـي ـم وزارة اـل ة ـل ـي ـج ـي راـت ـت تعتمد الخطط اإلـس
ي        ز، ـه اـئ طـة    :  للمحافظة على المياه في المملكة على ثالث رـآ ـخ اـل

طـاع    الوطنية للمياه ، وتكثيف حمالت التوعية والترشيد، وتطوير ـق
 .المياه والصرف الصحي

ويبلغ عدد السدود التي تحت ،  في المئة عن العام السابق ٢١نسبتها 
ة                   ١٠٣التنفيذ  ـل اـم ـك ـت طـة ـم اء ـخ رـب ـه ـك سدًا، ولدى وزارة المياه واـل

دة مصـادر       اـن لتنفيذ عدد من السدود في مختلف مناطق المملكة لمـس
 .المياه، وتحقيق االستفادة القصوى من مياه األمطار

 
 مصادر المياه في المملكة والطلب عليها

ة                      ـن ـي ـم ة ـث ودـي ـع ة الـس ـي رـب ـع ُتعد مصادر المياه في المملكة اـل
ا                ـه ة إال أـن ـي وـف ـج اه اـل ـي لندرتها، وعلى الرغم من وجود مصادر للـم

وحـسب  .  محدودة ، لذلك تبذل المملكة جهودًا حثيثة للمحافظة عليها
ى             ة إـل ـي اـئ ـم وارد اـل ـم مصادر وزارة المياه والكهرباء تعزى ندرة اـل

 :اآلتي
د        • ـم ـت ـع قلة األمطار في المملكة التي تهطل عليها سنويًا،  لذلك ـت

ة       ـك ـل ـم ـم المملكة على المياه الجوفية والمياه المحالة، وتصنف اـل
 .ضمن الدول التي تعاني من ندرة في مصادر المياه

ة                  • ـك ـل ـم ـم ل اـل ـت ـح ث ـت ـي ارتفاع معدل االستهالك اليومي للمياه ـح
ــرد   العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا حسب استهالك الفــ

غ       ٢٠١٠بعد الواليات المتحدة األمريكية وآندا لعام  ـل ث ـب ـي م ـح
اً  )  ٣٥٠( معدل االستهالك  ـي ة            ،  لترًا يوـم ـم اـه ن مـس م ـم رـغ اـل وـب

ا                     ـه ة إال أـن ـب ـس ـن ذه اـل ـيض ـه ـف ـخ حمالت التوعية والترشيد في ـت
اه                      . مازالت مرتفعة ـي ى ـم ـل ب ـع طــل ع اـل ـف رـت ع أن ـي ومن المتوـق
ن            ١٠الشرب إلى نحو رـي ـش ـع الل اـل ًا ـخ مليون متر مكعب يومـي

ى   سنة القادمة، في حال استمر معدل استهالك الفرد اليومي عـل
وضعه الحالي، وقد يسبب ذلك  فجوة آبيرة بين الكمية المتاحة 

 .والمطلوب تأمينها لتلبية االحتياجات المائية
ي       • ـت ة اـل إرتفاع نسبة النمو السكاني في المملكة العربية السعودـي

ة                   ١,٨م  نحو ٢٠١٠بلغت لعام  ـب ـس ـن ذه اـل د ـه ـع ة ، وـت ـئ في الـم
ة      ـي اـئ ـم مرتفعة وتؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من الموارد اـل

 .المحدودة
ة          • ـي رـب ـع ة اـل ـك ـل انخفاض تكلفة المياه التي يدفعها المستهلك في المـم

 . في المئة من التكلفة الفعلية ١٠-٥السعودية التي تتراوح مابين 

١٤٣٠١٤٣١١٤٣٠١٤٣١
————————————————

(١) ١١٩٠,٠١٦٩٨,٢٤٢٨٢٣٣,١٦١٩٧٧٠,٠ مكة المكرمة
٤١٠,٥٤٦٦,٥١٤٩٨٣٢,٥١٧٠٢٧٣,٠ المدينة المنورة (٢)

(٣) ١٤٥٧,٨١٩٨٠,٠٥١٦٠٦٧,٨٧٢٢٦١٥,٠ الرياض
(٤) ١٢٤٤,٤١٣٤٧,٤٤٤٧٧٣٠,٣٤٩١٨٨١,٠ الشرقية

١٢٥,٦١٣٠,٩٤٥٨٣٣,٨٤٧٧٧٨,٠ عسير
٣٣٣,١٣٨٨,٦١١٩٩٢٠,٦١٤١٨٠٠,٠ القصيم
١٦٣,٤١٧٥,٤٥٩٦٥١,٦٦٤٠٣٢,٠ تبوك

ـليل،    (٣) محافظات منطقة الرياض تشمل  (الدوادمي، عفيف، القويعية، ضرماء، المزاحمية، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، الدرعية، حريمالء، وادي الدواسـر، الس

األفالج، الحريق، الخرج، الحوطة ).
ة. (٤) ال تشمل القرية العليا، وال القرى والهجر المستلمة من وزارة الزراع

ائف. (١) تشمل مدينة مكة المكرمة ومحافظتي جدة والط

ة . (٢) تشمل المدينة المنورة ومحافظتي ينبع والحناآي

جدول رقم ١٤-٢ : آميات المياه المستهلكة في مناطق مختارة من المملكة 
(ألف متر مكعب)

المنطقـة
االستهالك السنويمتوسط االستهالك اليومي 

المصدر:      وزارة المياه والكهرباء، فروع المديريات العامة للمياه بالمناطق المذآورة أعاله .

————————————————————————————————
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اه                  ١٢وتم توقيع عقود إلنشاء      مليار ريال، ـي ة ـم ـج اـل ـع ـم طـة ـل ـح ـم
ة      ٦٩٢الصرف الصحي بقيمة  ر         ٦٠٣مليون ريال بطـاـق ـت أـلف ـم

 .    مكعب يوميًا
 

      الكهرباء
ي                  اء ـف رـب ـه ـك الك اـل ـه ـت ادة اـس تشير البيانات األولية إلى زـي

ام      ٩,٧م بنسبة ٢٠١٠مناطق المملكة خالل عام  ـع في المئة  عن اـل
 .ساعة/جيجا وات ٢١٢٢٦٢,٦السابق، ليبلغ حوالي 

 
ات              ـع ـي ـب و ـم ـم اء ـن أظهرت بيانات الشرآة السعودية للكهرـب

الل         ة ـخ ـك ـل ـم الطاقة الكهربائية حسب التقسيم الكهربائي لمناطق الـم
ة                   ٢٠١٠عام  ـب ـس ـن ة  ـب ـي رـق ة الـش طــق ـن ـم م، حيث  ارتفعت مبيعات اـل
ة                           ١٢,٧ ـب ـس ـن طـى  ـب وـس ة واـل ـي رـب ـغ ن اـل ـي ـت طــق ـن في المئة، تالها الـم
 ٦,٧في المئة على التوالي، ثم المنطقة الجنوبية بنسبة    ٧,٠و١٠,٣

 ).١-١٤والرسم البياني رقم  ٣-١٤جدول رقم (في المئة، 
 

ة       ٢٠١٠وخالل عام   ـي رـق ة الـش م، باعت الشرآة في المنطـق
اء     ٣١,٠ما نسبته  رـب ـه في المئة من إجمالي مبيعات الشرآة من الـك

ي                    ٣٠,٧بالمملكة، ثم  في المنطقة الغربية بنسبة  م ـف ة، ـث ـئ ـم ي اـل ـف
ة       ٣٠,٠المنطقة الوسطى بنسبة  ـي وـب ـن ـج في المئة، ثم في  المنطقة اـل

 ).٤-١٤جدول رقم (في المئة  ٨,٣بنسبة 
 
واع            ة، حـسب أـن ويظهر تصنيف مبيعات الكهرباء بالمملـك

ظـت       ٢٠١٠االستهالك الكهربائي لعام  اـف الك ـح م، أن أنواع االستـه
ي                 ـن ـك الك الـس ـه ـت وذ االـس ـح على ترتيبها في العام السابق، حيث اسـت

ه    )  ساعة/  ميجا وات ١٠٨٦٢٧,٥( ة           ٥١,٢على ما نسبـت ـئ ـم ي اـل ـف
اـعي       من إجمالي استهالك الكهرباء بالمملكة، يليه االستهالك الصــن

فــي الــمــئــة، ثــم         ١٨,٢بــنــســبــة    )  ســاعــة/  مــيــجــاوات      ٣٨٥٦٨٧( 
ة       )  ساعة/  ميجا وات ٢٨٥٢٥٧( االستهالك الحكومي  ـب ـس ـن  ١٣,٤ـب

/ ميجاوات  ٢٨٨٠٤,٦في المئة، جاء بعد ذلك االستهالك التجاري 
ـــي                            ١٣,٦بــنــســبــة    )  ســاعــة ـــة، ثــم االســتــهــالك الــزراع فــي الــمــئــ

ــة     ١,٨بنسبة )  ساعـة/  ميجاوات  ٣٧٦٠,٩(  م      ( في المئ ــدول رـق ج
٤-١٤ .( 

 
ل                 ـم ـح ع اـل ـف اء، ارـت رـب ونتيجة لزيادة إنتاج واستهالك الكـه

ام             الل ـع اء ـخ رـب ـه ى      ٢٠١٠األقصى للـك اوات       ٤٥٦٦١م إـل ـج ـي ـم
ق       ١١,٧وبزيادة نسبتها   اـب ام الـس ـع ـعت        ،  في المئة عن اـل ـف ا ارـت ـم ـآ

ي                     واـل ى ـح اء إـل رـب ـه ـك ـل ة ـل ـي ـل اوات       ٤٠٦٩٧قدرة التوليد الفـع ـج ـي ـم
ــدول     ( فـي المئــة عـــن العـام الســابق     ٥,٢بزيــادة نسبتــها  ــ ــ ــ ج

 ).٥-١٤رقــم 
 

ث                     ـي ن ـح ز األول ـم رـآ ـم ي اـل وجاءت المنطقة الوسطـى ـف
 ٣١,٣م على ما نسبته ٢٠١٠الحمل الذروي حيث حصلت في عام 

ة                طــق ـن ـم ا اـل ـه ـي ـل ة، ـت في المئة من إجمالي الحمل الذروي في المملـك
ة      ،  في المئة ٣٠,٤الشرقية بنسبة  ـي رـق في حين حصلت المنطقة الـش

ه              ـت ـب ا نـس ـم ي وـب اـئ رـب على المرآز األول من حيث قدرة التوليد الكـه
في المئة من إجمالي قدرة التوليد الكهربائي في المملكة تليها  ٣١,٩

 ).٦-١٤جدول رقم (في المئة  ٣١,٠منطقة مكة المكرمة بنسبة 

ة                       ـي وطــن طـة اـل ـخ ي اـل ة ـف ـل ـث ـم ـت وبالنسبة للرآيزة األولى الـم
ات           وـن ـك ـت ـم ـعض اـل للمياه، فهي تشمل الدراسات المائية التفصيلية لـب

ة    ـع اـس د    .  المائية التي في ضوئها صدرت الخطة الخمسية الـت ـن ـت وتـس
 :على ما يلي

اه     :  أوال ـي ن     :  برنامج تحديث واستكمال الخطة الوطنية للـم ضــم ـت وـت
 .الدراسات الهيدروجيولوجية للمتكونات المائية

اه      :  ثانيًا ـي ـم ـل وزارة     :  تطوير استراتيجية االدارة المتكاملة ـل دت اـل أـع
م             ـي ـي ـق ت ـت ـن بالتعاون مع البنك الدولي هذه االستراتيجية  التي تضــم
وزارة      ن اـل مصادر المياه واعداد االستراتيجية ، واعتمدت مبدئيا ـم

 . تمهيدًا العتمادها من مجلس الوزراء
ث                    :  ثالثًا ـي طـار ـح اه  االـم ـي ة حصـاد ـم دراسة امكانية تطبيق انظــم

روا                      ن أـج ذـي ـل ن اـل ـي ـي ـن راء الصــي ـب ـخ استضافت الوزارة فريقًا من اـل
ا       ١٥مسوحات لمنطقتي جازان وعسير  وتم اختيار  ـت ـل موقعًا في ـآ

 .المنطقتين
ددة      :  رابعا ـج ـت ى          :  دراسة  تنمية الموارد المائية الـم دف إـل ـه ي ـت ـت اـل

وب ـغرب         ـن اعداد خطة لتطوير مصادر المياه المتجددة لمناطق ـج
ة                  )  الباحة، عسير، جازان( المملكة  ـي اـن اـب ـي ة اـل اـل وـآ ع اـل اون ـم ـع بالـت

، وتم تنفيذ المرحلة األولى، وبدأت المرحلة ) جايكا( للتعاون الدولي 
 .  الثانية من الدراسة

 
ة                              ـي وـع ـت ة اـل ـــل ـم ي ـح ة وـه ـي ــاـن ـث ــزة اـل ـي رـآ وفيما يتعلق باـل

ــة                         ـي ـم ي أـه وـل اء ـت رـب ـه ـك اه واـل ـي ـم والترشيد الوطنية، فإن وزارة اـل
ى                ى إـل ـــع اه وتـس ـي ـم الك اـل قصوى لجانب التوعية في ترشيد استــه
ي،      ــاـئ ـم نشر ثقافة الترشـيد المـائي، وتثقيف المـواطـنين بالوضع اـل

 . والتـأآيد على أهـمية الترشـيد في استهـالك المياه
 

ي              ذري ـف ر ـج ـي ـي ـغ أما الرآيزة الثالثة  المتمثلة في إحداث ـت
ة            ـي ـج ـي راـت ـت طـة إـس قطاع المياه والصرف الصحي  فقد تم  وضع ـخ
ي،              اه والصـرف الصــح ـي ـم تهدف إلى تطوير مستوى أداء قطاع اـل

 :وترآز هذه اإلستراتيجية على ما يلي
اه                      • ـي ـم طـاع اـل ي ـق ي ـف وطــن وى اـل ـت ـس إدخال إصالحات على الـم

اه                ـي ـم ى اـل ـل ب ـع طــل والصرف الصحي، وذلك لتحسين إدارة اـل
 .ضمن إطار سياسة المياه الوطنية

ل         • ـث : إجراء تغييرات داخلية لقطاع المياه والصرف الصــحي ـم
ات                    دـم ـخ طـورة ـل ـت ز ـم راـآ اء ـم راءات، وإنـش إعادة هيكلة اإلـج

 .العمالء، وتطوير الهياآل التنظيمية
ا،                • ـه اـت داـم ـخ ـت ن اـس ـي ـن ـق التوعية بأهمية ترشيد استهالك المياه وـت

 .واستقطاب المستثمرين دوليًا ومحليًا
 

عدة )  م٢٠١٠( هـ ١٤٣٢/١٤٣١وأبرمت الوزارة في عام  
ار  ١١,٦عقدًا بتكلفة  ٧٠١عقود لتطوير قطاع المياه بلغ عددها  ملـي

ا     و               :  ريال موزعة على عدة مجاالت منـه ـح ـن ار ـل ر اآلـب ـف ود ـح ـق ـع
دود             ٢٦٢بئر جديد بقيمة  ٢٩١ م الـس ـي رـم اء وـت مليون ريال، وإنـش
و ـست               ٢٧٢بقيمة  ـح ـن اه ـل ـي ـم مليون ريال، وعقود محطات تنقية اـل

طـوط         ١٣٠محطات  بقيمة  اه  وـخ مليون ريال،وعقود شبكات المـي
ات،                          ٤,٤النقل بقيمة  زاـن ـخ ل واـل اـه ـن ـم ع اـل ارـي ال، ومـش ار رـي ـي ـل ـم

ال      ٧٦٤والتوصيالت المنزلية، والعدادات بقيمة  ون رـي ـي غ    ،  مـل ـل وـب
ة      ٦٤إجمالي عدد عقود مشاريع الصرف الصحي  ـف  ٣,٣عقدًا بتكـل
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ة        ـك ـل ـم ـم وارتفع عدد المشترآين في خدمات الكهرباء في اـل
ا         ٦,٠م ليبلغ نحو  ٢٠١٠بنهاية عام  ـه ـت ـب ادة نـس مليون مشترك بزـي

الك     ٥,٣ ـه ـت في المئة عن العام السابق، ويمثل المشترآون في االـس
ي     ٨١,٦مليون مشترك ما نسبته    ٤,٩السكني البالغ عددهم نحو  ـف

الك    ـه المئة من إجمالي المشترآين، يليهم عدد المشترآين في االسـت
م     ١٣,٨ألف مشترك وبنسبة  ٨٣٠,١التجاري بحوالي  في المئة، ـث

و                       ـح ـن ي ـب وـم ـك ـح الك اـل ـه ـت ي االـس أـلف     ١١٨,٩عدد المشترآين ـف
ي              ٢,٠مشترك وبنسبة  ن ـف ـي رـآ ـت ـش ـم دد اـل في المئة، يأتي بعدهم ـع

ة      ٦١,٣االستهالك الزراعي بحوالي  ـب ي     ١,٠ألف مشترك وبنـس ـف
ي        واـل  ٧,٥المئة، وبلغ عدد المشترآين في االستهالك الصناعي ـح

ن     ٠,١ألف مشترك وبنسبة  دول  ( في المئة من إجمالي المشترآـي ـج
 ). ٧-١٤رقــم 
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نمو مبيعات الشرآة السعودية  : ١- ١٤رسم بياني رقم  
للكهرباء من الطاقة

)م٢٠١٠ -م ٢٠٠٦(

الوسطى الشرقية الغربية الجنوبية

اإلجمالي الكلي 
للمناطقالجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

——————————————————————————
٣٤٨٣٦٢٣٣٢٠٩٩٣٢٠٣٤٠٤٦٥٣٩٤١٢٣٣٢٦٤٢١٠٨٦٢٧٤٧٢االستهالك السكني

٥٤,٦٣١,٩٦٢,١٧٠,١٥١,٢نسبته لإلجمالي الكلي
٤٥٠٦٩٤٠٢٩٦٥٤٨٧٣٤٢٨٦١٤٢١٢٠٧٥١٣٨٥٦٨٧٠٦االستهالك الصناعي
٧,١٤٥,١٦,٦٠,٧١٨,٢نسبته لإلجمالي الكلي
١١٥٧٠٩٢٨٥٨٥٥٦٢٧٨٧٠٦٤٢٢٢٣٩٢٦٨٦٢٨٥٢٥٦٦٣االستهالك الحكومي
١٨,٢٨,٩١٣,٤١٣,٦١٣,٤نسبته لإلجمالي الكلي
٩٧٢٥٥٢٨٦٤٠٣٤٢٢١٠٤٣٢٩٤٩٢٢٤٢٧٤٢٢٨٨٠٤٦٤١االستهالك التجاري

١٥,٣٩,٧١٦,٠١٢,٧١٣,٦نسبته لإلجمالي الكلي
٢٥١٦٦٦٧٦٤٣١١٥٥٢٣٦٦٨٧٧٤٨٦٣٧٦٠٩٣٦االستهالك الزراعي
٣,٩١,٠٠,٨٠,٤١,٨نسبته لإلجمالي الكلي

٥٨٩٥٣٦٢٢٥٢٨٣١٦٩٥٩٢٢٤٣٦٨٧٦٣٩٧٥١٦٥إستهالك ألغراض أخرى* 
٠,٩٣,٤١,١٢,٥١,٩نسبته لإلجمالي الكلي

٦٣٧٤٥٨٣٢٦٥٨٠٣٠٧١٦٥١١٠٤٩٧١٧٦٠٣١٨٣٢١٢٢٦٢٥٨٣اإلجمالي للمنطقة 
٣٠,٠٣١,٠٣٠,٧٨,٣١٠٠,٠نسبته لإلجمالي الكلي 

اء . المصدر: الشرآة السعودية للكهرـب

—————————————————————————————

(ميجا وات/ساعة)

نوع االستهالك
المنطقــة

جدول رقم ١٤-٤ : استهالك مناطق المملكة من الكهرباء المباعة حسب نوعية االستهالك
ام  ٢٠١٠م ونسبته لإلجمالي الكلي خالل ع

* يشمل االستهالك ألغراض صحية وتعليمية وتحلية ميــاه.

التغير السنوي
———————

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١٠الفـــــرع* 
————————————————

٥٥٩٨٤,٠٥٩٥٨٢,٥٦٣٧٤٥,٨٧,٠الوسطى
٥٥٦٤٧,٣٥٨٣٨٠,٩٦٥٨٠٣,١١٢,٧الشرقية
٥٥٤٦٥,٢٥٩٠١٢,٤٦٥١١٠,٥١٠,٣الغربية
١٤٠٠١,١١٦٤٩٥,٥١٧٦٠٣,٢٦,٧الجنوبية
١٨١٠٩٧,٦١٩٣٤٧١,٣٢١٢٢٦٢,٦٩,٧المجموع

اء . المصدر:  الشرآة السعودية للكهرـب

—————————————————————————

جدول رقم ١٤-٣ : نمو مبيعات الشرآة السعودية للكهرباء من الطاقة الكهربائية
(ميجا وات/ساعة)

إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة 

ة    . اء بالشـرقية والوسـطى والغربـي * تم في عام ٢٠٠٠م  دمج  شرآات ومشاريع الكهرباء في المنطقة الشمالية بفروع الشرآة السعودية للكهرـب
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 هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 
ام                             زدوج ـع ـم اج اـل ـت اء واإلـن رـب ـه ـك م اـل ظــي ـن ة ـت ـئ أنشئت هـي

ادة      ٢٠٠١ اء وإـع رـب م في إطار جهود الحكومة إلصالح قطاع الكـه
زدوج             ـم اج اـل ـت م اإلـن ظــي هيكلته، وأضيف إليها فيما بعد مسؤولية تـن

ار ( دف   ،  ) الذي يشمل إنتاج الكهرباء مع المياه المحالة أو البـخ ـه واـل
وق                          ـق ة وـح اـم ـع ة اـل ـح صــل ـم ة اـل اـي ـم و ـح الرئيس من إنشاء الهيئة ـه
طـاع          ن ـق ن ـم المساهمين والمساواة في التعامل بين جميع المستفيدـي
ع             وزـي ـت ل واـل ـق ـن ات اـل الكهرباء، ابتداًء من المنتجين، مرورًا بقطاـع

ن    ـي ـك ة                  .  والمتاجرة، وانتهاًء بالمستهـل ـع راـج ـم ة اـل ـئ ـي ـه ام اـل ـه ن ـم وـم
وزراء،        ـلس اـل ـج الدورية للتعرفة الكهربائية ورفع مقترحاتها إلى ـم
ة     دـم ـخ وتقديم التقارير المالية وجمع المعلومات المالية من مقدمي اـل
و    دـم في المملكة، ووضع المعايير الفنية واإلدارية التي يلتزم بها مـق
ي          دـم ـق ن وـم ـي رـآ الخدمة، والفصل في الخالفات القانونية بين المشـت
ى                              ـل ـخاص ـع طـاع اـل ـق ع اـل ـج ي تـش ـت ة اـل ظــم راح األـن ـت الخدمة، واـق
ــه                                     ــ اذب ــة ـج ـئ ـي ن ـب ـي ــأـم ــ اء وت رـب ـه ـك ــة اـل اع ي صــن ــار ـف ــ ـم االستـث

 . لالستثمــار
 

ام                           ة ع اي ه ى ن ا حت ه ذ إنشائ ن ة م ئ ي ه وتتلخص أهم انجازات ال
 :م بما يلي٢٠١٠

 .إعداد نظام الكهرباء الجديد -١ 

اصـة                         -٢  ـخ ام اـل ـه ـم ـل اء ـل رـب ـه ـك ظـام اـل ـن إصدار اللوائح التـنفيذية ـل
 .بالهيئة

 .إصدار اللوائح اإلدارية للهيئة -٣ 
 . إصدار نماذج التراخيص للتوليد والنقل والتوزيع والمتاجرة -٤ 
ى                        -٥ ا إـل ـه ـع اء ورـف رـب ـه ـك ة اـل اـع ة صــن اعتماد خطة تطوير هيكـل

 .مجلس الوزراء إلعتماد تطبيقها
وزراء،         -٦ ـلس اـل إنهاء دراسة التعرفة الكهربائية ورفعها إلى مـج

وتهدف الى المساهمة في تحقيق دخل مالئم لمتطلبات صناعة 
ح       راـئ دد ـش الكهرباء ، ومراعاة ذوي الدخل المحدود وتقليل ـع

 .فئات االستهالك، وتبسيطها ما أمكن ذلك
 .البدء في إعداد سجل خدمة ذوي االحتياجات الخاصة -٧
اريــيــن وذلــك إلعــداد                       -٨ ود مــع االســتـــش ن الــعـــق ديــد ـم رام الـــع إـب

ن                     اء وـم رـب ـه ـك ة اـل اـع ال صــن ـج ي ـم الدراسات المتخصصة ـف
 :أهمها 

ل                        -  ـم ة تـش ـك ـل ـم ـم ي اـل ا ـف ـه ـل ـق اء وـن خطة رئيسة إلنتاج الكهرـب
 .الخمس وعشرين سنة القادمة 

ـمس                    -  ـخ الل اـل الة ـخ ـح ـم اه اـل ـي ـم ـل دراسة خطة طويلة المدى ـل
 .وعشرين سنة القادمة

ى                 -٩ ـل ا ـع رـه ـي أـث ة وـت طـاـق وضع خطة تفصيلية لترتيبات تمرير اـل
 .إيرادات الشرآة السعودية للكهرباء

الطاقة الكهربائية المباعةعـدد المشترآينالحمل األقصىقدرة التوليد الفعلية
(ميجا وات/ساعة) (بآالف المشترآين)(ميجاوات)(ميجاوات)

———————————————————————————————
٢٠٠٦٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٤٩٥٦١٦٣١٥١

٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣

٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧

٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢

٢٠١٠٤٠٦٩٧٤٥٦٦١٥٩٩٨٢١٢٢٦٣
اء . المصدر: الشرآة السعودية للكهرـب

السنـة

جدول رقم ١٤-٥ : تطور طاقة مرافق توليد الكهرباء وعدد المشترآين

حكومي سكني زراعي تجاريصناعي المنطقة
——————————————————————————————————————————
١١٤٠٥١٤٣٢٧٤٥٠٦٩٤٠٩٧٢٥٥٢٨٢٥١٦٦٦٧٣٤٨٣٦٢٣٣١١٥٧٠٩٢٨١٨٩٣٥١٠الوسطى

١٣٠٠٠١٣٩٤٠٢٩٦٥٤٨٧٣٦٤٠٣٤٢٢٧٤٣١١٥٢٠٩٩٣٢٠٣٥٨٥٥٦٢٧١٠٤٣٢٤٩الشرقية

١٢٥٩٠١٣٩٣٨٤٢٨٦١٤٢١٠٤٣٢٩٤٩٥٢٣٦٦٨٤٠٤٦٥٣٩٤٨٧٠٦٤٢٢٢٢٥٩١٣٥الغربية

٣٧٠٢٣٤٥٥١٢٠٧٥١٢٢٤٢٧٤٢٧٧٤٨٦١٢٣٣٢٦٤٢٢٣٩٢٦٨٦٨٠١٦٥٩الجنوبية

٤٠٦٩٧٤٥٦٦١٣٨٥٦٨٧٠٦٢٨٨٠٤٦٤١٣٨٦٠٩٣٦١٠٨٦٢٧٤٧٢٢٨٥٢٥٦٦٣٥٩٩٧٥٥٣اإلجمالي 

اء  المصدر:   الشرآة السعودية للكهرـب

قدرة التوليد 
الفعلية

(ميجاوات)
الطاقة المباعة

الحمل الذروي

تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشترآين خالل العام المالي  ١٤٣٢/١٤٣١ هـ ( ٢٠١٠م) جدول رقم ١٤-٦ :

——————————————————————————
عدد المشترآين
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إجمالي عدد 
مشترآي المناطق الجنوبيةالغربيةالشرقيةالوسطى

————————————————————————
١٤٦٠٢١٦٨٠٣٢٠٥١٩٣٩٠٣٢٦٨٩٨١٨٤٨٩٢٢٧١المشترآون في االستهالك السكني

٢٩,٨١٦,٤٣٩,٦١٤,١٨١,٦النسبة لإلجمالي

٣٢٦٠٩٥١٨٩١٧٦٢٤٢٠٣٧٧٢٧٩٩٨٣٠١٠٧المشترآون في االستهالك التجاري
٣٩,٣٢٢,٨٢٩,٢٨,٨١٣,٨النسبة لإلجمالي

٣٧٨٠٠١٩٤٣٠٤٢٤٠٩١٩٣٠٣١١٨٩٤٢المشترآون في االستهالك الحكومي
٣١,٨١٦,٣٣٥,٧١٦,٢٢,٠النسبة لإلجمالي

٣٣٤٧٦١٩٠٩٣٦٧٨٤١٩٨١٦١٣٣٤المشترآون في قطاع الزراعة
٥٤,٦٣١,١١١,١٣,٢١,٠النسبة لإلجمالي

١٩٣٥٠٥٠٨٥١٤١١٧١٣٢٨٠٥١٨٣٢عدد المساجد المستهلكة للكهرباء
٣٧,٣٩,٨٢٧,٢٢٥,٦٠,٩النسبة لإلجمالي

١٠٨٦٧٣٩٤٤٧٤٥٩٣٠٠٦٢٥٢٧٦عدد الشوارع المستهلكة للكهرباء
٤٣,٠١٥,٦٢٩,٥١١,٩٠,٤النسبة لإلجمالي

٢٦٤٠٢١٤٨٢٤٦٩٢٣٢٧٤٨٩المشترآون في قطاع الصناعة
٣٥,٣٢٨,٧٣٣,٠٣,١٠,١النسبة لإلجمالي

٢٢٤٧٨٧٠٣٥٤٨٧٤١٧٤٠٦عدد المستشفيات المستهلكة للكهرباء
٣٠,٣١١,٧٤٧,٩١٠,٠٠,١النسبة لإلجمالي

٨١٩٢٩٨١٢٨٠٤٩٩٢٨٩٦عدد الجمعيات الخيرية المستهلكة للكهرباء
٢٨,٣١٠,٣٤٤,٢١٧,٢٠,٠٥النسبة لإلجمالي

ة  ١٨٩٣٥١٠١٠٤٣٢٤٩٢٢٥٩١٣٥٨٠١٦٥٩٥٩٩٧٥٥٣إجمالي مشترآي المنطق
٣١,٦١٧,٤٣٧,٧١٣,٤١٠٠,٠النسبة لإلجمالي 

جدول رقم ١٤-٧ : عدد المشترآين حسب فروع الشرآة السعودية للكهرباء ونوع االستهالك لعام ٢٠١٠م

فئات المشترآين

المنطقــة

اء  المصدر:  الشرآة السعودية للكهرـب

—————————————————————————

الة             -١٠ ـح ـم اه اـل ـي ـم دراسة تطوير إطار تنظيمي لمواضيع إنتاج اـل
 .ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها

ــة   )  ٣٣( بلغ عــدد الرخص التي أصدرتها الهيئة نحو     -١١ رخصـ
ًا و              ) ١٢(و  ـي اـئ ـه ًا وـن ـت ؤـق ـعض          )  ١٢( تصريحًا ـم ـب اء  ـل ـف اـع

الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة لــمــزاولــة أنشــطــة الــطــاقــة            
 .الكهربائية وتحلية المياه

النقل السعودي ومباشرة )  آود( تشكيل اللجنة اإلشرافية لرمز   -١٢
ي                    اء ـف رـب ـه ـك ــة اـل ــ اع ن بصــن ـي ـم أعمالها بعضوية آبار المهـت

 .المملكــة 
 .اعتماد رمز التوزيع السعودي -١٣
ا                 -١٤ ـه ـل راـح ي ـم ي ـف ل وـه ـق إعداد اتفاقية التوصيل على شبكة الـن

 .النهائية
ي                  -١٥ وـم ـك ـح الك اـل ـه ـت ات االـس ـئ اعتماد تطبيق تعرفة استهالك ـف

 .م٢٠١٠والتجاري والصناعي ابتداًء من شهر يوليو 
ة           -١٦ اـم ـع ة اـل ـس ؤـس البدء بإعداد رمز للمياه وذلك بالتنسيق مع الـم

 .لتحلية المياه المالحة
ة          ١-٤تطبيق ما نصت عليه الفقرة   -١٧ ـح الـئ ة ـل ـع راـب من المادة اـل

ل                ـج الـس ة ـب ـئ ـي ـه اظ اـل ـف ـت التنفيذية لنظام الكهرباء المتضمنة إـح
ل                    اـم ـك ـنص اـل ن اـل ضــم ـت الوطني للكهرباء والذي يـجب أن ـي
ل             اـب ـق ـم رارات، واـل ـق ل اـل لجميع التراخيص الكهربائية، وسـج

 .المالي الساري للرخص

و                  ـم ـن ي اـل ل ـف ـث ـم ـت رة ـت ويواجه قطاع الكهرباء تحديات آبـي
ام                            ي صــيف ـع راوح ـف ذي ـت اء اـل رـب ـه ـك ى اـل ـل الكبير في الطلب ـع

دالت             ١٢,٥  -١٠,٠م مابين ٢٠١٠ ـع ى ـم ـل ن أـع في المئة، ويعد ـم
ات   النمو في العالم ، إضافة إلى تقادم عدد من وحدات التوليد وشبـك
ى                               ـل صـرف ـع ـل ة ـل ـي اـل ـم وارد اـل ـم ة اـل اـي ـف دم ـآ ع، وـع وزـي النقل والـت

 .المشاريع المطلوبة 
 

ام                  الل ـع اء ـخ رـب ـه ـك ـل م ٢٠١٠وقامت الشرآة السعودية ـل
ع           ارـي ي مـش ـخاص ـف بخطوات لتنمية ومتابعة استثمارات القطاع اـل

 :الطاقة الكهربائية  ومن أهم منجزات الشرآة ما يلي
دًا        ١٧٨إيصال الخدمة الكهربائية لما يقارب   • دـي ًا ـج ـي تجمعًا سكـن

ى                          ة اـل ـي اـئ رـب ـه ـك ة اـل دـم ـخ اـل طـاة ـب ـغ ـم رى اـل ليبلغ عدد المدن والـق
ى               ١١٩٦٠ ة اـل ـي اـئ رـب ـه ـك ة اـل دـم مدينة وقرية، آما تم إيصال الـخ
ة           ٣١٨حوالي  اـي ـه ـن ن ـب ـي رـآ ألف مشترك جديد ليصل عدد المشـت

ة ،        ،  العام  الى نحو ستة ماليين مشترك طـاـق وفي جانب توليد اـل
ل      ٤٠٢١تم تعزيز قدرات توليد الطاقة بنحو  ـث  ٩,٠ميجاوات تـم

ام   ـع ل          ،  في المئة من القدرات المتاحة في بداية اـل ـق ال ـن ـج ي ـم وـف
د               ٣٣الطاقة تم انشاء  ـه ـج ة ـب ـس ـي ل رـئ ت      ١١٠محطة تحوـي وـل ـف

طـات                    ١٠٥٨١بسعة إجمالية بلغت  ـح ـم ز اـل زـي ـع ت وـت وـل اـف ـج ـي ـم
ة      ٣٩٥٨القائمة بقدرة  ضـاـف ـم ميجافولت ليبلغ اجمالي القدرات اـل

ل    ١٤٨٦٠خالل العام  ـق ميجافولت، وتم إضافة شبكات خطوط ـن
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ات                   ٣٤٧٦الطاقة الكهربائية بطول  ك اإلضـاـف ـل ـقت ـت ـق م وـح ـل ـآ
 .في المئة عن العام السابق ٨,٠زيادة قدرها 

وفي جانب الموارد البشرية ، استقطبت الشرآة خالل العام أآثر  •
ة     ١٢٩٠من  ـي ـن شاب سعودي من خريجي الجامعات وآليات التـق

و   والثانوية العامة، وبلغت نسبة توطين الوظائف في الشرآة  نـح
ال      ،  في المئة من إجمالي القوى العاملة بالشرآة ٨٦,٣ ـج ي ـم وـف

د            ـي وـل ـت ع اـل ارـي البيئة أدرجت الشرآة ضمن مواصفات جميع مـش
ازات                ن ـغ ـخـلص ـم ـت زة اـل ـه البخارية الجديدة ضرورة توافر أـج

ي               واـل ا ـح ـه ـت ـب غ نـس ن             ١٠,٠الكبريت الضارة وتبـل ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ر                  طـوـي ـت ا ـل ـي ـل ـع ة اـل ـئ ـي ـه تكاليف المشروع، وقامت بالتعاون مع اـل
د                ـي وـل ـت طـات اـل ـح ر ـم ـي أـث مدينة الرياض بإعداد دراسات لتحديد ـت
ة     ـب اـس داخل مدينة الرياض على جودة الهواء ووضع الحلول المـن

ي        ، لها من خالل استشاري عالمي متخصص اـل ـم ب اـل اـن وفي الـج
ن   حافظت الشرآة على التصنيف االئتماني الذي حصلت عليه ـم
مؤسسات عالمية متخصصة ،واستمرت في تنفيذ خططها المالية 

و                   ـي وـل ي ـي ث أصـدرت ـف ـي ًا      ٢٠١٠لتنفيذ مشاريعها ـح وـآ م صــك

ة           ـم ـي ـق ة ـب رى             ٧متوافقة مع الشريعة اإلسالمـي ال وـج ار رـي ـي ـل ـم
تــغــطــيــتــهــا أربــع مــرات،  وحصــلــت عــلــى قــروض مــن بــنــك                   
ز الصـادرات                      زـي ـع ك ـت ـن ي، وـب ـك رـي واردات األـم الصادرات واـل
ة   الكندي، وصندوق االستثمارات العامة إضافة إلى مساندة الدوـل

 .بتسديد قيمة استهالآها
 

 :ومن أهم مشاريع الشرآة في قطاع نقل الكهرباء ما يلي
طـة         • ـح ة ـم ـع إنشاء ثالث محطات تحويل الطاقة الكهربائية، وتوـس

رة           ـي ة األـم ـع اـم قائمة لتعزيز شبكة النقل وتوفير الطاقة لمرافق ـج
 .مليون ريال ٤٥٠نورة بنت عبدالرحمن بتكلفة 

طـة           ١٧٠إنشاء آابالت أرضية بتكلفة  • ـح ـم ة اـل ذـي ـغ مليون ريال لـت
نــت                               رة نــورة ـب ـي ة األـم ـع اـم ي ـج ة ـف بـــك الـش طـهــا ـب ســة ورـب ـي رـئ اـل

 .عبدالرحمن
ون    ٥٠٠إنشاء محطة تحويل حطين الجديدة بالرياض بقيمة  ـي مـل

 ■ ريال 
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ل      ث ة من             ١٩,٢المساحـة المزروعة باألعـالف، التي تم ئ م في ال
ام                 ١٦٠,٨إجمالي المساحـة المزروعة، من     ار في ع ـ ت ك ألف ه

ام                  ١٦٠,٤م إلى ٢٠٠٨ ار في ع ت ك خفاض       ٢٠٠٩ألـف ه ان م ب
م مما ٢٠٠٨في المئة عن عام  ٠,٣ألف هكتار وبنسبة  ٠,٤مقداره 

ة من        ٣٣,٦أدى إلى انخفاض إنتاج األعـالف الذي يمثـل  ئ م في ال
ي      ات هالك                ( إجمالي اإلنتـاج النب االست تصف زراعة األعالف ب ت

ادة     الكبير للمياه، لكن تربية الماشية والحيوانات األخرى تتطلب زي
ة،       ٠,٣ألف طن وبنسبـة  ١٠,٠بمقـدار )  إنتاج األعالف ـ ـ ئ م في ال

ام           ٢٩٨٤,٠من  ـ ى      ٢٠٠٨ألـف طـن في عـ ألف     ٢٩٧٤,٠م إلـ
 . م٢٠٠٩طـن في عــام 

 
ة من             ٣٠,٢وحقق إنتاج الخضروات الذي يمثل   ئ م في ال

داره     ة              ٢٠,٠إجمالي اإلنتاج النباتي انخفاضًا مق ب س ن ألف طن وب
غ        ٠,٧ ل ب ي زراعي                   ٢٦٧٦,٠في المئة ل ام ال ع ألف طن خالل ال

ق                  ٢٦٩٦,٠م مقابل ٢٠٠٩ ام الساب ع ل    ،  ألف طن خالل ال ث م وت
ي     ١٢,٨المساحة المزروعة بالخضروات نحو  ال في المئة من إجم

ار في       ١٠٦,٨المساحة المزروعة، حيث انخفضت إلى  ت آالف هك
ألف     ٢,٢ألف هكتار بانخفاٍض مقداره  ١٠٩,٠م مقابل ٢٠٠٩عام 

 .م٢٠٠٨في المئة عن عام  ٢,١هكتار وبنسبة 
 

ة من      ٢٨,٦وفي مجال زراعة الفاآهة، التي تمثل   في المئ
إجمالي المساحة المزروعة في المملكة، زادت المساحة المزروعة  

ة            ٦,٦بالفاآهة بمقدار  ب س ن ار وب ت غ                ٢,٩ألف هك ل ب ت ة ل ئ م في ال
ار       ٢٣٢,٥م مقابل ٢٠٠٩ألف هكتار خالل عام  ٢٣٩,١ ت ك ألف ه

ل              ث م ذي ي ة ال ه اآ ف خالل العام السابق، ونتيجة لذلك ارتفع إنتاج ال
آالف طن  ٣,٠في المئة من إجمالي اإلنتاج الزراعي بمقدار  ١٨,٣

ام       ١٦١٩,٠في المئة ليبلغ  ٠,٢وبنسبة  م ٢٠٠٩ألف طن خالل ع
 ). ١-١٥جدول رقم (ألف طن في العام السابق  ١٦١٦,٠مقابل 

 
 اإلنتاج الحيواني

ام                زراعة عن ع دى وزارة ال توضح البيانات المتوافرة ل
اك ( م، أن إنتاج المملكة من اللحوم ٢٠٠٩ ) حمراء، ودواجن، وأسم

غ      ٧,٣ألف طن وبنسبة  ٥٢,٠سجلت ارتفاعًا مقداره  ل ب ي في المئة ل
ق   ٧٠٩,٠ألف طن مقابل  ٧٦١,٠ ود   ،  ألف طن في العام الساب ع وي

غ              ل ب ي دواجن ل  ٤٩٤,٠ذلك بصفة رئيسة إلى ارتفاع إنتاج لحوم ال
داره       ٤٤٦,٠ألف طن مقابل  ق ألف طن في العام السابق، بارتفاع م

ق             ١٠,٨ألف طن وبنسبة  ٤٨,٠ ام الساب ع ة عن ال غ   ،  في المئ ل وب
ي       ٦٢,٠معدل استهالك الفرد السنوي في المملكة من اللحوم حوال

ام               ٥٦,٠م مقابل ٢٠٠٩آيلو غرام خالل عام  ع و غرام في ال ل ي آ
ًا                  اع ف راء سجل ارت حم حوم ال السابق، والجدير ذآره أن إنتاج الل

ألف طن خالل  ١٧١,٠في المئة ليبلغ  ٠,٦مقداره ألف طن وبنسبة 
م    ( ألف طن في العـام السابق  ١٧٠,٠م مقابل ٢٠٠٩عام  جدول رق
ام                       ،  ) ٢-١٥ ن ن األغ ي ع تسم ة مشاري ي م ك ذه ال وساهم في إنتاج ه

داره          ٦٥٠,٤المتخصصة بمقدار  ق اٍض م  ١٢٤,٥ألف رأس بانخف
في المئة عن العام السابق، وقد يعزى ذلك  ١٦,١ألف رأس وبنسبة 

مشروعًا في  ١٨النخفاض عدد مشاريع تربية وتسمين األغنام إلى 
ة    ١٠,٠م بانخفاٍض مقداره مشُروعان وبنسبة ٢٠٠٩عام  ئ م ، في ال

عجول في        آما ساهمت المشاريع المتخصصة في تربية وتسمين ال

طاع                ق ال ة ب ودي ة السع ي استمر اهتمام حكومة المملكة العرب
طاع             ق ذا ال ه ه الزراعي والثروة الحيوانية، وذلك نظرًا لما ُيساهم ب
اع                     ف د ارت ع ة خاصًة ب ي ل ح م في تلبية جزء هاٍم من حاجة السوق ال

ام                         ذ ع ن ًا م ي م ال طاع ع ق ذا ال ورآزت  ،  م٢٠٠٨أسعار منتجات ه
ة،                        ي اش م ة ال ي رب ه، وت واآ ف خضروات، وال المملكة على زراعة ال
اء   والدواجن واستزراع الربيان واألسماك، ونتيجة لذلك تحقق االآتف
ن                 ي أم م ت ا ت م ور، آ م ت الذاتي من بيض المائدة والحليب الطازج وال
ي من                      حل م اج ال ت ة من اإلن ك ل م م اجات ال ي ت ٍر من اح ي ب جزٍء آ

اك          ا األسم ه ي طاع        .  الخضروات، والفواآه، واللحوم بما ف ق ا ال م ون
ة    في  ٢,٤في المئة مقابل  ٠,٧م بنسبة ٢٠٠٩الزراعي في عام  ئ م ال
ي               ،  خالل العام السابق زراعي حوال ي ال محل وبلغ إجمالي الناتج ال

مليار ريال في العام  ٤١,٤م مقابل ٢٠١٠مليار ريال في عام  ٤٢,٠
في المئة،  ٥,٣السابق لتصبح نسبة مساهمته في القطاع غير النفطي 

ة  ٢,٥م نحو ٢٠١٠وفي الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام  ،  في المئ
مصرفي      وبلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد األسماك من االئتمان ال

ام               ه في ع ة ذروت ك م ٢٠٠٨الممنوح لألنشطة االقتصادية في الممل
ى     ١١,٠حيث سجل  ال          ٨,٧مليار ريال، لكنه انخفض إل ار ري ي ل م
ل     ٢٠٠٩خالل عام  ث ان                       ١,٢م ويم م ت ي االئ ال ة من إجم ئ م في ال

   .الممنوح لجميع األنشطة االقتصادية
 

 اإلنتاج النباتي
ام                  ع زراعة ل دى وزارة ال رة ل واف أوضحت آخر بيانات مت
غ              ٢٠٠٩ ل ب ي ام ل ع ك ال  ٨٨٦٣,٠م انخفاض اإلنتاج النباتي خالل ذل

اٍض                      ٩٧٣٤,٠ألف طن مقابل  خف ان ق، ب اب ام الس ع ألف طن في ال
خفضت            ٨,٩ألف طن وبنسبة  ٨٧١,٠مقداره  ك ان ذل في المئة، وآ

ل      ٢٠٠٩ألف هكتار في عام  ٨٣٥,٠المساحة المزروعة إلى  اب ق م م
آلف   ١٣٦,٦ألف هكتار في العام السابق، بانخفاٍض مقداره  ٩٧١,٦

وقد تراجعت المساحة المزروعة من ،  في المئة ١٤,١هكتار وبنسبة 
مزروعة،     ٣٩,٤الحبوب التي تمثل  في المئة من إجمالي المساحة ال

ار       ٤٦٩,٣م مقابل ٢٠٠٩ألف هكتار في عام  ٣٢٨,٧إلى  ت ك ألف ه
وب           .  في العام السابق حب ويأتي انخفاض المساحة المزروعة من ال

جات ذات                ت ن م د زراعة ال ي استجابة لسياسة الدولة الهادفة إلى ترش
ه       ،  االستهالك العالي من المياه خاصًة الحبوب واألعالف ي ل اًء ع وبن

حو      ٢٠٠٩انخفض إنتاج الحبوب خالل عام  ن ألف طن        ٨٤٦,٠م ب
ي               ١٨.٠في المئة وهو ما يمثل  ٣٤,٧وبنسبة  ال ة من إجم ئ م في ال

ألف طن في  ٢٤٣٨,٠ألف طن مقابل  ١٥٩٢,٠اإلنتاج النباتي ليبلغ 
ة من                ،  العام السابق ك ل م م وي في ال وبلغ معدل استهالك الفرد السن

ام          ٢٢١الحبوب حوالي  ل        ٢٠٠٩آيلو غرام خالل ع اب ق  ٢٠٢م م
دار           ق م مح ب  ٨٣٤,٠آيلو غرام في العام السابق، وانخفض إنتاج الق

غ       ٤٢,٠ألف طن وبنسبة  ل ب ل             ١١٥٢,٠في المئة لي اب ق ألف طن م
ه                          ١٩٨٦,٠ ت خفضت مساح ق، حيث ان اب ام الس ع ألف طن في ال

ل          ١٩٥,٩المزروعة لتبلغ  اب ق ار م ار،          ٣٢٦,٢ألف هكت ت ك ألف ه
ة عن             ٣٩,٩ألف هكتار وبنسبة  ١٣٠,٣بانخفاض مقداره  ئ م في ال

دار      ،  العام السابق ق م آالف طن       ٨,٠وانخفض إنتاج الذرة الرفيعة ب
ألف طن  ٢٥٢,٠ألف طن مقابل  ٢٤٤,٠في المئة ليبلغ  ٣,٢وبنسبة 

غ            ل ب ت  ٩٢,٨في العام السابق، حيث انخفضت المساحة المزروعة ل
ألف     ١٠,٨ألف هكتار، بانخفاض مقداره  ١٠٣,٦ألف هكتار مقابل 

ق      ١٠,٤هكتار وبنسبة  ام الساب خفضت         .  في المئة عن الع ك ان ذل آ

 الزراعة والثروة الحيوانية                         
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م ٢٠٠٩ألف رأس خالل عام  ١٥٠,٤إنتاج اللحوم الحمراء بمقدار 
ام           ٧,٥ألف رأس وبنسبة  ١٠,٤بزيادة مقدارها  ع ة عن ال ئ في الم

عجول       السابق، على الرغم من ثبات عدد مشاريع تربية وتسمين ال
ع في             ٢٠٠٩مشروعًا في عام  ٣١عند  شاري م م وهو نفس عدد ال

 ). ٣-١٥جدول رقم (العام السابق
 

الحم                          دجاج ال تخصصة من ال م زارع ال م وبلغ إنتاج ال
ًا            ٤٧٦,٠م حوالي ٢٠٠٩خـــالل عـــام  اع ف ًال ارت ألف طن مسج

ق،          ١١,٥ألف طن وبنسبة  ٤٩,٠مقداره  اب ام الس ع في المئة عن ال
مشروعًا في  ٣٧٥على الرغم من ثبات عدد المشاريع المنتجة عند 

جال   .  م وهو نفس عدد المشاريع في العام السابق٢٠٠٩عام  وفي م
ام                            اج في ع ت ع اإلن ف الحم، ارت دجاج ال هات ال م ٢٠٠٩إنتاج أم

غ             ٢,٢مليون صوص وبنسبة ١١,٠بمقدار ل ب ي ة ل ئ م  ٥١٥,٠في ال
ق،                 ٥٠٤,٠مليون صوص مقابل  اب ام الس ع ون صوص في ال ملي

الحم              دجاج ال هات ال وارتفع عدد المشاريع المتخصصة بإنتاج أم
اج       .  م٢٠٠٩مشروعًا في عام  ٤١إلى مشروعين لتبلغ  ت ع إن ف وارت
غ        ١٢,٤ألف طن وبنسبة  ٢١,٠بيض المائدة بمقدار  ل ب ي في المئة ل

ق           ١٧٠,٠ألف طن مقابــل  ١٩١,٠ اب ـ ـ ـ ام الس ـ ـ ألف طن في العـ
وي في                       ).  ٤-١٥جـدول رقم (  رد السن ف هالك ال دل است ع غ م ل وب

ي     ام                  ٦,٣المملكة من البيض حوال و غرام خالل ع ل ي م ٢٠٠٩آ
ة       ٠,٣مسجًال ارتفاعًا قدره  ب س ة عن             ٥,٠آيلوجرام وبن ئ م في ال

 .العام السابق
 
م ٢٠٠٩وفي مجال إنتاج األلبان، ارتفع اإلنتاج خالل عام     

ه              ٢٨,٠بنحو  ت ب اع نس ف ارت سجل                ١,٧ألف طن وب ي ة ل ئ م في ال
ق،                   ١٦٩٠,٠ألف طن مقابل  ١٧١٨,٠ اب ام الس ع ألف طن في ال

ألف طن   ١٥٠٨,٤وآان نصيب مشاريع اإلنتاج المتخصصة منها 
ام    ١٠,١ألف طن وبنسبة  ١٣٨,٠بزيادة مقدارها  ع في المئة عن ال

غ       ال ب ق ال اب ف طن     ١٣٧٠,٤الس ع       ،  أل اري ش م اج ال ت ل إن ّك وش
ان خالل         ٨٧,٨المتخصصة نسبة  ب في المئة من إجمالي إنتاج األل

 ).١-١٥، والرسم البياني رقم  ٢-١٥جدول رقم (العام المذآور 
 

ل           ( وبلغ إجمالي أعداد الماشية   ار وإب ق ) ماعز وضأن وأب
داره                   ١٤,١م نحو    ٢٠٠٩خالل عام  ق خفاض م ان ون رأس ب ي ل م

ة     ق                    ١١,٩مليوني رأس وبنسب ام الساب ع ة عن ال ئ م وفي  .  في ال
حو     ٢٠٠٩المقابل ارتفع عدد األبقار في عام  آالف رأس      ٦,٠م بن

ل     ٤٣٥,٠في المئة ليصل إلى  ١,٤وبنسبة   ٤٢٩,٠ألف رأس مقاب
في المئة من   ٣,١ألف رأس في العام السابق، وهو ما يمثل حوالي 

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————————

-١٩٨٦١١٥٢٤٢,٠-٣٢٦١٦١١٩٥٨٨٤٣٩,٩القمح
٣٠٦١٣٧٦٠٢٢,٨٧٨١٤,٣الدخن

-٢٥٢٢٤٤٣,٢-١٠٣٥٧٢٩٢٧٥٧١٠,٤الذرة الرفيعة
-٢٨٩٦٦٢٩٤٩٨١,٨١٦٣١٦١١,٢الذرة الشامية

-٢٤٢٠١٦,٧-٣٩٦٤٣٤٧٢١٢,٤الشعير
٥٥٠,٠-٣١١٤٢٩٢٥٦,١السمسم

٤٢٦٤٢٩٠,٧١١٠,٠حبوب أخرى
-٢٤٣٨١٥٩٢٣٤,٧-٤٦٩٢٦٤٣٢٨٧٢٥٢٩,٩إجمالي الحبوب 

١٤٦٩٩١٥١٢٧٢,٩٥٢٢٥٤٣٤,٠الطماطم
-٣٦٤٣٣٨٧,١-١٧٦١٨١٦٧٨٣٤,٧البطيخ

-١٨١٠١٧٩٦٠,٨-٧٦٧٠٦٧٤٨٥١٢,٤خضروات أخرى
-٢٦٩٦٢٦٧٦٠,٧-١٠٩٠٢٣١٠٦٧٦١٢,١إجمالي الخضروات 

١٥٧٠٧٤١٦١٩٧٥٣,١٩٨٦٩٩٢٠,٦التمور
-٧٥٤٣٩٧٧١٧٢٢,٣٦٣٠٦٢٨٠,٣فواآه أخرى

٢٣٢٥١٣٢٣٩١٤٧٢,٩١٦١٦١٦١٩٠,٢إجمالي الفواآه 
-٢٩٨٤٢٩٧٤٠,٣-١٦٠٨٠٨١٦٠٣٥٦٠,٣األعالف الخضراء

-٩٧٣٤٨٨٦٣٨,٩-٩٧١٦٠٨٨٣٤٩٨٩١٤,١اإلجمالي الكلي 

جدول رقم ١٥-١ : مساحة وإنتاج المحاصيل الزراعية 

البيان
اإلنتاج  (ألف طن)المساحة بالهكتار

————————————————————————————————————

المصدر : وزارة الزراعة .

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩
———————————————
١٧٠١٧١٠,٦لحوم حمراء

٤٤٦٤٩٤١٠,٨لحوم دواجن

٩٣٩٦٣,٢لحوم أسماك

٧٠٩٧٦١٧,٣إجمالي اللحوم 

١٦٩٠١٧١٨١,٧األلبان

١٧٠١٩١١٢,٤بيض المائدة

جدول رقم ١٥-٢ : مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني 

البيــان

اإلنتاج  (ألف طن)
—————————————————

المصدر : وزارة الزراعة .
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١٦٢ 

ي        ٩,١في المئة ليصل إلى  ١٢,٧ ل حوال ث مليون رأس وهو ما يم
مليون رأس    ١٠,٤مقابل ، في المئة من إجمالي عدد الماشية ٦٤,٣

 ). ٥-١٥جدول رقم (في العام السابق 
  
ي                   ال ع إجم ف ة، ارت ك ل م م وفي مجال الثروة السمكية في ال

حو                 ان من ن ي رب اك وال ام              ٩٣,٥إنتاج األسم ألف طن خالل ع
ام        ٩٦,٤م إلى حوالي ٢٠٠٨ ة         ٢٠٠٩ألف طن في ع ب س ن م أي ب

وجاء االرتفاع من ،  في المئة عن العام السابق ٣,٢ارتفاع مقدارها 
في     ١٥,٢طنًا بنسبة  ٢,٩إنتاج المزارع السمكية الذي ارتفع بنحو 

غت           ٣٢,٢المئة وهو ما يمثل نحو  ل ا ب م في المئة من اإلجمالي، آ

ق       ٢,٧إجمالي عدد الماشية مقارنة بنحو  ام الساب ع .  في المئة في ال
ة    ١,٨ألف رأس بنسبة  ١٥,٠وانخفض عدد اإلبل بحوالي  ئ في الم

ام            ٨٢٥,٠ألف رأس مقابل  ٨١٠,٠ليصل إلى  ع ألف رأس في ال
ة           ٥,٧السابق وهو ما يمثل نحو  ي اش م في المئة من إجمالي عدد ال

ك انخفض عدد           .  في المئة العام السابق ٥,١مقارنة بحوالي  ذل وآ
 ١٣,٣مليون رأس وبنسبة  ٠,٦م بحوالي ٢٠٠٩الماعز خالل عام 

ون رأس في         ٤,٤مليون رأس مقارنة بنحو  ٣,٨في المئة إلى  ي مل
في المئة من إجمالي عدد   ٢٦,٩وهو ما يمثل حوالي ،  العام السابق

ي       .  في المئة في العام السابق ٢٧,٣الماشية مقابل  ال وانخفض إجم
ي    ٢٠٠٩عدد الضأن خالل عام  ة            ١,٣م بحوال ب س ن ون رأس ب ي ل م

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————————

-٧٧٤٨٩٩٦٥٠٤٢٦١٦,١-٢٠١٨١٠,٠تربية وتسمين األغنام

٣١٣١٠,٠١٣٩٩٧٤١٥٠٤١٦٧,٥تربية وتسمين العجول  * 

٢٧٢٧٠,٠١٣٧٠٣٩٤١٥٠٨٣٧٧١٠,١إنتاج األلبان (بالطن)
* تشمل عجول مزارع األلبان

المصدر : وزارة الزراعة.

جدول رقم ١٥-٣ : أعداد وإنتاج مزارع اإلنتاج الحيواني المتخصصة

البيــان
اإلنتـاج (رأس)عدد المشاريع

——————————————————————————————————

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩
——————————————————————————

٣٧٥٣٧٥٠,٠٤٢٧٤٧٦١١,٥دجاج الحم

٩٧١٠٢٥,٢١٧٠١٩١١٢,٤بيض مائدة

٣٩٤١٥,١٥٠٤٥١٥٢,٢امهات الحم* 

٣٣٠,٠١٨٢٢٢٢,٢امهات بياض* 

المصدر : وزارة الزراعة .

عدد المشاريع
—————————————————

* اإلنتاج  (مليون صوص).

جدول رقم ١٥-٤ : أعداد وإنتاج مزارع الدواجن المتخصصة
اإلنتاج (ألف طن)

—————————————————البيــان
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مؤشرات اإلنتاج الحيواني في المملكة : ١-١٥رسم بياني رقم  

بيض المائدة اللحوم بأنواعها األلبان
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١٦٣ 

ام        حو       ٢٠٠٩وبلغ عدد مراآب الصيد خالل ع  ١٢,٠م ن
ألف مرآب في العام السابق بنسبة ارتفاع  ١١,٩ألف مرآب مقابل 

ك   ،  في المئة ٠,٦مقدارها  ـ وبلـغ عدد األيدي العاملة في صيد السم
ألف عامل في  ٢٨,١ألف عامل مقابل  ٢٨,٢م نحو ٢٠٠٩في عام 

-١٥جدول رقم ( في المئة  ٠,٤العام السـابق بنسبة ارتفاع مقدارها 
 ). ٢-١٥، والرسم البياني رقم ٦
 

 صوامع الغالل ومطاحن الدقيق 
ة                  ام ع مؤسسة ال دى ال رة ل أوضحت آخر البيانات المتواف

مح                        ق ة ال ي م ي آ ال اع إجم ف ق ارت ي دق لصوامع الغالل ومطاحن ال
ام       ٩٤٦,٤المستلمة من المزارعين من نحو  وسم ع ألف طن في م

ام       ١,٣م إلى ٢٠٠٩ ة         ٢٠١٠مليون طن في موسم ع ب س ن م، أي ب
ًا      ٥٣٦٠في المئة، آذلك ارتفع عدد المزارعين من    ٣٥,١ زارع م

اع   ٢٠١٠مزارعـًا لموسم  ٧٣١٦م ، إلى ٢٠٠٩لموسم  ف م أي بارت
 .في المئة ٣٦,٥مزارعًا وبنسبة  ١٩٥٦بلغ نحو 

 
مؤسسة        ال وفيما يتعلق بالطاقة التخزينية لصوامع الغالل ب

ام                 ق في ع ي دق د     ٢٠١٠العامة لصوامع الغالل ومطاحن ال ق م، ف
 ٢,٥استقرت على المستوى نفسه الذي بلغته في العام السابق وهو   

ن     ،  مليون طن متري من القمح ـ وارتفعت الطاقة اإلنتاجية لمطاحـ
ام      ٢,٧الدقيــق بنسبة  ـ ـ ع في المئة عن مستواهــا الذي بلغتـه في ال

ام             ة في ع ي دول حو     ٢٠٠٩آمية األسماك المصيدة من المياه ال م ن
ة                  ١٠٠,٠ ي م غت آ ل ق، وب اب ام الس ع طنًا وهي الكمية نفسها في ال

ام        ٥٠,٣األسماك المصيدة من الخليج العربي نحو  ألف طن في ع
اك             ٢٠٠٩ غ األسم ل ك ب ذل م وهي الكمية نفسها في العام السابق، آ

آالف طن       ٢٣,٧م نحو ٢٠٠٩المصيدة من البحر األحمر في عام 
 .وهي الكمية نفسها في العام السابق
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مؤشرات إنتاج اللحوم في المملكة : ٢-١٥رسم بياني رقم  

أسماك لحوم دواجن ء لحوم حمرا

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩البيــان
———————————————
٢٣٧٠٠٢٣٧٠٠٠,٠المصيد من البحر األحمر
٥٠٢٩٥٥٠٢٩٥٠,٠المصيد من الخليج العربي
١٠٠١٠٠٠,٠المصيد من المياه الدولية
١٩٤٠٠٢٢٣٤٦١٥,٢إنتاج مزارع األسماك

٩٣٤٩٥٩٦٤٤١٣,٢اإلجمالي 
٢٨١١٠٢٨٢٢٥٠,٤أعداد األيدي العاملة في صيد السمك

١١٩٠٠١١٩٧١٠,٦أعداد مراآب صيد السمك

جدول رقم ١٥-٦ : مؤشرات عن إنتاج الثروة السمكية 
       اإلنتاج  (بالطن)

المصدر : وزارة الزراعة .

نسبة التغير٢٠٠٨٢٠٠٩البيــان

———————————————
-٤٣٩٣٣٨٠٩١٣,٣الماعز

-١٠٤٢٠٩٠٩٥١٢,٧الضأن

٤٢٩٤٣٥١,٤األبقار

-٨٢٥٨١٠١,٨اإلبل

-١٦٠٦٧١٤١٤٩١١,٩إجمالي الماشية 

٤٤٣,٨٤٩٣,٢١١,١الدواجن*

األعداد (ألف رأس)

* مليون طير.

المصدر : وزارة الزراعة .

جدول رقم ١٥-٥ : أعداد الثروة الحيوانية والدواجن
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١٦٤ 

ي             جاز حوال ر، وإن ة من مشروع                ٨٧,٥عسي ئ م في ال
ة                       طق ن م مؤسسة ب رع ال ـ ف رطيب ب معالجــة صوامع الت

 .عسيـر
رع                    ٧,٤إنجاز   -١٢ ة صوامع ف وسع في المئة من مشروع ت

جاز         ٢٠٠الدمام الستيراد القمح  ري، وإن  ٩٠ألف طن مت
رع        ف في المئة من مشروع تحديث ورفع طاقة المطاحن ب

 . الدمام
 

ة          ي ل ب ق ت س آما تعمل حاليًا المؤسسة على تنفيذ المشاريع الم
 :التالية
 . تحديث المطحنة األولى بفرع القصيم -١
 .تحديث المطحنة بفرع تبوك وتحديث صوامع الجوف -٢
حديث                           -٣ ى، وت ة األول ل مرح رياض ال تحديث صوامع ال

 .صوامع حائل المرحلة األولى
 . تحديث صوامع القصيم المرحلة األولى -٤
 .ألف طن ٦٠توسعة صوامع عسير بسعة  -٥
خدمات         -٦ إنشاء مطحنة الخرج مرحلة أولى مع المرافق وال

 .طن قمح في اليوم مع اإلشراف ٦٠٠بسعة 
خدمات         -٧ إنشاء مطحنة جازان مرحلة أولى مع المرافق وال

 .طن قمح في اليوم مع اإلشراف ٦٠٠بسعة 
 

 القروض واإلعانات الزراعية 
ة                             ي م ن ت دوق ال دة من صن م ت ع م قروض ال ي ال بلغ إجمال

ام                 دء نشاطه في ع ) م١٩٦٤( هـ    ١٣٨٥/١٣٨٤الزراعية منذ ب
ام          ـ ة عـ ـ ي     )  م٢٠١٠( هـ    ١٤٣٢/١٤٣١وحتى نهايـ  ٤٢,٤حوال

ألف قرض ساهمت في تنشيط  ٤٣٦,٣مليار ريال اعتمدت لتمويل 
ة                ـ ـ ي زراع ع ال اري ش م اء ال ي، وإنش زراع اع ال ط ق ث ال دي ح وت

) م٢٠١٠( هـ    ١٤٣٢/١٤٣١وخــالل العــام المالـي   ،  المتخصصة
ي   بلغت قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية حوال

ق          ٨٥٦,١مليون ريال مقابل  ٧٥٣,١ ام الساب ع مليون ريال في ال
ة       ١٠٣,٠بانخفاض مقداره  ب س ة         ١٢,٠مليون ريال وبن ئ م ، في ال

قرضًا متوسطًا وقصير  ٢٨٥٧واستخدمت تلك القروض في تمويل
ة            ٤٩٧قرضًا بارتفاع مقداره    ٢٣٦٠األجل مقابل  ب س ن رضًا وب ق

وانخفضت    ،  ) ٧-١٥جدول رقم ( في المئة عن العام السابق  ٢١,١
ام             ي ع وسطة األجل ف ت روض م ق ي     ٢٠١٠ال ال م يصل إج م ل

ل     ٧٤٢,٠اعتماداتها إلى حوالي  ون       ٨٤٤,٣مليون ريال مقاب ي ل م
ة               ١٠٢,٣ريال بانخفاض مقداره  ب س ن ال وب ون ري ي في     ١٢,١مل

قرضًا بارتفاع مقداره  ٢٧١٢المئة عن العام السابق، وذلك لتمويل 
ة    ٢١,٣قرضًا وبنسبة  ٤٧٦ م في المئة عن العام السابق، وتمثل قي

ة     قروض                                   ٩٨,٥اعتماداتها نسب ة ال م ي ي ق ال ة من إجم ئ م في ال
ام               ٩٤,٩و دة خالل ع م ت ع م في المئة من إجمالي عدد القروض ال

رة األجل                            .  م٢٠١٠ قروض قصي ة ال م ي غت ق ل ل، ب اب ق م وفي ال
ي     ٢٠١٠المعتمدة في عام  خفاض             ١١,١م حوال ان ال ب ون ري ي ل م

ق،    ٦,٣ألف ريال وبنسبة  ٧٤٥,٣مقداره  اب في المئة عن العام الس
داره             ١٤٥وذلك لتمويل  ق اع م ف ارت ة            ٢١قرضًا ب ب س ن رضًا وب ق

في  ١,٥وتمثل قيمة القروض قصيرة األجل نسبة ،  في المئة ١٦,٩
ي عدد           ٥,١المئة من إجمالي قيمة القروض و ال في المئة من إجم

 .القروض المعتمدة

ة                    ١١٢٨٠السابق لتبلغ  اقـ ط ًا، وحافظت ال ي وم مح ي ق طن من ال
ام                     مؤسسة في ع ال ع األعالف ب ى     ٢٠١٠اإلنتاجية لمصان م عل

د      ن طن     ٢١٠٠مستواها الذي بلغتـه في األربعة األعوام السابقة ع
 . يوميـًا

 
ق      ي دق وعملت المؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن ال

 : م على االنتهاء من تنفيذ المشاريع اآلتية ٢٠١٠خالل عام 
توريد وترآيب أجهزة لتعبئة العبوات الصغيرة في آل من          -١

 .حائل، والجوف
 . توريد روافع شوآية لفروع المؤسسة -٢
ة                -٣ ئ ثالث م سع ل ت إنشاء سكن العمال بفرع المدينة المنورة ي

 .عامل مع اإلشراف
 .توسعة الطرق بفرع المؤسسة بالمدينة المنورة -٤
مح              -٥ ق ل ال ق ات ن مشروع إعادة تأهيل خط سكة الحديد وعرب

 .المستورد بالمدينة المنورة
 

ع       ٢٠١٠وفي عام   شاري م م تم آذلك البدء بتنفيذ عدد من ال
 : على النحو اآلتي

ن              ٦٠إنجاز حوالي   -١ ودعي في المئة من مشروع إنشاء مست
 .لمسحوق فول الصويا بفرع الدمام

رآيب                    ٢٠إنجاز حوالي   -٢ د وت وري ة من مشروع ت ئ م في ال
ة              طق ن م ال مؤسسة ب أجهزة تعبئة العبوات الصغيرة لفرع ال

 .الشرقية
جة صوامع                  ٦١إنجاز حوالي   -٣ ال ع في المئة من مشروع م

 . الترطيب بفرعي المؤسسة بمنطقة الرياض والشرقية
ة              ٢٠إنجاز   -٤ ع راب ة ال ن مطح في المئة من مشروع تحديث ال

ة من مشروع         ١٤,٢بفرع المؤسسة بجدة، وإنجاز  في المئ
 .تنفيذ أعمال الطرق واألرصفة

وازي             ٨٨,٧إنجاز  -٥ اء ارت ر م ئ ر ب في المئة من مشروع حف
 .بفرع الخرج

ال                              ٤٠إنجاز   -٦ م ع ة سكن ال وسع ة من مشروع ت ئ م في ال
 .بالجوف

جاز      -٧ ودعات                ١٣,٥إن اء مست ة من مشروع إنش ئ م ي ال ف
 ٢٠وإنجاز   . لتخزين الدقيق بفرع المؤسسة بمنطقة الرياض

رع         ف ق ب ي دق في المئة من مشروع إنشاء مستودع لتخزين ال
 .المؤسسة بحائل

ى اإلدارة                    ٢٠,٣إنجاز   -٨ ن ب ة م وسع في المئة من مشروع ت
 .بفرع المؤسسة بالجوف

جاز      -٩ ودعات                ٢٥,٦إن اء مست ة من مشروع إنش ئ م ي ال ف
ة                      ي ن زات األم ي جه ت ورة مع ال ن م ة ال . وأسوار بفرع المدين

 . في المئة من مشروع توسعة المستودعات ٥٥,٥وإنجاز 
 ٥٠٠في المئة من مشروع إنشاء صوامع بطاقة  ٥,٤إنجاز   -١٠

ة   ١٠وإنجاز .  ألف طن متري بمنطقة مكة المكرمة في المئ
. طن قمح في اليوم١٢٠٠من مشروع إنشاء مطاحن بطاقة 

رع               ٧,٩وإنجاز  ة صوامع ف وسع في المئة من مشروع ت
 .ألف طن متري من القمح ٢٠٠جدة الستيراد القمح 

ألعالف                     ٥إنجاز  -١١ ع ل ة من مشروع إنشاء مصن ئ في الم
ة       ٨٠٠بطاقة إنتاجية  طق ن م طن في اليوم بفرع المؤسسة ب
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ام                   ات في ع ان ي اإلع ال حو    ٢٠١٠اآلن، حيث بلغ إجم  ٤٢,٨م ن
غت                 ل ن ب ق حي ام الساب ع مليون ريال مقارنة بما آانت عليه في ال

ة        ١,٠مليون ريال بارتفاع مقداره  ٤١,٨ ب س ن  ٢,٤مليون ريال وب
دوق    في المئة عن العام السابق، وبهذا يكون إجمالي ما صرفه صن
ة في                         ي زراع لف األنشطة ال مخت ات ل ان التنمية الزراعية من إع

ام           ١٩٧٤المملكة منذ عام  ة ع اي ه حو       ٢٠١٠م وحتى ن  ١٣,١م ن
 ). ٧-١٥جدول رقم (مليار ريـال 

 
 زراعة النخيل 

ل                              خي ن زراعة ال ا ب ه ام م ت ة اه ك ل م م ة ال وم واصلت حك
ة في             م ه م ة ال ومحصول التمور، باعتباره أحد المنتجات الزراعي

ة   ك ًا                               ،  الممل اج ت ًة وإن م زراع ال ع م دول ال ة من أه ك ل م م د ال ع وت
مزروعة مساحة               ل ال خي ن واستهالآًا وتصديرًا للتمور، وتشغل ال
داد                  إع زراعة ب وم وزارة ال ق ك ت ذل آبيرة على مستوى المملكة، ل
ة            ئ حة األمراض واألوب اف وتنفيذ البرامج اإلرشادية والوقائية ومك
اطق                    ن م ال ة ب زراع ؤون ال ة لش ام ع ع اإلدارات ال اون م ع ت ال ب
اطق                         ن م عظم ال شرة في م ت ن م ة ال والجمعيات التعاونية الزراعي

 . الزراعية في المملكة
 

ويعد محصول التمور من المحاصيل الزراعية المهمة في   
ع    المملكة، ليس لكونه محصوًال زراعيًا فحسب ولكن ألنه من السل

ة       ،  الغذائية المفضلة ي ذائ غ ويدخل التمر في العديد من الصناعات ال

ام          ة خالل ع واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعي
م                 ٢٨٥٧م نحو ٢٠١٠ ه ن ًا، م ي ًا زراع  ٢٤٧٢مزارعًا ومشروع

ل              ث م ا ي ي عدد                     ٨٦,٥مزارعًا فردًا أي م ال ة من إجم ئ م في ال
ون     ٣٩٢,٠المستفيدين، وحصل المزارعون األفراد على نحو  ي ل م

ام            ٥٢,١ريال أي  ي قروض ع ال م، في    ٢٠١٠في المئة من إجم
ا يشكل       ٥٥حين استفاد  مشروعًا زراعيًا من تلك القروض وهو م

م من         ١,٩نحو  ه ب في المئة من إجمالي عدد المستفيدين، آان نصي
ي                  ٣٨,٧مليون ريال أي  ٢٩١,٧القروض  ال ة من إجم ئ م في ال
ا   ١٥١أما صيادو األسماك فقد بلغ عددهم .  القروض صيادًا وهو م

ى      ٥,٣يمثل  في المئة من إجمالي عدد المستفيدين، وقد حصلوا عل
ة من           ٥,٤مليون ريال أي ما يشكل  ٤٠,٧قروض بقيمة  ئ م في ال

ون         ١٧٩يليهم مربو النحل وعددهم ،  إجمالي القروض ل ث م اًال ي نح
في المئة من إجمالي عدد المستفيدين، وحصلوا على قروض     ٦,٣

قروض           ٣,٨مليون ريال أي  ٢٨,٧بقيمة  ي ال ال في المئة من إجم
وي     ،  المقدمة للمستفيدين وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السن

ة                    ي زراع ة ال ي م ن ت دوق ال ا صن ده من إجمالي القروض التي اعتم
ال   ٧٥٣,١م البالغـة نحـو ٢٠١٠للمستفيدين خالل عام  مليـون ريــ

  ).٨-١٥جــدول رقــم (ألف ريال  ٢٦٣,٦حوالي 
 

ام              ة خالل ع ي زراع ات ال ان ا اإلع ام     ٢٠١٠أم د ق ق م، ف
ة عن         ك ل م صندوق التنمية الزراعية بدعم القطاع الزراعي في الم
ى                ه وحت ائ ذ إنش ن ن م طريق سياسات الدعم التي قدمها للمزارعي

متوسط نصيب المزارعالقيمة
(باأللف ريال)(بالمليون ريال)

————————————————————————————————
٢٤٧٢٣٩٢,٠٥٢,١١٥٨,٦مزارعون أفراد

٥٥٢٩١,٧٣٨,٧٥٣٠٣,٧مشاريع زراعية

١٥١٤٠,٧٥,٤٢٦٩,٤صيادو األسماك

١٧٩٢٨,٧٣,٨١٦٠,٥مربو النحل

٢٦٣,٦* ٢٨٥٧٧٥٣,١١٠٠,٠اإلجمالي 

النسبة لإلجمالي عدد المستفيدين

جدول رقم ١٥-٨ : القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خالل عام ٢٠١٠م

نوع النشاط المقترض

* متوسط اإلجمالي .
ة  ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقًا ). المصدر : صندوق التنمية الزراعـي

اإلعـانـات
————

القيمــةالقيمــةعدد القروض
—————————————

٤٣٠٣٩٦٨,٢٢٥٨,٦
٣٧٧٠١٠٤٤,٣٣٢,٩
٢٧٠١٧٩١,٩٣٢,٨
٢٣٦٠٨٥٦,١٤١,٨
٢٨٥٧٧٥٣,١٤٢,٨
٤٣٦٢٦٧٤٢٣٧٩,٥١٣١٤٣,٣

(٢٠٠٨) ١٤٢٩/١٤٢٨
(٢٠٠٩) ١٤٣١/١٤٣٠

السنـة

————
(٢٠٠٦) ١٤٢٧/١٤٢٦

—————————————————————

* اإلجمالي التراآمي منذ بداية النشاط في عـام  ١٩٦٤م.
ة  ( البنك الزراعي العربي السعودي سابقًا ). المصدر : صندوق التنمية الزراعـي

(٢٠٠٧) ١٤٢٨/١٤٢٧

جدول رقم ١٥-٧ : القروض المعتمدة واإلعانات التي صرفها صندوق التنمية الزراعية 

تراآمي *  اإلجمالي ال
(٢٠١٠) ١٤٣٢/١٤٣١

(مليون ريال)
القــروض
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خل، واألعالف            س، وال دب اعة        ،  مثل عجينة التمور، وال ر صن وف وت
اج          ت التمور العديد من فرص العمل محليًا للمواطنين في مجاالت اإلن

 .والتسويق والتصنيع والتصدير
 

ام            ة ع اي ه ن حو       ٢٠٠٩وبلغ عدد النخيل بالمملكة ب  ٢٣,٦م ن
في     ٠.٤مليون نخلة بارتفاع نسبته  ٢٣,٥مليون نخلة مقارنة بحوالي 

 ١٦١المئة عن العام السابق ُزرعت على مساحٍة من األرض مقدارها 
ي     ٢٠٠٩ألف هكتار، وبلغت إنتاجية أشجار النخيل خالل عام  م حوال

ام           ٠,٥ألف طن من التمور بارتفاع نسبته  ٩٩١,٠ ع ة عن ال ئ في الم
ى              اج عل ت السابق، مما جعل المملكة في المرتبة الثالثة من حيث اإلن
رد   المستوى العالمي للعام الثاني على التوالي، وبلغ معدل استهالك الف

ام              ٣٤,٥السنوي في المملكة من التمور حوالي  و غرام خالل ع ل ي آ
ق  ٣٥,٠م مقابل ٢٠٠٩ اج         .  آيلو غرام في العام الساب ت وُصدر من إن

ة           ٦٠,٠م حوالي ٢٠٠٩التمور السعودية خالل عام  ارن ق ألف طن م
ه            ٦٥,٩بنحو ت ب خفاض نس في     ٩.٠ألف طن في العام السابق أي بان

 .في المئة من إجمالي إنتاجها ٦,١المئة في عن العام السابق، وبنسبة 
 

 المبادرات السبع في المجال الزراعي
ادرات     ٢٠١٠أطلق صندوق التنمية الزراعي خالل عام   ب م م

اجي            ت طاع إن ى ق سبع تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتحويله إل
ة    ي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية، ويساهم بشكل فعال بتنم
ر من      وتطوير اقتصادات المناطق الريفية، وخلق فرص عمل في آثي
ك                       ل ه ست م ل ة ل دم ق م ة ال ي زراع المناطق، وتحسين جودة المنتجات ال

 :وفيما يلي نبذة عن تلك المبادرات. بأسعار مناسبة
 

 :المرآز الوطني للمعلومات الزراعية: المبادرة األولى
ع                        ي جم ا ل ره ي وف ة وت ي زراع ومات ال ل و يختص بجمع المع

أصحاب العالقة المهتمين بالقطاع الزراعي من مزارعين وتجار، بما 
ى                   عمل عل ة وال ي زراع ة ال ي م في ذلك وزارة الزراعة وصندوق التن
طاع                              ق لف نشاطات ال ة عن مخت ق ي دق ة وال ي توفير المعلومات اآلن
 . الزراعي التي سوف تساعد في وضع الخطط التطويرية لهذا القطاع

 
ة عن                              ي ومات اآلن ل ع م ر ال ي وف ى ت ادرة إل ب م وتهدف هذه ال

ق                        مسب ط ال خطي ت ى ال ن عل جي ت ن المنتجات الزراعية، ومساعدة الم
اج             ت م اإلن ظي ن ر ت لإلنتاج، وخفض االستهالك من المياه في الري عب
طلب من                              عرض وال ن ال ي جوة ب ف ليص ال ق اءة، وت والرفع من الكف

 .المنتجات الزراعية في األسواق
 

 :ترشيد استهالك المياه في المحاصيل الزراعية: المبادرة الثانية
اه في زراعة                           ي م هالك ال د است ي رش ادرة ت ب م وتشمل هذه ال

المحاصيل الزراعية باستخدام أساليب الري الحديثة وتحقيق استهالك  
 .سنويًا ٣بليون م ٣يقل عن 

 
وتهدف هذه المبادرة إلى ترشيد استهالك المحاصيل األخرى     

ون   )  ٦-٥( من المياه مما يقارب )  ماعدا القمح واألعالف األخرى(  ي بل
ة              وم حك ل اسات األخرى ل متر مكعب إلى النصف وبالتكامل مع السي

ى      )  تقليص زراعة القمح وخطة دعم صناعة األعالف (  وصول إل وال
 ١٧تخفيض استهالك المياه المستخدمة للزراعة بمشيئة اهللا تعالى من   

ري         ٥بليون إلى  اءة ال ف بليون متر مكعب سنويًا، من خالل رفع آ
 .واختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها

 
خضار      :  المبادرة الثالثة تأسيس آيان أو أآثر لمناولة وتسويق ال

 :والفاآهة
ل                    محاصي ل ق ل سوي ت ة وال اول ن وتشمل تطوير أساليب الم

 . وإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك) خضار وفاآهة( الزراعية 
ة،       ي زراع وتهدف هذه المبادرة إلى رفع جودة وسالمة المنتجات ال
ان               ي ق إنشاء آ ي حق ورفع آفاءة التسويق في القطاع الزراعي، وت

محصول            ) آيانات( ي ال تتولى توفير سلسلة إمداد متكاملة من جن
ق أو            سوي ت اط ال ق ونقله ومناولته وتخزينه وتعبئته وتوزيعه على ن

 .لبعض المستهلكين النهائيين
 

دءًا  ( التأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية   :  المبادرة الرابعة ب
 ):بقطاع الدواجن

ات في              سب ت ك م وتهدف هذه المبادرة إلى المحافظة على ال
ح        ب ك ر ل قطاع الدواجن وتجنيبها المخاطر، ووضع الخطط والتدابي
ه                               تعرض ل د ت ي ق ت ادحة ال ف ر ال ائ خس األمراض، والحد من ال

 .المشاريع واالقتصاد آكل
 

 :تسويق التمور: المبادرة الخامسة
ق                               سوي ت ة وال اول ن م يب ال ال ر أس طوي وذلك من خالل ت

ة              الزم ات ال ان ي ك إنشاء ال والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور ب
 . لتحقيق ذلك

 
مور             ت ة عن ال ل وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قاعدة متكام

وتحديد األنواع المالئمة لالستثمار، وتحديد المواصفات والمقاييس 
وى           ع من مست رف المطبقة في الخارج لتسهيل عملية التصدير، وال
ومات مع            ل ع م تقنيات اإلنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات وال
 .الدول المتقدمة، واالستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع اقتصاديا

 
 ): األغنام(آيان إلآثار وتحسين الماشية : المبادرة السادسة

اف                    ألصن ي ل وراث ن ال حسي ت وتهدف هذه المبادرة إلى ال
ار السالالت              ي ت المحلية، ورفع نسبة الوالدات من خالل حسن اخ
اءة                       ف ك ع ال ة، ورف ل ام ك ت ة م ي م ل الجيدة والتهجين وإتباع برامج ع
ل                         حوي ت ة ال م ي ع ق ن، ورف ي سم ت ار وال ث االقتصادية لمشاريع اإلآ

 .الغذائي وبأسعاٍر مناسبة
 

 :آيان لمناولة وتسويق الروبيان والسماك: المبادرة السابعة
ة                    ي رب جال ت ة في م ك ل م ل نتيجًة للميزة النسبية المتوافرة ل

اج        ت ق اإلن وصيد األسماك، والحاجة الماسة لقيام آيان يتولى تسوي
ن في األسواق                    جي ت ن م ن ال ي للداخل والخارج، وتجنب اإلغراق ب
ود                            جه د ال ي وح ار، وت ى أفضل األسع حصول عل الخارجية وال

 . لتخفيض آلفة المناولة والتسويق
 

طاع             ق ى ال وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيض التكاليف عل
ة،             اول ن م ع وال ي صن ت وخفض حجم االستثمارات الالزمة لمرافق ال

  ■وتخفيض الضغط على الصيد وإيجاد فرص بديلة للصيادين
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ة                                                    .     راآب     ـب ـس ـن وي ـب ـج دد                                                     ٨,٩وارتفع النقل اـل ة، وزاد ـع ـئ ـم ي اـل ـف
ع                                           ٧,٧المسافرين بواسطة  النقل البحري بنسبة                                       راـج ة، وـت ـئ ـم في اـل

ي                                                                        .       في المئة          ١٥النقل البري بنسبة                    ـت ــع اـل ــ ضـائ ـب ة اـل ـي ـم وبلـغت ـآ
ام                                                             الل ـع ة ـخ ـك ـل ـم ــي                            ٢٠١٠شحنت من وإلى الـم ــ وال   ١٥٨,٧م ـح

ــام                         (   مليون طن           ــل                         )     ال تشمل النفط الـخ ــ اب ـق ون طـن                                ١٤٦,٣ـم ـي ـل ـم
ة                                                        ١٢,٤خالل العام السابق بزيادة مقــدارها                                    ـب ـس ـن ــن وـب ــ ون ط ـي ـل ـم

 ).    ١-١٦جـدول رقـــم              ( في المئــة عن العــام السابق                                ٨,٤
 

   النقل الجوي           
وًا      بلغ عدد الشرآات العاملة في المملكة في نقل الرآاب ـج

طـوط                      ـخ ة اـل ـس ؤـس ي  ـم ات ـه رـآ الث ـش داخل المملكة وخارجها ـث
ة                   وـي ـج ات اـل دـم ـخ ـل ة ـل ـي وطــن الجوية العربية السعودية،  والشرآة اـل

، وشرآة الوفير للطيران لنقل الحجاج والمعتمرين والزوار ) ناس(  
من جميع المناطق اإلسالمية في العالم إلى مطار الملك عبد العزيز 

د     -بوابة مكة المكرمة   –الدولي  بجدة  ومطار األمير محمد بن عـب
ام          .  العزيز بالمدينة المنورة الل ـع م ـخ ح         ٢٠١٠وـت ح تصـارـي ـن م ـم

دولية من ) إقليمية( لبعض الناقالت الجوية الدولية بتشغيل رحالت 
 . بعض مطارات المملكة الداخلية 

 
 : مستجدات توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي

غ    تم توقيع عقد مشروع رفع الطاقة االستيعابية للمطار لتبـل
الل     ٣٠ ـغت             ٣٦مليون مسافر سنويًا  وسيتم تنفيذه ـخ ـل رًا  وـب ـه ـش

ة   ٢٧تكلفة العقد  مليار ريال تمول من خالل إصدار سندات حكومـي
ران                 طــي ـل ة ـل اـم ـع ة اـل ـئ ـي ـه تسدد قيمتها عند استحقاقها من إيرادات اـل

 .المدني
 

 :توسعة المطارات
طـارات                ـم ـل ة ـل ـع وـس ـت ع اـل يجري حاليًا تنفيذ عدد من مشارـي

 :ومن أهمها
مليون مسافر  ١,٣يتضمن إنشاء صالة سفر تستوعب :  مطار تبوك

در        ـق ة ـت ـف سنويا باإلضافة إلى مرافق الخدمات المساندة للمطار بتكـل
 .مليون ريال ومدة التنفيذ عامين ٢٦٢بنحو 

ي                                                                              ن واالتصـاالت ـف زـي ـخ ـت بلغت مـسـاهـمة  نشاط النقل واـل
ة                                                                            ـي ـق ـي ـق ـح ار اـل ة                               (   الـنـاتـج الـمـحـلي اإلجمالي باألسـع ـي ات أوـل اـن ـي )   ـب

و                          ٢٠١٠خـالل عــام             ـح ادة                                                               ٦٤٧٤٥م  ـن ــزـي ــال، ب ــون ري ـــي ـــل م
ة                                   ٤٧٩٩مقدارها          ـب ـس ام                                                          ٨,٠مليون ريال وبــن ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف

مليون ريـال،  وقدرت مساهمة نشاط النقل                                         ٥٩٩٤٦السابق البالغة                
ام                                                                                               ـع ي ـل ـق ـي ـق ـح ي اـل ـل ـح والتخزين واالتصاالت في إجمالي الناتج الـم

ة                         ٤,٣في المئة مقابل مساهمة نسبتها                                ٣,٩م بنسبة         ٢٠١٠ ـئ ـم في اـل
خــالل الــعــام الســابــق،  أمــا مســاهــمــة نشــاط الــنــقــل والــتــخــزيــن                                                                                                                               
واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، حـسب                                                               

ادة                        ٦٠٤٧١م فقد بلغت            ٢٠١٠األرقام األولية لعام                     مليون ريال بزـي
ة                                         ٣٦١٣مقدارها          ـب ـس ـن ام                                                            ٦,٤مليون ريال وـب ـع ن اـل ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف

ل                                                           ٥٦٨٥٨السابق البالغة                 ـق ـن اط اـل مليون ريال، وبلغت مساهمة نـش
ام                                                                                              ـع ي ـل ـم ي االـس ـل ـح ـم ج اـل والتخزين واالتصاالت في إجمالي الناـت

ة                     ٤,١في المئة مقابل مساهمــة نسبتها                                  ٣,٦م نسبة        ٢٠١٠ ـئ ـم في اـل
 . خـالل العام السابق                 

 
ة                                                                ـي زاـن ـي وبلغت مخصصات قطاع النقل واالتصاالت في الـم

ي                                                    اـل ـم ــ           ١٤٣٣/١٤٣٢التقديرية العامة للدولة للعام اـل )     م ٢٠١١(     ه
مليار ريال  وبنسبة                      ٠,٩مليار ريال بزيادة مقدارها                                 ١٧,٣حوالي       
ه                                                                                             ٥,٤ ـخصـصـاـت ـغت ـم ـل ذي ـب في المئة عـن العام المالي السابق اـل

ي               ل                                                                                                             ١٦,٤حواـل ـق ـن طـاع اـل ـخصـصـات ـق ل ـم ـث ـم ال، وـت ار رـي ـي ـل ـم
در                                                              ٣,٠واالتصاالت  ما نسبته                     ـق ـم اق اـل ـف ي اإلـن في المئة من إجماـل

ة                                                                   ٥٨٠بحوالي         اـم ـع مليار ريال مقابل النسبة نفسها  في الميزانية اـل
 ).  م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١للدولة في العام المالي                        

 
 النقــل       

ة                                                             (     سجلت حرآة النقل                   ـك ـل ـم ـم دن اـل ن ـم تشمل المسافرين بـي
ـحري                                                                                              ـب ري، واـل ـب وي، واـل ـج ل اـل ـق ـن )   ومع الدول األخرى بواسطة اـل

(     هــ     ١٤٣٢/١٤٣١فــي المئـــة خـــالل العـام                               ٤,٩ارتفاعاا نسبتـــه       ً           
ق،                                              ١,١مقابل انخفاض نسبته                    )     م ٢٠١٠ اـب ام الـس ـع في المئة خالل اـل

ل                          ٥٤,١حيث بلغ عدد الرآاب المسافرين حوالي                                     اـب مليون راآب مـق
داره                                                                 ٥١,٦ ـق اع ـم ـف ون                      ٢,٥مليون راآب في العام السابق بارـت ـي ـل ـم

 النقل واالتصاالت              

وزن البضائععدد المسافرينوزن البضائععدد المسافرين
المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)المنقولة (ألف طن)(مليون مسافر)نــوع النــقل

—————————————————————————————

٤١,٧٠٥٣٠,٦٠٤٥,٤٠٥٧١,١٠النقل الجوي
٨,٧٢٣٤٨٣,٤٠٧,٤٤٤٠٦١,٥٠النقل البري

١,١٠٣٤٧١,٣٠١,١١٤٠٦١,٥٠                 الخطوط الحديدية
---٦,٣٣---٧,٦٤         النقل العام

---٥,٧٠---٦,٩٨                     النقل بين المدن
---٠,٦٣---٠,٦٤٤                 النقل الدولي

١,١٧١٤٢٣٠٦,٨٠١,٢٦١٥٤٠٢٥,٣٠النقل البحري
٥١,٥٩١٤٦٣٢٠,٨٠٥٤,١٠١٥٨٦٥٧,٩٠اإلجمـــالـي 

٢٠١٠
جدول رقم ١٦- ١ : حرآة نقل المسافرين والبضائع بأنواعها

ــل ، الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسـة العامـة للموانــئ  . ق  المصدر:  وزارة الـن

————————————— —————————————٢٠٠٩

--- : غير متوفرة
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ــي                                                                              ــ ال ـم ــام اـل ـع ــالل اـل ــ ــ           ١٤٣٢/١٤٣١البحـريــة خ )   م ٢٠١٠(   ه
ر                                      ١,١٧مليون مسافر مقارنة بحوالي                                 ١,٢٦حوالي        اـف ون مـس ـي ـل ـم

ب                                                       ٧,٧خالل  العام السابق بارتفاع نسبته                                  ـي رـت ان ـت ة،  وـآ ـئ في الـم
ن                                                                                                                              ـي ادـم ـق ن اـل رـي اـف ـس ـم ة اـل رـآ ـح ز األول ـل رـآ ـم ي اـل ميناء ضباء  ـف

ي                                                                  واـل ره ـح ـب أـلف              ٧٤٢,٤والمغادرين حيث بلغ عدد المسافرين ـع
       ً ن                                                                    ٥٩,٠مسافر مشكالال نسبة           رـي اـف ـس ـم دد اـل ي ـع اـل في المئة من إجـم

ي                                                                         ي ـف الـم القادمين والمغادرين عبر الموانئ، وجاء ميناء جدة اإلـس
ي                                                                                                    واـل ـح ن ـب ادرـي ـغ ـم ن واـل ـي ادـم ـق المرآز الثاني لحرآة المسافرين اـل

٢٥٤,٦         ً دد                                          ٢٠,٢ألف مسافر مشكالال نسبة               ي ـع اـل ـم في المئة من إـج
ز                                                                                          رـآ ـم ي اـل ازان ـف اء ـج المسافرين القادمين والمغادرين، وجاء ميـن

ألف       ٢٢٢,٨الثالث لحرآة المسافرين القادمين والمغادرين بحوالي                                                   
       ً ن                                                                    ١٧,٧مسافر مشكالال نسبة           رـي اـف ـس ـم دد اـل ي ـع اـل في المئة من إجـم

ر                                                                  القادمين والمغادرين، وجاء ميناء ينبع التجاري في المرآز األخـي
ر                       ٣٩,٢لحرآة المسافرين القادمين والمغادرين بحوالي                                             اـف ألف مـس

       ً ن                                                                            ٣,١مشكالال نسبة     ـي ادـم ـق ن اـل رـي اـف ـس ـم في المئة من إجمالي عدد اـل
 ).      ٢-١٦جدول      ( والمغادرين            

  
ئ                                                                               واـن ع ـم ـي ـم ي ـج وبلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتها ـف

ون               ٥,٣حوالي       )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١المملكة خالل عام                  ـي مـل
ة                            ٠,٩مليون حاوية بارتفاع مقداره                              ٤,٤حاوية مقابل              اوـي ون ـح ملـي

ي                                                          ١٩,٩وبنسبة         ـت في المئة عن العام السابق، وبلغ عدد الحاويات اـل
ي                                                                       واـل تمت مناولتهـا في ميناء جـــدة اإلسـالمي خالل العام نفسه ـح

ق                                                                        ٣,١مليون حاوية مقابل                     ٣,٨ اـب ام الـس ـع الل اـل ة ـخ اوـي ون ـح ملـي
ل                         ١٥,٢مليون حاوية وبنسبة                      ٠,٧بارتفاع مقداره                   ـث في المئة، وتـم

ه                                                                                                  ـت ـب ا نـس ي ـم الـم دة اإلـس اء ـج الحاويات التي تمت مناولتها في ميـن
ع                                                               ٧٢,١ ـي في المئة من إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها في جـم

د                                     .     موانئ المملكة خالل العام  المذآور                                 ـب وبلغ نصيب ميناء الملك ـع
ة                                            ١,٣العزيز بالدمام حوالي                       ـب ل نـس ي             ٢٥,١مليون حاوية، وتمـث ـف

ئ                                                                                               واـن ع ـم ـي ـم ي ـج ا ـف ـه المئة من إجمالي الحاويات التي تمت مناولـت
ي                                                                                                     .       المملكة        ة ـف ـس ـي رـئ ئ اـل واـن ـم ا اـل ـه ـت ـل ـب وبلغ عدد السفن التي استـق

ل                                            ١٠٩٦٩المملكة خالل العام نفسه حوالي                               اـب ـق ة ـم ـن ـي ـف   ١١٠٥٥ـس
ي         ٠,٨سفينة وبنسبة                ٨٦سفينة في العام السابق بانخفاض مقداره                                       ـف

ز                                                                المئة عن العام السابق، واستحوذ ميناء جدة اإلسالمي على المرـآ
ه                                                        ٤٥١٩األول في استقبال السفن التي بلغت                                  ـت ـب ا نـس ة  أي ـم ـن سفـي

ة،                                                                                 ٤١,٢ ـك ـل ـم ـم ئ اـل في المئة من إجمالي السفن المستقبلة  في مواـن
ذي                                                                                            ام اـل دـم ي اـل ز ـف زـي وجاء في المرآز الثاني ميناء الملك عبد الـع

ن،                                                    ٢٠,٤سفينة وبنسبة                ٢٢٤٣استقبل         ـف ي الـس اـل ـم في المئة من إـج
ث                                                                                                       اـل ـث ز اـل رـآ ـم ي اـل ل ـف ـي ـب ـج وجاء ميناء الملك فهد الصناعي في اـل

ن                                          ١٥,١سفينة وبنسبة                ١٦٥٤واستقبل          ـف ي الـس في المئة  من إجماـل
ة                                                                .     المستقبلة في موانئ المملكة                           طــي ـف ـن ر اـل ـي ع ـغ وبلغت آمية البضاـئ

ة                                                                            ـك ـل ـم الواردة والصادرة التي تمت مناولتها في الموانئ الرئيسة للـم
مليون طن            ١٥٤,٠حوالي       )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١خالل العام           

اع                                                        ١٤٢,٣وزني مقـابل              ـف ارـت مليـون طـن وزني في العام السابق ـب
ة                              ٨,٢مليون طن وزني وبنسبة                        ١١,٧مقداره         ـئ ـم ي اـل ت                .     ـف ـل ـج وـس

وـعب          :   مطار نجران ـت ر تـس ـف ر           ١,٣إنشاء صالة ـس اـف ون مـس ـي ـل ـم
در        ـق ة ـت ـف سنويا باإلضافة إلى مرافق الخدمات المساندة للمطار بتكـل

 . مليون ريال ومدة التنفيذ ُثالثة أعوام ٣٦٨بنحو 
  
ذي           صـادي اـل ـت ويجري العمل على إنشاء مطار القنفذة االـق

ًا                    ـق ة وـف ـع وـس ـت ـل ه ـل ـت ـي ـل اـب يتميز بانخفاض تكاليف إنشائه وتشغيله وـق
دة            ـم ـت ـع ـم ـيف اـل اـل لحاجة ونمو  الحرآة الجوية المستقبلية وتبلغ التـك

 .مليون ريال ٦٠إلنشائه 
 

دد                                                                 غ ـع وفي مجال النشاط التشغيلي لقطاع النقل الجوي، بـل
ام                                                                                الل ـع ي ـخ دـن المسافرين حسب بيانات الهيئة العامة للطيران الـم

داره                                                     ٤٥,٤م، نحو        ٢٠١٠ ـق اع ـم ـف ارـت ون                      ٣,٧مليون مسافر ـب ـي ـل ـم
  ٤١,٧في المئة مقارنة بالعام السابق البالغ نحو                                            ٨,٩مسافر وبنسبة              

وفي مجال الشحن الجوي بلغ وزن البضائع التي تم                                              .       مليون مسافر           
ي                                                                                                                 واـل ور ـح ذـآ ـم ام اـل ـع الل اـل ي ـخ دـن ـم ران اـل شحنها بواسطة الطــي

٥٧١,١           ً        ً ة                                 ٤٠,٥ألف طن مسجالال ارتفاعاا بحوالي            ـب ـس ـن ألف طن وـب
ق                                                         ٧,٦ اـب ام الـس ـع اـل ة ـب ى                                                    .     في المئة مقارـن ـل رون ـع اـف ـس ـم ل اـل ـك وـش

ي                                             ٨٤,٠نسبة      )     النقل الجوي           (   الطيران المدني                 اـل ـم ن إـج ة ـم في المـئ
ام                                               ٥٤,١المسافرين البالغ عددهم                         الل ـع ر ـخ اـف م   ٢٠١٠مليون مـس

ق                                                      ٨٠,٨مقارنة بنحو              ــاـب ــام الـس ــ ــم                              (   في المئة في الع ــ ــدول رق ــ ج
١-١٦  .( 

 
 : النقل البحري            

يعد ميناء رأس الزور بالمنطقة الشرقية  الميناء التاسع في                                                          
ع                                                                                                         ـق ة وـي ـس ـي رـئ ة اـل ـي اـع ة والصــن منظومة الموانئ السعودية التجارـي
اء                                                                                                   ـن ـي ـم ة ويضـم اـل ـك ـل ـم ـم شمال الجبيل على الخليج العربي شرق اـل

ن              ً                                          ٨٨٠أربعة أرصفة طولها الكلي                            ـف ال ـس ـب ـق ـت متراا قادرة على اـس
متراا ويرتبط    ً           ١٦ألف طن وزني وعمق غاطسها                           ٧٠تبلغ حمولتها              

ال                                                                              ـم ي ـش الميناء مع  مشاريع الخطوط الحديدية و مناجم المعادن ـف
ام                                                                                         ن ـع ع األول ـم رـب المملكة ويتوقع أن يتم تشغيله التجريبي في اـل

ن                                                                                               ٢٠١١ زور ـم ي رأس اـل ة  ـف ـي اـع م، ويقوم بخدمة المدينة الصــن
خالل تصدير منتجات مصانعها التي من أهمها منتجات الصناعات                                                        

ا                                                                                ـه اـت اـج ـي ـت .   التعدينية للفوسفات والبوتاسيوم واأللمنيوم، واستيراد اـح
ئ                                                                        واـن ي ـم ويجري العمل في إنشاء ثالث محطات حاويات جديدة ـف

اء                                                                     ك إنـش ذـل ا، وـآ ام وضــب دـم ة                                                                                 ٧جدة واـل اوـل ـن ـم دة ـل دـي ة ـج أرصــف
ات                                               ٨البتروآيماويات، وإنشاء                         اوـي ـم أرصفة جديدة لمناولة البتروآـي

ع ،                                                                           ـب ـن والبترول ومشتقاته وغيرها في ميناء الملك فهد الصناعي بـي
ث                                                                                                           ـي ــا، ـح ــ ــاء ضــب ــ ـن ـي ي ـم وإنشاء أرصفــة متعددة األغــراض ـف

ى                                                                         ــا إـل ــ ـه اـل ـم ا            ً                  ٢٠٦سيرتفع عــدد األرصفــة بعـد اآـت ـم اا ـآ ـف رصــي
ى                                                                   ــات إـل اوي ـح طـات اـل ـح ى                                                 ٩سيزيــد عدد ـم ـل ادرة ـع طـات ـق ـح ـم

 .   مناولــة أآثر من عشرة ماليين حاوية في العام                                          
 

دد                                                                                غ ـع ـل ئ ـب واـن ـم وفي المجال التشغيلي للمؤسسة العامة لـل
ــة                                                                            ـك ـل المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة مـوانئ المـم
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ام                                                  جاز                                   .     م ٢٠١١الخط التعديني في الربع الثاني من ع م إن ت وأن ي
ة                                    ٢٠١٣خط الرآاب والشحن بنهاية عام                              داي م ويكون التشغيل في ب

ل                                                  ٢٠١٠/٣/١٤وتم في        .     م ٢٠١٤عام      ي شغ ت م توقيع عقد منافسة ال
د                                                            .     والصيانة للمشروع                 وري ع وت ي وتم طرح منافسة وتصميم وتصن

   . م ٢٠١٠/٥/٣٠قطارات المسافرين بتاريخ                         
 

ن                                             ـي حـرـم ة                                       (     مستجدات مشروع قطار اـل رـم ـك ـم ة اـل ـك ة                         -ـم ـن دـي ـم اـل
 ):    المنورة       
ع                                                        ن السري ي م                  )      HHR(   يعد مشروع قطار الحرم من أه

ة                                                                           ك ل م م .   العناصر في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في ال
اب،                                                                                              رآ ل ال ق ن ة ل ع ة وسري وسوف يوفر الخط الحديدي خدمة آمن
                                             ً ة                        ن دي ويربط هذا المشروع آالال من  مكة المكرمة وجدة ورابغ و الم

طول                                                                                ة ب دي دي ة خطوط ح ك ورة بشب راا وهو                   ً                            ٤٥٠المن ت و م ل ي آ
ة                                                                              ي ائ رب ه ك مخصص لتسيير قطارات  لنقل الرآاب تعمل بالطاقة ال

ذا                        ً                                                         ٣٢٠بسرعة تصل إلى                ذ ه ي ف ن م ت ت ي آيلومتراا في الساعة، وس
ن                                                                              ي ت ل رح ى م   المشروع بتمويل من الحكومة بعد أن تمت تجزئته إل

المرحلة األولى تشمل األعمال المدنية، والمرحلة الثانية  تتمثل في                                                                  
ان                                                                                                             قضب رآيب ال د وت وري ة ت ل ام استكمال أعمال البنى العلوية ش
خطوط                                                                             ة ال رب ه الحديدية وأنظمة اإلشارات واالتصاالت  ونظام آ

دداا                    ً    .     وتوريد قطارات الرآاب ومعدات الصيانة                                    وأبرمت الحكومة ع
ة                                                                                 ي دن م ال ال من العقود المهمة لتنفيذ المشروع من أهمها عقد األعم

مشروع مع                                                                                ٦,٨بقيمة        ذ ال ي ف ن مليار ريال، وعقد اإلشراف على ت
ة                                                                          ٣٦٠أحدى الشرآات بحوالي                      رسي ى ت ة إل ال، إضاف ون ري ي مل

ة                                                                      ك منافسة إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الرآاب في آل من م
ة                                                                                   صادي ت داهللا االق ب المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك ع

غ                                                          ل ب م د                                                  ١٤٢في رابغ مع إحدى الشرآات ب ق ال، وع ون ري ي ل م
مشروع مع                                                                                                              ة ال ذي غ ى محطات ت ة إل إيصال الخدمات الكهربائي

اء ست                                                   ١٣٨٠الشرآة السعودية للكهرباء بقيمة                                 ن ب ال  ل مليون ري
مشروع                                                                       محطات مرآزية وربطها بشبكة الكهرباء لتغذية أحمال ال
ومحطات الرآاب، وتوفير الطاقة الالزمة لتشغيل محطتي الرآاب                                                            

.   بمدينة الملك عبد اهللا االقتصادية  في رابغ ومحطة المدينة المنورة                                                            

في             ١٥,٣مليون طن وزني وبنسبة                        ٨,٩الواردات ارتفاعاا مقداره                ً         
ي                                           غت حوال ام                                                                  ٦٧,١المئة حيث بل ي خالل ع ون طن وزن ي ل م

ا                                                                                  ٥٨,٢م  مقابل          ٢٠١٠ م ق، آ اب ام الس ع ي في ال مليون طن وزن
ة                                               ٢,٨سجلت الصادرات ارتفاعاا مقداره                     ً          ب س ن ي وب مليون طن وزن

ل                                                  ٨٦,٩في المئة حيث بلغت حوالي                           ٣,٣ اب ق ي م مليون طن وزن
 . مليون طن وزني في العام السابق                               ٨٤,١

 
ة                                                                                     اول ن مرآز األول في م وتصدر ميناء جدة اإلسالمي ال

ة                              ٤٩,٢الصادرات والواردات التي بلغت                               ل مليون طن وزني، مشك
واردات في                                                                                                         ٣١,٩نسبة       ي الصادرات وال ال ة من إجم ئ م في ال

د                                                                                                                        ه ك ف ل م اء ال ن ي ي م ان ث مرآز ال الموانئ السعودية، وجاء في ال
ً                            ٤٦,٤الصناعي بالجبيل بمقدار                         ة                                 ب ي، مشكالال نس مليون طن وزن

اء                                                                                               ٣٠,١ ن ي الث م ث مرآز ال في المئة من اإلجمالي، تالهما في ال
دار                                                 ق م ي،                                             ٢٧,٤الملك فهد الصناعي في ينبع  ب ون طن وزن ي ل م

       ً د                                                          ١٧,٨مشكالال نسبة     ب ك ع في المئة من اإلجمالي، وجاء ميناء المل
ي                               ٢٣,٦العزيز بالدمام في المرآز الرابع  بمقدار                                          مليون طن وزن

 ).  ٢-١٦جدول رقم          ( في المئة من اإلجمالي                       ١٥,٣وبنسبة        
 

 النقل البري           
 الخطوط الحديدية                   -أ   

 : الجنوب        -مستجدات مشروع سكة حديد الشمال                               
ال                                                                        مشروع الشم ة ل وب                           -يبلغ  طول السكة الحديدي جن ال
و                 ١٤٨٦منها مسار  خط نقل المعادن بطول                                .   آيلومتراا       ً   ٢٤٠٠ ل ي آ

آيلومتراا بما        ً        ١٤١٨متراا ومسار خط نقل الرآاب والبضائع بطول    ً                                    
في ذلك مسافة مشترآة بين نقل المعادن والبضائع والرآاب بطول                                                              

ويربط مسار            .     آيلومتراا       ً   ٧٠آيلو متراا ووصلة البسيطا بطول         ً                       ٥٦٥
المشروع مناطق إدارية في المملكة بدأأ من الحديثة بمنطقة الجوف                                    ً                            
كل                                                            ً                   وحزم الجالميد بمنطقة الحدود الشمالية إلى الرياض مروراا ب

وخالل      .     من الجوف وحائل والقصيم باإلضافة إلى المنطقة الشرقية                                                  
طول                                                                                           ٢٠١٠عام      دي ب حدي خط ال د ال ال م   ١٤٠٠م اآتملت أعم

ل                          ً                                                                             ي دأ تشغ ب ع أن ي وق ت م آيلومتراا من إجمالي طول الخط، ومن ال

ميناء جدة 
اإلسالمي 

ميناء الملك 
عبدالعزيز 
بالدمام

ميناء الجبيل 
التجاري

ميناء الملك 
فهد الصناعي  
بالجبيل

ميناء ينبع 
التجاري

ميناء الملك 
فهد الصناعي  

بينبع
المجموعميناء ضباءميناء جازان

————————————————————————————————————
٣٣١٣٩١٧٧٤٢١٨٣٣٨٦٧٧١٥٦٨٢٧٧٨٨٨٠٥٤٢٦٧١٦٠الواردات
١٦٠٢٦٥٨٥٤٢٥٢٤٣٧٧٠٩١٥٢٤٦٠٩٢٠١٠٨٨٦٨٦٤الصادرات
٤٩١٦٥٢٣٥٩٦٤٣٥٧٤٦٣٨٦١٥٨٣٢٧٣٨٧٩٠١٦٥١١٥٤٠٢٥المجموع

٢٥٤٥٥٩٠٠٠٣٩٢٢٤٠٢٢٢٨٢٨٧٤٢٤٢٩١٢٥٩٠٤٠عدد الرآاب
٤٥١٩٢٢٤٣٣٦٥١٦٥٤١٤٠١١٣٠١٩١٧٢٧١٠٩٦٩عدد السفن

٦٢٣٩١٦٢٣٩٢٣١٢٣١٨٧عدد األرصفة

ة *  جدول رقم ١٦- ٢ : حرآة المناولة في الموانئ الرئيسة بالمملك
خالل عام ١٤٣٢/١٤٣١ هـ (٢٠١٠م)

(ألف طن وزني )

 * األرقام ال تشمل النفط الخـام .
ئ .  المصدر: المؤسسة العامة للمواـن
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ر                                                   ٩,٦التي لها طابع محلي ودولي واضح، ونحو                                      ت و م ل ي ألف  آ
ي                      ً                                                                                 اطق، وحوال ن م رى داخل ال ب ك طرقاا ثانوية تربط بين المدن ال

ألف آيلو متر طرقاا فرعية تتفرع من الطرق الثانوية وتخدم                 ً                                        ٣٣,٥
طرق                                                .       القرى والهجر والمناطق الزراعية                               ي أطوال ال ال وبلغ إجم

هـ    ١٤٣٢/١٤٣١التي تـم تنفيذهــا وفتحهـا للمــرور خــالل العــام                                                       
ا                                                          )     م ٢٠١٠(    ه ن ر م   ٤٧٣٠,٦حوالي ستة آالف وخمسمائة آيلو مت

ع                  ً                            ٥٠,٥آيلو متر طرقاا جديدة  تشمل نحو             ً                   ق سري راا طري آيلو مت
ق مزدوج، و                 ً                            ٣٢,٥ونحو       راا                ً                    ٤٦٤٧,٦آيلو متراا طري ت و م ل ي آ

ى                 ً                              ١٤١٨,٦طرق مفردة، آما تم تحويل                          ة إل م ائ آيلو متراا طرق ق
 ).  ٣-١٦جدول رقم          . (   آيلو متراا        ً   ٣٥٩,٥طرق مزدوجة وإصالح                  

 
د                        )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١وفي العام             دي تمت ترسية الع

ي                                                                              ا حوال ه راا             ً                  ٦٩٠من الطرق التي بلغ مجموع  أطوال ت وم ل ي آ
ال               ١٣,٥بتكاليف إجمالية تصل إلى                          ي                                            .       مليار ري ال ح  إجم يصب ل

ة                                                                أطوال تعبيد الطرق التي تم توقيع عقودها خالل السنوات الماضي
ام                                          ع في       )     م ٢٠١٠(   هـ           ١٤٣٢/١٤٣١ويجري تنفيذها حتى نهاية ال

ارب              ً                           ١٩,١جميع مناطق المملكة نحو                         ق ألف آيلومتراا بتكلفة مالية ت
رياض                                                                               ٤٢,٢ ة ال طق ن مليار ريال، حيث يجري تعبيد طرق في م

ي                  ً                                  ٤٢٥١,٦مجموع أطوالها                ة حوال ف ل ك ار                      ٦,٨آيلومتراا وبت ي ل م
  ٢٦٦٨,٢ريال، وتعبيد طرق في المنطقة الشرقية مجموع أطوالها                                                   

ة                                                              ٥,٩آيلومتراا وبتكلفة        ً           ك ة م طق ن مليار ريال،  وتعبيد طرق في م
ة                    ً                                ١٤٠٥المكرمة مجموع أطوالها                        ف ل ك ت راا وب ت وم ار                      ٥,٢آيل ي ل م

ا                                                                                             ه ر مجموع أطوال ة عسي   ١٤٢٤ريال، وتعبيد طرق في منطق
ة جازان                                                   ٣,٠آيلومتراا وبتكلفة        ً           مليار ريال، وتعبيد طرق في منطق
ة                 ً                          ١٦٢٤,٦مجموع أطوالها                ف ل ك ت ال،                                   ٤,١آيلومتراا وب ار ري ي ل م

ا                                                             ١٤١٤,٨وتعبيد طرق في منطقة المدينة المنورة مجموع أطواله
ل                                                           ٣,٣آيلومتراا وبتكلفة        ً           ائ ة ح طق مليار ريال، وتعبيد طرق في من
د                            ٢,٦آيلومتراا وبتكلفة        ً            ١١٣٠مجموع أطوالها                ي مليار ريال، وتعب

ة                 ً                            ١١٢٠طرق في منطقة تبوك مجموع أطوالها                                  ف ل ك ت راا وب ت آيلوم
ا                                                                           ٢,٢ ه مليار ريال، وتعبيد طرق في منطقة الباحة مجموع أطوال
ة                                                      ٢,٣آيلومتراا وبتكلفة        ً            ٧٤٨ طق ن مليار ريال، وتعبيد طرق في م

ال،                         ٢,٦آيلومتراا وبتكلفة        ً            ٨١٦القصيم  مجموع أطوالها                        ار ري ملي
ا                                                                                                                ه جوف مجموع أطوال ة ال طق ن   ١٠٠٨,٦وتعبيد طرق في م

ام                                                                                                           ـ مشروع عـ طارات ال ق ي ل ب جري ت ويتوقع أن يكون التشغيل ال
 . م ٢٠١٢

 
 :   مستجدات مشروع الجسر البري                         

جدوى                                                                          داد دراسة ال آلف صندوق االستثمارات العامة إع
ذي                                                                              ري ال ب االقتصادية والطرق المناسبة لتمويل مشروع الجسر ال

 . يربط مدينة الرياض وجدة                      
  
خطوط                                                                                           ل ة ل ام ع مؤسسة ال وفي مجال النشاط التشغيلي لل

الحديدية،  بلغ عدد الرآاب المسافرين بواسطة الخط الحديدي الذي                                                              
ام                                                                                                                                 ة خالل ع ي رق ة الش ق ط ن م اض وال ري ة ال ن دي ن م ي ط ب رب ي

خفاض                                  ١,١حوالي       )       م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١ ان مليون راآب ب
ة                                   ٣٢٤٥بسيط مقداره                ب س ن ام                                                          ٠,٣راآب وب ع ة عن ال ئ م في ال

ة خالل                                                                             دي دي السابق، و زاد حجم  البضائع التي نقلتها الخطوط الح
ي                                                ل                                                       ٤,١العام المذآور حيث بلغت حوال اب ق ون طن م ي ل   ٣,٥م
ة                                 ٥٩٠مليون طن،  بزيادة مقدارها حوالي                                  ب س ن   ١٧,٠ألف طن وب

 ).    ١-١٦جدول رقم          ( في المئة عن العام السابق                          
 
 النقل العام                 -ب 

ة خالل                                                                             ك ل م م بلغ عدد المستخـدمين للنقل العام بين مدن ال
ل                                    ٥,٧حوالي       )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١عام      اب ق مليون راآب م
داره                                                                                             ٧,٠ ق خفاض م ان ق، أي ب اب   ١,٣مليون راآب في العام الس

وبلغ عدد المسافرين بواسطة                           .     في المئة          ١٨,٨مليون راآب وبنسبة                   
ي                                                                                                               جاورة حوال م دول ال ى ال ام من وإل ع النقل العام خالل نفس ال

داره                                                        ٦٤٤,٠ألف راآب مقابل                  ٦٣٤,٤ ق خفاض م ان ألف راآب ب
ق                                   ١,٦عشرة آالف راآب وبنسبة                       جدول         (   في المئة عن العام الساب

 ).  ١-١٦رقم     
 

 الطرق     
ى                                                                          ل حت ق ن بلغ إجمالي أطوال الطرق التي  نفذتها وزارة ال

ر                     ٥٨,٠حوالي       )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١نهاية عام            ت ألف آيلوم
سة                                                         ١٥,٠منها       ألف آيلو متر طرق رئيسة تربط بين المناطق الرئي

رى                                                                  في المملكة والحدود الدولية،  آما تخدم المناطق الحضرية الكب

تراآمي  اإلجمالي ال
حتى نهاية عام ١٤٣٢/١٤٣١  (٢٠١٠)١٤٣٢/١٤٣١  (٢٠١٠)* ١٤٣١/١٤٣٠  (٢٠٠٩)

—————–———————–————————————–—————
٥٠١٤٩٥٦--الطرق الرئيسة
٣٢٩٥٧٧--الطرق الثانوية
٤٦٤٨٣٣٥٠٣--الطرق الفرعية

٣٥٠٨٦٥٠٩٥٨٠٣٦إجمالي الطرق المعبدة 

ة  جدول رقم ١٦- ٣ : إجمالي أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل حتى نهاي
عام ١٤٣٢/١٤٣١هـ (٢٠١٠م)

(آيلو متر)

 -- :  غير متوفر              المصدر: وزارة النقل.            * تشمل ١٤١٩  آم إزدواج طرق قائمة و ٣٥٩  آم إصالح طرق قائمة .
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 مساهمة التعامالت اإللكترونية في دعم االقتصاد الوطني: أوًال
ة   - واصل         :  استمرار دعم مشاريع الخدمات اإللكترونـي ت مر ال إست

ة                       ف ل ت خ م ة ال ي وم حك طاعات ال ق والتنسيق والدعم والمتابعة مع ال
ر من                    ث ة ألآ ي رون ت ك ة      ١٦٤المتعلقة بمشاريع الخدمات اإلل جه

ل             .  حكومية وي م ت ات ال ب ق طل وبالنسبة للمشارآة في دراسة وتنسي
لمشاريع التعامالت اإللكترونية الحكومية فقد ارتفعت الطلبات من    

ام                          ٢٩م إلى   ٢٠٠٦ثالثة في  ل في ع وي م ت ة وال شارآ م ل ًا ل ب ل ط
جهات             ٢٠١٠ ا ال ه دم ق ي ت م ويتم تغطية تكاليف تنفيذ الخدمات الت

ة                   ي ًا آلل ق ا وف ه خاصة ب الحكومية إلكترونيًا من خالل المشاريع ال
ة              ي وم حك ة ال جه محددة ومرنة من خالل لجنة فنية مشترآة من ال

ة                         ي وم حك ة ال ي رون ت ك امالت اإلل ع ت ر " المعنية، وبرنامج ال ، " يسِّ
ة       ( ووزارة المالية  ام ع ة ال ي خدمات           ).  إدارة الميزان ذه ال م ه وتسه

ة      دم ق م بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير الخدمات الحكومية ال
 .للقطاع الخاص

 
ة                           - ـي وـم حــك ة اـل ـي روـن ـت ـك الت اإلـل اـم ـع ـت ة اـل ـك ة    ( توسعة شـب ـك الشــب

امالت                   ): الحكومية اآلمنة ع ت امج ال رن ب ة ل ذي ي ف ن حسب الخطة الت
، يقوم البرنامج بإنشاء شبكة اتصاالت ) يسِّر( اإللكترونية الحكومية 

ط      رب خاصة بالتعامالت اإللكترونية الحكومية، وتقوم هذه الشبكة ب
ة      ي وم الجهات الحكومية بمرآز بيانات التعامالت اإللكترونية الحك

ة          " يسِّر"  ي ن ف ات ال واصف ، والذي تم تأسيسه بما يتفق مع افضل الم
ة                          ي وطن ة ال واب ب ة ال ضاف ه في است خدام واألمنية المتوافرة الست
امالت                            ع ت امج ال رن ع ب وق ة م ضاف ة، واست ي رون ت ك للخدمات اإلل

ة       ي وم حك ة ال ي رون ت ك ر" اإلل ز         ". يسِّ رآ ة م ك ب ذه الش كن ه م وت
ن             ي ة وصل ب ق  ٧٦التعامــالت اإللكترونية الحكومية أن يكون حل

ختصر                 جهات وت ن ال ي جهة حكومية وبذلك توحد آلية االرتباط ب
 .تكلفتها

 
ة                       • ـي روـن ـت ـك ات اإلـل خـدـم ـل ة ـل رـآ شــت ـم ة اـل توفير البيانات األساسـي

ة   :  الحكومية ي يعد مشروع البيانات المشترآة للخدمات اإللكترون
ة             الزم ات ال ان ي ب ر ال احد مشاريع البرنامج التي تهدف إلى توفي
ة من                             ي وم حك جهات ال مكن آل ال ة، وت ي رون ت للخدمات اإللك
امالت                                 ع ت ل ة ل ي ت ح ت ة ال ي ن ب ة ال ظوم ن ا ضمن م الوصول إليه

 . اإللكترونية الحكوميــة
 
هدف      : مرآز االتصال الوطني للتعامالت اإللكترونية الحكومية  - ي

ة          ي وم حك ة ال تأسيس مرآز االتصال الوطني للتعامالت اإللكتروني
ر                 ة عب ي وم حك جهات ال ل إلى توفير مرآز اتصال ودعم موحــد ل

ة       ـ ـ ع                      ( القنــوات المختلف ـ وقـ م ي، ال رون ت ك د ال ـ ريـ ب ف، ال اتـ ه ال
للرد )  باإلضافة إلى الفاآس   SMSااللكتروني، الرسائل النصية  

ات                 خدم ال ق ب ل ع ت ا ي م ي م ف دع م ال دي ق سارات أو ت ف ت ى االس عل
ن    دي والتعامـالت اإللكترونية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفي
ه                           ي وم ال، وجهات حك اع أعم ـ ـ ط ن، وق ي م ي ق من مواطنين، وم

 .أخــرى

جران                                                     ١,٦آيلومتراا وبتكلفة        ً           مليار ريال، وتعبيد طرق في منطقة ن
ة                     ً                                  ٩٢١,٢مجموع أطوالها                ف ل ك ت راا وب ت وم ل ال،                                     ١,٥آي ار ري ي ل م

ا                                                                     ه   ٥٢٧,٥وتعبيد طرق في منطقة الحدود الشمالية مجموع أطوال
 .   مليار ريال            ١,١آيلومتراا وبتكلفة        ً          

 
 البريد      

خدمات                                                       ً                                                         شر ال ن داا ل د السعودي جه ري ب تبذل مؤسسة ال
ة                                                                                                ل ام ك ت ة م ظوم ن البريدية بجميع أنواعها في المملكة من خالل م

 : على النحو اآلتي              )   حكومية وخاصة            (   تضم شبكة مكاتب بريدية                       
سة                                                  - ي رئ اا ، و            ً                       ٥٥٩بلغ عدد مكاتب البريد ال ب ت ك زاا       ً            ١٨٥م مرآ

ة                                                     جري خدم د                                                          ٦٤٧للبريد الممتاز،  آما ي ري ب واسطة ال ة ب ري ق
طواف                                           ٣٩٨٥السطحي و         د ال ري ب ال اتب                                               .     قرية ب ك جال  م وفي م

خاص                                )   المكاتب الخاصة              (   الوآاالت البريدية                   التي ينشئها القطاع ال
ون                                                                                        ان وست ن ا اث وتزاول فيها الخدمات البريدية آافة فقد بلغ عدده
وآالة بريدية، منها اثنان وثالثون وآالة في منطقة الرياض، وست                                                            
ة                                                                                              ـ ـ ق ط ن االت في م عشرة وآالة في المنطقة الشرقية، وعشر وآ

ة                                                                                                                طق ن ر، وم ة عسي طق ن مكـة المكرمة، ووآالتان في آل من  م
 . القصيم      

   
ك                                                                                                      ل ا في ت ه ت اول ن مت م ي ت وبلغ حجم المواد البريدية الت

مليون         ٧٠٣,٤نحو     )     م ٢٠١٠(   هـ    ١٤٣٢/١٤٣١المواقع خالل عام                 
ة                         ٨٩,٦مادة بريدية معظمها رسائل بريدية بلغت نسبتها                                                ئ م في ال

ادل                                                    ٩من إجمالي المواد البريدية المناولة، و                                      ب ت راآز ال ة م في المئ
ل                                                ٠,٦الخارجي، وتوزيع خدمة واصل بنسبة                                  ائ ة، و رس ئ م في ال

في المئـة والنسـبة المتبقية من نصيب                                                        ٠,٥البريـد الممتـاز بنسبة                        
 .   خدمات بريدية أخرى                 

 
 : تطور االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

التصاالت           ة ل ي صدر التقرير السنوي الثاني للخطة الوطن
ام                ع ل ومات ل ل ع م وان    )  م٢٠٠٩( هـ    ١٤٣١/١٤٣٠وتقنية ال ن ع ب

ا ورد       ".  التحول إلى مجتمع المعلومات" م وُيصدر التقرير تنفيًذا ل
وم                     ق ي ت ت ات، ال وم ل ع م ة ال ي ن ق في الخطة الوطنية لالتصاالت وت
ة           ع اب ت ا، وم ه ي وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات باإلشراف عل

ر                 .  تنفيذها، والسعي لتحقيق أهدفها ري ق داد ت ك إع ومن ضمن ذل
ر  ".  التحول إلى مجتمع المعلومات" سنوي بمسمى  ويتطرق التقري

دراسات      للخطوات المنهجية واإلجراءات والمراجعات العملية وال
ة  . التي تمَّ القيام بها لتفعيل تنفيذ هذه الخطة وفق مفاهيم علمية مقنن

دم                      ق ة، وي عالق جهات ذات ال ة مع ال ويبّين التقرير آليات المتابع
 . وصفًا للمشاريع والجهات المعنية بها

 
 "يسِّر"برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية 

امج                               رن ذ ب ي ف ن ت جزت ل ي ُأن ت ال ال رز األعم ي أب فيما يل
ام     “  يسـر” التعـامــالت الحـكوميــة  ـ هـ ١٤٣٢/١٤٣١خـــالل عــ

 ): م٢٠١٠(
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ظامي        البنية تمكن من إثبات هويات المتعاملين إلكترونيًا وبشكل ن
وى                      ى مست ا عل ه مول ب ع م ة ال ي حسب األنظمة واللوائح التشريع

 . المملكة
 

اسات                   ي خطط والس ى ال ه عل ال ويرآز المرآز في أعم
ة         ظوم ن ر م والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تساعد في تطوي
ا ونشر                 وه م ز ن ي حف ة، وت البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملك
ات   استخداماتها في آافة األعمال اإللكترونية إلجراء مختلف العملي

 .اإللكترونية بسرية وموثوقية وسالمة تامة
 

 تقارير وجوائز دولية
دة                    حّسنت المملكة  ح ت م م ال ا في مؤشر األم ه ف من تصني

إذ جاءت في        م، ٢٠١٠لجاهزية الحكومة اإللكترونية  خالل عام 
انت      ١٩٢المرآز الثامن والخمسين عالميًا من بين  دولة، بعد أن آ
ة أيضًا            .  في المرتبة السبعين في التقرير الماضي ك ل م م واحتلت ال
ن              ي ًا من ب وي ي ة    ٤٧المرآز الثالث عشر آس ي أن         .  دول ن ع ذا ي وه

ام        ١٢ المملكة تقدمت ة       ٢٢م، و  ٢٠٠٨مرتبة عن مؤشر ع ب رت م
ام        ٣٢م، و٢٠٠٥عن مؤشر عام  م، و   ٢٠٠٤مرتبة عن مؤشر ع

ة     ٤٧ ي رون مرتبة عن مؤشر األمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللكت
 .م٢٠٠٣الذي صدر عام 

 
طاع حكومي في                - ق حصلت المملكة على جائزة أفضل تجربة ل

مجال التعامالت اإللكترونية الحكومية في قارة آسيا عن منهجية 
 .قياس تحول الجهات الحكومية للتعامالت اإللكترونية

زة                  - ائ ى ج دة عل ظة ج اف ح حصلت البوابة اإللكترونية ألمانة م
ع               وق ة أفضل م ق اب درع الحكومة اإللكترونية وذلك ضمن مس
ة          م ّظ ن م ن ال للحكومة اإللكترونية في العالم العربي بالتعاون بي

ة       -العربّية للتنمية اإلدارية ّي رب ع إحدى منظمات جامعة الدول ال
 .وأآاديمية جوائز اإلنترنت بالمنطقة العربية -المتخصصة

ن                        - ي ت ي م ال ن ع ي زت ائ ى ج ة عل ودي حصلت المملكة العربية السع
ة    ع تمنحهما األمم المتحدة في مجال الخدمة العامة، إذ فازت جام

زة      ائ ة                   " الملك سعود بج ام ع خدمات ال م ال دي ق ن ت حسي عن  "  ت
، فيما حصلت   " تطوير التعليم اإللكتروني" مشروعها الخاص بـ 

ة    "  تبادل" الشرآة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا  وآ ل المم
زة         ائ ى ج ة           " لصندوق االستثمارات العامة عل ي اف ف ن الش حسي ت

 ".االعتمادية وسرعة التجاوب في مجال الخدمة العامة
 

 :   أهم منجزات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات                                        
 تعزيز المنافسة وتطوير القطاع  -أوًال 

 .اآتمال مشروع دراسة سوق االتصاالت وتقنية المعلومات -
ع خدمات                            - ي ادة ب دة وإع وح م راخيص ال ت البدء في مشروع ال

 .االتصاالت وتقنية المعلومات
رافق االتصاالت                     - ر م أجي ة ت البدء في مشروع تراخيص خدم

 .وخدمات التصديق الرقمي

ر          : قناة التكامل الحكوميةتوسيع نطاق تشغيل   - طوي م ت بعد أن ت
ا،                     ) GSB(قناة التكامل الحكومية  ه ي ل جزئ ل ال ي شغ ت ال دء ب ب وال

مل              ًا يشت ان ي ا آ ه دخلت القناة خالل هذا العام مرحلًة جديدة بوصف
زة                              ة من األجه ل ام ك ت ة م ي ن ى ب وي عل حت على أنظمة وسيطة ت
ة                ي رون ت ك امالت اإلل ع ت والبرامج التي يتم استضافتها في مرآز ال

ة          .  الحكومية رآ شت م ة ال ي وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكوم
خدمات                         م ال دي ق ت ات ل ان ي ب ذه ال دام ه خ بين الجهات المخولة الست

بطت خالل       .  الحكومية إلكترونيًا وبشكل دقيق وسريع وآمن    وارت
ا       ٢٥م، ٢٠١٠عام  م ة، آ خدمة جديدة تقدمهـا عشر جهات حكومي

أن القناة تستضيف الخدمات اإللكترونية المقدمة من ست جهات           
 .حكومية مختلفـة

 
 :دعم مسيرة التعامالت اإللكترونية الحكومية: ثانيًا

ة                  - ـي وـم حــك ة اـل ـي روـن ـت ـك الت اإلـل مستجدات البوابة الوطنية للتعاـم
م  إطالق تصميم جديد للبوابة الوطنية ٢٠١٠شهد عام  ): سعودي( 

دة               ٧٠٠أآثر مالئمة للمستفيدين، وإضافة  دي ة ج ي رون ت ك ة إل خدم
ة            ي رون ت ك خدمات اإلل مقدمــة من الجهات الحكومية ليرتفع عدد ال

سة                 ١٢٦خدمة إلكترونية تقدمها    ١٠٠٠إلى  ي ة رئ ي وم ة حك جه
ط        ١٢٠وفرعية، وإضافة  ن وضوابـ ي رابطًا ألنظمة ولوائح وقوان

ى        ٤١٥سعـودية، ليرتفع بذلك العدد اإلجمالي لألنظمة واللوائح إل
ة        " نظاما والئحة، وإضافة صفحة خاصة باسم     وي م ن ع ت ، " مشاري

ى     ودي   " وتحديث صفحة السداد الحكومي عل ـ ع عدد      ".  سع ف وارت
ا          ٣,١٩٣,١٣٢زوار البوابة إلى  ه  ٤٠٤زائًرا وذلك بزيادة نسبت

ذ    .  في المئة ي ف ويتزايد بشكل تصاعدي عدد الزوار الشهري  بعد تن
ة                       ي ن ق وحد مع وزارة االتصاالت وت م ي ال رون خدمة النفاذ اإللكت

 .المعلومات
 

ة        - ـي اـن ـث داد                 : إعداد الخطة التنفيذية اـل ى إع مشروع إل هدف ال ي
رة       ت ف  –  ٢٠١١الخطة التنفيذية للتعامالت اإللكترونية الحكومية لل

امج                        ٢٠١٥ رن ب ة ل م راآ ت م رة ال خب ى ال م، ويعتمد المشروع عل
ا “  يسر“  . من تنفيذ الخطة التنفيذية األولى والدروس المستفادة منه

شاري                  ة است ي ان ث ة ال ذي ي ف ن ويشارك البرنامج في إعداد الخطة الت
 .إستراتيجي شريكًا من القطاع الخاص

 
 المرآز الوطني للتصديق الرقمي

مي أحد                            رق ق ال تصدي ل ي ل وطن مرآز ال يعد مشروع ال
ى   مشاريع الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات، ويهدف إل
ة   تجهيز وتشغيل المرآز لتقديم منظومة متكاملة إلدارة البنية التحتي

ق                 .   في المملكة)  PKI( للمفاتيح العامة  ي حق ت ة ب ي ن ب ذه ال وتعنى ه
ل    ث التبادل اآلمن للمعلومات وزيادة الثقة في األعمال اإللكترونية م

ة              ي رون ت ك ارة اإلل ج ت ة وال . خدمات التعامالت اإللكترونية الحكومي
مكن                                  ي ت ت ة ال ي م رق ادات ال ق إصدار الشه ك عن طري ويتم ذل
دات      ن ت س المتعاملين من إجراء عمليات التوقيع اإللكتروني على الم

إضافة إلى أن هذه .  والوثائق والعقود ومراسالت البريد اإللكتروني
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 خدمات النطاق العريض                     -
ى              نم    عريض إل طاق ال ن ا عدد االشتراآات  في خدمات ال

ام       ٤,٤نحو  و                  ٢٠١٠مليون اشتراك بنهاية ع م وسط ن ت م م،   ب
حو        ًا خالل األعوام                     ١٢٣سنوي تراآمي بلغ ن وي ن ة س ئ م في ال

عريض             .  الخمسة الماضية طاق ال ن وبلغت نسبة انتشار خدمات ال
شار                 ١٦بالنسبة للسكان إلى  ت ة ان ب غت نس ل ن ب في المئة،  في حي

ام         في المئة ٤١,٦النطاق العريض للمساآن في المملكة  ة ع اي بنه
ة  .   م٢٠١٠ وتمثل االشتراآات في خدمة خطوط المشترآين الرقمي

"DSL " في المئة من مجموع االشتراآات في خدمات   ٣٣,٦نحو
النطاق العريض، فيما تمثل الخطوط الالسلكية الثابتة واالتصاالت  

ع   .  في المئة تقريبا ٦٥,٤المتنقلة ذات النطاق العريض  وق ومن المت
أن تستمر وتيرة النمو في خدمات النطاق العريض مع توسع نطاق 
ى خدمات                       طلب عل ادة ال ة  وزي خدم المنافسة من قبل مقدمي ال
مرخصة               ام الشرآات ال ي االنترنت ونمو الوعي باستخداماته، وق

اق                     - ـ ـ ـ ط ن ات ال ـ ر خدمـ ـ ـ ـ ز نش ي حف اء من مشروع ت ه ت االن
 . العريـــض

ط االتصال                 - رب مرجعي ل مواصلة العمل في تحديث العرض ال
 ).النسخة الرابعة(البيني 

عريف أسواق االتصاالت                        - ت مي ل ظي ن ت إآتمال إعداد اإلطار ال
 .والسيطرة

مواصلة إعداد اإلطار التنظيمي لدراسة طلبات شراء الحصص،   -
 .واالندماجات، واإلفالس

 .تحديث سياسة الفصل المحاسبي -
 .دراسة تأسيس مقاسم اإلنترنت المحلية والدولية -
ة                     - ي ن ق ات االتصاالت وت دم وق خ رات األداء لس ؤش داد م إع

 .المعلومات
ات                           - طاق ن اء ال ل أسم ت، وتسجي رن ت ة اإلن اإلشراف على خدم

 .السعودية
رنت السادس                      - ت وآول اإلن روت ب ال ل رفع جاهزية المملكة لالنتق

)IPv 6.( 
 

 حماية المستهلك -ثانيًا 
) ١٦٠٢( شكــوى للمستخدمين، ورصد )  ١٦٠٣٣( معـالجة نحو   -

 .مخالفة لنظام االتصاالت
 .تنظيم أسعار خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات -
 .تحديث مؤشرات جودة الخدمة ومتابعة تطبيقها -
 .مواصلة تنفيذ مهمات الهيئة في ترشيح خدمات اإلنترنت -
 .إعداد ضوابط مكافحة الرسائل االقتحامية -
ة          - ي ن ق تطوير نظام إلكتروني لفسح واعتماد أجهزة االتصاالت وت

 .المعلومات
 .اإلشراف على توفير خدمات االتصاالت للحجاج والمعتمرين -
دام                            - خ ة است ي م أه وعي ب ع ال ة حول رف ي ان ث الحملة التوعوية ال

 . اإلنترنت
 

 : مؤشرات انتشار خدمات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات                                                 
 االتصاالت الثابتة                   -

ام     حو     ٢٠١٠بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت ع م ن
ل            ٣,١مليون خط، منها نحو  ٤,١٦ ث م  ٧٥مليون خط سكني، وي

شار                ت ة ان ب غ نس ل ب في المئة من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك ت
في المئة، ونسبة االنتشار  ١٥الهاتف الثابت إلى عدد  السكان نحو 

 ).  ١-١٦رسم بياني رقم               (  في المئة ٦٦,٧للمساآن  
 
 االتصاالت المتنقلة                  -

ة                        ل ق ن ت م وصل عدد االشتراآات في خدمات االتصاالت ال
غت          ٢٠١٠مليون اشتراك بنهاية عام  ٥١,٦إلى نحو  ل ك ب ذل م، وب

ح   ١٨٦نسبة االنتشار نحو  في المئة، وتمثل االشتراآات في الشرائ
 ).  ٢-١٦رسـم بيـاني رقــم                   ( في المئة  ٨٨مسبقة الدفع بنسبة 

 

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

٠

١

٢

٣

٤

٥

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

ر٪
شا
إلنت
ة ا
سب
ن

    
ون
ملي

نمو الهاتف الثابت في المملكة: ١-١٦رسم بياني رقم 

)يسار(الخطوط التجارية  )يسار(الخطوط المنزلية 

)يمين(نسبة اإلنتشار لكل منزل )يمين(نسبة اإلنتشار للسكان 
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أعـداد المشترآين في خدمة  :  ٢-١٦رسم بياني رقم 
الهاتف المتنقل   

)يسار(عدد المشترآين في الفواتير الحقة الدفع
)يسار(عدد المشترآين في البطاقات مسبقة الدفع
)يمين(نسبة اإلنتشار
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 انتشار الحاسب اآللي واالنترنت في المملكة                                      
  ً اطق                                                                                :     أوالال    ن راد في م ن األف انتشار الحاسب اآللي واإلنترنت  بي

 المملكة       
ة                                                                                   ك ل م م ي في ال د                          (   سجل انتشار الحاسب اآلل ع اس ب ق ي

ة                         ٥٤نسبة بلغت نحو               )     الحاسب اآللي لكل مئة نسمة                         اي في المئة بنه
حو                                                                                       ٢٠١٠عام      ة ن ك ل م م رنت في ال م، و بلغ عدد مستخدمي االنت
وى                                                                           ١١,٤ ى مست رنت عل مليون  مستخدم، وشكل مستخدمو االنت

ة                                        .     في المئة          ٤١,٠المملكة نسبة               ب وسجلت منطقة الرياض أعلى نس
شار                                                                    ٥٤انتشار للحاسب اآللي بلغت نحو                                  ت ة، وسجل ان ئ م في ال

حو                                                       ة                              ٤٢,٣االنترنت في منطقة الرياض  نسبة بلغت ن ئ م .   في ال
غت                                                                  ل وسجلت منطقة جازان أقل نسبة انتشار للحاسب اآللي حيث ب

رنت                                                                   ٣٣,٠نحو      ت في المئة، آذلك اقل نسبة انتشار لمستخدمي االن
 ).    ٤-١٦جدول      ( في المئة            ٢١,٧حيث سجلت          

. الجديدة بنشر وتوسيع شبكاتها وإطالق خدمات جديدة للمستخدمين
دخل               وتعد خدمات النطاق العريض حاليا األساس في مصادر ال
و سوق      الجديدة للشرآات ويتوقع لها أن تكون المحرك الرئيس لنم

 .االتصاالت في الفترات القادمة
 
 خدمات اإلنترنت -

وات                اٍل خالل السن دٍل ع ع م نمت نسبة انتشار اإلنترنت ب
 ٤١م إلى نحو   ٢٠٠١في المئة عام  ٥الماضية، حيث ارتفعت من  

رنت في       .  م٢٠١٠في المئة نهاية العام  ت ويقدر عدد مستخدمي اإلن
م              ( مليـون مستخدم  ١١,٤المملكة حاليـًا بنحو  ـ ي رقـ ان ـ ـ ي م ب ـ رس

٤-١٦.( 
 

 إيرادات خدمات االتصاالت
اشرة من           ب حققت شرآات االتصاالت إيرادات إجمالية  م

ام          ٦١عملياتها في المملكة بلغت نحو  م، ٢٠١٠مليار ريال في ع
ة                        ١٣بمتوسط نمو بلغ  ي ان م ث وات ال ًا خالل السن وي ن ة س ئ م في ال

رادات خدمات االتصاالت              ٢٠١٠-م٢٠٠٢الماضية   ل إي ث م م وت
ل              ٧٣المتنقلة نحو  ث م ن ت في المئة من إجمالي اإليرادات، في حي

حو                         ات ن عطي م ة وال ت اب ث ة         ٢٥خدمات االتصاالت ال ئ م . في ال
ة،      ك ل م وباإلضافة إلى اإليرادات من الخدمات المقدمة في سوق الم
ة في أسواق                 ي وطن أدت استثمارات بعض شرآات االتصاالت ال
ة   الدول األخرى إلى نمو إيرادات القطاع من االستثمارات الخارجي

ار   ١٤,٥م، إلى ما يقارب ٢٠٠٧مليون ريال في عام  ٤٥٥من  ملي
ام     طاع                      ٢٠١٠ريال في ع رادات ق ي إي ال ح إجم حيث أصب م، ب

ة               ك ل م م ات االتصاالت داخل ال ات شرآ ي ل م االتصاالت من ع
م          ( مليار ريال  ٧٥م نحو ٢٠١٠وخارجها في عام  ي رق ان ي رسم ب

٥-١٦.( 

١,٨ ٢,٤ ٣,٠
٤,٨

٧,٦
٩,٣ ١٠,٣

١١,٤
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٣٠٪
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٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

ــدام االنترنت في : ٤-١٦رسم بياني رقم  نمـو اسـتـخ
المملكة

)مليون(مستخدمو اإلنترنت  نسبة اإلنتشار

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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االتصاالت: ٥-١٦رسم بياني رقم  خدمات  إيرادات قطاع 

االتصاالت الثابتة والبيانات االتصاالت المتنقلة

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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كة:  ٣- ١٦رسم بياني رقم  نمو النطاق العريض في الممل

األخرى لسلكية  الخطوط اا خطوط المشترآين الرقمية 
ة متنقل التوصيالت الالسلكية الثابتة وال مشترآو النطاق العريض

(%)نسبة االنتشار للسكان   آن   (%)نسبة االنتشار للمسا

.هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات: المصدر
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االنترنتالحاسب اآلليالمنطقة
——————————————
٥١٤٣,٣٣٠٦٠مكة المكرمة

٤٠٤١,٢٧٤٧المدينة المنورة
٥٤٤٢,٣٢٩٢٠الرياض

٥٣٤٣,٣١٨٢٠المنطقة الشرقية
٤٣٣٥,٨٤٤٣القصيم
٤٠٤٣,٣٨٤٦عسير
٤١٤٢,٣١٧٧الباحة
٣٣٢١,٧٣٠٢جازان
٣٤٤٢,٣٢١٨نجران
٤١٣٧,٩٢٣١حائل
٤٢٤١,٢٣٣٢تبوك

٤٠٤٢,٣١٩٠الجوف
٣٩٣٢,٥١٠٦الحدود الشمالية
٥٢٤١,٠١١٣٩٢إجمالي المملكة

——————————

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.

عدد مستخدمي 
االنترنت (باأللف) 

(تقديري)

جدول رقم ١٦ - ٤ : نسبة إنتشار الحاسب اآللي واالنترنت بين األفراد 
في مناطق المملكة خالل عام ٢٠١٠م

نسبة اإلنتشار (نسبة مئوية)

استخدام االنترنتانتشار الحاسب اآللي حجم قطاع األعمال
——————————————————

٨٤٧٢إجمالي المملكة 

قطاع األعمال (صغير 
الحجم)

٥٥٥٢

١٠٠١٠٠المنشآت متوسطة الحجم

١٠٠١٠٠المنشآت آبيرة الحجم

جدول رقم ١٦ - ٥ : النسبة المئوية إلنتشار الحاسب اآللي وخدمة  
االنترنت على مستوى الشرآات خالل عام ٢٠١٠م

 المصدر: تقديريات بناء على مسح ميداني قامت به هيئة االتصاالت وتقنيــة 
المعلومات لدراسة استخدامات االنترنت في المملكـة .

ات في                                                                     :     ثانياا     ً   ن الشرآ إنتشار الحاسب اآللي وخدمة االنترنت بي
 المملكة       

شآت                                     ً      ً                                           ن م ال ال اا في أعم شهد الحاسب اآللي انتشاراا واسع
ى                                                                                      شآت عل ن م العاملة في المملكة حيث بلغت نسبة انتشاره  بين ال

في المئة بينما بلغت نسبة انتشار استخدام                                           ٨٤مستوى المملكة نحو                   
شآت                                                       ٧٢االنترنت في الشرآات نحو                         ن م حوذت ال في المئة، واست

ي                                                                                                           حاسب اآلل دام ال خ عظمى في است آبيرة الحجم على النسبة ال
دام                                                                                            ١٠٠مسجلة نسبة             خ ة است ب ى نس ا سجلت أعل م في المئة، آ

ة                ١٠٠لالنترنت وهي              ئ ال                                             .     في الم طاع األعم رة                (   وجاء ق ي صغ
ل                                     ٥٥أقل توفيراا للحاسب اآللي بنسبة          ً                    )   الحجم      ـ ك اقـ في المئة، آذل

 ■ ) ٥-١٦جدول      ( في المئة            ٥٢نسبة استخدام لإلنترنت بنسبة                            
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م           ل التعلـي ع مراـح وبلغ عدد المعلمين والمعلمات في جمـي
ـــ     ١٤٣١/١٤٣٠العـــام خـــالل العـــام الدراســـي         نحـــو )  م٢٠٠٩(هـ

ألــف معلــم ومعلمــة، وشــكلت نــسبة المعلميــن الــذآور نحــو            ٤٤٠,٦
سبة                      ٤٩,٣ كلت ـن ن ـش ي حـي ن ـف دد المعلمـي الي ـع ن إجـم ة ـم في المـئ

ومــن حيــث توزيــع عــدد المعلميــن      .  فــي المئــة   ٥٠,٧المعلمــات نحــو 
حــسب المنــاطق شــكلت نــسبة المعلميــن فــي منطقــة الريــاض نحــو               

ة،               ٢١,٧في المئة، ونحو  ٢٣,١ ة المكرـم ة مـك ي منطـق ة ـف ي المـئ ـف
و              ١٣,١ونحو  شرقية، ونـح ة اـل ي المنطـق ة      ٩,٤في المئة ـف ي المـئ ـف

ورة،       ٦,٩في منطقة عسير، ونحو  ة المـن ة المديـن في المئة في منطـق
فــي منطقــة    ٥,٣فــي المئــة فــي منطقــة القــصيم، ونحــو            ٦,٣ونحــو  

ة     ٣,١في المئة في منطقة حائل، ونحو    ٣,١جازان، ونحو  في المـئ
درها      سبة وـق ى        ٨,٠في منطقة تبوك، وتتوزع بقية الـن ة عـل ي المـئ ـف

 .باقي المناطق األخرى
 

و       دارس نـح ي          ٢٦,٤وبلغ عدد الـم ا حواـل ة منـه أـلف مدرـس
مــن إجمــالي عــدد        ٥٠,٦ألــف مدرســة للبنيــن تــشكل نحــو             ١٣,٤

و           ١٣,١المدارس، ونحو  شكل نـح ات ـت ة للبـن ن    ٤٩,٤ألف مدرـس ـم
 .إجمالي عدد المدارس

يحظـــى قطـــاع تنميـــة المـــوارد البـــشرية وال ســـيما التعليـــم             
والتــدريب والــصحة والخــدمات االجتماعيــة بــشكٍل خــاص باهتمــام            
شري            صر الـب ة العـن ة بأهمـي ن الدوـل آبير في المملكة، وذلك إدراآًا ـم

ونتيجًة لهذا االهتمام شهدت مؤشرات هذا القطاع   .  في عملية التنمية
التوســـع فـــي مـــشاريع البنيـــة      نمـــوًا متواصـــًال تمثـــل فـــي اســـتمرار         

األساسية للقطاعات الحيوية التي من ضمنها قطاع التعليم والتدريب 
االت    .  والموارد البشرية يعرض هذا الفصل بإيجاز التطور في المـج

 .التعليمية والصحية في المملكة وفق أحدث البيانات المتوافرة
 

 التعليم
 التعليم العام

ـــرة مـــــن مـــــصلحة             ـــشير آخـــــر اإلحـــــصاءات المتوفــ تــ
اإلحــصاءات العامــة والمعلومــات ووزارة التربيــة والتعليــم للعـــام              

ـــ،   ١٤٣١/١٤٣٠الدراســـي   ـــم     (هـ ـــي   )  ١-١٧جـــدول رق ورســـم بيان
ي       )  ١-١٧رقـــم ( ام ـف م الـع إلى أن إجمالي عدد طلبة وطالبات التعلـي

ب      ٦,٣المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية بلغ نحو   ون طاـل ملـي
و       .  وطالبـة  كل الطـالب نـح دد             ٥١,٥وـش ــالي ـع ن إجمـ ة ـم ي المـئ ـف

 .في المئة ٤٨,٥الطلبة في حين شكل عدد الطالبات نحو 

 التعليم والخدمات االجتماعية والصحية                                  

٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

١٤٢٨/١٤٢٧ ١٤٢٩/١٤٢٨ ١٤٣٠/١٤٢٩ ١٤٣١/١٤٣٠

مليون   
تطور عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العام في المملكة : ١-١٧رسم بياني رقم  

ذآور إناث المجموع

عدد الطالب 
والطالبات

النسبه إلى 
اإلجمالي

عدد المعلمين 
والمعلمات

النسبه إلى 
عدد المدارساإلجمالي

النسبه إلى 
اإلجمالي

——————————————————————————————
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١٥٤٧٠٣٣٢٤,٥١١٧٣٧٠٢٦,٦٧٩١٠٢٩,٩المجموع
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٦٧٤٤٢٨٢٢,٠٥٢٤٠٠٢٣,٥٢٤٤٠١٨,٧إناث

١٤٤١٤٠٣٢٢,٨٩٩٧٥٣٢٢,٦٤٩٠٩١٨,٦المجموع

٣٢٤٨٧٣٥٥١,٥٢١٧١٩٢٤٩,٣١٣٣٦٦٥٠,٦مجموع الذآور
٣٠٦٠٧٦٧٤٨,٥٢٢٣٤٤٢٥٠,٧١٣٠٥٥٤٩,٤مجموع اإلناث

٦٣٠٩٥٠٢١٠٠,٠٤٤٠٦٣٤١٠٠,٠٢٦٤٢١١٠٠,٠اإلجمالي
المصدر :  وزارة التربية والتعليم .

جدول رقم ١٧-١ : أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس لمرحلة التعليم العام  للعام الدراسي ١٤٣١/١٤٣٠هـ
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ي     )  ٢-١٧الجدول رقم (ويشير   دارس ـف إلى توزيع عدد الـم
المنــاطق اإلداريــة فــي المملكــة، حيــث شــكلت نــسبة المــدارس فــي              

و               ٢١,٣منطقة الرياض نحو  ة نـح ة المكرـم ة مـك ة، ومنطـق ي المـئ ـف
في المئة، والمنطقة الشرقية     ١١,٨في المئة، ومنطقة عسير  ١٨,٩
صيم         ١٠,٣ ة الـق ة          ٧,٣في المئة، ومنطـق ة المديـن ة، ومنطـق ي المـئ ـف

فــي المئــة، ومنطقــة     ٦,٥فــي المئــة، ومنطقــة جــازان        ٧,١المنــورة  
وك         ٣,٤في المئة، ومنطقة الباحة    ٤,١حائل  ة تـب ة، ومنطـق في المـئ
ة        ٦,٠في المئة، وتتوزع بقية النسبة وقدرها  ٣,٣ ن بقـي في المئة بـي

 .المناطق األخرى
 
 التعليم العالي 

دد           ى أن ـع تشير البيانات األولية لوزارة التعليم العالي إـل
ــة                  ــي الممـلـــك ــي فـ ــم العــال سات التعلي ي مؤـس سجلين ـف الطلبة الـم

ـــي       ـــام الـدراسـ ـــي الــع ـــ بلــغ نحــو      ١٤٣١/١٤٣٠ف ألــف   ٩٠٣,٦ه
ل                .  طالب وطالبة  سجلين ـحسب المراـح ة الـم ع الطلـب اء توزـي د ـج وـق

طالــب وطالبــة فــي مرحلــة          ٢٥٦٥:  الدراســية علــى النحــو اآلتــي       
ــدآتوراه، و   ــستير،             ١٩٥٩٢اـل ــة الماـج ــي مرحـل ــة ـف ــب وطالـب طاـل

الي، و              ٥٠٢٤و دبلوم الـع ة اـل ي مرحـل ة ـف أـلف    ٧٤٩,٢طالب وطالـب
ألــف طالــب      ١٢٧,١طالــب وطالبــة فــي مرحلــة البكــالوريوس، و           

 .وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط
 

كل                الوريوس، ـش ة البـك ي مرحـل ة ـف ع الطلـب ومن حيث توزـي
و            الوريوس نـح ة البـك  ٤٢,٣عدد الطلبة الذآور المسجلين في مرحـل

غ                         ث بـل ة حـي ذه المرحـل ي ـه ن ـف دد الملتحقـي الي ـع ن إجـم ة ـم في المـئ
و     ب     ٣١٦,٨عددهم نـح ات           .  أـلف طاـل سبة الطالـب كلت ـن ن ـش ي حـي ـف

و             ٥٧,٧نحو  ددهن نـح غ ـع ث بـل ة حـي ــة      ٤٣٢,٥في المـئ ــف طالب أل
 ).٣-١٧الجــدول رقــم  (آمــا يتضح مـن 

وتـــشير اإلحـــصاءات إلـــى أن عـــدد المـــستجدين بمختلـــف            
ــي           ــام الــدراسـ ــي للع هـ ١٤٣١/١٤٣٠مؤســسات التعــلـيـم العــال

و             ٢٩٧,٦بلغ أآثر من  م نـح ة، منـه ب وطالـب أـلف    ٢٢٧,٧ألف طاـل
و               سبتهم نـح كلت ـن الوريوس ـش ة البـك  ٧٦,٥طالب وطالبة في مرحـل

و              ي المئــة مــن إجمــالي عــدد الطلبــة المــستجدين، ونـح ألــف   ٥٦,٤ـف
طالــب وطالبــة فــي مرحلــة الــدبلوم المتوســط شــكلت نــسبتهم نحــو                

في المئة من إجمالي عدد الطلبة المستجدين، في حين شكلت   ١٨,٩
ي             ة وـه سبة الباقـي دآتوراه الـن ستير واـل مراحل الدبلوم العالي والماـج

وشــكلت نــسبة الطــالب الــذآور المــستجدين نحــو           .  فــي المئــة    ٤,٦
كلت       ٥٥,٤ ن ـش في المئة من إجمالي عدد الطلبة المستجدين في حـي

 .في المئة ٤٤,٦نسبة الطالبات المستجدات نحو 
 

ي             ى أن إجماـل الي إـل م الـع وتشير إحصاءات وزارة التعلـي
و     عدد الخريجين في جميع مراحل التعليم العالي في المملكة بلغ نـح

ــ،  ١٤٣٠/١٤٢٩ألف خريج وخريجة في العام الدراـسي      ١١٠,٩ ه
و        ٥٩,٦ألف خريج ونحو  ٥١,٣منهم نحو  شكلن نـح ة ـي ألف خريـج

ن     .  في المئة من إجمالي عدد الخريجين   ٥٣,٧ دد الخريجـي وشكل ـع
فــي المئــة مــن      ٧٠,٤والخريجــات فــي مرحلــة البكــالوريوس نحــو         

ــي،       م العالـ إجمالي عــدد الخريجين والخريجات من مراحــل التعلـي
و      يليهم عدد الخريجين والخريجات في مرحلة الدبلوم المتوسط بنـح

 .في المئة ٢,٨في المئة، ثم بقية المراحل بنحو  ٢٦,٨
 

م                  سات التعلـي ي مؤـس دريس ـف ة الـت دد أـعضاء هيـئ وبلغ ـع
ة     ١٤٣١/١٤٣٠العالي في العام الدراسي  ي المملـك أـلف    ٤٩,٥هـ ـف

ي       تاذ، و      ٢٥٩٠:  عضو موزعين على النحو اآلـت ة أـس  ٤٣٦٥بدرـج
ساعد، و        ١٤٣٧٥بدرجة أستاذ مشارك، و تاذ ـم ة أـس  ١٠٢٢٤بدرـج

ــة محاضـــر، و     ــد، و      ١٥٦٩٨بدرـج ــة معـي ــدرجات   ٢٢٧٦بدرـج ـب

النسبه إلى إجمالي بناتبنينبناتبنين
اإلجمالي 

النسبه إلى إجمالي إناثذآور
اإلجمالي 
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٣٢٤٨٧٣٥٣٠٦٠٧٦٧١٣٣٦٦١٣٠٥٥٢٦٤٢١١٠٠,٠٢١٧١٩٢٢٢٣٤٤٢٤٤٠٦٣٤١٠٠,٠اإلجمالي 

جدول رقم ١٧-٢ : إجمالي عدد المدارس بنين وبنات وعدد المعلمين والمعلمات حسب المناطق اإلدارية بالمملكة للعام الدراسـي  ١٤٣١/١٤٣٠هـ* 

———–————
عدد الطالب

 المناطق  
اإلدارية

ة  . * تشمل المراحل اإلبتدائية والمتوسـطة والثانوـي
المصدر: وزارة التربية والتعليم .

————————————————
عدد المعلمين والمعلمات

————————————————
عدد المدارس
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١٧٨ 

ي        ٢١,٧وسجلت منطقة الرياض نسبة   ن إجماـل في المئة ـم
الطلبــة الدارســين والمتــدربين فــي آليــات ومعاهــد المؤســسة العامــة          

فــي   ١٧,٧للتــدريب التقــني والمهــني، ثــم المنطقــة الــشرقية بنــسبة             
فــي المئــة،ثم منطقــة      ١٧,٦المئــة، ثــم منطقــة مكــة المكرمــة بنــسبة          

في المئة،    ٨,٣في المئة، ثم منطقة عسير بنسبة   ٨,٨القصيم بنسبة 
سبة           ورة بـن ة المـن ة     ٦,٥ثم منطقة المديـن ي المـئ سبة    .  ـف وتوزـعت الـن

 .المتبقية على بقية المناطق
   

ز                د ومراـآ ات ومعاـه ن آلـي ريجين ـم دد الـخ وبلغ إجمالي ـع
التــدريب بالمؤســسة العامــة للتــدريب التقــني والمهــني فــي العـــام                 

ـــي    ـــي   ١٤٣٠/١٤٢٩الدراـس ـــب ومتــــدرب        ٢٥,١حواـل ـــف طاـل أـل
ات          ١٦,٠حوالي  :  موزعين على النحو اآلتي   ن الكلـي ريج ـم أـلف ـخ

صناعية،           ٨,٠التقنية، وحوالي  ة اـل ــد المهنـي أالف خريج من المعاه
 .خريجة من المعاهد العليا التقنية للبنات ٧٧٠و
 

وبـــلغ إجمــالي عــدد أعــضاء هيئــة التــدريس فــي آليــات                   
ب         ة للتدرـي سة العاـم ة للمؤـس ومعاهد ومراآز التدريب المهني التابـع

ام         ي ـع و     ١٤٣١/١٤٣٠التقني والـمهني ـف ــ نـح آالف ـعضو     ٧,٠ه
الي      و الـت ى النـح ة،             ٥٨,١:  موزعين عـل ات التقنـي ي الكلـي ة ـف ي المـئ ـف

ــة،                 ٣٦,٨ونحو   ــة الصناعيـ دريب المهني ــاهد الـت ي معـ ة ـف ي المـئ ـف
 .في المئة في المعاهد العليا التقنية للبنات ٥,١ونحو 

 
وبلــغ عــدد الكليــات ومعاهــد التــدريب المهــني الــصناعي،             

والمعاهــــد العليــــا التقنيــــة للبنــــات التابعــــة للمؤســــسة فــــي عــــام                 

وبلـــغ عـــدد الجامعـــات فـــي المملكـــة فـــي العـــام الدراســـي            ،  أخـــرى
ـــ  ١٤٣١/١٤٣٠ ـــة وســـبع      ٢٤جامعـــة منهـــا      ٣١هـ جامعـــة حكومي

 .آلية ٥٤٩جامعات أهلية وبلغ عدد الكليات بها 
 

وتــشير إحــصاءات وزارة التعليــم العــالي إلــى أن عــدد               
ام الدراـسي        ي الـع الطلبة والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج ـف

غ    ١٤٣١/١٤٣٠ ن             ٨٠,٨هـ بـل سبة المبتعثـي كلت ـن ًا، وـش أـلف مبتعـث
ن                   ٧٧,٦الذآور نحو  ي حـي ن ـف دد المبتعثـي الي ـع ن إجـم ة ـم ي المـئ ـف

ب      ٦٥,٨في المئة منهم   ٢٢,٤شكلت نسبة المبتعثات نحو  ألف طاـل
سابهم             ١٥,٠مبتعث  حكومي ونحو       ى ـح ون عـل أـلف مبتـعث يدرـس

 .الخاص
 
 التعليم الفني

بلــغ عــدد المــستجدين فــي آليــات ومعاهــد المؤســسة العامــة           
ــو           ــني نـح ــني والمـه ــدريب التـق ــام          ٤٣,٤للـت ــي ـع ــستجد ـف ــف ـم أـل

الي        ١٤٣١/١٤٣٠ و الـت ى النـح ستجد      ٢٩,٨:  هـ موزعين عـل أـلف ـم
أالف مستجد في المعاهد العليا التقنية  ٣,٣في الكليات التقنية، ونحو

 .أالف مستجد في المعاهد المهنية الصناعية ١٠,٣للبنات، ونحو 
د              ات ومعاـه ي آلـي دربين ـف ين والمـت وبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارـس
المؤســسة العامــة للتــدريب التقــني والمهــني فـــي العــــام الـــدراسي              

و      ٨٥,٤هـ نحو ١٤٣١/١٤٣٠ م نـح درب منـه  ٦٢,٥ألف طالب ومـت
ة،            ات التقنـي ي الكلـي ألف طالب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ـف

أالف طالبــة فــي المعاهــد العليــا التقنيــة للبنــات، ونحــو                 ٦,٩ونحــو
 .ألف طالب في المعاهد الصناعية ١٦,٠

الخريجون ( ١٤٣٠/١٤٢٩هـ)المقيدونالمستجدونالمرحلة
—————————————————————

٢٥٩٠أستاذ٥٨٥١٨١٥٢٢٠ذآردآتوراه
٤٣٦٥أستاذ مشارك٢٩٩٧٥٠١٠٣أنثى

١٤٣٧٥أستاذ مساعد٨٨٤٢٥٦٥٣٢٣المجموع

١٠٢٢٤محاضر٥١٢٠١١٥٠١٨٩٥ذآرماجستير
١٥٦٩٨معيد٣٧٣٥٨٠٩١٦٩٥أنثى

٢٢٧٦أخرى٨٨٥٥١٩٥٩٢١٥٩٠المجموع

------٢٣٠٤٢٦٩٣٨٤٩ذآردبلوم عالي
------١٥١٣٢٣٣١٣٧٤أنثى

------٣٨١٧٥٠٢٤١٢٢٣المجموع

------١١٤٢٢٢٣١٦٧٥٧٢٦٢٥٥ذآربكالوريوس
------١١٣٥٠٣٤٣٢٤٨١٥١٨٢٠أنثى

------٢٢٧٧٢٥٧٤٩٢٣٨٧٨٠٧٥المجموع

------٤٢٥٥٦٩٧٠٧٦٢٣٠٧٩ذآردبلوم متوسط
------١٣٧٩٥٣٠٠٧٢٦٥٩٥أنثى

------٥٦٣٥١١٢٧١٤٨٢٩٦٧٤المجموع

------١٦٤٧٨٧٤٢٩٨٤٢٥١٢٩٨ذآراإلجمالي
------١٣٢٨٤٥٤٧٣٧٢٥٥٩٥٨٧أنثى

٤٩٥٢٨---٢٩٧٦٣٢٩٠٣٥٦٧١١٠٨٨٥المجموع

———————

جدول رقم ١٧-٣ : إحصاءات التعليم العالي في المملكة حسب المراحل للعام الدراسي ١٤٣١/١٤٣٠هـ
أعضاء هيئة التدريس

(-) : ال تنطبق.
المصدر: وزارة التعليم العالي.
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١٧٩ 

ة،          ١٦٤٥التدريبية الخاصة، و ة العاـم ات التطبيقـي مشارك في الحلـق
ي      ١٤٥٠مشارك في الحلقات التطبيقية الخاصة، و   ٦٠و شارآًا ـف ـم

 . الندوات واللقاءات
 

وبلــغ عــدد الخــريجين مــن المعهــد فــي العــام التدريبــي                
ج      ١١٩١خريجًا، منهم  ١٢٨٧هـ ١٤٣١/١٤٣٠ ن البراـم خريجًا ـم

 .خريجًا من البرامج اإلعدادية الخاصة ٩٦اإلعدادية العامة، و
 

ام                    ي الـع د ـف ــي المعـه دريب ف ة الـت دد أـعضاء هيـئ وبلغ ـع
ـــ  ١٤٣١/١٤٣٠التــدريبي   ـــوًا منهــم      ٦٣٣ه عــضوًا مــن    ١٢٢عض

فــي المئــة مــن إجمــالي عــدد        ١٩,٣غــير الــسعوديين تــشكل نــسبتهم      
 ). ٥-١٧(أعضاء هيئة التدريب، جدول رقم 

 
 الجمعيات الخيرية 

ن              ة ـم ي المملـك ة ـف ات الحكومـي إضافة إلى ما تقدمه الجـه
دخل المنخـفض،       رعاية ومساعدات للفقراء والمحتاجين من ذوي اـل
ـــة            تقـــوم الجمعيـــات والمؤســـسات الخيريـــة بتقـــديم اإلعانـــات العيني
ل         ى العـم والنقدية للمحتاجين بجميع فئاتهم، وتدريب القادر منهم عـل
وتأهيله، وبناء المساآن والمساعدة في دفع االيجار، وتسديد فواتير    
ــصغيرة،             ــشروعات اـل ــساعدة أصـــحاب الـم ــة، وـم ــدمات العاـم الـخ

ـــ  ١٤٣١/١٤٣٠ ـــها       ١١٢ه  ٦٣آليــة تقنيــة، و     ٣٥آليــة ومعهــد، من
صناعي و        ـــدريب المهــني اـل دًا للت د عــالي تقــني للبنــات       ١٤معـه معـه

 ). ٤-١٧جدول رقم (
 

ذي                 ي اـل دريب األهـل رامج الـت دربين ضـمن ـب دد المـت وبلغ ـع
أـلف    ١١٦,٧تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  

ام          ي ـع ة ـف م     ١٤٣١/١٤٣٠متدرب ومتدرـب ــ منـه ن      ٦٩,٢ه أـلف ـم
ج                  ٤٧,٦الذآور ونحو  ن براـم رج ـم ن تـخ ي حـي اث، ـف ن اإلـن ألف ـم

و     ١٤٣٠/١٤٢٩مراآز التدريب األهلية في عام    ــ نـح أـلف    ٧٢,٢ه
و          م نـح ة، منـه و             ٤٤,٦خريج وخريـج ذآور ونـح ن اـل ريج ـم أـلف ـخ

 .ألف خريجة من اإلناث ٢٧,٦
 

 معهد اإلدارة العامة
أنجــز معهــد اإلدارة العامــة عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة              

العامــة والخاصــة والحلقــات التطبيقيــة والنــدوات واللقــاءات خــالل           
ـــ، فــي المرآــز الــرئيس بالريــاض        ١٤٣١/١٤٣٠العــام التــدريبي     ه

اض           ي الرـي سوي ـف دد    .  وفروعه في الدمام وجدة والفرع الـن غ ـع وبـل
ع   .  ألف مشارك   ٤٨,١المشارآين في هذه األنشطة نحو   وآان توزـي

ي               و اآلـت ى النـح د عـل رامج المعـه ي ـب أـلف    ٤٢,٩:  عدد المشارآين ـف
ج       ٢٠٠٩مشارك في البرامج التدريبية العامة، و ي البراـم متدرب ـف

عدد الكلياتعدد أعضاءعدد الخريجينإجمالي عدد الطلبة
أوالمعاهدهيئة التدريس(١٤٣٠/١٤٢٩)عدد الطلبةالمستجدين

—————————————————————————––——
الكليات التقنية

٢٩١١٦٦١٠٤٩١٥٩٨٣٤٠٧٦٣٥     مرحلة الدبلوم
* * ٦٣٦١٤٤٩٣٢٨     مرحلة البكالوريوس

٣٣٤٣٦٨٧٦٧٧٠٣٥٩١٤المعاهد العليا التقنية للبنات
١٠٣٣٦١٦٠١٢٨٠٤٣٢٥٨٦٦٣المعاهد المهنية الصناعية

٤٣٤٣١٨٥٣٨٦٢٥١٢٤٧٠٢١١١٢المجموع

ي ١٤٣١/١٤٣٠هـ جدول رقم ١٧-٤ : نشاط التعليم والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الدراس

نى  . *   مرحلة البكا لوريوس فقط في الكلية التقنية بالرياض وتشترك مع مرحلة الدبلوم بالمدرسـين والمـب

المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهــني.

المجموعفرع جدةفرع الدمام
———————————————————————

٢٦٨٥٩٣٦٥٤٨٥٨١٣٧٩٦٤٢٨٩٠عدد المتدربين في البرامج التدريبية العامة
٨٦٩٥٠٧٥٩٥٣٨٢٠٠٩عدد المتدربين في البرامج التدريبية الخاصة

٧٩٤٢٤٥٤٤٣٢٢٣١٧٠٥     الحلقات التطبيقية
٧٠٠٤٠٠١٥٠٢٠٠١٤٥٠     الندوات واللقاءات

٢٩٢٢٢٤٨٠٦٩٧٦٩٤٢٥٧٤٨٠٥٤مجموع المتدربين
٦٩٥٢١٨١٣٥١٤٣١١٩١عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية العامة

٩٦٠٠٠٩٦عدد الخريجين من البرامج اإلعدادية الخاصة
٧٩١٢١٨١٣٥١٤٣١٢٨٧مجموع الخريجين

٣٠٦٥٣٧٩٧٣٥١١عدد أعضاء هيئة التدريب (سعوديون)
٩١١٤٧١٠١٢٢عدد أعضاء هيئة التدريب (غير سعوديين)
٣٩٧٦٧٨٦٨٣٦٣٣مجموع أعضاء هيئة التدريب

جدول رقم ١٧-٥ : النشاط التدريبي لمعهد اإلدارة العامة في المرآز الرئيس وفروعه  للعام التدريبي ١٤٣١/١٤٣٠هـ

المصدر: معهد اإلدارة العامة .

الفرع النسوي 
بالرياض

المرآز الرئيس 
بالرياض
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اض،       ١٣٧٧ ة الرـي ة، ومنطـق متدربًا في آل من منطقة مكة المكرـم
 .مليون ريال ٢٢,٧والمنطقة الشرقية بتكلفة بلغت نحو 

 
وفيمــا يتعلــق ببرنــامج المــشروعات الــصغيرة واألســر            

ا       ٦٥م ، اعتمد الصندوق ٢٠١٠المنتجة في عام  شروعًا منـه  ٣٥ـم
 ١,٩مــشروعًا لإلنــاث بتكلفــة بلغــت نحــو            ٣٠مــشروعًا للــذآور و   

مـــشاريع، بمنطقـــة    ٥:  مليـــون ريـــال موزعـــة علـــى النحـــو التـــالي        
مــشروعًا   ١٨مــشروعًا بمنطقــة مكــة المكرمــة، و          ٤٠الريــاض، و  

صيم    ل والـق ت  .  بمنطقة جازان، ومشروع لكل من منطقتي حاـئ وآاـن
شروع              ٢٩مشاريع اإلناث  ة، وـم ة المكرـم ة مـك ي منطـق شروعًا ـف ـم

ى       . واحد في منطقة جازان ذآور عـل شاريع اـل في حين آان توزيع ـم
ازان، و          ١٧:  النحو التالي ة ـج ي منطـق ي      ١١مشروعًا ـف شروعًا ـف ـم

شروع             ٥منطقة مكة المكرمة، و    اض، وـم ة الرـي ي منطـق شاريع ـف ـم
 . واحد في آل من منطقتي حائل والقصيم

 
 وآالة الضمان االجتماعي في وزارة الشؤون االجتماعية

ن                            ـي اـج ـت ـح ـم ى اـل وصـول إـل ي اـل د ـف دور راـئ ة ـب اـل وـآ وم اـل تـق
ة            .  السعوديين وسد حاجاتهم اـل وـآ ا اـل ـه ي تصـرـف ـت وتقسم اإلعانات اـل

إعــانــات الــعــاجــزيــن جــزئــيــًا أو آــلــيــًا، واأليــتــام، والــنــســاء                 :  إلــى
ودي                     ـق ـف وارث، وـم م ـآ ـه ت ـب ـل ن ـح اء، وـم المحتاجات، وأسر السجـن

دم                         .  العائل ـق ن وـت ـي اـج ـت ـح ـم ـل ة ـل طـوـع ـق ات ـم اـن ة إـع اـل وـآ وتصرف اـل
ات                 .  مساعدات الدعم التكميلي اـن ن إـع صـرف ـم ـن ـم ي اـل اـل ـم غ إـج وبـل

ـــ  ١٤٣١/١٤٣٠خــالل الــعــام    مــلــيــار   ١٣,٠أآــثــر مــن   )  م٢٠٠٩( ه
 .ريال

وذت          ـح ـت اطـق، اـس ومن حيث المبالغ المصروفة حسب المـن
ى         ـل غ                    ٢٠,٧منطقة مكة المكرمة ـع اـل ـب ـم ي اـل اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ة        ١٣,٩المصروفة، ثم منطقة الرياض بنسبة  طــق ـن في المئة، تلتها ـم
ي    ١١,٣في المئة ، ثم المنطقة الشرقية بنسبة  ١٢,٣عسير بنسبة  ـف

ة                 ٩,٥المئة، ثم منطقة جازان بنسبة  ـن دـي ـم ة اـل طــق ـن م ـم ة، ـث ـئ ـم في اـل
 .في المئة ٣,٣في المئة، ثم منطقة حائل بنسبة  ٨,٠المنورة بنسبة 

 
اـعي                ـم ـت ان االـج ن الضــم اد ـم أـلف ـشـخص       ٨٨٨,٨واستـف

ي    ٣,٩بزيادة بلغت نحو    )  م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/١٤٣٠خالل العام  ـف
ومن حيث نصيب المناطق من إجمالي عدد ،  المئة عن العام السابق

ي               ن ـف دـي ـي ـف ـت ـس ـم المستفيدين من الضمان االجتماعي، شكلت نسبة اـل
ة        ـب ـس ـن منطقة مكة المكرمة النصيب األآبر على مستوى  المناطق ـب

ة                ٢١,٣بلغت حوالي  طــق ـن م ـم ن، ـث دـي ـي في المئة من إجمالي المسـتـف
ة     ١٤,٧الرياض بنسبة  ـب ـس في المئة، وتلتها آل من منطقة عسير بـن

جدول ( في المئة    ١١,٥في المئة، ثم المنطقـة الشرقية بنسبة  ١٢,٢
 ).٧-١٧رقم 

 
 وزارة اإلسكان

اً       (  تنفذ وزارة اإلسكان  ـق اـب ان ـس ـك ى   )  الهيئة العامة لإلــس ـت ـح
ة          ١٤٣٢/١٤٣١نهاية العام المالي  ـي اـن ـك ع اإلـس ارـي هـ عددًا من المـش

ى      ١١٧٠١مشروعًا إلنشاء  ٣٢بلغ عددها  ة إـل وحدة سكنية، إضـاـف
ة ـسوف تضـم                      ـي رـس ـت ـحت اـل ت ـت ع ال زاـل دة    ٦٢١أربعة مشارـي وـح

ن             .  سكنية إضافية ون ـم ـك ـت ع ـت ارـي  ٢٣٤٥وطرحت الهيئة تسعة مـش
ن                         ون ـم ـك ـت ع ـت ارـي ة مـش ـع ـب وزارة طـرح ـس زم اـل ـت وحدة سكنية، وتـع

وقين   . ومساعدة الشباب على الزواج، وتقديم اإلعانات لأليتام والمـع
وبلـــغ إجمـــالي مـــا قدمتـــه الجمعيـــات الخيريـــة بالمملكـــة فـــي عـــام              

 ٣٩,٧مليار ريال بزيادة نسبتها   ٢,٢نحو )  م٢٠٠٩(هـ ١٤٣١/٣٠
ام             ي ـع ه ـف ت علـي ــ   ١٤٢٩/٢٨في المئة عما آاـن غ  )  م٢٠٠٨(ه الباـل

ة  .  مليار ريال ١,٦ وشكلت المبالغ المصروفة من الجمعيات الخيرـي
م         ٣٤,٢بمنطقة الرياض نحو  صروفات، ـث في المئة من إجمالي الـم

فــي المئــة، ثــم منطقــة مكــة المكرمــة         ١٨,٣المنطقــة الــشرقية بنحــو     
و     ١٧,٧بنحو  ة،      ١٢,٣في المئة، وفي منطقة القصيم  بنـح ي المـئ ـف

فــي المئــة، وفــي منطقتــي       ٣,٩وفــي منطقــة المدينــة المنــورة بنــسبة       
وك               ٣,٤حائل وجازان بنسبة   ة تـب ي منطـق ا، وـف ل منهـم في المئة لـك

سبة             ٢,٧بنسبة  شمالية بـن دود اـل ة الـح ي    ١,٢في المئة، وفي منطـق ـف
ران    ٠,٨المئة، وفي منطقة الباحة بنسبة  في المئة، و في منطقة نـج

. فــي المئــة   ٠,٣فــي المئــة، وفــي منطقــة عــسير بنــسبة            ٠,٤بنــسبة  
 ).٦-١٧جدول رقم (

 
 الصندوق الخيري االجتماعي

ــي          ــام الـمـالـــــــ قام الصندوق الخيري االجتماعي في الـع
ة       )  م٢٠١٠( بتنفيذ برامج منح تعليمية شملت مختلف مناطق المملـك

ام الدراـسي             ٥١٦٩منها  ن الـع صل األول ـم الل الـف منحة تعليمية ـخ
ل        ٢٠٧,٧هـ بتكلفة بلغت حوالي    ١٤٣٢/١٤٣١ ال، مقاـب ون رـي ملـي

منحــة دراســية خــالل الفــصل الثــاني مــن العــام الدراســي                   ٣٥٣٣
 . مليون ريال ١٤٧,٦هـ بتكلفة بلغت نحو ١٤٣٠/١٤٣١

 
صندوق      ٢٠١٠وخالل عام   دم اـل ة دورات     ١٦٣م ـق منـح

ي           ة بلـغت حواـل ال     ٦٤٠,٨تدريبية قصيرة بتكلـف ب  .  أـلف رـي وتدرـي

(٢٠٠٧)(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)
————————————————
٤٧٧,٤٤٣٩,١٧٦٤,٣٣٤,٢الرياض

٢٣٩,٢٣١٠,٧٣٩٤,٥٦١٧,٧مكة المكرمة
٤٦,٣٦٣,١٨٧,٣٧٣,٩المدينة المنورة

١٥٦,٩١٧٩,١٢٧٥,٦٤١٢,٣القصيم
٢٠٤,٨٣٢٠,٩٤٠٩,٣١٨,٣الشرقية
٥٢,٥٦٤,٨٧,٤٦٢٠,٣عسير
٥٤,٣٥٢,١٦١,٣٠٥٢,٧تبوك
٧١,٩٦٥,١٧٥,١١٦٣,٤حائل

٢٠,٧٢٢,٦٢٦,٧٥٥١,٢الحدود الشمالية
٥٠,٨٤٧٧٥,٨٣,٤جازان
٧,٧٤,٦٨,٧٠,٤نجران
١٦,٩١٩١٨,٣٠,٨الباحة
١٢,٥١٢,٢٣٠,٢٨١,٤الجوف
١٤١١,٩١٦٠٠,٣٢٢٣٤,٨٩١٠٠اإلجمالي 

جدول رقم ١٧-٦ : نشاط الجمعيات الخيرية

المصدر : وزارة الشؤون االجتماعية .

نسبة المبالغ 
المصروفة في  
عام ٢٠٠٩ 
إلى اإلجمالي 

المنطقة
——————–——————

(مليون ريال)
 المبالغ المصروفة
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١٨١ 

م                           ١٢١٩ ي ـت ـت ع اـل ارـي ـش ـم ي اـل اـل ـم غ إـج ـل ـب ـي ك ـس ذـل وحدة سكنية، وـب
ع      ترسيتها والمشاريع التي ال زالت تحت الترسية والمشاريع المزـم

مــخــطـط طــرحــهــا            ع اـل مــشــارـي ًا وســتــضــم     ٥٢طـرحــهــا واـل مشــروـع
 .وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ١٥٨٨٦

 
 مؤسسة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي 

ددًا       وي ـع نفذت مؤسسة الملك عبداهللا لوالديه لإلسكان التنـم
ظـات             اـف ـح اطـق وـم ـن من مشروعات اإلسكان التنموي في مختـلف ـم

ا      ددـه ة و         ٣٢٠٢المملكة بلغ ـع ـي ـن ـك دة ـس ق           ١٠٨وـح راـف ـم ـل ى ـل ـن ـب ـم
و                   ـح ـغت ـن ـل ة ـب ـي اـل ـم ة إـج ون      ٤٨٢,٨والـعناصر التجارية بتكلـف ـي ـل ـم

 .ريال
 

ي                            اـل ـت و اـل ـح ـن ى اـل ـل ع ـع ارـي ـش ـم ذه اـل ن ـه دد ـم م ـع : وتم تسلـي
ن               ون ـم ـك ع ـم ـب ـن ة و         ١٨٤مشروع النباه في ـي ـي ـن ـك دة ـس ان     ٧وـح ـب ـم

ل           ـم ج ويـش ـل ي أـم ان ـف للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع الشبـع
روع        ٦وحدة سكنية و ٤٨ ة، ومـش ارـي مبان للمرافق والعناصر التـج

ة و     ٤٠الحسي في أملج ويتكون من  ـي ـن ق          ٤وحدة سـك راـف ـم ـل ان ـل ـب ـم
ن             أـلف ـم ـت ث وـي ـي  ١٨٦والعناصر التجارية، ومشروع الغالة في الـل

ول      ٧وحدة سكنية و روع ـث مبان للمرافق والعناصر التجارية، ومـش
مــبــان لــلــمــرافــق     ٤وحــدة ســكــنــيــة و       ١٠٠فــي جــدة ويــتــكــون مــن       

ل            ـم اء ويـش  ٣٨٤والعناصر التجارية، ومشروع الطرف في األحـس
روع                    ٩وحدة سكنية و ة، ومـش ارـي ـج ـت اصـر اـل ـن ـع ق واـل راـف ـم ـل مبان ـل

مــبــان   ٨وحــدة ســكــنــيــة و    ١٤٩الــجــرن فــي اإلحســاء ويــتــكــون مــن       
 ٢٥٤للمرافق والعناصر التجارية، ومشروع الغزالـة ،ويتألف مـن  

روع               ٩وحــدة سكنيـة و ة، ومـش ارـي ـج ـت اصـر اـل ـن مبان للمرافق والـع

ن               أـلف ـم ـت طـة وـي ة و         ٣٧٢الديحمة في صـاـم ـي ـن ـك دة ـس ان     ٩وـح ـب ـم
واة                    ـخ ـم ي اـل ـبس ـف رى ـي روع ـق ة، ومـش ارـي ـج ـت للمرافق والعناصر اـل

ـجرف                    ١٣٥ويتألف من  اـل ل ـب ـي ـخ ـن روع ـحي اـل ة، ومـش ـي وحدة سكـن
روع           ٧٠الغربي بالمدينة المنورة ويتألف من  ة، و مـش ـي ـن ـك وحدة ـس
ق    ٣وحدة سكنية و   ١٠٢القريات ورفحا واألفالج ويتألف من  مراـف

ة و         ٧٤لكل منها، ومشروع أملج ويتألف من     ـي ـن ـك دة ـس ان     ٣وـح ـب ـم
 . للمرافق والعناصر التجارية

 
وي                  ـم ـن ـت ان اـل ـك إلــس ه ـل دـي وتعتزم مؤسسة الملك عبداهللا لواـل

دن                   ٢٧وحدة سكنية و    ٩٠٠إنشاء  ن ـم ل ـم ي ـآ ق ـف راـف ـم ـل ى ـل ـن ـب : ـم
ا،          ـي ـح ف، ووادي اـل رـش ـح الريث، والقنفذة، وعرعر، والحناآية، واـل

ة و         ١٠٠وعنيزة، وجازان، والمدينة المنورة بواقع     ـي ـن ـك دة ـس  ٣وـح
 . مبان للمرافق لكل مدينة من هذه المدن

 
وي          ـم  ٦وأنشئت مؤسسة الملك عبداهللا لوالديه لإلسكان التـن

دد     اء ـع أالف وحدة سكنية للنازحين بمنطقة جازان، إضافة إلى انـش
دًا، و     ٣١:  من المرافق لهذه الوحدات منها   ـج ة         ٥مـس ـي ز صــح راـآ ـم

و                         .  مدرسة  ٣٥و ـح روع ـن ـش ـم ذا اـل ـه ة ـل ـي اـل ـم ـيف إلـج اـل ـك ـت ـغت اـل وبـل
 .ألف ريال ٥,٩٩٨,٣٠٠

 
 مشاريع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية 

ام       ـيس             ١٤٢١بدأ هذا البرنامج في ـع رـئ ن اـل ه ـم ـي وـج ـت ــ ـب ه
األعــلــى لــلــمــؤســســة صــاحــب الســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــطــان بــن          
اع                  دـف ر اـل وزراء وزـي ـلس اـل ـج ـيس ـم عبدالعزيز ولي العهد نائب رـئ

اء                  ج إنـش اـم رـن ـب ذا اـل ن ـه ضــم ـت  ١٦٢٦والطيران والمفتش العام، وـي

١٤٢٩/٢٨١٤٣١/٣٠١٤٢٩/٢٨١٤٣١/٣٠
(٢٠٠٩)(٢٠٠٨)(٢٠٠٩)(٢٠٠٨)المنطقة
—–————————–——————–———————————————
١٩٠٣,٥١٨٠٧,٢١٣,٩١٢٥٥٣٦١٣٠٥٨٨١٤,٧الرياض
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٥٩٤,٢٦٠٤,٧٤,٦٣٥٧٨٤٣٩٠٥١٤,٤القصيم
١٥٣٥,١١٤٦٨,٥١١,٣١٠٤٦٢٨١٠٢٤٧٥١١,٥الشرقية
١٦٠٦,٨١٦٠٨,٢١٢,٣١٠٣٩٩٨١٠٨٣٤٥١٢,٢عسير
٤٢٩,٢٤٢٦,٥٣,٣٢٨٣٣١٢٩٨٣٢٣,٤تبوك
٧٠٩,٦٦٨٤,٢٥,٢٤٢٩١٠٤٣٣١١٤,٩حائل

٢٩٢,٤٢٦١,٠٢,٠١٨٠٦٠١٥٧٩٨١,٨الحدود الشمالية
١٢٤١,٨١٢٣٤,٩٩,٥٧٥٣٠٦٧٩٥٩٦٩,٠جازان
٤٣٤,١٤٣٦,٨٣,٣٢٦٩١٥٢٨٥٤٧٣,٢نجران
٤٠٨,٧٤٠٩,٤٣,١٢٨٧٠٠٣٠٣٠٨٣,٤الباحة
٣٢٠,٤٣٤٩,٢٢,٧٢٢٤٦٦٢٤٦٣٩٢,٨الجوف
١٣٢٢٥,٤١٣٠٤٣,٠١٠٠٨٥٥٣٢٥٨٨٨٨٢٠١٠٠اإلجمالي

 ———————————
عدد المستفيدين

——–————————

جدول رقم ١٧-٧ : انجازات الضمان االجتماعي
المبالغ المصروفة (مليون ريال)

نسبة المبالغ 
المصروفة في 

٢٠٠٩ إلى اإلجمالي

نسبة عدد 
المستفيدين في 

٢٠٠٩ إلى اإلجمالي

ة . المصدر : وزارة الشؤون االجتماعـي
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١٨٢ 

ـــ  ١٤٣٢/١٤٣١العــام المــالي    ألــف   ٨٦١ليبلــغ حوالــي   )  م٢٠١٠(ه
ألــف مــشترك فــي العــام الــسابق             ٨٢٧,٨مــشترك مقارنــة بنحـــو        

 ).٨-١٧جدول رقم (
 

وارتفعــت المبــالغ المحــصلة مــن المــشترآين علــى رأس         
، حيث ارتفـعت    )م٢٠١٠(هــ  ١٤٣٢/١٤٣١العمل في العام المالي 

 ٩,٥فــي المئــة لتبلــغ       ١٤,٧المبــالغ المحــصلة مــن المــدنيين بنــسبة        
وارتفعــت .  مليــار ريــال فــي العــام الــسابق        ٨,٣مليــار ريــال مقابــل     

سبة        غ         ١٢,١المبالغ المحصلة من العسكريين بـن ة لتبـل ي المـئ  ٤,١ـف
 .مليـار ريال في العام السابق ٣,٧مليـار ريـال مقــابل 

 
وبلــغ إجمــالي المبــالغ المــصروفة علــى المــستفيدين مــن           

ــالي          ام الم هـ ١٤٣٢/١٤٣١الـمؤسـسـة الـعـامـة لـلـتـقـاعـد فـي الـع
سبتها            ٣٧,٨نحو  )  م٢٠١٠( ادة ـن ال بزـي ار رـي ة      ٢١,٩ملـي ي المـئ ـف

آت     ١٩,٧عن العام المالي السابق، منها  مليار ريال معاشات ومكاـف
 .مليــار ريــال معاشــات ومكافــآت للعسكرييــن ١٨,١للمدنيين، و

 
ـــن            ـــدد المتقاعدـي ـــاع ـع ـــى ارتـف ـــصاءات إـل ــشير اإلـح وـت
ن         دد المتقاعدـي ع ـع ث ارتـف والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، حـي

ألــف متقاعــد، وارتفــع     ٤١٤,٢فــي المئــة ليبلــغ      ٦,٩األحيــاء بنــسبة   
سبة       وفين بـن غ         ٠,٩عدد المتقاعدين المـت ة ليبـل ي المـئ أـلف    ١٠٩,٤ـف

سبة              ة بـن ن الورـث ستفيدين ـم دد الـم ة      ٣,١متقاعد، وارتفع ـع ي المـئ ـف
آت             ٥٤٠,٠ليبلغ نحو  دد أصـحاب المكاـف ألف مستفيد، وانخـفض ـع

 . ألف مستفيد ١,٣في المئة ليبلغ  ٧٢,٢بنسبة 
 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تــشير بيانــات المؤســسة العامــة للتأمينــات االجتماعيـــة              

سة             )  ٩  –١٧جدول رقم ( رات الرئـي ي المؤـش وظ ـف اع ملـح ى ارتـف إـل
، )م٢٠١٠(هـــ   ١٤٣٢/١٤٣١لنــشاط المؤســسة فــي العــام المــالي            

ات                   ي نظـام التأميـن شترآة ـف شآت الخاصـة الـم دد المـن حيث ارتفع ـع
شأة،   ٢٤١,٤في المئة ليبلغ حوالي  ١١,١االجتماعية بنسبة  ألف مـن

ــبلغ        ٠,٩في حين ارتفع عدد المنشآت الحكومية بنسبة  ة لـي ي المـئ ـف
 ).م٢٠١٠(هـ ١٤٣٢/١٤٣١منشأة في العام المالي  ١١٦٨

 
وارتفــع عــدد المــشترآين المــشمولين بنظــام التأمينــات              

فــي المئــة ليبلــغ حوالــي        ٧,١م بنــسبة    ٢٠١٠االجتماعيــة فــي عــام      
مليــون مــشترك فــي      ١٣,١مليــون مــشترك مقارنــة بحوالــي         ١٤,٠

سبة         .  العام السابق ل بـن  ٩,١وارتفع عدد المشترآين على رأس العـم
 ٤,٤مليــون مــشترك مقارنــة بحوالــي         ٤,٨فــي المئــة ليبلــغ حوالــي       

 .مليون مشترك في العام السابق
وارتفعــت تعويــضات فــرع المعاشــات فــي العــام المالــي           

ـــ  ١٤٣٢/١٤٣١ فــي المئــة لتبلــغ حوالــي       ١٤,٣بنــسبة  )  م٢٠١٠(  ه
سابق،         ٧,٠مليار ريال مقارنة بحوالي  ٨,٠ ام اـل مليار ريال في الـع

سبة            ة بـن ي    ٠,٩في حين ارتفعت تعويضات فرع األخطـار المهنـي ـف
 ٤٠٠,٠مليــون ريــال مقارنــة بحوالــي         ٤٠٣,٧المئــة لتبلــغ حوالــي     

ستثمرة         .  مليون ريال في العام السابق  الغ الـم الي المـب آما ارتفع إجـم
ــ   ١٤٣٢/١٤٣١في الشرآات المحلية في العام المالي   ) م٢٠١٠(  ه

و       ـح ال       ٥١٣,٠وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت ـن ون رـي ـي ـل م  .  ـم وـت
ع         ١٤٣٠وحدة سكنية حتى نهاية عام  ٧٤٦انجاز  وـق ـت ـم ن اـل ــ، وـم ه
اك         .  هــ ١٤٣٢وحدة سكنية خالل عام     ٥٠٠انجاز  ـن ن أن ـه ـي ي ـح ـف
 . وحدة سكنيـة قيد الدراســة ٣٨٠

 
ك              ة وذـل ـك ـل ـم ـم اطـق اـل وتوزعت تلك الوحدات في معظم مـن

ر،               ١٠٠: على النحو التالي ـي ة عـس طــق ـن ـم ة ـب ـم ـح  ٣٥٠وحدة في الـق
ل،        ١٥٠وحدة في نجران، و ١٢٠وحدة في تبوك، و اـئ ي ـح وحدة ـف

ة، و          ٢٨٠و رـم ـك ـم ة اـل ـك اط ، و           ٧١وحدة في ـم ـغ ي اـل دة ـف  ٢٠٠وـح
ورة، و              ١٨٠وحدة في مدينة الليث، و  ـن ـم ة اـل ـن دـي ـم ي اـل دة ـف  ١٠٠وـح

ال، و                   ـع ة اـل ـن دـي ـم ة ـل ـع اـب ـت ل اـل ة           ٧٥وحدة في النجـي طــق ـن ي ـم دة ـف وـح
 .  جازان

 
 جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري

ز               زـي ـع داـل ـب ن ـع ان ـب أنشأ صاحب السمو الملكي األمير سلـم
ان                 ”  جمعية خيرية تنمويًة بمسمى  ـك إلــس ان ـل ـم ـل ر ـس ـي ة األـم ـي ـع ـم ـج

ة       ) م١٩٩٨(هـ  ١٤١٩/١٤١٨في عام “ الخيري ـي ـع ـم ـج ، ورسالة اـل
الل                     ن ـخ ى ـم اـل ـع د اهللا ـت ـع م ـب ـه تأهيل المحتاجين لالعتماد على أنفـس
ا         ـه اـئ ـن ـب برامج تنموية لتسكينهم في مجمعات سكنية يقوم المشروع ـب

روع    .  “ تنمية اإلنسان من خالل اإلسكان”  وفق رؤية  ـش ويهدف الـم
ي               م ـف ـه دـت اـع ن ومـس ـي اـج إلى إنشاء مجمعات سكنية الحتضان المحـت
م                      دـي ـق الل ـت ن ـخ ر ـم ـق ـف رة اـل ن داـئ تنمية أنفسهم وقدراتهم للخروج ـم
ن                        ول ـم ـح ـت ـل م ـل ـه دـت اـع م ومـس ـه ـل ـي أـه ادة ـت ل إـع برامج تنموية من أـج

رار  .  معتمدين إلى منتجين وآذلك يهدف المشروع إلى توفير االستـق
ي                        ر ـف ـش ـت ـن د ـت ي ـق ـت ة اـل ـي ـب ـل ات الـس ـي لألسر الفقيرة والحد من السلوـآ

 . أوساط الفقراء وتشجع على االستمـرار في حالة الفقر
 

ًا            ـي ـن ـك ًا ـس ـع وقامت الجمعية بتنفيذ وترسية أربعة عشر مجـم
ن       ـي وـن في منطقة الرياض ، تشمل مجمعين سكنيين بحي سلطانة مـك

ن                    ٢٥٢من  ون ـم ـك ـت ة ـي ـع دـي ـب ـحي اـل ي ـب ـن ـك وحدة سكنية، ومجمع ـس
ن               ١٢٤ ون ـم ـك ـت ة ـي رادـي ـج  ٧٥وحدة سكنية، ومجمع سكني بحي اـل

ن      ون ـم  ٨٢وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة المزاحمية يتـك
ن              ون ـم ـك ـت رج ـي  ١١٦وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة الـخ
ن                   ون ـم ـك ـت اض ـي رـي رق اـل  ١١٠وحدة سكنية، ومجمع سكني في ـش
ن       ون ـم ـك  ٢٠٠وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة القويعية يـت
ن              ون ـم ـك ـت راء ـي ـق  ١٩٩وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة ـش

ن                 ون ـم ـك ـت ا ـي ظـة ضـرـم اـف ـح  ٨٠وحدة سكنية، ومجمع سكني في ـم
ن     ١٠٥وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة حريمالء يتكون ـم

ن           ون ـم ـك ـت ة ـي ـع  ٩٥وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظة المجـم
ن                  ون ـم ـك ـت ة ـي ـن ـي ـي ـع  ٦٢وحدة سكنية، ومجمع سكني في محافظـة اـل
ن                       ون ـم ـك ـت رات ـي ظـة ـم اـف ـح ي ـم  ٨٩وحدة سكنية، ومجمع سكني ـف

ي                واـل ـح ات ـب ـع ـم ـج ـم  ٥١٥وحدة سكنية، وتقدر تكاليف جميع هذه اـل
 .مليون ريال

 
 المؤسسة العامة للتقاعد

تــشير إحــصاءات المؤســسة العامــة للتقاعــد إلــى أن عــدد          
ي        ٤,٠المشترآين في نظام التقاعد المدني ارتفع بنسبة     ة ـف ي المـئ ـف
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نسبة التغير١٤٣٠/١٤٢٩١٤٣٢/١٤٣١

(٢٠٠٩) *(٢٠١٠)٪
—————————————————————————

٨٢٧٨٤٦٨٦٠٩٦٠٤,٠عدد المشترآين في نظام التقاعد المدني

٨٢٨٤,٣٩٥٠٠,٦١٤,٧المدنيون
٣٦٩٤٤١٤١,٩١٢,١العسكريون

٨٢٨٤,٣٩٥٠٠,٦١٤,٧المدنيون
٥٣٣٥,٥٥٩٨٢,٥١٢,١العسكريون

١٦١٤٨,١٢٧١٩٦٩٦٢٢,٠معاشات ومكافآت المدنيين
١٤٨٥٥,٧٣٥١٨٠٩١٢١,٨معاشات ومكافآت العسكريين

٣١٠٠٣,٨٦٢٣٧٧٨٧٢١,٩المجموع

٣٨٧٣٨٦٤١٤٢٢٦٦,٩األحياء
١٠٨٤٦٠١٠٩٤٠٤٠,٩المتوفون

٥٢٣٩٦٣٥٤٠٢٢١٣,١المستفيدون من الورثة
-٤٨٣٣١٣٤٣٧٢,٢أصحاب المكافآت

جدول رقم ١٧-٨ : عدد المشترآين والمستفيدين والمبالغ المحصلة والمصروفة بالمؤسسة العامة للتقاعد

إجمالي المبالغ المحصلة من المشترآين على رأس العمل  (مليون ريال)

الحصص المناظرة

إجمالي المبالغ المصروفة على المستفيدين  (مليون ريال)

إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات التقاعدية 

المصدر: المؤسسة العامة للتقاعـد .    * األرقام متوقعة لحين إعتماد الحساب الختامي للمؤسسـة .

نسبة التغير١٤٣١/١٤٣٠١٤٣٢/١٤٣١
(٢٠٠٩)(٢٠١٠)٪

————————————
١١٥٨١١٦٨٠,٩عدد المنشآت الحكومية
٢١٧٢٠٥٢٤١٤١١١١,١عدد المنشآت الخاصة

١٣٠٧٨٠٦٢١٤٠٠٠٣٤٨٧,١عدد المشترآين المشمولين
٤٣٩٠٤٤٧٤٧٨٨٢٧٥٩,١عدد المشترآين على رأس العمل

٧٨٧٢١٤٨٤٨٨٨١٧,٨عدد المشترآين على رأس العمل (فرع المعاشات)
٤٢٦٣٢٤٨٤٦٥٢٨٦٥٩,١عدد المشترآين على رأس العمل (فرع األخطار المهنية )

٧٠٠٦٨٠٠٩١٤,٣إجمالي تعويضات فرع المعاشات (مليون ريال )
٤٠٠,٠٤٠٣,٧٠,٩إجمالي تعويضات فرع األخطار المهنية (مليون ريال )

٤٦٠٧٤٤٧٩٤٣٤,١إجمالي المبالغ المستثمرة في الشرآات المحلية (مليون ريال )
٢٣٢٦٣٨٢٤٥٦٧٩٥,٦عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع المعاشات

٩٦٠٠٦١٠٣٠١٥٧,٣عدد حاالت التقاعد لفرع المعاشات* 
١٢٧٦٤٥١٣٢٩٥٠٤,٢عدد حاالت استحقاق افراد العائلة لفرع المعاشات** 

٨٩٨٧٩٧١٤٨,١عدد حاالت العجز غير المهني لفرع المعاشات
٨٠٣٩٨١٤٧١,٣عدد حاالت المعاشات الدورية لفرع األخطار المهنية

-٦٩٦٦٩٥٠,١عدد حاالت العجز الجزئي المستديم
-١١٤١١١٢,٦عدد حاالت العجز الكلي المستديم

٧٢٢٩٧٣٤١١,٥عدد حاالت مستحقات الورثة
*   تشمل تقاعد الشيخوخة، والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والتقاعد بسبب المهن الشاقة .

المصدر: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيــة.

 **  تشمل مستحقات الورثة، ومستحقات ورثة مفقود، ومشترك سجين.

جدول رقم ١٧-٩: بيان نشاط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  لعامي  ٢٠٠٩م-٢٠١٠م
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١٨٤ 

ي     ٤٧,٩في المئة ليبلغ حوالي  ٤,١بنسبة  مليار ريال مقارنة بحواـل
دد  .  مليار ريال في العام السابق  ٤٦,١ ات      وارتفع ـع االت المعاـش ـح

سبة          ات بـن رع المعاـش غ         ٥,٦الدورية لـف ة لتبـل ي المـئ أـلف    ٢٤٥,٧ـف
سبة             ات بـن رع المعاـش د لـف ي    ٧,٣حالة، وارتفع عدد حاالت التقاـع ـف

راد            ١٠٣,٠المئة ليبلغ  تحقاق أـف االت اـس دد ـح ألف حالة، وارتفع ـع
أـلف    ١٣٣,٠في المئة ليبلغ نحو  ٤,٢العائلة لفرع المعاشات بنسبة 

حالــة، وارتفــع عــدد حــاالت معاشــات العجــز غــير المهــني لفــرع                 
دد         ٩,٧في المئة ليبلغ  ٨,١المعاشات بنسبة  ع ـع ة، وارتـف آالف حاـل

في المئة ليبلغ     ١,٣المعاشات الدورية لفرع األخطار المهنية بنسبة 
آالف حالــة، فــي حيــن انخفــض عــدد حــاالت معاشــات العجــز              ٨,١

ة     ٠,١الجزئي بنسبة    ي المـئ ات           .  ـف االت معاـش دد ـح ا انخـفض ـع آـم
سبة       ستديم بـن غ         ٢,٦العجز الكلي الـم ة ليبـل ي المـئ ي      ١١١ـف ة، ـف حاـل

غ    ١,٥حين ارتفع عدد حاالت مستحقات الورثة بنسبة  في المئة ليبـل
 .آالف حالة ٧,٣

 
 الشؤون الصحية

ن          ًا ـم وـس ـم ـل تظهر المؤشرات الصحية في المملكة تحسنًا ـم
ام                ـع ــة ـل ن وزارة الصــح عام آلخر، ووفقًا ألحدث اإلحصـاءات ـم

واصـل      )  ١٠-١٧جدول رقم )  (م٢٠٠٩(هـ ١٤٣٠ فمن المالـحظ ـت
ة          ـل ـث ـم ـت ـم النمو في مؤشرات الموارد الصحية الرئيسة في المملكة اـل
فــي عــدد الــمــســتــوصــفــات، والــمــســتــشــفــيــات، واألســرة، األطــبــاء              
ه      ـي وـع ـن والممرضين والفئات الطبية المساعدة في القطاع الصحي ـب

 . الحكومي والخـاص
 

ام         ة ـع اـي ـه وبلغ عدد المستشفيات العاملة في المملكة حتى ـن
ق،               ١٥مستشفى بزيادة  ٤٠٨هـ ١٤٣٠ اـب ام الـس ـع ن اـل ى ـع ـف مستـش

و                ٢٤٤وبلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة    ـح ل ـن ـك ى تـش ـف ـش ـت مـس
في  المئة من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة، في حين  ٥٩,٨

ل    ٣٩بلغ عدد مستشفيات الجهات الحكومية األخرى  ـك مستشفى تـش
غ      ٩.٦نحو  ـل في المئة من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة، وـب

و          ١٢٥عدد مستشفيات القطاع الخاص  ـح ل ـن ـك  ٣٠.٦مستشفى تـش
 . من إجمالي عدد المستشفيات في المملكة

 
ة        وزارة الصــح وبلغ عدد مراآز الرعاية الصحية التابعة ـل
اصـة         ٢٠٣٧ ـخ ة اـل ـع مرآزًا، وعدد المستوصفات والعيادات المجـم
ات  .  مستوصفًا وعيادة ١٩٤٤ وبلغ إجمالي عدد األسّرة في مستشفـي

و          ـح ة ـن ـك ا                ٥٥,٩الممـل ـه ـن ر ـم رـي ي            ٣٣,٣أـلف ـس ر ـف رـي أـلف ـس
ي          ٥٩.٥مستشفيات وزارة الصحة تشكل نحو  اـل ـم ن إـج في المئة ـم

ي            ١٠,٨عدد األسرة في مستشفيات المملكة، ونحو    ر ـف رـي أـلف ـس
ألف سرير في  ١١,٨مستشفيات الجهات الحكومية االخرى، ونحو 

 .مستشفيات القطاع الخاص
 

ادة      ٥٤,٩وارتفع عدد األطباء ليبلغ نحو  ب بزـي ألف طبـي
سبتها                 ٢٠٦٥ ادة ـن سابق أي بزـي ام اـل ن الـع ة،      ٣,٩طبيبًا ـع ي المـئ ـف

ألــف طبيــب بمستــشفيات وزارة الــصحة، ونحــو           ٢٥,٨منهــم نحــو    
و              ١٢,٣ رى، ونـح ة األـخ ات الحكومـي شفيات الجـه ب بمسـت ألف طبـي
ووفقــًا لمؤشــرات  .  ألــف طبيــب بمستــشفيات القطــاع الخــاص       ١٦,٨

ـــ بلــغ  ١٤٣٠القطــاع الــصحي الــصادرة عــن وزارة الــصحة لعــام           ه
 ٢,٢معـــــدل األســـــّرة لكـــل ألــــف نسمــــة مــــن الـــسكان حوالـــــي             

و                   سكان نـح ن اـل سمة ـم ل أـلف ـن اء لـك سريــر، فيـما بلغ معدل األطـب
 . طبيب ٢,١

 
ألـــف   ١١٠,٩وبلــغ عـــدد العـــاملين بـــالتمريض حوالــي          

سبتها         ادة ـن م         ٩,٤ممرض وممرضة بزـي ة، منـه ي المـئ ي    ٥٧,١ـف ـف
فــي المئــة بالجهــات الحكوميــة       ٢١,٩المئــة بــوزارة الــصحة ونحــو      

 . في المئة بالقطاع الخاص ٢١,٠األخرى ونحو 

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية
 األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

وزارة 
الصحة

الجهات 
الحكومية 
األخرى

القطاع 
المجموعالخاص

———————————————————————————
٢٠٣٧----١٩٨٦٢٠٣٧----١٩٢٥١٩٨٦----١٩٢٥مراآز الرعاية الصحية

١٩٤٤١٩٤٤----١٨٧١١٨٧١----١١٥٢١١٥٢----المستوصفات الخاصة

٢٢٥٣٩١٢٣٣٨٧٢٣١٣٩١٢٣٣٩٣٢٤٤٣٩١٢٥٤٠٨المستشفيات

٣١٤٢٠١٠٨٢٨١١٢٧١٥٣٥١٩٣١٧٢٠١٠٨٠٦١١٣٦٢٥٣٨٨٨٣٣٢٧٧١٠٨٢٢١١٨٣٣٥٥٩٣٢األّسرة

٢٢٦٤٣١٠٨٠٨١٤٤٦٨٤٧٩١٩٢٤٨٠٢١١٥٩٢١٦٤٤٤٥٢٨٣٨٢٥٨٣٢١٢٣٠٤١٦٧٦٧٥٤٩٠٣األطباء

٥١١٨٨٢١٤٦٢٢١٠٨٥٩٣٧٣٥٥٥٤٢٩٢٣٥٣٦٢٢٣٣٣١٠١٢٩٨٦٣٢٩٧٢٤٢٥٣٢٣٣٠٨١١٠٨٥٨التمريض

٢٧٩٥٨١٦١٦٢٧١٦٨٥١٢٨٨٣٠٢٨١١٧١٨٣٨٤٦٢٥٥٩٢٦٣٤٠١٤٢٠١٦١٩٨٣٣٦٤٠٠٨لفئات الطبية المساعدة*

* عدد الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص ال يشمل عدد الصيادلة بالصيدليات الخاصة.

جدول رقم ١٧-١٠ : إجمالي المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي بالمملكة

١٤٢٩هـ
—–———————————

١٤٣٠هـ
—–———————————

المصدر: وزارة الصحة.

١٤٢٨هـ
—–———————————
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١٨٥ 

ألــف   ٦٤,٠وبلــغ عــدد الفئــات الطبيــة المــساعدة حوالــي         
و            ٥٣,١فرد، منهم نحو  صحة، ونـح وزارة اـل ي    ٣١,٥في المئة ـب ـف

و         ة بالقطـاع        ١٥,٤المئة بالجهات الحكومية األخرى، ونـح ي المـئ ـف

م     .  الخاص اني رـق وى      )  ٢-١٧(ويوضح الرسم البـي داد الـق تطـور أـع
 ■ العاملة وعدد األسّرة بالقطاعـات الصحية بالمملكـة

 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠

آالف   إجمالي األسّرة والقوى العاملة بالقطاعات الصحية في المملكة: ٢-١٧رسم بياني رقم  

اء األطب الممرضون ة الطبية المساعد الفئات  األسّرة
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١٨٦ 

ة                 ك ل م م دن ال ان في م الطلب على خدمات المرافق العامة واإلسك
 . خالل الفترة القادمة

 
وتدل بقية المؤشرات على التغيرات الديموغرافية األخرى  

 ٥,٥الهامة في المملكة، فقد انخفض معدل الخصوبة اإلجمالي من    
مي    ( م ١٩٩٥  -١٩٩٠مولود لكل امرأة خالل الفترة  ال المتوسط الع

رة              ٢,٨إلى ) مولود لكل إمرأة ٣,١ ـ ت ف الل ال رأة خـ مولود لكل إم
مي            ( م ٢٠١٥ -٢٠١٠ ال ع وسط ال ت رأة            ٢,٣الم كل إم ود ل ول ). م

ع        ١١٨وانخفض معدل وفيـات الرضـع من       كل     ( رضي  ١٠٠٠ل
ع     ٩٦المتوسط العالمي    ( م ١٩٧٠في عام )  مولود حي ى  )  رضي إل

ع   ٤٤المتوسط العالمي ( م ٢٠٠٨رضيع في عـام  ١٨ ا   ).  رضي م آ
خامسة                ال دون سن ال كل     ( انخفض معدل وفيات األطف  ١٠٠٠ل

مي           ( م   ١٩٧٠طفل في عام    ١٨٥من ) مولود حي ال ع وسط ال ت م ال
مي      ( م ٢٠٠٨طفل في عام  ٢١إلى )  طفل ١٤٨ ال  ٦٣المتوسط الع
والدة          ).  طفل د ال ن ة ع ك وزاد متوسط العمر المتوقع للفرد في الممل
مي       ( م ١٩٧٥ – ١٩٧٠سنة خالل الفترة  ٥٣,٩من  ال ع المتوسط ال

المتوسط العالمي  ( م ٢٠١٠سنة خـالل عام  ٧٣,٣إلى )  سنة ٥٨,٣
وتتيح مقارنة هذه المؤشرات التعرف على حجم النقلة ).  سنة ٦٩,٣

رة         ـ ـ ت النوعية والكمية على المستوى التنموي  في المملكة خالل ف
 . التحليل

 
 السكان

 خطة التنمية التاسعة
ة     ك تمثل السياسة السكانية حسب خطة التنمية التاسعة للممل

ى       هدف إل العربية السعودية، مجموعة اإلجراءات والبرامج التي ت
و           م ن عدالت ال تحقيق توازن بين الموارد االقتصادية والطبيعية وم
ي                           ال ح عمري ال رآيب ال ت قصوى من ال ادة ال السكاني، واالستف
مؤشرات                         لف ال مخت اء ب ق ان، فضًال عن االرت والمستقبلي للسك
ة                    ي وع حسن ن ت شة وت ي ع م التنموية، ليتواصل ارتفاع مستويات ال

 . الحياة ورفاهية المواطنين

 أهداف الخطة السكانية
ة عن                        ي ل ر بصورة ج بِّ ع ة ت ام ًا ع داف وضعت الخطة السكانية أه

  -:وتشمل اآلتي، التوجهات التنموية للدولة
 .رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ١- 
 .تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية ٢- 
اطق        ٣-  ن ترشيد الهجرة للمراآز الحضرية الكبرى في مختلف م

 .المملكة
 .خفض نسبة الوافدين في الترآيبة السكانية للمملكة ٤- 
ال دون سن                         ٥-  رضع واألطف ال ال ات األطف ي دل وف ع خفض م

 .الخامسة، ووفيات األمومة
درات           ٦-  ق ة، وخاصة ال زيادة فرص االستفادة من الثروة البشري

 .والكفاءات الشابة
 

 السياسة السكانية لخطة التنمية التاسعة 
ا      • ضاي ق نشر الوعي بالقضايا السكانية لتوضيح مدى ارتباطها ب

المرئية، والمسموعة، (  التنمية عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة
 ).والمقروءة

هـ الصادرة     ١٤٣١ُتشير النتائج األولية لتعداد السكان عام  
ة           ي رب ع ة ال ك ل عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات في المم

ام           ة في ع حو       ٢٠١٠السعودية   إلى بلوغ سكان المملك  ٢٧,١م ن
ة            ٦٨,٩مليون نسمة، شكل السكان السعوديون منهم نحو     ئ م في ال

 ٣١,١، فيما شكل السكان غير السعوديين نحو ) مليون نسمة ١٨,٧(
 ). مليون نسمة ٨,٤(في المئة  

 
ة، أشارت أحدث                         ك ل م م ال ة ب ل ام ع وى ال ق وعلى صعيد ال

ن   اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الخدمـة المدنية إلى بلوغ العاملي
ن             ( في القطاع الحكومي    ي ودي ر سع ون وغي ودي ام        )  سع ة ع اي ه ن ب

طاع           ٩٥٩,٨م نحو ٢٠١٠ ق ن في ال ألف عامل، أما بالنسبة للعاملي
ات        )  سعوديون وغير سعوديين( الخاص  ان ي ب فقد أوضحت أحدث ال

ام       حو       ٢٠١٠الصادرة عن وزارة العمـل بلوغهم نهايـة ع  ٧,٠م ن
 . م٢٠٠٩مليون عامل بنهاية عام  ٦,٩مليون عامل مقابل 

 
تضح أن                      ان، ي سك ل ة ل ي وغراف م دي وبدراسة التطورات ال

وى                 ى مست وًا عل م عات ن م المجتمع السعودي يعد من أسرع المجت
ًا خالل            ب ري ق ان ت العالم، إذ ُتشير التقديرات إلى تضاعف عدد السك

ون   ١٥,٢العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد سكان المملكة من  ملي
ام        حو          ١٩٩٠نسمة في ع ى ن ام                 ٢٧,١م إل ة في ع ون نسم ي ل م

ى     .  م٢٠١٠ وبمقارنة نسب النمو السكاني بالمتوسطات األخرى عل
اون                            ع ت ة ال ظم ن ة ودول م ي ام ن دول ال ة وال ي رب ع مستوى الدول ال
و                         م ن عدالت ال إن م م، ف ال ع وى ال ى مست االقتصادي والتنمية وعل
دول األخرى                  و في ال م ن عدالت ال السكاني في المملكة تزيد عن م

ة      .  بنسب متفاوتة ك ل م م فبينما بلغ معدل النمو السنوي السكاني في ال
حو     )  م١٩٩٥ـ ١٩٩٠( خالل الفترة  غ خالل                 ٢,٣ن ل ة، ب ئ م في ال

ة               ١,٧الفترة نفسها بالنسبة  للدول النامية  ظم ن ة، ودول م ئ م في ال
ة            ٠,٧التعاون االقتصادي والتنمية  ع م جت م م ال ع في المئـة ودول ال

آذلك يتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي السكاني في  .  في المئة ١,٦
 ١,٩في المئة، و    ١,٩نحو )  م٢٠١٥ـ ٢٠١٠( المملكة خالل الفترة 

ة، ودول                      ١,١في المئة للدول العربية، و  ي ام ن دول ال ل ة ل ئ م في ال
م                  ٠,٤منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ال ع ة ودول ال ـ ئ م في ال

ى      .  في المئة ١,١مجتمعة  ة إل ك ويعزى ارتفاع النمو السكاني بالممل
ة   ي . التحسن  المستمر في الظروف االقتصادية والصحية واالجتماع

صادي                                  ت كل االق ي ه رة في ال م ست م طورات ال ت ى أن ال ة إل إضاف
ارات                م ث ت ى جانب اس ة، إل واالستثمارات الكبيرة في البنية التحتيـ
رة من                      ـ ي ب داد آ دام أع ق ت ي اس القطاع الخـاص جميعها ساهمت فـ

م ٢٠١٠العمالة غير السعودية من خارج المملكة، التي شـكلت عام   
 .في المئة من عدد السكان في المملكة ٢٣,٤حوالي 

 
ح        وض م       ( وي دول رق ات       )  ١-١٨ج اه ج االت اص ب خ ال

ان           ة سك ب الديموغرافية والتنموية المقارنة، الزيادة المّطردة في نس
ة  في               ٧٦,٦الحضر إلى إجمالي السكان في المملكة من    ئ م في ال

ة         ٤٢,٦المتوسط العالمي   ( م ١٩٩٠عام  ئ م ى    )  في ال في     ٨٢,١إل
ام                                      ي ع ان ف ك ي الس ال م ن إج ة م ئ م  م ٢٠١٠ال

ة                 ).  في المئة ٥٠,٥المتوسط العالمي ( ارن ق ة م ع ف رت ة م ب وهي نس
ى     .  بالمتوسط العالمي ويتوقع أن يؤثر النمو المستمر لهذه النسبة عل

 السكان والقوى العاملة                     
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١٨٧ 

ة             ـ ـ ي وراث راض ال ة األمـ الزواج، والتوســع في برنامج مراقب
ر                ي وف وسع في ت ت ا، وال بين األطفــال حديثي الوالدة وعالجه
رة،               ـ ـ ك ب م والدات ال ال ال ـ خدمــات الرعايــة الصحيــة ألطفـ
رار    م واألطفـال المولودين ناقصي الوزن، باإلضافة إلى االست
ال ضد األمراض                ألطف وسع ل م ن ال حصي ت امج ال رن في ب

 .الساريـة
وسع في خدمات                    • ت يف ال ث ك تشجيع سلوك اإلنجاب اآلمن وت

ة   األمومة والطفولة، من خالل برامج التثقيف والتوعية الصحي
رضاعة     بالوسائل المباعدة بين الوالدات، عن طريق تشجيع ال
رة أو                       ك ب ار م حمل في أعم الطبيعية لمدة أطول، وتجنب ال
ات، وخاصة                           ه ألم ي ل ذائ غ وضع ال ال ام ب م ت متأخرة، وااله
ل،                   حوام ساء ال ن دم وسط ال ر ال صغيرات السن، ومكافحة فق
ة                    ي طب ة ال اي رع ر خدمات ال ي وف واالستمرار في التوسع في ت
ة         ي طب ة ال للحوامل، وخدمات التوليد، وتشجيع األمهات للمتابع

 .بعد الوالدة

دن                              • م حو ال ة ن ي ران م ع ة وال صادي ت ة االق ي م ن ت توجيه جهود ال
حكومي                          اق ال ف ادة اإلن رة، من خالل زي ي المتوسطة والصغ

درات       واالستثمار الخاص ق ر ال في المناطق األقل نمًوا، وتطوي
اإلدارية والتنظيمية والبنية التحتية للمدن المتوسطة والصغيرة، 

 .ودعم إنشاء تجمعات سكانية جديدة
ة      • اب توظيف الثروة البشرية التي يغلب عليها الفئات العمرية الش

خاص    لتعزيز جهود التنمية  وتلبية متطلبات القطاعين العام وال
 .من الكفاءات

ا،             • جه رام وسع في ب دعم الصناديق والمؤسسات التمويلية والت
ل   وخاصة برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف، فضًال عن تموي
ة                           ال م ع ل دام ل خ ة االست ف ي ث وسطة آ ت م المشاريع الصغيرة وال

 .الوطنية، وخاصة في المناطق األقل نمًوا
ا من                        • ره ة وغي ي وراث األمراض ال ة ب دل اإلصاب خفــض مع

ل                      ب ي ق طب فحص ال ق شرط ال ي خــالل ضمان االلتزام بتطب

الدولالدولالعام

العالمالناميةالعربية(الفترة)

———————————————————————
١٩٩٠١٥,٢٢٢٦,٤٤٣٥٢,٩٩١١٥٢٩٠,٤مجموع السكان (مليون نسمة)

٢٠١٠٢٧,١٣٤٨,٢٥٨٤٣,٤١٠٢٦,٣٦٩٠٨,٧
٢٠٢٠٣٦,٥٤٧٧,٩٧١٦٩١٠٩٣,٣٨٣٠٨,٩

١٩٩٠٢,٣٢,٤١,٧٠,٧١,٦- ١٩٩٥معدل النمو السنوي للسكان
٢٠١٠١,٩١,٩١,١٠,٤١,١- ٢٠١٥(نسبة مئوية)

١٩٩٠٧٦,٦٤٩,٢٣٦,٣٧٢٤٢,٦سكان الحضر (بالمدن)
٢٠١٠٨٢,١٥٥,٣٤٧٧٧,١٥٠,٥(نسبة مئوية من إجمالي السكان)

١٩٩٠٧٩,٢٨٧,٨٦٥٤٩,١٦٥,٤معدل اإلعالة
٢٠١٠٥٣,٦٦١,٩٤٩,٣٤٩,٧٥٤(نسبة مئوية من العاملين ١٥-٦٤)

١٩٩٠٥,٥٤,٧٣,٣١,٧٣,١-١٩٩٥معدل الخصوبة اإلجمالي
٢٠١٠٢,٨٢,٦٢,٦١,٦٢,٣-٢٠١٥(مولود لكل امرأة)

٢٠٠٨١٨٣٨٤٠٥٤٤معدل وفيات الرضع
(لكل ١٠٠٠ مولود حي)

٢٠٠٨٢١٥٠٥٠٦٦٣معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
(لكل ١٠٠٠ مولود حي)

٢٠١٠٧٣,٣٦٩,١٦٧٨٠,٣٦٩,٣متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)

٢٠٠٥١٣٥١٧٦٧١٦٥٢٨٢٢٩١٩٧٩٥٤٣نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
٢٠٠٧١٥٤٢٤٨٢٠٢٥٣٥٧٣٢٦٤٧٩٩٧٢(بالدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية)

٢٠١٠١٦٢٤٥٤٧٧٤٤٩٥٢٤٠٩٧٦٩١٢٠

منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية

* المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات  - وزارة االقتصاد والتخطيط ، وتقرير التنمية البشـرية  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ – برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .

جدول رقم ١٨-١ : االتجاهات الديموغرافية والتنموية المقارنة

المملكة العربية 
السعودية * 

المصدر: تقرير التنمية البشـرية  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠– برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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١٨٨ 

ي         ٢-١٨جدول رقم   (المئة من إجمالي سكان المملكة  ان ي ، ورسم ب
 ).١-١٨رقم 

 
ام           م حسب    ٢٠١٠ومن حيث توزيع سكان المملكة في ع

حو    المناطق االدارية، تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة األولى  بن
في المئة، تليها منطقة الرياض في   ٢٥,٥مليون نسمة وبنسبة  ٦,٩

ة          ٦,٨المرتبة الثانية بنحو  ب س ن ة،          ٢٥,٠مليون نسمة وب ئ م في ال
مليون نسمة وبنسبة  ٤,١والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنحو 

ة                      ١٥,١ ب رت م ال د أتت ب ق ة ف ي ال في المئة، أما منطقة الحدود الشم
ي        ١,٢مليون نسمة وبنسبة  ٠,٣األخيرة بنحو  ال في المئة من إجم

 ).٣-١٨جدول رقم (سكان المملكة، 
 

حة                ر أحدث اإلحصاءات الصادرة عن مصل ا تشي م آ
ى         ط إل خطي اإلحصاءات العامة والمعلومات بوزارة االقتصاد والت

غ      ٢٠٠٩زيادة عدد المواليد لعام  ل ب ادة          ٦٠١٩٤٩م لي زي ودًا ب ول م
د                          ٣٨٢٣مقدارها  ي وال م غ عدد ال ل ق، وب اب ام الس ع مولودًا عن ال

مولودًا من الذآور و  ٢٥٧٩٨٧مولودًا منهم  ٥٠٣٦٨٩السعوديين 

ا،                        • ه ة وجودت ام ع خدمات ال ة ال ي وع ن ن االستمرار في تحسي
 .التعليمية والصحية واالجتماعية

خاصة         • ة وال ي تحقيق المزيد من التكامل بين المبادرات الحكوم
ام          إلسه في مجاالت توفير فرص العمل، وتوطين الوظائف ل

 .في رفع المستوى المعيشي للسكان
 

صادرة من      وتشير النتائج األولية للتعداد العام للسكان ال
صاد                      وزارة االقت ات ب ة والمعلوم صاءات العام صلحة اإلح م

ام             ة في ع غ نحو       ٢٠١٠والتخطيط إلى أن عدد سكان المملك م بل
و          ٢٧,١ سبة نم سابق                 ١,٨مليون نسمة بن ام ال ة عن الع في المئ

سمة     ٢٦,٧المقدر بنحو  ون ن سبة           .  ملي سعوديون ن سكان ال شكل ال
سمة     ١٨,٧(في المئـة مـن إجمـالي عـدد السكان  ٦٨,٩ ون ن ، )مليـ

سبة                 سعوديين بن سكان غير ال ة من           ٣١,١بينما شكل ال في المئ
 ). مليون نسمة ٨,٤(إجمالي التعداد 

 
ج                      ائ ت ى ن اًء عل ن جنس ب ويتوزع سكان المملكة حسب ال

ور،          ٥٧,٠م بما نسبته ٢٠١٠التعداد عام  ة ذآ ئ م في     ٤٣,٠في ال
ا      المئة إناث من جملة السكان، وشكل السكان السعوديون الذآور م

ه                ٣٥,١نسبته  ت ب ا نس اث م ة واإلن ة من             ٣٣,٨في المئ ئ م في ال
ا                    ن م ي ودي ر السع ذآور غي ان ال إجمالي السكان، بينما شكل السك

ه      ٢١,٩نسبته  ت في      ٩,٢في المئة واإلناث غير السعوديات ما نسب

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

م٢٠٠٩عام  م٢٠١٠عام 

مة
نس

ن 
يو
مل

ية لتعداد للسكان: ١- ١٨رسم بياني رقم   التوزيع السكاني للمملكة من واقع النتائج األول

ذآور سعوديون إناث سعوديات ذآور غير سعوديين إناث غير سعوديات إجمالي الذآور إجمالي اإلناث إجمالي السكان

النسبةالنمو٢٠١٠**٢٠٠٩*
———————————

٩٣٠٧٥٥٠٩٥٢٧١٧٣٢,٤٣٥,١ذآور
٣٣,٨-٩٢٣٥٦٩٦٩١٨٠٤٠٣٠,٦إناث

١٨٥٤٣٢٤٦١٨٧٠٧٥٧٦٠,٩٦٨,٩إجمالي

٥٧٠٦٠٥٠٥٩٣٢٩٧٤٤,٠٢١,٩ذآور
٢٤١١٥٦١٢٤٩٦٤٢٧٣,٥٩,٢إناث

٨١١٧٦١١٨٤٢٩٤٠١٣,٨٣١,١إجمالي

١٥٠١٣٦٠٠١٥٤٦٠١٤٧٣,٠٥٧,٠ذآور
١١٦٤٧٢٥٧١١٦٧٦٨٣٠٠,٣٤٣,٠إناث

٢٦٦٦٠٨٥٧٢٧١٣٦٩٧٧١,٨١٠٠,٠إجمالي

جدول رقم ١٨-٢ : إحصاءات سكان المملكة حسب الجنس

اإلجمالي

سعوديون

الجنسية  
والجنس
———

غير سعوديين

* تقديرات منتصف العام.   ** نتائج أولية للتعداد عام ١٤٣١هـ .
المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومـات  - وزارة االقتصاد والتخطيط.

النسبةالجملةاناثذآورالمنطقة ———————————
٣٩٨٣٣٥٨٢٧٩٣٧٨٨٦٧٧٧١٤٦٢٥,٠الرياض

٣٩١٤٢٢٥٣٠٠٠٧٨١٦٩١٥٠٠٦٢٥,٥مكة المكرمة
٩٨٥٥٣٤٧٩٢٣٩٩١٧٧٧٩٣٣٦,٦المدينة المنورة

٦٩٣٨٩٣٥٢١٩٦٥١٢١٥٨٥٨٤,٥القصيم
٢٤٢٣٦٦٩١٦٨٢١١١٤١٠٥٧٨٠١٥,١الشرقية
١٠٣٨٢٨٤٨٧٥١٠٨١٩١٣٣٩٢٧,١عسير
٤٣٨٥٤١٣٥٢٩٩٤٧٩١٥٣٥٢,٩تبوك
٣٢٦٤٦٦٢٧٠٦٧٨٥٩٧١٤٤٢,٢حائل

١٧٤١٧٢١٤٦٣٥٢٣٢٠٥٢٤١,٢الحدود الشمالية
٧٣٦٨٨٨٦٢٨٢٢٢١٣٦٥١١٠٥,٠جازان
٢٧٨٣١٦٢٢٧٣٣٦٥٠٥٦٥٢١,٩نجران
٢١٨١٩١١٩٣٦٩٧٤١١٨٨٨١,٥الباحة
٢٤٨٦١٠١٩١٣٩٩٤٤٠٠٠٩١,٦الجوف

١٥٤٦٠١٤٧١١٦٧٦٨٣٠٢٧١٣٦٩٧٧١٠٠اإلجمالي 

جدول رقم ١٨-٣ : إحصاءات سكان المملكة حسب المناطق اإلدارية 
والجنس في عام  ٢٠١٠م*

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة االقتصاد 
والتخطيط.              *نتائج أولية للتعداد عام ١٤٣١هـ.
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١٨٩ 

ر                                 ٢٤٥٧٠٢ د غي ي وال م غ عدد ال ل ا ب م ن ي اث، ب ودًا من اإلن ول م
ذآور و               ٥٠٣٢٨مولودًا منهم  ٩٨٢٦٠السعوديين  ودًا من ال ول م
 .مولودًا من اإلناث ٤٧٩٣٢

 
م ٢٠٠٩آما أشارت اإلحصاءات إلى أن عدد الوفيات لعام  

ام      ١٦٤٨حالة وفاة بزيادة مقدارها  ٩٨٢٨٩بلغ  ع حالة وفاة عن ال
م    ٧٥٩٨٠السابق، وبلغ عدد الوفيات من السعوديين  ه حالة وفاة من

اث،           ٣٤٢٩٨حالة وفاة من الذآور، و ٤١٦٨٢ اة من اإلن حالة وف
م       ٢٢٣٠٩آما بلغ عدد الوفيات من غير السعوديين  ه ن حالة وفاة م

ومن .  حالة وفاة من اإلناث ٥٨٢٢حالة وفاة من الذآور و ١٦٤٨٧
دى             ة ل خصوب دل ال ع ناحية أخرى، أشارت اإلحصاءات إلى أن م

ام           ٣,٢٥السعوديات قد انخفض إلى  ع رأة ل م ٢٠٠٩مولود لكل ام
دل       .  مولود لكل امرأة ٣,٣١بينما آان في العام السابق  ع غ م ل وقد ب

 ٢,٣٣م ما مقداره ٢٠٠٩الخصوبة اإلجمالي لغير السعوديات لعام 
ام                ٢,٣٥مولود لكل امرأة منخفضًا من  ع رأة في ال كل ام مولود ل

 ).٤-١٨جدول رقم (السابق 
 

 القوى العاملة 
 خطة التنمية التاسعة

ق          ي حق ت تعد تنمية القوى البشرية إحدى الرآائز األساسية ل
ارات       ه م التنمية الشاملة واستدامتها، لدورها المحوري في صقل ال
ة                ي م ل ع ا ال ه ب وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوان
اجات سوق       والمهنية والتقنية الالزمة لتلبية متطلبات التنمية واحتي

 . العمل اآلنية والمستقبلية
 

ا                       ه ي امى ف ن ت ي ت ت ة ال ن راه وفي ظل األوضاع العالمية ال
ي          ـ ن ق ت اتجاهات العولمة االقتصادية، وتتسـارع معدالت التطور ال
ن                حسي ح ت دول، أصب ل لتضفي بعدًا جديدًا لمفهوم الميزة النسبية ل
ى                       ا عل ه درت ة، وق ي اج ت ا اإلن ه اءت ف نوعية القوى العاملة، ورفع آ
ل                    ائ وس ة إحدى ال ث دي ح ة ال ي ن ق اإلبداع واالبتكار في المجاالت الت
ز       زي ع الهامة الستيعاب االبتكارات العلمية والتقنيات المتطورة، وت
صاد                          ت اج في االق دم رار االن م ى است ي عل قدرة االقتصاد المحل
ا                                ه اج ت ة وإن رف ع م ساب ال ت ى اآ درة عل ق العالمي، وأصبحت ال
دم     ـ ق وتجسيدها في المنتجات والسلع هي العنصر األهم في قيـاس ت

 .األمم وازدهارها
 

وتأتي خطة التنمية التاسعة معززة لهذه الجهود في االستمرار في         
ة                ة ومالئم ير فرص عمل آافي ة، وتوف ة الوطني تنمية القوى العامل
اه        من حيث األجر، وتحقيق مستوى تنافسي للعمالة الوطنية في اتج
ير خدمات          ى توف التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، باإلضافة إل

 .سوق العمل وتطويرها

 أهداف تنمية القوى العاملة

تتمثل أهداف تنمية القوى العاملة في خطة التنمية التاسعة في                        
 : اآلتي
ة                   -١ ي ب ل ت ا ل ًي ل م ا وع ًي م ل رفع مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية ع

 .متطلبات التحول إلى مجتمع المعرفة
افسة               -٢ ن م ى ال ا عل ه درت تحسين إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة ق

 .المتكافئة في سوق العمل
تحقيق التوازن النسبي في هيكل األجور والتوظيف في سوق          -٣

 .العمل
ن   -٤ زيادة معدالت المشارآة في سوق العمل، ودعم فرص التمكي

 .االقتصادي للمرأة السعودية
عدالت                            -٥ ن من خفض م كِّ َم ا ُي م ده، ب ي رش دام وت ضبط االستق

 .البطالة
ة    -٦ م تحسين خدمات سوق العمل وتوسعتها، لتلبية متطلبات العول

 .ولتعزيز فرص التكامل الخليجي
 

 سياسات القوى العاملة وسوق العمل
 -:تشتمل هذه السياسات على ما يلي

 دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات  •
 .نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل  
دريب        • ت م وال وضع معايير للتدريب التقني والمهني، ودعم التعلي

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
————————————

عدد المواليد
سعوديون
٢٥٠٤٥٣٢٥٣٥٦٩٢٥٥٦٣٤٢٥٧٩٨٧ذآور
٢٣٨٥٢٧٢٤١٤٩٤٢٤٣٤٦١٢٤٥٧٠٢أناث

٤٨٨٩٨٠٤٩٥٠٦٣٤٩٩٠٩٥٥٠٣٦٨٩اإلجمالي 
غير سعوديين
٥١٣٤٤٥١٢٣٨٥٠٧٢٣٥٠٣٢٨ذآور
٤٨٨٩٩٤٨٧٩٨٤٨٣٠٨٤٧٩٣٢أناث

١٠٠٢٤٣١٠٠٠٣٦٩٩٠٣١٩٨٢٦٠اإلجمالي 
إجمالي المواليد 

٣٠١٧٩٧٣٠٤٨٠٧٣٠٦٣٥٧٣٠٨٣١٥ذآور
٢٨٧٤٢٦٢٩٠٢٩٢٢٩١٧٦٩٢٩٣٦٣٤أناث

٥٨٩٢٢٣٥٩٥٠٩٩٥٩٨١٢٦٦٠١٩٤٩اإلجمالي 

عدد الوفيات
سعوديون
٣٩٩٥٢٤٠٥٠٠٤١٠٥٢٤١٦٨٢ذآور
٣٢٩٩١٣٣٤٠٨٣٣٨٤٠٣٤٢٩٨أناث

٧٢٩٤٣٧٣٩٠٨٧٤٨٩٢٧٥٩٨٠اإلجمالي 
غير سعوديين
١٥١٣٣١٥٥٣٨١٥٩٨٠١٦٤٨٧ذآور
٥٦٧٦٥٧٢٠٥٧٦٩٥٨٢٢أناث

٢٠٨٠٩٢١٢٥٨٢١٧٤٩٢٢٣٠٩اإلجمالي 
إجمالي الوفيات 

٥٥٠٨٥٥٦٠٣٨٥٧٠٣٢٥٨١٦٩ذآور
٣٨٦٦٧٣٩١٢٨٣٩٦٠٩٤٠١٢٠أناث

٩٣٧٥٢٩٥١٦٦٩٦٦٤١٩٨٢٨٩اإلجمالي 

معدل الخصوبة
٣,٤٦٣,٣٩٣,٣١٣,٢٥سـعـوديــون
٢,٣٧٢,٣٦٢,٣٥٢,٣٣غير سعوديين
٣,٢٢٣,١٧٣,١٠٣,٠٤اإلجـمـالــــي 

جدول رقم ١٨-٤ : عدد المواليد والوفيات ومعدل الخصوبة في المملكة 

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة  والمعلومات — وزارة االقتصاد 
والتخطيط.
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١٩٠ 

ذآور              ٣,٧٤مليون فرد منهم  ٤,٣١السعوديين  رد من ال ون ف ي مل
 . في المئة من إجمالي قوة العمل ٤٣,٤بنسبة 

 
ات             ئ ف ة حسب ال ك وبالنظر إلى توزيع قوة العمل في الممل

ات         ٣٤إلى  ٣٠العمرية فإن الفئة العمرية من  ئ ف ر ال ب سنة تمثل أآ
ي   ٢١,٠مليون فرد وبنسبة  ١,٨١العمرية بعدد  في المئة من إجمال

ى        ٢٥قوة العمل وأن الفئات العمرية من  ة إل ل             ٤٤سن ث م ة  ت ن س
دد         ٧٠,٧نسبة  ع ون       ٦,٠٩في المئة من إجمالي قوة العمل وب ي ل م

ات    ١٩سنة إلى  ١٥فرد، بينما الفئة العمرية من  ئ سنة تمثل أقل الف
ي        ٠,٦مليون فرد وبنسبة  ٠,٠٥العمرية بعدد  ال في المئة من إجم

ة حسب                      .  قوة العمل ك ل م م عمل في ال وة ال أما من ناحية توزيع ق
ة من       ب المناطق اإلدارية فإن منطقة الرياض تستحوذ على أآبر نس

رد،      ٢,٣٥في المئة وبعدد  ٢٧,٣إجمالي قوة العمل وتبلغ  ون ف ملي
في   ٢٦,٢مليون فرد وبنسبة  ٢,٢٥تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 

دد        ع ون       ١,٣٠المئة، وتأتي المنطقة الشرقية بالمرتبة الثالثة ب ي ل م
في المئة، أما أقل المناطق استحواذًا لقوة العمل    ١٥,١فرد وبنسبة 

ة      ب دد                ١,٠فهي منطقة الحدود الشمالية بنس ع ة وب ئ م  ٠,٠٨في ال
إن      .  مليون فرد ة ف ك ومن حيث الحالة التعليمية لقوة العمل في الممل

حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمثلون أعلى نسبة من قوة 
ة    ١,٨٧في المئة وبعدد  ٢١,٧العمل بمقدار  ل مليون فرد، يليهم حم

ة،    ٢٠,١مليون فرد وبنسبة  ١,٧٣الشهادة المتوسطة بعدد  ئ في الم
رد          ١,٦٦ثم حملة شهادة البكالوريوس أو الليسانس بعدد    ون ف ي ل م

وراه            ١٩,٢وبنسبة  ت دآ ة درجة ال ل في المئة، أما أقل نسبة فهم حم
رد          ٠,٠٣في المئة وبعدد  ٠,٤بمقدار  ـ ون فـ ـ م      ( مليـ دول رقـ ـ جـ

٦-١٨.( 
 

 العاملون في القطاع الحكومي 
ة                      خدم ُتشير أحدث اإلحصاءات الصادرة عن وزارة ال

حكومي           ون    ( المدنية إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع ال ودي سع
ام        )  وغير سعوديين ة ع اي حو       ٢٠١٠بنه ألف عامل         ٩٥٩,٨م ن

ة             ١,٩بزيادة عن العام السابق بلغت نسبتها  ب غ نس ل ب ة، وت ئ في الم
ن في        ي ل السعوديين العاملين في القطاع الحكومي إلى إجمالي العام

 .في المئة ٩٢,٢نفس القطاع حوالي 

ة        ي وطن عمل              ( المستمر لقوة العمل ال ى رأس ال دريب عل ت ، ) ال
 .ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات تطوير المهارات

ة            • ال م ع ة ال ي اج ت دعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إن
 .الوطنية

 . دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مالًيا وإدارًيا وفنًيا •
رار في                 • م دة واالست واف ة ال ال م الترشيد التدريجي واالنتقائي للع

فق مع                     ت ا ي م ة، وب ال م ع ك ال تطوير أسس واقعية في استقدام تل
 .احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة في قوة العمل الوطنية

اطق                      • ن ن م ي وازن ب ت م صادي ال ت دعم جهود تحفيز النشاط االق
عمل                وة ال ق عمل ل المملكة، وتحقيق التوازن في توفير فرص ال

 .الوطنية
م                       • دي ق ط ت دة، ورب دي ج ة ال صادي ت دن االق م دعم االستثمار في ال

ة          ة، إضاف ي وطن التسهيالت في هذه المدن بتوظيف قوة العمل ال
طاع                       ق ل ز ل م حواف دي ق ى ت ة عل إلى تشجيع الجهات ذات العالق

 .الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية
ة           • ي وطن من    -دعم الجهود المبذولة لزيادة مشارآة قوة العمل ال

 .في سوق العمل -الجنسين 
 .تطوير نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العمل ونشرها •
دعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات مكاتب  •

 .العمل
 

 قوة العمل
ام      هـ ١٤٣٠تشيــر تقديــرات بحــث القـــوى العاملـة لعـــ

ومات     )  م٢٠٠٩(  ل ع الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والم
ي         ) ٥-١٨جدول رقم (وزارة االقتصاد والتخطيط  - ال ى أن إجم إل

مليون فرد  ٧,٣٣مليون فرد منهم  ٨,٦١قوة العمل في المملكة بلغ 
غ                   ٨٥,١من الذآور بنسبة  ل ل، وب م ع وة ال ي ق ال في المئة من إجم

رد          ٧,٠٧مليون فرد منهم    ٨,١٥إجمالي عدد المشتغلين  ون ف ي ل م
عمل                   ٨٢,١من الذآور بنسبة  وة ال ي ق ال ة من إجم ئ ا   .  في الم م آ

رد     ٤,٢٩أظهرت التقديرات أن قوة العمل السعودية بلغت  مليون ف
ة            ٣,٥٨منهم  ب س ن ذآور ب ة من             ٤١,٦مليون فرد من ال ئ م في ال

ن      ي ون       ٣,٨٤إجمالي قوة العمل، وبلغ عدد المشتغلين السعودي ي ل م
ة من        ٣٨,٧مليون فرد من الذآور بنسبة  ٣,٣٣فرد منهم  ئ م في ال

ا                  .  إجمالي قوة العمل ه إن ة ف ودي ر السع عمل غي أما بالنسبة لقوة ال
ة         ٣,٧٥مليون فرد منهم  ٤,٣٢بلغت  ب س ن مليون فرد من الذآور ب
ر         ٤٣,٥ ن غي ي ل في المئة من إجمالي قوة العمل، وبلغ عدد المشتغ

جملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآورالجنسية
—————————————————————
٣٥٨٠٧٩٠٧٠٥٧٢٥٤٢٨٦٥١٥٣٣٣٢٦٢٨٥٠٥٣٤٠٣٨٣٧٩٦٨٢٤٨١٦٢٢٠٠٣٨٥٤٤٨٥٤٧سعوديون

٨٣,٥١٦,٥١٠٠,٠٨٦,٨١٣,٢١٠٠,٠٥٥,٣٤٤,٧١٠٠,٠النسبة للجملة
٤١,٦٨,٢٤٩,٨٣٨,٧٥,٩٤٤,٦٢,٩٢,٣٥,٢النسبة لإلجمالي
٣٧٤٧١٩٠٥٧٧٢٩٦٤٣٢٤٤٨٦٣٧٣٦٨١٠٥٧٣٢١٤٤٣١٠٠٢٤١٠٣٨٠٤٠٨٢١٤٤٦٢غير  سعوديين
٨٦,٧١٣,٣١٠٠,٠٨٦,٧١٣,٣١٠٠,٠٧١,٨٢٨,٢١٠٠,٠النسبة للجملة
٤٣,٥٦,٧٥٠,٢٤٣,٤٦,٧٥٠,١٠,١٠,٠٠,٢النسبة لإلجمالي

٧٣٢٧٩٨٠١٢٨٣٠٢١٨٦١١٠٠١٧٠٦٩٤٣٨١٠٧٨٥٥٤٨١٤٧٩٩٢٢٥٨٥٤٢٢٠٤٤٦٧٤٦٣٠٠٩اإلجمالي 
٨٥,١١٤,٩١٠٠,٠٨٢,١١٢,٥٩٤,٦٣,٠٢,٤٥,٤النسبة لإلجمالي

المصدر: تقديرات بحث القوى العاملــة - مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات  - وزارة االقتصاد والتخطيط .

جدول رقم ١٨-٥ : قوة العمل حسب الجنس والجنسية لعام ٢٠٠٩م

قوة العمل
—————————————

العاطلون المشتغلون
—————————————————————————
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١٩١ 

ذآور            غ عدد ال ل أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فقد ب
خفاض عن         (ألف عامل  ٣٣,٧م حوالي ٢٠١٠بنهاية عام  بنسبة ان

اث       )  في المئة ٧,٠العام السابق بلغت  ألف     ٤١,٤آما بلغ عدد اإلن
جدول ) ( في المئة ٦,٥بنسبة زيادة عن العـام السـابق بلغت ( عامـلة 

 ).٢-١٨، ورسم بياني رقـم ٧-١٨رقـم 
 

  متوسط األجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي
خ           ٢٣/ صدر أمر ملكي برقــم أ  ـ ـ اريـ هـ       ١٤٣٢/٣/٢٠وت

ة          )  م٢٠١١/٢/٢٣(  ب س ن ى  %)  ١٥( بإضافة بدل غالء المعيشة ب إل

وحسب الجنسية يتوزع عدد العاملين في القطاع الحكومي     
ادة        ( ألف عامل سعودي    ٨٨٤,٧م إلى ٢٠١٠بنهاية عام  ة زي ب س ن ب

ر           ٧٥,١، و ) في المئة ٢,١عن العام السابق بلغت  امل غي ألف عـ
 ).بنفس العدد العام السابق(سعودي 

 
ة          اي ه ن وبالنسبة للعاملين السعوديين ، فقد بلغ عدد الذآور ب

ام               ( ألف عامل    ٥٨٩,٦م حوالي ٢٠١٠عام  ع ادة عن ال ة زي ب س ن ب
ي              ) في المئة ١,٠السابق بلغت  اث حوال غ عدد اإلن  ٢٩٥,١آما بل

 ).في المئة ٤,٤بنسبة زيادة عن العام السـابق بلغـت (ألف عاملة 

النسبة لقوة العملالعاطلونالنسبة لقوة العملالمشتغلونالنسبة لإلجمالي قوة العمل الفئات العمرية
١٥٤٧٩٨٣٠,٦٣٥٥٥٢٧٤,١١٢٤٣١٢٥,٩ الى ١٩
٢٠٦٥٦٠٩٦٧,٦٤٥٧٦٥٦٦٩,٨١٩٨٤٤٠٣٠,٢ الى ٢٤
٢٥١٤٢٣٢٩٨١٦,٥١٢٤٠٩٦٥٨٧,٢١٨٢٣٣٣١٢,٨ الى ٢٩
٣٠١٨١٠٤٠٤٢١,٠١٧٥٧٣٨٧٩٧,١٥٣٠١٧٢,٩ الى ٣٤
٣٥١٦٢٣٩٣٦١٨,٩١٦١٣١٧٢٩٩,٣١٠٧٦٤٠,٧ الى ٣٩
٤٠١٢٢٩١٨١١٤,٣١٢٢٥٥٩٢٩٩,٧٣٥٨٩٠,٣ الى ٤٤
٤٥٨٣٦١٦٨٩,٧٨٣٣٧٣٣٩٩,٧٢٤٣٥٠,٣ الى ٤٩
٥٠٥٠٤٤٨٣٥,٩٥٠٤٤٨٣١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٥٤
٥٥٢٧٦٨٠٩٣,٢٢٧٦٨٠٩١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٥٩
٦٠١٠٥٦٧١١,٢١٠٥٦٧١١٠٠,٠٠٠,٠ الى ٦٤
٦٥٩٦٩٧٢١,١٩٦٩٧٢١٠٠,٠٠٠,٠ فأآثر

المنطقة اإلدارية
٢٣٥١٤٩٢٢٧,٣٢٢٦٧١٩٩٩٦,٤٨٤٢٩٣٣,٦الرياض

٢٢٥٤٨٦١٢٦,٢٢١٤٧٥٤٨٩٥,٢١٠٧٣١٣٤,٨مكة المكرمة
٥٠٩٨٥٨٥,٩٤٧٦٣٩٧٩٣,٤٣٣٤٦١٦,٦المدينة المنورة

٣٩٢١١٠٤,٦٣٧٣٠٨٣٩٥,١١٩٠٢٧٤,٩القصيم
١٣٠٣٣٥٠١٥,١١٢٣٥٧٧٩٩٤,٨٦٧٥٧١٥,٢الشرقية
٥٦٠٥٦٨٦,٥٥٣٤١٧٠٩٥,٣٢٦٣٩٨٤,٧عسير
٢٢٨٧١٩٢,٧٢١٥٥٤٩٩٤,٢١٣١٧٠٥,٨تبوك
١٧٩٢٠٣٢,١١٦٦٩٤١٩٣,٢١٢٢٦٢٦,٨حائل

٨٥٢٤٦١,٠٧٠٧٨٤٨٣,٠١٤٤٦٢١٧,٠الحدود الشمالية
٣٥٢٩٩٠٤,١٣٠٧٧٧٣٨٧,٢٤٥٢١٧١٢,٨جازان
١٤٠٢٦٨١,٦١٢٩٠٦٤٩٢,٠١١٢٠٤٨,٠نجران
١٢٦٩١٧١,٥١١٥٨٨٣٩١,٣١١٠٣٤٨,٧الباحة
١٢٥٤١٩١,٥١٠٧٨٢٢٨٦,٠١٧٥٩٧١٤,٠الجوف

الحالة التعليمية
٤٧٧٩٦٤٥,٦٤٧٦٥٦٦٩٩,٧١٣٩٨٠,٣امي

٩١٣٣٨٦١٠,٦٩٠٩١١٠٩٩,٥٤٢٧٦٠,٥يقرأ ويكتب
١٢٥٨٣٨٦١٤,٦١٢٢٧٩٧٤٩٧,٦٣٠٤١٢٢,٤أبتدائي
١٧٣٢٤٩٢٢٠,١١٦٨٥٦٨٠٩٧,٣٤٦٨١٢٢,٧متوسط

١٨٦٦٢٣٢٢١,٧١٧٤٤٨٥٩٩٣,٥١٢١٣٧٣٦,٥ثانوي أو مايعادلها
٥٨٢٠٥٥٦,٨٥٢٥٢٠٣٩٠,٢٥٦٨٥٢٩,٨دبلوم دون الجامعة

١٦٥٦٩١٢١٩,٢١٤٥٥٨٢٩٨٧,٩٢٠١٠٨٣١٢,١بكالوريوس أو الليسانس
٩٢٠٤١١,١٩١٢٣٨٩٩,١٨٠٣٠,٩دبلوم عالي / ماجستير

٣١٥٣٣٠,٤٣١٥٣٣١٠٠,٠٠٠,٠دآتوراه
٨٦١١٠٠١١٠٠,٠٨١٤٧٩٩٢٩٤,٦٤٦٣٠٠٩٥,٤اإلجمالي 

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات  - وزارة االقتصاد والتخطيط.

جدول رقم ١٨-٦ : قوة العمل حسب الفئات العمرية والمنطقة اإلدارية والحالة التعليمية لعام ٢٠٠٩م
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اذ       ( ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ت ة أس ـ ف ال     ٢٣٥٦٥)  وظي ري
 .سعودي

ام   -٦ وي       : سلم رواتب أعضـاء هيئـة التحقيق واإلدعاء الع حت وي
ى                     د األدن ـ ح ط راتب ال وسـ ت غ م ل هـذا السلم على تسـع مراتب يب

م           )  مرتبـة مالزم تحقيق(  ل ذا الس ودي،         ٧٣٨٠وفق هـ ال سع ريـ
ى             ل ـ د األعـ ـ ـ ح يس           ( ويبلـغ متــوسط راتــب ال ائب رئ ة ن ب رت ) م

 .ريــال سعــودي  ٣٣٠٦٥
ان        : سلم رواتب الوظائف الصحية  -٧ م ى ث ويحتوي هذا السلم عل

وفق هذا )  فئة مساعد صحي ( فئات يبلغ متوسط راتب الحد األدنى 
ى               ١٠٣٥٠السلم  حد األعل وسط راتب ال ريال سعودي، ويبلغ مت

م       ( ريال سعودي        ٣٨٨٣٠)  فئة طبيب استشاري( -١٨جدول رق
٨. ( 
 

 العاملون في القطاع الخاص 
وغ          ل ى ب تشير أحدث األرقام الصادرة عن وزارة العمل إل

خاص      ن             ( عدد العاملين في القطاع ال ي ودي ر سع ون وغي ودي ) سع
ق    ٧,٠م نحو ٢٠١٠بنهاية عام  مليون عامل بزيادة عن العام الساب

ن في              .  في المئة ١,٤بلغت نسبتها  ي ل ام ع ن ال ي ودي وتبلغ نسبة السع
ي               خاص حوال طاع ال ق القطاع الخاص إلى إجمالي العاملين في ال

 .في المئة ١٠,٤
 

ام                      ة ع اي ه ن خاص ب طاع ال ق ويتوزع عدد العاملين في ال
اع عن            ( مليون عامل سعودي    ٠,٧م إلى نحو ٢٠١٠ ف ة ارت ب س ن ب

ر       ٦,٣وحوالي )  في المئة ٦,٣العام السابق بلغت  مليون عامل غي
 ).في الـمئة ٠,٨بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت (سعودي 
ام        ة ع اي وبالنسبة للعاملين السعوديين، بلغ عدد الذآور بنه
ق              ( مليون عامل  ٠,٧م نحو ٢٠١٠ ام الساب ع اع عن ال ف بنسبة ارت

ك صدر               ذل ومي، وآ حك رواتب العاملين السعوديين في القطاع ال
خ        ٦٢/ أمر ملكي برقم أ اري ) م٢٠١١/٣/١٨( هـ    ١٤٣٢/٤/١٣وت

ى                      رواتب إل ل ى ل حد األدن ل ال دي ع ارًا من             ٣٠٠٠بت ب ت ال اع ري
ة      ).  م٢٠١١/٥/٢٨( هـ   ١٤٣٢/٦/٢٥ ري ه اوت األجور الش ف ت وت

ي              ت ة ال ي ف وظي م ال لموظفي القطاع الحكومي حسب تصنيف السالل
 :تحتوي على سبع تقسيمات رئيسة هي

 
 ويحتوي على خمس عشرة مرتبة: سلم رواتب الموظفين العام -١
ى   ( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى   م         )  المرتبة األول ل ذا الس وفق ه

ى     ٣٩٤٥ ة     ( ريال سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعل ب رت م ال
 .ريال سعودي  ٢٤٧٥٠) الخامسة عشر

غ               :  سلم رواتب المستخدمين  -٢ ل ب راتب ي ى ثالث م ويحتوي عل
ن        ( متوسط راتب الحد األدنى  ي الث ث ة وال ادي ذا     )  المرتبة الح وفق ه

ى                    ٣٧٥٠السلم  حد األعل وسط راتب ال ت غ م ل ريال سعودي، ويب
 .ريال سعودي ٦١٣٠) المرتبة الثالثة والثالثون(
ات       :  سلم رواتب الوظائف التعليمية  -٣ وي ة مست ويحتوي على ست

وى األول   ( يبلغ متوسط راتب الحد األدنى  م         )  المست ل ذا الس وفق ه
وى   ( ريال سعودي، ويبلغ متوسط راتب الحد األعلى  ٨٤٤٠ المست
 .ريال سعودي  ١٧٠٦٥) السادس

وسط            :  سلم رواتب القضاة  -٤ ت غ م ل ب يحتوي على عشر مراتب ي
م    )  مرتبة مالزم قضائي( راتب الحد األدنى   ١٠٣٢٠وفق هذا السل

ة        ( ريال سعودي، ويبـلغ متوسط راتب الحـد األعلى  م رئيس محك
ز         ٣١٠٢٠)  أ ي ي م ة ت ريال، ويشمل السلم قاضي تمييز ورئيس هيئ

 .يتقاضون راتب شاغلي المرتبة الممتازة
ات ومن في             ( سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس   -٥ ع جام في ال

ويحتوي على خمس تصنيفات وظيفية يبلغ متوسط راتب  ):  حكمها
م    )  وظيفة معيد( الحد األدنى  ودي،         ٩٥٥٥وفق هذا السل ال سع ري

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠
٦٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

ف
وظ
ف م

أل

القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسية: ٢- ١٨رسم بياني رقم   توزيع موظفي 

ذآور سعوديون إناث سعوديات ذآور غير سعوديين إناث غير سعوديات

نسبة النموإجمالي إناثذآورنسبة النموإجمالي إناثذآورالعام
سعوديون وغير 

نسبة النموسعوديين
———————————————————————————————————————
٨٢٩٩٨٥٣,٣-٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٧٦٠٩٩٥٣,٧٣٦٨٥١٣٢١٣٩٦٨٩٩٠١,٢
٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٨٢٧٨٤٦٨,٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٧١٨٦٥٤,٢٨٩٩٧١١٨,٤
٢٠٠٩٥٨٣٩٨٩٢٨٢٧٨٥٨٦٦٧٧٤٤,٧٣٦٢٠٢٣٨٩٢٤٧٥١٢٦٤,٥٩٤١٩٠٠٤,٧
٢٠١٠٥٨٩٦٢٧٢٩٥٠٨٨٨٨٤٧١٥٢,١٣٣٦٧٧٤١٤٤١٧٥١١٨٠,٠٩٥٩٨٣٣١,٩

اإلجمالي 

ة  .    المصدر: وزارة الخدمة المدنـي

جدول رقم ١٨-٧ : توزيع موظفي القطاع الحكومي حسب الجنس والجنسـية 
غير سعوديينسعوديون
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غت                 ( مليون عاملة  ل ق ب ام الساب ع في     ٠,٧بنسبة انخفاض عن ال
 ).٩-١٨جدول رقم ) (المئة

 
 العاملون في القطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 

ن في                 ي ل ام ع ل صادي ل ت يوضح التوزيع حسب النشاط االق
طاع     ٢٠١٠القطاع الخاص بنهاية عام  اء          " م أن ق ن ب د وال ي ي ش ت " ال

ة       ٠,٠٦وبلغ عدد اإلناث حوالي ) في المئة ٥,٧بلغت  ل ام مليون ع
 ). في المئة ١٤,٩بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغـت (
 

ذآور          أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فقد بلغ عدد ال
اع عن           ( مليون عامل  ٦,٢م حوالي ٢٠١٠بنهاية عام  ف ة ارت ب س بن

حو       )  في المئة ٠,٩العام السابق بلغت   ٠,٠٩آما بلغ عدد اإلناث ن

متوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمستوىمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالمرتبة
————————————————————————————————

١٠٣٢٠م. قاضي١٣٩٤٥٣١٣٧٥٠١٨٤٤٠الحد األدنى

٣١٠٢٠رئيس محكمة (أ)١٥٢٤٧٥٠٣٣٦١٣٠٦١٧٠٦٥الحد األعلى

متوسط الراتبمتوسط الراتبالمرتبةمتوسط الراتبالوظيفة
—–————–————————————————

٧٣٨٠٨٧٥٥مالزم تحقيق ٩٥٥٥معيدالحد األدنى

٣٣٠٦٥٢٥٩٩٠نائب رئيس٢٣٥٦٥أستاذالحد األعلى

   سلم رواتب الوظائف التعليمية
——————————  ———————————  

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس

ازة   . ة الممـت * يصنف ضمن سلم مرتبة قاضي تمييز ومرتبة رئيس هيئة تمييز ويتقاضون راتب المرتـب
طبيب استشاري 

 سلم رواتب المستخدمين

التحقيق واإلدعاء العام
—————————

الفئة
—–——
مساعد صحي

ة  . المصدر: وزارة الخدمة المدنـي

                                                                                                   (ريال سعودي)

               سلم رواتب الوظائف الصحية

———————————
 سلم رواتب القضاة * 

جدول رقم ١٨-٨ : متوسط األجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الحكومـي 

 سلم رواتب الموظفين العام

—————————————              

———————————

سلم رواتب أعضاء هيئة
(في الجامعات ومن في حكمهـا )

———————————

١٠,٧٪١,٠٪٧,٠٪
٠,٤٪

٤٣,٢٪ ٢١,٥٪

١٠,٥٪

١,٢٪١,٨٪٢,٦٪

االقتصادية الرئيسة خالل عام : ٣-١٨رسم بياني رقم   م  ٢٠١٠توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة 

الزراعة والغابات والصيد البري واألسماك المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر الصناعات التحويلية الكهرباء والغاز والمياه التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة  النقل والتخزين واالتصاالت المال والتأمين وخدمات العقارات واألعمال الخدمات الجماعية واإلجتماعية والشخصية أنشطة أخرى 

معدل النمو السنويالتوزيع النسبي أعداد العمالةالتوزيع النسبي أعداد العمالة ———————————————————————————
١٦٨٩٥٥٤٨١٠٠,٠٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠١,٤- إجمالي العمالة 

٦٧٥٨١٠٣٩٨,٠٦٨٤٧١٦٧٩٧,٩١,٣          ذآور
١٣٧٤٤٥٢,٠١٤٤٠٣٣٢,١٤,٨          إناث
٢٦٨١٤٨١٩,٩٧٢٤٦٥٥١٠,٤٦,٣- سعوديون
٦٣٣٠٧٥٩,٢٦٦٩٠٣٧٩,٦٥,٧          ذآور
٤٨٤٠٦٠,٧٥٥٦١٨٠,٨١٤,٩          إناث

٣٦٢١٤٠٦٧٩٠,١٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦٠,٨- غير سعوديين
٦١٢٥٠٢٨٨٨,٨٦١٧٨١٣٠٨٨,٤٠,٩          ذآور
-٨٩٠٣٩١,٣٨٨٤١٥١,٣٠,٧          إناث

—————————————

جدول رقم ١٨-٩ : العاملون في القطاع الخاص حسب الجنس والجنسية 

المصدر: وزارة العمل.

٢٠٠٩٢٠١٠
—————————————
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إجمالي إناثذآورإجمالي إناثذآورالنشاط االقتصادي
———————————————————————

٨١٣٣٢٨٧٨٤٢٠٨٥٥٩٣٢١٨٨٨٠٠,١سعوديون
٥٢٧٢٩٦١٤٣٥٢٧٤٣٩٤٨٣٤٣٣١٢٧٤٨٣٥٦٠٦,٩غير سعوديين
٥٣٥٤٢٩٤٣٠٥٣٥٨٥٩٤٩١٩٩٢٤٤٨٤٩٢٤٤٠٧,٠اإلجمالي

٤٢٨١١٤٨٨٤٣٢٩٩٤٢٩٣٦٤٩٧٤٣٤٣٣٠,٦سعوديون
٢٧٥٦٦٣٣٤٧٣٠٩١٣٢٥٧٢٩٣٢٣٧٢٨٩٦٦٠,٤غير سعوديين
٧٠٣٧٧٣٨٣٥٧٤٢١٢٦٨٦٦٥٣٧٣٤٧٢٣٩٩١,٠اإلجمالي

٨٠٠٣٢٣٣٢٦٨٣٣٥٨٨٦٥٦٥٤٢١١٩٠٧٧٦١,٣سعوديون
٦٤٠١٧٠٨٨٦٩٦٤٩٠٣٩٦٤٩٨٨٧٩٣٢٦٦٥٩٢١٣٩,٤غير سعوديين
٧٢٠٢٠٢١٢١٩٥٧٣٢٣٩٧٧٣٦٤٥٢١٣٥٣٧٧٤٩٩٨٩١٠,٧اإلجمالي

٩٣٩٥٧٩٩٤٧٤٩٩٩٦٨٥١٠٠٨١٠,١سعوديون
١٧٨٥٥٢٢١٧٨٧٧١٦٧٨١١٩١٦٨٠٠٠,٢غير سعوديين
٢٧٢٥٠١٠١٢٧٣٥١٢٦٧٧٧١٠٤٢٦٨٨١٠,٤اإلجمالي

١٧٨٥١٤٥٦٧٠١٨٤١٨٤١٩٦١٤٥٦٢٤٧٢٠٢٣٩٢٢,٩سعوديون
٢٦٧٤٠٢٨١٨٣٦٠٢٦٩٢٣٨٨٢٧٩٧٧٧٠١٦٧٣٧٢٨١٤٥٠٧٤٠,٣غير سعوديين
٢٨٥٢٥٤٢٢٤٠٣٠٢٨٧٦٥٧٢٢٩٩٣٩١٥٢٢٩٨٤٣٠١٦٨٩٩٤٣,٢اإلجمالي

١٧١٧٤١٨٤٧٦١٨٠٢١٧١٧٨٦٨٥١٠٤٠٠١٨٩٠٨٥٢,٧سعوديون
١٣٦٧٥٠٥١٠١٦٢١٣٧٧٦٦٧١٣٠٣٤٦٧٨٨٦٢١٣١٢٣٢٩١٨,٨غير سعوديين
١٥٣٩٢٤٦١٨٦٣٨١٥٥٧٨٨٤١٤٨٢١٥٢١٩٢٦٢١٥٠١٤١٤٢١,٥اإلجمالي

١٦٢٢٠٢١٩١٦٤٣٩٨٣١٦٧٢٩٦٩٩١١٢٨٦٦١,٦سعوديون
١٥٥٧٠١٣٢٥١٥٦٠٢٦٥٧٥٥٠٢٤٩٠٩٦٦٢٤٥٩٨٨,٩غير سعوديين
١٧١٩٢١٥٤٤١٧٢٤٦٥٦٥٨٦٦٩٧٨٧٩٥٧٣٧٤٦٤١٠,٥اإلجمالي

٣٤٦٩٦٣١٨١٣٧٨٧٧١٧٣١٢٢٤٩١٧٥٦١٠,٣سعوديون
٨٤٨٣٦٣٩١٨٥٢٢٧١٦٥٩٦٥٣٥٢١٦٦٣١٧٢,٤غير سعوديين
١١٩٥٣٢٣٥٧٢١٢٣١٠٤١٨٣٢٧٧٦٠١١٨٣٨٧٨٢,٦اإلجمالي

٨٥٩٩٤٢٦٤٩١١١٢٤٨٥٣٦٣٧٦٣٥٤٠٣٩٩١٦٠,٦سعوديون
٥٨٤١٤٥٤٧١٩٨٦٣١٣٤٣٨٦٠٨٧٢٨٥٨٦٣٧٢١,٢غير سعوديين
٦٧٠١٣٩٧٣٦٨٩٧٤٣٨٢٨١٢٢٤٦٣٣٨٢٥١٢٦٢٨٨١,٨اإلجمالي

٥٥٣٩١٨٩٥٧٢٨٩٢٩٦٣٦٩٩٦٦٥٠,١سعوديون
٤٥٩٢٦٢٢٢٤٦١٤٨٧٣٥٠٩٣٧٤٧٣٨٨٣١,١غير سعوديين
٥١٤٦٥٤١١٥١٨٧٦٨٢٨٠٥٧٤٣٨٣٥٤٨١,٢اإلجمالي

٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥١٠,٤سعوديون
٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦غير سعوديين
٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠اإلجمالي

الزراعة والغابات والصيد البري واألسـماك 

المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر

الصناعات التحويلية 

٢٠١٠

الكهرباء والغاز والمياه

التشييد والبناء

جدول رقم ١٨-١٠ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة والجنس والجنسية 

٢٠٠٩
النسبة ——–——————————

المئوية
———————————–—

المال والتأمين وخدمات العقارات 

المصدر: وزارة العمل.

أنشطة أخرى

المجموع 

الخدمات الجماعية واإلجتماعية والشخصـية 

تجارة الجملة والتجزئة

النقل والتخزين واالتصاالت 
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١٩٥ 

ن في             ٤٣,٢استحوذ على نسبة  ي ل ام ع في المئة من إجمالي عدد ال
طاع       ) مليون عامل ٣,٠( القطاع الخاص  ة         " ، يليه ق ل جم جارة ال ت

ن في               ٢١,٥بنسبة "  والتجزئة  ي ل ام ع في المئة من إجمالي عدد ال
اعات      ) مليون عامل ١,٥( القطاع الخاص  ، ويحل ثالثًا قطاع الصن
ن في                       ١٠,٧التحويلية بنسبة  ي ل ام ع ي عدد ال ال في المئة من إجم
حل            ) مليون عامل ٠,٧( القطاع الخاص  رة ي ي ة األخ ب رت ، وفي الم

ة    "  الكهرباء والغاز والميـاه" قطاع  ة             ٠,٤بنسبـ ـ ئ م  ٠,٠٣( في ال
خاص                       طاع ال ق ن في ال ي ل ام ع ) مليون عامـل مـن إجمالي عدد ال

 ).٣-١٨ورسم بياني رقم  ١٠-١٨جدول (
 

 العاملون في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة 
ام         ة ع اي ه يتضح من توزيع العاملين في القطاع الخاص بن
م    ( م حسب المهن الرئيسة ٢٠١٠ ي          ١١-١٨جدول رق ان ي ورسم ب

مهن              )  ٤-٣٢رقم  ن في ال ي ل ة           " أن عدد العام ي ة األساس ي دس ن ه ال
ة          ٢,٦احتل المرتبة األولى بحوالي "  المساعدة ب س ن مليون عامل ب

سة،        ٣٧,٧تبلغ  ي رئ في المئة من إجمالي عدد العاملين في المهن ال
خدمات   " يليه في الترتيب مهن  دد     "  ال ع ون عامل من              ٢,٣ب ي ل م

ه           ( إجمالي عدد العاملين في المهن الرئيسة  ت ب ا نس في     ٣٢,٥أو م
وان  " وحلت في المرتبة الثالثة المهن )  المئة الزراعيـة وتربيـة الحي

غ       ٠,٥بنحو "  والطيور والصيد ـ ل ي     ٦,٧مليون عـامل بنسبـة تب فـ

ي                       ة، وفـ ـ س ي رئ مهن ال ي ال ن فـ ـ ي المئة من إجمـالي عــدد العامل
دد    "  المديرون ومديـرو األعمـال"المرتبـة األخيـرة حـلت مهن  ـ ع ب

مهن                      ٠,٠٦ ي ال ن فـ ي ل ام ـ ع دد ال ي عـ مليـون عــامل من إجمــال
 . في المئة ٠,٩الرئيسـة أو ما نسبته 

 
 العاملون في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي

ام          ة ع اي ه ن يظهر من توزيع العاملين في القطاع الخاص ب
مي         ٢٠١٠ ي ل ع ت م       ( م حسب المستوى ال ورسم     ١٢-١٨جدول رق

ة     )  ٥  -١٨بياني رقم  اب ت ك أن عدد العاملين ممن يستطيع القراءة وال
غ      ٤,٠احتل المرتبة األولى بحوالي  ل  ٥٧,٢مليون عامل وبنسبة تب

ه في                ي ل خاص، ي طاع ال في المئة من إجمالي عدد العاملين في الق
 ١,٠الترتيب األميون الذين ال يستطيعون القراءة وال الكتابة بنحو    

ة        ب س ن مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص وب
ة                  ١٣,٨ ل مرح ادة ال ة شه ل ة حم في المئة، وحل في المرتبة الثالث

غ         ٠,٦الثانوية بنحو  ل ب ة من             ٩,٣مليون عامل وبنسبة ت ئ م في ال
إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، وفي المرتبة الرابعة حل  

ة              ٠,٤حملة شهادة المرحلة المتوسطة بنحو  ب س ن ون عامل وب ي مل
خاص، وفي          ٦,٢ في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع ال

 .المرتبة األخيرة حملة مؤهالت الزمالة
 

١٣,٩٪

٥٧,٢٪

٣,٩٪

٦,٢٪ ٩,٣٪
٣,٨٪ ٥,١٪ ٠,٧٪ ٠,١٪

م  ٢٠١٠توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي عام : ٥- ١٨رسم بياني رقم  

أمي يقرأ ويكتب ابتدائي متوسط ثانوي دبلوم بكالوريوس ماجستير دآتوراه

٠,٩٪ ٦,٢٪ ٦,٢٪
٢,٦٪

٣,٣٪

٣٢,٥٪

٣,٩٪٦,٧٪

٣٧,٧٪

م ٢٠١٠توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة خالل عام : ٤-١٨رسم بياني رقم  

ل ألعما المديرون ومديرو ا ية    لمية والفنية واإلنسان لمواضيع الع ون في ا اإلختصاصي ية لمية والفنية واإلنسان لمواضيع الع الفنيون في ا

بية المهن الكتا بيع مهن ال دمات مهن الخ

د طيور والصي لحيوان وال مهن الزراعة وتربية ا ئية    اعات الغذا ية والصن ائ اعية والكيمي لصن ليات ا مهن العم المهن الهندسية األساسية المساعدة   
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١٩٦ 

إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالمهن الرئيسية
———————————————————————————

٥١٣٩٧٢١١٦٥٣٥١٣٥٣٩٤٩٢٣٢٨٥٦٢٧٧٠,٨سعوديون

٦٩٠٧٤٠٦٩٤٧٦٢٧٢٢٥٦٢٩٧٠,١غير سعوديين

٥٨٣٠٤٢١٥٦٦٠٤٦٠٦٠٢٢١٢٣٥٣٦٢٥٧٤٠,٩اإلجمالي

٥٥٩٣٢٧٠٠٣٦٢٩٣٥٥٨٧٧٨٧٧١٨٦٦٤٩٦١,٠سعوديون

٣٤٧٢٦١١٠٤٦٣٣٥٧٧٢٤٣٥٤٦٠٣١٠٦٦٥٣٦٥٢٦٨٥,٢غير سعوديين

٤٠٣١٩٣١٧٤٦٦٤٢٠٦٥٩٤١٣٣٨١١٨٣٨٣٤٣١٧٦٤٦,٢اإلجمالي

٥٠٩٥٩١١٩١٦٦٢٨٧٥٥٥٠٩٨١٣٩٥٩٦٩٠٥٧١,٠سعوديون

٣١٩١٠٨٣٨٩٣٥٣٥٨٠٤٣٣٢٥٧٩٠٣٩٦٤٤٣٦٥٤٣٤٥,٢غير سعوديين

٣٧٠٠٦٧٥٠٨٥١٤٢٠٩١٨٣٨٠٨٨٨٥٣٦٠٣٤٣٤٤٩١٦,٢اإلجمالي

١٤٥٤٣٣١٢٨٦٥١٥٨٢٩٨١٥٦١٦٧١٤٨٦٦١٧١٠٣٣٢,٤سعوديون

٩٨٠٢٣٧٦١٠١٧٨٨٠٠٣٢٩٥٨٢٩٨٠,١غير سعوديين

١٥٥٢٣٥١٣٢٤١١٦٨٤٧٦١٦٤١٧٠١٥١٦١١٧٩٣٣١٢,٦اإلجمالي

٦١١٨٤٤٤٢٢٦٥٦٠٦٦٨٤٢٢٥٢٠٦٧٣٦٢٨١,١سعوديون

١٧٦٩٣٣٦٣١٧٦٩٩٦١٥٨٩٢٦٥٥١٥٨٩٨١٢,٣غير سعوديين

٢٣٨١١٧٤٤٨٥٢٤٢٦٠٢٢٢٧٣٤٨٥٢٦١٢٣٢٦٠٩٣,٣اإلجمالي

١٧٤٣٥٧٨٤٣٦١٨٢٧٩٣١٧٩٤٢٣٩٤٢٧١٨٨٨٥٠٢,٧سعوديون

٢١٢٤٩٥٠٢٩١٦٥٢١٥٤١١٥٢٠٥٤٣٦٠٢٧٣٣٩٢٠٨١٦٩٩٢٩,٨غير سعوديين

٢٢٩٩٣٠٧٣٧٦٠١٢٣٣٦٩٠٨٢٢٣٣٧٨٣٣٦٧٦٦٢٢٧٠٥٤٩٣٢,٥اإلجمالي

٩٠٤٤٣٥٩٠٧٩٩١٥٤٧٢٩٢٢٦٠,١سعوديون

٥٠٥١٨٦١٢١٥٠٥٣٠٧٤٦٠٢٦١١٠٣٤٦٠٣٦٤٦,٦غير سعوديين

٥١٤٢٣٠١٥٦٥١٤٣٨٦٤٦٩٤١٥١٧٥٤٦٩٥٩٠٦,٧اإلجمالي

١٦٣٩٠١٠٨٤١٧٤٧٤١٧٦٣٣١٣٥٧١٨٩٩٠٠,٣سعوديون

٢٤٦٠٤١٩٢٤٣٢٥٥٢٨٤٢٤٥٠٢٧٩٧٥٨٢٥٤٧٨٥٣,٦غير سعوديين

٢٦٢٤٣١١٠٣٢٧٢٧٢٧٥٨٢٦٢٦٦٠١١١١٥٢٧٣٧٧٥٣,٩اإلجمالي

٦٨٣٧٩٥٢٩٦٨٩٠٨٧٠٤١٣٦٨٥٧١٠٩٨١,٠سعوديون

٢٣٨٨٨٤٠٦٣٣٢٣٨٩٤٧٣٢٥٦٤٨٨٨٥٣١٢٥٦٥٤١٩٣٦,٧غير سعوديين

٢٤٥٧٢١٩١١٦٢٢٤٥٨٣٨١٢٦٣٥٣٠١١٢١٦٢٦٣٦٥١٧٣٧,٧اإلجمالي

٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥١٠,٤سعوديون

٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦غير سعوديين

٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠اإلجمالي

مهن العمليات الصناعية 
والكيميائية والصناعات الغذائية 

 

االختصاصيون في المواضيع 
العلمية والفنية واإلنسانية  

——————————–——

 المجموع

———————————–—

مهن الخدمات    

مهن الزراعة وتربية الحيوان 
والطيور والصيد  

المهن الهندسية األساسية 
المساعدة  

المديرون ومديرو  األعمال

المصدر: وزارة العمل.

النسبة 
المئوية

٢٠١٠

مهن البيع    

٢٠٠٩

المهن الكتابية    

جدول رقم ١٨-١١ : توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المهن الرئيسة والجنس والجنسية

الفنيون في المواضيع العلمية 
والفنية واإلنسانية  
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١٩٧ 

إجمالي إناثذآورإجمالي إناثذآورالمستوى التعليمي 
——————————————————————————

١٢٧٩٤٧١٢١٣٥٠٦١٢٥٢٨٨٥٨١٣٣٨٦٠,٢سعوديون

٩٦٢٤٩٥٥٣٧٢٩٦٧٨٦٧٩٤٨٧٤٩٥٣٧٧٩٥٤١٢٦١٣,٦غير سعوديين
٩٧٥٢٨٩٦٠٨٤٩٨١٣٧٣٩٦١٢٧٧٦٢٣٥٩٦٧٥١٢١٣,٨اإلجمالي 
٩٩١٥٠٤٠٩٩١٠٣٢٤٩١٠٠٢٦٢٤٥٦٨١٠٤٨٣٠١,٥سعوديون

٣٨٤٨٢٩٣٣١٣١٧٣٨٧٩٦١٠٣٨٦٢٦٦١٢٩١٨٦٣٨٩١٨٤٧٥٥,٧غير سعوديين
٣٩٤٧٤٤٣٣٥٤١٦٣٩٨٢٨٥٩٣٩٦٢٩٢٣٣٣٧٥٤٣٩٩٦٦٧٧٥٧,٢اإلجمالي 
٥٧٩١٦١٥١٧٥٩٤٣٣٥٨٠٠٠١٦٦١٥٩٦٦١٠,٩سعوديون

١٩٢٠٣٠١٢٦٧١٩٣٢٩٧٢٠٧٨٩٣١٥٥٦٢٠٩٤٤٩٣,٠غير سعوديين
٢٤٩٩٤٦٢٧٨٤٢٥٢٧٣٠٢٦٥٨٩٣٣٢١٧٢٦٩١١٠٣,٨اإلجمالي 
١١٢٠٨٥٣٥٧٩١١٥٦٦٤١١٧١٠١٤١٣٦١٢١٢٣٧١,٧سعوديون

٣٠٧٠٣٠٣٣٥٤٣١٠٣٨٤٣٠٦١١٤٣٢٦٨٣٠٩٣٨٢٤,٤غير سعوديين
٤١٩١١٥٦٩٣٣٤٢٦٠٤٨٤٢٣٢١٥٧٤٠٤٤٣٠٦١٩٦,٢اإلجمالي 
٢٤٠٩٩٤١٦٢٧٤٢٥٧٢٦٨٢٦٦٠٦٩١٩٠٨٩٢٨٥١٥٨٤,١سعوديون

٣٣٩٣٣٥٤٧٢١٣٤٤٠٥٦٣٥٧٦٨٧٤٥٦٢٣٦٢٢٤٩٥,٢غير سعوديين
٥٨٠٣٢٩٢٠٩٩٥٦٠١٣٢٤٦٢٣٧٥٦٢٣٦٥١٦٤٧٤٠٧٩,٣اإلجمالي 
٤٧٧٩٥٣٧٨٩٥١٥٨٤٥٠٧٠٢٤٢٥٧٥٤٩٥٩٠,٨سعوديون

١٨٠٢٨٧٢٤٠٦٣٢٠٤٣٥٠١٨٥٧١٠٢٤٠٣٥٢٠٩٧٤٥٣,٠غير سعوديين
٢٢٨٠٨٢٢٧٨٥٢٢٥٥٩٣٤٢٣٦٤١٢٢٨٢٩٢٢٦٤٧٠٤٣,٨اإلجمالي 
٥٨٣٨٩١٨١٣٣٧٦٥٢٢٦٠٢٤٧٢٠٧١٠٨٠٩٥٧١,٢سعوديون

٢٧٧٠٩٩١٦٤٣٣٢٩٣٥٣٢٢٥٧٩٩٣١٥١٤٥٢٧٣١٣٨٣,٩غير سعوديين
٣٣٥٤٨٨٣٤٥٦٦٣٧٠٠٥٤٣١٨٢٤٠٣٥٨٥٥٣٥٤٠٩٥٥,١اإلجمالي 
٢٩٣٠٢٢٧٣١٥٧٣٠٨١٢٦٢٣٣٤٣٠,٠سعوديون

١١٢٧٢١٣٠٠١٢٥٧٢٣٩٢٧٠٣٧٢٥٤٢٩٩٥٠,٦غير سعوديين
١٤٢٠٢١٥٢٧١٥٧٢٩٤٢٣٥١٣٩٨٧٤٦٣٣٨٠,٧اإلجمالي 
٣٠٩٧٣١٦٦٩٢٥٧٧٤٩٠,٠سعوديون

١٢٤٨٩٧١٣٤٥٦٠٤٧١١٧٥٧٢٢٢٠,١غير سعوديين
١٥٥٧١٠٤١٦٦١٦٧٣٩١٢٣٢٧٩٧١٠,١اإلجمالي 
٣٤٦٤٠٣٢١١٤٣٣٥٠,٠سعوديون

٣٤٠٣٤٣٧٤١٧٨٦٣٠٦٢٠٩٢٠,٠غير سعوديين
٣٧٤٤٠٤١٤٢١٠٧٣٢٠٢٤٢٧٠,٠اإلجمالي 
٦٧٩٦٣٧٤٢٣٤٦٤٠٠,٠سعوديين

٥٥٩٩١٠٨١٦٦٨٠٣٣٨٣٢٣٧٠٠,٠غير سعوديين
٦٢٧٨١١٤٤٧٤٢٢٣٧٢٣٨٤١٠٠,٠االجمالي 
٠٠٠٠٠٠٠,٠سعوديين

٠٠٠٣٨٨٢٤٨٣٩٣٠٠,١غير سعوديين
٠٠٠٣٨٨٢٤٨٣٩٣٠٠,١االجمالي 
٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥١٠,٤سعوديون

٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦غير سعوديين

٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠اإلجمالي 
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١٩٨ 

حو    ٣٤,٣احتلت منطقة الرياض المرتبة األولى بنسبة  في المئة ون
خاص،              ٢,٤ طاع ال ق مليون عامل من إجمالي عدد العاملين في ال

مليون  ١,٥تالها في الترتيب مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بنحو 
ي عدد      ٢١,٦و  ٢١,٧عامل لكل منهما وبنسبة  في المئة من إجمال

ة                   طق ن لت م ا احت م ن ي العاملين في القطاع الخاص على التوالي، ب

 العاملون في القطاع الخاص حسب المناطق
ام             ة ع اي ه ن من خالل توزيع العاملين في القطاع الخاص ب
ثالث وهي           ٢٠١٠ سة ال ي م حسب المناطق يتضح أن المناطق الرئ

حوذ             ة تست ي ة الشرق منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطق
خاص، حيث          على ما يربو على ثالثة أرباع العاملين في القطاع ال

إجمالي إناثذآورإجمالي إناثذآورالمناطق الرئيسة
———————————————————————

٢٢٢٧٤١٢٠١٧١٢٤٢٩١٢٢٣٦٦٢١٢٣٣٧٣٢٥٩٩٩٤٣,٧سعوديون
٢٠٤٤١٧٢٣٨٨١٧٢٠٨٢٩٨٩٢٠٩٨٧٨١٣٧٨٥٧٢١٣٦٦٣٨٣٠,٦غير سعوديين

٢٢٦٦٩١٣٥٨٩٨٨٢٣٢٥٩٠١٢٣٣٥٤٠٢٦١٢٣٠٢٣٩٦٦٣٢٣٤,٣اإلجمالي 
١٤٧٢٩٨١٢٧٨٠١٦٠٠٧٨١٥٦٨٥٤١٥٠٠٣١٧١٨٥٧٢,٥سعوديون

١٣٤٩٨٧٤١٩٠٢٥١٣٦٨٨٩٩١٣٢٥٨٣٥١٨٥٩٢١٣٤٤٤٢٧١٩,٢غير سعوديين
١٤٩٧١٧٢٣١٨٠٥١٥٢٨٩٧٧١٤٨٢٦٨٩٣٣٥٩٥١٥١٦٢٨٤٢١,٧اإلجمالي 
٢٢٢٨٧١٥٦٢٢٣٨٤٩٢٣٣٢١١٦٩٢٢٥٠١٣٠,٤سعوديون

٢٤٠٢٢١٣٦٢٧٢٤٣٨٤٨٢٣٧٨١٦٣٥٨٦٢٤١٤٠٢٣,٥غير سعوديين
٢٦٢٥٠٨٥١٨٩٢٦٧٦٩٧٢٦١١٣٧٥٢٧٨٢٦٦٤١٥٣,٨اإلجمالي 
٢٠٧٠٦١١٥٢٢١٨٥٨٢٢٢٨٢١٤٢٩٢٣٧١١٠,٣سعوديون

٣٧٧٥٠٧٣٤٤٥٣٨٠٩٥٢٤١١١١٥٣٨٤٩٤١٤٩٦٤٥,٩غير سعوديين
٣٩٨٢١٣٤٥٩٧٤٠٢٨١٠٤٣٣٣٩٧٥٢٧٨٤٣٨٦٧٥٦,٣اإلجمالي 
١٧٧٠٥٣١٠٧٣٤١٨٧٧٨٧١٨٤٥٥٦١١٧٣٠١٩٦٢٨٦٢,٨سعوديون

١٢٩٠٠٧٥١٦٣٦١١٣٠٦٤٣٦١٢٩٤٠٦٨١٦٦٨٨١٣١٠٧٥٦١٨,٧غير سعوديين
١٤٦٧١٢٨٢٧٠٩٥١٤٩٤٢٢٣١٤٧٨٦٢٤٢٨٤١٨١٥٠٧٠٤٢٢١,٦اإلجمالي 
١٥٥٥٧٩٠٤١٦٤٦١١٦٣٦٣١٠٨٧١٧٤٥٠٠,٢سعوديون

٢٧٦٨٨٢٣٣٣٢٢٨٠٢١٤٢٧٣٢٢٦٣٤٠٠٢٧٦٦٢٦٤,٠غير سعوديين
٢٩٢٤٣٩٤٢٣٦٢٩٦٦٧٥٢٨٩٥٨٩٤٤٨٧٢٩٤٠٧٦٤,٢اإلجمالي 
٤٩٤٣٤٢١٥٣٦٤٥٤٩٤٥٧٠٦٠٦٤٠,١سعوديون

٧٢٣٤٠٦٥٣٧٢٩٩٣٦٦٧١٠٥٩٤٦٧٣٠٤١,٠غير سعوديين
٧٧٢٨٣١٠٧٤٧٨٣٥٧٧٢٢٠٤١١٦٤٧٣٣٦٨١,٠اإلجمالي 
٤٤٢١١٨٠٤٦٠١٤٥٢٣١٦١٤٦٨٤٠,١سعوديون

١٣٣٩٧١١٠٨٢١٣٥٠٥٣١٣٧٧٦٢١٢٦١١٣٩٠٢٣٢,٠غير سعوديين
١٣٨٣٩٢١٢٦٢١٣٩٦٥٤١٤٢٢٨٥١٤٢٢١٤٣٧٠٧٢,١اإلجمالي 
٢٧٥٣٦٦٢٨١٩٢٧٩٢٦٢٢٨٥٤٠,٠سعوديون

٣٩٧٣٩١٢٩٣٩٨٦٨٣٨٣٨١١٨١٣٨٥٦٢٠,٦غير سعوديين
٤٢٤٩٢١٩٥٤٢٦٨٧٤١١٧٣٢٤٣٤١٤١٦٠,٦اإلجمالي 
٥٦٤٨٢٠٤٥٨٥٢٥٧٠٣٢٢٠٥٩٢٣٠,١سعوديون

٧٤٥٤٨٩٩٤٧٥٥٤٢٧٠٧٣٠٧٢٥٧١٤٥٥١,٠غير سعوديين
٨٠١٩٦١١٩٨٨١٣٩٤٧٦٤٣٣٩٤٥٧٧٣٧٨١,١اإلجمالي 
٣٥١٨٥٣٣٥٧١٤٠٢٨٥١٤٠٧٩٠,١سعوديون

٩٦٣٢٥٤٨٢٩٦٨٠٧٩٨٩٠٩٥١٥٩٩٤٢٤١,٤غير سعوديين
٩٩٨٤٣٥٣٥١٠٠٣٧٨١٠٢٩٣٧٥٦٦١٠٣٥٠٣١,٥اإلجمالي 
٢٧٧٩٦٢٢٨٤١٣٠٤٥٩٣٣١٣٨٠,٠سعوديين

٤٤٧٣٣٦٠٦٤٥٣٣٩٤٢٢٨٠٦٣٢٤٢٩١٢٠,٦غير سعوديين
٤٧٥١٢٦٦٨٤٨١٨٠٤٥٣٢٥٧٢٥٤٦٠٥٠٠,٧االجمالي 
٣٣٧١١١٧٣٤٨٨٣٤٥٥١٤٧٣٦٠٢٠,١سعوديين

٨٤٦٤١٤٨٦٨٥١٢٧٨٢٥١٧٥٣٥٨٣٠٥٢١,٢غير سعوديين
٨٨٠١٢٦٠٣٨٨٦١٥٨٥٩٧٢٦٨٢٨٦٦٥٤١,٢االجمالي 
٦٣٣٠٧٥٤٨٤٠٦٦٨١٤٨١٦٦٩٠٣٧٥٥٦١٨٧٢٤٦٥٥١٠,٤سعوديون

٦١٢٥٠٢٨٨٩٠٣٩٦٢١٤٠٦٧٦١٧٨١٣٠٨٨٤١٥٦٢٦٦٥٤٥٨٩,٦غير سعوديين
٦٧٥٨١٠٣١٣٧٤٤٥٦٨٩٥٥٤٨٦٨٤٧١٦٧١٤٤٠٣٣٦٩٩١٢٠٠١٠٠,٠اإلجمالي 
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١٩٩ 

حو                          ى ن اث إل إلن وسط األجور الشهري ل ت ع م السابق، آما ارتف
ه           ١٩٧٢,٨ ت ب اع نس ف في     ٢٢,٩ريــال سعودي مسجًال معدل ارت

ي      ١٤-١٨جــدول رقم ( المئة مقارنًة بالعـام الســابق  ان ـ ـ ورسم بيـ
٧-١٨.( 

 
 البطالة

حة اإلحصاءات            تشير أحدث البيانات الصادرة عن مصل
ط                 -العامة والمعلومات    خطي ت صاد وال ت داد       -وزارة االق أن أع ب

غ      ٢٠٠٩العاطلين عن العمل من واقع بحث القوى العاملة لعام  ل م ب
ا               ٤٦٣٠٠٩ داره ق ة م وي ن ة س ة،          ٥,٨فردًا مرتفعًا بنسب ئ م في ال

في المئة من إجمالي القوة العاملة في  ٥,٤وبمعدل بطالة يصل إلى 
ردًا     ٤٤٨٥٤٧المملكة، وبلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل  ف

ة                 ١٠,٥وبمعدل بطالة مقداره  ل ام ع وة ال ق ي ال ال في المئة من إجم
ردًا     ٢٤٨١٦٢السعودية، وآان عدد العاطلين السعوديين الذآور    ف

ذآور      ٦,٩وبمعدل بطالة مقداره  في المئة من إجمالي قوة العمل ال
عمل                           اطالت عن ال ع ات ال ودي غ عدد السع ل السعوديون، بينما ب

ي   ٢٨,٤امرأة وبمعدل بطالة مقداره  ٢٠٠٣٨٥ في المئة من إجمال
ر               .  قوة العمل النسائية السعودية عمل غي ن عن ال ي أما عدد العاطل

داره     ١٤٤٦٢السعوديين فقد بلغ  في     ٠,٣٠فردًا وبمعدل بطالة مق
ة         ك ل م م جدول  ( المئة من إجمالي القوة غير السعودية العاملة في ال

 ).٨-١٨ورسم بياني رقم  ١٦-١٨وجدول رقم  ١٥-١٨رقم 
 
 السعودة  

ة             عالق ة ذات ال ي وم استمرت وزارة العمل واألجهزة الحك
ة في األنشطة                 ي وطن ة ال ل في جهودها لزيادة مساهمة القوى العام
ة             ال م ع ا ال ه االقتصادية المختلفة والسيما  القطاعات التي تترآز ب

ومات وبشكل            .  األجنبية ل ع م ومن تلك الجهود العمل على توفير ال
ى               خاص عل طاع ال ق منتظم عن سوق العمل في المملكة، وحث ال
ل،     م ع إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين المؤهلين والراغبين في ال
ة                                  ي ل ع ف حاجة ال ة في حدود ال ي ب ن ة األج ال م ع دام ال خ وتقنين است

ة  مل    .  والتخصصات التي ال تتوافر بين السعوديين بأعداد آافي ع وت
ى       الوزارة على تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية التي تسعى إل
ى      الوصول إلى التوظيف الكامل لقوة العمل السعودية والقضاء عل

 .البطالة

ة      ٠,٠٤الحدود الشمالية المرتبة األخيرة بنحو  ب س ن مليون عامل وب
خاص                          ٠,٦ اع ال طـ ق ن في ال ي ل ام ع ي عدد ال في المئة من إجمال

 ).٦-١٨ورسم بياني رقم  ١٣-١٨جـدول رقـم (
 
 المتوسط الشهري ألجور العاملين في القطاع الخاص  

وفقًا لبيانات وزارة العمل، بلغ المتوسط الشهري ألجور          
ام                  ة خالل ع ك ل م م ال حو     ٢٠١٠العاملين في القطاع الخاص ب م ن

ام     ٩٧٩ريال سعودي، مقارنًة بنحو  ١٢٩٣ ريال سعودي خالل ع
ة       ٣٢,٠م، محققًا ارتفاعًا نسبته ٢٠٠٩ ئ م وسط        .  في ال ت وسجل م

غ              ل ب سة م ف ال     ١٢٧٨,٧األجور الشهري للذآور خالل العام ن ري
غت       ل ام                    ٣٢,٣سعودي  وبنسبة ارتفاع ب ع ال ة ب ارن ق ة م ئ م في ال

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٠٠٩ ٢٠١٠

  
ال
ري

المتوسط الشهري ألجور  : ٧- ١٨رسم بياني رقم  
العاملين في القطاع الخاص

ذآور إناث جملة

٣٤,٣٪

٣,٨٪
٦,٣٪

٠,٦٪

٢١,٦٪

٤,٢٪ ١,٠٪ ٢,١٪ ١,٢٪ ١,١٪ ١,٥٪
٠,٧٪
٢١,٧٪

م  ٢٠١٠توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب المناطق عام : ٦- ١٨رسم بياني رقم  
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٢٠٠ 

امـت وزارة                    ودة، ق سع ل ة ل ي وم حك ومن ضمن الجهود ال
ى                   حمالت إل ذه ال هدف ه ن، وت ي العمل بحمالت توظيف السعودي
ل من                    ـ ي أه ن، وت ي ودي حصر عدد ونوعية طالبي العمل من السع
ي                 ت مهن ال ة في ال ي ب يحتاج منهم إلى تأهيل من خالل برامج تدري
ة،     شري يحتاجها سوق العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد الب

 . وتأمين فرص وظيفية مناسبة لهـم في القطاع الخاص
 

وظيف                ى ت ود إل جه ًا من          ٦٠٤١٧وأدت هذه ال ودي سع
طالبي العمل في جميع مناطق المملكة في منشآت القطاع الخاص،  

ذآور   ٥٥٩٢٥منهم  م                       .  من ال ن ت ذي ن ال ي ودي غ عدد السع ل ا ب م آ

وبهذا يكون  ،  ٥٦٠٦٤توظيفهم مباشرة في منشآت القطاع الخاص 
سعوديًا في   ١١٦٤٨١مجموع الموظفين الجدد في القطاع الخاص 

 . م٢٠١٠عام 
 

  طالبو العمل 
عمل           ي ال ب تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد طال

ام                        ة عـ اي ه ن غ ب ل مي ب ل ع ا    ٢٠١٠المسجلين حسب المؤهل ال م م
في المئة عن     ٤,٧فردًا بانخفاض بلغت نسبته  ١٠٦٦٠٣مجموعه 

العام السابق، واحتل حاملو شهادة الثانوية المرتبة األولى في عدد     
ة       ٤١٤٣٥المتقدمين لطلب العمل، وبلغ عددهم  ب س  ٣٨,٩فردًا وبن
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٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

)نسبة مئوية(معدالت البطالة في المملكة العربية السعودية : ٨-١٨رسم بياني رقم  

سعوديون اإلجمالي غير سعوديين

الجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالسنة —————————————————————
٢٠٠٢٧,٦٢١,٧٩,٧٠,٨٠,٦٠,٨٤,٢١١,٥٥,٣
٢٠٠٣٨,٠٢٣,٢١٠,٤٠,٨٠,٨٠,٨٤,٤١٢,٥٥,٦
٢٠٠٤٨,٤٢٤,٤١١,٠٠,٨٠,٩٠,٨٤,٥١٣,٤٥,٨
٢٠٠٥٨,٧٢٥,٤١١,٥٠,٨١,١٠,٨٤,٦١٤,١٦,١
٢٠٠٦٩,١٢٦,٣١٢,٠٠,٧١,٢٠,٨٤,٧١٤,٧٦,٣
٢٠٠٧٨,٣٢٤,٧١١,١٠,٤٠,٥٠,٤٤,٢١٣,٢٥,٦
٢٠٠٨٦,٩٢٤,٩٩,٨٠,٤٠,٦٠,٤٣,٥١٣,٠٥,٠
٢٠٠٩٦,٩٢٨,٤١٠,٥٠,٣٠,٧٠,٣٣,٥١٥,٩٥,٤

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة  والمعلومــات  - وزارة االقتصاد والتخطيط  .

جدول رقم ١٨-١٥ : معدالت البطالة حسب الجنس والجنسية (نسبة مئوية)

—————————————
غير سعوديين

————————————
اإلجمالي سعوديون

————————————

الجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالجملـةإنـاثذآـورالسنة
————————————————————
٢٠٠٤٢٤٨٠٣١١٣٨٥٤٢٣٨٦٥٧٣٢٣٩٩١٤٧١٠٢٨٧٠١٢٧٢٠٢٢١٤٣٢٥٢٤١٥٢٧٤
٢٠٠٥٢٧٠٤٦٨١٥٧٣٢٧٤٢٧٧٩٥٢٥٠٧٣٥٧١٩٣٠٧٩٢٢٩٥٥٤١١٦٣٠٤٦٤٥٨٥٨٧
٢٠٠٦٢٩٢٩٠٦١٧٦١١٢٤٦٩٠١٨٢٦١٥٤٦٧٢٩٣٢٨٨٣٣١٩٠٦٠١٨٢٨٤١٥٠١٩٠١
٢٠٠٧٢٨٠٤١١١٦٤٧٨٧٤٤٥١٩٨١٥٠٦٢٣٠٥٣١٨١١٥٢٩٥٤٧٣١٦٧٨٤٠٤٦٣٣١٣
٢٠٠٨٢٣٩١٧٦١٧٧١٧٤٤١٦٣٥٠١٧٠٥٥٤٢٤٣٢١٢٩٨٢٥٦٢٣١١٨١٤١٧٤٣٧٦٤٨
٢٠٠٩٢٤٨١٦٢٢٠٠٣٨٥٤٤٨٥٤٧١٠٣٨٠٤٠٨٢١٤٤٦٢٢٥٨٥٤٢٢٠٤٤٦٧٤٦٣٠٠٩

٠,٩١٢,٧٥,٨-٣٢,١-٣,٨-٢٠٠٩٣,٨١٣,١٧,٧٣٩,١
النمو السنوي لعام

المصدر: مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومــات  - وزارة االقتصاد والتخطيط .

سعوديون
——————————–——

غير سعوديين

جدول رقم ١٨-١٦ : إجمالي عدد العاطلين عن العمل حسب الجنس والجنسية 

اإلجمالي 
——————————–—— ——————————–——
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٢٠١ 

اإلجماليدراسات عليا بكالوريوسدبلومثانويمتوسطابتدائييقرأ ويكتبأميالسنة
———————————————————————————————
٦٥٠٧٨---٤١٦٨---١٩٩٩٥٠٧٦٦٨٣٢١٦٦١٥١٤٤٣١١٧٩٥٦
٨٣١٣١---٧٢٤٧---٢٠٠٠٣٩٩٧٥٢٨٨١٩٩٢٩١٨٥٤٨٢٨١٢٢
٨١٠٠٦---٥٤٤٨---٢٠٠١٢١٧٥٣٠٣٣١٦٦٢٤١٩٤١٥٣٤٣١١
٦٤٢٥٧---٤٣٢١---٢٠٠٢١٧٢٥٢٤٠٦١٣١٨٧١٥٤٠١٢٧٢١٧
٥٩٢٤١---٤٧٤٢---٢٠٠٣١٠٢١١٦٥٧١٢٥٤٥١٤٩٢٤٢٤٣٥٢
٦٢١١٩---٤٩٥٠---٢٠٠٤٩٩١١٧٩٧١١٥٥٠١٥٠١٣٢٧٨١٨
٢٠٠٥٣٣٨٤٥٤٩٩٣٢٣٤٨٣٢٠٩٣٢٦٥٢٩٨٠٣٣٦١٨٠٧٢١١٤١٣٨
٢٠٠٦٦٥٨٤٠٤٤١٨٠٩٧٢٣٢٢٠٤٤٥٧١١٣٤٨٤١٦١٩١١٢٢١٢٠٣٨٧
٢٠٠٧٥٨٩٣٤٥٥٣٢٥٧٤٤١٢٣١٥١٨٣٩١٦٢٦٢١٠٣٣٨٨٤١٥٦٣٧٢
٢٠٠٨٤٧٢١٩٩١٢٤٦٩١٤٣١٣٥٥٠٤١١١٤٩٣٣١١٤٦١١٠٣١٤٧١٩٧
٢٠٠٩٣٨٣١٦٨٣١٨٢٢٨٣١٨٤٩٣٩٨٩٣١١٩٦٨٧٧٩٩٦٢١١١٨٦٥
٢٠١٠٢٠٨١٣٢٣١٦١٦١٢٧٦١٢٤١٤٣٥١١٥٧١٨٠٩٤١٩٩١٠٦٦٠٣

٢٠١٠٠,٢١,٢١٥,٢٢٥,٩٣٨,٩١٠,٩٧,٦٠,٢١٠٠,٠

٣,٨٢٢١,٠٤,٧-٣,٩٣,٣-١٣,٣-١١,٣-٢١,٤-٢٠١٠٤٥,٧-
 ( ---)  غير متوفر

المصدر : وزارة العمل.

التوزيع النسبي لعام

النمو السنوي لعام

جدول رقم ١٨-١٧ : طالبو العمل المسجلون في القطاع الخاص حسب المؤهل العلمـي 

ة             ل يب حم رت ت في المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، يليهم في ال
ة        ٢٧٦١٢شهادة المرحلة المتوسطة بنحو  ب س ن في     ٢٥,٩فردًا وب

ة   المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، ويأتي في المرتبة الثالثة حمل
حو      ١٥,٢الشهادة االبتدائية بنسبة  ردًا من        ١٦١٦١في المئة ون ف

ادة      إجمالي عدد طالبي العمل، وفي المرتبة األخيرة يأتي حملة شه
ي    ٠,٢فردًا وبنسبة  ١٩٩الدراسات العليا بنحو  ال في المئة من إجم

 ).١٧-١٨جـدول رقم (عدد طالبي العمـل 
 

ة              ئ ف إن ال ة، ف ري م أما عدد طالبي العمل من حيث الفئة الع
دد        )  سنة ٣٤حتى  ٢٥من ( العمرية  ع ات ب  ٤٥٥٨٠تمثل أآبر الفئ

ا         ٤٢,٨فردًا وبنسبة  م ن ي ل، ب في المئة من إجمالي عدد طالبي العم
ردًا     ٤٦٤تمثل أقل الفئات بعدد   ) سنة ٦٠أآثر من (الفئة العمرية  ف

ل،     ٠,٤وبنسبة  م     ( في المئة من إجمالي عدد طالبي العم جدول رق

النسبة ٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠العمر
المئوية

————————————————
١٩٣٦٦١٣٥٨٦١١٤٣٢١٠,٧ أقل من ٢٠ سنة

٦٦٥٥٣٤٧٧٠٢٣٩٠٨٤٣٦,٧من ٢٠ حتى ٢٤ سنة

٥١٣٦٧٤١٨٣٢٤٥٥٨٠٤٢,٨من ٢٥ حتى ٣٤ سنة

٦٧٥٣٥٥٩٧٦٧٩٧٦,٤من ٣٥ حتى ٤٤ سنة

٢٧٧٥٢٧٢٩٣٢٤٦٣,٠من ٤٥ حتى ٦٠ سنة

٣٨٣٤١٩٤٦٤٠,٤أآثر من ٦٠ سنة

١٤٧١٩٧١١١٨٦٥١٠٦٦٠٣١٠٠,٠اإلجمالي 

المصدر: وزارة العمل.

ر  جدول رقم ١٨-١٨ : عدد طالبي العمل في القطاع الخاص حسب العم

النسبة المئوية٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠المنطقــة
————————————–————

٢٧٧٨٠٢٣٥٢٧٢٣٨٦٧٢٢,٤ الرياض

١٩٧٧٧١٤٥٩١٣٢٠٧٤٣٠,١ مكة المكرمة

٣٣٠٥٣٨٠١٥٦٧٩٥,٣ المدينة المنورة

٣٩٤٧٤٤٣٤٣٨٦٧٣,٦ القصيم

٥٥٢٩٥٤٣٨٠٨٢٩٥٦١٢٧,٧ الشرقية

٢٢٥٨٣٩٠١٠٣٥٣٣٣,٣ عسير

٦٠٥٧٨٥٨٧٦٠,٨ حائل

١٨٢١١٩١٨١٨٠٣١,٧ تبوك

١٥٨٣١٠٢٧١٠٦١١,٠ الباحة

١٤٣١١١٥٨٢٤٨٠,٢ الحدود الشمالية

١٦٨٠١٧٧١٩٤٠,٢ الجوف

٥٧٢٤٦٢٥٤٢٨٦٩٢,٧ جازان

١٦٦٦١٣٧٥٩٧١٠,٩ نجران

١٤٧١٩٧١١١٨٦٥١٠٦٦٠٣١٠٠,٠ اإلجمالي 

ة  جدول رقم ١٨-١٩ : عدد طالبي العمل في القطاع الخاص حسب المنطق

المصدر: وزارة العمل.
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و        ام ه صندوق الع دف ال ة           (  ه وى العامل ل الق ود تأهي م جه دع
 )الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص

 :الصندوق بما يلي وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف قام
ا        • ة وتدريبه تقديم اإلعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطني

 .وتوظيفها في القطاع الخاص
ا               • ة وتدريبه ة الوطني وى العامل المشارآة في تكاليف تأهيل الق

 .على وظائف القطاع الخاص
شآت القطاع                         • ي من ه ف م توظيف سبة من راتب من يت تحمل ن

ذه                  ه في ه م توظيف ذلك من يت الخاص بعد تأهيله وتدريبه، وآ
 .المنشآت

شاريع وخطط ودراسات تهدف            • دعم تمويل برامج ميدانية وم
 .لتوظيف السعوديين وإحاللهم محل العمالة الوافدة

ة           • ة الوطني وى العامل تقديم القروض لمنشآت تأهيل وتدريب الق
 .الخاصة

ل              • شطته في مجال تأهي القيام بالبحوث والدارسات المتعلقة بأن
 .وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية

•  
 -:برامج دعم التدريب والتوظيف 

 لتأهيل الكوادر المتخصصة ١٢ / ١٢ برنامج ماهر / أوًال
اهر      امج م ام   ١٢ / ١٢ بلغ عدد الذين تم قبولهم في برن للع
ات                   ٧,٠٣١م   ٢٠١٠ المالي غ عدد االتفاقي ة، وبل طالب وطالب

ك   التي تم توقيعها مع الجهات التدريبية التي ستشارك في تدريب تل
ابين برامج                  .اتفاقية  ١٢٧األعداد   اهر م رامج م حيث تنوعت ب

ة المعلومات وبرامج               رامج تقني ة وب صحية وبرامج هندسية وتقني
ة واإلعالم      المالية والتأمين وبرامج السفر والسياحة وبرامج الدعاي

 .وبرامج البيع والتجارة وبرامج إدارية واختصاصية
ًا ر                  / ثاني ؤهلين وغي التوظيف للم رتبط ب دريب الم امج الت برن

 المؤهلين
ات في مجال                   د من االتفاقي ام العدي نفذ الصندوق لهذا الع

برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين حيث  
شآت القطاع الخاص                  ٢,٢٢٧بلغ عدد االتفاقيات الموقعة مع من

الي فرص                  غ إجم ة، وبل اطق المملك ع من اتفاقية موزعة على جمي

ات                ).  ١٨-١٨ ان ي إن ب ة، ف طق ن م ومن حيث طالبي العمل حسب ال
ة                      ك ة م طق ن عمل من م ي ال ب وزارة العمل تشير إلى أن اآثر طال

ي        ٣٠,١فردًا وبنسبة  ٣٢٠٧٤المكرمة وبعدد  ال في المئة من إجم
دد                  ع ة  ب ي ة الشرف طق ردًا     ٢٩٥٦١عدد طالبي العمل، تليها المن ف

ة         ٢٧,٧وبنسبة  طق ن ا م في المئة من إجمالي عدد طالبي العمل، أم
ة          ٠,٢فردًا وبنسبة    ١٩٤الجوف فإنها أقل المناطق بعدد  ئ م في ال
 ).١٩-١٨جدول رقم (من إجمالي عدد طالبي العمل  

 
 السعودة في القطاع المصرفي

ة         اي ه ن بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع المصرفي ب
ام   ( عامل سعودي  ٣٢١٥٦م نحو ٢٠١٠عام  ع بنسبة ارتفاع عن ال

ر سعودي       ٥٢٥٤، وحوالي )في المئة ٢,٠السابق بلغت  عامل غي
 ).في  المئة ٢,٧بنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت (
 

ة           ايـ ه ن ذآور ب وبالنسبة للعاملين السعوديين فقد بلغ عدد ال
بنسبة انخفاض عن العام السابق ( عامل  ٢٧٧٤٨م نحو ٢٠٠٩عام 

ي     ) في المئة ٢,١بلغت  ة       ٣٧٩١، آما بلغ عدد اإلناث حوالـ ل ام ع
 ).في المئة ٢,٥بنسبة زيـادة عن العام السابـق بلغـت (
 

ذآور            غ عدد ال ل أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين فقد ب
ام      ( عامًال  ٥٠٩٩م حوالي ٢٠٠٩بنهاية عام  ع بنسبة ارتفاع عن ال

اث            ) في المئة ١,٤السابق بلغت  ـ غ عدد اإلنـ ل ة       ١٧، آما ب ل امـ ع
ق،       ١٦مقارنــــة بعدد  ـ ابـ م        ( عاملــة في العــام الس ـ ـ دول رقـ ـ جـ

٢٠-١٨ .( 
 

 م ٢٠١٠مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 
شرية ضمن             وارد الب ة الم استمرت مساهمة صندوق تنمي

الجهود الحكومية لدعم السعودة منذ بدء تنفيذ برامج الدعم للتدريب  
صندوق من خالل برامج                     والتوظيف حيث تمثلت خطة عمل ال
د جسور                    ي م صندوق ف تمر ال د اس شرية، وق وارد الب ة الم لتنمي
وطين الوظائف         ات ت التعاون المثمر مع قطاعات عديدة عبر اتفاقي

 . مما ساهــم في دعـم الفرص الوظيفيـة

إجماليإناثذآورإجماليإناثذآورإجماليإناثذآورالسنة
————————————————————————
٢٠٠١١٥٤٧٦١٠٩٧١٦٥٧٣٦١٥٢١٧٦١٦٩٢١٦٢٨١١١٤٢٢٧٤٢
٢٠٠٢١٦٠٠٩١٢١٤١٧٢٢٣٥٨٠٥١٧٥٨٢٢٢١٨١٤١٢٣١٢٣٠٤٥
٢٠٠٣١٦٧٧٥١٣٣١١٨١٠٦٥٠٦٠١٤٥٠٧٤٢١٨٣٥١٣٤٥٢٣١٨٠
٢٠٠٤١٨٢٩٣١٥٠٩١٩٨٠٢٤٧٧٩٩٤٧٨٨٢٣٠٧٢١٥١٨٢٤٥٩٠
٢٠٠٥٢٢٨٤٣٢١٥٧٢٥٠٠٠٤٦٧٤١١٤٦٨٥٢٧٥١٧٢١٦٨٢٩٦٨٥
٢٠٠٦٢٦٤١٥٢٧١٠٢٩١٢٥٤٧٣٦١٠٤٧٤٦٣١١٥١٢٧٢٠٣٣٨٧١
٢٠٠٧٢٧٧٨١٣٣١١٣١٠٩٢٤٨٥٢١٩٤٨٧١٣٢٦٣٣٣٣٣٠٣٥٩٦٣
٢٠٠٨٢٨٣٤٥٣٧٠٠٣٢٠٤٥٥٠٣٠١٦٥٠٤٦٣٣٣٧٥٣٧١٦٣٧٠٩١
٢٠٠٩٢٧٧٤٨٣٧٩١٣١٥٣٩٥٠٩٩١٧٥١١٦٣٢٨٤٧٣٨٠٨٣٦٦٥٥
٣٧٤١٠------٥٢٥٤------٣٢١٥٦------٢٠١٠

٢٠١٠٢,٠٢,٧٢,١

———————————— ————————–————

جدول رقم ١٨-٢٠ : عدد موظفي القطاع المصرفي

سعوديون

    ( ---)  غير متوفر

نسبة النمو لعام

اإلجمالي غير سعوديين
————————–————
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 برنامج العمل عن بعد / تاسعًا
ات     ٥قام الصندوق في هذا العام بتوقيع عدد      غ  ،  اتفاقي وبل

 .فرصة  ١٩إجمالي الفرص الوظيفية لتلك االتفاقيات  
 برنامج دعم حوافز االستقرار الوظيفي / عاشرًا

ن                 تقرار الوظيفي للموظفي ز االس امج دعم حواف يعتبر برن
ه     المدعومين من البرامج التي تساهم في استقرار الموظف في عمل
حيث يتكفل الصندوق بمنح راتب شهر واحد للموظف المستفيد من    
دريبي تحدده          امج ت الدعم إذا أآمل سنة في المنشأة الموظفة مع برن

ن        ه ع د تكلفت شأة ال تزي ك           ٥,٠٠٠ المن ح آذل ا يمن ال، آم ري
ى رأس                 نتين عل ذي يمضي س الصندوق راتب شهرين للموظف ال
شأة ال                      دريبي تحدده المن امج ت ة مع برن شأة الموظف العمل في المن

ريال، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج     ١٠,٠٠٠ تزيد تكلفته عن
تقرار               ٣,٦٩٤هذا العام      آت االس م مكاف موظف، حيث صرف له

 .ريال ١٥,٣٥٠,٠٥٤الوظيفي بمبلغ 
 برنامج دعم التعليم والتدريب / الحادي عشر

ذ      دريب من بلغ عدد المتخرجين من برنامج دعم التعليم والت
 .متخرج٥١٠ تنفيذ البرنامج لدرجة الدبلوم ودرجة البكالوريوس

شر   اني ع شآت             / الث حاب المن ل أص دريب وتأهي م ت امج دع برن
 الصغيرة
ام                   ذا الع امج له ستفيدين من البرن ابًا      ٤٣١بلغ عدد الم ش

امج              ة وعدد        ١١وشابة حيث بلغ عدد المتدربات من البرن متدرب
دربين شآت          ،   ٤٢٠المت ة المن ز تنمي دريب مرآ ي الت ارك ف د ش وق

سعودي       د ال دريب والمعه الصغيرة والمؤسسة السعودية للتعليم والت
ل       حاب العم ر أص يدي(لتطوي ج        ،  )س ة البرنام ت تكلف د بلغ وق

 .ريال ١,٢٩٣,٠٠٠
  GET- ITبرنامج  / الثالث عشر

امج      ذ برن ن أصحاب       ( GET-ITنف ادرين م دريب المب ت
 )األعمال من خالل تقنية المعلومات

 (Graduate Entrepreneurship Training Through 
IT)                صناعية شات ال دة للمن م المتح ة األم ع منظم اون م   بالتع

(UNIDO)  وشرآة)HP  (   لرفع آفاءة أداء أصحاب األعمال في
ال            ي مج ات ف ة المعلوم ات تقني الهم من خالل تطبيق ممارسة أعم

ه             تفاد من ث اس ل، حي ة            ١٤٦العم الي تكلف غ إجم درب، وبل مت
 .ريال ٢٩٣,٩١٦البرنامج 

 برنامج دعم مالك المنشآت الصغيرة / الرابع عشر
ام في                      ذا الع صغيرة له شآت ال امج دعم مالك المن نفذ برن

ج               ة للبرنام ة اإلجمالي ت التكلف ة، وبلغ اطق المملك ب من أغل
هرًا                  ٤٣,٣٠٨,٠٠٠ شرون ش ة وع دى أربع ى م ق عل ال تنف ري

امج              ن البرن ستفيدين م دد الم غ ع ث بل ستفيدين، حي ن     ٦٣٣للم م
م                 ذآور منه شكل عدد ال صغيرة، وي شآت ال وعدد    ٤١٦مالك المن

 .  ٢١٧اإلناث 
 برنامج تأهيل أخصائي الموارد البشرية / الخامس عشر

، متدرب  ٢٣٤بلغ عدد المستفيدين من البرنامج هذا العام   
 ■ريال ٣٣٣,٠٠٠وبلغت تكاليف البرنامج  

ات           ك االتفاقي فرصة        ٤٧,٦٨٥التدريب والتوظيف من خالل تل
  .تدريب وتوظيف

امج التدريب        وبتوزيع فرص التدريب والتوظيف على برن
ر           دريب والتوظيف لغي امج الت ؤهلين وبرن التوظيف للم رتبط ب الم

ن                    دريب والتوظيف للمؤهلي غ عدد فرص الت ه بل المؤهلين، نجد أن
دريب    ٢٦,٢٨٣ ف        .  فرصة ت دريب والتوظي رص الت دد ف غ ع وبل

ؤهلين              ير الم ف لغ دريب والتوظي امج الت ة     ٢١,٤٠٢لبرن فرص
 .تدريب وتوظيف

 برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك / ثالثًا
ة                 ات ذات العالق ع الجه صندوق م ة ال من اتفاقي ض

سعودية بالتدريب         شرية ال وى الب بالمشارآة التضامنية في تنمية الق
ا                ق منه تي انبث التوظيف وال رتبط ب ني الم ني والمه م " الف التنظي

ة     "الوطني للتدريب المشترك ، استمر الصندوق بدعم برامج تدريبي
ستفيدة               شآت الم ًا الحتياجات المن  .ذات أولوية في سوق العمل وفق

ام                        ذا الع ذها له م تنفي تي ت برامج ال ن ال ستفيدين م دد الم غ ع وبل
 .متدربًا ٢,٨٦٦
 برنامج التدريب الصحي / رابعًا

غ                     ام حيث بل ذا الع امج له ذ البرن صندوق في تنفي استمر ال
ج                    ذا البرنام ف له دريب والتوظي ي الت شارآة ف ات الم دد الجه ع

ل، حيث              ،  جهة ١٠٣ ل طالبي العم ويهدف البرنامج إلى دعم تأهي
ك            دبلوم، وآذل ة ال التوظيف لمرحل رتبط ب دريب الم م الت شمل دع ي
ج                 ي برنام دبلوم ف ة ال ن حمل تهم م ال دراس ي إآم راغبين ف ال
صيدلة باإلضافة       البكالوريوس التكميلي في تخصص التمريض وال
ي             الوريوس ف ة البك التوظيف لمرحل رتبط ب دريب الم م الت ى دع إل

صيدلة     ريض وال ب            .تخصصي التم رص التدري دد ف غ ع د بل وق
 .فرصة ١,٢٣٣والتوظيف لهذا البرنامج 

 برنامج دعم وظائف عقود التشغيل والصيانة / خامسًا
ة     ٥٤قام الصندوق في هذا البرنامج بتوقيع         غ  ،  اتفاقي ويبل

 .فرصة ٤,٧٣٨إجمالي الفرص الوظيفية في تلك االتفاقيات  
ًا ارة              / سادس ي بالمه ل المنته ى رأس العم دريب عل امج الت برن

 والمنتهي بالخبرة 
ذ            ١٦قام الصندوق بتوقيع عدد    ام لتنفي ذا الع اتفاقية في ه

ة      .برنامج التدريب على رأس العمل ويبلغ إجمالي الفرص التدريبي
 .فرصة ١,٨٥٧لهذا البرنامج  

 برنامج المعاهد غير الربحية / سابعًا
ة مع        ٥٤خالل هذا العام قام الصندوق بتوقيع عدد       اتفاقي

دريب والتوظيف من           ،  منشآت القطاع الخاص وبلغ عدد فرص الت
  .فرصة تدريب وتوظيف ١,٦٥١خالل تلك االتفاقيات  

 برنامج دعم تشغيل السجناء / ثامنًا
ة                 سجناء مع المديري شغيل ال امج ت امتدادًا التفاقية دعم برن

ة            ذه االتفاقي ل ه ى تفعي صندوق عل د حرص ال سجون، فق ة لل العام
شآت القطاع                 ام مع إحدى من ذا الع ة ه وذلك من خالل توقيع اتفاقي

  ١٠٠الخاص في المنطقة الشرقية من أجل تدريب وتوظيف عدد         
دى                   دة ل دعم المعتم ات ال ق آلي شأة وف ك المن ي تل ل ف جين للعم س

 .الصندوق
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ي                  واـل ن ـح ي ـم اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم القطاع النفطي في إجمالي الناتج اـل
ام           ٦٠,٢ ـع ة ـب ـي ـه م  ١٩٧٤في المئة خالل خطة التنمية األولى المنـت

ام          ٢٦,٦إلى نحو  ـع ة ـب ـي ـه ـت في المئة خالل خطة التنمية الثامنة المـن
الل   ٣٥,٤م، وسجل متوسط مساهمة بلغت نحو ٢٠٠٩ في المئة ـخ

 . آامل الفترة
 

طـة               ظـم األنـش ـع ة ـم ـم إلى جانب ذلك، سجل متوسط مساـه
ي               ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل األخرى غير النفطية تطورًا ملحوظًا في إجماـل

ام                  ـع ة ـب ـي ـه ـت ـن ـم ذة اـل ـف م ٢٠٠٩لكامل فترة خطط التنمية  الثمان المـن
ام             ـع ة ـب ـي ـه ـت ـن ع       .  م١٩٧٤مقارنة بخطة التنمية األولى الـم ـف د ارـت ـق ـف

و       ٤,٣متوسط مساهمة القطاع الزراعي إلى  ـح ـن في المئة،مقارنة ـب
ات       ٢,٦ اـع في المئة خالل فترة خطة التنمية األولى، ونشاط الصــن

طـاع            ٥,١في المئة مقارنة بنحو  ٨,٠التحويلية إلى  ة، وـق ـئ ـم ي اـل ـف
و          ٠,٩الكهرباء والغاز والمياه إلى  ـح ـن ة ـب ي     ٠,٤في المئة مقارـن ـف

و         ٧,٩المئة، ونشاط التشييد والبناء إلى  ـح ـن  ٦,٧في المئة مقارنة ـب
ى          ادق إـل ـن ـف في المئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم واـل

ن     ٢,٦في المئة مقارنة بنحو  ٦,٢ زـي ـخ في المئة، وقطاع النقل والـت
و                 ٤,٥واالتصاالت إلى  ـح ـن ة ـب ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ة،          ٣,٦في اـل ـئ ـم ي اـل ـف

ى             ال إـل ـم ات األـع دـم وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وـخ
ات              ١٠,٨في المئة مقارنة بنحو  ١٣,٨ دـم ـخ طـاع اـل في المئة،  وـق

و          ٣,٤االجتماعية والشخصية إلى  ـح ـن ة ـب ي     ٣,٠في المئة مقارـن ـف
ة             ١٧,٢المئة، و منتجو الخدمات الحكومية  إلى  ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ج           .  في المئة ١٤,٥بنحو  اـت ـن ود اـل ـن ويشير متوسط مساهمة معظـم ـب
ة            ـت اـب ـث ار اـل ـع األـس المحلي اإلجمالي وفقًا لنوع النشاط  االقتصادي ـب
ة       ـي ـم ـن ـت إلى أنها سجلت متوسط مساهمة إيجابي لكامل فترة خطط اـل
ر                   ـي ة ـغ صـادـي ـت دة االـق اـع ـق ع اـل وـي مما يعزز الثقة في التوجه نحو تـن

 .النفطية لالقتصاد السعودي

 شهد االقتصاد السعودي خالل األربعة عقود الماضية
ى                          )  م٢٠١٠  -  ١٩٧٠(  ـل و ـع ـم ـن ذا اـل ـكس ـه ـع وظـًا، واـن ـح ـل وًا ـم نـم

ا    ـه ـع الل  .  نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية جمـي وـخ
ة                صـادـي ـت ة االـق ـي ـم ـن ـت ـل هذه الفترة نفذت المملكة ثمان خطط خمسيه ـل
ة                    ـي ـت ـح ـت ة اـل ـي ـن ـب ع اـل ارـي ي مـش وأنفقت عليها مبالغ طائلة استثمرت ـف

ة                  صـادـي ـت ة واالـق رـي ـش ـب وارد اـل ـم ة اـل ود            .  وتنمـي ـه ر ـج ضـاـف ـت ان ـل وـآ
دة   القطاعين العام والخاص أثره الواضح في العمل على تنويع القاـع

ة    ـي ـم داف                 .  االقتصادية ودفع عجلة التـن ن األـه د ـم دـي ـع از اـل ـج م إـن وـت
ة                      ـي ـل ـك ة اـل صـادـي ـت رات االـق ؤـش ـم ا اـل ـه التنموية  الرئيسة التي توضـح

ا                         ـه ـم ن أـه ي ـم ـت صـل، اـل ـف ذا اـل ي ـه ج        :  المدرجة ـف اـت ـن رات اـل ؤـش ـم
رات       ؤـش ة، وـم اإلجمالي، والتراآم الرأسمالي، وتنمية القوى البشرـي
ود                             ـه ـج ـل ان ـل ة، وـآ وـي ـم ـن ـت ة اـل ـي ـل ـم ـع ي اـل مساهمة القطاع الـخاص ـف
ة       ـل ـج التنظيمية التي اتخذتها الحكومة دور بارز وملموس في دفع ـع

 . النمو االقتصادي وزيادة االستثمارات المحلية واألجنبية
 

ة    وفيما يلي استعراض موجز ألهم المؤشرات االقتصـادـي
الل                              ودي ـخ ـع صـاد الـس ـت زات االـق ـج ـن رز ـم وضـح أـب ي ـت ـت الكلية اـل

 : األربعين عامًا الماضية
  

مــؤشــرات الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي وتــنــويــع الــقــاعــدة              :   أوًال
 االقتصادية

 
ي                -١ حــل ـم ج اـل اـت ـن المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في اـل

 :اإلجمالي
إلــى أن االقــتــصــاد     )  ١-١٩جــدول رقــم     ( تشــيــر الــبــيــانــات      

ى            ـل اد ـع ـم ـت ل االـع السعودي حقق العديد من األهداف من أهمها تقلـي
ة                   ـم اـه ضـت مـس ـف ـخ ث اـن ـي ل، ـح دـخ القطاع النفطي مصدرًا وحيدًا لـل

اإلنجازات  والتحديات                     :   االقتصاد السعودي               
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التشييد والبناء -٥٦,٧١٠,٨١١,٧٨,٠٦,١٦,٧٦,٧٦,٩٧,٩

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق -٦٢,٦٣,٦٦,٧٧,٥٦,٤٦,٧٧,٩٨,٣٦,٢
النقل والتخزين واالتصاالت -٧٣,٦٣,١٤,٠٤,٩٤,٨٤,٤٥,٠٦,٣٤,٥

خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال -٨١٠,٨١٤,٧١٨,٧١٦,٦١٢,٧١١,٨١٢,٤١٢,٦١٣,٨
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية -٩٣,٠٢,٦٣,١٤,٠٣,٤٣,٤٣,٧٣,٨٣,٤
الخدمات المصرفية المحتسبة ناقص: -٣,٠-١,٩-٢,٢-١,٩-١,٩-٢,١-١,٧-١,٢-١٠١١,١-

منتجو الخدمات الحكومية -١١١٤,٥١٣,٣١٥,١٢٠,٣١٨,٤١٩,٠١٩,٠١٧,٨١٧,٢
رسوم االستيراد -١٢١,٦٠,٩٠,٨١,٤١,٦١,٥١,٢١,٢١,٣

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠إجمالي الناتج المحلي 

ن ١٩٧٠-٢٠٠٩ جدول رقم ١٩-١: متوسط المساهمة النسبية لألنشطة اإلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي خالل سنوات خطط التنمية للفترة م
(باألسعار الثابتة لعام ١٩٩٩=١٠٠)

مالحظة : خطة التنمية األولــى (١٩٧٠-١٩٧٤م)، خطة التنمية الثانيــة (١٩٧٥-١٩٧٩م)، خطة التنمية الثالثــة (١٩٨٠-١٩٨٤م)، خطة التنمية الرابعــة (١٩٨٥-١٩٨٩م)، خطة  
التنمية الخامسـة  (١٩٩٠-١٩٩٤م)، خطة التنمية السادســة (١٩٩٥-١٩٩٩م)، خطة التنمية الســابعة (٢٠٠٠-٢٠٠٤م)، خطة التنمية الثامنــة (٢٠٠٥-٢٠٠٩م).

(نسبة مئوية)

* تشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر.

ط   . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات، وزارة االقتصـاد والتخطـي
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٢٠٥ 

 : مؤشرات نمو األنشطة االقتصادية -٢
إلــى أن االقــتــصــاد      )  ٢-١٩جــدول رقــم     ( تشــيــر بــيــانــات       

ة    السعودي حقق معدالت نمو ايجابية في معظم األنشطة االقتصـادـي
ن                    وام ـم ي األـع ذة ـف ـف ـن ـم ة اـل ى     ٢٠٠٥خالل خطة التنمية الثامـن إـل

الــي                             .  م٢٠٠٩ ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ل اـل ـج رة ـس ـت ـف ذه اـل الل ـه وـخ
ة               ٣,٠متوسط نمو بلغ نحو   )  باألسعار الثابتة (   ارـن ـق ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف

ل   ٣,٧بنحو  في المئة خالل خطة التنمية السابعة، وسجل نشاط النـق
اط           ٩,٥والتخزين واالتصاالت نموًا نسبته   ل نـش ـج ة، وـس ـئ في الـم

ت    ( الصناعات التحويلية  زـي ه          )   عدا تكرير اـل ـت ـب وًا نـس ـم ي     ٧,٠ـن ـف
ادق              ـن ـف م واـل طـاـع ـم ة واـل المئة، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزـئ

ن                        ٥,١نموًا   نسبته  ـي أـم ـت ال واـل ـم طـاع اـل اط ـق ا نـش ـم ة، وـن في المـئ
ة                   ـب ـس ـن ال ـب ـم ات األـع دـم ارات وـخ اط             ٤,١والعـق ة، ونـش ـئ ـم ي اـل ـف

د         ٣,٨الخدمات االجتماعية بنسبة  ـي ـي ـش ـت في المئة، ونشاط البناء واـل

ة        ٣,٧بنسبة  ـب ـس ـن ي     ٢,٩في المئة، ونشاط  الخدمات الحكومية ـب ـف
 .في المئة ٠,٩المئة، ونشاط الزراعة والغابات واألسماك بنسبة 

 
ي                -٣ ة  ـف ـي ـل ـك ة اـل تطور المساهمة النسبية للقطاعات االقتصادـي

 :إجمالي الناتج المحلي
ي                    وطــن صـاد اـل ـت الـق ة ـل وـن ـك ـم شهدت القطاعات الرئيسة اـل

ر          ـي ث يـش ـي تطورًا ملحوظًا خالل فترة خطط التنمية في المملكة، ـح
طـورًا                       )  ٣-١٩جدول رقم (  ق ـت ـق ودي ـح ـع صـاد الـس ـت ى أن  االـق إـل

ج                اـت ـن ي اـل طـي ـف ـف ـن ملموسًا تمثل في زيادة  مساهمة القطاع غير اـل
ذ       ـن ة ـم المحلي اإلجمالي وهو الهدف الذي رآزت عليه خطط التنمـي

ج           .  انطالقتها اـت ـن ي اـل ة ـف ـس وبمقارنة نسبة مساهمة القطاعات  الرئـي
ام                    ن ـع دأت ـم ي ـب ـت ة اـل ـي ـم ـن ـت المحلي اإلجمالي خالل فترة خطط اـل

ام    ١٩٧٠ ن          ٢٠٠٩م إلى نهاية خطة التنمية الثامنة ـع ـك ـم ه ـي اـن م، ـف

خطة 
التنمية 
األولى

خطة 
التنمية 
الثانية

خطة 
التنمية 
الثالثة

خطة 
التنمية 
الرابعة

خطة 
التنمية 
الخامسة

خطة 
التنمية 
السادسة

خطة 
التنمية 
السابعة

خطة 
التنمية 
الثامنة

————————————————————————
١٤,٢٨,٨١٠,٦١٣,٤٢,٦١,٤١,٩٠,٩- الزراعة والغابات و األسماك

-٣,٨٠,٦-٧,٤١٠,٤١,١-٢٢١,٦٣,٥١٤,٠- التعدين والتحجير
-٣,٩٠,٦-٧,٦١٠,٥١,١-٢١,٥٣,٦١٤,٢       أ) الزيت الخام والغاز الطبيعي

٣,٤٤,٩١,٥٢,٧-٢٦,٠١,٥٤,٣٠,٨      ب) نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى
٣١٣,٣٦,٥٩,٣٣,٧٣,٦٦,٤٥,٣٥,٣- الصناعات التحويلية
٧,٢٥,٧٢,٨٧,٤٢,٨١,٣٣,٨٠,٠         أ) تكرير الزيت

٢٢,٨٧,٨١٣,٨١,٩٤,٣٩,١٥,٩٧,٠        ب) صناعات أخرى
٧,٢٥,٢٦,٦٥,٩-١٢٥,٧*-٤٥,٤٢٢,٢١١,٣- الكهرباء والغاز والماء* 

١,٥٣,٠٤,٣٣,٧-٧,٥-٥٢٩,٨١١,٦٠,٦- التشييد والبناء
٢,٨٥,٣٤,٣٥,١-٦١٩,٨١٨,١٩,٥١,٥- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

٦,٣٩,٦-٧,٢٠,٧-٧١٢,٩١٠,٢٥,٩٠,٨- النقل والتخزين واالتصاالت
٢,١٣,٧٤,٠-٠,٨-٨٢٣,٠١٢,١٣,٧٤,٧- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

٢,١٢,٦٢,٨-٢,١-٢٢,٦١٥,٢١,٦٦,٤         أ) ملكية المساآن
١,٢٢,٢٥,١٥,٤-٢٤,٠٦,٠٩,١١,٥        ب) أخرى

٩٢٤,٤٢,٧٤,٠٢,٦١,٦٢,٥٤,٦٣,٨- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
٨,١٢,٦١,٩٣,٠٤,٠١,٢-١١,٦-١٠٣,٣- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

٠,٧٥,٠١,٤٤,١٣,٠-٢٤,١٧,٠٣,٩المجموع الفرعي 
١١,٧٥,٨٧,١١,٧٢,٩٢,٦٢,٥٢,٩منتجو الخدمات الحكومية

٠,٩٤,٦١,٦٣,٨٣,٠-٢٢,٠٦,٨٢,٣المجموع ما عدا رسوم االستيراد
٣,٦-٥,٤٢,٢٢,٢٢٢,٦٣,٩٢,٧٢,١رسوم االستيراد

١,٠٤,٦١,٧٣,٧٣,٠-٢١,٧٦,٨٢,٢إجمالي الناتج المحلي 

ط . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطـي

* تعزى نسبة االرتفاع الكبيرة في قطاع الكهرباء والغاز والماء في فترة الخطة الرابعة إلى أن هذا القطاع سجل عجزًا في عــام ١٩٨٤م بلغت قيمته  (٦٥٨) مليون ثم قفز إلى 
فائض في العام الذي تاله (١٩٨٥) بقيمة بلغت  ٣٦٢٤ مليون ريال وبنسبة بلغت  ٦٥٠.٨ في المئة مما رفع متوسط النسبة في فترة الخطـة الرابعـة  . في حين آان هذا القطاع قد 

ة . سجل عجزًا بنسب آبيرة خالل الفترة من عام ١٩٨٢-١٩٨٤م مما أثر سلبًا على متوسط معدل نموه خالل فترة الخطة الثالـث

ن   جدول رقم ١٩-٢ : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجين باألسعار الثابتة خالل خطط التنمية المنفذة بالمملكة م
١٩٧٠-٢٠٠٩ (١٩٩٩م = ١٠٠)

(نسبة مئوية)
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٢٠٦ 

ب                  جـاـن ذا اـل ي ـه ة ـف ـق حــق ـت ـم د  .   مالحظة  التطورات االيجابية اـل ـق  ـف
ي              حــل ـم ج اـل اـت ـن ي اـل انخفض متوسط مساهمة قطاع النفط في إجماـل

ي    )  باألسعار الثابتة( اإلجمالي  ة خـالل                ٦٤,٠من حواـل ـئ ـم ي اـل ـف
ي     ١٩٧٤خطة التنمية األولى المنتهية بعام  ي     ٣٠,٤م  إلى حـواـل ـف

ام                   ـع ة ـب ـي ـه ـت ـن ـم ة اـل ـن اـم ي  ،   م٢٠٠٩المئة خالل خطة التنمية الـث وـف
طـي      ـف ـن المقابل ارتفع متوسط نسبة مساهمة القطاع  الخاص غير اـل

ي     ي     ١٧,٤في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة من حواـل ـف
حـو            ى ـن ى إـل ة خـالل             ٤٦,٠المئة في خطة التنمية األوـل ـئ ـم ي اـل ـف

ام         ـع ة ـب ة       .  م٢٠٠٩سنوات خطة التنمية الثامنة المنتهـي ـم ا مسـاـه أـم
في المئة خالل خـطـة    ١٧,١القطاع الحكومي فقد ارتفعت من نحو 

حـو      ة                        ٢٢,٥التنمية األولى إلى ـن ـي ـم ـن ـت ة خـالل خـطـة اـل ـئ ـم ي اـل ـف
في حين تراجعت مساهمة رسوم االستيراد بنسبة طفيفة من . الثامنة

ي     ١,٢في المئة في خطة التنمية األولى إلى حوالي    ١,٦حوالي  ـف
 . المئة خالل خطة التنمية الثامنة

 
ي                                 -٤ حــل ـم ج اـل اـت ـن ي اـل اق  ـف ـف ود اإلـن ـن ـب ة ـل ـي ســب المساهمة الـن

 :اإلجمالي
ي                                  حــل ـم ج اـل اـت ـن ى اـل اق عــل ـف اصـر اإلـن ى عــن ة إـل ســب وبالـن

وسـط         )  ٤-١٩جدول رقم ( االجمالي، تشير البيانات في  ـت ى أن ـم إـل
ق      مساهمة اإلنفاق االستثماري على الناتج المحلي اإلجمالي قد حــق

ة    ١١,٠مليار ريال  أو ما نسبته  ٣٣,٥ارتفاعًا من حوالي  ـئ في الـم
من إجمالي اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي خالل خطة التنمية 

ال أو      ١٤١٥,١م إلى حوالي ١٩٧٤األولى المنتهية بعام  مليار رـي
ي           ١٩,٨ما نسبته  حــل ـم ج اـل اـت ـن في المئة من إجمالي اإلنفاق على اـل

ام              ـع ة ـب ـي ـه ـت ـن ـم ا  .  م٢٠٠٩اإلجمالي خالل خطة التنمية الثامنة اـل أـم
ـعت           ـف ث ارـت جانب اإلنفاق االستهالآي فقد شهد ارتفاعًا آذلك، حــي

في المئة في  ٢٢,٢مساهمة اإلنفاق االستهالآي الحكومي إلى نحو 
ي خـطـة           ١١,٤نهاية خطة التنمية الثامنة مقارنة بنحو  ة ـف ـئ في الـم

ة            ١٩٧٤التنمية األولى المنتهية بعام  ـم ـعت مسـاـه ـف ن ارـت م، في حـي
في المئة إلى  ١٨,٠اإلنفاق االستهالآي للقطاع الخاص من حوالي 

. م٢٠٠٩في المئة في نهاية خطة التنمية الثامنة عام    ٢٩,٤حوالي 
ة                ـم أما صافي صادرات السلع والخدمات فقد سجلت نسـب  مسـاـه

ة     ـي ـم إيجابية في جميع فترة خطط التنمية الثمان  عدا فترة خطة التـن
ة                 )  م١٩٨٩إلى  ١٩٨٥من ( الرابعة  ـم ة مسـاـه ت نســب ي سـجــل ـت اـل

ة          ٦,٣سلبية بلغت نحو  طــي ـف ـن في المئة نظرا لتراجع الصـادرات اـل
 .في تلك الفترة

 
 الموارد البشرية: ثانيا

ًا          اـم ـم ـت أولت خطط التنمية في المملكة العنصر البشـري اـه
اق               ـف إلـن خـصـصـة ـل ـم غ اـل آبيرًا تمثل في االعتمادات  الكبيرة للمباـل
ة                 جــل ـع حـرك ـل ـم و اـل على هذا القطاع حيث أن العنصر البشـري ـه
ذا          الحـظـة ـه التنمية وهو المستفيد منها في  الوقت نفسه، ويمكن ـم
ي                              اق ـف ـف ود اإلـن ـن ي ـب رصـودة  ـف ـم غ اـل اـل ـب ـم االهتمام من خـالل اـل

ي   .  خطط التنمية والميزانيات السنوية للمملكة  مخصصات ـل وفيما ـي
 : أهم المؤشرات التنموية المتعلقة بالموارد البشرية وتطويرها

ة                - وعــي ـن ام ـب ـع م اـل ـي ـل ارتفع إجمالي عدد المدارس  في مراحل التـع
ى    ١٩٧٠ألف مدرسة عـام       ٣,٣الحكومي واألهلي من حوالي  م إـل

ع     ٢٠٠٩ألف مدرسة في نهاية العام الدراسـي     ٢٦,٤نحو  ـف م وارـت

 قطاع النفط

نسبة 
المساهمة 

( %)

 القطاع الخاص  
ماعدا قطاع 
الزيت

نسبة 
المساهمة 

( %)
 القطاع الحكومي  
ماعدا قطاع الزيت

نسبة 
المساهمة 

( %)
 رسوم 
االستيراد

نسبة 
المساهمة 

( %)

إجمالي الناتج المحلي 
بما فى ذلك رسوم 

اإلستيراد
—————————————————————————————

الخطة األولى: 
٧٤٩٤٩٧٦٤,٠٢٠٣٤٩١١٧,٤١٩٩٧٧١١٧,١١٨٧٥٢١,٦١١٧١٥١١(١٩٧٤/١٩٧٠م)

الخطة الثانية: 
١٠٤٩٦٨٥٤٨,٦٧٣٩٢٧١٣٤,٣٣٤٨٥٥٨١٦,٢٢٠٣٨١٠,٩٢١٥٧٨٩٥( ١٩٧٩/١٩٧٥م)

الخطة الثالثة: 
٨٩١٩٦٩٣٧,١١٠٥٦٦٣٠٤٣,٩٤٣٧٨٩٩١٨,٢١٩٤٩٨٠,٨٢٤٠٥٩٩٦( ١٩٨٤/١٩٨٠م)

الخطة الرابعة: 
٦١٧٥٢٥٢٨,٨٩٧٩٨١١٤٥,٧٥١٧٦٩٧٢٤,١٢٨٨٩٦١,٣٢١٤٣٩٢٩( ١٩٨٩/١٩٨٥م)

الخطة الخامسة: 
١٠٠٧٤٧٦٣٧,٧١٠٣٥٤٠٢٣٨,٧٥٨٧٧٩٨٢٢,٠٤٣٤٥٠١,٦٢٦٧٤١٢٦( ١٩٩٤/١٩٩٠م)

الخطة السادسة: 
١٠٤١٩٢٠٣٥,٥١١٨٤٨٣٧٤٠,٣٦٦٥٣٠٠٢٢,٧٤٥٠٤٧١,٥٢٩٣٧١٠٤( ١٩٩٩/١٩٩٥م)

الخطة السابعة: 
١٠٦٤١٣٣٣٢,١١٤٤٤٢٥٢٤٣,٦٧٦٥٩٧٠٢٣,١٤٠٤٥٣١,٢٣٣١٤٨٠٨( ٢٠٠٤/٢٠٠٠م)

الخطة الثامنة: 
١٢٢٢١٦٨٣٠,٤١٨٥٠٦٩٤٤٦,٠٩٠٤٨١٠٢٢,٥٤٦٧٥٠١,٢٤٠٢٤٤٢٢( ٢٠٠٩/٢٠٠٥م)

جدول رقم  ١٩-٣  : تطورمتوسط نسبة المساهمة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي خالل فترة خطط التنمية المنفذة بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة 
١٩٩٩=١٠٠

(مليون ريال)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط.
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٢٠٧ 

مــن الــبــنــى األســاســيــة فــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة مــثــل الــطــرق،                  
والمطارات، والموانىء، والمياه والكهرباء، واالتصاالت  وغيرها 

ر   .  من مشاريع البنية التحتية الالزمة للتنمية ـم وبفضل الدعم  المسـت
مــن الــحــكــومــة، أصــبــحــت الــمــمــلــكــة تــمــتــلــك أفضــل الــمــنــجــزات              

 :والتجهيزات في هذه القطاعات، وفيما يلي إيجاز عن أهمها
و  ١٩٧٠آم عام ٨٠٠٠زادت أطوال الطرق المعبدة من  - م إلى نـح

 .م٢٠٠٩ألف آيلو متر في عام  ٥٥,٠
ام        ١٦ارتفع عدد المطارات من   - ي ـع ى      ١٩٧٠مطارًا ـف  ٢٦م إـل

 .م٢٠٠٩مطارًا عام 
ام         ١١ارتفع عدد األرصفة في موانئ المملكة من   - ي ـع ًا ـف رصيـف

ع    . م٢٠١٠رصيفًا في عام  ١٨٧م إلى ١٩٧٠ ضـاـئ وارتفع حجم الـب
ام               ١,٨التي جرى تناولها من  ي ـع ون طـن وزـن ـي ى    ١٩٧٠مـل م إـل

 .م٢٠١٠مليون طن وزني عام ١٥٤نحو 
ام          ٢٤٤ارتفعت قدرة التوليد الكهربائية الفعلية من   - اوات ـع ـج ـي ـم

 .م٢٠١٠ميجاوات عام   ٤٠٦٩٧م إلى نحو ١٩٧٠
ام           ٢٩ارتفع عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة من     - أـلف ـخط ـع

 .م٢٠٠٩مليون خط بنهاية عام  ١٢,٩م لتبلغ نحو ١٩٧٠
 

 مستوى الرفاهة االجتماعي وتحسين نوعية الحياة:  رابعًا
واطـن                    ـم ع اـل ـت ـم ة  ـت ـب اـق ـع ـت من أهم أهداف خطط التنمية الـم

ات                             اـن ـي ـب ر اـل ـي ي، وتـش ـش ـي ـع ـم واه اـل ـت ن مـس ـس ـح ة وـت بمكاسب التنمـي
الل                    رة ـخ ـي ـب ازات ـآ ـج ى إـن رة إـل واـف ـت االقتصادية واالجتماعية  الـم

ام               ٥٤٧عدد الطلبة الدارسين بها من نحو  ة ـع ـب ب وطـاـل أـلف طـاـل
دراـسي          ٦,٣م إلى نحو ١٩٧٠ ام اـل ـع مليون طالب وطالبة بنهاية اـل
 .م٢٠٠٩

ع            ٣١توسع في إنشاء الجامعات ليبلغ عددها    - ـب ا ـس ـه ـن ة، ـم جامـع
ث        ـي جامعات  أهلية، باإلضافة إلى الكليات التقنية والمتخصـصـة ـح

ي                  ة ـف ـك ـل ـم ـم ي اـل ي ـف اـل بلغ إجمالي عدد الكليات  لمرحلة التعليم الـع
ــدد      ٥٤٩، نحو )م٢٠٠٩(هـ  ١٤٣١/١٤٣٠عام  ــع ع آلية، وارتـف

ام     ٧طـلـبة التعليم العالي من حوالي   ١٩٧٠آالف طالب وطالبة ـع
 . م٢٠٠٩أالف طالب وطالبة في عام  ٩٠٣,٦إلى حوالي 

ي                   - واـل ن ـح ات ـم ـع اـم ـج ن اـل ارتفع عدد الخريجين  والخريجات ـم
و       ١٩٧٠خريجًا وخريجة في عام  ١١٤٣ ـح أـلف     ١١٠,٩م  إلى ـن

 .م٢٠٠٩خريج وخريجة في عام 
ن        - ام           ٤ارتفع عدد مراآز التدريب المهني ـم ز ـع راـآ م ١٩٧٠ـم

ام     ٦٢إلى أآثر من  ــ    ١٤٣١/١٤٣٠معهدًا مهنيًا في ـع م، ٢٠٠٩ه
ام         ٤١٧وارتفع عدد الخريجين منها من حوالي  ج ـع رـي م ١٩٧٠ـخ

دد      ١٤٣١/١٤٣٠آالف خريج عام  ٨,٠إلى حوالي  ع ـع ـف هـ ، وارـت
ـحق           ١٧,٦ملتحق  إلى نحو  ٥٧٨الملتحقين بها من نحو  ـت ـل أـلف ـم

 .م٢٠٠٩هـ ١٤٣١/١٤٣٠في عام 
  

 التجهيزات األساسية:  ثالثًا
ة                   ـي ـم ـن ـت ـل ة ـل ـي اـس م األـس اـئ دـع اهتمت خطط التنمية بإرساء اـل

االقتصادية المستمرة والمستدامة، من خالل إيجاد منظومة متكاملة 

اإلنفاق 
اإلستهالآي 
 النهائي  
الحكومي 

نسبة 
المساهمة
( %) 

اإلنفاق 
اإلستهالآي  

النهائي  
الخاص

نسبة 
المساهمة
( %) 

التغير في  
المخـزون

نسبة 
المساهمة
( %) 

إجمالي  
تكوين رأس 
المال الثابت

نسبة 
المساهمة
( %) 

صافي  
صادرات 
البضائع 
والخدمات

نسبة 
المساهمة
( %) 

اإلنفاق على 
إجمالي الناتج  

المحلي 
——————————————————————————————

الخطة األولى: 
٣٤٦٧٢١١,٤٥٤٩٠٠١٨,٠٢١٦٥٣٧,١٣٣٤٦٣١١,٠١٥٩٨٨٢٥٢,٥٣٠٤٥٧٠(١٩٧٤/١٩٧٠م)

الخطة الثانية: 
٢٥٧٥٢٦١٩,٨٣٣٨٦٦٧٢٦,١٥٣٦٣٧٤,١٣١٩٢٥٨٢٤,٦٣٢٨٦٢٤٢٥,٣١٢٩٧٧١٢( ١٩٧٩/١٩٧٥م)

الخطة الثالثة: 
٦٠٦٢٨٢٢٣,٧٨٩٦١١٧٣٥,٠٧٦٧٠٤٣,٠٦٠٢٧٥٥٢٣,٦٣٧٦٧١٤١٤,٧٢٥٥٨٥٧٢( ١٩٨٤/١٩٨٠م)

الخطة الرابعة: 
١٦٢٦٦٤١-٦,٣-٣٥٧١٧٦٢٢,٠١٠٢٣٩٢-١,٤-٥٦٦٩٢٢٣٤,٩٨٢٧٣٤٨٥٠,٩٢٢٤١٣( ١٩٨٩/١٩٨٥م)

الخطة الخامسة: 
٧٠٣١٧٢٢٨,٨١١٢٦٧٢٨٤٦,٢٨٥٧٣٠,٤٤٨٩٥١٢٢٠,١١٠٩٦٢١٤,٥٢٤٣٧٦٠٦( ١٩٩٤/١٩٩٠م)

الخطة السادسة: 
٧٤١٧٨٨٢٥,٦١٢٧٤٨٢٨٤٤,١٢٩١٧٩١,٠٥٤٦٥٦٠١٨,٩٣٠٠٠٣٦١٠,٤٢٨٩٢٣٩١( ١٩٩٩/١٩٩٥م)

الخطة السابعة: 
٩٧٦٩٦٢٢٥,٤١٣٣٣٧٦٢٣٤,٧٥٨٦٢٧١,٥٦٨١٩٣٠١٧,٧٧٩٢١٥٧٢٠,٦٣٨٤٣٤٣٨( ٢٠٠٤/٢٠٠٠م)

الخطة الثامنة: 
١٥٨٩٣٨٥٢٢,٢٢٠٩٩٠٠٧٢٩,٤١٣٧٢٠٢١,٩١٤١٥٠١٣١٩,٨١٩٠٣٦٩١٢٦,٦٧١٤٤٢٩٨( ٢٠٠٩/٢٠٠٥م)

ط . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطـي

ة جدول رقم  ١٩-٤  : تطور المساهمة النسبية في بنود اإلنفاق إلى إجمالي الناتج المحلي بأقيام المشترين باألسعار الجاري

(مليون ريال)
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٢٠٨ 

ن        - ة ـم ـك ام          ١٩٩ارتفع عدد المصانع العاملة في الممـل ًا ـع ـع مصــن
ام        ٤٧٤٤م إلى أآثر من ١٩٧٠ ًا ـع دد      .  م٢٠١٠مصنـع ع ـع ـف وارـت

ن        ع ـم ام               ١٣,٩األيدي العاملة في تلك المصاـن ي ـع ل ـف اـم أـلف ـع
ام            ٥٧٧,٥م إلى أآثر من ١٩٧٠ ل ـع اـم ع   .  م٢٠١٠أـلف ـع ـف وارـت

ام             ٢,٩رأسمال المصانع العاملة من  ال ـع ار رـي ـي ـل ى    ١٩٧٠ـم م إـل
 .م٢٠١٠مليار ريال عام  ٤٣٩,٧حوالي 

ي        - ة ـف ـل ارتفع العدد التراآمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسـج
 ٧٨,٨المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة من حوالي   

ي             ٨٠١,١م إلى حوالي  ١٩٧٩ألف مؤسسة عام  ة ـف ـس ؤـس أـلف ـم
 . م٢٠٠٩عام 

ي           ٦٦٧ارتفع اإلنتاج المحلي من األسمنت من نحو     - أـلف طـن ـف
 .م٢٠١٠مليون طن عام  ٣٤.٣م إلى نحو ١٩٧٠عام 

 
 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: سادسًا

ات              وـع دـف ـم زان اـل ـي حققت مؤشرات أداء قطاع التجارة وـم
ذا         ام ـه ـه خالل خطط التنمية تطورات ملحوظة تمثلت في زيادة إـس
ات                                     ـب طــل ـت ر ـم ـي وـف ي ـت ي وـف اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل القطـاع ـف
ع                     ـل طـة والـس ـي وـس ة واـل ـي اـل ـم رأـس ع اـل ـل المشروعات التنموية من الـس

ى       .  االستهالآية ـل رة ـع ـي وآان النفتاح االقتصاد السعودي بدرجة آـب
ار                 ـع ا األـس ـه دـت ـه ي ـش ـت ة اـل االقتصاد العالمي، والتطورات اإليجابـي
اري       ـج ـت العالمية للنفط أثرها في تحقيق فوائض جيدة في الميزان اـل
ك                         ـل ظـة ـت الـح ن ـم ـك ـم ات، وـي وـع دـف ـم زان اـل ـي ـم والحساب الجاري ـل

  : التطورات من خالل المؤشرات اآلتية
ع                           - ـل ن الـس واردات ـم صـادرات واـل ـل ة ـل ـي اـل ـم ة اإلـج ـم ـي ارتفعت الـق

م لتبلغ نحو ١٩٧٠مليار ريال في عام  ١٤,١والخدمات من حوالي 
ج             ٢٠١٠مليار ريال في عام  ١٢٥٨,٢ اـت ـن ـل ا ـل ـه ـت ـب م، وارتفعت نـس

ام     ٦٢,٤المحلي اإلجمالي من حوالي  ى    ١٩٧٠في المئة في ـع م إـل
اح  ٢٠١٠في المئة في عام  ٧٨,٩نحو  م، وهو ما يعكس درجة انفـت

 .االقتصاد السعودي على االقتصاد العالمي
ام   ٢٨ارتفعت الصادرات غير النفطية من حوالي   - مليون ريال ـع

ي    ١٩٧٠ ام               ١١٧,٦م إلى حواـل ال ـع ار رـي ـي ـل ع     ٢٠١٠ـم ـف م وارـت
ام          ٠,٣نصيبها من إجمالي الصادرات من حوالي  ي ـع ة ـف ـئ في الـم

 . م٢٠١٠في المئة في عام  ١٢,٧م إلى حوالي ١٩٧٠
ع          - ـل دات والـس ـع ـم زادت واردات المملكة من اآلالت واألجهزة واـل

م  إلى ١٩٧٠مليار ريال في عام  ٣,٢اإلنتاجية والوسيطة من نحو 
 . م٢٠١٠مليار ريال في عام  ٤٠٠,٧نحو 

 
  ) م٢٠٠٩-١٩٧٠(أولويات اإلنفاق في خطط التنمية   

جدول رقم ( توضح بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط  في  
ى  )  ١-١٩والرسم البياني  ٥-١٩ إلى أن أولويات اإلنفاق الفعلي عـل

 :مشاريع خطط التنمية الخمسية،  آانت حسب اآلتي
ة                -١ ـي اـس زات األـس ـي ـه ـج ـت ة اـل سجل متوسط نسبة اإلنفاق على تنمـي

ة        ٤٩,٣و ٤١,٣خالل خطتي التنمية األولى والثانية نحو  ـئ ـم ي اـل ـف
الل            ة ـخ ـي ـم ـن ـت على التوالي من إجمالي اإلنفاق الفعلي على أوجه اـل
ن             ة ـم ـل اـم ـك ـت ة ـم الخطتين، األمر الذي نتج عنه بناء قاعدة اقتصادـي
ة                   صـادـي ـت ة االـق ـي ـم ـن ـت اـل ل ـب ـي ـج التجهيزات األساسية الضرورية للتـع

 .واالجتماعية
ترآز االهتمام خالل خطة التنمية الثالثة على إآمال التجهيزات   -٢

ي                   ي ـف اـن ـك و الـس ـم ـن دالت اـل ـع األربعة عقود الماضية  تتوافق مع ـم
 :المملكة، ومن أهم تلك المؤشرات اآلتي

ن              - ي ـم اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ارتفع متوسط  نصيب الفرد  من  الناتج الـم
ام       ٥,١حوالي  ي          ١٩٧١ألف ريال في ـع واـل ى ـح أـلف     ٦٠,٩م إـل

 . م٢٠١٠ريال عام 
ن  - ارتفع متوسط االستهالك للقطاع الخاص من السلع والخدمات ـم

ي          ١٩٧٠مليار ريال عام  ٧,٩حوالي  واـل ى ـح ار       ٥٩٠,٥م إـل ـي ـل ـم
ي           .  م٢٠١٠ريال عام  اـل ـم غ إـج ـل ة ـب وخالل فترة خطة التنمية الثامـن

و      ٢٠٩٩,٠االستهالك للقطاع الخاص نحو  ـح ـن مليار ريال مقارنة ـب
ى               ٥٤,٩ ر إـل ـي ا يـش و ـم مليار ريال خالل خطة التنمية األولى  وـه

 . تطور  مستوى الرفاه االجتماعي مقاسًا بحجم اإلنفاق االستهالآي
ام             ١١٧٢ارتفع عدد األطباء من حوالي  - ًا ـع ـب ـي ى    ١٩٧٠طــب م إـل

 .م٢٠٠٨ألف طبيب عام  ٥٢,٨حوالي 
و      - ام            ٩,٠ارتفع عدد األسرة بالمستشفيات من نـح ر ـع رـي أـلف ـس

 .م٢٠٠٨ألف سرير عام  ٥٣,٩م إلى ١٩٧٠
ا                   - ـه دـم ـق ي ـت ـت اـعي اـل ـم ـت ارتفعت مساعدات معاشات الضمان االـج

و     ١٩٧٠مليون ريال عام  ٣٩,٤الحكومة من نحو  ـح  ١٣,٢م إلى ـن
 ).م٢٠٠٨(هـ ١٤٣٠/١٤٢٩مليار ريال عام 

اء             - ذ إنـش ـن ة ـم ـي اـع ارتفع عدد العمال المشمولين بالتأمينات االجتـم
و    ١٩٧٣المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عام   ٤٥,٤م من نـح

ام       ١٣,١ألف عامل إلى أآثر من  ي  .  م٢٠١٠مليون عامل في ـع ـف
ري        ـك ـس ـع حين بلغ عدد المشمولين بنظام التقاعد بنوعيه المدني واـل

 . م٢٠١٠ألف مشترك في عام  ٨٦١نحو 
  

 دور القطاع الخاص: خامسًا
طـاع      ـق تتبنى المملكة مبدأ االقتصاد الحر األمر الذي أتاح لـل

دور         .   الخاص دورًا  مميزًا في النشاط االقتصادي ن اـل م ـم رـغ وباـل
ة                ـي ـم ـن ـت طـط اـل ي ـخ البارز للقطاع الحكومي في التنمية  وال سيما ـف
ة      داـي الثالث األولى، إال أن دور القطاع الخاص أخذ بالتعاظم منذ ـب
ق        راـف ز وـم واـف خطة التنمية الرابعة مستفيدًا مما هيئته الدولة من ـح
ة              وـي ـم ـن ع ـت ارـي ومشاريع أساسية مكنت القطاع الخاص بإنشاء  مـش
ة                 ـي ـل ـم ي ـع ي ـف وـم ـك ـح مربحة و أصبح شريكًا  ومعاضدًا للقطاع اـل

ن  .  التنمية في المملكة واستفاد القطاع الخاص من ما هيئته الدولة ـم
ن                 راض ـم ال  اإلـق ـج ي ـم مزايا  وحوافز عديدة لالستثمار سواء ـف
ة،                                 ارـي ـق ـع االت اـل ـج ـم ي اـل ـخصـصـة ـف ـت ـم ة اـل ـي وـم ـك ـح ق اـل الصنادـي
ات                   اـن الل اإلـع ن ـخ ة، أو ـم ـي اـع ـم ـت والصناعية، والزراعية، واإلـج
ة              ـئ ـي ي ـب ز،  ـف واـف الحكومية واإلعفاءات الجمرآية وغيرها من الـح

ـخاص             .   مستقرة سياسيًا واقتصاديًا طـاع اـل ـق ة اـل ـي وعليه زادت أهـم
ومساهمته في  االقتصاد الوطني، وفيما يلي بعض المؤشرات التي 

 :  توضح ذلك
مليار  ١,٢ارتفع حجم االستثمار للقطاع الخاص غير النفطي من   -

 .م٢٠١٠مليار ريال عام  ٣٤١,٤م ليبلغ نحو ١٩٧٠ريال عام 
ي         - ـل ـح ـم ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج اـل

ام               ١١,٥اإلجمالي باألسعار الجارية من    ال ـع ار رـي ـي ـل م ١٩٧٠ـم
 .م٢٠١٠مليار ريال عام  ٤٨٢,٧ليبلغ نحو 

ي           - واـل ن ـح نما عدد األسهم المتداولة في سوق األسهم السعودي ـم
ام           ٣٣٢٥٥.٠م إلى حوالي ١٩٨٥مليون سهم عام  م ـع ـه ون ـس ـي مـل

 .م٢٠١٠
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 .اإلنفاق الفعلي في الخطتين على التوالي
وارد       -٤ ـم استمر الترآيز خالل خطة التنمية السادسة على تنمية اـل

ة        رـي ـش ـب البشرية حيث ارتفعت نسبة المخصصات لقطاع الموارد اـل
ي    ٢٠,٥في المئة مقارنة بنسبة  ٥١,٥إلى نحو  اـل في المئة من إجـم

ى                   ـل اق ـع ـف ع اإلـن ـف ا ارـت ـم ى، ـآ اإلنفاق الكلي في خطة التنمية األوـل
طـة           ١٠,٣قطاع الصحة والتنمية االجتماعية  من  ي ـخ ة ـف ـئ في الـم
طـة              ٢٠,٨االستمرار في التنمية األولى إلى نحو  ي ـخ ة ـف ـئ ـم في اـل

 ،التنمية السادسة
ى                  -٥ ـل ز ـع ـي رـآ ـت ي اـل رار ـف ـم استهدفت خطة التنمية السابعة االسـت

ا          ى ـم ـل وذت ـع األساسية المرتبطة بالقطاعات اإلنتاجية حيث استـح
و        ٤١,١نسبته  ـح  ٣٠,٧في المئة من إجمالي اإلنفاق الفعلي، يليه ـن

 .في المئة من إجمالي اإلنفاق على قطاع الموارد االقتصادية
ى                     -٣ ـل ة ـع امـس ـخ ة واـل ـع راـب ة اـل ـي ـم ـن اتجه الترآيز خالل خطتي الـت

م          ـي ـل ـع ـت ات اـل تعزيز قدرات القوى العاملة السعودية وتحسين مستوـي
ي         ـل ـع ـف اق اـل والصحة والخدمات االجتماعية، حيث بلغ إجمالي اإلنـف

و           ـح ن ـن ـي ة          ٣٣,٠على قطاع الموارد البشرية في الخطــت ـئ ـم ي اـل ـف
ة   ٤٨,٣و في المئة على التوالي، فيما استحوذ قطاع الصحة والتنمـي

ي   ١٩,٩في المئة و ١٧,٧االجتماعية على نحو  في المئة من إجماـل

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ
—————————————————————————————

الخطة األولى:
١٤,١٤١,٣٧,٠٢٠,٥٩,٥٢٧,٩٣,٥١٠,٣٣٤,١١٠٠(١٣٩٤/١٣٩٠هـ - ١٩٧٤/١٩٧٠م)

الخطة الثانية:
١٧١,٣٤٩,٣٥١,٠١٤,٧٩٧,٣٢٨,٠٢٧,٦٧,٩٣٤٧,٢١٠٠(١٣٩٩/١٣٩٥هـ - ١٩٧٩/١٩٧٥م)

الخطة الثالثة:
٢٥٦,٨٤١,١١١٥,٠١٨,٤١٩٢,٢٣٠,٧٦١,٢٩,٨٦٢٥,٢١٠٠(١٤٠٤/١٤٠٠هـ - ١٩٨٤/١٩٨٠م)

الخطة الرابعة: 
١٠٠,٧٢٨,٩١١٥,١٣٣,٠٧١,٢٢٠,٤٦١,٩١٧,٧٣٤٨,٩١٠٠(١٤٠٩/١٤٠٥هـ - ١٩٨٩/١٩٨٥م)

الخطة الخامسة: 
٧٤,٢٢١,٨١٦٤,٦٤٨,٣٣٤,١١٠,٠٦٨,٠١٩,٩٣٤٠,٩١٠٠(١٤١٤/١٤١٠هـ - ١٩٩٤/١٩٩٠م)

الخطة السادسة: 
٦٨,١١٦,٢٢١٦,٦٥١,٥٤٨,٢١١,٥٨٧,٥٢٠,٨٤٢٠,٤١٠٠(١٤١٩/١٤١٥هـ - ١٩٩٩/١٩٩٥م)

الخطة السابعة: 
٦١,٤١٢,٧٢٧٦,٩٥٧,١٥٤,٤١١,٢٩٢,٦١٩,١٤٨٥,٣١٠٠(١٤٢٥/١٤٢٠هـ - ٢٠٠٤/٢٠٠٠م)

الخطة الثامنة:
١٢٢,٢١٤,١٤٨٠,٠٥٥,٦١٠٥,٨١٢,٢١٥٥,٩١٨,٠٨٦٣,٩١٠٠(١٤٣٠/١٤٢٦هـ - ٢٠٠٩/٢٠٠٥م)

الخطة التاسعة*: 
٢١١,٦١٤,٦٧٣١,٥٥٠,٦٢٢٧,٦١٥,٨٢٧٣,٩١٩,٠١٤٤٤,٦١٠٠(١٤٣٥/١٤٣١هـ - ٢٠١٤/٢٠١٠م)
١٠٨٠,٤٢١٥٧,٧٨٤٠,٣٨٣٢,١٤٩١٠,٥اجمالي االنفاق على قطاعات التنمية

جدول رقم  ١٩-٥  : تطورات اإلنفاق الفعلي على قطاعات التنمية خالل خطط التنمية للفترة  ١٩٧٠-٢٠١٤م باألسعار الجارية
(مليار ريال)

قطاعات التنمية
————————————————————————————————————

——————
الموارد البشرية

——————
الموارد االقتصادية

—————————

ط . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطـي

التجهيزات األساسية
———————

الصحة والتنمية اإلجتماعية

* مستهدف

المجموع
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اإلنفاق الفعلي على قطاعات التنمية: ١-١٩رسم بياني رقم  
خالل خطط التنمية باألسعار الجارية 

التجهيزات األساسية الموارد البشرية الموارد االقتصادية التنمية اإلجتماعية والصحية
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و           ـح ى ـن ـل قطاع تنمية الموارد البشرية حيث استحوذ هذا القطـاع ـع
ه                ٥٧,١ ـي ـل ة، ـي ـي ـم ـن ـت ات اـل في المئة من إجمالي اإلنفاق على قطـاـع

طـاع      ١٩,١قطاع الصحة والتنمية االجتماعية بنحو  في المئة، ثم ـق
ة                  ١٢,٧تنمية التجهيزات األساسية بنحو  ـي ـم ـن طـاع ـت ة وـق ـئ ـم ي اـل ـف

 .في المئة ١١,٢الموارد االقتصادية بنحو 
ا،    -٦ رآزت خطة التنمية الثامنة على عدد من األولويات من اهمـه

ل     ـم ـع رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص اـل
ة                         ـي ـم ـي ـل ـع ـت ات اـل دـم ـخ ي اـل وـعي ـف ـن ي واـل للمواطنين، والتوسع الكـم
ة           ـي ـق ـي طــب ـت والتدريبية والصحية واالجتماعية، والتوسع في العلوم اـل

ى  .  والتقنية، وتشجيع المبادرات واالبتكار ورآزت الخطة أيضًا عـل
دة             اـع ـق ع اـل وـي ـن ة، وـت مواآبة التطورات االقتصادية والتقنية السريـع
ه            وـج ـت ي، واـل وطــن االقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد اـل
ة         ـي ـم ـن ـت نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في اـل
ة                   صـادـي ـت اطـات االـق ـش ـن ي اـل رأة ـف ـم االقتصادية، وزيادة مشارآة اـل

 .واإلنمائية
مليار ريال  ١٤٤٤,٦نحو بلغ المخصص لخطة التنمية التاسعة   -٧

ة   ٦٧,٢موزعة على القطاعات التنموية، أي بزيادة نسبتها  في المـئ
وارد  .  عما رصد خالل خطة التنمية الثامنة واستأثر قطاع تنمية الـم

و              ـح ـن ر ـب ـب ب األـآ ي                  ٥٠,٦البشرية بالنصـي اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم ي اـل ـف
ا      ـه م                 ٥٢,٤المخصصات المعتمدة وبزيادة نسبـت ا ـت ـم ة ـع ـئ ـم ي اـل ـف

رار                           ـم ـت ى اـس ر إـل ـي ا يـش و ـم ة، وـه ـن اـم ـث ة اـل إنفاقه على خطة التنمـي
دف              اره ـه ـب ـت اـع ة ـب ـك ـل الترآيز على تنمية العنصر البشري في المـم

 .أساسي لخطط التنمية
 

ة                    ـب رـت ـم ي اـل ة  ـف ـي اـع ـم ـت وآان قطاع الصحة والتنمية االـج
ة                             ـي ـم ـن ـت طـة اـل ي ـخ ة ـف ـي اـل ـم ادات  اـل ـم ـت الثانية من حيث حجم  اإلـع

ل            ٢٧٣,٩التاسعة، إذ حظي باعتماد بلغ  ـك ا يـش و ـم مليار ريال وـه

طـة                         ١٩,٠نحو   ـخ ـخصـصـات اـل ي ـم اـل ـم ن إـج ة ـم ـئ ـم د  .   في اـل وـق
و     خصص ل ـح ة،          ١٥,٨قطاع تنمية الموارد االقتصادية ـن ـئ ـم ي اـل ـف

ات                ٧,٧وقطاع النقل واالتصاالت نحو دـم ـخ طـاع اـل ة، وـق ـئ ـم في اـل
م    ( ويوضح .  في المئة ٧,٠البلدية واإلسكان نحو  ) ٧-١٩جدول رـق

المتطلبات المالية لخطة التنمية التاسعة مقارنة بخطة التنمية الثامنة  
ة                         ـن اـم ـث ة اـل ـي ـم ـن ـت ي اـل طــت ظـور ـخ ـن األهمية النسبية لكل قطاع من ـم

 .والتاسعة
 

ن                                ـجت ـع ـت ي ـن ـت ة اـل ـي اـئ ـن ـث ـت وعلى الرغم من األوضـاع االـس
ة                   ن أرضــي ق ـم طــل ـن ة ـت ـع اـس ـت األزمة المالية العالمية، فإن الخطة اـل
ي              ـت ة، اـل اضــي ـم ة اـل ـب راسخة حققتها المنجزات التنموية  خالل الحـق
ًا        وـي ًا ـق ـق أرست بدورها أسسًا اقتصادية وإدارية متينة ووفرت منطـل
ي         ر ـف ـي وبيئة تنموية مواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الـس
ع           ا رـف ـم ا، ـم ـه التنمية الشاملة وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة ـب
ال                             وي، واآلـم ـم ـن ـت ا اـل ـه ـج اـم رـن ّزز ـب طـة وـع ـخ ات اـل وـح سقف طــم
المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها 
ق                ـي ـق ـح الل ـت ن ـخ ة، ـم ـي وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجاـب
ة،   أهدافها االستثمارية، وحشد الموارد االقتصادية، المادية والبشرـي
طـة                       ـخ ات اـل ـه وـج ع ـت واءم ـم ـت ي ـت ـت وتوجيهها نحو االستخدامات اـل

 .وتسهم في تحقيق أهدافها
 

 أهم مؤشرات خطة التنمية التاسعة
أهــم مــؤشــرات خــطــة     )   ٦-١٩الــجــدول رقــم     ( يــوضــح   

ج                   اـت ـن ات اـل وـن ـك ع ـم ـي ـم ـج ًا ـل التنمية التاسعة والنمو المستهدف سنوـي
ة        ، المحلي اإلجمالي الحقيقي صـادـي ـت رات االـق آما يوضح أهم المؤـش

ة،                ـن اـم ـث ة اـل ـي ـم ـن ـت الكلية خالل خطة التنمية التاسعة مقارنة بخطـة اـل
ة                  ـي ـم ـن ـت طـة اـل ي ـخ ًا ـف دـف ومدى التقارب والتفاوت بين ما آان مستـه

 .الثامنة وما تم تحقيقه بالفعل
 

ج     اـت ـن ووفقًا لمؤشرات خطة التنمية التاسعة، يتوقع نمو اـل
ام      ( المحلي اإلجمالي الحقيقي  و      )  م١٩٩٩بأسعار ـع ـح ـن ي     ٥,٢ـب ـف
 .المئة في المتوسط سنويًا

 
ع                   وـق ـت ي ـي اـل ـم ي اإلـج ـل ـح ـم ج اـل ومن ضمن مكونات الناـت

و      ـح  ١١,٨استمرار نمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي بـن
في المئة، فيما يتوقع تراجع نمو استثمار القطاع النفطي من حوالي 

ة        ٧,٩في المئة خالل خطة التنمية الثامنة إلى نحو  ٢٤,٤ ـئ ـم ي اـل ـف
ة    ـع اـس ع                  .  خالل خطة التنمية الـت وـق ـت رات أيضـا ـي ؤـش ـم م اـل ن أـه وـم

رة    ٣,٩تراجع متوسط معدل التضخم من حوالي  ـت في المئة خالل ـف
ة          ٢,٤خطة التنمية الثامنة إلى نحو  ـي ـم ـن ـت في المئة في فترة خطـة اـل

 .التاسعة
 

 األهداف والمحاور الرئيسة لخطة التنمية التاسعة
ات        )  ٧-١٩الجدول رقم  ( من بيانات  ـب طــل ـت ـم اـل الخاص ـب

ي   المالية لخطة التنمية التاسعة، يتضح أنها  ترآز على المحاور الـت
ن          ـي زج ـب ـم سارت عليها خطط التنمية السابقة ، حيث  تهدف إلى اـل
طـاع    التخطيط التوجيهي للنشاط الحكومي، والتخطيط اإلرشادي للـق

 .الخاص 

مستهدف 
خطة 

التنمية 
الثامنة

فعلي 
خطة 

التنمية 
الثامنة

مستهدف 
خطة 

التنمية 
التاسعة

————————————————
٤,٦٣,٥٥,٢الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

١٠,٧١١,٢١٠,٤تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت

٢٠,١٢٤,٤٧,٩ القطاع النفطي

١٠,٤١٠,٢١١,٨القطاع الخاص

٣,٢١٢,٨٥,٢ القطاع الحكومي

٣,٠٣,٥٤,٥الصادرات من السلع والخدمات

١٠,٠---٥,١الصادرات غير النفطية

٤,٦١٧,٥٧,٧الواردات من السلع والخدمات

٣,٣٨,٣٥,٤االستهالك النهائي

٤٦,٣٤٧,٩٥٣,٦نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة

٢,٤٩,٦٥,٥معدل البطالة " للسعوديين" 

٠,٦٣,٩٢,٤معدل التضخم " متوسط نمو سنوي" 
ط . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطـي

(متوسط نمو سنوي % )

جدول رقم  ١٩-٦  : أهم مؤشرات خطة التنمية التاسعة (٢٠١٠-٢٠١٤م) 
بالمقارنة مع خطة التنمية الثامنة (٢٠٠٥-٢٠٠٩م)
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٢١١ 

وترتكز خطة التنمية التاسعة على خمسة محاور رئيسة  
ة   تشكل فيما بينها إطارًا متكامًال لمواصلة التنمية الشاملة والمتوازـن

فضال عن إرساء .  لالقتصاد الوطني خالل الخمس السنوات القادمة
 .دعائم التنمية المستدامة على المدى البعيد

وى        : المحور األول ـت ن مـس ـي يرآز على تعزيز وتكثيف جهود تحـس
واء                        ـت رد واـح ـف ل اـل وى دـخ ـت ع مـس الل رـف ن ـخ المعيشة للمواطن ـم

 .جيوب الفقر والقضاء عليها
تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها من  :المحور الثاني

خالل زيادة مشارآتها في قوة العمل ورفع آفاءتها اإلنتاجية من 
 .خالل تكثيف التعليم والتدريب

ر             : المحور الثالث ـي وـف الل ـت ن ـخ التنمية المتوازنة بين المناطق، ـم
ـلف              ـت ـخ ن ـم ـي اره ـب ـم التجهيزات األساسية، ونشر الجهد التنموي وـث
ة،                       وـي ـم ـن ـت ات اـل وـي ـت ـس ـم ن اـل ـي ارب ـب ـق ـت مناطق المملكة، بما يحقق اـل
ة                      وـي ـم ـن ـت ا اـل ـه اـت وـم ـق ـم ًا ـل ـق ة وـف وتطوير القاعدة اإلنتاجية لكل منطـق

 .وميزاتها النسبية
ن              : المحور الرابع ك ـم ودي، وذـل ـع صـاد الـس التطوير الهيكلي لالقـت

ي                     وطــن صـاد اـل ـت الـق ة ـل ـي اـج ـت دة اإلـن اـع خالل تعميق عملية تنويع الـق

ي                                 ـل ـح ـم ج اـل اـت ـن ي اـل ة ـف طــي ـف ـن ر اـل ـي ات ـغ طـاـع ـق وزيادة مساهمة اـل
 .اإلجمالي

ي                        :  المحور الخامس وطــن صـاد اـل ـت الـق ة ـل ـي افـس ـن ـت درات اـل ـق ع اـل رـف
والمنتجات الوطنية، خاصة في ظل تنامي اتجاهات العولمة، ورفع 
ة                             ـي وطــن ارات اـل ـم ـث ـت ذاب االـس ـت ى اـج ـل ي ـع وطــن صـاد اـل قدرة االقـت

 .واألجنبية المباشرة
  

 أهم التحديات التي يواجهها االقتصاد السعودي
ي                              ـت ات اـل دـي ـح ـت م اـل ن أن أـه ـي صـادـي ـت ن االـق ـي يؤآد معظم المحلـل

 :يواجهها االقتصاد السعودي في المستقبل المنظور تتمثل في اآلتي
دل                      :  تحديات النمو السكاني  - ـع ـم دول ذات اـل ن اـل ة ـم ـك ـل ـم ـم د اـل تـع

دث اإلحصـاءات                             ر اـح ـي ث تـش ـي ي، ـح اـن ـك و الـس ـم ـن ي اـل المرتفع ـف
دد   الصادرة من مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى أن ـع

ذي                     ٢,٥سكان المملكة ينمو بمتوسط  ر اـل ًا  األـم وـي ـن ة ـس ـئ ـم ي اـل ـف
ة،                        ـي ة، والصــح ـي ـن ـك ات الـس دـم ـخ ى اـل ـل ط ـع يؤدي إلى زيادة الضــغ
والتعليمية، وخدمات المياه والكهرباء واالتصاالت، وخدمات النقل 

ات  ،  والبلديات وتشير بيانات مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوـم

معدل النمو(% )٢٠٢٤م٢٠١٩م٢٠١٤م٢٠٠٩م٢٠٠٤م
————————————————————

٢٢,٧٢٥,٤٢٨,٢٣٠,٥٣٣,١١,٩اجمالي السكان ( بالمليون)
١٦,٥١٨,٦٢٠,٧٢٣,٠٢٥,٥٢,٢السعوديون

٦,٢٦,٨٧,٥٧,٥٧,٦١,١غير السعوديين
٧٧٤٣,٢٨٥٨٧,٥٩٦٨٧,٩١١٤٤٥,٧١٣٨١٠,٢٣,٠اجمالي قوة العمل* 
٣٨٦٠,٨٤٣٢٩,٠٥٣٢٨,٦٦٤٨٦,٢٧٨٩٥,٢٣,٦قوة العمل الوطنية* 

٧١٨٠,٦٨١٧٣,١٩٣٩٦,٣١١٢٢١,١١٣٦٦٠,٧٣,٣العمالة الكلية* 
٣٨٨٢,٤٤٢٥٨,٥٤٣٥٩,٣٤٩٥٩,٥٥٩١٤,٩٢,١العمالة الوافدة* 

٣٢٩٨,٢٣٩١٤,٦٥٠٣٧,٠٦٢٦١,٦٧٧٤٥,٨٤,٤العمالة الوطنية* 
-٥٦٢,٦٤١٤,٤٢٩١,٦٢٢٤,٦١٤٩,٥٦,٤حجم البطالة* 

١٤,٦٩,٦٥,٥٣,٥١,٩معدل البطالة (%)
٤٦,٣٤٧,٩٥٣,٦٥٥,٨٥٦,٧مؤشر السعودة (%)

(*)  ألف عامل

جدول رقم  ١٩-٨  : مؤشر السكان والقوى العاملة والتوظيف للفترة ٢٠٠٤-٢٠٢٤م

ط   . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات، وزارة االقتصـاد والتخطـي

المستهدفاعتمادات الميزانية
( الخطة التاسعة)( الخطة الثامنة)

(مليار ريال)(مليار ريال)
—————————————————————————————————

٤٨٠,٠٥٥,٦٧٣١,٥٥٠,٦٥٢,٤تنمية الموارد البشرية

١٥٥,٩١٨,٠٢٧٣,٩١٩,٠٧٥,٧التنمية  االجتماعية والصحة

١٠٥,٨١٢,٢٢٢٧,٦١٥,٨١١٥,١تنمية الموارد االقتصادية

٥٦,٥٦,٥١١١,١٧,٧٩٦,٦النقل واالتصاالت

٦٥,٧٧,٦١٠٠,٥٧,٠٥٣,٠الخدمات البلدية واإلسكان

٨٦٣,٩١٠٠,٠١٤٤٤,٦١٠٠,٠٦٧,٢إجمالي النفقات
ط   . المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومـات، وزارة االقتصـاد والتخطـي

جدول رقم  ١٩-٧  : المتطلبات المالية لخطة التنمية التاسعة حسب القطاعات

معدل الزيادة ( % )النصيب المئويالنصيب المئويقطاعات التنمية
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ة       ٣,٧لألغراض الزراعية فمن المتوقع أن ينخفض بنحو  ـئ ـم في اـل
ي                     ـت ود اـل ـه ـج ـل ة ـل ـج ـي ـت ك ـن خالل سنوات خطة التنمية التاسعة، وذـل
ة     ـي زراـع اتخذت من قبل الدولة لترشيد استهالك المياه لألغراض اـل
ة    ـع وتشير بيانات وزارة االقتصاد والتخطيط في خطة التنمية التاـس
ذ          ـن اصـة ـم إلى انه نتيجة للدعم الذي حظي به القطاع الزراعي وـخ

ي          )  م١٩٨٠( هـ١٤٠٠عام  ز ـف رـآ ـت ة ـت عندما بدأت التنمية الزراعـي
ة               ـي وـف ـج اه اـل ـي ـم ت اـل اـن مناطق شبه جافة تتسم بندرة االمطار، فقد ـآ
ي                   م ـف ـه ا أـس ـم ري، ـم ة اـل ـي ـل غير المتجددة المصدر الرئيس في عـم

ة،       اضــي ـم زيادة وتيرة استنزاف المياه الجوفية خالل الثالثة عقود اـل
ر       طـوـي وبالنظر لما تمثله البيئة الطبيعية في المملكة من تحٍد، فأن ـت
ة،                          ـك ـل ـم ـم ي اـل ة ـف ـي ـم ـن ـت ات اـل ـب طــل ـت موارد المياه يعد من أولويات ـم
دالت   ويتطلب حل قضية ندرة المياه  العمل على سد الفجوة بين مـع
اذ                      ـخ ق واـت ـي طــب ة أي ـت ـي ـع ـي طــب استخراج المياه ومعدالت تغذيتها اـل
ة           ـي زراـع ألـغراض اـل إجراءات فعالة في إدارة الطلب على المياه ـل

 .  والصناعية والبلدية
 
دل     • ع تزايد معدل الطلب على الخدمات األساسية نتيجة تسارع م

اه                 : النمو السكاني ـي ـم ات اـل دـم ى ـخ ـل ب ـع من المتوقع زيادة الطــل
و             ـم ـن ـل ًا ـل ـع ـب والكهرباء واالتصاالت والنقل وغيرها من المرافق ـت

ن  .. السكاني ووفقًا ألحدث إحصاءات التعداد العام للسكان والمساـآ
مليون نسمة ،    ٢٧,١٤، م  بلغ عدد سكان المملكة نحو٢٠١٠لعام 

غ          ـل ـب ـي ان ـس ـك وتشير توقعات خطة التنمية التاسعة إلى أن عدد الـس
ام                   ٣٣,١١نحو  ي ـع ة ـف ـم ون نـس ـي ـل ر          .  م٢٠٢٤ـم ـي وـف ان ـت ذا ـف ـل

واـآب                 م ـي ل إذا ـل ـب ـق ـت ـس ـم الخدمات األساسية قد تشكل تحديا في اـل
ات                              دـم ـخ دالت اـل ـع و وـم ـم ي ـن ة ـف ـل اـث ـم ادة ـم ة زـي ـي اـن الزيادة السـك

 .األساسية
اج            - دم د االن زاي تنامي ظاهرة العولمة االقتصادية المتمثلة في ت

ي    ،  وفعالياته المختلفةوالترابط بين أجزاء االقتصاد العالمي  اـم ـن وـت
ره          ـي ـث ا ـي حجم المبادالت التجارية في ظل نظام التجارة العالمية وـم

و        ـح  ٧,٠إلى أن إجمالي عدد سكان المملكة السعوديين ارتفع من ـن
م ٢٠٠٩مليون نسمة في عام  ١٨,٦م  إلى نحو ١٩٧٤ماليين عام 

 ). ٨-١٩جدول رقم  (
 

وال شك أن النمو المستمر في إعداد المواطنين  سيترتب عليه 
ة       ـم الـئ .  تزايد عدد الداخلين لسوق العمل بحثًا عن فرص وظيفية ـم

د   ٩-١٩وتشير بيانات الجدول رقم  إلى أن قوة العمل الوطنية تتزاـي
دد                            ٤,٢بنحو  غ ـع ـل ذي ـب وـقت اـل ي اـل ط،  ـف وـس ـت ـم ي اـل في المئة ـف

ة        ٤١٤,٤العاطلين عن العمل نحو  طـاـل ـب ألف عاطل، وبلغ معدل اـل
ة          ١٠بين السعوديين نحو  ـي وطــن ل اـل ـم في المئة من إجمالي قوة الـع

دل             ٢٠٠٨وذلك حسب نشرة القوى العاملة لعام    ـع غ ـم ـل ث ـب ـي م ،ـح
ن      ٢٦,٩في المئة بين الذآور، ونحو  ٦,٨البطالة نحو  ـي في المئة ـب

 . اإلناث

ام    - وحسب توزيع الفئات العمرية لسكان المملكة من السعوديين لـع
م فان الفئة العمرية بين سن الخامسة عشرة إلى سن التاسعة ٢٠٠٩

 ٤٣,٤ماليين نسمة يشكلون نحو  ٨,٠والثالثين  يقدر عددهم بنحو 
دي  ،  في المئة من عدد السكان السعوديين وهذه النسبة تشير إلى تـح

توفير الوظائف لألعداد القادمة لسوق العمل حاليًا ومستقبًال خاصة 
ة        ـي ـم ـن في ظل وجود منافسة من العمالة الوافدة، مما يتطلب زيادة ـت
ا         ـه اـب ب وإآـس درـي القوى العاملة الوطنية من خالل توسيع برامج الـت

 .المهارات الفنية والتقنية الالزمة

ة                    - ي ائ م وارد ال م ى ال ر   :  تحديات توفير المياه والضغط عل ـي تـش
توقعات وزارة المياه والكهرباء، ووزارة االقتصاد والتخطيط، إلى 
دل           ـع ـم زداد ـب ة ـي أن الطلب على المياه لألغراض البلدية في المملـك

ام               ٢,١ ي ـع غ ـف ـل ـب و      ٢٠١٤في المئة سنويًا، حيث يتوقع أن ـي ـح ـن
ى       ٢٥٨٣ ـل ب ـع مليون متر مكعب، آما يتوقع أن يرتفع معدل الطـل

و            ٥,٥المياه لألغراض الصناعية بنحو  ـح غ ـن ـل ـب ـي في المئة سنويًا ـل
اه          ٢٠١٤مليون متر مكعب في عام  ٩٣٠ ـي ـم ى اـل ـل م، أما الطلب ـع

١٤٣٦/٣٥هـ١٤٣١/٣٠هـ
التغير(٢٠١٤م)(٢٠٠٩م)

————————————————
٤٣٢٩,٠٥٣٢٨,٦٩٩٩,٦٤,٢قوة العمل الوطنية ( باآلالف)

٣٦٣٦,٥٤٣٧٩,٩٧٤٣,٤٣,٨ذآور
٦٩٢,٥٩٤٨,٧٢٥٦,٣٦,٥إناث

٣٦,٧٣٩,٣٢,٦١,٤معدالت المشارآة( % )
٦١,٧٦٤,٨٣,٠١,٠ذآور
١١,٧١٣,٩٢,٢٣,٥إناث

٨١٧٣,١٩٣٩٦,٣١٢٢٣,٢٢,٨أجمالي العمالة ( باآلالف)
٣٩١٤,٦٥٠٣٧,٠١١٢٢,٥٥,٢سعودي

٤٢٥٨,٥٤٣٥٩,٣١٠٠,٨٠,٥غير سعودي
---٤٧,٩٥٣,٦٥,٧إسهام العمالة الوطنية (% )

-٦,٨-٤١٤,٤٢٩١,٦١٢٢,٨المتعطلون السعوديون ( باآلالف)
-٦,٨-٢٣٨,١١٦٧,٥٧٠,٦ذآور
-٦,٨-١٧٦,٣١٢٤,١٥٢,٣إناث

-١٠,٦-٩,٦٥,٥٤,١معدل البطالة ( %)
-١٠,٢-٦,٥٣,٨٢,٧ذآور
-١٢,٥-٢٥,٥١٣,١١٢,٤إناث

جدول رقم  ١٩-٩  : أهم مؤشرات سوق العمل خالل خطة التنمية التاسعة مقارنة بخطة التنمية الثامنة  في المملكة 

المصدر: خطة التنمية التاسعة، وزارة االقتصاد والتخطيــط.

معدل النمو السنوي 
المتوسط للخطة
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ي                        ي ـف اـل ـم طـاع اـل ـق ده اـل ـه ذي ـش طـور اـل الجدير بالذآر أن الـت
المملكة جعله يساهم بشكل آبير في دعم جهود التنمية التي تشهدها 
صـاد     ـت المملكة منذ البداية،إضافة إلى أن االنفتاح الذي يتميز به االـق
ي       السعودي منذ خطة التنمية األولى ساعد على بناء قطـاع مصـرـف

 .اتسم بالقوة والشفافية وتطبيق المعايير الدولية
 

دة            وعلى صعيد التجارة الدولية،   - ادة ـح ي زـي ل ـف ـث هناك تحٍد يتـم
ي                      ـل ـح ـم وق اـل ي الـس ة ـف ـي وطــن ات اـل ـج المنافسة التي تواجهها المنـت
ارة         ـج ـت ة اـل واألسواق الخارجية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظــم
ة           ـي اـج ـت ب اإلـن ـي اـل العالمية مما يتطلب العمل على إتباع أفضل األـس
ودي    ـع التي تؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج وزيادة جودة المنتج الـس
ي                  اـم ـن ع ـت ي ظـل واـق ك ـف ة،وذـل وآسب المزيد من األسواق العالمـي
دان               ـل ـب ة ضـد صـادرات اـل ارـي النزعات الحمائية االقتصادية والتـج

 . النامية
ارة      - ـج ـت استمرار إنشاء التكتالت االقتصادية واإلقليمية ومناطق اـل

الحرة والتوسع فيها وما يترتب على تلك التكتالت من انعكاسات 
 على أوضاع التجارة الخارجية للمملكة

صـاد               - ـت ى اـق ي إـل وطــن الحاجة إلى اإلسراع في تحول االقتصاد اـل
ده                            ـه ذي تـش طـور اـل ـت ة اـل واصــل ه،  وـم ـت ـي افـس ـن معرفي لتعزيز ـت

 .مؤسسات القطاع المحلي، وتطوير أنظمته وأدواته
ة             - ـي ـن ات ـف وـق ـع تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات الحكومية نتيجة  ـم

ن                             ـي ـي ـل ـح ـم ن اـل ـي اوـل ـق ـم دد اـل ـقص ـع ا ـن ـه ـن وتنظيمية وإجرائية، ـم
راء                    إـج ة ـب ـي ـن ـع ـم زة اـل ـه ألـج ة ـل ـي المؤهلين، وضعف القدرات الفـن
ات                          روـع ـش ـم ذ اـل ـي ـف ـن ى ـت ـل راف ـع م واإلـش ـي صـاـم ـت الدراسات واـل

 .الحكومية
ق      - ـي ـق تصاعد أهمية العلوم والتقنية آوسيلة ضرورية وحاسمة لتـح

واق        ي أـس مكاسب اقتصادية وتجارية، في ظل تعاظم المنافسة ـف
  ■ السلع والخدمات

 

ارات،                  ـم ـث ـت ة واالـس ـي ـل ـح ـم ات اـل ـج ـت من تحديات المنافسة القوية للمـن
ة                          افـس ـن ـم ـل ــي ـل ــ ـل ـح ـم ــوق اـل ــ ة الـس ـئ ـي ـه وهــو ما يتطلب استمرار ـت
ات                     طـاـع ـق ر اـل طـوـي ـت ة ـل ة الضـرورـي ـي ـن وجــذب االستثمارات والتـق

 .المختلفــة
 
ة    :  الحاجة إلى تنويع مصادر اإليرادات الحكومية  - ـي زاـن تتمتع المـي

ن           ه ـم رة، إال اـن العامة للدولة في الوقت الراهن  بفوائض مالية آبـي
ات         ـب ـل ـق ن ـت األحوط أن يتم العمل على تالفي ما قد يحدث مستقبًال ـم
في أسعار وإيرادات النفط وذلك من خالل تنويع مصادر اإليرادات 
اء                               وـف دف اـل ـه ة ـب طــي ـف ـن ر اـل ـي رادات ـغ دة اإلـي اـع ع ـق ـي وـس العامة وـت
و                  ـم ـن ى اـل ـل ظـة ـع اـف ـح ـم باالحتياجات الخدمية للمواطنين من جهة اـل

رى            ة أـخ ـه ن ـج ي ـم ة            .  المستدام لالقتصاد المحـل ـي ـم رز أـه ـب ا ـت ـن وـه
زات           ـي ـه ـج ـت طـاع اـل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لالستثمار في ـق

 .األساسية وإدارتها على أسس تجارية
 
ة                         - ظم ن ن م ي وان ي في ظل ق ال م تحديات القطاع المصرفي وال

ة      ي م ال ع ح                          :  التجارة ال صـاـل ـم ط اـل راـب ادة ـت ه أن زـي م ـب ـل ـس ـم ن اـل ـم
ى        ـل ر ـع اـش االقتصادية بين دول العالم في ظل العولمة  له أثره المـب
ع      دي ـم جميع األطراف المعنية، إال أن ذلك قد يوجد نوعًا من التـح
دول            ن اـل ر ـم ـي ـث ـك استمرار تحرير تجارة الخدمات المالية بالنسبة ـل

ا    .  النامية وفي الوقت الذي تنسجم فيه تلك التطورات العالمية مع ـم
اح          ـت ـف ارة واالـن ـج ـت تنتهجه المملكة وما تطبقه من سياسات تحرير اـل
ة      ـي اـق ـف والحرية االقتصادية، إال أن العولمة االقتصادية التي تمثل اـت
ًا ال                          دـي ـح ر ـت ـي ـث د ـي ا ـق ـه ـب واـن د ـج تحرير تجارة الخدمات المالية أـح
د               د ـق ـل ي أي ـب أ ـف يستهان به، حيث أن األزمات المالية التي قد تنـش
ى         ـل ظـة ـع اـف تنتقل للبلدان األخرى في زمن قياسي مما يتطلب المـح
واالستمرار في تقوية القطاع المالي والمصرفي واستمرار تطبيـق 

 . المعايير الدولية في اإلشراف والرقابة على النظام المصرفي
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رقم الصفحة

سم األول شاط المصرفيالق ٢١٥إحصــــــــــــــــــــاءات النقـــــــــــود والن

ثاني ٢٥١إحصــــــــــــــــــــــــــــاءات ســـوق األســــــــــــــــــــــھمالقسم ال

لث ـارالقسم الثا ٢٥٧إحصــــــــــــــــــاءات صنــاديق اإلستثـمــــــــــــــــــــــ

ـةالقسم الـرابع ـة الحكــوميــــ ٢٦١مؤسســـــات اإلقـــــراض المتخصصــــ

ـةالقسم الخامس ـة العامــــــــــــــــــ ٢٦٨إحصـــــــــــــــاءات الماليــــــــــــــــ

سادس ٢٧٣األرقــــام القياسيــــــــة لتكــــــــاليف المعيشـــــــــــــــــةالقسم ال

سابع ٢٧٧إحصــــــــاءات التجــــــــــــــــارة الخـــارجيـــــــــــــــــــةالقسم ال

ثامن ٢٩٩إحصـــــــاءات ميـــــــــــــزان المـــــدفوعـــــــــــــــــــاتالقسم ال

سع ـةالقسم التا ٣١٢الحســــــــــــــــــــــــابات القــــــــــوميـــــــــــــــــــــــــــ

شر ٣٣٣إحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات الـــــــــنــفـــطالقسم العا

٣٤٧إحصــــــــــــــــــــــــــــــــاءات أخــرى متنوعـــــــــــــــــةالقسم الحادي عشر 

ـربي السعــــــــوديالقسم الثاني عشر  ٣٨٥القـوائم المالية لمؤسسة النقد العــ

ملحق الجــداول اإلحصــائيــــــة
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رقم الصفحةالـــجدول

٢١٦القـــــــــــــــــاعـــــدة النـــقــــــديـــــــة ١- 
٢١٧عــــــــرض الــــنــــقـــــــــود ٢- 
٢١٨معـــــــــــــــدل دوران النقـــــــــود  ( للقطاع غير النفطي)٣- 
٢١٩المضاعف النقدي٤-
ـارف ٥- ٢٢٠النـقـــد الـمتـداول خـارج المـصـ
٢٢١اإلتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصـارف٦-

٢٢٢فئات العملة الورقية المتــــــــــداولة ٧(أ) -
ئات ٧(ب) - ٢٢٣مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الف
٢٢٤المسح النقـــــــــــــدي - الموجودات٨(أ) -
٢٢٥المسح النقـــــــــــــدي - المطلـــــوبات٨(ب) -

ـة٩- ٢٢٦األصــول اإلحتياطـي
٢٢٧المركز المالي المـوحد للمصارف التجاريـة - الموجودات ١٠(أ) -
٢٢٨المركز المالي المـوحد للمصارف التجاريـة - المطلوبات ١٠(ب) -

٢٢٩الــــودائــــع المصرفية ١١-
٢٣٠مطلــــوبات المصـــارف مـــن القطـــاع الخـاص ١٢-
مي)١٣- ٢٣١مطلوبات المصارف من القطاع العـام (الحكومي وشبه الحكو
شاط االقتصادي ١٤- ٢٣٢االئتمان المصرفي الممنوح حسب الن
٢٣٤االئتمان المصرفي حسب اآلجـال ١٥-
ية١٦- قات اإلئتمان ٢٣٥القروض اإلستھالكية وقروض البطا
٢٣٦الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية١٧-
طريق المصارف التجـارية ١٨- ٢٣٧واردات القطاع الخاص الممولة عن 
٢٣٩الـــمــــــقاصـــــة المصرفية ١٩-

سريعة (سريع)٢٠(أ) - ٢٤٠مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت ال
٢٤١عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)٢٠(ب) -
٢٤٢عدد رسائل ســريــع (عمليات مجمعة)٢٠(ج) -

كة٢١- في الممل ٢٤٣فروع المصارف التجارية العاملة 
٢٤٤ توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية٢٢-
٢٤٥إحصاءات أجھزة الصرف اآللي٢٣-
٢٤٦توزيع أجھزة الصرف اآللي حسب المصـارف٢٤-
٢٤٧عمليات نقاط البيع٢٥-
٢٤٨توزيع نقــاط البيــع حسب المصارف٢٦-
سعودي٢٧- ٢٤٩سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال ال
سعودي ٢٨- ٢٥٠أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال ال

القسم األول

إحصاءات النقود والنشاط المصرفي
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يةالنقد المتـداول القاعدة المصارف التجار
النقديةالمجموعودائع لـــــدىنقد فى خارج

( ١ + ٤ )  ( ٢+٣ ) المؤسسة  الصندوقالمصارفنھاية الفترة
 (١) (٢) (٣) (٤) (٥)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٤٧١٠٩١٥٦١٠٠٢
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٠١٥٥٢٠٥١١٨٣
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦٠١٥٢٢١٢١٣١٦
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٦٢١٩٦٢٥٨١٤٩٩
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧١٢٤٦٣١٧١٦٩١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٦١١٧٩٢٤٠١٦٩٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٥٩١٨١٢٤٠١٧٦٨
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٦٣٢٧٦٣٣٩١٩٨١
٩٢/١٣٩١١٩٥١٦٩٦٥٤٧٢٣٢٦٧٤
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨١١٧٢٢٦٧٢٣٨٤٤٨٧٢
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤١٥٦٢٤١٠٢٥٦٦٥٩٤٠
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٢٤٨٣٢٨٢٣٥٣٠٨٥٨٢
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩٤٤١٥٥٩٦٦٠٣٧١٤٥٩٦
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧٧٢١١١٥٦٨١٢٢٨٩٢٥٨٩٦
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٨١٤١٧٥١٠١٨٣٢٤٣٦٢٩٤
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠١١٨١١٦١١٧١٧٢٩٨٣٨٣٠٨

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩١٢٥٩٧٧٣٨٨٩٩٧٣٤١٩٦
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤١٣٠٢٦٦٢٩٧٩٣١٣٤٠٧٥
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١١٥٢٠٨٦٠٦١٠١٢٦٤٠٥٤٧
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١١٥٩٥٩٢٦١١٠٨٥٦٤٦١٣٧
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥١٦٤٩٨٥٩٦١٠٢٤٥٤٤٩٠٠
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠١٤٣٩٩٥٧٩١١٠١٨٤٥٧٦٨
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨١٢٨١١١٩٠٥١٣١٨٦٥٠٠٥٤
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤١١٩٤١٥٥٣١١٦٧٢٥٥٥٣٢٩
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦١٣٣١١٧٨٠٢١٩١٣٣٥٨٥٢٩
١٩٨٨٣٥٩٤٥١٣٣٦٦١٦٤٧٥٠٠٤٣٤٤٥
١٩٨٩٣٣٨٧٧١٢٩٣٦٦٥٧٧٩٥٠٤١٨٢٧
١٩٩٠٤٤٧٧٦١٧٢٦٥٩٧٥٧٧٠١٥٢٤٧٧
١٩٩١٤٤٦٢٠١٧٦٨٨١٤٤٩٩١٢٥٤٥٣٢
١٩٩٢٤٣٧٧٢٢٠٠٦٨١١٠١٠١١٦٥٣٨٨٨
١٩٩٣٤٢٦٢٣٢٥١١٩٠١٩١١٥٣٠٥٤١٥٣
١٩٩٤٤٤٩٦٥٢٤٤٢٩٢٠٦١١٦٤٨٥٦٦١٣
١٩٩٥٤٣٠٨٧٢٤٦٤٨٧١٤١١١٧٨٥٤٢٦٥
١٩٩٦٤٣٠٣٨٢١٣٤٩٠٧٣١١٢٠٧٥٤٢٤٥
١٩٩٧٤٥٨٢٣٢٩١٦٩٦٣٩١٢٥٥٥٥٨٣٧٨
١٩٩٨٤٥٠١٩٢٦٥٧٩٩١٦١٢٥٧٣٥٧٥٩٢
١٩٩٩٥٥٠٦٠٥٤٦٨١١٠٧٧١٦٥٤٥٧١٦٠٥
٢٠٠٠٥١٠١٩٥٩٧١١٢٩١٢١٨٨٨٣٦٩٩٠٢
٢٠٠١٤٩٢٠٣٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩١٢٢٦٨٣٢٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩٤٨٩٢٢٣٧٥٢٢٨٦٤٣٨٠٩٧٣
٢٠٠٣٥٥٤٤٥٤٢٥٧٢٢٤٠٦٢٦٦٦٣٨٢١٠٨
٢٠٠٤٦٠١٣٣٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٢٠٣٥٩٢١٦٩
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٧٢٠١٢٥٤٤٥٣٢٦٤٦٩٦٩٣٤
٢٠٠٦٦٩٣٢٤١٢٢١٨٣٩٨٤٣٥٢٠٦١١٢١٣٨٥
٢٠٠٧٧٢١٩٢١٠٠١٩٩٨٥٩٥١٠٨٦١٤١٨٠٨٠٦
٢٠٠٨٨٣٠٠٦١١٠٠٧٨٦١٦٤٩٧١٧١١٨٠١٧٧
٢٠٠٩٨٨٣٩٥١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢١٦٠١١٨٢٤٨٥١٣
٢٠١٠٩٥٥٢٠١٥٤٥٠١٤٣٨٦٣١٥٩٣١٣٢٥٤٨٣٢
٢٠١١

لربع األول ١٠٦٢٥٨١٥٢٧١١٥٤٥٣٥١٦٩٨٠٦٢٧٦٠٦٤ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

  ( مليون لایر)    
ية جدول رقم (١) : القاعدة النقد
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ئعالنقد المتـداول ئععرض النقودالودا عرض النقودالودائع األخـرىعرض النقود الودا
ن٣شبهن٢الزمنية ن١تحتخارج

(٥+٦)النقدية*(٣+٤)واإلدخارية(١+٢)الطلبالمصارف
(١)(٢)(٣)(٤)(٥)(٦)(٧)

٨٤/١٣٨٣٨٤٦٥١٧١٣٦٢٨٦١٤٤٩١٧٩١٦٢٨
٨٥/١٣٨٤٩٧٨٥٣٨١٥١٦١١٨١٦٣٤٢٣٥١٨٦٩
٨٦/١٣٨٥١١٠٤٦١٩١٧٢٢١٥١١٨٧٣٢٧٢٢١٤٥
٨٧/١٣٨٦١٢٤١٧٠١١٩٤٣١٩٩٢١٤١٣٣٦٢٤٧٧
٨٨/١٣٨٧١٣٧٤٧٤٠٢١١٣٢٩١٢٤٠٥٣٢٧٢٧٣١
٨٩/١٣٨٨١٤٥٣٨٠٨٢٢٦١٣٧٧٢٦٣٨٢٨٦٢٩٢٣
٩٠/١٣٨٩١٥٢٨٨١٢٢٣٤٠٤٨٢٢٨٢٢٣١٥٣١٣٧
٩١/١٣٩٠١٦٤٢٩٦٨٢٦١٠٥٦٥٣١٧٥٣٤٣٣٥١٨
٩٢/١٣٩١١٩٥١١٣٠٩٣٢٦١٧٣٨٣٩٩٨٤٨٣٤٤٨١
٩٣/١٣٩٢٢٤٨٨٢٢٥٩٤٧٤٧٨١٤٥٥٦١٦٥٦٦٢١٨
٩٤/١٣٩٣٣٣٧٤٣١٩٥٦٥٧٠٩١٤٧٤٨٣١٢٤٨٨٧٣١
٩٥/١٣٩٤٥٠٥٢٥٦٣٣١٠٦٨٤١٥٣٩١٢٢٢٣١٨٣٧١٤٠٦٠
٩٦/١٣٩٥٨٥٥٩١١٠١٢١٩٥٧٠١٥٧٢٢١١٤٢٣٣١٠٢٤٤٥٣
٩٧/١٣٩٦١٣٦٠٧١٧٦١٠٣١٢١٧١٨١١٣٣٠٢٧٤٣٠٨٣٧٣٣٥
٩٨/١٣٩٧١٧٩٧٠٢٧٣٢٧٤٥٢٩٧٣٠٦٠٤٨٣٥٧٥٢٦٠٥٣٦١٧
٩٩/١٣٩٨٢١٠١٠٢٩٤٧٦٥٠٤٨٦٤١٦٥٥٤٦٥١٦٧٢٩٦١٣٨٠

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢٥١٩٩٣٠٤٤٩٥٥٦٤٧١١٦٣٠٦٧٢٧٧٧٥١١٧٤٧٨٩
٠١/١٤٠٠٢٦١٤٤٣٧٢٦٥٦٣٤٠٩١٩٩٩٤٨٣٤٠٣١٠٩٧٧٩٤٣٨٠
٠٢/١٤٠١٣٠٤٢١٤٦١٦٧٧٦٥٨٨٢٦٣٦٧١٠٢٩٥٥١٦٤٩٠١١٩٤٤٥
٠٣/١٤٠٢٣٥٢٨١٥١٧٦٢٨٧٠٤٣٢٩٠٥٠١١٦٠٩٣١٨٣٠٥١٣٤٣٩٨
٠٤/١٤٠٣٣٤٦٥٥٥١٦٦٧٨٦٣٢١٣٣٥٧٥١١٩٨٩٧٢٤٠٥١١٤٣٩٤٨
٠٥/١٤٠٤٣٤٧٥٠٤٨٣٦١٨٣١١١٣٦٥٨٩١١٩٧٠٠٢٩١٩٦١٤٨٨٩٦
٠٦/١٤٠٥٣٦٨٦٨٤٦١٧١٨٣٠٣٩٣٩٦٨٢١٢٢٧٢١٢٧٥١٩١٥٠٢٤٠
٠٧/١٤٠٦٣٨٦٠٤٤٧٢٤٧٨٥٨٥٠٤١٠٨٩١٢٦٩٣٩٣٦٧٩٧١٦٣٧٣٦
٠٨/١٤٠٧٣٩٣٩٦٤٩٩٢٦٨٩٣٢٣٣٩٦٩٧١٢٩٠٢٠٣٥٣٤٠١٦٤٣٦٠
١٩٨٨٣٥٩٤٥٥٧٧١٩٩٣٦٦٤٤٠٤٧٩١٣٤١٤٣٤٤٢٧٥١٧٨٤١٨
١٩٨٩٣٣٨٧٧٥٧٨٧٥٩١٧٥٢٤٤٦٦٢١٣٦٤١٤٤٣٧٦٧١٨٠١٨١
١٩٩٠٤٤٧٧٦٥٧٤٨٨١٠٢٢٦٥٣٩٢٨١١٤١٥٤٥٤٦٨٩٣١٨٨٤٣٨
١٩٩١٤٤٦٢٠٧٥٨٥٠١٢٠٤٧٠٤٤٦٢٣١٦٥٠٩٣٥٠٧٤٩٢١٥٨٤٣
١٩٩٢٤٣٧٧٢٨١٦٩٢١٢٥٤٦٤٤٦٣٣٣١٧١٧٩٦٥١٢٠٩٢٢٣٠٠٥
١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢١٦٩٣٩٥٥٩٢٥٦٢٢٨٦٥١
١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧١٧٧٠٦٢٥٩٣٧٧٢٣٦٤٣٩
١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣١٨٥٦٩٤٥٦٢٧٦٢٤١٩٧٠
١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٢٠٤٠٠٩٥٤٥٠٣٢٥٨٥١١
١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٢١٨٣٤٩٥٤٣٥٣٢٧٢٧٠٢
١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٢٢٣٧٠٨٥٩٨٨١٢٨٣٥٨٩
١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٢٤٢٠٠٦٦٣٩٣٥٣٠٥٩٤١
٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٢٥٦٣٣٢٦٢٩٠٣٣١٩٢٣٥
٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٢٧١٠٨٠٦٩١١٥٣٤٠١٩٦
٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٣١٠٣٦٧٨٠٠٥٩٣٩٠٤٢٧
٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٣٣٦٤٠٤٨١٠٦١٤١٧٤٦٥
٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٤٠٧٩٧٦٨٨١٢٢٤٩٦٠٩٨
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦٤٤٨٨٠٥١٠٤٨٦٩٥٥٣٦٧٥
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧٥٣٨٧٦٩١٢١٨١٥٦٦٠٥٨٣
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩٦٦٦٦١٦١٢٣١٤٠٧٨٩٧٥٥
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤٧٩٣١١٨١٣٦٠٠٧٩٢٩١٢٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧٨٤٤٩٣٥١٨٤٠٠٩١٠٢٨٩٤٤
٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣٩٢٣٨٧٤١٥٦٤٩٥١٠٨٠٣٧٠
٢٠١١

لربع األول ١٠٦٢٥٨٥٧٩٥٢٠٦٨٥٧٧٩٢٩٧٨١٩٩٨٣٥٩٨١٦٦٠٥٦١١٤٩٦٥٤ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.
*  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،

     وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

جدول رقم (٢)  : عرض النقود 
  ( مليون لایر)    

نھاية الفترة
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ن٣ن٢ن١متوسط الفترة

٨٧/١٣٨٦٣,٥١٣,٢٠٢,٨٢
٨٨/١٣٨٧٣,٤٣٣,٠٦٢,٦٩
٨٩/١٣٨٨٣,٤٨٣,٠٠٢,٦٩
٩٠/١٣٨٩٣,٣٧٢,٨٤٢,٥٦
٩١/١٣٩٠٣,٥١٢,٨٦٢,٥٩
٩٢/١٣٩١٣,٣٥٢,٦٧٢,٤١
٩٣/١٣٩٢٣,١٢٢,٥٥٢,٢٨
٩٤/١٣٩٣٢,٩٦٢,٥٤٢,٢٢
٩٥/١٣٩٤٣,٥٨٣,١٠٢,٦٥
٩٦/١٣٩٥٣,٣١٢,٩٧٢,٥٦
٩٧/١٣٩٦٢,٧٤٢,٥٤٢,٢٣
٩٨/١٣٩٧٢,٤١٢,٢٦٢,٠٢
٩٩/١٣٩٨٢,٢٥٢,٠٨١,٨٨
١٤٠٠/١٣٩٩٢,٤٨٢,٢١١,٩٨
٠١/١٤٠٠٢,٦٨٢,١٧١,٩٣
٠٢/١٤٠١٢,٦٨٢,٠٠١,٧٥
٠٣/١٤٠٢٢,٥٥١,٨٨١,٦٢
٠٤/١٤٠٣٢,٤٨١,٨٤١,٥٧
٠٥/١٤٠٤٢,٦٠١,٨٢١,٤٩
٠٦/١٤٠٥٢,٥٩١,٧٧١,٤٦
٠٧/١٤٠٦٢,٤٤١,٦٥١,٣٥
٠٨/١٤٠٧٢,٣٤١,٥٩١,٢٦
١٩٨٨٢,٦٩١,٨٨١,٤٧
١٩٨٩٢,٧٠١,٨٨١,٤٣
١٩٩٠٢,٧٩١,٩٥١,٤٩
١٩٩١٢,٧٧٢,٠٣١,٥٤
١٩٩٢٢,٤٥١,٨٠١,٤١
١٩٩٣٢,٤٩١,٨٤١,٣٨
١٩٩٤٢,٦٤١,٩١١,٤٣
١٩٩٥٢,٧٣١,٨٩١,٤٤
١٩٩٦٢,٨٠١,٨٨١,٤٦
١٩٩٧٢,٧٦١,٨٣١,٤٦
١٩٩٨٢,٧٥١,٧٧١,٤٢
١٩٩٩٢,٧٦١,٧٧١,٤١
٢٠٠٠٢,٦١١,٦٩١,٣٦
٢٠٠١٢,٤٧١,٦٣١,٣١
٢٠٠٢٢,٣٠١,٥٥١,٢٣
٢٠٠٣٢,٢١١,٤٧١,١٨
٢٠٠٤٢,١١١,٤١١,١٤
٢٠٠٥٢,٠٤١,٣٢١,٠٧
٢٠٠٦٢,٠٩١,٢٥١,٠٢
٢٠٠٧١,٩٢١,١٠٠,٩١
٢٠٠٨١,٦٩٠,٩٧٠,٨١
٢٠٠٩١,٥٦٠,٩١٠,٧٦

*٢٠١٠١,٤١٠,٩٢٠,٧٨

 * بيانات الناتج المحلي غير النفطي أولية. 

قود جدول رقم (٣) :  معدل دوران الن
( القطاع غير النفطي )  
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ن٣ن٢ن١نھاية الفترة

٨٤/١٣٨٣١,٣٦١,٤٥١,٦٣
٨٥/١٣٨٤١,٢٨١,٣٨١,٥٨
٨٦/١٣٨٥١,٣١١,٤٢١,٦٣
٨٧/١٣٨٦١,٣٠١,٤٣١,٦٥
٨٨/١٣٨٧١,٢٥١,٤٢١,٦٢
٨٩/١٣٨٨١,٣٤١,٥٦١,٧٣
٩٠/١٣٨٩١,٣٢١,٦٠١,٧٧
٩١/١٣٩٠١,٣٢١,٦٠١,٧٨
٩٢/١٣٩١١,٢٢١,٥٠١,٦٨
٩٣/١٣٩٢٠,٩٧١,١٤١,٢٨
٩٤/١٣٩٣١,١١١,٢٦١,٤٧
٩٥/١٣٩٤١,٢٥١,٤٢١,٦٤
٩٦/١٣٩٥١,٣٤١,٤٥١,٦٨
٩٧/١٣٩٦١,٢١١,٢٨١,٤٤
٩٨/١٣٩٧١,٢٥١,٣٣١,٤٨
٩٩/١٣٩٨١,٣٢١,٤٣١,٦٠
١٤٠٠/١٣٩٩١,٦٣١,٩٧٢,١٩
٠١/١٤٠٠١,٨٦٢,٤٥٢,٧٧
٠٢/١٤٠١١,٨٩٢,٥٤٢,٩٥
٠٣/١٤٠٢١,٨٩٢,٥٢٢,٩١
٠٤/١٤٠٣١,٩٢٢,٦٧٣,٢١
٠٥/١٤٠٤١,٨٢٢,٦٢٣,٢٥
٠٦/١٤٠٥١,٦٦٢,٤٥٣,٠٠
٠٧/١٤٠٦١,٥٥٢,٢٩٢,٩٦
٠٨/١٤٠٧١,٥٣٢,٢٠٢,٨١
١٩٨٨٢,١٦٣,٠٩٤,١١
١٩٨٩٢,١٩٣,٢٦٤,٣١
١٩٩٠١,٩٥٢,٧٠٣,٥٩
١٩٩١٢,٢١٣,٠٣٣,٩٦
١٩٩٢٢,٣٣٣,١٩٤,١٤
١٩٩٣٢,٢٤٣,١٣٤,٢٢
١٩٩٤٢,٢٢٣,١٣٤,١٨
١٩٩٥٢,٢٩٣,٤٢٤,٤٦
١٩٩٦٢,٤٥٣,٧٦٤,٧٧
١٩٩٧٢,٤٢٣,٧٤٤,٦٧
١٩٩٨٢,٤٤٣,٨٨٤,٩٢
١٩٩٩٢,١٩٣,٣٨٤,٢٧
٢٠٠٠٢,٣٧٣,٦٧٤,٥٧
٢٠٠١٢,٦٣٣,٩٧٤,٩٨
٢٠٠٢٢,٥٠٣,٨٣٤,٨٢
٢٠٠٣٢,٧٢٤,١٠٥,٠٨
٢٠٠٤٢,٩٤٤,٤٣٥,٣٨
٢٠٠٥٢,٩٣٤,٦٣٥,٧١
٢٠٠٦٢,٥٨٤,٤٤٥,٤٤
٢٠٠٧٢,١٢٣,٦٩٤,٣٧
٢٠٠٨٢,٣٦٤,٤٠٥,١٦
٢٠٠٩٢,١٠٣,٤٠٤,١٤
٢٠١٠٢,٤٥٣,٦٣٤,٢٤
٢٠١١

لربع األول ٢,٤٨٣,٥٦٤,١٦ا

جدول رقم (٤) :  المضاعف النقدي
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صارفالنقد  خارج المؤسسة صارفالنقد لدى الم خارج الم النقد المتداول 
(١)(٢)( ١ - ٢ = ٣ )

١٣٨٤/١٣٨٣٨٩٣٤٧٨٤٦
١٣٨٥/١٣٨٤١٠٢٨٥٠٩٧٨
١٣٨٦/١٣٨٥١١٦٤٦١١١٠٤
١٣٨٧/١٣٨٦١٣٠٣٦٢١٢٤١
١٣٨٨/١٣٨٧١٤٤٤٧١١٣٧٤
١٣٨٩/١٣٨٨١٥١٣٦١١٤٥٣
١٣٩٠/١٣٨٩١٥٨٨٥٩١٥٢٨
١٣٩١/١٣٩٠١٧٠٤٦٣١٦٤٢
١٣٩٢/١٣٩١٢٠٢٠٦٩١٩٥١
١٣٩٣/١٣٩٢٢٦٠٥١١٧٢٤٨٨
١٣٩٤/١٣٩٣٣٥٣١١٥٦٣٣٧٤
١٣٩٥/١٣٩٤٥٣٠٠٢٤٨٥٠٥٢
١٣٩٦/١٣٩٥٨٩٩٩٤٤١٨٥٥٩
١٣٩٧/١٣٩٦١٤٣٢٨٧٢١١٣٦٠٧
١٣٩٨/١٣٩٧١٨٧٨٤٨١٤١٧٩٧٠
١٣٩٩/١٣٩٨٢٢١٩١١١٨١٢١٠١٠
١٤٠٠/١٣٩٩٢٦٤٥٨١٢٥٩٢٥١٩٩
١٤٠١/١٤٠٠٢٧٤٤٦١٣٠٢٢٦١٤٤
١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٤١١٥٢٠٣٠٤٢١
١٤٠٣/١٤٠٢٣٦٨٧٦١٥٩٥٣٥٢٨١
١٤٠٤/١٤٠٣٣٦٣٠٤١٦٤٩٣٤٦٥٥
١٤٠٥/١٤٠٤٣٦١٨٨١٤٣٩٣٤٧٥٠
١٤٠٦/١٤٠٥٣٨١٤٩١٢٨١٣٦٨٦٨
١٤٠٧/١٤٠٦٣٩٧٩٧١١٩٤٣٨٦٠٤
١٤٠٨/١٤٠٧٤٠٧٢٨١٣٣١٣٩٣٩٦

١٩٨٨٣٧٢٨١١٣٣٦٣٥٩٤٥
١٩٨٩٣٥١٧١١٢٩٣٣٣٨٧٧
١٩٩٠٤٦٥٠٣١٧٢٦٤٤٧٧٦
١٩٩١٤٦٣٨٨١٧٦٨٤٤٦٢٠
١٩٩٢٤٥٧٧٧٢٠٠٨٤٣٧٧٠
١٩٩٣٤٥١٣٤٢٥١١٤٢٦٢٣
١٩٩٤٤٧٤٠٨٢٤٤٣٤٤٩٦٥
١٩٩٥٤٥٥٥١٢٤٦٤٤٣٠٨٧
١٩٩٦٤٥١٧١٢١٣٤٤٣٠٣٨
١٩٩٧٤٨٧٣٩٢٩١٦٤٥٨٢٣
١٩٩٨٤٧٦٧٦٢٦٥٧٤٥٠١٩
١٩٩٩٦٠٥٢٨٥٤٦٨٥٥٠٦٠
٢٠٠٠٥٦٩٩٠٥٩٧١٥١٠١٩
٢٠٠١٥٢٦٥٧٣٤٥٣٤٩٢٠٣
٢٠٠٢٥٧٢٢١٤٨٩٢٥٢٣٢٩
٢٠٠٣٥٩٧٠٢٤٢٥٧٥٥٤٤٥
٢٠٠٤٦٤٦٠٧٤٤٧٤٦٠١٣٣
٢٠٠٥٧١٤٨٩٧٢٠١٦٤٢٨٨
٢٠٠٦٨١٥٤٢١٢٢١٨٦٩٣٢٤
٢٠٠٧٨٢٢١١١٠٠١٩٧٢١٩٢
٢٠٠٨٩٤٠١٣١١٠٠٧٨٣٠٠٦
٢٠٠٩٩٩٢٥٢١٠٨٥٦٨٨٣٩٥
٢٠١٠١١٠٩٦٩١٥٤٥٠٩٥٥٢٠
٢٠١١

لربع األول ١٢١٥٢٩١٥٢٧١١٠٦٢٥٨ا

نــھاية الفترة

  ( مليون لایر)    
جدول رقم (٥) : النقد المتداول خارج المصارف
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المبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترةالمبلغيوافقنھاية الفترة 

١٩٧٩/١٢/٢٠٢٣٧٠٩ ١٤٠٠/١ ١٩٨٠/١٠/٩٢٦٩٢٠ ١٤٠٠/١٢١٩٨٠/١١/٨٢٥٥٣٨١٤٠٠/١١ ١٩٨٠/٨/١٢٢٦٠٧٣ ١٤٠٠/٩
١٩٨٠/١٢/٨٢٥٥٤٩ ١٤٠١/١ ١٩٨١/٩/٢٩٢٩٩٥٤ ١٤٠١/١٢١٩٨١/١٠/٢٩٢٨٧٦٤١٤٠١/١١ ١٤٠١/٩١٩٨١/٨/١٢٨٨٥١
١٩٨١/١١/٢٧٢٩٠٩١ ١٤٠٢/١ ١٩٨٢/٧/٢١٣٥٣٤٩ ١٤٠٢/١٢١٩٨٢/١٠/١٧٣٣٩٧٦١٤٠٢/٩ ١٩٨٢/٧/٢٢٣٥٣٤٩ ١٤٠٢/٩
١٩٨٢/١١/١٦٣٣٨٦٥ ١٤٠٣/١ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٤٠٣/١٢١٩٨٣/١٠/٧٣٥٩٢٤١٤٠٣/٩ ١٩٨٣/٧/١١٣٨٢٤٣ ١٤٠٣/٩
١٩٨٤/٥/٢٣٣٧٢٩ ١٤٠٤/٧ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٤٠٤/١٢١٩٨٤/٩/٢٦٣٤٤٥١١٤٠٤/٩ ١٩٨٤/٦/٣٠٣٦٨١١ ١٤٠٤/٩
١٩٨٥/٤/٢١٣٢٨٥٤ ١٤٠٥/٧ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٤٠٥/١٢١٩٨٥/٩/١٥٣٤٨٣١١٤٠٥/٩ ١٩٨٥/٦/١٩٣٧٦٥٢ ١٤٠٥/٩
١٩٨٦/٤/١٠٣٤٦٠٤ ١٤٠٦/٧ ١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦ ١٩٨٦/٩/٥٣٦٤٨٢١٤٠٦/٩ ١٤٠٦/١٢ ١٤٠٦/٩١٩٨٦/٦/٨٣٩٠٥٦
١٩٨٧/٥/٢٨٣٦٩٦٣ ١٤٠٧/٥ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٤٠٧/١٢١٩٨٧/٨/٢٥٤٠١٦٧١٤٠٧/٩ ١٩٨٧/٥/٢٨٤٢٢٩٣ ١٤٠٧/٩
١٩٨٧/٣/٣٠٣٨٨٣٣ ١٤٠٨/٥ ١٩٨٨/٥/١٦٤٢١٤٦ ١٤٠٨/١٢١٩٨٨/٨/١٣٣٧٥٥٦١٤٠٨/٩ ١٩٨٨/٥/١٧٤٢١٤٦ ١٤٠٨/٩
١٤١٠/٦/٢٣٣٨٧٧ ١٩٨٩/١٢ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٩٨٩/٤١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢١٩٨٩/٤ ١٤٠٩/٩/٢٣٤٠٣٧٢ ١٩٨٩/٤
١٤١٠/٧/٤٣٦٤٣٨ ١٩٩٠/١ ١٤١١/٥/١٢٤٤٧٧٦ ١٩٩٠/٤١٤١٠/١٢/٧٣٩٠٧٢١٩٩٠/١١ ١٩٩٠/٣١٤١٠/٩/٤٣٧٧١٥
١٤١٢/٤/٢٣٤١٣٥٥ ١٩٩١/١٠ ١٤١١/٧/١٥٤٨٣٣٨ ١٩٩١/٦١٤١١/١٢/١٧٤٤٤٢٥١٩٩١/١ ١٤١١/٩/١٤٤٧٠٣٨ ١٩٩١/٣
١٤١٢/٧/٢٦٤٢٥٩٨ ١٩٩٢/١ ١٤١٢/٩/٢٦٤٧٠٤١ ١٩٩٢/٦١٤١٢/١٢/٢٨٤٦٢١٨١٩٩٢/٣ ١٤١٢/٩/٢٦٤٥٤٣٠ ١٩٩٢/٤
١٤١٤/٧/١٧٤٢٦٢٣ ١٩٩٣/١٢ ١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢ ١٩٩٣/٥١٤١٣/١٢/٩٤٨٩٤٢١٩٩٣/٥ ١٩٩٣/٢١٤١٣/٩/٦٤٥٣٣٩
١٤١٥/٤/٢٤٤٢١٤٥ ١٩٩٤/٩ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٩٩٤/٥١٤١٤/١٢/٢٠٤٥٢٣٠١٩٩٤/٢ ١٤١٤/٩/١٧٤٦٣٠٣ ١٩٩٤/٢
١٤١٦/٦/٦٤٢٦١٥ ١٩٩٥/١٠ ١٩٩٥/٤١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦١٩٩٥/٤١٤١٥/١١/٣٠٤٨١٢٦ ١٤١٥/٩/٢٨٤٨٠٠٨ ١٩٩٥/٢
١٤١٧/٦/١٨٤١٢١٩ ١٩٩٦/١٠ ١٩٩٦/٤١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٧١٩٩٦/٤١٤١٦/١٢/١٢٤٧٤٦٦ ١٤١٦/٩/١٠٤٤٢٣٧ ١٩٩٦/١
١٤١٧/١٠/٢٠٤٣٧٦٣ ١٩٩٧/٢ ١٤١٨/٢/٢٤٤٧٣٦٨ ١٩٩٧/٤١٤١٧/١٢/٢٢٤٤٩٨٦١٩٩٧/٦ ١٤١٧/٩/٢١٤٧١٣٥ ١٩٩٧/١

 ١٤١٩/٧/١٠٤٣٠٩٣ ١٩٩٨/١٠ ١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥ ١٩٩٨/٣١٤١٨/١٢/٢٤٨٨٨٥١٩٩٨/٣ ١٤١٩/٩/١٢٤٥٠١٩ ١٩٩٨/١٢
 ١٤٢٠/٦/٢٠٤١٧٤٧ ١٩٩٩/٩ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/٣١٤١٩/١٢/١٣٤٧٢٤٣١٩٩٩/١٢ ١٤٢٠/٩/٢٣٥٥٠٦٠ ١٩٩٩/١٢
 ١٤٢١/٦/١٤٦٠٨١ ٢٠٠٠/٨ ١٤٢١/١٠/٥٥١٠١٩ ٢٠٠٠/٣١٤٢٠/١٢/٢٤٤٧٦٩٠٢٠٠٠/١٢ ٢٠٠٠/١١١٤٢١/٩/٤٤٧٣١٢
 ١٤٢٢/٧/١٢٤٦٥٢٩ ٢٠٠١/٩ ١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢ ٢٠٠١/٢١٤٢١/١٢/٤٥١٧٥٢٢٠٠١/٢ ١٤٢٢/٩/١٤٤٨٥٠١ ٢٠٠١/١١
 ١٤٢٣/٧/٢٢٤٦٩٩٧ ٢٠٠٢/٩ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/٢١٤٢٢/١٢/١٥٥١١٤٧٢٠٠٢/١١ ١٤٢٣/٩/٢٥٥٤٠٣٦ ٢٠٠٢/١١
 ١٤٢٤/٧/٣٥١٩٩٠ ٢٠٠٣/٨ ١٤٢٤/١٠/٧٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/٢١٤٢٣/١٢/٢٦٥٤٢٨١٢٠٠٣/١١ ١٤٢٤/٩/٣٠٥٦٧٣٨ ٢٠٠٣/١١
 ١٤٢٥/٧/١٤٥٤٨٣٧ ٢٠٠٤/٨ ٢٠٠٤/٢١٤٢٤/١٢/٢٩٥٦٦٧٤٢٠٠٤/١٢١٤٢٥/١١/١٩٦٠١٣٣ ١٤٢٥/٩/١٧٥٨٨٩٧ ٢٠٠٤/١٠
 ١٤٢٦/١/١٩٥٨٣٨٨ ٢٠٠٥/٢ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١١٤٢٥/١٢/٢٠٦٠٦٣٤٢٠٠٥/١٠ ١٤٢٦/٩/٢٨٦٦٣٠٤ ٢٠٠٥/١٠
 ١٤٢٧/٨/٧٦٠٥٧٣ ٢٠٠٦/٨ ٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤٢٠٠٦/١٢١٤٢٧/١٢/١٠٦٩٣٢٤ ١٤٢٧/١٠/٩٦٥٨١٨ ٢٠٠٦/١٠
١٤٢٨/٣/١٢٦٥٠٦٨ ٢٠٠٧/٣ ٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢٢٠٠٧/١٢١٤٢٨/١٢/٢١٧٢١٩٢ ١٤٢٨/٩/١٨٦٩١٠٤ ٢٠٠٧/٩
١٤٢٩/٢/٢١٧٠٨٠٤ ٢٠٠٨/٢ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ٢٠٠٨/١٢١٤٢٩/١٢/٣٠٨٣٠٠٦٢٠٠٨/٩ ١٤٢٩/٩/٣٠٨٤٣٢٦ ٢٠٠٨/٩
١٤٣٠/٤/٤٨٢٨٦٠ ٢٠٠٩/٣ ٢٠٠٩/١١١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥٢٠٠٩/١١١٤٣٠/١٢/١٣٩٣٣٠٥ ١٤٣٠/٩/١٠٨٥٥٥٠ ٢٠٠٩/٨
١٤٣١/٢/١٦٨٨٣٥٥ ٢٠١٠/١ ١٤٣١/٩/٢١٩٧٥٥٩ ٢٠١٠/١١١٤٣١/١٢/٢٤٩٦٣٧٩٢٠١٠/٨ ١٤٣١/٩/٢١٩٧٥٥٩ ٢٠١٠/٨

جدول رقم (٦) :  اإلتجاھات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

صارف  خارج الم النقد المتداول 

في شھر رمضان

( مليون لایر) 

صارف خارج  الم النقد المتداول 

سنة أعلى مستوى في ال

صارف خارج  الم النقد المتداول 

سنة أدنى مستوى في ال

صارف  خارج الم النقد المتداول 

في شھر ذي الحجة
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فــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـةفــئـة
لایرخمسةعشرةعشرينخمسينمئةمئتيخمس مئةالمجموعنھاية
واحدرياالترياالترياالً رياالً لایرلایرلایرالفترة

٣٨٦٠٦٣٤٦٩٨٦١٦٤٨٣--٤١٢٥١٥٢٩١٠٤٢----٨٥/١٣٨٤١١٥٣٠٨٩
٤٣٣١٤٤٤٢٩٢٠١٨١١٠--٤٧٠١٨٦٣٣٤٣٠٨----٨٦/١٣٨٥١٢٩٨٦٦٨
٤٧٥٥٢٥٤٢٨٣٥٢٠٦١١--٥٣٦٣٥٤٣٨٩٠٦٤----٨٧/١٣٨٦١٤٦٤٣٨٩
٤٠٩٠٨٧٤٤٢٧٤٢٣٣٧٩--٦٥٧٠٨٥٤٣٦٤٠٧----٨٨/١٣٨٧١٥٧٠٢٣٢
٣٤٦٠٥٤٣٦٦٣٠٢٢٧٤١--٧٦٢٨٥٧٤٩٩٩٤١----٨٩/١٣٨٨١٦٦٨٢٢٣
٣٢٠٩٤٣٣٤٦٥٦٢٣٥٩٨--٨٧١١٩٧٥١٩٩٧٦----٩٠/١٣٨٩١٧٧٠٣٧٠
٢٩٢٦٤٨٣١٢٤٤٢٦٠٦٥--١٠٠٨١٢٠٥٨٢٣٦٧----٩١/١٣٩٠١٩٤٠٤٤٤
٣٤٠٨٨٠٣٦٥٥٩٣٠٠٩٣--١٢٧١٦٢١٧٣١٦٠٧----٩٢/١٣٩١٢٤١٠٧٦٠
٣٥٣٢٢٣٣٩٦٦٥٣٥١٠٣--١٧٢٤٦٨٤٩٨٤٦١٤----٩٣/١٣٩٢٣١٣٧٢٨٩
٣٩٣١٦٥٥١٢٤٥٤٢٢٢٥--٢٣٨٢٤٠٣١٥٠٨٠٢٤----٩٤/١٣٩٣٤٣٧٧٠٦٢
٥٦٠٧١٣٧١٠٤٧٤٥٢٧٨--٣٤٥٥٦٥١٣٠٤٨٨٢١----٩٥/١٣٩٤٧١٨١٥١٠
٦٩٢٩٣٣٧٥١٢٣٥٠٦٦٤--٦٣٠٠٦٨١٤٢٩٦٤٢٨----٩٦/١٣٩٥١١٤١٥٨٢٩
٦٥٢٥٤٥١١٥٢٣٥٧٢٤٦٧--١٠١٢٣٨٥٨٥٧١٨٩٠٥----٩٧/١٣٩٦١٦٦٨٣٠١٠
٥٧٧٩٦٦١٢٠٨٨٤٨٥٢٨٢--١٠٧٦٠٨٢١٨٣٩٦٠٨٥----٩٨/١٣٩٧١٩٩٤١٠٣٨
٥٥١١٢٦١٣٦٤٤٧٩٥٩٧٠--١٥١٢٦٥٤٩٨٧٤١٢٤٠----٩٩/١٣٩٨٢٤٦٥١٣٣٢
٤٧١٥٨٧١٣٣٠٣٣١٠٨٨٢٤--١٧٣٥٣٥٨٤٩٠١١٧٥٣----١٤٠٠/١٣٩٩٢٧٠٧٨٧٨١
٥٣٧٣٨٨١٧٧٨٦٢١٣٥٥٣٣--٢١٠٨١١٢٥١١٥٢٥٠٦٧----٠١/١٤٠٠٣٣٤٥٦٩٧٥
٥٣١٦٨٧١٨٠٧٨٠١٣٩٤٦٧--٢٣٠٦٨١٢٦١١٦٩٣٨٩٧----٠٢/١٤٠١٣٥٦١٣٩٥٧
٥٨٣٦٧٩١٨٤٧١٠١٥٢٧٢٣--٢٤٩٣٤٩٧٩١١٦٧٠٨١٩----٠٣/١٤٠٢٣٧٥٢٦٩١٠
٥٨٤٣٤٨٢٠٨٦٩٦١٨٣٤٣٣--١٨٢٦٤١٥١٨٩٦٣٢٤٥--٠٤/١٤٠٣٣٦٠٧٦٣٥٣٧٨٧٢٤٨٠
٥١٠٤٣٥٢٠٦٦٠٢٢٠٤٠٢٠--١٣١٩٣٥٦٤٧٦٦٨٦٥٢--٠٥/١٤٠٤٣٦٣٦٥٤٣٠١٤٥٨٢١٥٧
٤٧٧٧٣٤٢٠١٧٨٣٢٠٩٥٨٥--١٠٨٢٦٥٤١٦٤١١٨٥٦--٠٦/١٤٠٥٣٧٧٦٠٩٢٨١٩٦٣٣٤٢٩
٤٩٢٩٤٨٢١٣١٢٧٢٢٤٧٥٩--١٠٦٦٣٥٥٨٥٩٧٤٨٥٨--٠٧/١٤٠٦٤١٤٠٧٩٤٣٢٣٨٣٨٦٩٣
٥٠٠٤٠٠٢٢٢٠٨٩٢٣٧٣٤٥--٩٧٩٩٦٦٣٥٤١٨٥٤١--٠٨/١٤٠٧٤٠٤٨٨٦١٠٢٤٣١٠٥٧٢
٤٥٠٦٨٥٢٠١٤٧٢٢٣٦٦١٢--٨٦٦٥٨٣٢٤٧٤٣٥٣١--١٩٨٨٣٧١٥٣٥٩٧٢٢٨٥٥٤٦٥
٤٥٩٣١٤٢١٤٤٥٢٢٥٢٩٢٢--٧٦١١٢٢٠٤١١٠٨٨٤--١٩٨٩٣٥٠٣٥٨٠٢٢٢٣٨٧٠١٠
٤٩١٩٦٠٢٣٧١٦٥٢٨٨٤٨٢--١٠١٦٤٢٣٢٥٣٢٢٨٧٧--١٩٩٠٤٦٣٥٧٦٥٢٢٩٨٥٢٩٣٦
٥٣٩٠٧١٢٦٩١٣٠٣٠٤٣٢٦--٩٢٧٨٨٧٨٤٦٨٠١٣٤--١٩٩١٤٦٢٢٨٨٨٤٣١١٥٧٣٤٥
٥٨٧٩٧١٢٩٤٣١٥٣٣٧٠٧٢--٨٤٨٨٥١٥٤٢٤٢٦٣٢--١٩٩٢٤٥٦٠٥٢٦٨٣١٦٥٤٧٦٣
٦٢٣٣٢٢٣١٢١٥١٣٦٤٨٥٩--٨٢٩٩٤٨٣٤٠٢١٣٩٨--١٩٩٣٤٤٩٥١١٠٨٣١٣٢٩٨٩٥
٦٦٧٩٩٢٣٥٨٥٤١٣٩٧٢١٢--٩٠٨١٢٨٥٤٣٣٠٧٤٤--١٩٩٤٤٧٢٢٠٥٠٤٣٢٣٨٤٧٣٠
٦٣٩٢٧٦٣٢١٢١١٣٩٤٠٥٩--٨٣٩٨٠١٥٣٩٨٥٥٣٠--١٩٩٥٤٥٣٥٨٦١٠٣١٦٢٠٥١٩
٦٥٧٩٤٦٣٤٦٥٥٤٤١٥٤٠٨--٨٢٦٤٦١٧٣٦٤٤٨٩٨--١٩٩٦٤٤٩٧٢٩١٦٣١٦٤٣٤٩٣
٦٨١٦٤١٣٧١٨٥١٤٣٢٥١٥--٨٩٩٠٤٢٧٣٤٠٨٠١٩--١٩٩٧٤٨٥٤١٣١٠٣٤٦٥٦٨٥٧
٧٣١٢٢٠٣٨٦٨٤٣٤٧٨٠٧٥--٨٤٣٧١٤٤٢٧٩٧٠٣٢--١٩٩٨٤٧٤٧٦٧٧٨٣٤٦٤٦٤٦٤
١٩٩٩٦٠٣٢٩٤٩٤٤٢٣٠٦٧٩٣٣٣٨٨٠٥٤٩٩٧٧٨٧٢٢٩٣١٥٥٧٨٢٥٧٩٧٦٣٦٤٥٤١٠٢٤٠٤٦٨٧٥٤
٢٠٠٠٥٦٧٩٠٦٦٠٣٨٠٣٥٥٦٣٧٢٦٣١٩٠٧٢٩٥٤٥٢٢٣٤٠٠٦٥١٤٣٩٧٥٧٨٣٨٢٥٤٢٧٢٢٨٥٠١٣٦٢
٢٠٠١٥٢٤٥٥٧٥٢٣٤٤٦٢٣٨٧٨١٣٩٧٤٦٦٠٥١٥٨٠١٨٨٥١٧٤١٤٠٦٦٠٧٩٨٧٧١٤٦٤٥٣٩٥١٢٨٩٥
٢٠٠٢٥٧٠١٩١٧٩٣٦٧٩١٥٤٦٩٩٠٢٨٨٣٦٤٥١٢٠٧١٨٣٢٨٥٢١٧٠٥١٨٨٥٧٩٤٣٤٩٤٤٤٣٥١٧٧٨٧
٢٠٠٣٥٩٤٩٥٨٩٦٤٠٠٢٣٤٢٥٩٤٢٢٣١١٦١٩٩١٤٤١٧٧٠٢١٦١٧٦٩٣٩٨٨١٦١٩٤٩٧٩٩٧٥٢٤٢٤٥
٢٠٠٤٦٤٣٩٦٣٥٠٤٣٣١٤٨٦٥١٠٥٠٨٧٤٩٦٤٥٨٦٢٤١٨٠٩٠٨٨٣٢١٢٢٦٨٨١٧٦٥٥٤٠٩٥٩٥٦١٠٧٤
٢٠٠٥٧١٢٧١٩٤٢٤٧٠٧٢٣٤١١٢٦٣٣٨٢٦٧١٧٧١٥٠١٨٩٨٨٢٣٢٧٨٥٠٤٩٨٨٣٦٢٥٩٠٢٩٥٦٣٢٦٤١
٢٠٠٦٨١٣٢١٥٥٩٥٤٨٦٩٢٧٩١٤١٠٤٦٤٨٧٨٥١٣٥٨١٨٤٧٢٥٨٢٧٢٠٠٧١١٠٥٨٠٣٦٠٠٠٢١٦٧١١٨٥
٢٠٠٧٨١٩٨٦٩٦٣٥٥٨٨٩٠٠١١٣٠٩٠٨١١٨١٠٦٢٤٥١٨٨٨٩٨٥٢٣٨٣٨٤١٢٧٧٩٩٦٧٢٤٢٣٩٧٧١٣٠٢
٢٠٠٨٩٣٧٨١٤١٥٦٩٩٤٨٢٤١٧٧٩٩٦١٤١٠٢٣٨١٦٨٢٨٠٢٣٨٦٢٤٤٠٢٢١٢٣٠٨٤٦٧١٣١٧٥٨٠٤٩٦٣
٢٠٠٩٩٩٠١٢٢٥١٧٦٤٤٠٢٣٠٢٤٢٩٢٦٢١٣٦٢٥٨٩٧٣٤٨٣٤١٠٢٠١٢٩٢١٢٧٩٣٠٢٧١٤١٠٧٨٣٨٧٥١
٢٠١٠١١٠٧٢٠٠٦٤٨٦٩٩٣٤٦٠١٣٦١٣٤١١٥٤٥٥١٨٩٣٧٨٣٨٥٣٢٠١١٨١١٣٣٨٧٩٥٧٥٦٧٥١٨٢٩٤٩٤
٢٠١١

١٢١٢٧٧١٢٥٩٥٩٤٢١٠٣١٢١٩٤٢٥١٦٩٧٠٤٠٧٤٠٣٠٠٢٨١٩٨٦٩٣١٣٤٥٧٢١٧٥٤١٢٦٨١٦٦٢٢الربع األول

 (--)  ال ينطبق.* العملة الورقية المتداولة خارج المؤسسة . 
 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

  (آالف الرياالت)  
جدول رقم ٧ (أ) : فئات العملة الورقيـــة المـتـداولــة*
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١٥١٠٢٠٢٥٥٠١٠٠

١٩٨٨١٢٧٨٠٧١٢١٣٥٤٨٨٤٧٢٩٢٤٠١١٨٢٩٧٨٤٥٢٥١٨٠٧٩٢٧٤١٨٠٣٥٣٧١٨١٨٥٥٣٤٧٤٤٠٢٢

١٩٨٩١٣٤٧٠٦٠٤٤٣٥٠٣٤١٧٣٨٨٠٦٦١٨٩٣١٩٩٣٢٥١٧٨١١٢٩٨٥٢٢٢٢٣٨٧٥٦٧١٦٣٦٩٠٨٨٩٥

١٩٩٠١٤٤٩٢٧٨٨٩٣٥٤٦٧٧٧٤٩١٤٣٧١٩٦٥٥٧٢٦٢٥٠٧٢٢٨٣٢٣٦٦٨٣١٣٩٢٦٨٢١٤٤٣٢٨٣٧٧٦

١٩٩١١٥٩١٤٣٨٣٢٣٥٢٤١٩٧٥٨٠٥١٥٢٠٨٥٤٢٨٧٢٥٠٦٢٦٧٣٤٦٤١٩٠٢٤٠٠٢٠٤٧٦٥٣١٨٧٩٦٦

١٩٩٢١٧١٩٥٠٧٢٤٣٤٥٧٠٨٧٧٠٤٦٦٣٢١٨٠٢٥٠٧٢٥٠٥٩١٢٣٧٩٧٠٧٩٨٤٢٣٨١٩٢٢٥٩٢٣٩٢١٤

١٩٩٣١٨١٥٠٥٧٤٩٣٣٨٥٥٥٧٨٠١٨٦٨٢٢٧٥٦١١٠٢٥٠٥٧١٢٤١١٣١٢٤٢٤٤٠٨٨٧٦١٦٢٨٨٣٥٠١

١٩٩٤١٨٧٠٥٥٢٤٩٣٣١٣١٧٧٨٤٨٦٠٠٢٣٦٢٢٠١١٢٥٠٥٤٣٤٤٣٦٩٩٥٠٠٤٥٢٨٧٥٧٢٦٣٧٦٠٨١٥

١٩٩٥١٩٢٤٧٩٤٣٥٣٢٧٣٣٨٧٨٨٣٢٤٧٢٤٦٢٠٨٧٨٢٥٠٥٢٧٣٤٦٤٢٣٣٠١٤٧١٨٢١١٦٦٣٥٣٧٢٨٢

١٩٩٦١٩٨٣١١٦٣٩٣٥٤٩١٢٧٩١٣٥٥٦٢٥٩٨٧٤٨٦٢٥٠٥٢٣٥٤٩١٠٥٤٠٩٥٠١٩٨٨٨٠٦٢٢٤٦١٦١

١٩٩٧١٩٧٤٦٠٩٥٦٣٥٥٠١٩٧٩٧١٤٤٤٢٧٣٠٩٢٦٧٢٥٠٥١٢٤٤٩٥٥١٥٠٠٥٦٤٢١١١٩٥٣٣٤٧٤٨٣

١٩٩٨١٩٩٥٠٦٣٦٩٣٥٤٩٨٧٧٩٨٧١٢٣٢٨٥٦٣٨١٢٢٥٠٥١٣٨٥٠٤٩٠٦٣٣٦٢٧٩٢٥٤٥٤٦٨١٢١٣١

١٩٩٩١٩٨٤٤٨٩١٦٣٥٤٩٩٤٧٩٨٥٩٩٤٢٩٠٠٧٨٥٤٢٥٠٥١٣٨٥٠٥٥٨٨٠٧٦٥٠٤٦٤١٩٤٢٩٨٩٧١٠

٢٠٠٠١٩٩٨١٥٣٦٧٣٥٥١٩٤٨٠٤٠٩٥٩٢٩٥١٧٤٤٦٢٥٠٥١٣٦٥٠٦٤٣١١٨٦٧٨٢١٤٨٧٤٠٩٣٢٠٢٧

٢٠٠١٢٠٠٨٨١٧٧٠٣٥٥٣٣١٨٠٥٢٢٣٦٣٠٠٤٠٩٨٨٢٥٠٥١١٥٥٠٩٠٢٧١١٧٠٧٧٨٤٥٧٣٨٢٤٦٩٣٢

٢٠٠٢٢٠١٥٨٩١٢٠٣٥٥٣٢٧٨٠٦٠٧٤٦٣٠٤٥٩٩٣٠٢٥٠٥١١٥٥١٣٨٥٤١٣٧٢٤٣٦٠٣٦٣٦٣٨٦٥٥٣

٢٠٠٣٢٠٦٠١٧٩٠٣٣٥٥٢٠٩٨٠٦٥٠٠٠٣٠٧٦٤٧٧٤٢٥٠٥١١٥٥٢٩٠٢٦٤٧٧٦٤٢٤٠٩٩٣٥٠٠١٠٥٩

٢٠٠٤٢١٠٨٠٣٤١٦٣٥٥٤٧٢٨٠٦٢٣٢٠٣٠٩٩٥٤٤٩٢٥٠٥١١٥٥٤٥٤١٥٢٠٨٠٣٣٤٥١١٣٤٠٠٩٠٢٩

٢٠٠٥٢١٧٠٥٩٧٥٩٣٥٥٤٧٨٨٠٨٢٤٩٠٣١٢٩٤٣٧٨٢٥٠٥١١٥٥٧١٩٣٨٢٥٨٤٣٧٩٥٩٧٣٣٢٤٨٨٧٦

٢٠٠٦٢٢٠٥٦٤١٠٩٣٥٥٤٤٨٨٠٨٤٠٥١٣١٦٥٨٦٥٥٢٥٠٥١١٥٥٩٩٢٩٩٠١٨٥٢٦٨٢٩١٣٢٧٦٢٦٤٨

٢٠٠٧٢٢٣٩٧٦٢٠٥٣٥٥٤٧٠٨٠٨٣٢٧٣٣٢٠٣٤٤١٣٢٥٠٥١١٥٦٠٣١٤٥٧٣٨٨٢٨٥٩٧٦٣٢٣٩٧٣٨٥

٢٠٠٨٢٣١٧٩٢١٣٩٣٥٥٤٤٠٨٠٨٦٤٢٢٣٢١٠٣١٣١٢٥٠٥١١٥٦٠٦٤٥٠٥٤٩٥٥٣٢٨٩٧٣٢٥٦٤٠٨٠

٢٠٠٩٢٣٩٣٧٥٦٦٨٣٥٥٥١٣٨٠٩٤٤٨٣٣٢١٠٣١٧٢٢٥٠٥١١٥٦٠٧٨٣٤٥٤١٠٣٠٥٧٢٣٨٣٢٤٧٦٦٩٣

٢٠١٠٢٤٩٠٧٩٣٦٨٣٥٥٥١٧٨١٢٢٠٢٨٣٢٠٩٩١٧٠٢٥٠٥١١٥٦٣٧٦٣٧٣٩١٠٩٧٥٢١١٨٣٢٤٨١٦٨١

٢٠١١

٢٥١٨٦٣٤٢٧٣٥٥٤٨٦٨١٣١٨٦٦٣٢١٠٦٠١٣٢٥٠٥١١٥٦٤٢١٠٨٠٩١١٢٠٥١٨٢٥٣٢٥٠٢٣١٣الربع األول 

* مبالغ النقود المعدنية خارج المؤسسة .

جدول رقم ٧ (ب) : مبالغ النقود المعدنية المتداولة حسب الفئات*

هــلالت  نهاية 
الفترة

المجموع 

           ( رياالت)      
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إجماليمؤسساتالمصارفمؤسسةنـھاية 
خاصالمجموعالتجاريةالنقدالفترة جوداتعامة غير ماليةالحكومةالقطاع ال المو

 (١+٢)(٣+٤+٥+٦)
١٢٣٤٥٦٧

١٩٩٣١٨٤٣٦٤٧٤٢٩٤٢٥٨٦٥٨١٠١٩٣٢٤٣٤٦١٢٢٦٠٢٤٢٦٦٥٣
١٩٩٤١٧٦٥٥٨٥٨٩٩٧٢٣٥٥٥٥١١٣١٩٢٥٠٠٣٠٢٦٩٣٠٤٢٥٧٠٧
١٩٩٥١٦٤٨٧٢٥٨٢٩٣٢٢٣١٦٥١٢١١٥٣٥٢٢٨٢٢٤٤٥٢٤٢١٠٥٢
١٩٩٦١٨٨٩٢٧٦٧٥١٨٢٥٦٤٤٥١٢٣٥٤٧٦٥٢٦٦١٦٧٠٣٤٦١٩٦١
١٩٩٧٢١٣١٨٢٥٣٤٧١٢٦٦٦٥٣١٣٣٦٨٤٨٣٢٠٩٢٠٨٦١٥٠٤٤٠٧
١٩٩٨١٧٠٠٣٦٤٢٨٣٩٢١٢٨٧٥١٦٠٦٥٥٨٩٣٦٦٢٣٥٩٩٤٨٦٤٩٥
١٩٩٩١٤١٨٣٤٤٠٣٣٤١٨٢١٦٨١٦٢١٩٠١٠٢٢٦٦١٤٣٤٧٤٦٠٩٧١
٢٠٠٠١٧٨٢٦١٣٦٧٦١٢١٥٠٢٢١٧٢٢٣٨١١٢٢٧٣١٢٤٣٩٥١١٩٧٢
٢٠٠١١٨١٣٠٤٣٩٧٥٠٢٢١٠٥٤١٨٧٠٦٤١٢٣٨٣٣١٠٨١٧٥٤٢٧٦٨
٢٠٠٢١٥٧١٠٣٥٢٤٩١٢٠٩٥٩٤٢٠٥٨٢٩١٣٨٦٥٠١١٩٦٠٥٦٦٠٣٣
٢٠٠٣٢٢٣١٥٥٤١٠١٩٢٦٤١٧٤٢٢٨٤٨٦١٥٠٧٢٢٢٥٨٤٤٦٦٩٢٢٦
٢٠٠٤٣٢٤٠٩١٤٧٠٥١٣٧١١٤٢٣١٣٩٢٨١٤٦٦٥٦٢٩١٣٨٨٦٠٨٦٣
٢٠٠٥٥٦٣٥٥٧٢٦٣٩٠٥٨٩٩٤٧٤٣٥٩٢٦١٢٧٨٠٦٣١٦٧٢١١٨٥٣٥١
٢٠٠٦٨٢٩١٨٥٧٠٥٩٧٨٩٩٧٨٢٤٧٦٠٢٠١٢٣٢٥٣٣٤٩٦٥١٥٣٤٠١٩
٢٠٠٧١١٢٨٤٦٦٤٢٤٩٩١١٧٠٩٦٥٥٧٧٨٨٢١٤٤١٧٩٣٧٤٣٤١٩٣٠٤٦٠
٢٠٠٨١٦٤٢٣١٢٤١٥٢٠١٦٨٣٨٣٢٧٣٤٥٥٧٢٠٩٩٢٠٣٢٠٦٥٢٦٦٠٣٧٥
٢٠٠٩١٥٢٠٠٤٢١١١٢٣٥١٦٣١٢٧٧٧٣٤٢٣٧١٥٤١٨٨٢٨١٣٦٢٥٤٧٨٣٨
٢٠١٠١٦٥١٥٢٢٩٨٤٢١١٧٤٩٩٤٣٧٧٥٧٥٦١٨٢٠٤٨٣٢٢٨٥٢٧٤٠٠٣١
٢٠١١

لربع األول ١٧٢٨٦٨١١٢٧١٠٠١٨٥٥٧٨١٧٩٨٢٣٥١٨٩٦٩٨٢٩٢٧٠٢٨٧٢٩٨٣ا

جدول رقم ٨ (أ) : الـمـســـــح الـنـقــــدي - المــوجـودات 

مطلوبات المصارف منصافي الموجودات األجنبيـة 

 ( مليون لایر) 
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ئعالنقد المتـداولنـھاية  إجماليبنود أخرىودائعالودائع  الزمنيـةالودا
المطلوبات(صافي)حكومية*المجموعالمجموعأخرى **واإلدخاريةالمجموعتحت الطلبخارج المصارفالفترة

(١+٢)(٤+٥)(٣+٦)(٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

١٩٩٣٤٢٦٢٣٧٨٨٨٠١٢١٥٠٣٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٨٢٢٨٦٥١٤٢٤٧٨١٥٥٥٢٤٤٢٦٦٥٣
١٩٩٤٤٤٩٦٥٨٠٦٧٩١٢٥٦٤٤٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤٢٣٦٤٣٨٣٥٥٣٠١٥٣٧٣٩٤٢٥٧٠٧
١٩٩٥٤٣٠٨٧٨١٣٨٤١٢٤٤٧١٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩٢٤١٩٧٠٣٤٦٢٥١٤٤٤٥٧٤٢١٠٥٢
١٩٩٦٤٣٠٣٨٨٩٨٩٠١٣٢٩٢٨٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢٥٨٥١٢٤٥٥٢٠١٥٧٩٢٩٤٦١٩٦١
١٩٩٧٤٥٨٢٣٩٥٣٦١١٤١١٨٤٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٧٢٧٠٣٤٨٥١٥١٨٣١٨٩٥٠٤٤٠٧
١٩٩٨٤٥٠١٩٩٥٢٥٣١٤٠٢٧٢٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٨٣٥٨٩٤٨٧٣٨١٥٤١٦٨٤٨٦٤٩٥
١٩٩٩٥٥٠٦٠١٠١٦٠٥١٥٦٦٦٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٣٠٥٩٤١٣٠٩٩٥١٢٤٠٣٥٤٦٠٩٧١
٢٠٠٠٥١٠١٩١١٤٤٨١١٦٥٥٠٠٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٣١٩٢٣٥٥١٤٧٣١٤١٢٦٣٥١١٩٧١
٢٠٠١٤٩٢٠٣١٣٠١٩٢١٧٩٣٩٦٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٣٤٠١٩٦٥١٥٩٧١٥٠٩٧٥٥٤٢٧٦٨
٢٠٠٢٥٢٣٢٩١٥٠٠١٠٢٠٢٣٣٩١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٩٠٤٢٧٥١٧٢٤١٢٣٨٨٢٥٦٦٠٣٣
٢٠٠٣٥٥٤٤٥١٦٧٥٧٧٢٢٣٠٢٢١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٤١٧٤٦٥٥٦٥٤٨١٩٥٢١٣٦٦٩٢٢٦
٢٠٠٤٦٠١٣٣٢١١١٧٠٢٧١٣٠٣١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٩٦٠٩٨٩٨١٩٩٢٦٦٥٦٦٨٦٠٨٦٣
٢٠٠٥٦٤٢٨٨٢١٩٢٥١٢٨٣٥٣٩١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٥٥٣٦٧٥٢٤٠٦٤٥٣٩١٠٣١١١٨٥٣٥١
٢٠٠٦٦٩٣٢٤٢٤٣٤١٨٣١٢٧٤٢٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٦٦٠٥٨٣٣٣٨١٧١٥٣٥٢٦٥١٥٣٤٠١٩
٢٠٠٧٧٢١٩٢٣١١٣٦٥٣٨٣٥٥٧٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧٨٩٧٥٥٥١٦٧١٨٦٢٣٩٨٧١٩٣٠٤٦٠
٢٠٠٨٨٣٠٠٦٣٤٢٤٨٨٤٢٥٤٩٤٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٩٢٩١٢٥١٠٥٥٩٥٨٦٧٥٢٩٢٢٦٦٠٣٧٥
٢٠٠٩٨٨٣٩٥٤٣٣١٦٢٥٢١٥٥٨٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦١٠٢٨٩٤٤٩٢٣١١٨٥٩٥٧٧٦٢٥٤٧٨٣٨
٢٠١٠٩٥٥٢٠٥٣٠٠٧٢٦٢٥٥٩٢٢٩٨٢٨٣١٥٦٤٩٥٤٥٤٧٧٨١٠٨٠٣٧٠٩٩٢٥٥٩٦٦٧١٠٢٢٧٤٠٠٣١
٢٠١١

لربع األول ١٠٦٢٥٨٥٧٩٥٢٠٦٨٥٧٧٩٢٩٧٨١٩١٦٦٠٥٦٤٦٣٨٧٥١١٤٩٦٥٤٩٧٦٤٠٠٧٤٦٩٢٩٢٨٧٢٩٨٣ا

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

 ( مليون لایر) 

 شبه النقودالنقود

جدول رقم ٨ (ب) : الــمـســـح الـنـقــــدي - المــطــلـوبــات
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نقد أجنبي حقوق

في أوراقوودائع فيوضع اإلحتياطي لدى السحبذھبنھاية ستثمارات  إجمالي األصولإ

لدوليالخاصةالفترة اإلحتياطيةمالية في الخارجالخارج صندوق النقد ا

٢٠٠٥٦٨٩٢٠٦٣٧١٤٨٢٠٠٩٥٤٣٦٩٩٧٣٥٨٠٨٢٦
٢٠٠٦٦٨٩٢٤٠٠٣٤٢٠٢١٤٥٧٦٦٢٥٦٦٧٨٤٦٧٥٢
٢٠٠٧٦٨٩٢٧٠٤٢٧٤١٣٤٩٤٥٣٧٩٠٥٥٩١١٤٦١٤٦
٢٠٠٨١٥٥٦٢٧٥٦٥١٩٠٤٩٦٢٤١١١٥٤٢٤٧١٦٥٩٩٩٠
٢٠٠٩١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦
٢٠١٠١٥٥٦٣٩٩٢٢٧٤٣٠٤٣٨٤٣٨١١٨١٩١٦١٦٦٩٢٦٢

٢٠٠٧
لربع األول ٦٨٩٢٤٥٦٣٠٣٨٢١٠٥٧٩٦٧٧٨٩٥٨٩٤٦٥٧ا
ثاني ٦٨٩٢٥٠٩٣٠٢٣١٦٢٦٤٠٧٢٣٩٥٥٨٩٢٨١٦الربع ال
لث ٦٨٩٢٦٢١٣٠٩٤٢٠١٢٥٧٧٧٩١٨٧٩٨٦٨٤٨الربع الثا
٦٨٩٢٧٠٤٢٧٤١٣٤٩٤٥٣٧٩٠٥٥٩١١٤٦١٤٦الربع الـرابع

٢٠٠٨
لربع األول ١٥٥٦٢٨٥٠٢٨٢٧٣٨٠٥٣٥٩٢٦٢٥٤١٣١٤٠٢٢ا
ثاني ١٥٥٦٢٨٦١٣١٥٨٣٠٤٦٩١١١١٨٤٧٥١٤٣٠٧٤١الربع ال
لث ١٥٥٦٢٧٦٠٢٩١٤٤٦٨٨٦٢١١٦٥٤١٥١٦٤١٥٠٧الربع الثا
١٥٥٦٢٧٥٦٥١٩٠٤٩٦٢٤١١١٥٤٢٤٧١٦٥٩٩٩٠الربع الـرابع

٢٠٠٩
لربع األول ١٥٥٦٢٦٩٣٥٤٠٠٤٣٤٢٠٨١١١٤٥٧٧١٥٥٨٤٣٣ا
ثاني ١٥٥٦٢٨٠٣٧٤٨٩٣٦٨٨٩٥١٠٩٤٠٣٥١٤٧٤٧٧٨الربع ال
لث ١٥٥٦٤١٤١١٧٦٤٣٣٢٣٠٥٦١٠٧١١٥٦١٤٤٤٨٢٢الربع الثا
١٥٥٦٤٠٩٨٠٧٥٦٤٤١٦٢٦٤١٠٧١٥٤٢١٥٣٧٩٠٦الربع الـرابع

٢٠١٠
لربع األول ١٥٥٦٣٩٦٩٤٧٣٢٥٤٠١١٨٤١١٢٦١٢٧١٥٧٥٨٨٦ا
ثاني ١٥٥٦٣٨٦٦١٧١٣٥٣٨١٧٠١١١٥٠١٠٦١٥٧٩١٥٩الربع ال
لث ١٥٥٦٤٠٦٤١٧٥٠٨٣٩١٢٢٠١١٥٨٧٦٩١٥٩٩٦٩٤الربع الثا
١٥٥٦٣٩٩٢٢٧٤٣٠٤٣٨٤٣٨١١٨١٩١٦١٦٦٩٢٦٢الربع الـرابع

٢٠١١
لربع األول ١٥٥٦٤١٠٤٩١٠٨٦٠٤٤٧١١٦١٢٤٦١٤٠١٧٤٦٧٢١ا

فبراير ٢٠٠٨م بسبب تسوية  من  * تم  تعديل بيانات الذھب اعتباراً 

  حسابات الذھب لدى المؤسسة.

جدول رقم (٩): األصول اإلحتياطية*
 ( مليون لایر ) 



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٢٧

ـة اإلحتيــاطيــــات المصــــرفيــــــــــــ
 المطلوبات   ودائع لدى المؤسسة

جوداتودائع ودائع ودائع مجموعنقد في  إجماليموجوداتمن القطاعالمو
ئعالصندوقالمجموعنھاية الفترة جوداتأخرىالخاصاألجنبيةأخرىنظاميةجاريةالودا المو

(٢+٣)(٤+٥+٦)(١+٧+٨+٩)
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

٢١٧٨٠٩٥٦١٢٣٨--٨٤/١٣٨٣١٥٦٤٧١٠٩٥١٥٨
١٨٩٩٨٨٦٩١٤٥١--٨٥/١٣٨٤٢٠٥٥٠١٥٥٨٩٦٦
٢١٥١١٧٠٦٦١٦٦٣--٨٦/١٣٨٥٢١٢٦٠١٥٢٨٠٧٢
٢٠٨١٢٤٨٢١٧١٩٣١--٨٧/١٣٨٦٢٥٨٦٢١٩٦١١٤٨٢
٢٤٧١٢٩٧٣٣٢٢١٩٣--٨٨/١٣٨٧٣١٧٧١٢٤٦١٥٤٩٢
٣٤٠١٣٧٩٩٨٣٢٩٤٢--٨٩/١٣٨٨٢٤٠٦١١٧٩٧٧١٠٢
٤٧٩١٦٢٤٣٨١٢٧٢٤--٩٠/١٣٨٩٢٤٠٥٩١٨١٧٣١٠٨
٦٢٤١٦٩٦٣٠٤٢٩٦٣--٩١/١٣٩٠٣٣٩٦٣٢٧٦١٥٢١٢٤
١١١٥١٦٩٢٢٣٨٣٧٦٨--٩٢/١٣٩١٧٢٣٦٩٦٥٤٤٧٩١٧٥
٧١٩١٨٠٩٣٦٩٥٢٨١--٩٣/١٣٩٢٢٣٨٤١١٧٢٢٦٧١٧٨٤٤٨٣
١٤٢٠٣٢٠٢٣٨٢٧٥٧٠--٩٤/١٣٩٣٢٥٦٦١٥٦٢٤١٠١٥٦٠٨٥٠
٢٣٧٠٥٤٠١٤٨٥١١٧٨٦--٩٥/١٣٩٤٣٥٣٠٢٤٨٣٢٨٢٢٠٣٠١٢٥٢
٥٤٢٥٨٥٠٨١٧٢٠٢١٦٩٠--٩٦/١٣٩٥٦٠٣٧٤٤١٥٥٩٦٣٠٢٤٢٥٧٢
٩٤٣٣٨٤١٣٥٠٥٩٣٥١٩٤--٩٧/١٣٩٦١٢٢٨٩٧٢١١١٥٦٨٤٥٣٥٧٠٣٣
١٤٦٨٩١١٢١٨٨٢٨٣٥٢٥١٤--٩٨/١٣٩٧١٨٣٢٤٨١٤١٧٥١٠٦٤٢٩١١٠٨١
١٢٩٦٢١٩٧٣٩٢٥٦٢٥٢٥٦١--٩٩/١٣٩٨١٧٢٩٨١١٨١١٦١١٧٤٦٥١١١٤٦٦
٢٣٩٣٧٢٩٢٤٠٣٣٣٩٦٥٥١٣--١٤٠٠/١٣٩٩٨٩٩٧١٢٥٩٧٧٣٨٤٠٣٤٣٧٠٤
٤١٠١٠٤٠٢٥٢٤٤٣٠٩٣٦٢٣--٠١/١٤٠٠٧٩٣١١٣٠٢٦٦٢٩٣٦٥٠٢٩٧٩
٥٣٥٧٠٤٦٥٧٢٧٤٥٣١١٧٧٢١--٠٢/١٤٠١١٠١٢٦١٥٢٠٨٦٠٦٤٧٧٤٣٨٣٢
٦٦٠٠١٤٩٣٩٧١١٨٨٢١٣٨١٣٦--٠٣/١٤٠٢١٠٨٥٦١٥٩٥٩٢٦١٤١٠٣٥١٥٨
٠٤/١٤٠٣١٠٢٤٥١٦٤٩٨٥٩٦٢٤٨٤٤٤٩٢١٦٢٠٧١٠٥٢٥٦٠٠١٧٩٤٩١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٠١٨١٤٣٩٩٥٧٩٢٠٠٩٤٥٦١٣٠٠٩٧٣٤٠٠٥٩٢٨٠٨٨٦٨١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١٣١٨٦١٢٨١١١٩٠٥١٠٩٧٤٦١٠٦١٩٨٧٢٧٧٠٥٨٠٨١١٠٤٩٢١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٦٧٢٥١١٩٤١٥٥٣١٥١٠٥١٢٢٩٨٩٩٩٢٥٧١٥٦١٣٦١٠٦٩٧١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٩١٣٣١٣٣١١٧٨٠٢٤٩٣٥٢٣٨١٢٠٧١٩٦٥٣٢٦١٨٥٨١١٣٠٨١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٠٦٨٩١٣٣٦٩٣٥٣٤١١٥٨٦٧٣٠٧٥١١٤٧٤١٧٠٥٢٣٢٠٢٨٦٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١١٧٥١١٢٩٣١٠٤٥٨١١٩٦٥٨٥٣٣٤٠٩١١٨٨٤٤٧٣٢٨١٢٩٧٠٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١١٦٣٦١٧٢٦٩٩١٠٧٥١٥٧٨٠٣٣٧٩١٢٣٤٦٧٦٥٢٩٥٣١٦٥٧٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٢٦٧٨١٧٦٨١٠٩١٠١٤٢٤٧٢٧٠٢٢١٦١١٨٩٥١٧٣٦١٦٥٣٠٨٥٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٠٦٥١٢٠٠٦٨٦٤٥٤٩١٧٧٤٦٤٠٧١٠١٦٦٦٨٦٠٣٧٩٢٢٨١٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١١٥٣٠٢٥١١٩٠١٩٦٢٨٨١٣٢٢٦٠١١١٥٨٦١٠١٩٣٢٩٥٧٠٦٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١١٦٤٨٢٤٤٢٩٢٠٦١٠٠٣٨٢٠٢٠٩٨١٤٧١١٣١٩٢١٠٩٢٤٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١١١٧٨٢٤٦٤٨٧١٤٤٠٢٨٣١٢٠٩٧٩٧١١٢١١٥٣١١٠٨٥٦٣٤١١٥٨
١٩٩٦١١٢٠٧٢١٣٤٩٠٧٣١٩٩٨٨٣١٤٤١٠٦١٧١١٢٣٥٤٧١١٧٠٢٢٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧١٢٥٥٥٢٩١٦٩٦٣٩١٤١٩٤٩٨٠٩٩٥١٥١٣٣٦٨٤١٣٦٠٣٤٣٨١٧٨٧
١٩٩٨١٢٥٧٣٢٦٥٧٩٩١٦٩١٩٨٢٦٠٨٥٩٤٤١٦٠٦٥٥١٤٥١٣٤٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩١٦٥٤٥٥٤٦٨١١٠٧٧٥٧٢١٠٥٠٤١٩١٤٨٧١٦٢١٩٠١٤٥٠٠٦٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠١٨٨٨٣٥٩٧١١٢٩١٢١١٦١١١٩١١٦٠٥١٠١٢٠٤١٧٢٢٣٨١٦٠٩٤٧٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١١٩١٢٢٣٤٥٣١٥٦٦٩١٩٧١٢٥٩٩٢٨٧٤٩٩٣٦٤١٨٧٠٦٤١٦٦٨٨١٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٢٨٦٤٣٤٨٩٢٢٣٧٥٢١٧٥٠١٤٢٧٠٧٧٣٢٩٥٤٩٠٢٠٥٨٢٩١٧٨٢٧٤٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٢٦٦٦٣٤٢٥٧٢٢٤٠٦٨٤٧١٥٤٦٥٦٠٩٤٨١٠٨٢٢٢٨٤٨٦٢٠٨٩٧٦٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٣٢٠٣٥٤٤٧٤٢٧٥٦١٣٤١٥١٩٠٩٠٥٠٥٦٩٢٧٩٨٣١٣٩٢٨٢١٦٦٢٠٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٣٢٦٤٦٧٢٠١٢٥٤٤٥٢٢٣٨٢١٠٣٩٢١٦٧٩١٤٣٠٤٣٥٩٢٦١٩٩٠٧٤٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٢٠٦١١٢٢١٨٣٩٨٤٣١٠١٢٢٣٧٥٩١٥٠٧٢١٢٩٧٩٦٤٧٦٠٢٠٢٠٣٢١٢٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧١٠٨٦١٤١٠٠١٩٩٨٥٩٥٣١٤٣٣٦١٤٢٥٩٣١٠١٤٧٧١٢٥٧٧٨٨٢٢٤١٠١٣١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٩٧١٧١١١٠٠٧٨٦١٦٤٧٥١٤٤٢٩٧٤١١١٦١٥٣٩٨٦٧٣٤٥٥٧٣١٦٥٥٧١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩١٦٠١١٨١٠٨٥٦١٤٩٢٦٢٦٤٦٥٠٣٢٢٩٨٢٩٣٢١٠٩١٨٧٣٤٢٣٧٢٦٤٩٨٥١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠١٥٩٣١٣١٥٤٥٠١٤٣٨٦٣٢٩٦٥٤٥٩٤٨٨٩٧٣١٩٣١٢٧٧٧٥٧٥٦٢٨٧٠٧٢١٤١٥٢٦٧
٢٠١١

لربع األول ١٦٩٨٠٦١٥٢٧١١٥٤٥٣٥٢٥٩١٥٦٨٦٩٩٥٠٧٥٢١٩٢٣٤٧٩٨٢٣٥٢٩٣٦٣٢١٤٨٠٩٠٦ا
 (--) : غير متوفر. مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

 * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف.

  ( مليون لایر)    

المركز المالي الموحد للمصارف التجارية -  الموجودات*  (أ) :  ١٠   جدول رقم
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مال إجمالي رأس ال
المطلوباتمطلوباتوالمطلوباتشبهالمصالحالشركاتالمجموعالمجموع

فراد(٣+٤)(٢+٥)نھاية الفترة (١+٦+٧+٨)أخرى***اإلحتياطياتاألجنبية النقود**الحكوميةواأل
١٢٣٤٥٦٧٨٩

٨٤/١٣٨٣٧٨٢٥١٧٤٤٢٧٥٢٦٥١١٩١٤٣١٩٤١٢٣٨
٨٥/١٣٨٤٨٩١٥٣٨٤٦٩٦٩٣٥٣١٥٧١٤٣٢٦٠١٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٠٤٢٦١٩٥٢٥٩٤٤٢٣٢٣٩١٤٤٢٣٨١٦٦٣
٨٧/١٣٨٦١٢٣٥٧٠٠٥٨٦١١٤٥٣٥١٧٤١٤٣٣٧٩١٩٣١
٨٨/١٣٨٧١٣٥٧٧٣٩٦٣٨١٠١٦١٨١٣٠١٤٧٥٥٩٢١٩٣
٨٩/١٣٨٨١٤٧١٨٠٨٦٦٥١٤٣٦٦٣١٦٣١٥٦١١٥٢٢٩٤٢
٩٠/١٣٨٩١٦١٠٨١٢٦٩٦١١٦٧٩٨١٥٠١٦٧٧٩٧٢٧٢٤
٩١/١٣٩٠١٨٧٦٩٦٨٧٩٧١٧١٩٠٨١٤٨١٨٥٧٥٤٢٩٦٣
٩٢/١٣٩١٢٥٣٠١٣٠٩١٠٧١٢٣٨١٢٢١٢٩٦١٩٨٧٤٤٣٧٦٨
٩٣/١٣٩٢٣٧٣٠٢٢٥٩١٩٤٩٣١٠١٤٧١٣٩٢٢١١٩٤٨٥٢٨١
٩٤/١٣٩٣٥٣٥٧٣١٩٥٢٨٣٤٣٦١٢١٦٢٨٧٣٢٨٥١٠٥٥٧٥٧٠
٩٥/١٣٩٤٩٠٠٧٥٦٣٢٤٩٧٧٦٥٥٣٣٧٥١٠٧٧٥٠١١٢٠١١١٧٨٦
٩٦/١٣٩٥١٥٨٩٤١١٠١٢٩٦٩٧١٣١٥٤٨٨٢٢٧٣٤٨٠٧٢٢٥٥٢١٦٩٠
٩٧/١٣٩٦٢٣٧٢٩١٧٦١٠١٥٨٩٨١٧١٢٦١١٩٣٩٢٣١١١٤٦٤٢٨٣٥١٩٤
٩٨/١٣٩٧٣٥٦٤٧٢٧٣٢٨٢٥٥٧٤١٧٥٤٨٣١٩٤٨٣٨١٣٦٠١٠٦٦٩٥٢٥١٤
٩٩/١٣٩٨٤٠٣٦٩٢٩٤٧٦٢٧٢٩٥٢١٨١١٠٨٩٣٥٦٩٩١٩٩٠٤٥٠٣٥٢٥٦١
١٤٠٠/١٣٩٩٤٩٥٩١٣٠٤٤٩٢٧٧٧٤٢٦٧٥١٩١٤٢٥٩٣٨٣٥٢٠٦٤٦٤٦٥٥١٣
٠١/١٤٠٠٦٨٢٣٧٣٧٢٦٥٣٣٧٦٣٣٥٠٢٣٠٩٧٢٨٥٤٨٤٨٤٠١١٩٩٨٩٣٦٢٣
٠٢/١٤٠١٨٩٠٢٣٤٦١٦٦٤٢٤٠٥٣٧٦١٤٢٨٥٧٧٠٦٠٦٦١٥١٥٠٢٣١١٧٧٢١
٠٣/١٤٠٢٩٩١١٧٥١٧٦٢٤٨٦١٨٣١٤٤٤٧٣٥٥٥٦٠٤٨٥١٣٢٤٩٠٢١٣٨١٣٦
٠٤/١٤٠٣١٠٩٢٩٣٥١٦٦٧٤٤٩١٩٦٧٤٨٥٧٦٢٦٨٤٩٨١٠٠٣٨١٧٤١٨١٤٥٢٤٧
٠٥/١٤٠٤١١٤١٤٦٤٨٣٦١٤٣٩١٥٤٤٤٦٦٥٧٨٥٨٩٤٤١١٨٩٣١٧٥٨٣١٥٢٥٦٦
٠٦/١٤٠٥١١٣٣٧٣٤٦١٧١٤٣٤٥٨٢٧١٣٦٧٢٠٢١١١٤٥١٣٠٠٨١٧٠٠٣١٥٤٥٢٩
٠٧/١٤٠٦١٢٥١٣٢٤٧٢٤٦٤٣٦٤٦٣٦٠٠٧٧٨٨٦١٦٠٤٧١٣٢٦٨٢١٦٨٢١٧٦١٢٩
٠٨/١٤٠٧١٢٤٩٦٣٤٩٩٢٦٤٥٥٤٣٤٣٨٣٧٥٠٣٧٢٦٨١٧١٣٦٢٤٢٣٤٢٧١٨٨٨٣١
١٩٨٨١٤٢٤٧٣٥٧٧١٩٥٤٤٩٤٣٢٢٥٨٤٧٥٤٢٨٧٢٧١٤٩٥٤٣٠٠٨٥٢١٦٢٣٩
١٩٨٩١٤٦٣٠٤٥٧٨٧٥٥٥٦٤٠٢٢٣٥٨٨٤٢٩٣٤٦٠٣١٥٧١٩٣٦٩٥٩٢٣٣٥٨٥
١٩٩٠١٤٣٦٦٢٥٧٤٨٨٥٥٣٣٨٢١٥٠٨٦١٧٤٣٠١٧٢١٧٣٥٩٤٠٨٦٢٢٣٢٠٥٥
١٩٩١١٧١٢٢٣٧٥٨٥٠٧٢٨٧٩٢٩٧١٩٥٣٧٢٢٧٩٣٦١٨٧٨٣٤٠٣٨٩٢٥٨٣٣٠
١٩٩٢١٧٧٢١٦٧٩٦٧٤٧٦٩٦١٢٧١٣٩٧٥٤٢٢٨٦٤٢٢٥٠٧٢٥٩٧٠٥٢٩٠٦٣٥
١٩٩٣١٨٦٠٢٩٧٨٨٨٠٧٦٧٩٧٢٠٨٣١٠٧١٤٩٣٧٢٩٢٣٠١٩٣٦٧٢٤١٣٢٠٧٥٤
١٩٩٤١٩١٤٧٤٨٠٦٧٩٧٧٣١٩٣٣٦١١١٠٧٩٤٣٩١٥٠٣٣٣١٣٦٨٢٩٤٣٣٢٢٣١
١٩٩٥١٩٨٨٨٣٨١٣٨٤٧٨٧٨٢٢٦٠٢١١٧٤٩٩٣٩٦٧٨٣٤٧٢٧٦٧٨٧٠٣٤١١٥٨
١٩٩٦٢١٥٤٧٤٨٩٨٩٠٨٧٦٩٦٢١٩٤١٢٥٥٨٣٣٨٦٥٣٣٧٠٠٥٦٦٨١٥٣٥٧٩٤٧
١٩٩٧٢٢٦٨٧٩٩٥٣٦١٩٢٢٥٤٣١٠٧١٣١٥١٩٤٦٠٤٤٣٨٣٥٤٧٠٥١١٣٨١٧٨٧
١٩٩٨٢٣٨٥٧٠٩٥٢٥٣٩٢٦٤٨٢٦٠٥١٤٣٣١٧٤٣١٠٥٤٠٢٥٩٨٢٣٧١٤٠٤٣٠٦
١٩٩٩٢٥٠٨٨١١٠١٦٠٥٩٨٩٧٥٢٦٣٠١٤٩٢٧٦٥١١٥٣٤٢٣٣٨٧٠٨٥٥٤١٥٢٢٨
٢٠٠٠٢٦٨٢١٦١١٤٤٨١١١٠٨٢٣٣٦٥٨١٥٣٧٣٥٦٤٤٤٤٤٣٥٢٥٧٧٠٨٨٤٥٣٢٧٢
٢٠٠١٢٩٠٩٩٢١٣٠١٩٢١٢٦٨٢٩٣٣٦٤١٦٠٨٠٠٥٩٦١٤٤٣٧٩٣٧٨٠٣٢٤٧٢٤٣١
٢٠٠٢٣٣٨٠٩٧١٥٠٠١٠١٤٧٠٢٩٢٩٨١١٨٨٠٨٨٤٢٩٩٩٤٧٢٩٨٧٩٨٤٣٥٠٨٢٣٧
٢٠٠٣٣٦٢٠٢١١٦٧٥٧٨١٦٣٨٣١٣٧٤٧١٩٤٤٤٣٤٠٠٦٣٤٧٠٢٣٩٦١٠١٥٤٥٢٠٨
٢٠٠٤٤٣٥٩٦٥٢١١١٧٠١٩٩٢٨٥١١٨٨٦٢٢٤٧٩٥٤٥٧٤٨٥٢٢٣٨١٢١٤٣٢٦٥٥٣٨٢
٢٠٠٥٤٨٩٣٨٧٢١٩٢٥١٢٠٨٠٤١١١٢١٠٢٧٠١٣٦٦٥٠٤٠٦٦٦٠٨١٣٨٠٤١٧٥٩٠٧٥
٢٠٠٦٥٩١٢٥٩٢٤٣٤١٨٢٢٩٢٨٩١٤١٢٨٣٤٧٨٤٢٥٩١٩٩٧٩٩٤٧١٣٠٦٨٣٨٦١٠٨٨
٢٠٠٧٧١٧٥٦٤٣١١٣٦٥٢٨٤٧١٧٢٦٦٤٨٤٠٦١٩٩١٠٥٢١٣١٠٦٠٢٦١٤٦٤١٩١٠٧٥٢٢١
٢٠٠٨٨٤٦١١٨٣٤٢٤٨٨٣٢٧٢٠٩١٥٢٧٩٥٠٣٦٣٠١١٢٤٦٦١٣١٨٢٢٢١١٨٦٥١٣٠٢٢٧١
٢٠٠٩٩٤٠٥٤٨٤٣٣١٦٢٤١٣٦٢٨١٩٥٣٥٥٠٧٣٨٦٩٩٦٨٣١٦٣٦٤٢١٦٦٣٨٤١٣٧٠٢٥٨
٢٠١٠٩٨٤٨٥٠٥٣٠٠٧٢٤٩٢٤٣١٣٧٦٤١٤٥٤٧٧٨٩٤٧٠٦١٧٨٠٢٥١٥٧٦٨٧١٤١٥٢٦٧
٢٠١١

لربع األول ١٠٤٣٣٩٦٥٧٩٥٢٠٥٣٥١٨٨٤٤٣٣٣٤٦٣٨٧٥٩٢١٣٤١٩٧١٩٧١٤٨١٨٠١٤٨٠٩٠٦ا

١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري. السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام :  * ال تشمل الفروع الخارجية للمصارف. مالحظة
شبه النقود تشمل الودائع الزمنية واالدخارية والودائع شبه النقدية المكونة من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،    **

التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص. الريبو) ) والتحويالت القائمة، وعمليات اعادة الشراء
تشمل أرباح الفترة.  ***

المركز المالي الموحد للمصارف التجاريـة -  المطلوبات* ١٠(ب) :  جدول رقم

 تحت الطلب
ـع الـــــــــــــودائـــــــــــــــــــــــــــ

  ( مليون لایر)    



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٢٩

ئع ئعالودا إجماليإجمالي الودائـعالودا
ئعشبه النقديةالودائع األخـرىالزمنيةتحت الودا
(١+٤)(٢+٣)شبه النقدية*واإلدخاريةالطلب
١٢٣٤٥

٨٤/١٣٨٣٥١٧٨٦١٧٩٢٦٦٧٨٣
٨٥/١٣٨٤٥٣٨١١٨٢٣٥٣٥٣٨٩١
٨٦/١٣٨٥٦١٩١٥١٢٧٢٤٢٣١٠٤٢
٨٧/١٣٨٦٧٠١١٩٩٣٣٦٥٣٤١٢٣٦
٨٨/١٣٨٧٧٤٠٢٩١٣٢٧٦١٨١٣٥٨
٨٩/١٣٨٨٨٠٨٣٧٧٢٨٦٦٦٣١٤٧١
٩٠/١٣٨٩٨١٢٤٨٢٣١٥٧٩٧١٦٠٩
٩١/١٣٩٠٩٦٨٥٦٥٣٤٣٩٠٩١٨٧٧
٩٢/١٣٩١١٣٠٩٧٣٨٤٨٣١٢٢١٢٥٣٠
٩٣/١٣٩٢٢٢٥٩٨١٤٦٥٦١٤٧١٣٧٣٠
٩٤/١٣٩٣٣١٩٥٩١٤١٢٤٨٢١٦٢٥٣٥٧
٩٥/١٣٩٤٥٦٣٣١٥٣٩١٨٣٧٣٣٧٦٩٠٠٨
٩٦/١٣٩٥١١٠١٢١٥٧٢٣٣١٠٤٨٨٢١٥٨٩٤
٩٧/١٣٩٦١٧٦١٠١٨١١٤٣٠٨٦١١٨٢٣٧٢٨
٩٨/١٣٩٧٢٧٣٢٧٣٠٦٠٥٢٦٠٨٣٢٠٣٥٦٤٨
٩٩/١٣٩٨٢٩٤٧٦٤١٦٥٦٧٢٩١٠٨٩٤٤٠٣٧٠
١٤٠٠/١٣٩٩٣٠٤٤٩١١٦٣٠٧٥١١١٩١٤١٤٩٥٩٠
٠١/١٤٠٠٣٧٢٦٥١٩٩٩٤١٠٩٧٧٣٠٩٧١٦٨٢٣٦
٠٢/١٤٠١٤٦١٦٧٢٦٣٦٧١٦٤٩٠٤٢٨٥٧٨٩٠٢٤
٠٣/١٤٠٢٥١٧٦٢٢٩٠٥٠١٨٣٠٥٤٧٣٥٦٩٩١١٨
٠٤/١٤٠٣٥١٦٦٧٣٣٥٧٥٢٤٠٥١٥٧٦٢٦١٠٩٢٩٣
٠٥/١٤٠٤٤٨٣٦١٣٦٥٨٩٢٩١٩٦٦٥٧٨٦١١٤١٤٧
٠٦/١٤٠٥٤٦١٧١٣٩٦٨٢٢٧٥١٩٦٧٢٠١١١٣٣٧٢
٠٧/١٤٠٦٤٧٢٤٧٤١٠٨٩٣٦٧٩٧٧٧٨٨٦١٢٥١٣٢
٠٨/١٤٠٧٤٩٩٢٦٣٩٦٩٧٣٥٣٤٠٧٥٠٣٧١٢٤٩٦٣
١٩٨٨٥٧٧١٩٤٠٤٧٩٤٤٢٧٥٨٤٧٥٤١٤٢٤٧٣
١٩٨٩٥٧٨٧٥٤٤٦٦٢٤٣٧٦٧٨٨٤٢٩١٤٦٣٠٤
١٩٩٠٥٧٤٨٨٣٩٢٨١٤٦٨٩٣٨٦١٧٤١٤٣٦٦٢
١٩٩١٧٥٨٥٠٤٤٦٢٣٥٠٧٤٩٩٥٣٧٢١٧١٢٢٣
١٩٩٢٨١٦٩٢٤٦٣٣٣٥١٢٠٩٩٧٥٤٢١٧٩٢٣٤
١٩٩٣٧٨٨٨٠٤٧٨٩٢٥٩٢٥٦١٠٧١٤٩١٨٦٠٢٩
١٩٩٤٨٠٦٧٩٥١٤١٧٥٩٣٧٧١١٠٧٩٤١٩١٤٧٤
١٩٩٥٨١٣٨٤٦١٢٢٣٥٦٢٧٦١١٧٤٩٩١٩٨٨٨٣
١٩٩٦٨٩٨٩٠٧١٠٨١٥٤٥٠٣١٢٥٥٨٤٢١٥٤٧٤
١٩٩٧٩٥٣٦١٧٧١٦٦٥٤٣٥٣١٣١٥١٩٢٢٦٨٨٠
١٩٩٨٩٥٢٥٣٨٣٤٣٦٥٩٨٨١١٤٣٣١٧٢٣٨٥٧٠
١٩٩٩١٠١٦٠٥٨٥٣٤١٦٣٩٣٥١٤٩٢٧٦٢٥٠٨٨١
٢٠٠٠١١٤٤٨١٩٠٨٣٢٦٢٩٠٣١٥٣٧٣٥٢٦٨٢١٦
٢٠٠١١٣٠١٩٢٩١٦٨٥٦٩١١٥١٦٠٨٠٠٢٩٠٩٩٢
٢٠٠٢١٥٠٠١٠١٠٨٠٢٨٨٠٠٥٩١٨٨٠٨٨٣٣٨٠٩٧
٢٠٠٣١٦٧٥٧٨١١٣٣٨٢٨١٠٦١١٩٤٤٤٣٣٦٢٠٢١
٢٠٠٤٢١١١٧٠١٣٦٦٧٣٨٨١٢٢٢٢٤٧٩٥٤٣٥٩٦٥
٢٠٠٥٢١٩٢٥١١٦٥٢٦٦١٠٤٨٦٩٢٧٠١٣٦٤٨٩٣٨٧
٢٠٠٦٢٤٣٤١٨٢٢٦٠٢٧١٢١٨١٥٣٤٧٨٤٢٥٩١٢٥٩
٢٠٠٧٣١١٣٦٥٢٨٣٠٥٩١٢٣١٤٠٤٠٦١٩٩٧١٧٥٦٤
٢٠٠٨٣٤٢٤٨٨٣٦٧٦٢٤١٣٦٠٠٧٥٠٣٦٣٠٨٤٦١١٨
٢٠٠٩٤٣٣١٦٢٣٢٣٣٧٧١٨٤٠٠٩٥٠٧٣٨٦٩٤٠٥٤٨
٢٠١٠٥٣٠٠٧٢٢٩٨٢٨٣١٥٦٤٩٥٤٥٤٧٧٨٩٨٤٨٥٠
٢٠١١

لربع األول ٥٧٩٥٢٠٢٩٧٨١٩١٦٦٠٥٦٤٦٣٨٧٥١٠٤٣٣٩٦ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.
*  تتكون  من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية، والتحويالت القائمة، 

    وعمليات اعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتھا المصارف  مع متعاملين من القطاع الخاص.

  ( مليون لایر)    
جدول رقم (١١) : الودائع المصرفية 

نھاية

الفترة
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صةإئتمان مصرفي ية خا اإلجماليإستثمارات في أوراق مال

  ( ١ )  ( ٢ )   ( ١ + ٢ )

٨٤/١٣٨٣٧٣٧٧٢٨٠٩
٨٥/١٣٨٤٩١٥٧٣٩٨٨
٨٦/١٣٨٥١٠٩١٧٩١١٧٠
٨٧/١٣٨٦١١٦٦٨٢١٢٤٨
٨٨/١٣٨٧١٢١٦٨١١٢٩٧
٨٩/١٣٨٨١٣٢٩٥١١٣٨٠
٩٠/١٣٨٩١٥٦٥٥٩١٦٢٤
٩١/١٣٩٠١٦٣٤٦٢١٦٩٦
٩٢/١٣٩١١٦٢٤٦٨١٦٩٢
٩٣/١٣٩٢١٧٠٦١٠٣١٨٠٩
٩٤/١٣٩٣٣٠٦٣١٣٩٣٢٠١
٩٥/١٣٩٤٥٢٨٨١١٣٥٤٠١
٩٦/١٣٩٥٨٢٩١٢١٧٨٥٠٧
٩٧/١٣٩٦٧٩٥٢٤٦١٨٤١٣
٩٨/١٣٩٧١٠٦٠٧٦١١١١٢١٧
٩٩/١٣٩٨١٨٩٩٧٧٤٢١٩٧٣٩
١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٥٠٥٧٣٥٢٩٢٤٠
٠١/١٤٠٠٣٩٤٧٩٧٧٣٤٠٢٥٢
٠٢/١٤٠١٤٥٦٤٥٩٢٧٤٦٥٧٢
٠٣/١٤٠٢٤٧٩٤٢١٤٥٥٤٩٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٥٤٨٧٠١١٣١٥٦٠٠٢
٠٥/١٤٠٤٥٨٠٢٤١٢٥٦٥٩٢٨٠
٠٦/١٤٠٥٥٦٥٣٢١٥٤٩٥٨٠٨١
٠٧/١٤٠٦٥٤٣٥٦١٧٨١٥٦١٣٧
٠٨/١٤٠٧٥٩٤٠٣٢٤٥٥٦١٨٥٨
١٩٨٨٦٧٤٠٨٣١١٥٧٠٥٢٣
١٩٨٩٦٩٢٦٩٤٠١٢٧٣٢٨١
١٩٩٠٦٠٧٩٦٤٥٠٠٦٥٢٩٥
١٩٩١٦٨٩٠٣٤٧١٤٧٣٦١٦
١٩٩٢٨٣٨٦٥٢٧٤٣٨٦٦٠٨
١٩٩٣٩٧٤٤٢٤٤٩٠١٠١٩٣٢
١٩٩٤١٠٧١٢٦٦٠٦٦١١٣١٩٢
١٩٩٥١١٣٤٠٧٧٧٤٦١٢١١٥٣
١٩٩٦١١٦٩٢٠٦٦٢٧١٢٣٥٤٧
١٩٩٧١٢٨٣٥٣٥٣٣١١٣٣٦٨٤
١٩٩٨١٥٥٢٢٩٥٤٢٦١٦٠٦٥٥
١٩٩٩١٥١٩٧٥١٠٢١٤١٦٢١٩٠
٢٠٠٠١٦١٠٩٤١١١٤٤١٧٢٢٣٨
٢٠٠١١٧٦٨٠٣١٠٢٦١١٨٧٠٦٤
٢٠٠٢١٩٨٦٩٧٧١٣٢٢٠٥٨٢٩
٢٠٠٣٢٢١١٢٣٧٣٦٣٢٢٨٤٨٦
٢٠٠٤٣٠٢٩٩٨١٠٩٢٩٣١٣٩٢٨
٢٠٠٥٤٢٠٨٢٨١٥٠٩٧٤٣٥٩٢٦
٢٠٠٦٤٦٢١٠٣١٣٩١٧٤٧٦٠٢٠
٢٠٠٧٥٥٧٤٠٥٢٠٤٧٦٥٧٧٨٨٢
٢٠٠٨٧١٢٧٣٧٢١٨٢٠٧٣٤٥٥٧
٢٠٠٩٧٠٨٧٦٩٢٥٤٦٨٧٣٤٢٣٧
٢٠١٠٧٤٣٠٥٧٣٢٦٩٩٧٧٥٧٥٦
٢٠١١

لربع األول ٧٦٣٩٢٣٣٤٣١٢٧٩٨٢٣٥ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

نــھاية الفترة

( مليون لایر) 
جدول رقم (١٢) :  مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
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اإلجـمالـيسندات أذونات نھاية الفترة
المجموع حكوميةخزينة

٣٠٥٦------١٩٨٢٣٠٥٦
١٨٧٨------١٩٨٣١٨٧٨
٢٧٦٦------١٩٨٤٢٧٦٦
٣٧٠٨------١٩٨٥٣٧٠٨
٣٥٩٩------١٩٨٦٣٥٩٩
٣٤٦٩------١٩٨٧٣٤٦٩
٧٦٨٣٧٦٨٣١١٢٥٢--١٩٨٨٣٥٦٩
١٠٢٢٥١٠٢٢٥١٥٢٣٥--١٩٨٩٥٠١٠
١٢٦٩٦١٢٦٩٦١٩٠١٩--١٩٩٠٦٣٢٣
٢٤٨١٦٢٤٨١٦٤٠٧٦٨--١٩٩١١٥٩٥٢
١٩٩٢٢٤٦٧٥١٠٨٣٠٢٧٠٨٦٣٧٩١٦٦٢٥٩١
١٩٩٣٢٢٦٠٢٦٣٧٧٣٧٠٨٤٤٣٤٦١٦٦٠٦٣
١٩٩٤٢٦٩٣٠١١٠٠٥٣٩٠٢٥٥٠٠٣٠٧٦٩٦٠
١٩٩٥٢٤٤٥٢١٣١٠٦٣٩١٧٦٥٢٢٨٢٧٦٧٣٤
١٩٩٦١٦٧٠٣٨٦٥٩٥٦٦٠٧٦٥٢٦٦٨١٩٦٩
١٩٩٧٢٠٨٦١٧٢٨٢٧٥٩٢٧٨٣٢٠٩١٠٤٠٧٠
١٩٩٨٢٣٥٩٩٣٥٥٩٨٥٨٠٧٨٩٣٦٦١١٢٩٦٥
١٩٩٩١٤٣٤٧٢٢٨٧٩٩٩٧٩١٠٢٢٦٦١١٦٦١٣
٢٠٠٠١٢٤٣٩٢٢١١١١٠٠٦٢١١٢٢٧٣١٢٤٧١٢
٢٠٠١١٠٨١٧١٩٩٠١٢١٨٤٣١٢٣٨٣٣١٣٤٦٥٠
٢٠٠٢١١٩٦٠٧٠٩٤١٣١٥٥٦١٣٨٦٥٠١٥٠٦١٠
٢٠٠٣٢٥٨٤٤١٧٥١٥٠٥٤٨١٥٠٧٢٢١٧٦٥٦٦
٢٠٠٤٢٩١٣٨٢٦٦١٤٦٣٩٠١٤٦٦٥٦١٧٥٧٩٤
٢٠٠٥٣١٦٧٢٧١٥١٢٧٠٩١١٢٧٨٠٦١٥٩٤٧٨
٢٠٠٦٣٤٩٦٥٩١٣١١١٤١٢٢١٢٣٢٥٣١٥٨٢١٨
٢٠٠٧٣٧٤٣٤١٦٧٤٨١٢٧٤٣١١٤٤١٧٩١٨١٦١٣
٢٠٠٨٣٢٠٦٥١١٩٢٢٤٩٠٦٩٦٢٠٩٩٢٠٢٤١٩٨٦
٢٠٠٩٢٨١٣٦٧٨٤٩٧٧٥٦٩١١٥٤١٨٨١٨٢٣٢٤
٢٠١٠٣٢٢٨٥١٢٠١٣٣٦١٩١٥١٨٢٠٤٨٢١٤٣٣٣
٢٠١١

لربع األول ٢٩٢٧٠١٣٢٣٩٩٥٧٢٩٩١٨٩٦٩٨٢١٨٩٦٨ا

 (--) : غير متوفر.

جدول رقم (١٣) :  مطلوبات المصارف من القطاع العام
(الحكومي وشبه الحكومي)

أئتمان مصرفي 
للمؤسسات العامة

ية      ية حكوم إستثمارات في  أوراق مال

( مليون لایر)  
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عة الماءالزرا
غازالتعدينالصناعةوصيد  البناءوالكھرباء وال
صحيةوالمناجمواإلنتاجاألسماك التجارة والتشييدوالخدمات ال

٩٠/١٣٨٩٩٩١٢٧٣٠٣٠٨٥٢٥
٩١/١٣٩٠١٠٩١٣٨٧٥٢٤٤٥٢٤
٩٢/١٣٩١١٠١١١٣٧٨٣٢٦٢٥٤٣
٩٣/١٣٩٢١١١٠٢٣٥٥٦٣٠٢٦٣٧
٩٤/١٣٩٣٢٠٢٢١٢٤١١٦٥١٨١١٧٦
٩٥/١٣٩٤٣٤٧٦٠٤٠١٩٥١١٨٦١١٣٦
٩٦/١٣٩٥٣٨١٠١١٣٠١٧٢١٨٨٢٣١٨٦
٩٧/١٣٩٦٣٨١٠٠٠٥٩٢٥٠١٩٥٩٢٧٩٤
٩٨/١٣٩٧٧٤١١٦١٩٨٢٧٩٢٣٨٨٣٥٧٣
٩٩/١٣٩٨١٤٧١٨٥٤٢٧٤٧٦١٣٨١٢٥٩٠٥

 ١٤٠٠/١٣٩٩١٦٩٢٤٠٨٥٨٠٩٣٦٥٩٠٢٩٩٠٥
٠١/١٤٠٠٢٣٢٣٤٦٠٦٣٧١٠٢٠٧٥١٣١٤٧١٩
٠٢/١٤٠١٤٠٨٤٥٨٧٢٥٦١١٢٦٩٩٠٢١٦٥١٨
٠٣/١٤٠٢٤٩٥٤٥٠٣٢١٦١٢٧٢١١٠٩٦١٧٦٠٤
٠٤/١٤٠٣٩٣١٥٦٦٧١٦٣١٠٦٧١٢٩٢٤١٩٠١٦
٠٥/١٤٠٤١٠٧٣٦٠٩٩٤٣٧١٠١١١٣٢١٧١٩٠٧٢
٠٦/١٤٠٥١٠٤٥٥٤٢٧٦٦٣١٤١٣١٤٠٦٢٢٠٠١٨
٠٧/١٤٠٦٩٩٠٥٤٥٢٣١٠١٢٦٠١١٢٣١٢٠٠٣٢
٠٨/١٤٠٧٩٦٧٤٧٤٩٣٢٢٦٩٠١١١٣٨١٩٦٠٨
١٩٨٨١٠١٩٤١٢٦٥٤٩٩٨٦١٢٨٣٥١٨٩٥٠
١٩٨٩١١٢٤٤٠٨٣٣٨٢٥٤٢١٠٧٢١٢٠٦٤٣
 ١٩٩٠١١٩٣٥١٣٨٢٥٣٦٦٤١٠٩٨٦١٤٧٠٥
 ١٩٩١١٦٠٤٦٣٢٤٤٤٩٩٤٥١٠٧٤٤١٤٨٢٩
 ١٩٩٢٢٠٧١٧٢٩٤٥١٤١٨٩٢١١٩٨٥٢٠١٦٠
 ١٩٩٣٢٨٥٣٩٥٨٠٦٧٠١٤٣١١٢٤٠٩٢٢٩٩٩
 ١٩٩٤٢٧٠٨١٢٨٨٣٨١٠٢٥٨٦١٤١٤٢٢٨٢٥٢
 ١٩٩٥١٦٦٩١٢١٨٧٥٥٨٣٥٦٩١٤٣٦٩٣٥٠٣١
 ١٩٩٦٢٣٣٠١٣٨٤٨٦١٦٨٤٧٨١٣٩٥٥٢٩٧٣٣
 ١٩٩٧١٢١١١٤٤٢٤١٢٦٨٤٥٣٥١٥٦٨٦٣٦٩٥٠
 ١٩٩٨١٠٥٨٢١٤٤٧١٩٣٩١١٤٤١٩٣٩٥٤٦٥٠٨
 ١٩٩٩١٤٥٨٢٣٧٥٣١٧٩٩١٤٥٤١٩٣٧٣٣٨٩٦٦
٢٠٠٠١٢٦٠٢٣٧٧٣٧٣٦٦٦٢١٩٤١٧٣٨٤٠١
٢٠٠١٢١٣٨٢٤٦٥٩١٢٠٦١٢٢٠١٦٧٤٦٤٠١٦٧
٢٠٠٢٢٥٣٠٢٤٣٢٤٧١٥١٠٩٤٢٠٩٨٢٤٢١٩٤
٢٠٠٣٢٥٤٩٢٦٦٠٤٦٥٠١٨٣٧٢١٩٥٥٥١٨٨٦
٢٠٠٤٣٧٨٥٢٦٥١٩١٢٥٢٣٢٧٣٢٣٠٥٧٦٢٨٠٨
٢٠٠٥٦٧١٦٣٤٤٦٠٢٢٧٥٣٢٢٦٣١٧٢٦٨٣٠٥٤
٢٠٠٦٦٨٠٢٣٧٥٦٦١٨٠٢٣٥٩٨٣٧٨٤٥١١١٥١١
٢٠٠٧٨٦٣٦٥٤٣٣٩٣٨٩٧٥٨٧٨٤٣٤٢١١٢٧٤٧٣
٢٠٠٨١٠٩٨٠٧٩٣٣٣٤٢٦٥١٠٦٢٩٥٤٣٧١١٧٦٨٥٨
٢٠٠٩٨٧٣١٧٥٠٤٤٥٣٣٧١٣٣٦٥٤٤٧٤١١٦٩٢٢٠
٢٠١٠١٠٢٦٩٩٠٠٨٢٥٨١٨١٩٢٤٣٥٥٦٤٤١٨١١٣٢
٢٠١١

لربع األول ١٠١٢٠٩٤٧٣١٦١٣٥١٨٦٠٤٥٦٠١٨١٩٠٢٩٧ا

( مليون لایر)  
جدول رقم (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي

   نھاية الفترة
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الحكومي
وشبهالنقل

اإلجماليالحكومي*أخرىالخدماتالتمويلواإلتصاالت

١٦٨٣--٩٠/١٣٨٩٣٨٢٨١١٦٣٥٨
١٦٠٨--٩١/١٣٩٠٥٩١٤٨١٨٤٠١
١٥٧٣--٩٢/١٣٩١٢٠١١٩١٧٣٧١
١٧٠٦--٩٣/١٣٩٢٤١٨٥٣٧٤٠٠
٣٠٥٨--٩٤/١٣٩٣١٠٥٦٣٦٧٧٤٨
٤٥٩٨--٩٥/١٣٩٤١٧٩٧٤٨٤٩١٠
٨٢٨٧--٩٦/١٣٩٥٢٠٩١٢٢١٩٣١٤٤٤
٨٢٨٤--٩٧/١٣٩٦١٩٤٣٦٠١٥٢١٤٧٨
١٠٣٤٩--٩٨/١٣٩٧١٩٦١٩٤٢٨٦٢١٠٠
١٧٩٦٧--٩٩/١٣٩٨٤٢٩٣٣٣٥٦٥٣٨٨٧

 ٢٧١٩٥--١٤٠٠/١٣٩٩٤٩١٤٨٤٨٦٤٥٤٥٦
٣٨٠٨٤--٠١/١٤٠٠١٠٨٠٩٣٩١٥٦٠٦٩٢٤
٤٦١٠٥--٠٢/١٤٠١١٤٧٢٨٦٢١٧٤٨٩٢٢٦
٥٠٠٧٧--٠٣/١٤٠٢٣١١١١٠٨٨١٤٤٢٩٢٥٠
٥٧٦١٨--٠٤/١٤٠٣٣٥٦٣١٣٨٦١٩٣٦١٠٩٦٥
٦١٦٤٠--٠٥/١٤٠٤٤١٧٠١٧٧٩٢٧٠٣١٢٠٧٩
٦١٢٣٥--٠٦/١٤٠٥٤٠٤٠٢٢١٦٣٢٦١٩٠٩٠
٥٨٥٠٣--٠٧/١٤٠٦٣٧٨٦٢٤٥٠٣٣٨٨٩٦٠٤
٦٣٥٧٠--٠٨/١٤٠٧٤٣٣٨٤٤٠١٢٩٩٤١٤٣٦٣
٧٠٩٧٧--١٩٨٨٥٣٩١٨٦٤٨٤٠٥١١٤٤٢٢
٧٤٢٧٨--١٩٨٩٤٨٥٦٤٧١٠٣٩٨٠٢٣٢٣٧
 ٦٧١١٩--١٩٩٠٥٣٥٣٩٥٢٥٤٣٠٢١٥٠٠٠
 ٨٤٨٥٥--١٩٩١٥٧٥٨١٣١٠٣٧٢٥٢٢٣٨٤٧
 ١٠٧٩٤٢--١٩٩٢٥٧١٤١٥٣٦٤٧٨٧٦٣٥٠٧٢
 ١٩٩٣٥١٠١١١٥٩١٥٨٧٠٢٤٩٣٨٢٢٦٠٢١٢٠٠٤٤
 ١٩٩٤٦١٨٢٨٤٤٢٣٨٤٤٢٧٢٧٦٢٦٩٣٠١٣٤٠٥٥
 ١٩٩٥٥٧٨٢٤٣٠٤٤٢٥٠٣١٦٨٨٢٤٤٥٢١٣٧٨٥٩
 ١٩٩٦٣١٨٨٥٩٨٤٧١٩٤٣١٥٩٥١٦٧٠٣١٣٣٦٢٤
 ١٩٩٧٣٢٠٦٥٨٢٣٧٤٤٥٣٧٨٠٥٢٠٨٦١١٤٩٢١٤
 ١٩٩٨٢٧٢٩٦١٣٤١٠٦٦٥٤٤٢٠٩٢٣٥٩٩١٧٨٨٢٧
 ١٩٩٩٦٨٥٨٦٤٦٩٩٨٩١٤١٩٥٥١٤٣٤٧١٦٦٣٢٣
٢٠٠٠٦١٦٢٨٠٨١١١٦٠٦٥٠٩٩٦١٢٤٣٩١٧٣٥٣٣
٢٠٠١٩٩١٧٦٧٠٣٩٥١٤٦٤٥٣٤١٠٨١٧١٨٧٦٢٠
٢٠٠٢١٣٥٥٥٨٨٦٢٩٧١٨٧٤٧٢٤١١٩٦٠٢١٠٦٥٧
٢٠٠٣١٢٨٠٣١١٨٧٧٨٨٣٩٨٢١٢٤٢٥٨٤٤٢٤٦٩٦٧
٢٠٠٤١٣٤٠٦٣٣٨٣٩١٢٣٣٧١٢٢٧٢٢٢٩١٣٨٣٣٢١٣٦
٢٠٠٥١٤٣٨٢٥٦٧٤٧١٥٠٩٧١٧٣١٤٦٣١٦٧٢٤٥٢٥٠١
٢٠٠٦٦٨٧٥٦١٨٢٨١٦٧٣٥١٧٧٥٣٩٣٤٩٦٥٤٩٧٠٦٧
٢٠٠٧٢٠٩٨٩٦٢٦٣٢٢٨٢٨٦٢٠١٨٥٤٣٧٤٣٤٥٩٤٨٤٠
٢٠٠٨٣٧٨١٤١٦٨١٢٣٢٣٢٤٢٨٩٣٥١٣٢٠٦٥٧٤٤٨٠٢
٢٠٠٩٣٨٤١٥٢١٢٥٨٤٦١٢٣٢٨٦٥٣٦٢٨١٣٦٧٣٦٩٠٥
٢٠١٠٤٢٩٩٢١٧٧٥٦٣٥٦٦٠٢٨٤٤٦١٣٢٢٨٥٧٧٥٣٤٢
٢٠١١

لربع األول ٤٨٠٣٨١٣١٩٥٣٧٥١٥٢٨٩٢٧١٢٩٢٧٠٧٩٣١٩٣ا

مالحظة :
 مالحظة: بيانات الجدول التشمل إستثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، لكنھا تشمل القروض للھيئات الحكومية، لذا يختلف (١)

إجمالي اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط االقتصادي عن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص كما يظھر فى الجدول رقم (١٢) .
 (--) : غير متوفر.السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.(٢)

تابع (٢) جدول رقم (١٤) :  اإلئتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط اإلقتصادي
( مليون لایر)  

   نھاية الفترة
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نھاية

صيرالفترة يلاألجل المتوسطاألجل الق المجموعاألجل الطو

١٩٩٥١١٩٣٧٩١٠٣٠٥٨١٧٥١٣٧٨٥٩

١٩٩٦١٠٦٠٠٨١٥٦٥٠١١٩٦٦١٣٣٦٢٤

١٩٩٧١١٦١٧٤٢٢٢٦٤١٠٧٧٥١٤٩٢١٤

١٩٩٨١٣٤١٥٣٢٧١٥٧١٧٥١٧١٧٨٨٢٨

١٩٩٩١١٦٦٢٢٢٧٢٨١٢٢٤٢٠١٦٦٣٢٣

٢٠٠٠١١٤٨٥٨٣٢٠٤٩٢٦٦٢٦١٧٣٥٣٣

٢٠٠١١١٣٤٥٣٣١٩٥١٤٢٢١٦١٨٧٦٢٠

٢٠٠٢١٢٤٥٧٨٣١٦٤٦٥٤٤٣٣٢١٠٦٥٧

٢٠٠٣١٤٦٠٤٠٣٧٧٥٨٦٣١٧٠٢٤٦٩٦٧

٢٠٠٤١٩٢٤٨١٤٢٩٩٠٩٦٦٦٤٣٣٢١٣٦

٢٠٠٥٢٥٠٨٤١٥٣٤٩٥١٤٨١٦٤٤٥٢٥٠١

٢٠٠٦٢٧٦٢٣٢٦٤٦٣٣١٥٦٢٠٢٤٩٧٠٦٧

٢٠٠٧٣٤٧٥٩٣٨٣٢١٠١٦٤٠٣٧٥٩٤٨٤٠

٢٠٠٨٤٧٦٦٠٦١٠٤٦١٠١٦٣٥٨٦٧٤٤٨٠٢

٢٠٠٩٤٤٩٦٣٤١١٧١٥٥١٧٠١١٧٧٣٦٩٠٥

٢٠١٠٤٥٦١٦٠١٢٦٨٣٣١٩٢٣٤٩٧٧٥٣٤٢

٢٠١١

لربع األول ٤٥٨٢٤٢١٣٠٥٦٧٢٠٤٣٨٤٧٩٣١٩٣ا

 مالحظة:
األجل القصير : أقل من سنة

األجل المتوسط : ١-٣ سنوات
األجل الطويل : أكثر من ٣ سنوات

( مليون لایر)    

جدول رقم (١٥) : اإلئتمان المصرفي حسب اآلجال
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نھاية 

الفترة
 المجموع أخرىسيارات ومعداتتمويل عقاري

إجمالي قروض 
صيربطاقات االئتمان* يلاألجل المتوسطاألجل الق المجموعاألجل الطو

١٩٩٨١٧٧٨٢٠٠١٥٢٤٦٩٠٢٥٢١٤٣٥٥٥٦٢٣٨٣٣٢٣٠١١١٦٩
١٩٩٩٢٠٨١٢٥٠٠٧٧١١١٢٢٩٢٢٣١٦٥٦٩٥٣٥٣٠٥٣٨٤١٤٦٠٩
٢٠٠٠٢٧٢٤٧٧١٩١٤٣١٢٢٤٧٥٦٢١١٢٨٣٢٥٤٩٩٣١٣٥٥٠٢٦٨٦٨
٢٠٠١٣٢٩٥١٣٨٩٣٢١٢٥٩٣٨٤٤٧٢٢٢٢٥٥٢٦١٠٥٧٤٢٤٥٦٩٤٠٦٦٩
٢٠٠٢٤٥٠٦٢٥٥٦٨٢٢٨٠٠٥٢٨٧٣٢٨٥٧١٠٥٣٣١٤٠٤٤٣١١٥٣٥٥٧٣٠
٢٠٠٣٥١٩١٢٨٨٥٩٣٩٢٥٥٧٣٣٠٥٢٥٧٩١٠٦٤٣٢٠٣٤٧٤٤٨٩٤٧٥٨٨٤
٢٠٠٤٨٧٩٠٢٧٩٢٦٧٨٥٩٠١١٥٣٠٦٣٢٩٥١١٠٧٥٢١٧٤٠٨٥٧٨٦١١٨٦٠١
٢٠٠٥١٣٦٥٦٢٩٠٢٥١٣٨١٧٤١٨٠٨٥٦٤٢٥٩١٦٠٦٣٢٩٩١٤١٣٩١٣٨١٨٥١١٥
٢٠٠٦١٣٦٩٠٣٤٢٦٢١٣٢٧٢٦١٨٠٦٧٨٧٣٤٩٢١٧٥٣٢٩٩٣٨١٣٦٣٣٦١٨٨٠٢٧
٢٠٠٧١٤١٣٧٣٧٥٨٨١٢٦٦٨٣١٧٨٤٠٨٩٢٥١٢٤٣٨٧٤٩٤٩٢١١٣٧٨٠١٨٧٦٥٩
٢٠٠٨١٤٩٠٦٣٧٢٦١١٢١٨١٧١٧٣٩٨٥٩٤٥٢٢٥٢٤٩٥٤٥٩٠١٠٣٥٠٨١٨٣٣٤٧
٢٠٠٩١٧٨٦٠٣٨١٣٤١٢٣٩٢٤١٧٩٩١٨٨٦٢١٢٨٣٠٧٥٨٠٢٤١٠٢١٠٩١٨٨٤٤٠
٢٠١٠٢٣٠٨٨٤٢٢٠٩١٣٣٥٣٨١٩٨٨٣٥٨٤٠٠٣١٨٢١٦٤٨٧٥١١٠٤٢٧٢٠٧١٢٣
٢٠١١

لربع األول ٢٣٩٣١٤٥٦١٢١٣٧٨٣٦٢٠٧٣٧٩٧٩٠٦٣٣٠١٢٧١٩١٣١١٠٢٣٧٢١٥١٦٢ا

*     تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.
**  التسھيالت التي تقدمھا المصارف التجارية ألشخاص طبيعيين بھدف تمويل إحتياجات شخصية وإستھالكية وألغراض غير تجارية

مالحظــــــــة:
  األجل القصير : أقل من سنة

  األجل المتوسط : ١ - ٣ سنوات
  األجل الطويل : أكثر من ٣ سنوات

جدول رقم (١٦) : القروض االستھالكية  وقروض البطاقات االئتمانية 
( مليون لایر)   

فترات االستحقاق للقروض الشخصـية** القروض االستھالكية  
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يةالموجودات األجنبيـةنھاية الفترة  صافي الموجودات األجنبيـة المطلوبات األجنب

٨٤/١٣٨٣٢١٧١١٩٩٨
٨٥/١٣٨٤١٨٩١٥٧٣١
٢٥ ٨٦/١٣٨٥٢١٥٢٤٠-
٨٧/١٣٨٦٢٠٨١٧٤٣٣
٨٨/١٣٨٧٢٤٧١٣٠١١٨
٨٩/١٣٨٨٣٤٠١٦٣١٧٧
٩٠/١٣٨٩٤٧٩١٥٠٣٢٩
٩١/١٣٩٠٦٢٤١٤٨٤٧٦
٩٢/١٣٩١١١١٥٢٩٦٨١٩
٩٣/١٣٩٢٧١٩٣٩٢٣٢٧
٩٤/١٣٩٣١٤١٩٨٧٣٥٤٧
٩٥/١٣٩٤٢٣٧٠١٠٧٧١٢٩٣
٩٦/١٣٩٥٥٤٢٥٢٧٣٤٢٦٩١
٩٧/١٣٩٦٩٤٣٢٣٩٢٣٥٥٠٩
٩٨/١٣٩٧١٤٦٨٩٤٨٣٨٩٨٥١
٩٩/١٣٩٨١٢٩٦٢٥٦٩٩٧٢٦٢
١٤٠٠/١٣٩٩٢٣٩٣٧٥٩٣٨١٧٩٩٩
٠١/١٤٠٠٤١٠١٠٨٥٤٨٣٢٤٦٢
٠٢/١٤٠١٥٣٥٧٠٧٠٦٠٤٦٥١٠
٠٣/١٤٠٢٦٦٠٠١٥٦٠٤٦٠٣٩٧
٠٤/١٤٠٣٧١٠٥٢٨٤٩٨٦٢٥٥٤
٠٥/١٤٠٤٧٣٤٠٠٨٩٤٤٦٤٤٥٦
٠٦/١٤٠٥٧٢٧٧٠١١١٤٦٦١٦٢٤
٠٧/١٤٠٦٩٢٥٧١١٦٠٤٦٧٦٥٢٥
٠٨/١٤٠٧٩٦٥٣٢٢٦٨١٧٦٩٧١٥
١٩٨٨١١٤٧٤١٢٨٧٢٨٨٦٠١٤
١٩٨٩١١٨٨٤٤٣٤٦٠٣٨٤٢٤١
١٩٩٠١٢٣٤٦٧٣٠١٧٢٩٣٢٩٥
١٩٩١١١٨٩٥١٢٧٩٣٦٩١٠١٦
١٩٩٢١٠١٥٦٦٢٨٦٣٦٧٢٩٣٠
١٩٩٣١١١٥٨٦٣٧٢٩٢٧٤٢٩٤
١٩٩٤٩٨١٤٧٣٩١٥٠٥٨٩٩٧
١٩٩٥٩٧٩٧١٣٩٦٧٨٥٨٢٩٣
١٩٩٦١٠٦١٧١٣٨٦٥٣٦٧٥١٨
١٩٩٧٩٩٥١٥٤٦٠٤٤٥٣٤٧١
١٩٩٨٨٥٩٤٤٤٣١٠٥٤٢٨٣٩
١٩٩٩٩١٤٨٧٥١١٥٣٤٠٣٣٤
٢٠٠٠١٠١٢٠٤٦٤٤٤٤٣٦٧٦١
٢٠٠١٩٩٣٦٤٥٩٦١٤٣٩٧٥٠
٢٠٠٢٩٥٤٩٠٤٢٩٩٩٥٢٤٩١
٢٠٠٣٨١٠٨٢٤٠٠٦٣٤١٠١٩
٢٠٠٤٩٢٧٩٨٤٥٧٤٨٤٧٠٥١
٢٠٠٥٩١٤٣٠٦٥٠٤٠٢٦٣٩٠
٢٠٠٦١٢٩٧٩٦٥٩١٩٩٧٠٥٩٧
٢٠٠٧١٤٧٧١٢١٠٥٢١٣٤٢٤٩٩
٢٠٠٨١٥٣٩٨٦١١٢٤٦٦٤١٥٢٠
٢٠٠٩٢١٠٩١٨٩٩٦٨٣١١١٢٣٥
٢٠١٠١٩٣١٢٧٩٤٧٠٦٩٨٤٢١
٢٠١١
لربع األول ٢١٩٢٣٤٩٢١٣٤١٢٧١٠٠ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٨٨م تتبع التاريخ الھجري.

( مليون لایر)  
جدول رقم (١٧) : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
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مجموعموادمواشيسكر  فواآه
الموادغذائيةولحوم وشايوخضرواتحبوب

الغذائيةأخرىوبن
٨٤/١٣٨٣١٣٦٢٧٣١٦٠١٠١٣٥٥
٨٥/١٣٨٤١٨١٢٠٥٥٦٦١٢٩٤٥١
٨٦/١٣٨٥١٣٠٢٦٧٦٦٨١٣٥٤٣٥
٨٧/١٣٨٦٢٣٠٢٠٤٥١٠٨١٥٥٥٥٨
٨٨/١٣٨٧١٩١١٨٣٥١١٩١٩٣٥٥٦
٨٩/١٣٨٨١٤٤٢٧٤٤١٥٤٢٠٤٥٧٣
٩٠/١٣٨٩١٦٥٢٥٥٣١٢٣٢٠٠٥٦٥
٩١/١٣٩٠١٦٤٣١٥٨١١١٢٤٤٦٠٨
٩٢/١٣٩١٢٠١٣٨٧٤١٢٣٢٧١٧٠٦
٩٣/١٣٩٢١٧٨٤٢١٤٠١٤٨٢٩٦٨٠٤
٩٤/١٣٩٣٤٦١٤٩١١٧١٨٥٣٧٤١١٨٧
٩٥/١٣٩٤٧٥٨٧٤٥٣٢٢٢٢٧٩٥٢٣٨١
٩٦/١٣٩٥٧٣٥١١٥٣٤٩٢٨٧١٠٢٤٢٥١٠
٩٧/١٣٩٦٤٧٢٩٤٢٣٧٣٠٥١٥٥٨٢٦٦٥
٩٨/١٣٩٧٧٠٧٨٢٣٣٧٥١٦٢١٧١٣٨١٣
٩٩/١٣٩٨١٠٢٦١٢٦٤١٤٦٣٢٢٤٥٣٤٦٥١

 ١٤٠٠/١٣٩٩٢١٧٤١٨٠٣٩٨٨٠٥٣٠٧٩٦٦٣٦
٠١/١٤٠٠٣١١٠١٩٢١٢٥٥١١٥٠٣٦٩٧٩٤٠٤
٠٢/١٤٠١٣٤٠٣٣٠٧١٠٣١١٤٠٢٤٢٠٢١٠٣٤٤
٠٣/١٤٠٢٣١٥٧٢٣٦٥٦٠١٣١٥٤٢٣٦٩٥٠٥
٠٤/١٤٠٣٣٠٠٥٢٤٢٧٠٤١٢٩٣٤٧٣١٩٩٧٤
٠٥/١٤٠٤٣٦٩١٢٦٦٤٥٧١٣٧٢٣٩٣١٩٧١٧
٠٦/١٤٠٥٢٣٤٩٤٣٢٣٨٩١١٨٥٣٣٢٦٧٦٨١
٠٧/١٤٠٦٢٣٦٧٢٨٤٥٤٩٩٤٦٣٦٩٣٧٨٣٩
٠٨/١٤٠٧٢٤٧٣٣٥٢٥٦٢١٠١٩٣٢٥٠٧٦٥٥
١٩٨٨٢٥٢٩٣٩٠٥٨١١٠٣٢٣٠٨٠٧٦١١
١٩٨٩١٥٦٢٣٤٩٧٤٠٩٢٣٣٨٠٤٧٣٧٩
١٩٩٠١٥٣١٢٤٥٩٣٥١٣٥٢٣٥١٧٧٥٨٠
١٩٩١١٤٩١٣٤٧٧٦٦١٤٤٨٤١٧٩٨٢٣٢
١٩٩٢١٩٧٣٣٠٣٧٢٠١٨٠٢٣٩٨١٨٧٧٩
١٩٩٣١٨١٣٢٢٥٦٧٧١٩٠١٣٥٥٥٨١٧١
١٩٩٤١٤٥١٢٣٣٨٦٤١٧٣٥٣٧٤٨٨٠٣١
١٩٩٥١٦٠٨١٩٩٨١٦١٣٧٦٤٣٧٠٨٣٦٩
١٩٩٦١٨٣٣٥٥٥١٤٠١١٧٣٧٤٦٨٥١٠٢١١
١٩٩٧١٩٩٧٢٧٨٦١٤١٥٢٩٤١١٤٨٥٣٢
١٩٩٨٢٣٨٤٢١٨٥١٤١٣٧٦٤٢٥٥٨٧٤٧
١٩٩٩٢٨٠٥٢٠١٣٦١١١١٩٣٨٢٨٨٣١٥
٢٠٠٠٣٠٧٢١٥٧٣٧١١١٨٥٤٢٨٧٩٠٧٢
٢٠٠١٢٧٤٧١٨٤٦٥٧١٤٠٣٤٨٥٦٩٨٤٨
٢٠٠٢٣٣٥٩١٦٥٥٢٢١٧٢٦٤٣٠٨١٠٠٨٠
٢٠٠٣٣٩٦٥١٨٨٣٩٩٢٣٣٢٥٧٥٢١٢٦٣٦
٢٠٠٤٢٩٧٠١٢٩٧٧٩١٩٣٠٥٨٠٩١١٦١٨
٢٠٠٥٢٧٦٣٣٣٢٩٧٤٢٠٢٠٧٢٠١١٣٢٨٩
٢٠٠٦٣٣٢٤٥٥٢٤٢٧٢٥٧٦٦٢٦٣١٣١٤٢
٢٠٠٧٥٣٨٨٢٨٦٣٦٣٢٩٢١٩١٥٢١٨١٠٩

٧٦٥٥٤٥٤١١٥١٢٨١٥١٥٦٨٦٢٧٧٦١
٢٠٠٩٥٢٧٨٢٤١١٠٧٦٣١٨٦٨٥٨٢١٨٣٦٣
٢٠١٠٧٤٧٤١٧٦١٠٩٦٢٩٤٩٩٢٥٠٢٠٩٤٥
٢٠١١

١١٤٤٤٨٢٥٤٦٩٤٢١٧٦٤٣١٦الربع األول

٢٠٠٨

الفترة

( مليون ريال)  

جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية
(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)
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اإلجماليسلع أخرىآالت وأجھزةسياراتمواد بناء

٨٤/١٣٨٣١١٥٩٤٢٣٥١٧٦٢٦٢١٢٣٧
٨٥/١٣٨٤١٢١١٤٢٢٣٨٢٥٦٣٤٨١٥٥٦
٨٦/١٣٨٥١١٤١٦١٢٦٠٣٨٤٣٨١١٧٣٥
٨٧/١٣٨٦١١٨١٣٢٢٦٦٢٨٦٤٠١١٧٦٠
٨٨/١٣٨٧١٤٣١٥٤٢٣٢٢٤٥٤٨٧١٨١٧
٨٩/١٣٨٨١٣٣١٧٨٢٨٦٢٦٠٥٣٧١٩٦٧
٩٠/١٣٨٩١٤٤١٨٠٢٩٩٢٨٥٥٥٥٢٠٢٩
٩١/١٣٩٠١٢٢١٤٥٢٣٨٣١٣٥٨٥٢٠١٠
٩٢/١٣٩١١٧٤١٨٧٣٢٢٤٢٩٦٥٦٢٤٧٣
٩٣/١٣٩٢٣٥٥٣٠٥٥١٨٧٤٠٨٩٠٣٦١٣
٩٤/١٣٩٣٥٠٩٦٨١٨٣٩٩١٦١٢٢٦٥٣٥٨
٩٥/١٣٩٤٧٢٩٨٢٧١٩٢٦٢٢٢١٢٩٠٣١٠٩٨٧
٩٦/١٣٩٥١٢٦٣١٢٦١٣٢٩٧٣٨٢٨٤٣٦٨١٦٥٢٧
٩٧/١٣٩٦١٦١٦٢٥٠٠٤١٩٦٥٢٣٧٦٥٥٥٢٢٧٦٨
٩٨/١٣٩٧٢٠٣٦٢٦٢٦٤٣٤١٦٧٨١٨٤٠٣٢٨٠٠٠
٩٩/١٣٩٨٢٥٩٢٣٢٨٠٤٠١٧٦٦٩٥٩٨٥٧٣١٠٩٢

 ١٤٠٠/١٣٩٩٣١٦٩٥٦١٧٥٣٣٧٨٢١٤١٢٨٣٥٤١٨٠٨
٠١/١٤٠٠٤٩٨١٥٨٦١٦٨٩٧٩٣٥٦١٥٣٣٥٥١٨٣٥
٠٢/١٤٠١٤٨٤٧٦٨٧٣٨٦٩٥١٠٥٩٥١٧٢٢٥٥٨٥٨٠
٠٣/١٤٠٢٥٩٨٧٨٨٣٧١٠٣٩٠١٢٧٧٠٢٣٦٩٣٧١١٨٢
٠٤/١٤٠٣٥٧٤٣٦٩٧٦٨٤٥٠١١٣٧٨١٩٠٠٤٦١٥٢٤
٠٥/١٤٠٤٦١٦٧٦١٧٣٦٥٩٤١٠٦٨٨١٨٣٩٢٥٧٧٣١
٠٦/١٤٠٥٤٩٦٢٤٨٨٧٥٤٥٧٧٧٦٠١٣٦٨٩٤٤٤٣٦
٠٧/١٤٠٦٥٢٧٠٤٠٢٣٤٨١٥٦٥٧٦١٤٠٣١٤٢٥٥٣
٠٨/١٤٠٧٥٩١٢٣٧٦٢٦٩١٢٧٣٢٥١٦٨٧٦٤٨٤٤١
١٩٨٨٥٧٦٢٣٩١١٧٧٤٦٧٣٣٥١٧٩٠٧٥٠٢٧٢
١٩٨٩٥٩٨٤٤١٩٦٨٢٧٠٧٥٨٠١٩٠٣٦٥٢٤٤٦
١٩٩٠٦٠٠٦٣٦٧٨٩٣٧٣٨٢٤٢٢٠٠٧٨٥٤٩٥٦
١٩٩١٧٣٦٦٤٣٧١١٣٩٠٨٩٥٠١٢٨٣٠٣٧١٦٨١
١٩٩٢٧٥٦٥٥٢٥٨١٥٣٧٨١٠٥٤٤٢٦٠٤٩٧٣٥٧٤
١٩٩٣٧١٢٠٥٣٠١١٢٧٧٩٩٨٧٥٢٨٣٨٤٧١٦٢٩
١٩٩٤٥٤٩٨٤٢٨٦٩١٥٩٨٥٦٥٢٠٩١٧٥٦٤٥٧
١٩٩٥٥٤٣٤٣٥١١٦٣٢٤٧٦٣٤٢٧٨٧٥٥٩١٤٧
١٩٩٦٥٣٩٨٣٨٧٧٨٨٢٤٧٨٦٧٢٨٦٠٦٦٤٧٨٣
١٩٩٧٥٢٦٩٣٨٣٥٩٨٣٧٦٩٦٣٣٦٢٤٩٧٠٦٨٥
١٩٩٨٥٠٨٤٣٧٨٢١٢٤٣٩٦٦٥٨٣٣٢٤٥٦٩٩٥٥
١٩٩٩٤٣٨٠٣٤٨٠٨٤٥٨٦٣٢٥٣٤٧٢٢٦٥٦٨٠
٢٠٠٠٣٩٩٥٣٥٠٢٨٩٢٣٧٢٤٥٣٨٦١٤٧١٣٥٠
٢٠٠١٤٩٤٤٤٥١٤١١٧٩٢٨٩٩٤٤٠٩٣٣٨١٠٢٦
٢٠٠٢٥٠٩٦٤٢٨٢١٣٧١٧٦٧٠٢٣٩٨٧٨٧٩٧٥٥
٢٠٠٣٤٤٨٥٣٨٨٩١٣٩٢٩٦٥٦٧٤٤٦٦٩٨٦١٧٥
٢٠٠٤٣٧٩٧٤٥٦٣١٤٩٨٨٧٩٣٦٥٣١١٨٩٦٠١٩
٢٠٠٥٤٦٢٩٧٣٧٠٢٥٥٥٨١٠٦٣٤٥٤٧٠٢١١٦١٨٣
٢٠٠٦٤٢٥٦١٠٦٨٤٢٦٦٦٥١٤٦٨١٦٢٨٦٤١٣٢٢٩٢
٢٠٠٧٤٦٢٦١٤٦٦١٢٥٦٠٩١٦٨٠٨٨٨٧٠٥١٦٨٥١٨
٢٠٠٨٤٦٤٩١٩٠١٢٢٥٧١١١٩٤٦٥١١٥٨٥٠٢١٢٤٤٧
٢٠٠٩٤٥٩٧١١٧٨٧٢٣٠٣٤١٩٧٥٥٨٤١٨٣١٦١٧٢٠
٢٠١٠٣٧٩٨١٥٤٠٦٣٤٣٠٨٢٤٨١٦٨٩٧٠٠١٨٨٩٧٣
٢٠١١

٨٦٥٤٢٠١٩٤٢٧٦٩٥٤٢٤٨٠٤٥٠٥٦٧الربع األول

مالحظة :
األرقام عبارة عن اإلعتمادات المستندية المسددة وأوراق تحت التحصيل التى استلمتھا المصارف التجارية فقط والتشمل الواردات الممولة (١)

بطريقة أخرى أو واردات الحكومة التي تفتح اعتماداتھا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي .

تابع (٢) جدول رقم (١٨) : واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية
(اإلعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)

( مليون لایر)  

منسوجات الفترة
وملبوسات
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متوسط قيمة القيمة
 الشيك(مليون لایر)عدد الشيكاتالفترة

(الف لایر)

١١/١٤١٠١٨٨٨٤٦٤٢٢٨٣٦٩١٢٠,٩

١٢/١٤١١١٨٠٦٥٠٤٢٤٦١٧٧١٣٦,٣

١٣/١٤١٢٢٠٦١٥٩٥٣١٩٤٤١١٥٤,٩

١٤/١٤١٣٣٩٧٢٨٩١٥٣٢٣١٨١٣٤,٠

١٩٩٤٥٤٦٢٤٧٧٣١٠٥٣٥٥٦,٨

١٩٩٥٥٧٨١٦٩٩٢٢٧٤٩٩٣٩,٣

١٩٩٦٦١٦٨٢٦٥٣١٧٢٦٩٥١,٤

١٩٩٧٦٥٢٧٤٥٣٣٤٤٢٠٤٥٢,٧

١٩٩٨٦٦٣١١٤٤٣١٧٣٥٩٤٧,٩

١٩٩٩٦٧٤٩٥٢٤٣٣٦٢٢٤٤٩,٨

٢٠٠٠٦٣٦٥٧٨٩٣٥٩٥٠٥٥٦,٥

٢٠٠١٦٣٦٧٤٨٢٣٧٥٣٣٣٥٨,٩

٢٠٠٢٦٤٣٨٧٤٩٣١٢٥٠٤٤٨,٥

٢٠٠٣٦٣٥٧٤٥٨٣٢١٤١٣٥٠,٦

٢٠٠٤٦٣١٧٦٥٣٣٤٨٣٨٠٥٥,١

٢٠٠٥٦٤٤٠٢٢١٣٦٧٣٤٦٥٧,٠

٢٠٠٦٦١٩١٤٣٣٣٧٦٥٠٨٦٠,٨

٢٠٠٧٦١٣٩١٨٠٤٤١٥٥٨٧١,٩

٢٠٠٨٦٣٥٢٦٧١٥٢٦٠٩٧٨٢,٨

٢٠٠٩٦١٩٨١٤٩٥١٤٤٧٦٨٣,٠

٢٠١٠٦١٥٦٥٢٣٥٤٣١٤٣٨٨,٢

٢٠١١

لربع األول ١٥٨٤١٢٦١٣٩٣٥٩٨٨,٠ا

 مالحظة : السلسلة الزمنية أعاله لما قبل عام ١٩٩٤م تتبع التاريخ الھجري.

جدول رقم (١٩) : المقاصة المصرفية
(شيكات افراد وشركات)
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المجموع أخرى** 
مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢٤٨٥٥٢٥٩٥٨٩٢٨٤٤٤٤٢٧١٩٨٤٤٦٧٥٢٧٢٤٩٤٧٢٥٦١٦٤٠٨٥٢٤٨١٠٨
١٩٩٩٣٥١٦٤٢٨٨٣١٥٣٢٣٤٧٩٢٤٠٣٦٥٥٠٥٦٨٨٩٥٢٩٧٢٥٤٩٤٣٢٥٦٣٠١٦٥
٢٠٠٠٥٨٣٣١٣١٦٣٨٩٣٧٤٧٢٠٢٣٤٤١٨٤٦٣٦٣٦٨٤٨٧٠٧٨٦٣٩٢٢٥٢٤٩٤٢٨
٢٠٠١٩٤٦١٣٣٥٥٧٤١٤٥٠٣٥٤١٤٤٩٠٧٥٢٠٥٨٨٨٥٣٥٠٧٩٥٤٤٠٥٥٨٠٥٥٥٤
٢٠٠٢٢١٢٥٢١٤٥٢٤٦٩٦٦٤٩٩٠١٩٥٢٢٩٦٤٣٦٢٥٤٦٦٣١٤٨٣٧٧٤٥٧٣٠٤٢١٨
٢٠٠٣٢٤٥٠٩٥٥٢٠٢٨٨٧٦٥٣٨٣١٤٧٠٢٥٦٣٠٥١٦٠٦٤٥٢١٨٥٦٢٠٣٧٢٢٣٧٧١
٢٠٠٤٢٩٣٦٠١٧٣٥٤٠٧١٠٢٩٠٠٨٨٦٧٩٦٦٨٩٩٩٠٦٦٩٨٦٧٠٢٨٣٢٥٨٠٢٤٠٣٥
٢٠٠٥٣٧٩٦٣٧١٠١١٥٣٨١٣٩١١٧٥١١٦٥٨٩٨٦٢٩٩٢٨٨٧٤٦٥١٧٨٤٥٠١٠١٤٦١٤٢
٢٠٠٦٤٤١٣٢٧١٢٠٤٢٧٩١٦٤٥٦٠٦١٠٧٦١٨١٢٠٧٧١٧١١٢١٨٤٧٨٩٩٥٦٣١٣٨٣٩٩٥٩
٢٠٠٧٥٥٠٢٦٩١٣٢٠٩٩١١٨٧١٢٦٠٧٢٦٧٠٣١٧٣٠١٩٩٣١٨٠٢٨٦٩٢٨٧٢٠٣٣٧٠٢٨٤٩
٢٠٠٨٧١٩٣٠٣٢٠٩٢٣٢٤٢٨١١٦٢٨٧٩٠٤٧٣٢٩٧٩١٣٥٣٣٠٥٨١٨٢٣٥٩٤٦٣٥٩٠٥٧٥٦
٢٠٠٩٧١٦٩٨٠٢١٧٦٤٥٧٢٨٩٣٤٣٧٤٢٤٠٤٥٨٢٨٠٨٨٤٥٨٣٢٣٢٨٧١٧٤٤٠٦١٢٣٤١٦٥
٢٠١٠٨٦٦٦٢٠٢٠١٥٠٨١٢٨٨١٧٠١٣٦٥٠٠٥٢٥٤١٩٣٧٥٢٥٧٨٤٣٧٨٣٨٥٩٥٥٥٤٣٩٩٧

٢٠٠٩

١٨٥٤٣٨٥٧٥٢٢٢٧٦٠٦٦٠١٧٣٨٥١٣٤٤٩٩٣١١٣٤٦٧٣١٥٤١٦٤١٤٢٣٢١٤٠الربع األول
١٨١٣٥٥٥١٨٨٢٢٧٠٠١٧٧٩٤٢٤١٦٤٦٠٦٤٥١٦٤٧٠٠٦٩٤٥٧٢١٧١٧٤٨١٨الربع الثاني
١٦٧٥٣٩٥٣٥٨٦٧٧٠٣٤٠٦٦٠٨٧١٣٣٠٢٧٢١١٣٣٠٨٨٠٨٥٦٦٨١٤٠١٧٨٨٢الربع الثالث
١٨٢٦٤٨٥٤٦٥٤٦٧٢٩١٩٤٩٥٠٨١٥٠٦٧٥٨٧١٥٠٧٧٠٩٥٣٠٣٦١٥٨٠٩٣٢٥الربع الرابع
٢٠١٠

١٩٩٠٧٦٥٠٩٨٦٣٧٠٨٩٣٩١١٧٦٢١٦٦٢٢١٥١١٦٦٣٣٩١٣٦٨٧٢٤١٧٤١١٥٧٦الربع األول
٢٢٤٥٤٠٥١٥٣٥٥٧٣٩٨٩٥٧٠٧٨١٣٧٩٣٢٩٠١٣٨٠٠٣٦٨٧٥٢٩١٤٥٤٧٧٩٢الربع الثاني
٢١٠٤٥٩٤٦٤١٢٢٦٧٤٥٨١٦١٩٣١٠٠٧٢٧٥٦١٠٠٧٨٩٤٩٣٧٨٣١٠٧٥٧٣١٣الربع الثالث
٢٣٢٥٤٥٥٢٥٧٤١٧٥٨٢٨٦١١٤٦٧١٢٠٥٣٧٤٠١٢٠٦٥٢٠٧٣٨٢٣١٢٨٢٧٣١٦الربع الرابع

٢٠١١

٢٧٧٦٢٢٥٥٢٠٤٢٨٢٩٦٦٤٩٩٦٥١٣٣٨٤٧٤٠١٣٣٩٤٧٠٥٤١٥١٦١٤٢٦٥٨٨٥الربع األول

 *    بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .
** تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.

جدول رقم ٢٠(أ) : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة (سريع)*

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء
 (  مليون لایر  ) 
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المجموع أخرى

مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(٣)(١+٢+٣)

١٩٩٨٢١٠٤٦٦٢٧٨١٥٤٤٨٨٦٢٠٧٤٦٥١٠٦٩٦٩١١٤٤٣٤١٠٥٠٧٦١٣٥٦١
١٩٩٩١٨٨٤٣٨٣٣١٤٠٤٠٢١٩٨٤٢٣٦١٢٥١٣٠٦٨١١٣٦٨٠٦٩٢٠٣٢٣٤٤٤٣٢
٢٠٠٠٤٦٧٠٥٤٢٣٨٢٦٩١٥٠٥٣٢٣٣٩٨٣٩١٣٠١٦٠١٣٩٩٩٩٩٢٤١٥٢٠٢٤٧٣
٢٠٠١٧٨٥١٩٤٩٤٦٧٩١٢٨٣١٩٨٦١٧٧٧٦١٤٠٥٠٦١٤٨٢٨٢٣٤٥٧٩٨٥٠٢٧٢٢
٢٠٠٢١٠٧٥٠٤٤٤٥٧٢٣٣٦١١٣٢٢٧٨٠٦٩٨٦١٤١٩٧٣١٤٨٩٥٩٤٣١١٦١١٥١٤٨٥٥
٢٠٠٣١١٨٥٣٢٨٢٦٦٧٨١٣١٢٥٢١٠٩٥٥٦٦٥١٣٨٨٣٩١٤٤٥٠٤١٦٩٥١٠١٢٨٣٥١٠٩
٢٠٠٤١٤٠٩٨٥٣٢٨٧٧٨٧٦١٤٩٧٦٤٠٨٢٢١٧٣١٤١٥٧٢١٦٣٧٤٥٢٥٣٣٨٦١٥٣٩٣٥٣٩
٢٠٠٥١٦٧٩٩١٢٣١١٤٦٨٧٩١٧٩٤٦٠٠٢٣٣٠٧٥١٦٣٩٣٤١٩٧٠٠٩٢٨٤٨٧٨١٨٤٢٧٨٨٩
٢٠٠٦١٨٥١٦٥٦٥١٤٩٤٦٨٨٢٠٠١١٢٥٣٥٢٥٨٨١٩٥٧٠٠٢٤٨٢٨٨٥٢٧٢٢٦٢٠٧٨٦٧٦٧
٢٠٠٧٢١٧٦٦٦١٧١٧٢١٥٤٢٢٣٤٨٨١٥٩٦١١٣٦٢٤٤٩١٢٣٠٦٠٤٨١٠٣٨٧٦٥٢٤٨٣٢٩٧٢
٢٠٠٨٢٧٢٢١١١٨٢٣٣٢٢٤١٢٩٥٥٣٣٥٩٦٣١٥١٢٦٢٥١٠٣٢٥٦٦١١٧٥٦٦٦٤٣١٦٣٥٦٨٤
٢٠٠٩٢٧٩٨٢٣٧٩٢٦٢١٧٧٢٣٠٦٠٤١٥١٧٧٢٣٢٢٦٥٨٦٢٣٤٣٠٩٤١٨٨١٨٩٨٣٢٨٢٩١٤٣
٢٠١٠٣٠٢٥٣٣٧٤٣٠٠٣٣٦٨٣٣٢٥٦٧٤٢٧٤٧٨٦٢٣٦٨٢٠٣١١٦٠٦١٥٤٢٠٦٠٣٥١١٠٤٠٨

٢٠٠٩

٦٠١٩٢٨٤٦٣٩٩٧٤٦٦٥٩٢٥٨١٢٨١٢٥٩٩٦٧٧٢٧٧٩٥٠١٨٣٤٧٢٣٣٨٧١الربع األول
٨٦٧٤١٩٠٦٨٩٠٣٨٩٣٦٣٢٢٨٢٢٢٥٠٧٦٦٧٣٩٨٩٢٣٤٨٣٩٤٦٩٩٤٦٠٩٧الربع الثاني
٦٧٨٩١٠٩٦٥٧٦٤٧٧٤٤٦٧٥٦١٢٣٧٣٦٢٤٠٦٧٤٧٧٩٤٦٤٠٢٥٧٩٨٥٥٦٠الربع الثالث
٦٤٩٩٧٩٦٦٣٥١١٣٧١٣٤٩٠٩٢٩٧٩٧٦٦٨١٦٩٦٦١٣٤٣٢٠٩٣٧٦٦٣٦١٥الربع الرابع
٢٠١٠

٦٧١٨٣٧٤٦٩٨٠١١٧٤١٦٣٨٥١٩١٢٨٥٧٩٢٩٧٧٠٥٧٤٠٤٣٨٣٧٨٩٧٨٢٥الربع األول
٩٠٤٨٢٢٠٧٧٦٥٠٠٩٨٢٤٧٢٠٢٢٥٥٦٦٤٥٣١٨٧٠٨٧٤٢٨٥٥٠١٠٣٤٠٣٥٧الربع الثاني
٧٣٩٦٦٥٣٧٣١٢٦٢٨١٢٧٩١٥١٩٧٣١٥٨٣٣٧٧٨٠٦٨٣٤٣٥٦٠٨٥٤٩٥٤٣الربع الثالث
٧٠٩٠١٢٧٧٩٧٥٩٥٧٨٨٧٧٢٢١٣٣٧١٥٦٠٢٣٦٩٣٩٤٣٦٥٥٦٧٨٣٢٢٦٨٣الربع الرابع
٢٠١١

٩٣٧٦٨٦٥٨١٨٣١٣١٠١٩٥١٧٨١٨٨٣٤٦١٢٨٧٨٠١٢١٣٣٤٩٩٦١٠٦١٠٢٩٥الربع األول

 *  بدأ نظام سـريع في ١٤ مايو لعام ١٩٩٧ .

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء

سريعة (سريع)*  جدول رقم ٢٠(ب) : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية ال
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المجموع
مجموعمفردةمجمعةمجموعمفردةمجمعة الفترة

(١)(٢)(١+٢)

١٩٩٨٢٠٧٧٣٢٧٨١٥٦٢٩٨٩٢٩٣٦٢٩١١٧٤٧٤١٢١١٠٣٤٢٠٠٣٢
١٩٩٩٤٧٥٤٠٣١٤٠٧٠٣٦١٦١٠٢٤٥٠١٣٩٨٤٧١٤٢٢٩٧٥٠٣٩٠٧
٢٠٠٠٨٤٩٩٩٣٨٢٩٦٤٤٦٧٩٦٣٣٠١٦١٣٨٩٥٣١٤١٩٦٩٦٠٩٩٣٢
٢٠٠١١١١٣٩٠٤٦٨٣٦٧٥٧٩٧٥٧٢٢٦٤١٧٢٧١٦١٧٤٩٨٠٧٥٤٧٣٧
٢٠٠٢١٥١٩٤١٥٧٣١٦٦٧٢٥١٠٧٢٩٩٦١٨١١٩١١٨٤١٨٧٩٠٩٢٩٤
٢٠٠٣١٨٢٩١٤٦٧٢٧٨٠٨٥٥٦٩٤٢٧٠٠١٧٦١٩٢١٧٨٨٩٢١٠٣٤٥٨٦
٢٠٠٤٢١٦٢٤٦٨٨٣٩٦٣١١٠٠٢٠٩٣٨٨٣١٨٠٣٣١١٨٤٢١٤١٢٨٤٤٢٣
٢٠٠٥٢٦٧٢٧٩١١٥٨٣٦٩١٤٢٥٦٤٨٤٨٧٣٢٠٧٢٨٥٢١٢١٥٨١٦٣٧٨٠٦
٢٠٠٦٣١٦٥٧٩١٥١١٠٥٦١٨٢٧٦٣٥٦٢٨٢٢٢٩٦٧٧٢٣٥٩٥٩٢٠٦٣٥٩٤
٢٠٠٧٤٣٩٢٧٢١٧٤٦٩٦٧٢١٨٦٢٣٩٨٤٣٥٢٧٣٧٩٤٢٨٢٢٢٩٢٤٦٨٤٦٨
٢٠٠٨٦٣٥٠٢٨٢٣٦٤٨٣٨٢٩٩٩٨٦٦٨٨٦٢٢٩٥١٢٢٣٠٣٩٨٤٣٣٠٣٨٥٠
٢٠٠٩٧٦٢١٨٠٢٦٥٨٤٦٤٣٤٢٠٦٤٤٩٩٧٠٢٩٨٧١٥٣٠٨٦٨٥٣٧٢٩٣٢٩
٢٠١٠٩٣٤٨٠٩٣٠٣٧٩٤٩٣٩٧٢٧٥٨١٠٩٠٧٢٧١٩٨٠٢٨٢٨٨٧٤٢٥٥٦٤٥

٢٠٠٩

١٧٠٧٥٢٦٤٩٢٤٤٨١٩٩٩٦٢٢٦٩٦٨٠٤٢٧٠٣١١٨٩٠٣٠٧الربع األول
٢٠٢٢٤١٦٩٨٦٦٣٩٠٠٩٠٤٢٣٧٦٨٥٢٠٥٨٧٥٨١٩٨٨٤٨٥الربع الثاني
١٨٤٩٢١٦٦٦٩١٦٨٥١٨٣٧٢٣١٢٧٠٣٤٧٧٢٦٥٩٩٢٤٤٩٦الربع الثالث
٢٠٤٢٦٦٦٤٣٦٤١٨٤٧٩٠٧٣٠١٣٧٥١٢١٧٨١٣٤٩٢٦٠٤١الربع الرابع
٢٠١٠

٢١٤٩٦٧٧٠٦٥١٩٩٢١٤٨٦٢٧٦٢٦٦٩٧٩٦٩٧٤١٩٩١٢٢٧الربع األول
٢٤٣٦٨٥٧٨٥٨٣٣١٠٢٩٥١٨٢٩٣٠٧٣٧٢٢٧٦٦٥٢١١٠٦١٧٠الربع الثاني
٢٢٦٨١١٧٣٩٣٦٧٩٦٦١٧٨٢٣٨٥٦٦٦٣٩٦٩٠٢٤١٠٣٥٢٠٢الربع الثالث
٢٤٩٣٤٦٨٠٦٢٣٠١٠٥٥٥٧٦٢٨٣٠٦٤٦٤٠٦٧٤٧٠١١٢٣٠٤٦الربع الرابع
٢٠١١

٢٩٠٨٥٨٨٢٦٨٦٧١١١٧٧٢٥٣٢٠٤٧٠٧٢٧٧٣٩٣١١١٩١٦٥٦الربع األول

*  الرسالة تحتوي على عدد من  العمليات .

مدفوعات ما بين المصارف مدفوعات العمالء

ـع (عمليات مجمعة)*  جدول رقم ٢٠(ج) : عدد رسائل ســريـ
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بنك مصرف بنك جي بيبنك بنكدويتشهبنك بنكبنكبنكمجموعةمصرفالبنك البنكبنك البنكالبنك البنكبنكالبنك 

لراجحيالسعوديالسعوديالجزيرةالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھلينھاية المجموعباكستاناإلنماء * مورجان البحرينمسقطبنكالكويتالـبالد اإلمارات الخليجسامباا

الوطني**تشيزالوطنيالوطنيدبيالدوليالماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاريالفترة

 ان أي  الوطني

١٢١٤-- -- -- ----------------١٩٩٤٢٤٨١٧٩٦٠١٢٦٦٠٢٣٣٩١٠٣٤٧٤٥

١١٩٢----------------------١٩٩٥٢٤١١٧٧٥٨١١٨٦١١٣٣٧١١٣٥٠٤٦

١٢٠٨-- -- -- ----------------١٩٩٦٢٤٤١٧٨٥٨١١٧٦٥١٣٣٧١١٣٥٢٤٦

١٢٠١----------------------١٩٩٧٢٤٥١٨١٥٥١١٥٦٧١٢٣٧١١٣٥٧٤٣

١٢٢٩-- -- -- ----------------١٩٩٨٢٤٧١٩٣٥٥١١٥٦٨١٢٣٦١٣٣٦٤٤٣

١١٩٦----------------------١٩٩٩٢٤٦١٩١٥٦١١٥٧٠١٣٣٧١٣٣٧٥٨٠

١١٨٤-- -- -- --------------٢٠٠٠٢٤٦١٩٦٥٦١١٤٦٩١٣٣٧١٣٣٧٥٦٤١

١١٩٩--------------------٢٠٠١٢٤٥١٩٣٥٦١١٥٧١١٣٣٧١٣٣٩٢٦٣١

١٢٠٣-- -- -- --------------٢٠٠٢٢٤٦١٩٣٥٦١١٧٦٩١٣٣٧١٥٣٩١٦٥١

١٢٠٩--------------------٢٠٠٣٢٤٦١٩٣٥٨١١٧٦٩١٥٣٧١٥٣٩٣٦٥١

١٢١٦-- -- -- ------------٢٠٠٤٢٤٦١٩٣٦٢١١٧٦٨١٧٣٨١٥٣٩٣٦٥١١

١٢٢٤--------------٢٠٠٥٢٤٣١٩٥٦١١١٦٦٠٢١٤٠١٦٣٨٥٦٢٢١٢١١

١٢٨٩-- -- -- -- -- ٢٠٠٦٢٦٠١٩٨٦٨١١٦٦١٢٣٤١٢٣٣٩٠٦٣٢١٤٠١١١

١٣٥٣--------٢٠٠٧٢٦٦٢٠٠٧٤١٢٣٦٣٢٤٤٢٢٦٤٠٣٦٥٢١٦٠١١١١

١٤١٠-- -- ٢٠٠٨٢٧٥٢٠١٧٥١٣١٦٨٢٤٤٣٣٣٤٢٥٦٥٢١٦١١١١١١١

١٥١٩--٢٠٠٩٢٨٤٢١٦٧٧١٣٩٧٢٤٨٤٢٤٣٤٤٢٦٧٢١٦٧١١١١١١١٣

٢٠١٠٢٨٧٢٤١٨١١٣٩٨٠٥٠٤٤٤٥٤٥١٦٨٢١٧٥١١١١١١٢٠١١٥٩١

٢٠١١
٢٩٠٢٤٣٨٢١٤٠٨١٥٠٤٤٤٥٤٥٢٦٨٢١٧٧١١١١١١٢٥١١٦٠٧الربع األول

*  إعتباراً من يوليو عام ٢٠٠٩ تم افتتاح  مصرف اإلنماء .

** إعتباراً من أغسطس عام ٢٠١٠ تم افتتاح فرع بنك باكستان الوطني.

 (--) : ال يوجد.

بي إن 
بي باريبا

جدول رقم (٢١) : فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة

مالحظة:  إعتباراً من نوفمبر ٢٠٠٥ تم إعادة تصنيف بيانات فروع المصارف، لذا يختلف عن إجمالي توزيع فروع 
المصارف التجارية حسب المناطق في الجدول رقم (٢٢) للعام نفسه.
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مكة الرياضنھاية الفترة
المكرمة

المدينة 
المنورة

الحدود حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقية
الشمالية

المجموعالباحةنجرانجازانالجوف

١٢٠٩--------------------------٢٠٠٣
١٢١٦--------------------------٢٠٠٤
١٢٢٤--------------------------٢٠٠٥
٢٠٠٦٣٧٧٣٠١٦٣٢١٦٨١٨٢٣١٢٦١٣١٧٣٠١٨٢١١٢٨٩
٢٠٠٧٤٠٣٣١٤٦٥٢٣١٨٧٨٣٣١٢٧١٣١٧٣١١٨٢١١٣٥٣
٢٠٠٨٤٢٧٣١٧٦٦٢٥٨٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٩٢٤١٤١٠
٢٠٠٩٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩
٢٠١٠٤٨١٣٦٠٧٠٣٠٣٩٦٩٩٤٠٣٠١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٩١

٢٠٠٧
لربع األول ٣٨٤٣٠٥٦٤٢٢١٨٤٨١٣٢٢٦١٣١٧٣٠١٨٢١١٢٩٦ ا
ثاني ٣٨٩٣٠٨٦٤٢٢٣٨٥٨٣٣٢٢٦١٣١٧٣١١٨٢١١٣١٠ الربع ال
لث ٣٩٥٣٠٩٦٥٢٢٦٨٦٨٣٣٢٢٦١٣١٧٣١١٨٢١١٣٢٢ الربع الثا
٤٠٣٣١٤٦٥٢٣١٨٧٨٣٣٢٢٧١٣١٧٣١١٨٢١١٣٤٢ الربع الـرابع

٢٠٠٨
لربع األول ٤١٦٣١٢٦٦٢٤٦٩٠٨٢٣٣٢٧١٢١٨٣٠١٨٢١١٣٧١ ا
ثاني ٤٢٣٣١٣٦٦٢٤٨٩٠٨٣٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٨٢٢١٣٨٤ الربع ال
لث ٤٢٦٣١٦٦٦٢٥١٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٨٢٢١٣٩٨ الربع الثا
٤٢٧٣١٧٦٦٢٥٨٩٣٨٥٣٤٢٧١٢١٨٣٠١٩٢٤١٤١٠ الربع الـرابع

٢٠٠٩
لربع األول ٤٣٠٣٢١٦٦٢٦٤٩٣٨٩٣٥٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٣٠ ا
ثاني ٤٣٣٣٢٧٦٨٢٦٨٩٤٩١٣٧٢٨١٢١٨٣١١٩٢٤١٤٥٠ الربع ال
لث ٤٤٢٣٣٥٦٩٢٧٥٩٤٩٣٣٧٢٨١٢٢٠٣٣١٩٢٤١٤٨١ الربع الثا
٤٥١٣٤٥٦٩٢٨٣٩٦٩٦٣٩٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥١٩ الربع الـرابع

٢٠١٠
لربع األول ٤٥٩٣٥٢٦٩٢٨٧٩٧٩٦٤٠٢٨١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٤٠ ا
ثاني ٤٦٦٣٥٥٦٩٢٩٧٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦١ الربع ال
لث ٤٦٨٣٥٧٧٠٣٠٠٩٧٩٦٤٠٢٩١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٦٩ الربع الثا
٤٨١٣٦٠٧٠٣٠٣٩٦٩٩٤٠٣٠١٣٢٠٣٤٢٠٢٥١٥٩١ الربع الـرابع

٢٠١١
لربع األول ٤٨٤٣٦١٧٢٣٠٧٩٨٩٩٤٠٣١١٤٢٠٣٥٢١٢٥١٦٠٧ ا

جدول رقم (٢٢) :  توزيع  فروع المصارف التجارية حسب المناطق اإلدارية
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الشبكةالشبكة

السعوديةالسعودية

١٩٩١٤٦٢٥٥٣٠٧٩------------

١٩٩٢٦٤٣٨٠٦٢٥٩------------

١٢٩١٥--١٦٨٧٥١٢٩١٥--١٩٩٣٧٦٦١١٣٣١٨٣١٦٨٧٥

١٧٧٥٠--٢٤١٢٣١٧٧٥٠--١٩٩٤٩١٤١٥٦٢٣٨٤٢٤١٢٣

٢٢٢٦٩--١٩٩٥١١٢٤١٩٧٢٧٥٩٣١٤٧٦٢١٠٦٥٥٢٥٤٠٢٢٢٦٩

٢٧١٦٧--١٩٩٦١٣٥٩٢٤٨٢٩٣٨٣٨٥٤٤٢٩٧٤٠٦٨٢٨٤٢٧١٦٧

١٩٩٧١٥٩١٣٠٥٢٠٥٨٤٦٩٧٧٣٥٨٠٤٨٢٧٨١٣٢٥٢٦١٤٠٣٤٤٦٥٦٠

١٩٩٨١٨٠٨٣٦٤٧٨٨١٥٦٣٢١٤١٢١٠٩٧٥٣١٣٧٩٧٨٣٣٧٥٢٧١٧٣٠

١٩٩٩١٩٩٧٤٦٩٦٣٤٢٧٦٩٧٦٥٩٩٨٧١٣٦٩٦٤٤٩٣١٧٥٤٦٢٥١٠٣٩٤٢

٢٠٠٠٢٢٣٤٤٧٧٥٣٥٢٩٠٤١٤٧٩٠٣٢١٦٩٤٤٦٥٧٦٧٩٦٣٥٨٣١٢١٢٦٢

٢٠٠١٢٥٧٧٥٥٦١٣٥٣١١٤٦٨٣١٠٤٦٨٩٢١٩٣٧٣٧٠٤٢١٦٦٥٤٢١٣٦٩٦٣

٢٠٠٢٣١٢٠٥٦١٦٥٦٥١٣٣٣٨٣١٣١٠٦٠٢٦٤٤٤٣٧٦٤٢٢١٠١٣٣٣١٧٧٧٥٥

٢٠٠٣٣٦٧٦٦٠٣٢٤٠٧١٤٩٦٠٢١٧١٨٩٩٣٢١٥٠١٨٢٤٧٢٨٩٠٩١١٧١٥٦٣

٢٠٠٤٤١٠٤٦٤٤٠٨٩٣١٧٣٠٠٤٢٣٩١٨٩٤١٢١٩٣٩٢٦٢١١٠٧٨٠١٢٠٠٤٢٢

٢٠٠٥٤٥٨٨٨٠٤١٨٨٦٢٠٥٤٤٥٣٢٧٧٥٨٥٣٣٢٠٣١٠٨٢٢٥١٣٧٦٧٧٢٤٥٩٠٢

٢٠٠٦٦٠٧٩٩٩٧١٥٢١٢٤٨٥٦٧٣٧٨١٤٥٦٢٦٧١٢١٢٨٧٦١١٥٠٣٤١٢٧٩١٠١

٢٠٠٧٧٥٤٣١١١٠٤٩٠١٢٧٨٩١٣٣٧٧٥٧٨٦٥٦٤٩١١٤٨٠٥٠١٦٠٦٨٤٣٠٨٧٣٤

٢٠٠٨٨٨٩٣١٢٣٦٦٤٤١٣٣٨٣٥٥٥٣٣١٧٨٨٧١٥٣٣١٨٤٤٤٢١٩٤٥٦٧٣٧٩٠٠٩

٢٠٠٩٩٩٥٠١٣٧١٢٩٠٥٣٧٢٩٧٤٥٦٨٧٢٧٩٤١٧٠١١٩٧٧٦٩٢١٣٥١٦٤١١٢٨٥

٢٠١٠١٠٨٨٥١٢١٦٢٤٠٧٤١٨٤٧٣٦٥٦٣٩٠١٠٧٤٨٦٢٢٢١٤٨٢٢٤٦٩٠٧٤٦٨٣٨٩

٢٠١١

لربع األول ١١٠٧١١٢٧٨٦٨٩٩١١٥٣٠٦١٨٢٧١٥٢٩٨٠٢١٦١٠١٣٦٨٩٩٨١٣٠٠١١ا

 (--) : غير متوفر.* كما ھي في نھاية الفترة .  

مالحظة : عدد أجھزة الصرف اآللي تشمل تلك التي داخل مباني مؤسسة النقد العربي السعودي وعددھا ١٢ .

     (ماليين الرياالت)     

ية السحوبات النقد

 الفترة

عدد 
أجھزة 

الصرف 
اآللي*

عدد البطاقات 
المصدرة*

المصارف

جدول رقم (٢٣) :  إحصاءات أجھزة الصرف اآللي

المجموع المجموعالمصارف

عدد العمليات

     (باآلالف)     
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بنك
بنك مصرفبنكبنك اإلمارات بنكمجموعةمصرفالبنك البنكبنك البنكالبنك البنكبنكالبنك نھاية 
لراجحيالسعوديالسعوديالجزيرةالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھليالفترة المجموع أخرى*  البحريناإلنماءمسقط الكويتدبيالبالدسامباا

الوطنيالوطني الوطنيالماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاري

٩١١٢٤-- ---- ------١٩٩٥٢٠٣١٢١١٠٣١٦٦٩٢٠٥٢١٢١٩٤٨٤

٩١٣٥٩------------١٩٩٦٢٥٦١٤٥١٠٥٢١٠١٠٣١١٥٧١٤٢٤٧٩٢

٩١٥٩١-- ---- ------١٩٩٧٣٢٤١٩٦١١٢٢٢٦١٠٩١٢٦٥١٦٣١٣١٠٤

٩١٨٠٨------ ------١٩٩٨٣٧٣٢٤٧١١١٢٢٤١٢٤١٣٧١٢٢٣٩٦١٠٨

١٢١٩٩٧-- ---- ------١٩٩٩٤٣٢٢٨٢١٢٥٢٣٣١٤٢١٦٨٦٢٤٤٥٠١٩٥

١٢٢٢٣٤------ ------٢٠٠٠٥٠٣٣٠٥١٣٧٢٤٩١٦٢١٨٩٦٢٩٥٦٦١٥٧

١٢٢٥٧٧-- ---- ------٢٠٠١٥٩١٣٥٢١٣٧٢٥٨١٨٠٢٠١١١٤٩٦٨٥١٨٢

١٢٣١٢٠------ ------٢٠٠٢٧١٠٥٠٥١٤٩٢٨٣٢٠٧٢٣١٢٥٧٤٨٠٠٢٣٢

١٢٣٦٧٦-- ---- ------٢٠٠٣٨١٠٥٥٦١٦٢٣١٢٢٣٤٢٥١٣٦٩٤١٠٦٠٢٧٥

١٢٤١٠٤------ --١--٢٠٠٤٨٩٢٦١٩١٧٤٣٨١٢٤٠٢٧١٤٤١٢٣١١٧٥٣١٦

١٢٤٥٨٨-- ---- --٢٠٠٥٩٣١٦٨٧١٩٤٤١٧٢٥٨٦١١٥٥١٤١١٣٣٨٣٦٢٣١١

١٢٦٠٧٩------ --٢٠٠٦١٠٤٨١٢٦٢٢٢٢٥٣٤٣٠٨١١٢١٦٦١٨٤١٥٩٢٣٩٨٢٤٠١

١٢٧٥٤٣-- --٢٠٠٧١١٨٤١٥٦٢٣٢٠٧٠٥٤٠١١٩٠١٧٩٢٢١١٩٢١٤٣٨٤٠٠٥٢٣

١٢٨٨٩٣----٢٠٠٨١٣٨٤٢٠٢٧٢٧٤٨٤٢٤٥٢٣١٤١٦٩٢٤٧٢٢٦٦٤٧٦٤٢٠٥٢٣

٢٠٠٩١٤٨٥٢٤٣٣٣٣٠٨٩٩٤٧٤٢٩٦٢٢١٢٩٣٢٤٦٠٤٩٦٤٥٠١٢٢٤٨٢١١٢٩٩٥٠

٢٠١٠١٦٢٦٢٥٧٦٣٨٥٩٢٧٥١٠٣٠٨٢٤٥٣٢٤٢٧٥٠٥١٢٤٩٧١٥٢٥١٩٠١١٢١٠٨٨٥

٢٠١١

لربع األول ١٦٥٦٢٥٩٢٣٩٦٩٢٩٥٠٢٣٠٥٢٥٥٣٣٠٢٨١٢٥١٣٥٠٣١٥٢٥٢٤٣١١٢١١٠٧١ا

 (--) : غير متوفر. * عدد أجھزة الصرف اآللي داخل مباني مؤسسة النقد العربي السعودي .

   مالحظة : يشمل المجموع عدد أجھزة الصرف اآللي لبنك القاھرة السعودي، والبنك السعودي المتحد،  لألعوام من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجھا مع مجموعة سامبا المالية.

جدول رقم (٢٤) :  توزيع أجھزة الصرف اآللي حسب المصارف
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مبيعات
( بآالف الرياالت )

١٩٩٣١٦٥٠٠٩١٦٨٨١٢٠١

١٩٩٤٦٤٠٠٠٠١٨٩٩٨٠١٩٢٨١

١٩٩٥٢٠٠٥٥٣٢٤٤٧٠٤٩٨١٣٠٨٨

١٩٩٦٣٢١٤٩٥٣٦٨٣٤٠٧٥١٤٦٨٩

١٩٩٧٤١٠٧٣١٤٨٦٦٧٠٢٢١٤٩٦٩

١٩٩٨٥٠٠٤٤٣٧١٠٨٩٦١٣٧١٥٠٧٦

١٩٩٩٦٢٧٨٠٣٤١٤٢٨٣٣١٦١٦٤١٩

٢٠٠٠٧٣٧٢٩٩١١٧٩٧٠٩٧١١٨٥٣٧

٢٠٠١١٠٢٣٨٥٤٥٢٣٩٦٢٨٣٩٢١٦٣١

٢٠٠٢١٤٧٢٩١٠٧٣٣٢٠٣٩٧٤٢٤٢٩١

٢٠٠٣١٩٧٠٦٧٧٥٤٣٠١٨٠٩٧٢٩٠٦٠

٢٠٠٤٢٣٩٧١٣٨٨٥٢١٧٧٣٨٤٣٥٥٢١

٢٠٠٥٢٨٠٧٥٧٥٩٦٦١٢٦٥٩٤٤٤٢٥٣

٢٠٠٦٣٠٩٦٦٢٩٩٨٣١٣١٧٥٠٥٢٧٨٤

٢٠٠٧٣٩٤٣٠٦٢٤٩٩٤٣٤٦٧١٦١٥٥٧

٢٠٠٨٥١٤٠٣٤٨٣١٢٠٦٨٣٧٤٣٧٢٣٥١

٢٠٠٩٥٦٢٥٦٣٥٨١٢٤٨٣٠٣٨٨٨٢٦٢٠

٢٠١٠٧١٨٥٥١٠٥١٥١١٨٣٦٠٨٨٠٥٠٥

٢٠٠٩
لربع األول ١٣١٨٦٥٤٣٣٠٦٥٧٢٦٦٧٤٢٩١ا
ثاني ١٣٩٧١٦٤٠٣٠٤٢٥٤٨٩٧٥٢٦٩الربع ال
لث ١٤٦٧٤٨٧٥٣١٢٧٤٥٤٢٧٥٢٤١الربع الثا
١٤٤٢٣٣٠٠٣٢٤٧٣٠٩١٨٢٦٢٠الربع الـرابع
٢٠١٠
لربع األول ١٦١٣١٣١٣٣٤٥١٧١٦١٧٠٤٦٩ا
ثاني ١٨٥٧٢٧٩٨٣٧٧٦٦٨٠٦٧٣٨٥٥الربع ال
لث ١٨٨٣٩٢٧٣٣٨٨٦٢٠٤٦٧٤٧٩٢الربع الثا
١٨٣١١٧٢١٤٠٠٣٧٥٩٥٨٠٥٠٥الربع الـرابع
٢٠١١
لربع األول ٢٠٥٢٦٠٣٦٤١٧٨٤٩٣٦٨١٢٩٢ا

* كما ھي بنھاية الفترة. 

يع*عدد العملياتالفترة عدد أجھزة نقاط الب

جدول رقم (٢٥) :  عمــليـــات نقـــــــاط البيـــــع
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بنك *بنكمجموعةمصرفالبنك البنكالبنكالبنك البنكبنكالبنك 
لراجحيالسعوديالسعوديالسعوديالعربيالسعوديالرياضاألھلي المجموعالجزيرةالبالدسامباا
الماليةلإلستثمارالھولنديالبريطانيالوطنيالفرنسيالتجاري

١٢٧٤-- -- ٥١٢٣٥--١٩٩٣٨٢١٥٣١٠٣٢٤٧٤١١٠
١٠٠٠٠ --  -- ١٩٩٤١٦٨٨١٢٠٦١٢١١٢٠٤٣٧٧١٥٣٩٦٨٧٨٤٩٧١
١٤٠٢٠-- -- ١٩٩٥٣٦٥٥١٣٢٥١٤٦٨٢٢٨٨١٣٩٧٧١٢١١٧١٠٨٩١٠٣٧
١٥٦٧٩-- -- ١٩٩٦٤٠٤٠١٣٥٠١٦٨٦٢٢٠٧١٨١٢٨١٧١٣٥١٨١٤٨٢٨
١٥٨٨١-- -- ١٩٩٧٣٢٣٧١٣٨٨٢١١٣٢٠٩٩١٩٣٤١٠٩٥١٥٩٢١٤١٨٠٣
١٥٨٨٥-- -- ١٩٩٨٣٠٤٩١٤٤٤٢١٥٧٢١٠٧١٩٣٧١٢٥٥١٩٠٢١٢٧٨١٠
١٦٤١٩-- -- ١٩٩٩٢٩٩٢١٧٧٠٢١٧٢٢١٣٤٢٠٤٣١٥٣٢١٧٩٢٢٨٣١٣١٤
١٨٥٣٧-- -- ٢٠٠٠٢٩٧٣٢٠٤٢٢٢٦٣٢٣٧٨٢١٧٩١٨٧١٢٢١٣١٤٣١٤٦٧
٢١٦٣١-- -- ٢٠٠١٣٢٥٣٢٤١٢٢٧٣٠٢٤٢٥٢٤٦٣٢٣٢٧٢٦٤٤٠٥٦١٧٠١
٢٤٢٩١-- -- ٢٠٠٢٤٠٦٨٣١٢٧٢٨٥٢١٩٦١٢٧٠٩٢٥٧٩٢٨٦٤٦٧٨٢٠٣١
٢٩٠٦٠-- -- ٢٠٠٣٥٣٤٩٣٨٢٧٢٨٢٢٢٦٧٣٢٩٩٦٢٩٣٢٢٣٨٥٦٢٢٢٦٠١
٣٥٥٢١-- -- ٢٠٠٤٦٠٠٥٤٤٣٧٢٧٦٥٥١٧٤٣٥٥١٣٥٦٦١٩٦٦٧٩٤٣٠٣٣
٤٤٢٥٣-- -- ٢٠٠٥٧٧٨٣٦٤٢٢٣١٧٥٤٥٣٥٥٣٩٥٤٢٤٥١٨٤٨٧٦٩٣٧٤٥
٥٢٧٨٤-- -- ٢٠٠٦٨٩٩١٦٠٨٤٤٥٨٦٦٤٥٧٥٨٥٨٤٧٧٠١٦٨١١٤٧٤٤٣٩٦
٦١٥٥٧-- ٢٠٠٧١٠٦٤١٦٧٨٧٥٣٤١٨٢٧٥٥٧٧٢٥٠٥٦١٦٩١٤٦٢١٤٨٩٢٣
٧٢٣٥١-- ٢٠٠٨١٢٦٢٥٨١١٨٥٨١٠١٠١٣٥٦١٧٦٥٦٤٢١٧٣١٧٦٣١٥٧٢٠٣٢١
٨٢٦٢٠-- ٢٠٠٩١٦٥٤١٩٨٥١٦١٨٠١١٨٧٠٦٩٧٦٦٦١٣١٤٢١٨٠٧٠٥٦٩٤٦٨٣
٨٠٥٠٥-- ٢٠١٠١٣٤٥٧١٠٧١٣٥١٤٧٩٣٦٤٧٠٦٩٧١٩٠١٥٤٢١١٠٥٥٣٨١٩٢٥
٢٠١١

لربع األول ١٣٤٤٢١٠٩٩٧٥٠٢١٩٦١٤٧٢٩٧٦٤٧٦١٨٠٢١٧٥٩٥٣٥٥١٠٢٨١٢٣٨١٢٩٢ا

مالحظة : يشمل المجموع عدد أجھزة بنك القاھرة السعودي، والبنك السعودي المتحد   لألعوام من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٨م والتي تم دمجھا مع مجموعة سامبا المالية.

 (--) : غير متوفر.

نھاية الفترة

  جدول رقم (٢٦) :  توزيع نقــاط الـبيــع حسب المصارف

*إعتباراً من الربع االول ٢٠١١ تم إدراج نقاط البيع لبنك الجزيرة . 
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يوانالفرنكالينالجنيهاليورو*الدوالر لوانالروبيةالدوالرال الريالا

لبرازيليالكوريالھنديةاالستراليالصينيالسويسرياليابانياإلسترليني األمريكي ا

٥,٠٤٠٨٠,٠١٥٠١,٥٩٤٤٠,٤٥٢٣٣,١٠١٤٠,٣٤٧٣٠,٠٠٤٦--١٩٨٣٣,٥٠٠٠--

٤,١٣٤٥٠,٠١٤٢١,٣٨٣٠٠,٤٤١٠٢,٩٥٩٤٠,٢٩٤٤٠,٠٠٤٤--١٩٨٤٣,٥٨٠٠--

٥,٢٦٥٢٠,٠١٨١١,٧٥٥٤٠,٤٤١٠٢,٤٨١٩٠,٣٠١٧٠,٠٠٤١--١٩٨٥٣,٦٥٠٠--

٥,٥٢٢٠٠,٠٢٣٤٢,٣٠٦٧٠,٤٥٣١٢,٤٨٩٧٠,٢٨٥٦٠,٠٠٤٣--١٩٨٦٣,٧٥٠٠--

٧,٠٠٨٧٠,٠٣٠٤٢,٩٣٠٤٠,٤٥٣١٢,٧٠٥٨٠,٢٩١٦٠,٠٠٤٧--١٩٨٧٣,٧٥٠٠--

٦,٧٧٦٦٠,٠٢٩٨٢,٤٩٠٠٠,٤٥٣٠٣,٢٠٣٩٠,٢٤٩٧٠,٠٠٥٥--١٩٨٨٣,٧٥٠٠--

٦,٠١٢٦٠,٠٢٦١٢,٤٢١٦٠,٤٥٢٩٢,٩٦٨٧٠,٢٢٢٠٠,٠٠٥٥--١٩٨٩٣,٧٥٠٠--

٧,٢٢٠٤٠,٠٢٧٩٢,٨٩٠٨٠,٤٥٣٠٢,٨٩٦٠٠,٢٠٧٠٠,٠٠٥٢--١٩٩٠٣,٧٥٠٠--

٧,٠٠٥٧٠,٠٢٩٩٢,٧٦٨٩٠,٤٥٢٩٢,٨٤٥٤٠,١٤٥٤٠,٠٠٤٩--١٩٩١٣,٧٥٠٠--

٥,٦٦٢٤٠,٠٣٠٠٢,٥٧٢١٠,٤٥١٩٢,٥٧٨٨٠,١٢٩٥٠,٠٠٤٨٠,٠٠١٢--١٩٩٢٣,٧٥٠٠

٥,٥٤٧١٠,٠٣٣٥٢,٥٣٤٧٠,٤٥٠٩٢,٥٣٥٧٠,١١٩٠٠,٠٠٤٦٠,٠٢٠٩--١٩٩٣٣,٧٥٠٠

٥,٨٥١٦٠,٠٣٧٥٢,٨٥٥٥٠,٤٤٤٠٢,٩٠٩١٠,١١٩٥٠,٠٠٤٨٠,٢٢٦٦--١٩٩٤٣,٧٥٠٠

٥,٨٠٤٧٠,٠٣٦٤٣,٢٥٥١٠,٦٤٤٩٢,٧٩٠٠٠,١٠٦٦٠,٠٠٤٩٠,٢٥٨٢--١٩٩٥٣,٧٥٠٠

٦,٣٢٤٢٠,٠٣٢٣٢,٧٦٧٩٠,٦٥٠٣٢,٩٨٤٤٠,١٠٤٦٠,٠٠٤٥٠,٢٧٦٩--١٩٩٦٣,٧٥٠٠

٦,١٩٣٥٠,٠٢٨٨٢,٥٧٣٤٠,٦٨٨٣٢,٤٤٤٤٠,٠٩٥٦٠,٠٠٢٢٠,٢٩٧١--١٩٩٧٣,٧٥٠٠

٦,٢٦٦٩٠,٠٣٢٤٢,٧٤١٤٠,٧١٦٣٢,٢٨٤٨٠,٠٨٨٣٠,٠٠٣١٠,٣٢١٨--١٩٩٨٣,٧٥٠٠

١٩٩٩٣,٧٥٠٠٣,٧٧٢٠٦,٠٦١٣٠,٠٣٦٦٢,٣٥٢٧٠,٧٩٢٢٢,٤٢٠٤٠,٠٨٦١٠,٠٠٣٣٠,٤٨٦٣

٢٠٠٠٣,٧٥٠٠٣,٤٨٤٧٥,٥٨٨٣٠,٠٣٢٦٢,٢٨٨٤٠,٩٩٥٠٢,٠٧٤٧٠,٠٨٠٣٠,٠٠٣٠١,٩١٦١

٢٠٠١٣,٧٥٠٠٣,٣٠٧٨٥,٤٣٩٠٠,٠٢٨٥٢,٢٣٧٧٠,٩٩٥٠١,٩٠٥٢٠,٠٧٧٧٠,٠٠٢٩١,٦٠٥٥

٢٠٠٢٣,٧٥٠٠٣,٩٣٢٦٦,٠٤٤٣٠,٠٣١٤٢,٧٠٤١٠,٤٥٣١٢,١٢٣٣٠,٠٧٨٢٠,٠٠٣٢١,٠٥٢٧

٢٠٠٣٣,٧٥٠٠٤,٧٣٦٣٦,٦٩٢٦٠,٠٣٥١٣,٠٣١٨٠,٤٥٣١٢,٨١٢٥٠,٠٨٢٢٠,٠٠٣١١,٢٨٧٩

٢٠٠٤٣,٧٥٠٠٥,١٠١٥٧,١٩٩٣٠,٠٣٦٠٣,٣٠١٤٠,٤٥٣١٢,٩٠٧٤٠,٠٨٦٣٠,٠٠٣٦١,٣٩٠٢

٢٠٠٥٣,٧٥٠٠٤,٤٢٣٩٦,٤٥٧١٠,٠٣١٨٢,٨٥٣٢٠,٤٥٧٩٢,٧٥١٤٠,٠٨٣٢٠,٠٠٣٧١,٦١٤٣

٢٠٠٦٣,٧٥٠٠٤,٩٣٨٨٧,٣٦١٢٠,٠٣١٥٣,٠٧٣٠٠,٤٨٠٤٢,٩٦٧٤٠,٠٨٥٠٠,٠٠٣٩١,٧٤٦٦
٢٠٠٧٣,٧٥٠٠٥,٥٠٩٥٧,٤٩٩٣٠,٠٣٢٩٣,٣٢١٨٠,٥١٣٣٣,٢٧٥٣٠,٠٩٥٢٠,٠٠٤٠٢,٠٩٦٨
٢٠٠٨٣,٧٥٠٠٥,٢١٨٩٥,٤٦٦٨٠,٠٤١١٣,٥٢٥٤٠,٥٥٠٠٢,٥٩٨٠٠,٠٧٧٢٠,٠٠٣٠١,٥٨٣٤
٢٠٠٩٣,٧٥٠٠٥,٤٠٢٢٦,٠٧٣١٠,٠٤٠٩٣,٦٣٩٠٠,٥٤٩١٣,٣٦٣٤٠,٠٨٠٦٠,٠٠٣٣٢,١٣١٨
٢٠١٠٣,٧٥٠٠٤,٩٨٠٠٥,٧٨٨١٠,٠٤٦٠٣,٩٩١١٠,٥٦٦٦٣,٨١٣٨٠,٠٨٣٧٠,٠٠٣٣٢,٢٦٠٠

٢٠١١

لربع األول ٣,٧٥٠٠٥,٣٢٧٧٦,٠٣٤٥٠,٠٤٥١٤,٠٩٩٣٠,٥٧٥٩٣,٨٧٥٣٠,٠٨٤٤٠,٠٠٣٥٢,٤٠٣٤ا

المصدر: رويترز. (--) : غير متوفر. * بدأ إصدار اليورو في عام ١٩٩٩م.

نھاية 
الفترة

(لایر سعودي)

جدول رقم (٢٧) : سعر صرف بعض العمالت األجنبية مقابل الريال السعودي



 إحصاءات النقود والنشاط المصرفي                               ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٠

   ( أشھر ) 

١٢ شـــــــھراً ٦   شـــــھور٣   شـــــھورشــــــھر

٢٠٠٧٤,٨٦٦٢٤,٩٠٥١٤,٩٢٣٠٤,٩٤١٩

٢٠٠٨٣,١٤٧٣٣,٢٨٤٦٣,٥٣٧٤٣,٧٥٦٣

٢٠٠٩٠,٥٠٣٧٠,٩١١٣١,١٦٣٩١,٤٧٦٩

٢٠١٠٠,٣٣٧٢٠,٧٣٥٩٠,٨٨٩٤١,٠٧٦٣

٢٠٠٧

لربع األول ٥,٠٠٧٧٥,٠٨٦٩٥,١٣٦٥٥,١٧١٠ا

ثاني ٥,٠٠١٣٥,٠٤٤٨٥,٠٨٦٩٥,١٤٣٣الربع ال

لث ٥,٠٢٨٨٥,٠٥١٣٥,٠٥٢٧٥,٠٤٧٢الربع الثا

٤,٤٢٧١٤,٤٣٧٥٤,٤١٥٨٤,٤٠٦١الربع الـرابع

٢٠٠٨

لربع األول ٣,٠٣٨٦٢,٧٥٠٧٣,٠٢٨٦٢,٩٨١١ا

ثاني ٢,٣٧٣٦٢,٤٩٧٧٢,٥٩٩٥٢,٧٨٤٠الربع ال

لث ٣,٦٨٢٨٤,٠١٧٩٤,٣٥٢٧٤,٧٨٦٧الربع الثا

٣,٤٩٤٤٣,٨٧٢٠٤,١٦٨٩٤,٤٧٣٢الربع الـرابع

٢٠٠٩

لربع األول ١,٠١٠٤١,٣٥٧٣١,٦٣٥٦١,٩٩٦٣ا

ثاني ٠,٣٩٩٥٠,٨٨٩٨٠,٩٩٨٥١,٣٤٠٨الربع ال

لث ٠,٣٠٠٠٠,٦٤٧٥٠,٩٨٢٦١,٢٥٧٨الربع الثا

٠,٣٠٥١٠,٧٥٠٦١,٠٣٩٠١,٣١٢٥الربع الـرابع

٢٠١٠

لربع األول ٠,٣٢٠٧٠,٧٦٠٤١,٠٠٩٣١,٢٣٧٠ا

ثاني ٠,٣٣٢٣٠,٧٢٦٢٠,٨٥٨٠١,٠١٥٠الربع ال

لث ٠,٣٤٦٠٠,٧٢٢٠٠,٨٤٦٩١,٠٢٤٧الربع الثا

٠,٣٤٩٨٠,٧٣٤٩٠,٨٤٣٣١,٠٢٨٦الربع الـرابع

٢٠١١

لربع األول ٠,٣٥٥٥٠,٧٥٠٠٠,٨٥٠٠١,٠٥٢٧ا

* أسعار الفائدة بين المصارف.     

سعودي* جدول رقم (٢٨) : أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال ال
(نسبة مئوية)    

متوسط الفترة
     فتـــرات اإلستحقاق



 إحصاءات سوق األسھم                  ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥١

رقم الصفحةالـــجدول

٢٥٢مؤشرات سوق األسھم ١-

عات ٢- ٢٥٣عدد األسھم المتداولة حسب القطا

عات ٣- ٢٥٤قيمة األسھم المتداولة حسب القطا

٢٥٥عدد الصفقات المنفــذة حسب القطاعـات ٤-

٢٥٦مؤشر أسعار األسھم  حسب القطاعـات ٥-

القسم الثاني

إحصاءات سوق األسھم



 إحصاءات سوق األسھم                  ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٢

عامعددالقيمةقيمة األسھمعدد األسھم المؤشر ال
لةنھاية الفترة لةالمتداو (١٩٨٥ = ١٠٠٠)  الصفقات السوقية لألسھمالمتداو

( مليار لایر) (مليون لایر) (مليون) 

١٩٨٥٤٧٦٠٦٧٧٨٤٢٦٩٠,٨٨

١٩٨٦٥٨٣١٦٣١٠٨٣٣٦٤٦,٠٣

١٩٨٧١٢١٦٨٦٧٣٢٣٢٦٧٧٨٠,٦٤

١٩٨٨١٥٢٠٣٧٨٦٤١٩٦٠٨٩٢,٠٠

١٩٨٩١٥٣٣٦٤١٠٧١١٠٠٣٠١٠٨٦,٨٣

١٩٩٠١٧٤٤٠٣٩٧٨٥٢٩٨٩٧٩,٨٠

١٩٩١٣١٨٥٢٧١٨١٩٠٥٥٩١٧٦٥,٢٤

١٩٩٢٣٥١٣٦٩٩٢٠٦٢٧٢٠٧٥١٨٨٨,٦٥

١٩٩٣٦٠١٧٣٦٠١٩٨٣١٩٥٨٢١٧٩٣,٣٠

١٩٩٤١٥٢٢٤٨٧١١٤٥٣٥٧١٨٠١٢٨٢,٩٠

١٩٩٥١١٧٢٣٢٢٧١٥٣٢٩١٧٤٢١٣٦٧,٦٠

١٩٩٦١٣٨٢٥٣٩٧١٧٢٢٨٣٧٥٩١٥٣١,٠٠

١٩٩٧٣١٢٦٢٠٦٠٢٢٣٤٦٠٠٥٦١٩٥٧,٨٠

١٩٩٨٢٩٣٥١٥١٠١٦٠٣٧٦٦١٧١٤١٣,١٠

١٩٩٩٥٢٨٥٦٥٧٨٢٢٩٤٣٨٢٢٦٢٠٢٨,٥٣

٢٠٠٠٥٥٥٦٥٢٩٢٢٥٥٤٩٨١٣٥٢٢٥٨,٢٩

٢٠٠١٦٩٢٨٣٦٠٢٢٧٥٦٠٥٠٣٥٢٤٣٠,١١

٢٠٠٢١٧٣٦١٣٣٧٨٧٢٨١١٠٣٣٦٦٩٢٥١٨,٠٨

٢٠٠٣٥٥٦٦٥٩٦٥١٠٥٩٠٣٧٦٣٤٠٣٤٤٣٧,٥٨

٢٠٠٤١٠٢٩٨١٧٧٣٨٥٨١١٤٩١٣٣١٩٥٢٣٨٢٠٦,٢٣

٢٠٠٥١٢٢٨١٤١٣٨٦٩٥٢٤٣٨٤٦٦٠٧٩٥١١٦٧١٢,٦٤

٦٨٥١٥٥٢٦١٨٥١١٢٢٦٩٦٠٩٥٩٢٠٧٩٣٣,٢٩*٢٠٠٦

٢٠٠٧٥٧٨٢٩٢٥٥٧٧١٢١٩٤٦٦٥٦٦٥٥٠٠١١٠٣٨,٦٦

٢٠٠٨٥٨٧٢٧١٩٦٢٩٤٥٩٢٥٥٢١٣٥٩٢٩٤٨٠٢,٩٩

٢٠٠٩٥٦٦٨٥١٢٦٤٠١٢١١٩٦٣٦٤٥٨٣٢٦٦١٢١,٧٦

٢٠١٠٣٣٢٥٥٧٥٩١٨٤١٣٢٥١٩٥٣٦١٤٣٦٦٢٠,٧٥

٢٠١١

لربع األول ١٢١٦١٢٦٠٢٨٢١٣١٩٥٥٨٢٧١٢٦٥٦٢,٨٥ا

مالحظة: إعتباراً من شھر أبريل ٢٠٠٦، تم تجزئة السھم إلى خمسة أسھم.

     المدرجة التي أصبحت ١٠ رياالت بدالً من ٥٠ رياالً خالل شھر أبريل ٢٠٠٦ .
المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

جدول رقم (١) : مؤشرات سوق األسھـــــــــم

 * تم تعديل بيانات شھر يناير وفبراير ومارس وأبريل من عام ٢٠٠٦ الستبعاد أثر تجزئة القيمة األسمية ألسھم الشركات
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المجموع ** الفنادق االعالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٣٩٣٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥٤٤٣٤٩٣
٤٨٨٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦٧٨١٤٢٢
١٣٩٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٨٦٠٣٢٧٣
١٤٦٤١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨١٢١٠٢٨٠٠
١٥٢٧٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٢٥٧٦٢٧٩١
١٦٩٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٢٤٥٣٤١٢٦
٣٣٦٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٥٩٩٩٥٣٧٣
٣٤٢٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٥٩٩٩٢٩٥٢
٦٠٣٠٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١٣٧٤٨١٦١٠
١٥٢٠٨٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤١٥٠٩٧٥٥٨٠
١١٦٦١٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٢٧١٩٠٨٨٥٥
١٣٧٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٣١٨٦٠٢٩٨٠٤
٣١٣٩٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧٧٨٢٢٦٣٧٨٩٩
٢٩٤٦٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٢٩٧٠٠٢١١٣٧
٥٢٧٥٠٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٥٦١٢٢٣٣٨٦٢
٥٥٤٩١٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠٩٢١٠٧٤٦٢٤٨
٦٩١٨٢٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١٧٧٩٣٧١٢٤٣٦٨
١٧٣٥٨٣٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢٧٧٩٠٨١٢٦٦١٧
٥٥٦٥٨٥٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣٨٧١١٦٨٧٩٦٧٣٢٣٥١٢
١٠٢٩٨٣٤٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤٩٥١٠٥١١٩١٧١٢٩٤٤٤٧
١٢٢٨١٣٣١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٢٧١٥٣٨٢٦٦٤٠٦٤٢٠٣٣٦١١١٦٦٥
٦٨٥١٥٢٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦١١٣٥٣٨٨١٠٦٦٧٠٢٨٩٤١١٧١٢٩٧٢٥
٥٧٨٢٨٩٧٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧١٥٣٧٢٥٨٥٠٠٣١٤٥٦٣٥١٣٢٥٢٨١٤٥
٢٠٠٨٩٣٩١٢٦٠٣٧٨٩٢٣٦٠٥٥٢٠٠٢٩٧٢٨٤٩١٤٣٥٢٦٦٠١٥٥٠٤٤٤١٧٩٢٩٨٥٢٩٩١٢٣١٢٩٤٩٤٩٦٤٤٠٢٧٥٨٢١٥٠٣٢١٦١٣٩٨١٩٢٩٦٧٥٥٢٣٣٠٩٨٩٣٠٠٥٧٣٥٨٧٢٧٠٥٩
٢٠٠٩٨٨٩٦٩٩٣٢٥٩٤٨٢٤٧٣٦٠٣٨٥٤٢٤٢٢٩١٠٩٤٩١٣٣٢١٥٤٤١٧٦٨٠٠٦٦٣٧٦١٠٦٨٤٢٨٦٤٣٩٤٥٩٧٣٥٩٢٩٣٦١٩٣٥٠٣٤٦٨٥١٩٣٠١٨٩٤٥٤٧٧٦٥٨٤٥٠٠٥٦٦٨٥٥٦٧
٢٠١٠٥٨٧٣٤٥١٦٢٤١٠٦١٩٥٢٦٢٣٣٠٩٧٧٤٠٩٤٩٢٦٤٣٥٧٤١٥٧١٠٤١٤٧٣١٢١٢٣٠٤٢٤٣١٥٨١٢٠٣٧٣٧٧١٤٠٧٧٨٥٢٧٣٧٣١٥٥٥٥٦٢٨٩٣٧٣٣١٢٣٢٣٠٣٣٢٥٥١٤٨
٢٠١١

١٦٠٤٣١٤٢٦٧٩٦٢١٥١٠٢٧٧٩٣٩٦١٣٣٠٣٩١٧١٢٠٥٩٩٩٢٩١٨٨٩٧٣٢٧١٢٦٨٦١٨٧٧٦٢٧٩٩٧١٧٠٤٩٩٥٢٠١٩٣٢٠٤٠٦٥٥٠٦٦٧٥٤٤٢١٢١٦٠٩٠٦الربع األول

بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط. (--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً 

** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجديد.
 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

   (ألف سھم)

الفترة 

جدول رقم (٢) : عــــدد األســھــــم المتـــداولـــــة حـســــب القطاعـــــات* 
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المجموع ** الفنادق االعـالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٧٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٨٥١٨٢١١٦
٨٣١-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٨٦٢٩٤٥٦
١٦٨٦-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٨٧٢٩٨٣٦٦
٢٠٩٨-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٨٨٥٣٠٢١٦
٣٣٦٤-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٨٩١٦١٧٣٢٩
٤٤٠٣-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٠٢٢٥٧٦١٥
٨٥٢٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩١٣٦١٣٩٤٩
١٣٦٩٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٢٧٠٩٦٨٦٥
١٧٣٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٣٨٦٤٢٤٧٩
٢٤٨٧١-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٤٦١٨٩٩٧٦
٢٣٢٢٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٥٧٨٣٢١٤٠٤
٢٥٣٩٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٦١٠٤٠٦٥٣٤٢
٦٢٠٦٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٧٢٩٢٨٠٨١٥٧
٥١٥٠٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٨٣٢٨٢٠٣٤٨٤
٥٦٥٧٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ١٩٩٩٣٤٨٧٠٣٧٩٠
٦٥٢٩٣-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ٢٠٠٠٢٩٥٢٠٥٢٣٨
٨٣٦٠١-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ٢٠٠١٢٤٣٨٥٢٠٧٨٩
١٣٣٧٨٧-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ -- ٢٠٠٢٢٥٩٦١٢٧٥٨٤
٥٩٦٥١٠-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ ٢٠٠٣٣٥٧٤٨٢١٩١٩١٠٥٠٦٧
١٧٧٣٨٥٩-- -- -- -- -- ---- -- -- ------ ٢٠٠٤٥٣٠٢٨٤٣٢٤٢١٦٠١٩٦
٤١٣٨٦٩٥-- -- -- -- -- ---- -- -- ----٢٠٠٥٢٣٨٢٨٦١٦٨٨٨٤٢٩٦٢٧٦٦١٤٣٩
٥٢٦١٨٥١-- -- -- -- -- ---- -- -- ----٢٠٠٦٢٩٤٧٥٣٢٠٥٦٣٠١٩٩٧٢٣٣١٧٨٩
٢٥٥٧٧١٢-- -- -- -- -- ---- -- -- ----٢٠٠٧١١٢٩٤٧٣٧٦٥٩٣٨٠٩٠١٩٤٨٥٦
٢٠٠٨٢٠٨٩٧٩٢٦٦٩٦١٥٤١٢٨١٥٣٠٥٧٦٣٧٦٩٥٥٥٠٠١٢٨٥٢٢٩٩٧٣٩٦٥١٠٠١٥١٤٩٦١٢٤٧٦٤١٦٣٧٣٤٧٤٣٤٣١٠١٨٠٩٥١٢١٩٦٢٩٤٦
٢٠٠٩١٤٩٤٢٣١٢٥٠٠٧٤٨٧٦٢٠١١١٢٢٩٩٨٩٩٥٥٢٧٤٨٢٢٠٩٤١٧٢٥٦٥٥٩٩٩٩٠٩٨٦٢٩٢٦٦٠٨٦٣٠٣٠٨١١٣٩٣١٧٩٨٩١٢٦٤٠١١
٢٠١٠٩٨٧٣٢١٤٩٠٩٣٥١٦٩٩٠٣٤٥٢٨٧٣٠١١٧٧٩٦١٣٨٥٠٤١١٨٦٢٧٦٤٩٥١٣٥٧٣٤٩٤٢٣٢١١١٨٤٠٢١٩٨٩٣٤٤٦٧٥٩١٨٤
٢٠١١

٢٧٩٥٥٦٥٢٥١٨٨٦٨١٩٧٠٣٩٨٨٦١٥٩١٦٤٠٧٤١٩٢٧١٨٤٥٥٢٠٧٨٩١٣٧٤٧٨٩٧٤٤٤٤٩١١٢٨١٥٦٨٢٦٠٢٨٢الربع األول

(--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجديد.
 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

جدول رقم (٣) : قيمة األســھــــم المتـــداولـــــة حـســــب القطاعـــــات* 
   (مليون لایر)

الفترة 
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المجموع ** الفنادق االعـالم التطوير التشييد االستثمار شركات االستثمارالزراعة الطاقة الصناعاتاإلتصاالتالمصارف 

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

٧٨٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٥١٥٠٧٧٠٩
١٠٨٣٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٦١٨٩٦٩٣١
٢٣٢٦٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٧٣٦٥٣١٤٤٧
٤١٩٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٨٧٢١٢٢٥٨٩
١١٠٠٣٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٨٩٥٤٨٢٤٤٠٥٣
٨٥٢٩٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٠٣٠٠٣٢٤٩٤٨
٩٠٥٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩١٢٣١١٥٤٨٦٢
٢٧٢٠٧٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٢٧٩٦٥٦٨٢٧١
٣١٩٥٨٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٣١١٤٣٧٠٨١٨٢
٣٥٧١٨٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٤٦٧٨٣٤١٣٢٨٥
٢٩١٧٤٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٥٨٢٨١٧١٩٩٢١
٢٨٣٧٥٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٦٨٩٣٢٨٤٩١٠٠
٤٦٠٠٥٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٧١٣٩٩٣١٦٢٩٧٦
٣٧٦٦١٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٨١٦٧٥٤٧٣٦١٧٣
٤٤٠٢٢٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ١٩٩٩١٦٦٤٢٢٤٤٤٩٥
٤٩٨١٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٠١١٩٥٧٦٥٨٦٦٣
٦٠٥٠٣٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠١١١٤٠٧١١٣٥٧٥١
١٠٣٣٦٦٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٢١٠٥٢١٨١٣٢١٨١
٣٧٦٣٤٠٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٣١٢٧٤٥٦١٠٨٩٨٠٤٢٥٣٦٩
١٣٣١٩٥٢٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٤١٧٢٧٢٨٢٠٨٢٩٦٥٩٨٤٦٩
٤٦٦٠٧٩٥١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٥٣٣٨٣٢٧٦١٤٢٤٤٧٤٢٤٤٨٥١١٤٩٧٥٩٦
٩٦٠٩٥٩٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٦٤٤٣٦٦٤١٢٩٠٩٠٦٢٢٣٢٥٦٠٦٢٤٨٠١٦
٦٥٦٦٥٥٠٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٧٢٢٤٩٤٥٣٦٧٨٨٥٨٦٣٦٤٣٨٦٧٤٧٦٢٩
٢٠٠٨٥٢٢٠٣٣٤٤٨٦٣٥٧٤٤٧١٥٩٠٧٦٣٥٣١٩٩٨٩٥١٤٧٢٥٥٩٢٥١٥٤٠٢٠٩٣٧٤٧٠٥٦٢١٢٤٦٠٨٥٥٥١٧٧٤٤٠٧٥٠٠٢٣٦٩٨١٢٧١٤٢٥٣٣٣٣٥٢٢٧٢٣٥٣٥٥٠٥٢١٣٥٩٢٩
٢٠٠٩٢٣٩٠٥٨٧٣٤٨٦٤٨١٨٥٢٣٦٤٨٥٨٤٥١٢٥٩٣٤٤٣٧٢٢٢٥١٥١١٩٧١٩٢٣٤٦٨٦٣٢٢١٢٩٧٥٠٢٩٦٢٩٩٤٢٧٩٦١٨٧١٦٥٥٩٩٠٩٠٠٧٠٥٣٨١٩٤١٦٢٩٢٣٦٣٦٤٥٨٣٢٦
٢٠١٠١٣٧٧٤١٦٥٥٦٨٩٥٧٧٢٠٣٧٤٩٠٣٨٠٦٣٨٦٥٦٧٨٧١٠٨٧٠٢٠٦١٢٨١٥٢٣٣٩١٩٢٩٧٧٩١٧٧٧٣٦٥١٢٥٤٦٨٤١١٣١٨٠١٢٦٢٥٢٦١١٠٧٣٨١٥٣٠٢٩١٩٥٣٦١٤٣
٢٠١١

٣٦٢١٥١١٥٧١٧٥٣٥٤٩٦٢٨٦٣٤٣٠١٢٠٤٢٨٣٢٠٥٠٨٣٦١٣٠٥٦٢٣٧٠٤٢٨٤٥٥٣٤٨٩٩٠٠٤٤٦٠٥٠٢٨٤٢٢٦١٣٠٦١٣٤٩٦٢٥٦٥٦٥٢٥٥٨٢٧١٢الربع األول

بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط. (--) : غير متوفر.* إعتباراً من ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً 

** يالحظ عدم تطابق المجموع مع إجمالي بيانات القطاعات للفترة من عام ١٩٨٥ حتى  ٢٠٠٧  لعدم توفر البيانات لكل قطاع بعد تبني التصنيف القطاعي الجديد.
 المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

الفترة 

جدول رقم (٤) : عــــدد الصـفـقـــــات  المنفـــــذة حـســــب القطــــاعــــــات* 
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( ١٩٨٥  = ١٠٠٠) 

الفنادقاالعالمالتطويرالتشييداالستثمارشركات االستثمارالزراعةالطاقةالصناعاتاإلتصاالتالمصارف

والسياحةوالنشرالنقلالعقاريوالبناءالصناعي المتعددوالصناعات الغذائيةوالمرافق الخدميةالتجزئة البتروكيماويةالتأمين وتقنية المعلوماتاإلسمنتوالخدمات المالية

١٩٨٥٦٩٠,٨٨٦٨٩,١٩٧٥٥,٨٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٦٦٤٦,٠٣٥٦٧,٦٤٦٢٧,٦٥-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٧٧٨٠,٦٤٨٣٨,٢٦٥٩٥,٤٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٨٨٩٢,٠٠١٢٥٧,٧٣٧٠٨,٨٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٨٩١٠٨٦,٨٣٢١٨٥,٠٨٩٨٣,١٤-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٠٩٧٩,٧٧١٩٠٠,٩٣٩٤٧,٢٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩١١٧٦٥,٢٤٤٢٧٦,٢٣١٣٨٢,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٢١٨٨٨,٦٥٤٩٨٧,١٦٢١٠٠,٢١-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٣١٧٩٣,٣٠٤٩١٣,٠٤١٩٣٣,٣٧-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٤١٢٨٢,٨٧٣٠٦٩,١٩١٤٢٤,٤٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٥١٣٦٧,٦٠٣٢٧٨,٤٠١٣٧١,٦٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٦١٥٣١,٠٠٣٩٦٨,٥٠١٧٩٢,٤٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٧١٩٥٧,٨٠٥٥٩٦,٧٠٢٠٤١,٢٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٨١٤١٣,١٠٤٣٤٤,٨٠١٢٧١,١٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

١٩٩٩٢٠٢٨,٥٣٦٤٣٨,٩٥١٦٨٢,١٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٠٢٢٥٨,٢٩٧٢٢٩,٥٣١٧٣٥,٢٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠١٢٤٣٠,١١٧٨٠٢,١٣٢٧٥٣,٧٠-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٢٢٥١٨,٠٨٧٧٤١,٩٢٣٢٢٧,٦٦-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٣٤٤٣٧,٥٨١٠٠٨٠,٣٥٤١٢٨,٩٢٢٤٨٦,٩٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٤٨٢٠٦,٢٣١٩٨٦٦,٩١٥٦٣٢,٦٩٣٧٣٨,١٢-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٥١٦٧١٢,٦٤٤٠٧٦٦,٠٦١٠٥٦١,٢٨٥٦٦٧,٠٧١٩٤٧,٥٣-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٦٧٩٣٣,٢٩٢٣٣٦٧,١٦٥٩٦,٩٢٣١١٥,٢٥١٤٥٦,٨٩-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٧١١٠٣٨,٦٦٣٠٦١١,٦٩٧١٥٨,٨١٣٣٢٢,٦٢٢٣٥٤,٥٨-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

٢٠٠٨٤٨٠٢,٩٩١٣٥٩٥,٧٣٣٠٥٥,٢٥١٦٤٦,٥٠٦٠٩,٦٢٣١٧٠,٩٥٣٧٣٣,٠١٣٤١٥,١٨٣٨٦٠,٥٣٢٠٥٢,٦٦٣٢٨٩,٧٧٣٩٢٠,٣٥٣٢١٤,٢٦٢٩٥٠,٠٥١٧٨٣,٧٩٣٩٨٦,٨٤

٢٠٠٩٦١٢١,٧٦١٥٦٧٤,٢١٣٩١٥,٩٣١٧٩١,٤١١٠٧٩,٧٥٥٣٩٦,٨٠٤٣٨٧,٧٣٤٢١٠,٦٩٥٠١٠,٥٥٢٤٤٢,٩٤٤٧٠٧,٧٠٣٧٥٠,٢٨٣٢٦٢,٨٩٣٣٩٧,٥٥١٨٩٣,٩١٥٨٩٨,٨٨

٢٠١٠٦٦٢٠,٧٥١٦٧٠٦,٨١٣٩٢٤,٤٤١٩٢٠,٦٠٩١١,٤٨٦٥١٨,٣٤٤٩٢٤,٤٥٥٠١٧,١٦٥٦٢٠,٧٣٢٢٨٤,٣٥٥٠٦٩,٢٦٣٣٢١,٦١٢٧٥٨,١٣٣١٩٨,٠٣١٤٦٣,٤٧٤٨٨١,٢٠

٢٠١١

٦٥٦٢,٨٥١٦٦١٨,١٢٣٩٩٦,٤٣١٧٥٠,٩٦٨٨٠,٣٨٦٦٥٥,٨٦٤٧٨١,٧٨٤٩٣٨,٠٢٥٠٤٦,٠٦٢٢٨٤,٧٢٥٣٦٠,٧٩٣١٩٣,٣٠٢٧٥١,٩٠٢٩٢٠,٤١١٣٦٨,١٢٤٨٢٢,١٧الربع األول

 (--) : غير متوفر.* إعتباراً من إبريل ٢٠٠٨، أصبح عدد القطاعات ١٥ قطاعاً بدالً من ٨ قطاعات،  ومؤشرات السوق ١٦ مؤشرا ً  بدالً من ٩ مؤشرات، وتحسب على أساس األسھم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

المصدر: تداول - ھيئة السوق المالية.

المؤشر العامنھاية الفترة

جدول رقم (٥) :  مـــؤشـــر أســـعار األســـــھـم حـســب الـقـــطاعـات* 



 إحصاءات صناديق اإلستثمار                        ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٧

رقم الصفحةالـــجدول

٢٥٨  صناديق اإلستثمار ١-

٢٥٩  صناديق اإلستثمار (مفتوح/ مغلق) ٢-

نوع ٣- ٢٦٠  أصول صناديق اإلستثمار  موزعة حسب ال

القسم الثالث

إحصاءات صناديق اإلستثمار



 إحصاءات صناديق اإلستثمار                        ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٥٨

عددعدد نھاية 

لةالفترة المشتركينالصناديق العام

١٩٩٢٥٢٥,٣٧,١١٢,٤٠٣٣١٦٢

١٩٩٣٦٠٧,٤٨,٤١٥,٨٠٣٤١٧٠

١٩٩٤٦١٥,٢٨٦,٨٣١٢,١١٣٠٩٤٥

١٩٩٥٧١٥,٧٧٧,١٩١٢,٩٦٣٣٠٥١

١٩٩٦٨٣٨,١٥٨,٥١١٦,٦٦٤٥١٣٦

١٩٩٧١٠٤١١,٢٢١٠,٢٢٢١,٤٣٦٣٣٠٧

١٩٩٨١٢١١٢١٣,٠١٢٥,٠١٦٩٥٤٣

١٩٩٩١٣٤١٥,٩٧١٨,٧١٣٤,٦٨٧٩٣٢٢

٢٠٠٠١٣٨١٦,٥٨٢١,٩٧٣٨,٥٦٩٥٨٠٠

٢٠٠١١٣٨٣٠,٤٢١٩,٦٤٥٠,٠٦١٧٣٩٩٩

٢٠٠٢١٤٣٣٢,٨٣١٥,٩٩٤٨,٨٢١٦٥٠٤٤

٢٠٠٣١٧٠٣٧,٢٢١٦,٦٥٥٣,٨٧١٧٢١٩٧

٢٠٠٤١٨٨٤٤,٤٩١٥,٨٣٦٠,٣٢١٩٨٣٥٧

٢٠٠٥١٩٩١١٥,٦٦٢١,٣١١٣٦,٩٧٥٦٨٢٨٤

٢٠٠٦٢١٤٦١,٣٤٢٢,٧٦٨٤,١٠٤٩٩٩٦٨

٢٠٠٧٢٥٢٧٩,٨٩٢٥,٢١١٠٥,١٠٤٢٦٠٨٥

٢٠٠٨٢٦٢٦١,٢٦١٣,٥٦٧٤,٨١٣٧٤٩٧٥

٢٠٠٩٢٤٤٧٤,١٤١٥,٤١٨٩,٥٥٣٥٦٣٣١

٢٠١٠٢٤٣٧٤,٤٤٢٠,٣٠٩٤,٧٤٣٢٠٤١٥

٢٠١١

لربع األول ٢٤٣٧٠,٧٦١٨,١٤٨٨,٨٩٣١٢٦٦١ا

 مالحظة : إعتباراً من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھيئة السوق المالية

جدول رقم (١) : صنــــاديق اإلسـتـثـمــــــار

( مليار لایر)

إجمالي أصول الصـناديق ية األصول األجنب ية األصول المحل
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نھاية
أصول عددأصول عددأصول عددالفترة

١٩٩٦٨١١٦٢١٧٢٤٤٠٨٣١٦٦٥٧
١٩٩٧٩٨١٩٥٦٢٦١٨٧١١٠٤٢١٤٣٣
١٩٩٨١١٣٢٣٥٩٥٨١٤١٤١٢١٢٥٠٠٩
١٩٩٩١٢٥٣١٨٩٧٩٢٧٨٥١٣٤٣٤٦٨٢
٢٠٠٠١٣٦٣٨٥٥٢٢٤١٣٨٣٨٥٥٦
٢٠٠١١٣٧٤٩٨٦٢١١٩٨١٣٨٥٠٠٦٠
٢٠٠٢١٣٩٤٨١٤٩٤٦٧٨١٤٣٤٨٨٢٧
٢٠٠٣١٦٦٥٣١٩٠٤٦٧٦١٧٠٥٣٨٦٦
٢٠٠٤١٧٦٥٨٧٤١١٢١٥٧٦١٨٨٦٠٣١٧
٢٠٠٥١٨٨١٣٥٨٣٨١١١١٣٦١٩٩١٣٦٩٧٤
٢١٤٨٤١٠٨-- -- -- -- ٢٠٠٦
٢٥٢١٠٥١٠٠-- -- -- -- ٢٠٠٧
٢٠٠٨٢٤٣٧١٦٥٢١٩٣١٦٢٢٦٢٧٤٨١٤
٢٠٠٩٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨
٢٠١٠٢٣٣٩٣٥٩٢١٠١١٤٨٢٤٣٩٤٧٤٠

٢٠٠٩
لربع األول ٢٣٨٧٤٦٤٦١٥٢٥٤٨٢٥٣٧٧١٩٤ا
ثاني ٢٣٤٨٧٠٣٨١٣١٥١٨٢٤٧٨٨٥٥٦الربع ال
لث ٢٣٩٩٢٥٠٥١١١٣٦٥٢٥٠٩٣٨٧٠الربع الثا
٢٣٥٨٧٩٢٩٩١٦١٩٢٤٤٨٩٥٤٨الربع الـرابع
٢٠١٠

لربع األول ٢٣٢٩١٥٢٩٩١٦٠٣٢٤١٩٣١٣٢ا
ثاني ٢٣٢٩٧٥٥٥٩١٣٩٢٢٤١٩٨٩٤٧الربع ال
لث ٢٣٣٩٦٨٧٦١١١٤١٤٢٤٤٩٨٢٩٠الربع الثا
٢٣٣٩٣٥٩٢١٠١١٤٨٢٤٣٩٤٧٤٠الربع الـرابع
٢٠١١

لربع األول ٢٣٣٨٧٥٥١١٠١٣٤٠٢٤٣٨٨٨٩١ا

مالحظة : إعتباراً من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھيئة السوق المالية.

(مفتوح/مغلق) صناديق اإلستثمار : (٢) جدول رقم
(األصول بماليين الرياالت) 

إجماليمغلقةمفتوحة
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 إجمالي  أدوات أدوات سندات سندات أسھم أسھم نھاية

األصولنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة

١٦٦٥٧-- ١٩٩٦٤٦٣٢٩٢٦١٢٨٠٨٦٣٣٨٥٨٢٩٧٠١٥٣٦٢٧٦٢
٢١٤٣٣-- ١٩٩٧١٧٠٨٣٩٤٥١٩٢٣٥٢٨٤١٩٢٣٤٢٤٢٢٠٠٣٥١٢
٢٥٠٠٩-- ١٩٩٨١٢٠٧٤٤٥٢٢٤٩٥٥٣٣٤١١٩٤٣٥٨٢٦٥٩٥١٨٨
٣٤٦٨٢-- ١٩٩٩١٥٦٩٦٦٨٦٢١٠٨٥٧٦٦٢٣١٤٧١٧٤٢٥١٨٥٤٤
٣٨٥٥٦-- ٢٠٠٠١٣٦٠٧٦٩٧٧١٩٣٧٨٤٩٢٠٦٤٧٣٦٧١٢٠١٩
٥٠٠٥٩-- ٢٠٠١٢٣٥٥٦٨٤٤٧١٨٠١٣٧٢٣٣٩٩٩١٤٣٣٢٨٦١٩
٤٨٨٢٧-- ٢٠٠٢٢٤٣٧٥٣٣٩١٠١٢٢١٥٥١٦٣٣٩٨١٤٨٦٤٧١٤٠
٥٣٨٦٦-- ٢٠٠٣٤٨٤١٧٦٣٨٧١٣٤١٥٣٦٠٣١٠٥١٧٠٠٨٥٧٧٣
٦٠٣١٧-- ٢٠٠٤١٤٥٧٢٨٤٦١٢٧١٢٨١٠٣٧٩٢٢٧٦١٩٥١٢٤٩٦٢
١٣٦٩٧٤-- ٢٠٠٥٨٩٤٤٤١٤٦٦٧٢٠٧٩٦٥٠١١٦٠٧١٩٦٩٦٤٩٦٠
٨٤١٠٨-- ٢٠٠٦٣١٩٦٠١٥٥٨٣١٦٨٣١٦٨٢٣٩٥١٣٥١٢٣٧٤٩٣٥٠٢
١٠٥١٠٠-- ٢٠٠٧٤٥٢٠٦١٦٨٠٩٥٣١٢٦٤٢٩٣٦٢٣٥١٨٤٦١١٤٧٩٩
٢٠٠٨١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤
٢٠٠٩١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨
٢٠١٠٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠

٢٠٠٨
لربع األول ٣٩٩١٩١٥١٦٨٩٦٤٢٠٨٣٧١٢٨٢٨١٩٤٦٦٣٢٦٣٩٤٦٣١٠٣٩٧١ا
ثاني ٣٨٩٣٥١٦١٥٨١١٥٦٣٢٣٤٠٩٦٥٣١٧٣٤٨٩٠١٣٢٥٢٩٢٢١٠٩٨٤٧الربع ال
لث ٣٠٦٢٧١٢٤٦٤١٢٦٧٤٠٥٣٨٩٢٤٣٣٨١١٤٤٨٤٧٨٥٣٩٣٩٩٧٢٤٠الربع الثا
١٧٠٥٨٩٧٤٩١٦١٨٥٥٩٣٨٢٨٩٢٢٥٢٢١٤٥٩٩٥٢١٤٩٧٤٨١٤الربع الـرابع
٢٠٠٩
لربع األول ١٥١١٤٧٨٢١١٥١٣٢٤٠٤٤٣٢٤٣٧٢٢١٦٢٣٩١٢١٩٢٥٧٧١٩٤ا
ثاني ١٨١٣٦٩٦١٥١٣١٢٣٨٠٥١٨٥٥٢٤٨٩١٧٩٣٨٧٣٢١٠٣٨٨٥٥٦الربع ال
لث ٢٠٥٢٨٩٩٢٤١٩١٣٣٤٠٥١٨٢٨٤٧٢٣١٢٥٢١٠٦٢٢٣٠٠٩٣٨٧٠الربع الثا
١٩٢٨١١٠٠٠٩١٩٦٠٣٢٤٤٩٤٠٢٤٠٩٩١١٦٧٩٧٤٢٣٣٢٨٩٥٤٨الربع الـرابع
٢٠١٠
لربع األول ٢٢١٠٤١٠١٩١٦٠٨٠٤١٠٤٦١٤١٤١٣٩١١١٩٩١٣٢٠٣٥٩٣١٣٢ا
ثاني ١٩٧١٢٨٩٥٧٢٦٥٣٣٣٥٥٣٤٢٩٩٣٧٤١٩٣٠٧٧٢١٧٨٥٩٨٩٤٧الربع ال
لث ٢٠٧١٨١٠٠٧٦٢٩٠٤٦١٣٥٢١٢٠٨٣١٣٩٨٦٨٦٨١٦٩٢٩٨٢٩٠الربع الثا
٢٠٩٤٨١٠٩٣٣٢٩٩٥٣٦٣٤٨٣٣٠٨٠٢٨٦٩٤٩٧٦١٤٧٣٩٤٧٤٠الربع الـرابع
٢٠١١
لربع األول ٢٠٣٢٧١١١٤٣٢٨٥٨١١٠٧٤٥٠٧٤٤٧٤٠١٤٧٠١١٤٦١٠٢٦٨٨٨٩١ا

  مالحظة : إعتباراً من عام ٢٠٠٦ مصدر البيانات ھيئة السوق المالية

جدول رقم (٣) :  أصول صناديق اإلستثمار موزعة حسب النوع 
   ( مليون لایر) 

أصول 
أجنبية 
أخرى

أصول 
محلية 
أخرى

ستثمارات ا
  عقارية
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رقم الصفحةالـــجدول

٢٦٢  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الموجودات١(أ) -

٢٦٣  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات ١(ب) -

مة٢-  ٢٦٤  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : القروض القائ

٢٦٥  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: الـمصــروفـات٣- 

٢٦٦  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: التســــــديـــدات ٤-

٢٦٧  مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : صافي اإلقراض ٥-

القسم الرابع

مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية
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أصولودائعودائع
نقديةلدىلدى

إجمالي األصولاألصولاإلستثماراتالقروض*تحتالمصارفمؤسسةعملةالمجموعنھاية 
جوداتاألخرىالثابتةالتحصيلالمحليةالنقدسعوديةالفترة  المو

١٩٨٧١٣٦٣٧٠١١٧٦٧١٧٤٧١٢٣١٦٧١٦٧١٣٨٢٥٤٦٢٨٩٥١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٧١٧٥٠١٤٦٦٦٢٣٠١٢٠٨١٦٥١١٤١٤١٦٥٤٦٨٣٥١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨١٣١٠١٤٨٩٠٢٩٨٧٢٥٤١٦٥٨٢٥١٤١٦٢٤٩٩٩٨١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٦١٦٦٣١٢٦٥٣٣٢٠٩٣٠٠١٥٩٤٦٣١٩٠٠٣٥١٩٠٩٨٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٧٦٣٩٢١٢٧٧٣٤٦٥٦٢٠٨١٥٤٦٣٢٢١٨٠٣٥٢١٣٨٨٠٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢٢٢١٣٢٣١٨٥٩٨٣٣٦٠١٧٠١٥٣٠٨٧٢٢٥٧٦٥٥١٣٧٦٧٢١١٦١٥

١٩٩٣٢٧٧٨٠٢٢١٨٧٤٥٧٤٩١٥٥١٥١٢٨٦٢١٨٤٢٥٦١٢٩٧٩٢١٣٩٤٣

١٩٩٤٢٤٩٧٤١١٧٢٠٥٧٥٤٣٢٢٤١٥١٦٦٣٢٥٥٤٠٥٨١٣٥١٠٢١٥٧٤٤

١٩٩٥٢٤١٦١٢١٤٣٤١٩٥٥٦٢٦١١٥١٧١٤٣٠١٦٢٥٨١٤٨٩٧٢٢٠٩٩١

١٩٩٦٢٦٦٠٠٠٢١٩١٧٤٥٣٧١٤٧١٥٠٨٨٤٣٤٣٨٢٥٩١٥٦٨٩٢٢٧٦١٣

١٩٩٧٣٣٠٤١٠٢٨٢٠٣٤٧٠٧١٣١١٣٦٧٣٩٣٣٣٤٤٥٥١٦١٦٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨٢٤٢٠٢٠٢١٦١٩٢٤٥٣١٣٠١٣٦٣٥٨٤٢٩٤٢٥٤٢١١٣٤٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٥٨٠٩٠١٣٠٠٢٢٦٧٥١٣١١٢٥٥٥٤٥٤٥١٩٥٧١٠٣٩٢٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٨٢٢٩٠١٥٤١٥٢٦٦٥١٤٩١٢٣٩٤٨٥٤٩٤١٥٩٥٢١٤٢٠٢٣٩١

٢٠٠١٢٢٨٠٠٠٢٠٩٤٩١٧٣٤١١٧١٢٣٩٥٤٥٣١٧٩٥٩٤٧٠٨٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٧٠١٩٠١٥٠٧٣١٨١٨١٢٨١٢٨٢٩١٥٧٠٧٣٦٠٤٢٠٠٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣٢٠٤٤٢٠١٨٤٨٩١٨٥٠١٠٤١٢٩٩٩٣٦٧١٣٧٥٨٣٥٤١٢٢١١٧١

٢٠٠٤٢٧٧٩٩٠٢٣١٤٩٤٥٤٤١٠٥١١٩٠٨٧٧٢٩٠١٥٧٢١٩٢٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥٤١٢٧٧٠٣٠٢٩٧١٠٨٤٤١٣٦١٢٠٩٤٧٧١٤٧١٦١٧٨٠٨٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦٥٨٥٠٠٠٣٠٤٦٤٢٧٨٦٤١٧٣١٢٥٤٦١٦٥٣٦٥٦٠٢٤٠٣٧٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٩٠٩٤٥٠٥٦١٦٤٣٤٦٤٣١٣٨١٣٥٥٤٧٧٠٦٤٤٦٣٢٢٥٩١٣١٩٧٩١
٢٠٠٨٧٨٥٦٢٠٤٣٥٩٩٣٤٨٥٠١١٢١٥٥١٦٥٩١٦٤٩٦٧٢٠٨٤٢٣٤٦٢٨٤
٢٠٠٩٤٧٩٧٢٠٢٨٠٦٧١٩٧٩٤١١٠١٧٧٩٧٦١١٠٠٠٨٦٩٢٢١٦٤٣٥٨١٨٩
٢٠١٠٥٧٩٢٣١٤٠٦٧٥١٧١٠٢١٤٤١٩١٧١٦١١٠٥٣٦٧٦١٩٥٢٦٣٧٩٧٧٧

* تشمل قروض الكھرباء ومقدارھا  ٣٧.٩  مليار لایر التي يشرف على إدارتھا صندوق اإلستثمارات العامة إعتباراً من عام ١٩٨٨م، 

 والتي تم دفع جزء منھا لتنخفض إلى ٢٥.١ مليار لایر في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤.٥ مليار لایر في عام ١٩٩٩م.  

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

  (مليون لایر)    

ـة  األصــــــــــــــــول الــــنـــقـــــــديـــــــــــ

جدول رقم ١(أ) : المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية : الموجودات
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ـن:  اإلقـتـراض م

إجماليالخصوماإلحتياطياتمؤسسةجھاتالمصارفنھاية

المطلوبات األخرىالتخصصيةالحكومةالنقدأخرىالمحليةاإلحتياطيالفترة

١٩٨٧١٨٩٤٣٨٩٥٤٠١٧٠٣٥٠١٩٤٦٩٣٣١٩٧٥٧١

١٩٨٨١٨٩٤٩٨٩٥٤٠١٨٠٠٠٢٠٦٦٦٥٩١٩٧٣٣٥

١٩٨٩١٨٦٩٩٨٩٥٤٠٣١٠٨٠٢٠٨١٠٩٦٥١٩٩١٦٥

١٩٩٠١٨٩٧٤٨٩٥٤٠٢٤٠٨٧٢٠٦١٢٨٣٣٢٠٣٧٨٠

١٩٩١١٩٠٢٥٥٩٥٤٠٢٨٠١١١٠٢٠٦١٦٥٤٣٢٠٨٠٠٧

١٩٩٢١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٣٠٢٠٧٢٠٦٢٠٩٠٧٢١١٦١٥

١٩٩٣١٨٩٤٩٨٩٥٤٠٢٥٠٢٥٧٢٠٦٢٣٢٢٨٢١٣٩٤٣

١٩٩٤١٩٠٢٥٢٠٠٢٣٠٢٠١٠٢٠٦٢٥٢٣٣٢١٥٧٤٤

١٩٩٥١٩٠٢٥٢٠٠٢٢٠٣٠٨٢٠٦٣٠٤٧٤٢٢٠٩٩١

١٩٩٦١٩٠٢٥٢٠٠١٨٠٤٨٠٢٠٦٣٧٠٩٠٢٢٧٦١٣

١٩٩٧١٧٧٤٦٧٠٠١٥٠٥١٠٢٠٦٤١٦٠٠٢١٩٣٣٩

١٩٩٨١٧٧٤٦٧٠٠١٦٠٤٩٠٢٠٦٤٦٩٥٢٢٢٤٦٩٠

١٩٩٩١٦٧٧٣٧٠٠١٨٠٤٩٢٢٠٦٣٨٣٢٠٢٠٦٣٣١

٢٠٠٠١٦٧٥٧٠٠٠١٩٠٥٧١٢٣٠٣٤٥١٣٢٠٢٣٩١

٢٠٠١١٦٧٥٧٠٠٠١٤٠٥١٤٢٣٠٣٦٨٢٩٢٠٤٦٩٩

٢٠٠٢١٦٧٥٧٠٠٠١٦٠٠٦٠٢٣٠٣٨٧٦٧٢٠٦٦٤٣

٢٠٠٣١٧٨٢٧٠٠٠٩٠٠٦٠٢٣٠٤٢٦٠٢٢٢١١٧١

٢٠٠٤١٧٨٨٣٦٠٠١٠٠٤٧١٧٢٣٠٤٢٨٩٦٢٢٢٠٣٦

٢٠٠٥١٨٤٤٧٧٠٠١٠٠٢٤٧٢١٨٢٣٠٥٦٣٨٢٢٤١٥٦٤

٢٠٠٦١٩٩٥٢٧٠٠١٥٠٢٠٨٠٠٢٢٥٧١٥٧٨٢٧٣٤٢٤

٢٠٠٧٢٢٧١٩٣٠٠٢٢٠٢٧٣٤٠٢٢٥٨٩٦١٧٣١٩٧٩١

٢٠٠٨٢٣١٣٦٨٠٠١١٠١٠١٢٥٣٣٢٢٥١٠٤٥٢٣٣٤٦٢٨٤

٢٠٠٩٢٣٩٣٦٨٠٠١٨٠١٠١٩١٠٢٢٥١٠٨٣٨٦٣٥٨١٨٩

٢٠١٠٣٠٣٩٨٢٠٠٣٠٠١٠٥٠٤٠٢٢٥٦٥٠٣٦٣٧٩٧٧٧

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم ١(ب) :  المركز المالي الموحد لمؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية: المطلوبات

 مستـحقـات الى: 

  (مليون لایر) 

رأس 
المال 
المدفوع

جھات 
أخرى
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١٩٨٧١١٧٨٤٥٦٢٤٣٠١١٤٢٣٨٠٦٩٤٣٠١٦٧١٦٧

١٩٨٨١١٢٠٤٥٧٤٤١٧٠٧٣٩٩٣٦٩٧٥١١٦٥١١٤

١٩٨٩١٠٦٨٦٦١٧٤٢٩١٥٤٠٢٦٦٩٦٩٦١٦٥٨٢٥

١٩٩٠٩٥١٠٦٠٩٣٨٣٥١٣٩٠٣٦٩٢٠٦١٥٩٤٦٣

١٩٩١٩٦٢٩٦١١٣٦٥٩٦٤٢٢٥٦٥٦٨٧١٥٤٦٣٢

١٩٩٢٩٠٤٣٦١٠٣٤٢٠٤٤٧٩٧٦٦٥٤٧١٥٣٠٨٧

١٩٩٣٨٦٨٧٦٦٠٣١٩٧٣٥٢٩٩٦٦٧٨٢١٥١٢٨٦

١٩٩٤٨٤٦٠٦٥٩٢٩٧٢١٥٩٢٨٦٩٠٠٩١٥١٦٦٣

١٩٩٥٨١٤٣٦٦٠٢٧٥٢٠٧٢٢٠٧٠٢٨٦١٥١٧١٤

١٩٩٦٧٧١٢٦٧٥٢٥٨٠٢٨٣٧٢٧٠٤٣٨١٥٠٨٨٤

١٩٩٧٧٦٣٥٧٠٩٢٣٥٨٧٩٣٠١٧٠٤٠٨١٣٦٧٣٩

١٩٩٨٨٠٢٤٧٧١٢٢٣٥٢١٠٢٢٣٦٩٨٨٨١٣٦٣٥٨

١٩٩٩٨١٩٥٧٦٢٢١٨٥٢١٠٣٥٣٦٩٨٩٢١٢٥٥٥٤

٢٠٠٠٨٠٧٤٧٧٧٢٠٨٠٥١٠٢٦٠٦٩٥٣١١٢٣٩٤٨

٢٠٠١٨٦٠٧٧٨٦٢١٠٨٦٩٦٠٣٦٩٣٧٣١٢٣٩٥٤

٢٠٠٢٩٤١٤٨١٩٢٥٥٦٧٩٢٨٠٦٨٧١١١٢٨٢٩١

٢٠٠٣٩٥٠٢٩٦٢٢٦٤٠٢٩٢٢٠٦٩٤٠٨١٢٩٩٩٣

٢٠٠٤٩٢١٦١٠١٠١٥٨٨٥٩٤٨١٦٨٩٩٦١١٩٠٨٧

٢٠٠٥٩١٨٠١٠٦٣١٧٤٦٩٩٨٤٥٦٨٨٨٩١٢٠٩٤٧

٢٠٠٦٩٤٥١١٣١٣١٧٨١٨١١١٣٨٧١٢٤١١٢٥٤٦١

٢٠٠٧٩٤٣٢١٧٩٩٢٢٥٦٧١٣٨٥٧٧٣٣٩٣١٣٥٥٤٧

٢٠٠٨٩٥١٨٩٨٦٤٢٨٧١٦١٧١٧٢٧٥٣٩٤١٥٥١٦٥

٢٠٠٩٩٤٧٧١٤١٧٥٤٢١٤٦٢٠٨٩٠٧٦٧٨٨١٧٧٩٧٦

٢٠١٠٩٣٧٨١٤٥٩٩٥٠٨٨٢٢٤٧٦٠٧٧٥٩٧١٩١٧١٦

* تشمل قروض الكھرباء ومقدارھا  ٣٧.٩  مليار لایر التي يشرف على إدارتھا صندوق اإلستثمارات العامة إعتباراً من عام ١٩٨٨م،

والتي تم دفع جزء منھا لتنخفض إلى ٢٥.١ مليار لایر في عام ١٩٩٧م، وإلى ١٤.٥ مليار لایر في عام ١٩٩٩م.

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٢) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصة الحكومية (القروض القائمة )

صندوق 
اإلستثمارات 
العامة

المجموع* السنة

  (مليون لایر)    

صندوق التنمية 
الزراعية

سعودي  البنك ال
للتسليف 
واإلدخار

صندوق التنمية 
سعودي الصناعية ال

صندوق التنمية 
العقارية
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١٩٨٧٦٩٤٢٧٣٣٨٢٥٤٢٣٩٧٢٥٨٦٣

١٩٨٨٦٢٧٢٨٨١٣٠٤٤٠٣٣٨٩٤٨٧٤

١٩٨٩٦٥١٣٢٤٢٥٢٠٨٢٨٢٩٧٨٧٣٠١

١٩٩٠٦٦٤٢٧٤٣٦٤٦٦٧٢٤٤٥٤٤١٤

١٩٩١٦٠١٢٧٦٤٤١٠٥٠١٧٤٠٣٧١١

١٩٩٢٦٩٠٢٨٠٢٠١١٧٩٢٦٧٨٤٨٤٧

١٩٩٣٧٦٩٣٣١٦١٠٥٥٣٢٣٥٥٣٩٧

١٩٩٤٥٤٧٢٨٣٠١٣٤١٤٧٦١٦٩٣٢

١٩٩٥٣٦٣٢٩٦١١٨٢٠٠٦٣٧٣٢٦٥١٤

١٩٩٦٢٦٢٣١٥٣٠٠٢٠٠٢٢٤٠١٥٢٨٠

١٩٩٧٤٣٠٣٣٧٥٤٢٢٠١٢٢٢٢٨٥٥٤٩

١٩٩٨٦٠٥٣٥٣٩٣٠١٩٢٢١٦٣٣٥٤٤٣

١٩٩٩٦٩١٣٠٤١١٨٥١٢٤٦٢٢٦٥٥٦٩١

٢٠٠٠٧٩٠٣٢١١٠٧٨١٠٨٣١٨٨١٥١٥٣

٢٠٠١١١٠٤٣١٨١٧٥٩٩٦٥٢٢٣٢٦٣٧٨

٢٠٠٢١٣٢٠٣٤٨٥٣٦٤١٢٢٠٢٢٦٤١٠٥١٦

٢٠٠٣٦٦٥٥١٢١٣٥٢١٣١٢٢٢٦١٦١٠٢

٢٠٠٤٦٥٢٤٥٢٨٤١١٧٦٨١٧٧٣٥٤٨٦

٢٠٠٥٩٧٧٤٩١٢٥٨٢٢١٥٦٢٥١٦٨٧٢١

٢٠٠٦٧٢٣٧٣٦١٨٢٠٢٩٥١٣٩٦٥١٠١٩٥

٢٠٠٧٦٦٥١٠٤٠٧٠٠٦٤٢٤٤٣٥٥٨١٦٥١٢

٢٠٠٨٦١٦٩١٩٠١٠٧٥٠٥٠٥٦٤٩٨٨٣٠٦٠٠

٢٠٠٩٦٠٣٦٦٢٦١٥٥٠٢٤٦٥٩٥٢٧٩٣٢٦٦٩

٢٠١٠٦٢٢٤٣٩٦٩٣٤٠٦٥٠٢٦٧٥١٢٧٦١١

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٣) : مـؤســسات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (الـمـصـروفات)
  (مليون لایر)  

المجموعالسنة
صندوق 

اإلستثمارات 
العامة

صندوق التنمية 
الزراعية

سعودي  البنك ال
للتسليف 
واإلدخار

صندوق التنمية 
سعودي الصناعية ال

صندوق التنمية 
العقارية
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١٩٨٧١٣٣١٢٧٧٨٣٤١٠١٣٢٩٦٥٦٤٢٠

١٩٨٨١٢٠٧٢٧٦١٤٣٣٩٤٣٣٠٦٨٦٩٢٧

١٩٨٩١١٦٩٢٨١١٣١٢٧٩٥٣٠٣٣٦٥٩٠

١٩٩٠١٨٤٠٢٨٣٢٤٤٧٧٩٠٢٩٣٥٨٢٩٥

١٩٩١٤٨٢٢٧٤١٧٩٩٧٢٨٥٢٥٩٨٥٤٢

١٩٩٢١٢٧٥٢٨٠٢٤١٢٦٠٧١٨١٩٦٣٩٢

١٩٩٣١١٢٥٢٨٢٢٢٣٧٥٥٣٣٠٠٠٧١٩٧

١٩٩٤٧٧٤٢٨٤٢٢٥٢٧١٣٢٥٣٣٦٥٥٥

١٩٩٥٦٨٠٢٩٥٢٣١٩٧١٤٢٤٥٥٦٤٦٣

١٩٩٦٦٩٤٣١٢٢٠١٨٨٤٩٢٢٤٨٦١٢١

١٩٩٧٥٠٧٣٠٣٢٧٥٧١٠٨٤٢٢٥٧٦٩٠٩

١٩٩٨٢١٥٢٩١٢١٦٤١٠٠٠٢١٥٤٥٨٢٤

١٩٩٩٥٢١٣١٢١٦٨٥١١١٦٢٢٦١٥٨٩٥

٢٠٠٠٨٥٣٣٠٧٢١٢٤١١٧٧٢٢٤٢٦٧٠٣

٢٠٠١٥٧٢٣١٤١٤٧٩١٦١٧٢٣٩٠٦٣٧١

٢٠٠٢٤٩٢٣١٤٨٨٤١٥٤١٢٢٩٠٥٥٢١

٢٠٠٣٥٢١٣٧٠٥١٧١٤٠٣٢١٩٩٥٠١٠

٢٠٠٤٨٨٩٤٠٣١١٣٥٨١٥٠٧٢١٨٥١٦٣٤٢

٢٠٠٥٩١٠٤٣٧٩٩٨١٧٩٢٢٦٢٢٦٧٥٩

٢٠٠٦٤٧٥٤٨٦١٤٧٢١٦٥٨١٨٢٩٥٩٢١

٢٠٠٧٦٨٤٥٥٤٢٢٥٦١٥٢٥٢٠٣٩٧٠٥٨

٢٠٠٨٥٢٩٨٧٨٤٦٠١١٧٤١٢٩٥٤١٠٧٠٣

٢٠٠٩٦٤٤٢٠٧٨٢٠٧٢١٥٤٥٣٨٥٥١٠١٩٤

٢٠١٠٧٢١٣٥٣٣١٠٣٦٢٦٣١٥٩٢٣١٣٨٤٤

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

سديدات) جدول رقم (٤) : مـؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (الت

  (مليون لایر)    

المجموعالسنة
صندوق 

اإلستثمارات 
العامة

صندوق التنمية 
الزراعية

سعودي  البنك ال
للتسليف 
واإلدخار

صندوق التنمية 
سعودي الصناعية ال

صندوق التنمية 
العقارية
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٥٥٧ ١٠٠٧-٤٧١ -٤٥٢-٤-١٩٨٧٦٣٧-

٢٠٥٣ ٣٢١-٥٠٣ -١٣٠٣ ١٢-٥٨٠ ١٩٨٨-

٧١١-٥٥ ٤٣١٢٠٨٣٣-٥١٨ ١٩٨٩

٣٨٨١ -٤٩٠ -١٢٣ -٢٠٨٣ -٩  -١١٧٦ ١٩٩٠-

٤٨٣١ -٣٥١٩ ٣٢٢-١٧٥٥ ١٩٩١١١٩٢-

١٥٤٦ ٥٧٣٨٥٩-٢٣٩٢ -١ -٥٨٥ ١٩٩٢-

١٨٠٠ ٥٠٢٢٣٦-٢٢٣١ ٥٠-٣٥٦ ١٩٩٣-

٦٢٩٢٢٢٨٣٧٧-٢٢٥٢ -١ -٢٢٧ ١٩٩٤

١٢٩٢١٢٧٦٥٠-٢٢٠١ ١-٣١٧ ١٩٩٥

٨٤١ ١١٥٣١٥٢-١٧١٨ ٣-٤٣٢ ١٩٩٦-

١٣٦٠ -٣٠ ٩٢٩-٢٢١٦ ٣٤-٧٧ ١٩٩٧-

٣٨٢ -٥٢٠ ٩٢٢-١٢٣٥ ١٩٩٨٣٩٠٦٢-

٢٠٣ ١٣٠٤-٥٠٠ -٩ ١٩٩٩١٧١-

١٥٤٩-٣٦١-٩٣-١٥١٠٤٧-٢٠٠٠٦٣-

٦-١٥٨-٢٠٠١٥٣٢٤٢٨٠٦٥٢

٤٩٩٥-٢٦-٢٠٠٢٨٢٨٣٤٤٤٨٠٣٢١

٦١١٠٩٢-٢٠٠٣١٤٤١٤٣٨٣٥٩٠

١٠٨٥٦-٢٦١٤١٢-٤٨١٠٥١٧-٢٠٠٤٢٣٦-

١٩٦٢-٢٠٠٥٦٧٥٤١٥٨٤٣٦٤١٠٧

٢٠٠٦٢٤٨٢٥٠٣٤٩١٢٩٣٢١٣٥٤٢٧٤

٤٨٦٤٧٤٩٢٧١٩١٥٢٠٩٤٥٤-٢٠٠٧١٩

٢٠٠٨٨٧٨٣١٢٦١٤٩٣٣١٥٢٠٣٣١٩٨٩٦

٤٥٤٨١٣٤٣٠٣١١٤١٤٢٤٢٢٤٧٥-٢٠٠٩٤١

٩٩٨٦٣٨٣٠٤٣٨٧١٨٢٨١٣٧٦٧-٢٠١٠

المصدر : مؤسسات اإلقراض المتخصصة الحكومية.

جدول رقم (٥) : مــؤســسـات اإلقراض المتخصصـة الحكومية (صــافي اإلقـــراض)
  (مليون لایر) 

المجموعالسنة
صندوق 

اإلستثمارات 
العامة

صندوق التنمية 
الزراعية

سعودي  البنك ال
للتسليف واإلدخار

صندوق التنمية 
سعودي الصناعية ال

صندوق التنمية 
العقارية



 إحصاءات المالية العامة                       ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٦٨

رقم الصفحةالـــجدول

لة  (حسب القطاعات) ١- ٢٦٩تقديرات الميزانية السنوية للدو

لة ٢- سنوية للدو ٢٧٢اإليرادات والمصروفات الفعلية ال

القسم الخامس

إحصاءات المالية العامة
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 ١١/١٤١٠(٣)١٤٠٢/١٤٠١٠٣/١٤٠٢٠٤/١٤٠٣٠٥/١٤٠٤٠٦/١٤٠٥٠٧/١٤٠٦٠٨/١٤٠٧٠٩/١٤٠٨
١٢/١٤١١   القطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات

١٩٩٠ & ١٩٨٨١٩٨٩١٩٩١(٢)١٩٨٧(١)١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥

اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات(أ) 
يرادات النفطية ----٣٣٣٩٦٨٢٧٠٥٧٩١٦٤٤٩٦١٦٤٥٠٠١٥٤٢٥٠٧٤١٨٣٧٣٥٢٥  اإل
خرى يرادات أ ----٦٠٣٢٤٢٨٢١٦٠٥٠٤٤٩٦٠٠٤٥٧٥٠٣٢٧٤٣٣١٧٧٥  إ

----٣٤٠٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٢٥٠٠٠٢١٤١٠٠٢٠٠٠٠٠١٠٦٩٢٦١٠٥٣٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــوع

المصروفـــــــــــــــــــــــــــات(ب) 
٢٦٢٤٨٣١٨٦٤٢٧٧٣٦٣٠٤١٣٢٤٥٣٣٢٣٦٨٩٢٣٣٨٨٢٤٠٠٤٥٦٣٩٢ تنمية الموارد البشـرية

صاالت ٣٥٣٤٣٣٢٥٣٣٢٤٩٥٠٢٢١٧٥١٤٤٩٧١٠٩٠٤٩٤٩٣٨٥١٦١٧٤٢٠ النقل واإلت
٢٢٦٧٩٢٢٠٤٥١٣٢٠٢١٢٥٣٣٩٠٨١٦٦١٥٥٨٨٨٥٠٣٩٩١٨٤ تنمية الموارد اإلقتصـادية

١٣٧١٦١٧٠١٠١٣٥٩١١٦١٣٤١٢٨٩٢١١٠٩٤١٠٨٠٦١٠٦٣٤٢٤٤٩٢ الصحة والتنمية اإلجتماعيـة
١٤١٢٦١١٧٠٥٩٥٨٢٩٨٣٣٦٩٢٤٤٢٩٩٣٥٥٥٢٨٠٧٤٩١٢ تنمية تجھيزات البنية األساسـية

ية ٢٦٢٩٢٢٦٢٢٤١٩٠٧٠١٧٠٦٣١١٨٩٠٨١١٠٧٠١٧٥٤٣٠١١٨٨٢ الخدمات البلد
٨٢٥٣٣٩٢٨٨٩٧٥٥٦٥٧٩٨٩٢٦٣٩٥٦٥٤٢٢٦٥٠٠٨٠٤٧٨١٢١٢٢٦٦٦ الدفاع  واألمن القومـي

٤٣١١٣٤٤٥٨٦٤٧٢١٨٤٣٩٢٨٣٨٥٨٤٣٠٩٧٤٢٥٠٥٨٣١٣٤٥١٠٠٤٨٠
٢١٢٣--٢٤٨٥٠٢٣٣٨٢٢٠٠٠٠١٧٥٠٠٩٣٠٠٣٥٩٠٥٩٠

٩١٠٠١١١٦٢٩٠٨٦١٠٥٢٩٨٣٤٣٦١٤٥٥٣٢٥٤٨٧٣١٠٠٥٠ اإلعــانـــــات 

٢٩٨٠٠٠٣١٣٤٠٠٢٦٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠١٥٩٦٤٦١٤١٢٠٠١٤٠٤٦٠٣٥٩٦٠١المجمـــــــــــــــــــــــــوع
-----٣٥٩٠٠-٠٥٢٧٢٠-٤٥٩٠٠-٤٢٠٠٠٠٣٥٠٠٠(الفائض / العجز) المتوقع

 (--) : غير متوفر.فيما يخص ميزانية  ١٤٠٧/١٤٠٦ ( ١٩٨٦م ) انظر صفحة ٢٩ من تقرير عام ١٤٠٦ (١٩٨٦م).(١)
تالي ، (٢) عام ال إعتباراً من ميزانية ١٤٠٨/١٤٠٧  ( ١٩٨٧م )  تبدأ السنة المالية من اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام وتنتھي فى اليوم التاسع من برج الجدي من ال

تالي . عام ال بينما كانت السنة المالية في السنوات السابقة تبدأ في شھر رجب من كل عام وتنتھي بنھاية شھر جمادى الثانية من ال
تم دمج إعتمادات ١٤١٢/١٤١١ ( ١٩٩١م )  مع ميزانية ١٤١١/١٤١٠ ( ١٩٩٠م )  وإعتبارھا ميزانية واحدة  حيث لم  تصدر ميزانية للسنة المالية ١٤١٢/١٤١١ (١٩٩١م) .    (٣)

  (  مليون لایر  )   

نود العامـة مرافق والب اإلدارة العامة وال
ية المتخصصة(٤) مؤسسات اإلقراض الحكوم

تقديرات الميزانية السنوية للدولة ( حسب القطاعات ) جدول رقم (١) :
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 ٢١/١٤٢٠ ٢٠/١٤١٩ ١٩/١٤١٨ ١٨/١٤١٧ ١٧/١٤١٦ ١٦/١٤١٥ ١٥/١٤١٤ ١٤/١٤١٣ ١٣/١٤١٢
  القطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات

١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠(٥)١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤

اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات(أ) 
ية يرادات النفط ١١٧٦٩٣١٢١٧٠٣٨٦٩٣٣١٠١٤٦١٩٩٦٠٦١٢٩٤٤٤١٣٦٨٠٠٧٥٨٨١١١٧٨٩٥  اإل
خرى يرادات أ ٣٣٣٠٧٤٧٤٤٧٣٣٠٦٧٣٣٥٣٩٣١٨٩٤٣٤٥٥٦٤١٢٠٠٤٥١١٩٣٩١٠٥  إ

١٥١٠٠٠١٦٩١٥٠١٢٠٠٠٠١٣٥٠٠٠١٣١٥٠٠١٦٤٠٠٠١٧٨٠٠٠١٢١٠٠٠١٥٧٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــوع

المصروفـــــــــــــــــــــــــــات(ب) 
٣١٨٥٥٣٢١٢١٢٩٢٢٦٢٦٩١٢٢٧٥٣٦٤١٥٩٥٤٥٤٩٨٤٢٧٩٢٤٩٢٨٤تنمية الموارد البشـرية

صاالت ٨٤٥٢٨١٩٧٦٨٥٥٦١٩٩٦٣١٠٦٨٩٠٨٥١٧٥١٩٧٥٥٣٤النقل واإلت
٤٦١٥٥٠٦٣٤٢٨٤٣٨٥٥٤٥٤٤٤٧٣٣٥٨٢٠٤٤١٨٥٩٥٥تنمية الموارد اإلقتصـادية

١٣٥٣٤١٣٦٢٦١١٢٥٩١٠١٦١١٠١١٠١٤٣٦٦١٦٣٩٠١٥١٥٢١٦٣٨١الصحة والتنمية اإلجتماعيـة
٢٠٩٠٢٠٧٨١٥٨٠١٣٩٥١٣٥٦١٥٨٨٢١٦٠١٧٠٧٢٠٦٧تنمية تجھيزات البنية األساسـية

ية ٥٩٢٢٦١٢١٥٢٢٤٤٨٨٠٤٨٩٣٥٤٤٥٦٥٤٦٥٤٠٠٥٧١٠الخدمات البلد
٥٧٦٠١٦١٦٩٢٥٣٥٤٩٤٩٥٠١٥٠٠٢٥٦٧٩٧٥٧٨٢٣١٦٨٧٠٠٧٤٨٦٦الدفاع  واألمن القومـي

٤٩١٧٦٥٨١٧١٤٠٥٣٠٣٩٧٠٦٣٧٩٥٢٣٠٨٣٦٢٥٠٦٧١٦٤٥٨١٩٢٧٧
٦٤٨٧١٤٥٢٣٤٧٦٤١٥٤٣٩٥٠٠٤٢٠٤٣٦

٧١٠٧٩١٦٧٦٩٧٠٦٩١٥٦٨٥٩٧١٣٣٧٢٧١٤٧٥٦٥٤٩٠ اإلعــانـــــات 

١٨١٠٠٠١٩٦٩٥٠١٦٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٥٠٠٠٠١٨١٠٠٠١٩٦٠٠٠١٦٥٠٠٠١٨٥٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــوع
-٢٨٠٠٠-٤٤٠٠٠-١٨٠٠٠-١٧٠٠٠-١٨٥٠٠-١٥٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٧٨٠٠-٣٠٠٠٠(الفائض / العجز) المتوقع

  (  مليون لایر  )   

نود العامـة مرافق والب اإلدارة العامة وال
ية المتخصصة(٤) مؤسسات اإلقراض الحكوم

تقديرات الميزانية السنوية للدولة ( حسب القطاعات ) جدول رقم (١) : تابع (٢)
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 ٣٣/١٤٣٢ ٣٢/١٤٣١ ٣١/١٤٣٠ ٢٩/١٤٢٨ ٢٨/١٤٢٧ ٢٧/١٤٢٦ ٢٦/١٤٢٥ ٢٥/١٤٢٤ ٢٤/١٤٢٣ ٢٣/١٤٢٢ ٢٢/١٤٢١
  القطــــــــــــــــاعــــــــــــــــــات

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات(أ) 
ية يرادات النفط ١٦٩٠٠٠٩٧٠٠٠١١٠٠٠٠١٤٥٠٠٠٢٢٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٣٣٠٠٠٠٣٧٠٠٠٠٣٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٦٨٠٠٠  اإل
خرى يرادات أ ٤٦٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠٥٥٠٠٠٦٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠٠٠٩٠٠٠٠٧٠٠٠٠٧٢٠٠٠  إ

٢١٥٠٠٠١٥٧٠٠٠١٧٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٩٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٤٥٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٠٠٠٠٥٤٠٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــوع

المصروفـــــــــــــــــــــــــــات(ب) 
٥٣٠١٠٤٧٠٣٧٤٩٦٠٩٥٥٨٣٢٦٩٨٩٩٨٧١٦٤٩٦٤٨٣١٠٤٦٠٠١٢١٩٤٢١٣٧٤٤٠١٤٨٣٠٧ تنمية الموارد البشـرية

صاالت ٥٧٣٢٥٤٦٤٥٦٣٤٦٣٥٢٨٦٢٩٩٨٠٤١١٣٢٩١٢١٤٣١٤٦٤٢١٦٤٤٢١٧٣٣٤ النقل واإلت
٥٦٢٩٤٩٦٩٦٩٢٧٧٠٢٠١٠٥١٦١٢٤٥٤١٣٩٠٢١٦٣١٧٢١٦٩٢٢٩٢٨٨٣٢٩٣٨ تنمية الموارد اإلقتصـادية

١٨٠٨٩١٨٩٧٠١٦٧٦٧١٧٩٧١٢٣٠٥٧٢٦٧٩٨٣١٠١٠٣٤٤٢٦٤٠٤٢٦٤٦٦٠٠٥٢٤٤٧ الصحة والتنمية اإلجتماعيـة
٢٥٣٢٢٦٩٣٢٥٤٤٢٦٢٠٣٢٩٢٤٥٥٥٥١٨٨٦٣٨٤٧٧٦٢٨٤٣٨٨٩١٨ تنمية تجھيزات البنية األساسـية

ية ٧٢٢٤٧٩٦٥٥٣٩٣٦١٩٢٨٩٧٦١١٥٨٨١٣٥٧٦١٤٩٥٤١٦٥٠٩١٨٧٤٨٢١٢٠١ الخدمات البلد
٧٨٨٥٠٦٩٣٨٢٧٠٣٠٣٧٨٤١٤٩٥١٤٦١١٠٧٧٩١٣٢٩٢٢١٤٣٣٣٦١٥٤٧٥٢١٦٩٦٦٧١٨١٩٩١ الدفاع  واألمن القومـي

٣٧٣٧٢٣٩٣١٦٤٤٨٤٨٤٩٩٣٦٥١٦٦٥٦٢٨١٤٦١٧٥٦٦٣٠٣١٧٩١٤٨٩٢٠١٧٩٣٨٢٠
٤١١٣٧٣٣٧٥٣٨٧٥٠٢٥٧٥١٠٢٦٤٧٩٥٢٤٥٩٦٦٣٥

٦١٥١٥٨٣١٦٦٠٠٥٢٧٦٨٣١٨٨٤٦٩١٢٨٠٨١٤٣٢٩١٧٦٠٢٢٠٧٦٤٢٢٤١٠ اإلعــانـــــات 

٢١٥٠٠٠٢٠٢٠٠٠٢٠٩٠٠٠٢٣٠٠٠٠٢٨٠٠٠٠٣٣٥٠٠٠٣٨٠٠٠٠٤١٠٠٠٠٤٧٥٠٠٠٥٤٠٠٠٠٥٨٠٠٠٠المجمـــــــــــــــــــــــــوع
-٤٠٠٠٠-٧٠٠٠٠-٠٥٥٠٠٠٢٠٠٠٠٤٠٠٠٠٦٥٠٠٠-٣٠٠٠٠-٣٩٠٠٠-٠٤٥٠٠٠(الفائض / العجز) المتوقع

تشمل التحويالت الى الصندوق السعودي للتنمية .(٤)
المخصص لقطاع النقل واإلتصاالت اليشمل المبلغ المخصص لتوسعة الھاتف ومقداره  ٢١٧٥  مليون لایر حيث تم تمويله عن طريق اإليرادات مباشرة.(٥)

  المصدر:  وزارة المالية .

  (  مليون لایر  )   

نود العامـة مرافق والب اإلدارة العامة وال
ية المتخصصة(٤) مؤسسات اإلقراض الحكوم

تقديرات الميزانية السنوية للدولة ( حسب القطاعات ) تابع (٣) جدول رقم (١) :
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اإليـرادات 
النفطية

ايـرادات 
اإلجمالياخرى

المصروفات
 الجارية

المصروفات
سمالية اإلجمالي الرأ

(٩٠/١٣٨٩) ١,٨-١٩٦٩٥١١٩٥٤٩٥٦٦٨٣٨٥٣٢١٧٥٦٠٢٨٣٦٠-
(٩١/١٣٩٠) ١٩٧٠٧١٢٢٨١٨٧٩٤٠٣٩٨٩٢٣٠٤٦٢٩٣١٦٤٧٧,٣
(٩٢/١٣٩١) ١٩٧١٩٦٨٥١٤٣٥١١١٢٠٤٧٥٦٣٣٧٤٨١٣٠٢٩٩٠٩,٨
(٩٣/١٣٩٢) ١٩٧٢١٣٤٨٠١٨٨٨١٥٣٦٨٥٦٥٤٤٥٠٤١٠١٥٨٥٢١٠١٣,٦
(٩٤/١٣٩٣) ١٩٧٣٣٩٢٨٥٢٤٢٠٤١٧٠٥٨٤٧٠١٠١٢٥١٨٥٩٥٢٣١١٠٤٣,٢
(٩٥/١٣٩٤) ١٩٧٤٩٤١٩٠٥٩١٣١٠٠١٠٣١٥٢٠٧١٩٨٣٢٣٥٠٣٩٦٥٠٦٤٤٠,٧
(٩٦/١٣٩٥) ١٩٧٥٩٣٤٨١٩٩٠٣١٠٣٣٨٤٣٧٩٣١٤٣٣٠٤٨١٢٣٥٢٢١٤٩١٣,٥
(٩٧/١٣٩٦) ١٩٧٦١٢١١٩١١٤٧٦٦١٣٥٩٥٧٧٣٦٢١٥٤٦٥٢١٢٨٢٧٣٧٦٨٤٣,٤
(٩٨/١٣٩٧) ٢,٨-١٩٧٧١١٤٠٤٢١٦٦١٧١٣٠٦٥٩٧١٤١٧٦٦٦٣١١٣٨٠٤٨٧٣٨٩-
(٩٩/١٣٩٨) ٦,٠-١٩٧٨١١٥٠٧٨١٦٤٢٧١٣١٥٠٥٨٣٤٨٨٦٤٤٨٤١٤٧٩٧٢١٦٤٦٧-
(٠٠/١٣٩٩) ١٩٧٩١٨٩٢٩٥٢١٩٠١٢١١١٩٦١٠٢٤٤٧٨٣٢٧٧١٨٥٧٢٤٢٥٤٧٢٦,٨
(٠١/١٤٠٠) ١٩٨٠٣١٩٣٠٥٢٨٧٩٥٣٤٨١٠٠١٣٢٦٦١١٠٤٠٩٤٢٣٦٧٥٥١١١٣٤٥٢٠,٤
(٠٢/١٤٠١) ١٩٨١٣٢٨٥٩٤٣٩٤١٢٣٦٨٠٠٦١١٣٦٣٦١٧١٠١٤٢٨٤٦٥٠٨٣٣٥٦١٣,٤
(٠٣/١٤٠٢) ١٩٨٢١٨٦٠٠٦٦٠١٧٦٢٤٦١٨٢١٠٢٢٤٨١٤٢٦٦٤٢٤٤٩١٢١٢٧٠٠,٢
(٠٤/١٤٠٣) ٥,٣-١٩٨٣١٤٥١٢٣٦١٢٩٦٢٠٦٤١٩١٢٤٠٥٢١٠٦١٣٤٢٣٠١٨٦٢٣٧٦٧-
(٠٥/١٤٠٤) ١٠,٧-١٩٨٤١٢١٣٤٨٥٠١٦١١٧١٥٠٩١٢١٦٩٦٩٤٦٦٧٢١٦٣٦٣٤٤٨٥٤-
(٠٦/١٤٠٥) ١٣,٤-١٩٨٥٨٨٤٢٥٤٥١٤٠١٣٣٥٦٥١١٩٨٦٥٦٤١٣٩١٨٤٠٠٤٥٠٤٣٩-
(٠٧/١٤٠٦) ١٨,٩-١٩٨٦٤٢٤٦٤٣٤٠٣٤٧٦٤٩٨٩٨٨٩٤٣٨٥٢٨١٣٧٤٢٢٦٠٩٢٤-
(٠٨/١٤٠٧) ٢٥,٣-١٩٨٧٦٧٤٠٥٣٦٤٠٦١٠٣٨١١١٣٤٤١٩٥٠٥٠٠١٨٤٩١٩٨١١٠٨-
(٠٩/١٤٠٨) ١٧,٠-١٩٨٨٤٨٤٠٠٣٦٢٠٠٨٤٦٠٠١١٦٢٨٣٢٤٥٧٣١٤٠٨٥٦٥٦٢٥٦-
(١٠/١٤٠٩) ١١,٣-١٩٨٩٧٥٩٠٠٣٨٧٠٠١١٤٦٠٠١١٨٣٠٣٣٦٥٦٧١٥٤٨٧٠٤٠٢٧٠-
 (١)١٩٩٠ - ١٩٩١
١٨,٤-١١/١٤١٠٢٤٦٢٩٧٧٠٣٤٢٣١٦٦٣٩٣٧٧٢٠٥١١٠٢٢٠٤٨٧٤٢٥١٧٠٧٨٦-١٢/١٤١١-
(١٣/١٤١٢) ١٣,٦-١٩٩٢١٢٨٧٩٠٤٠٨٥٧١٦٩٦٤٧١٦٢٣٥٠٧٦٦٣٧٢٣٨٩٨٧٦٩٣٤٠-
(١٤/١٤١٣) ٩,٤-١٩٩٣١٠٥٩٧٦٣٥٤٦٩١٤١٤٤٥١٨٤٨٧٨٣٠١٢١٨٧٨٩٠٤٦٤٤٥-
(١٥/١٤١٤) ٦,٩-١٩٩٤٩٥٥٠٥٣٣٤٨٦١٢٨٩٩١١٦١٣٨٠٢٣٩٦١٦٣٧٧٦٣٤٧٨٥-
(١٦/١٤١٥) ٥,١-١٩٩٥١٠٥٧٢٨٤٠٧٧٢١٤٦٥٠٠١٤٨٧٧٦٢٥١٦٧١٧٣٩٤٣٢٧٤٤٣-
(١٧/١٤١٦) ٣,٢-١٩٩٦١٣٥٩٨٢٤٣١٠٣١٧٩٠٨٥١٧١٢٥٨٢٦٨٥٩١٩٨١١٧١٩٠٣٢-
(١٨/١٤١٧) ٢,٦-١٩٩٧١٥٩٩٨٥٤٥٥١٥٢٠٥٥٠٠٢١٨٨٨٠٢٣٩٢٢٢١٢٧٢١٥٧٧٢-
(١٩/١٤١٨) ٨,٩-١٩٩٨٧٩٩٩٨٦١٦١٠١٤١٦٠٨١٧١١٦٣١٨٨٩٧١٩٠٠٦٠٤٨٤٥٢-
(٢٠/١٤١٩) ٦,٠-١٩٩٩١٠٤٤٤٧٤٣٠٠٧١٤٧٤٥٤١٦٧١٩٥١٦٦٤٦١٨٣٨٤١٣٦٣٨٧-

(٢)(٢١/١٤٢٠)٢٠٠٠٢١٤٤٢٤٤٣٦٤١٢٥٨٠٦٥٢١٦٩٥٨١٨٣٦٤٢٣٥٣٢٢٢٢٧٤٣٣,٢
 (٢٢/١٤٢١) ٣,٩-٢٠٠١١٨٣٩١٥٤٤٢٤٤٢٢٨١٥٩٢٢٣٥٠٨٣١٦٣٢٢٥٥١٤٠٢٦٩٨١-
(٢)(٢٣/١٤٢٢)٢,٩-٢٠٠٢١٦٦١٠٠٤٦٩٠٠٢١٣٠٠٠٢٠٣٥٠٠٣٠٠٠٠٢٣٣٥٠٠٢٠٥٠٠-
 (٢٤/١٤٢٣) ٢٠٠٣٢٣١٠٠٠٦٢٠٠٠٢٩٣٠٠٠٢٢٣٥٣٠٣٣٤٧٠٢٥٧٠٠٠٣٦٠٠٠٤,٥
(٢)(٢٥/١٤٢٤)٢٠٠٤٣٣٠٠٠٠٦٢٢٩١٣٩٢٢٩١٢٤٧٦٤٩٣٧٥٥١٢٨٥٢٠٠١٠٧٠٩١١١,٤
 (٢٦/١٤٢٥) ٢٠٠٥٥٠٤٥٤٠٥٩٧٩٥٥٦٤٣٣٥٢٨٤١٧٣٦٢٣٠١٣٤٦٤٧٤٢١٧٨٦١١٨,٤
(٢٧/١٤٢٦)٢٠٠٦٦٠٤٤٧٠٦٩٢١٢٦٧٣٦٨٢٣٢٢٤١١٧٠٩١١٣٩٣٣٢٢٢٨٠٣٦٠٢١,٠
(٢٨/١٤٢٧)٢٠٠٧٥٦٢١٨٦٨٠٦١٤٦٤٢٨٠٠٣٤٧١٩٩١١٩٠٤٩٤٦٦٢٤٨١٧٦٥٥٢١٢,٢
(٢٩/١٤٢٨)٢٠٠٨٩٨٣٣٦٩١١٧٦٢٤١١٠٠٩٩٣٣٨٨٨٣٩١٣١٢٣٠٥٢٠٠٦٩٥٨٠٩٢٤٣٢,٥
(٣١/١٤٣٠)٦,١-٢٠٠٩٤٣٤٤٢٠٧٥٣٨٥٥٠٩٨٠٥٤١٦٥٩٤١٧٩٨٤٠٥٩٦٤٣٤٨٦٦٢٩-

(٣)(٣٢/١٤٣١)٢٠١٠٦٧٠٢٦٥٧١٣٥١٧٤١٦١٦٤٥٥٠٤٣١٩٨٨٤٢٦٥٣٨٨٥٨٧٧٣١٥,٢

وإعتبارھا ميزانية واحدة  حيث لم  تصدر ميزانية للسنة  ( ١٩٩٠م ) ١٤١١/١٤١٠ مع ميزانية  ( ١٩٩١م تم دمج إعتمادات ١٤١٢/١٤١١ ( (١)

ً . المالية ١٤١٢/١٤١١  (١٩٩١م) .  شھرا ( ١٣ ) تم صرف رواتب (٢)

مليون لایر. ويشمل اإليداعات النقدية لجاري (١٧٠٥٧) الفائض ال يشمل المصروفات من المشاريع المصروفة من حسابات الفوائض (٣)

  الحكومـة بمبلغ (٧٣١) مليون لایر. 
 مالحظة : إعتباراً من ميزانية ١٤٠٨/١٤٠٧ تبدأ السنة المالية من اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام وتنتھي فى اليوم التاسع من برج الجـدي

من العام التالي، بينما كانت السنة المالية فى السنوات السابقة تبدأ من شھر رجب من كل عام وتنتھي بنھاية شھر جمادى الثانية من العام التـالي.
المصدر:  وزارة المالية.  

اإليرادات والمصروفات الفعلية السنوية للدولة : (٢) جدول رقم

يرادات  نسبة إجمالي اإل
لى  الفائض/العجز ا

لي  الناتج المح
االجمالي

    ( مليون لایر ) 

الفائض / 
لي العجز الفع

صروفات إجمالي الم

السنة
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رقم الصفحةالـــجدول

ـع السـكان ١- ٢٧٤الـرقـم القـياسي لتـكـاليــف المـعيــشة لجـمي

٢٧٥الـرقـم الـقـيـاسي ألسـعـار الجـمـلــة٢-

القسم السادس

األرقام القياسية لتكاليف المعيشة
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السنة

١٩٧٩٨٨,٦٧٨,٦١٠٣,٦١٢٣,٥١٠٥,٥٨٤,٣٥٢,٠١١١,٧١١١,٢
١٩٨٠٩٢,٥٨٤,١١١٦,٩١٢٣,٩١٠٥,٠٨٥,٣٥٤,٩١٠٩,٦١١٤,٧
١٩٨١٩٥,١٨٨,٥١٢٣,٩١٢٤,٠١٠٧,٧٨٥,٠٥٧,٤١٠٩,٧١١١,٧
١٩٨٢٩٦,٠٩٠,٢١٢٨,١١٢١,٤١٠٧,٨٩١,٤٥٩,٨١٠٨,٢١٠٥,٦
١٩٨٣٩٦,٢٩٠,٤١٢٨,٧١٢٣,٢١٠٦,٦٩٥,١٥٨,٢١٠٧,٠١١١,٠
١٩٨٤٩٤,٧٨٩,٨١٢٨,٩١١٩,٦١٠٥,٤٩٤,٩٥٧,٢١٠٠,٨١١٠,٩
١٩٨٥٩١,٨٨٧,٣١٢٢,٩١١٦,٠٩٩,٣٩٥,٨٥٧,١٩٦,٠١٠٤,٧
١٩٨٦٨٨,٩٨٦,١١١٩,٥١٠١,٩٩٥,٩٩٣,٦٨١,٣٩٣,٥١٠٦,٧
١٩٨٧٨٧,٥٨٤,٨١١٦,٩٨٧,٧٩٨,٩٩٤,٨٦٩,٢٩٥,٨١١٠,٥
١٩٨٨٨٨,٤٨٤,٩١١٣,٦٨١,٦١٠٠,٨٩٧,٤٧٦,٥٩٦,٥١١٣,٠
١٩٨٩٨٩,٢٨٦,٩١١١,٤٧٩,٧٩٩,٧٩٩,٣٨٠,٣٩٧,٦١١٠,٦
١٩٩٠٩١,٠٨٨,٢١١١,٥٧٩,٦٩٩,٤٩٨,٠٩٢,٧٩٦,٢١٠٥,٦
١٩٩١٩٥,٢٩٥,٠١١١,٣٨٣,٣١٠٢,٢٩٧,٥٩٧,٠٩٩,١١٠٦,٣
١٩٩٢٩٤,٨٩٨,٥١١٢,٦٨٤,٤١٠٣,٠٩٩,٢٨٥,٤١٠١,٢١٠٥,٣
١٩٩٣٩٥,٦٩٩,٨١١١,٧٨٨,٥١٠١,٩٩٩,٢٨٢,٥١٠١,٣١٠٦,٥
١٩٩٤٩٦,٣٩٨,٢١٠٩,٦٩٣,٧١٠٠,٥٩٨,٦٨٣,٦١٠١,٣١٠٨,١
١٩٩٥١٠١,١٩٨,٦١٠٨,٧١٠٠,٦١٠١,١٩٩,٦١٠١,٨١٠١,٨١٠٨,٣
١٩٩٦١٠٢,٠١٠٠,٧١٠٦,٨١٠١,١١٠٤,٨٩٨,٧١٠٠,٩١٠٢,١١٠٨,٧
١٩٩٧١٠١,٦١٠٢,١١٠٥,٤١٠٠,٤١٠٣,٠٩٨,٨٩٩,٨١٠٢,٢١٠٤,٩
١٩٩٨١٠١,٣١٠٣,٣١٠٤,٢٩٩,٩١٠٢,٦٩٩,٧٩٨,٦١٠١,٩١٠١,٣
١٩٩٩١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠
٢٠٠٠٩٨,٩٩٨,٠٩٥,٠١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,٢١٠٠,١٩٩,٧٩٩,٦
٢٠٠١٩٧,٨٩٧,٦٩٢,٩١٠٠,١٩٧,٣١٠٠,٧٩٦,٣٩٩,٥٩٨,٨
٢٠٠٢٩٨,٠٩٨,٠٩٢,٣١٠٠,٠٩٦,٨١٠٠,٨٩٦,٤٩٩,٣١٠٠,٨
٢٠٠٣٩٨,٦٩٨,٦٩١,٨١٠٠,٠٩٦,٢١٠١,٠٩٤,٨٩٨,٧١٠٣,٢
٢٠٠٤٩٨,٩١٠٣,٤٨٩,٦١٠٠,٣٩٤,٥١٠١,٤٩٤,٢٩٨,١١٠٣,٩
٢٠٠٥٩٩,٦١٠٦,٥٨٨,٣١٠٠,٠٩٤,٩١٠١,٤٩١,٨٩٨,٤١٠٦,٤
٢٠٠٦١٠١,٨١١٢,٢٨٧,٧١٠١,٠٩٥,٢١٠٢,٧٨٨,٩٩٨,٧١١٤,٦
٢٠٠٧١٠٦,٠١٢٠,١٨٥,٦١٠٩,٢٩٦,٤١٠٧,٠٨٨,١٩٨,٩١٢٠,٧
٢٠٠٨١١٦,٥١٣٧,٠٨٥,٩١٢٨,٣١٠٣,٨١١٢,٤٨٨,٣١٠١,٠١٣٣,٦
٢٠٠٩١٢٢,٤١٣٩,٦٨٦,٣١٤٦,٤١١٢,٦١١٣,٢٨٩,٢١٠٢,٣١٣٩,٣
٢٠١٠١٢٨,٩١٤٨,٤٨٥,٧١٦٠,٣١١٥,٧١١٣,٧٩٠,٢١٠٣,٢١٤٩,٦
٢٠١١

لربع األول ١٣٢,٣١٥٢,٩٨٥,٦١٦٧,٦١١٥,٣١١٤,٦٩١,٥١٠٣,٩١٥٥,٤ا

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

 (١٩٩٩=١٠٠)

األقمشة 
والمالبس 
واألحذية

األطعمة 
والمشروبات

الرقم 
عام القياسي ال

التأثيث 
المنزلي

الرعاية 
الطبية

جدول رقم (١) :  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان
للمدن الست عشرة مجتمعة

النقل 
واإلتصاالت

التعليم 
والترويح

السلع 
والخدمات 
األخرى

الترميم 
واأليجار 
والوقود 
والمياه
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١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧السنــــــــــــــــــــة

٧٩,٣٨٢,٣٨٨,٢١٠٠,٠١٠١,١١٠٢,٩١٠٦,٠١٠٧,٤١٠٨,٠١٠٩,٩١١٧,٩١١٧,٦١١٧,٦الرقم القياسي العـام

نات الحيـة١-  ية والحيوا ٨٠,٩٨٠,٧٨٣,٧١٠٠,٠١٠١,٢١٠٦,١١١١,١١١٢,١١١٣,٧١١٩,٩١٢٠,٥١٢٣,٠١٢٤,٢المواد الغذائ

لدخان٢-  ٩٥,٨٩٧,٨٩٧,٦١٠٠,٠٩٨,٨١٠١,١١٠٧,٨١٠٩,٩١١١,١١١١,١١١١,٢١١٢,٦١٢٠,٨المشروبات وا

عدا المحروقـات٣-  ٧١,٧٧٢,٣٨٣,٣١٠٠,٠١٠٦,٨١٢٣,٧١٣٣,٦١٢٦,٦١٣٠,٩١٢٨,٧١٣٢,٣١٤٢,٧١٤١,٠المواد األولية 

صلة٤-  مواد ذات ال ية وال ٩٤,٠٩٤,٤٩٥,٨١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٩٧,٨٩٦,٩٩٨,١١٩٤,١١٩٤,١١٩٤,١المحروقات المعدن

ية والنباتيـة٥-  ١٠٣,٤٩٢,٤٩٤,٥١٠٠,٠١٠٢,٥١٠٥,٧١٠٩,٧١١٠,٦١١٠,٠١١٣,٥١١٨,٦١١٩,١١١٩,٧الزيوت والدھون الحيوان

مواد ذات الصـلة٦-  ية وال ٧٧,٩٧٨,٨٨٣,٩١٠٠,٠٩٩,٩٩٩,٠٩٦,٧٩٣,٠٩٤,٦١١٠,٦١١٨,٦١١١,٤١١٥,٠المواد الكيميائ

مادة٧-  ٨٣,١٨٠,٩٨٥,٠١٠٠,٠١٠٢,٦١٠٤,٨١١٠,٢١١٦,٠١١٨,٢١١٦,٩١١٢,٠١١١,٠١١١,٠السلع المصنعة المصنفة حسب ال

٧٤,٢٨١,٦٨٩,٢١٠٠,٠١٠١,٦١٠٢,١١٠٧,١١١٠,٣١١١,٣١١١,٥١١٤,٠١١٣,٧١١٠,٥اآلالت ومعدات النقـل٨- 

٨٠,٥٨٣,٩٩٣,٤١٠٠,٠١٠٠,٠٩٩,٩١٠٠,٩١٠٢,٥١٠٣,٠١٠٣,٣١٠٤,٤١٠٢,٦٩٨,٩أصناف مصنعة متنوعة٩- 

٦٧,٧٨٠,٠٩٧,١١٠٠,٠٩٥,٤٩٤,٧٨٧,٢٨٤,٢٨٩,١٩٤,٩٩٥,٣٩٩,٢٨١,٨ سلع أخرى١٠-

جدول رقم (٢) : الرقم القياسي ألسعار الجملة
 (١٩٨٨ = ١٠٠)
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١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١السنــــــــــــــــــــة 
الربع األول 

١١٥,٤١١٥,٩١١٦,٣١١٦,٢١١٦,٢١١٧,٢١٢٠,٨١٢٤,٣١٢٥,٧١٣٢,٨١٤٤,٧١٤٠,٣١٤٦,٤١٥٠,٢الرقم القياسي العـام

نات الحيـة١-  ية والحيوا ١٢٤,٧١٢٣,٨١٢١,٠١٢٢,٩١٢٢,٦١٢٢,٨١٢٣,١١٢٧,٧١٣٢,٧١٤٧,١١٦٠,٥١٦٢,٠١٦٨,٣١٧١,٨المواد الغذائ

لدخان٢-  ١٢٧,٢١٢٧,٣١٢٧,١١٢٧,٤١٢٩,٠١٢٩,٢١٢٩,٨١٣٠,٢١٢٩,٠١٢٩,٧١٣١,٦١٣٥,٣١٥٠,٠١٥١,٢المشروبات وا

عدا المحروقـات٣-  ١٥١,٥١٥١,٩١٥٤,٢١٦٥,٢١٦٥,٦١٦٠,٨١٨١,٤١٨٩,٢١٨٤,٦١٩٣,٧١٩٣,٦١٨١,٧١٩٢,١٢٠٩,١المواد األولية 

صلة٤-  مواد ذات ال ية وال ١٩٤,١٢٠٨,١٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٢,٧٢١٥,٣١٩٢,٦١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨١٨٤,٨المحروقات المعدن

ية والنباتيـة٥-  ١٢٠,٧١٢٠,٢١١٠,٦١٠٧,١١٠٧,١١٠٨,٨١١١,٥١١٤,١١١٤,٧١١٨,٤١٣٣,٢١٣٦,٣١٣٧,٧١٤٤,٢الزيوت والدھون الحيوان

مواد ذات الصـلة٦-  ية وال ٩٩,١٩٩,٠١١٠,٥١٠١,٢١٠١,١١١٢,٠١٢٤,٧١٣٤,٦١٤٣,١١٥٦,٥١٧٨,٣١٤١,٧١٦٧,٦١٨٠,٥المواد الكيميائ

مادة٧-  ١١٠,٠١٠٨,٧١٠٧,٧١٠٧,٩١٠٨,٠١٠٧,٩١١٤,٩١١٧,٥١٢٠,١١٢٦,٣١٤٢,٠١٣٤,٣١٣٨,١١٤١,٠السلع المصنعة المصنفة حسب ال

١٠٦,٧١٠٦,٣١٠٧,٠١٠٧,٨١٠٧,١١٠٦,٢١٠٩,٠١١٠,٣١١٤,٥١١٩,٤١٢٦,٨١٢٦,٠١٢٦,٤١٣٠,٠اآلالت ومعدات النقـل٨- 

٩٥,٢٩٢,١٩١,٠٩١,١٩٢,٠٩٣,٣٩٥,٠٩٧,٨١٠٠,٩١٠٦,٥١٢٠,٦١٢٣,٠١٣٤,٨١٣٩,٣أصناف مصنعة متنوعة٩- 

٧٣,١٧٠,٦٧٠,٤٦٧,٦٧٦,٢٨٨,١٩٤,١١٠٤,٢١٢٧,٠١٤٥,٧١٧٢,٦١٩٦,٣٢٣٤,٦٢٦٢,٦ سلع أخرى١٠-

 مالحظات :
 - بدأت عمليات جمع أسعار الجملة فى يناير ١٩٨٥م . 

 - إعتباراً من الربع األول  ١٩٩١م قامت  مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بإصدار رقم قياسي جديد ألسعار الجملة بإعتبار عام ١٩٨٨م سنة أساس وقامت بربط الرقم القياسي الجديد باألرقام
    القياسية القديمة إبتداًء من عام ١٩٨٥م.  

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

الرقم القياسي ألسعار الجملة : ( ٢ ) جدول رقم ( ٢   تابع  (
 (١٩٨٨ = ١٠٠)



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٧٧

رقم الصفحةالـــجدول

٢٧٨التجــــارة الخارجيــــة  ( الصادرات  و الـواردات )١-

٢٧٩الصادرات حسب األقســـام الرئيسـة٢-

ـواردات  ٣- ٢٨٠تــصنـــيـــف الــــــــ

٢٨٣مصـــــــادر الــــــــــواردات ٤-

٢٩١جھــــــات الصــــــــــادرات  ٥-

القسم السابع

إحصاءات التجارة الخارجية



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٧٨

  نسبة التغير  نسبة التغير
صادرات(١)السنة  المئويةالـواردات(٢)المئويةال

٢٥٧٨--١٩٦٨٩١١٨--
١٩٦٩٩٤٩٦٤,١٣٣٧٨٣١,٠
١٩٧٠١٠٩٠٧١٤,٩٣١٩٧٥,٤-
١٩٧١١٧٣٠٣٥٨,٦٣٦٦٨١٤,٧
١٩٧٢٢٢٧٦١٣١,٥٤٧٠٨٢٨,٤
١٩٧٣٣٣٣٠٩٤٦,٣٧٣١٠٥٥,٣
١٩٧٤١٢٦٢٢٣٢٧٨,٩١٠١٤٩٣٨,٨
١٤٨٢٣٤٦,١-١٩٧٥١٠٤٤١٢١٧,٣
١٩٧٦١٣٥١٥٤٢٩,٤٣٠٦٩١١٠٧,٠
١٩٧٧١٥٣٢٠٩١٣,٤٥١٦٦٢٦٨,٣
٦٩١٨٠٣٣,٩-١٩٧٨١٣٨٢٤٢٩,٨
١٩٧٩٢١٣١٨٣٥٤,٢٨٢٢٢٣١٨,٩
١٩٨٠٣٦٢٨٨٥٧٠,٢١٠٠٣٥٠٢٢,٠
١٩٨١٤٠٥٤٨١١١,٧١١٩٢٩٨١٨,٩
١٣٩٣٣٥١٦,٨-١٩٨٢٢٧١٠٩٠٣٣,١
١٣٥٤١٧٢,٨-١٩٨٣١٥٨٤٤٤٤١,٦-
١١٨٧٣٧١٢,٣-١٩٨٤١٣٢٢٢٠١٦,٥-
٨٥٥٦٤٢٧,٩-١٩٨٥٩٩٥٣٦٢٤,٨-
٧٠٧٨٠١٧,٣-١٩٨٦٧٤٦٧٨٢٥,٣-
١٩٨٧٨٦٨٨٠١٦,٣٧٥٣١٣٦,٤
١٩٨٨٩١٢٨٨٥,١٨١٦٠٧٨,٤
١٩٨٩١٠٦٢٩٤١٦,٤٧٩٢٧٨٢,٩-
١٩٩٠١٦٦٣٣٩٥٦,٥٩٠٢٨٢١٣,٩
١٩٩١١٧٨٦٣٦٧,٤١٠٨٩٣٤٢٠,٧
١٩٩٢١٨٨٣٢٥٥,٤١٢٤٦٠٦١٤,٤
١٠٥٦١٦١٥,٢-١٩٩٣١٥٨٧٧٠١٥,٧-
١٩٩٤١٥٩٥٩٠٠,٥٨٧١٩٢١٧,٢-
١٩٩٥١٨٧٤٠٣١٧,٤١٠٥١٨٧٢٠,٦
١٩٩٦٢٢٧٤٢٨٢١,٤١٠٣٩٨٠١,١-
١٩٩٧٢٢٧٤٤٣٠,٠١٠٧٦٤٣٣,٥
١١٢٣٩٧٤,٤-١٩٩٨١٤٥٣٨٨٣٦,١
١٩٩٩١٩٠٠٨٤٣٠,٧١٠٤٩٨٠٦,٦-
٢٠٠٠٢٩٠٥٥٣٥٢,٩١١٣٢٤٠٧,٩
١١٦٩٣١٣,٣-٢٠٠١٢٥٤٨٩٨١٢,٣
٢٠٠٢٢٧١٧٤١٦,٦١٢١٠٨٨٣,٦
٢٠٠٣٣٤٩٦٦٤٢٨,٧١٥٦٣٩١٢٩,٢
٢٠٠٤٤٧٢٤٩١٣٥,١١٧٧٦٥٩١٣,٦
٢٠٠٥٦٧٧١٤٤٤٣,٣٢٢٢٩٨٥٢٥,٥
٢٠٠٦٧٩١٣٣٩١٦,٩٢٦١٤٠٢١٧,٢
٢٠٠٧٨٧٤٤٠٣١٠,٥٣٣٨٠٨٨٢٩,٣
٢٠٠٨١١٧٥٤٨٢٣٤,٤٤٣١٧٥٣٢٧,٧

(٣) ٣٥٨٢٩٠١٧,٠-٢٠٠٩٧٢١١٠٩٣٨,٧-
(٤) ٢٠١٠٩٤١٧٨٥٣٠,٦٤٠٠٧٣٦١١,٨

(٢)  سيف.      (١) تشمل إعادة التصدير.

. أرقام معدلة.      (٤)   أرقام أولية   (٣)

جدول رقم (١) : التجــــارة الخــارجيـــــــة
( بماليين الرياالت)
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١٩٨٤١٢٧٨٦٧١٦٦١٤٦٠٢٩١٨٥٨٠٢٥٠٥١٣٢٢٢٠

١٩٨٥٩٣٩٥٣٢٥٧٢٢٤٤٤٩٣٣٩٢٦١١٩٢٠٧٢٩٩٥٣٦

١٩٨٦٦٦٩٤٧٥١٩٢٩٤٤١١٤٨٤٣٠٨٤٤٥٢٢٣٧٧٤٦٧٨

١٩٨٧٧٦٦١٨٨٤١٣٧٦٢٢٢٦٠٧٢٧٣٣٣٥٩٢٢٨٠٨٦٨٨٠

١٩٨٨٧٥٩٨٧١٢٢٩٦٣٣٣٣٨١٣٨٢٤٨٧٦٢٣٢٣٩٢٩١٢٨٨

١٩٨٩٩٠٨٤٠١٤٤٢٥٦١٦٤١٦٠٩٩٥٢٠٠٦٩٢٢٣٤٩١٠٦٢٩٤

١٩٩٠١٥٠٨٦٨١١٨٢٥٦٦١٣٧٥٨١٢٣١٣٠١٩٢٤٢٤١٤١٦٦٣٣٩

١٩٩١١٦٣٣٠٨١٤٠٣٥٥١٣٣٤٠١١٠٤٣٣٩٠١٢٨١٢٢٩٧١٧٨٦٣٦

١٩٩٢١٧٤٢٤٣١٥٧٨٥٧٤٢٢٧٣٦٨٩٧٤٩٣١٠٩١١٥٤٥١٨٨٣٢٥

١٩٩٣١٤٤٦٣٦١٦٥٦٥٨١٩٢٥٣٠٨٦٩٤٦٠١٢٧٣١٥٢٧١٥٨٧٧٠

١٩٩٤١٤٢٨٢٩١٤٣٠٧٨٧٨٣٣٧٠٩٤٣٥٤٦١٢٨٢١٣١٢١٥٩٥٩٠

١٩٩٥١٦٣٠٨٣١٥٨٩١٠١٦٦٥٤٥٥٢٦٣١٨٥١١٨٦٦١٧٦٢١٨٧٤٠٣

١٩٩٦٢٠٣٧٤٣١٣٣٩١٠٤٣٥٤٢٨٩٢٣٩٦١٠٦٥١٨٤٠٢٣٢١٢٢٧٤٢٨

١٩٩٧٢٠٠٢٤٩١٦٦٠١١٠٣٦٥٦٦٢٣٠٠٢١٠٧٦٢٢٨٥٢٤٧٣٢٢٧٤٤٣

١٩٩٨١٢٢٤٦١١٦٦٣٩٩٦١٤١٥٢٢٢٠٠١٠٢٢٢١٣٣١٧٩٦١٤٥٣٨٨

١٩٩٩١٦٨٧٢٧١٧٦٨٩١٨٩٣٥٢٩٢١٧٥٨٧٣١٩٥٤١٨٦٩١٩٠٠٨٤

٢٠٠٠٢٦٥٧٤٧١٧٠٠١٢١٢٥٣٨٠٥١٩٨٢٩٥١٢٣٥٧١٨٨٦٢٩٠٥٥٣

٢٠٠١٢٢٤٧١٦١٥٤١١٣٤٧٨٦١٧٩٢٠٤٤١٠٤٢٢٢٦٣٣٦٣٥٢٥٤٨٩٨

٢٠٠٢٢٣٩٩٧٣١٨٤٥١٣٧٠٤٥٧١٧٢٥٣٧١١٣٨٢٧٥٠٤٠٧٧٢٧١٧٤١

٢٠٠٣٣٠٨٩٩٣٣٠٣٨١٦٢٠٠٧٠١١٣٦٦٧١٤١٦٤٤١١٤٩٢٨٣٤٩٦٦٤

٢٠٠٤٤١٥٦٩٦٣٦٥٧١٨٦٧٣١٢٤٥٥٤٤٨٢٢١٣٢٦١٦٧٩٢٢٩٤٧٢٤٩١

٢٠٠٥٦٠٦٣٧١٤٣٦١٢٤٣٢٩١٧٧٢٦٤٩٩١٢٧٨٤٥٨٠٩١٠٧٧٣٦٧٧١٤٤

٢٠٠٦٧٠٦٤٨٦٥٢٢٨٢٦٤٤١١٩٤٩٥٦٧٨١٣٩١٤٨١٨٥١٤٨٠٩٧٩١٣٣٩

٢٠٠٧٧٧١١٠٧٧٤٤٢٣١٢٣٩٢٢٧٩٧٨٩٠٥٥٢٥٣٧٦٧٥١٩٩٨٥٨٧٤٤٠٣

٢٠٠٨١٠٥٥٣٠٠٨٨٧٥٣٦١٠٢٢٦٦٣٦١٠٥٠٣٦٣٨٨١٠٢٠٦٢١٤٧٢١١٧٥٤٨٢
(١)٢٠٠٩٦١٢٣٤٤١٠١٥٩٢٩٦٢٨٢٣٥٥٤٦٩٩٨٤٨١٨٩٨٤٠٢٣٧٦٨٧٢١١٠٩
(٢)٢٠١٠٨٠٨٢٢٠١١٠٧٤٤٠١٦٨٤٢١٧٠٧٢٠٥٣٧٤٤٩٥٦٣١٩٦٤١٩٤١٧٨٥

(٢) أرقام أولية .  (١)  أرقام معدلة.

 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

اآلالت 
واألجھزة 
الكھربائية

سلع 
مصدرة 
اخرى

السلع 
المعاد 
تصديرھا

السنة
مواد  ال
ية الغذائ

المنتجات 
الكيماوية

الصادرات حسب األقسام الرئيسة : (٢) جدول رقم

منتجات 
البالستيك

منتجات 
 اإلجماليمعدنية

    ( بماليين الرياالت) 

المعادن 
العادية 

ومصنوعاتھا
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ـنف  ١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢إســـــــــــم الصـــــ

١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٤٦٩٦٣٩١١٤٠٣٨٤٣٢٦٤٢٧٨٤٣٩٢٤٨٣٨٥٦١٣٣٧٧١حيوانات حية ومنتجات حيوان
٨٨٥٩٥٠٣٦٤٣٥٧٤٧٢٠٤٧٨٩٤٤٩٩٣٨٨٠٣٦٥٣٦٤٨٤منتجات نباتية٢-
٥٥٠٣٩٠٣١٨٣٤٧٢٦٧٢١٢٤٠٣٤٩٠٥٥١شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ٤٦٣٤٣٥٥٨٣٢٠٣٣٥٠٧٣٧٦٨٣٤٦١٣٦٣٩٤٤٤٦٢٤٢٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
٢٩١٢١٤١٩٩٠٧٨٣٩٧١١٧٢٧٧٦٠٨٤٤٩١٦منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٥٢٤٥٤٨٠١٤٩١٦٥٨٣٨٦٤٧٠٥٢٧٤٧٢٣٢٨٠٦٦٨٣٩٨منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٣٤٦٨٢٩١٥٢٨١٠٣٠٥٧٣٣٠٢٢٩٤٣٣٥١٨٤٢١٤٣٩٧١راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٤٨٥٣٩١٣٧٧٤٠٩٣٩٣٣٧٤٣٥٨٤٣٥٤٣٨جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
٢٠٩٤١١٤٢٨٦٨٩٢٧١٤٠٣١٠٨٨١٢٤٩١٥٦٤٢٠٤٠أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ١٦٠٦١٢٠٤١١٤٨١٣٧٩١٦٠٠١٣٤٩١٧٣٦١٨٧٩١٩٤٠مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٨٨٢٣٧٥٢٤٧٣٠٣٨٥٦٦٨٦٦٥٧٧٥٤٧٩٤٧٩١٦٩٩٨٤٢أقمشة ومصنوعات الن
صطناعية،١٢- ھار إ أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٨٥٢٧٨٥٧٤٠٩٣٣٩٣٢٩٧٥٨٩٥١١٩٤١٠٤٨ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومصـنوعات ١٣-

٣٦٦٩٢٦٣٧١٩٥٩١٩٢١١٩٦٥١٦٦٦١٦٧٧١٨٤٦٢٣١٤من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

٣٦٠٥٣٢٩٣١٩٤٤٢١٣٥١٩٧٠٣٨٤٨٦٢١٣٥٥٣١٥٩١١معادن ثمينة وحلي تقليدية
١٤١٨٣١٠٢٧٧٦٥٢٤٦٣٠٨٨١٣٣٦٤٧٦٧٨٣٠٩٩٣١١١١٨٢معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ھا١٦- ية و أجزاؤ ٢٨٤٠٩١٧٨٤١١٤٦٨٣١٤٤١٥١٥٥٢٧١٤٥٥٧١٤٧٧٧٢١١٢٠٢٦٣٢٢آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
١٥٩١٦١٢١٠٥٩٤٢٧١٠١٩٠١١٩٣٠١٤٦٤٠١٨٤٧١٢٢٨٦٨٢٩٩١١معدات نقل١٧-
ياس والفحص والطـب١٨- أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير والسينما والق

سجيل للصـوت ٥٠١٤٣٤٧٢٢٩٤٩٣٠٦٧٣١١٠٢٩٢٧٢٨٣٦٣٠٧٣٣٤٣٥والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٢٣١٧٢٨٢٦٢٤٢١٢٨٤٥٤٥٤أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٣٣٥٧٢٤٥١١٩٨٣٢٠٩٩٢٠٥٩١٨٣٠١٧٥١٢٦٥٠٢٩٢٥أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر ٢٠-
٣٣٧٣٩٥٢٩٨٣٠٤٣١١٢٦٥٢٤٤٣٠٣٣٣٣تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    ( بماليين الرياالت)    

جدول رقم (٣) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)
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ـنف  ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣إســـــــــــم الصـــــ

١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٣٧٢٠٣٣٣٤٥٢٣٣٥٠٧١٤٨٩١٥١٠٧٥٣١٣٥٦٧٥٥١٣٧حيوانات حية ومنتجات حيوان
٥٥١١٥٤٤١٦٦١٥٧٦٧٤٧٩٠٥٦٨٦٨٧٦٣٧٨٢٦٨٦٥٥٨منتجات نباتية٢-
٤٠٠٤٦٢٩٠٢٨٠٠٦٥٤٨٨٠٩٣٠٧٨٤٦٠١شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ١٨١٩٢٠٧٩٤٤٢١٤٤١١٥٢٩٨٤٧٦١٤١٩٢٥٥٣١٥٦٣٠منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
١٧٨١١٣١٣١١٨٢١١٥٩١٠٩٢١٠٥٥١٢٧٤١٠٦٢١٤٩٠منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٧٦٠٥٦٢٤٢٨٣٣٢٨٣٨٢٨٧١٣٩٢٤٩٩٤٩٤٩٥١٢٩٨٦٤منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٣٩٨٩٣٤٥٦٤٠٣٣٣٧٧٧٣٤٥٣٣٧٥٣٣٤٨٨٤١٤١٤٢٥٥راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٤١٨٣٣٤٣٧٦٣٥٥٣٧١٣٨١٣٨١٣٩٤٣٤٤جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
٢٠٠٧١٦١٦١٥٩٢١٤٦٣١٣٣٢١٤٣٤١٢٥٩١٤٤٤١٣٧٦أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ٢٠٨٦٢٠١٨٢٨٢٨٢٢٩٥١٩١٤٢٣٠٥٢٠٨٧٢٣٥٦٢٢١١مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٨٢٧٢٦٤١٠٧٩١٣٧٥٨٩٧٠٩٣٧٤٦٤٦٤٩٤٦٦٧٤٦٥٥٧أقمشة ومصنوعات الن
صطناعية،١٢- ھار إ أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٩٩٦٨٢٢١٠٨٦١١٢٠١٠٢٦١٠٨٢٩٣٥٨٩٩٩٦٥ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومصـنوعات ١٣-

٢٠٥٣١٦٩٧١٦٩٣١٧٤٩١٤٧٢١٤٦٠١٣٩٢١٩٣١٢١٣٩من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

٣٢٥١٢٩٥٤٤٢٣٧٤٣٩٩٨٢٣٧٦٢٦٣٥١١٣٤٥٧٤٣٥٦٣معادن ثمينة وحلي تقليدية
١٠٦٥٠٨١٠٨١٠٨٥٧١٠٣٩٦٩٧١٧١٠٧٤٣٨٨٠٨٨٨٩٥٩٥٣٥معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ية و أجزاؤھا١٦- ٢٢٤٦٩١٨١٤٥٢٣٠٢٠٢١٨٤٨٢١٢٦٧٢٢٤٨٦٢٥١٨٧٢٤٩٨٢٢٤٠٦٢آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
٢١٩٦٤١٨٠٥٨١٥١٧١١٥٩٠٣١٦٧٣٧٢٠٧٠٦١٥٢٠١١٩٩٩٥٢٥٣٥٦معدات نقل١٧-
ياس والفحص والطـب١٨- أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير والسينما والق

سجيل للصـوت ٣٣٣٩٢٥٨٨٢٨١٣٢٨٩٧٣٠٣٩٢٩٥٠٣١٠٢٣٠٤٨٣٤٨٩والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٥٠٧٩٠٥٧٩٤١١١٠٠١٩٨٧٦٣٦٧٨٨١٦٤٨أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٢٤٥٥١٦٩٣٢٠٣٠١٩٣٦٢٠٣٨٢١٣٣١٩٣٠٢٢٦٤٢١٢٧أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر٢٠-
٣٢٤٣٣٢٢٧٤٣٤٥٣٩٣٣٣٠١٢٧٢٣٢٤تحف فنية و قطع أثرية٢١-

    ( بماليين الرياالت)    
تابع(٢) جدول رقم (٣ ) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)  
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ـنف ٢٠١٠(٣)٢٠٠٩(٢)٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨إســـــــــــم الصـــــ

١٢١٠٨٨١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦مجمـــوع الــــواردات

ية١- ٦٥٥٠٧٥٧٨٨٦٨٤١٠٦١٤١٠٣١٦١١٩٧٤١٥٣٨٦١٣٦٠٧١٦٠١٢حيوانات حية ومنتجات حيوان
٦٩٠٨٩٧٨٠٩٧٦٧١١٢٨٨١٢١٥٥١٧٧٦٥٢٨٠٩١٢١٣١٠٢٤٩٣٩منتجات نباتية٢-
٥٠٣٩٨٦١٣٢٢١٤١٣١٥٧٩٢٠٩٣٢٦٥٦٢٣٩٠٢٧٦٥شحوم ودھون وزيوت حيوانية ونباتية٣-
بغ٤- ٥٦٩٠٧٤٦٨٨٠٦٣٩٦٥٣١١٤٩٧١٢٩٨٣١٦٠٦٦١٥٩٧٢١٩٤٨٦منتجات صناعة االغذية ، مشروبات وسوائل كحولية وخل وت
٨٣٧١٣٢٦١٨١٦٣٤٥٧٣٥١٨٤٠٠٤٧١٠٥٤٦٥٩٧٤٣٥منتجات معدنية٥-
ھا٦- طة ب ٩٨٦١١٣٧٧٣١٥٨٠٧١٨٢٠٨٢٠٩٦٥٢٥٥١٧٣٢٧١٧٣١٠٠٧٣٤٧٨١منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتب
صناعي٧- طاط طبيعي و ٤٦٣٢٥٨١٩٦٥٠٦٨٤٢٢٨٩١١١٠٤٥٤١٣٢١٧١٢٢٧٠١٤٥٣٢راتنجات ولدائن اصطناعية واسترات السليلوز وم
لوازم السـفر٨- سراجة و ٣٨٥٤٤٨٤٦٢٥٨٠٦٩٣٨٧٣١٠٦٥٩٩٤١٠٢٢جلود وفراء ومصنوعات ھذه المواد وال
١٤٩٦١٥٥٦١٦٠٩١٩٤٥٢٠٠٩٢٧٥٥٣١١٠٢٧٣٤٤٥٦٤أخشاب وفحم خشبي ومصنوعات خشبية٩-
صنوعاته١٠- ٢٢٧٩٢٩١٧٣٤٩٣٤٠٩٧٤٢٦٢٥٠٠٥٦٤٥٤٥٣٢٠٦٤٤١مواد مستعملة في صناعة الورق ، ورق وم
سيج١١- ٦٩٣٢٨٢١٦٨٣٧٠٩٦٦٤١٠٢٨١١١٦٤٠١٣٨٧٥١٢٦٥٦١٣٣٨٧أقمشة ومصنوعات الن
صطناعية،١٢- ھار إ أحذية، وأغطية رأس، ومظالت مطر و شماسي، وأز

٩٤٩١١٠٣١٠٨٤١٢٧٤١٤٤٥١٥٩٧١٨٣٦١٨٤٠١٩٨٦ومصنوعات من شعر بشري و مراوح يدوية
مصنوعات من حجر او جبس او إسمنت ، وإسبست ومصـنوعات ١٣-

٢٢٨٠٣١٠٠٣٢٧٤٣٥٦٦٣٧٩٤٤١٤٧٥٤٢١٥٦٠٢٥٧٥٧من خزف وزجاج و مصنوعاته
لؤلؤ و أحجار كريمة و معادن ثمينة مكسوة بقشرة من١٤-

١٦٨٤١٤١١٢٤٠٥٣٥٥٩٢٢٤٧٣٢٦٤٥٢٤٥٣٢١٢٤٧٩٩معادن ثمينة وحلي تقليدية
٩٩٦٢١٣٦٣٥١٧٥٤٠٢٣٧٧٣٣٨٦٢٦٥٠٨٢٩٦٦٠١٢٣٩٥٣٨٤٩٥٢٤معادن عادية و مصنوعاتھا١٥-
ية و أجزاؤھا١٦- ٢٦٥٩٣٣٤٤٣٩٣٨٩٩٣٥٤١٦٨٦٧٣٠٢٩٩٧٤٠١١٧٣١٨١٠٣٠٩٣٩٩٠٢٧آالت وأجھزة ، ومعدات كھربائ
٢٦٧٢٣٣٤١٤٤٣٨٢٩٠٤٦٧٠٤٥٠٤٥٣٥٩٤٤٠٧٧٦٢٠٦٢٢٨٧٧٣٦٢٨معدات نقل١٧-
ياس والفحص والطـب١٨- أدوات وأجھزة للبصريات والتصوير والسينما والق

سجيل للصـوت ٣٦٦٥٤٩٣١٥٧٨٩٥٦٩٩٦٤٤٥٧٨٧٣٩٦٥٦٩٥٥٢١٠٥٤٨والجراحة وأدوات وأجھزة دقيقة وأدوات موسيقية وت
٧٢٤٨٩١١٢١٧١٢٢٣٧٨٨١٢٢٥٢٦٥٣٣٣٤٦٢٧٩٠أسلحة و ذخائر و أجزاؤھـا١٩-
٢٤٠٤٢٨٤٤٣١٤٣٣٦٥١٤٠٨٦٤٨٤٦٦١٧٠٦٨٠١٧٢٠١أصناف مصنوعات منوعة غير مذكورة وال داخلة في مكان اَخـر ٢٠-
٣١٢٦٢٥٢٧٣٠٦٤٨٠٩٩١١٢تحف فنية و قطع أثرية٢١-

  (١)  سيف       (٢)  أرقام معدلة.       (٣)  أرقام أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

    ( بماليين الرياالت)    
) : تصنيــــــف الــــــــــــواردات(١)   تابع(٣) جدول رقم (٣



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٨٣

١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

١٥٣٩١٨٠٨١٤٤١١٣٦٥١٧٤٦١٨٧٥ دول مجلس التعاون الخليجي
   وتشمل :

٤٧٣٥١٨٤٠٧٤٢٢٤٠٥٥٠٢          الكويت       
٢٢١٤٢٤٢٣٥٢٣٤٤٣١٤٧٨          البحرين       

حدة        ية المت ٥٧٧٦١١٥١٥٤٤٥٤٩١٥٢٣          االمارات العرب
٢٤٤٢٢٤٢٥١٢١٦٣٥٣٢٧١          قطر       

٢٤٣١٣٣٤٨٦٦١٠١          عمان       

٢١٥٢١٧٣٨١٤٨٩١٦١٧٢١٩٤٢١٥٩ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٣٧٨٣٥٥٢٧١٢٧٤٣١٨٣٤٦          االردن      
عراق       ٩٢٥٨٨٥٨٥١٠٦١١٣          ال
٤٢٤٠٦٣٨٤١١٣١٠٨          اليمن      
٥٥٥٢٦٨٢٣٦٣١٤٥٢٣٣٧٢          لبنان      
٢٧٨٢٣٢٢١٧٢٧٥٣٥١٣١٠          مصر      

١٤٨٩١١١٣١٤٠١٤٩٤٧٤          سوريا      
١٢٦٨٧٨١١٠١٢٩٦١٥٤          المغرب      

سودان       ٣٢٢٢٨٢١٥٠٦٧١٣٥١٠٢          ال

٣٠١٥٢٢٣٧٢٢٨١٢٥٠٤٢٩٨٥٢٧٤٧ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٥١١٤٤٥٥٠٥٤٨٩٤٦٥٣٣٦          باكستان      
٢٠١٨٤٣٧٢          بنغالدش      
٣٥٠٢٧٦٢١٧٢٩١٤٠٥٣٦٦          ماليزيا      

٣٠٨٢١٥٢٣٠٢٧٨٦٢٣٥٨٥          اندونيسيا      
١٧٠٩١١٩٥١٢٣٠١٢٣٧١٣٤٣١٤٢٧          تركيا      

٣٥٦٤٢٢٦٢٠٦٢٠٦١٥٢٤٤٣٢٢٤٩٧٣٢١٨٧٠ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٣٥٦٨١٦٢٢١١١١٣١١٢٩٩٦١٣٠٤٥١١٢٨٨          اليابان      
٩٩٧٩٠٥٧٩٥٨٦١٨٤٥١٠١٤          الھند      

٨٠٠٦٣٥٦٥٦٩٦٦١١٦٣١١٠٠          تايالند      
١٣١٣٩١٦٧٦٣٧٥٤٨٢٦٦٣٧          سنغافورا      

٣٢٣٦٢٥١٥٢٥٢٠٢٩١٧٢٧١٦٢٢٧٠          تايوان
شعبية ٦٨٨٧٤٦٨٣١١١٧١١٤٤٦١٥٠١         الصين ال

٣٥٧٩٣١٦٥٢٩٠٥٣٦٦٨٣٨٥٠٣١٥٤          كوريا الجنوبية      
١٥٣١٤١١٢٣١٥١١٣٤١٣٦          الفلبين      

٢٨١٢٠٨٢٤٨٢٣٦٣٣٠٢٤٩ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٨٣٦١١٨٨٦٥٣١٤           كينيا      
٧٠٥٤٤٩٧٩٨١٤٤          اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١) جدول رقم (٤) : مصـــــــــــادر الـــــــ



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٨٤

١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

٢٤٠٤١٦٧٨١٣٤١١٢١٩١١٦٤٩١٧  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ٢١٢٨١٥١٤١١٤٨١٠١٢٩٠٣٧٧٠        ا
٢٧٥١٦٤١٩٢٢٠٦٢٥٩١٤٤        نيوزيلندا      

شمالية ٢١٤٣٢١٤٨٨٤١٢٧٨٥١٢١١٥١٣٧٨٢١٥٢١٥  امريكا ال
   ومنھا :

٢٠٦٥٥١٤٥٢٩١٢٣٥٢١١٤٩٢١٣٢٥٥١٤٣٩٢        الواليات المتحدة االمريكيـة      
٧٧٦٣٥٥٤٣٣٦٢٣٥٢٧٨٢٣        كندا      

ية ١٧٢٢١٤٧٨١٠٨٣١١٣٥١٥٩٨١٢٩٥  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٩٤٧١٠٣٦٧٤٣٧٧٤١٠٣٥٨٨٦        البراز
٨٨٤١٣١١٦٥٠٢٨        االرجنتين      
٣٣١٢٣٨١٧٨١٨٢١٤٥٥٠        جواتيماال      

٤١٥٩٩٢٨٤٦٥٢٥٤٤٩٢٦٢٣٦٢٧٣٣٣٢٥٩٥٤  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٩٨٦١٧١٩٢٥٧٤٧٥٨٢٧٥٨٩٧٤٩٥٩        المانيا      
٣١٦٥٢٢٣٢١٧٠٣١٦٤٩١٨١٠١٦٢٩        ھولندا      
لترا       ٦٨٩٨٥٢٨٠٥١٥١٥٨٤٧٥٩٤٧٨٠٦٤        انج
ندا       ٢٢٤٢٥٧٢٢٢٢٩٢٣١٤١٩١        ايرل
١٩٩٧١٣٢٥١٢٢١١٢٤٦١٥٠٢١١١٥        بلجيكا      
٩٢٥٢٤٣٥٩٣٩٩٠٣٩٦٦٤٢٥٩٣٤١٠        فرنسا      

٨٥٩٥٦٦٩٠٥١٨٢٥١٤٥٥٢٦٦٤٥٣١        ايطاليا      
١٠٠٩٦٥١٤٦٣٤٤٨٣٩٠٣٦٤        اليونان      
١٤٨٤١٠١٨٨٠٣٨٣١٩٨١١٠٠١        السويد      
٢٢٨٠١٥٨٦١٢١٦١١٣٨١٢٠٧١٠١٧        اسبانيا      
٨٢٤٧٤٣٥٦٨٣٨٥٦٢٠٣٢١        النمسا      
------         فنلندا      

حاد االوروبي ٨٧٦٣٦٦٦٢٣٨٣٠٤٢٦٠٥٢٢٦٦٧٥٣  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٢٣٧٩١٩٢٦١٣٩٩١٨٦٦١٨٨٦٣٩٦٤        سويسرا      
يا       ٠٠٠٠٠٠        اوكران

٠٠٠٠٠٠        روسيا االتحادية

١٨٨٢٠٠٢١٨١٩٤٢٧٦٢٤٤  دول أخرى

١١٨٧٣٧٨٥٥٦٤٧٠٧٨٠٧٥٣١٣٨١٦٠٧٧٩٢٧٨  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١)  تابع (٢)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٨٥

١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

١٦٣٦١٥٢٧٢١٢٨٢٣٦٩٢٤٦٧٢٨٢٢ دول مجلس التعاون الخليجي
   وتشمل :

٢٨٨٢٠١٦٠٢٦٦٢٩٨٢٦٠          الكويت       
٣٩٩٣٩٠٤٩١٥٩٢٦٣٠٧٥١          البحرين       

حدة        ية المت ٦٢١٨٠٦٩٧٨١٠٥٥١١١٥١٣٥٩          االمارات العرب
١٩٥٢١٠٣٧١٣١٣٢٦٠٢٤٧          قطر       

١٣٣١٠١١٢٨١٤٣١٦٤٢٠٥          عمان       

٢٥٧٩٢٩٠٨٣٠٨٥٣٢٥٠٢٨٧٦٣٢٥٥ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٣٣١٥١٣٦٤٤٠٣٢٩٤٣٢٥          االردن      
عراق       ٧٥١٠٠٠٠          ال
٨٩٤٧٤٥٩٤١٢٠١٤٤          اليمن      
٣٤١٤٥٧٤١١٤٠٨٣٨٨٣٥٠          لبنان      
٣٧٦٥٥١٩٢٤١٠٦٤٨١١٨٨٧          مصر      

٥٦٩٩٣٥٥١٢٤٤٩٤٨٩٥٦١          سوريا      
٤٥٠٥٤٠٣٣٨٢٠٠٢٣٢٢٠٢          المغرب      

سودان       ١٦٤١٢٦٢٤٥٢٨١٢٠٩٣٤٥          ال

٣١٣٠٤٠٥٥٤٥٠٩٥٤٨٠٤٥٨٠٥٥١٢ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٣٩٦٦٠٧٦٨٧٧٠٢٤٠٠٥٧٦         باكستان      
١٠٢٩١١١٠١١٢٥          بنغالدش      
٤٧٩٦٩٤٨٢٥٧١٨٧٢٥١٠٢٩          ماليزيا      

٧٩٣١١٥٤١٣١٠١٣٠٧٩٩٣١٤٤٣          اندونيسيا      
١١١٦١٣١٦١٣٤٥٢٢٨٥١٧٢٦١٥٧٤          تركيا      

٢٤١٥٤٢٦٥٧٥٣٠٢٠٣٢٤٩٧٥١٩٥٣٥٢١٤٣٧ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٣٨١٥١٤٩١٥١٧٥٩١١٣٣٢٦١٠٢٧٠٩٣١٢          اليابان      
١٠٢٧١٠٩٧١٥٣٩١٩٢٨١٥٧٨١٩٠٩          الھند      

١٠٢١١١٨٢١٢٢٣١٠٣٧٧٦٥١٠٧٠          تايالند      
٧٠٩٨٥٠٨٥١٦٠٦٤١٩٤٩٥          سنغافورا      

١٩٦٩٢١٢٨٢٠٩٦١٨٣٤١٤٠٢١٥١٥          تايوان
شعبية ١٦٦٨٢٣٤٥٢٦٤٦٢٣٥٨١٨٨٦٢٨٨٧         الصين ال

٢٩٦٠٣٢٢٠٣٣٣٠٢٨١٩٢٤٧٧٣٣٠٤          كوريا الجنوبية      
١٦٣١٤٨١٤٥١٩٦٢١٨٣٤٠          الفلبين      

٢٩٦٢٧٧٢٣٤٢٣٨٢٨٨٥٦٦ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٥١٦٩٢٢٢١١٩٤٠          كينيا      
٣٣٢٧٦٧٢٣١٧٩٠         اثيوبيا      

ـواردات(١)  تابع (٣)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
(بماليين الرياالت) 
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١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

١٤٠٥١٣٨٥١٢٢٩١١٠٩٩٩٣١١١٠  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٠٨١١٠٤٧٧٦١٦٢٢٧٥٨٨٠٤        ا
٣٢٣٣٣٨٤٦٨٤٨٧٢٣٤٣٠٣        نيوزيلندا      

شمالية ١٥٧٩٦٢٣٠٣٩٢٩١٤٣٢٢٩١٨٢٠١٢٨٢٣٨١٢  امريكا ال
   ومنھا :

١٥٠٦٦٢٢٠٢٥٢٨٠٧٥٢١٧٢٧١٨٦٥٧٢٢٦٣٣        الواليات المتحدة االمريكيـة      
٧٣٠١٠١٤١٠٦٩١١٩٢١٤٧١١١٧٨        كندا      

ية ١٤٦١٢١٥٦١٩٩٨٢٥٢٠١٥١٣٢٤٤٧  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٩٤٣١٤٣٤١٣٠٨١٨٤٢١٠٢٧١٦٦٠        البراز
٦٠١٠٩١٠٨١٨٧٢٥١٦٢        االرجنتين      
١١٧١١٧١٠٥٧٧٥٣١٤٦        جواتيماال      

٣٠٧٠٨٣٧٤٩٣٤٢١١٤٣٥١١٧٢٨١٦٣٣٦٩٦٦  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٦٦٤٥٨٥٢١٩٢٦٢٧٤٠٦٧٢٤٦٨٢٧٣        المانيا      
٢٠٣٦٢١٠١١٩٧٥١٨٢٢١٥٢١١٩٨٣        ھولندا      
لترا       ١٠١٨٢١٢٢٦٨١٣٤١٨١١٦٥٥٧٤٠٠٨٩٠٤        انج
ندا       ٤١٥٤٩٥٥٢٠٣٧٣٣٠٢٦٩٠        ايرل
١٥٥٨٢٠٤٥٢٢٨٩١٩٩٦١٦٧٨١٩١٣        بلجيكا      
٣٥٧٣٤٣٦٧٦٠٠٢٤٣٤٩٣٨٠٦٥٠١٩        فرنسا      

٤١٨١٥٠٢٨٦١٨١٥٣٤٥٤١١٦٤٦٢٠        ايطاليا      
٣٤٦٣٨٣٣٣٨٣٦١٢٤٢٢٩٦        اليونان      
١١٦٩١٤٣٣١٥٥٨١٤٦٥١٢٧٣١٤٩٤        السويد      
٩٨٤١٣٨٥١٤٤٨١٢٢٩١٣٢٣١٥٥١        اسبانيا      
٤٣٩٧٤٢٨٦٠٦٦٢٤٩٦٥٤٢        النمسا      
٤٥٨-----         فنلندا      

حاد االوروبي ٩٠٢٠٩١٧٦٩٤٨٣٧١٣٥٦٤٥١٦٩٦٢  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٥٩٢٩٥٢٨٢٥٦٩٥٣٩٠٧٣٦٣٤٥١٩٨        سويسرا      
يا       ٠٠٠٢٢١٩        اوكران

٠٠٠٠٥٨٨٣٨        روسيا االتحادية

٩٧٣٤٣٤٨٠٥٠٥١٩٨٢٩٨  دول أخرى

٩٠٢٨٢١٠٨٩٣٤١٢٤٦٠٦١٠٥٦١٦٨٧١٩٢١٠٥١٨٧  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١)  تابع (٤)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

٣٣٤٢٣٣٠٩٣٧٧٨٤٠٨٢٤٠٤٠٤٥٥٠٥٥٥٨ دول مجلس التعاون الخليجي
   وتشمل :

٣٤١٢٩٦٣١٥٣٧٣٤٠١٤١٣٤٦٩          الكويت       
٩٧٧٨٠٨١٠١٨٩٠١٦٩١٧٤٦١٠٣٢          البحرين       

حدة   ية المت ١٥١٠١٦٠٩١٨٤٢٢٢١٣٢٢٠٦٢٣٧٥٣٠٦٨          االمارات العرب
٢٨٦٣٠٨٢٩٨٢٧٠٣٤٩٥٠٧٥٤٤          قطر       

٢٢٨٢٨٨٣٠٥٣٢٥٣٩٣٥٠٩٤٤٥          عمان       

٣٧١٠٣٣٨٣٣٦٥٧٤١٨٦٣٢٥١٣٥١٦٤٨٣٣ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٤٨٥٤٤٢٤٣٨٥٣٠٣٩٢٥٣١٥٣٤          االردن      
عراق       ٠٠٠٠٠٠٠          ال
١٦٨١٧١١٢١٢١٨٢٢٣٢٨٠٣٢٩          اليمن      
٤١٢٢٥٣٢٦٠٢٤٢١٧٣٤٧١٣٢٧          لبنان      
٩٦٧٧٨٩١٠٣٩٧٦٩٧٥٧٦٩٦٨١٥          مصر      

٦٠٢٦٢٩٧٨٢١٣٢٥٧٥٧١٠١٨٢٠٢٠          سوريا      
٢١٤٣١٤٢٦٧٣٧٧٢٦٩٢٧٠١٣٣          المغرب      

سودان       ٣٩٥٣٦٩٥٢٧٥١٣٣٦١١٠٨٦١٦          ال

٥٢٧٤٤٧٧٦٥٣٠١٤٦٣٤٥١٧٠٥٤٦١٥٤٣٨ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٩٠٧٤٨٨٤٧٧٤٩٣٥٢٠٤٧٨٤٧٧         باكستان      
١٩٢٧٤١٤٣٦٦٧٦٧٠          بنغالدش      
٩٠٢٧٥٠٨١٤٨٩٠١١٥٢١١٤٠١١٢٤          ماليزيا      

١٥٤٣١٦٠٧١٦٩٦١٥٠٨١٦٩٩١٤٠٧١٣٥٥          اندونيسيا      
١١٢٣١٢٠٩١٣١٦٩٨٥٨٣٣١٣١٩١٤٧١          تركيا      

١٩٥٢٦١٩٤٢٣٢٣٨٦٣٢٣٢٧٧٢٦٧١١٢٨٣٨٦٣٠٨١٣ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٧٣١٤٧١٢٣٩٦٦٦٩٦٥٠١١٨٣٧١٣٠٤٢١٣٤٠٥          اليابان      
٢٢٤١٢٥٨٤٣٠٥٨٢٧٧٠٣١٣٢٢٨١١٣٣٠٧          الھند      

١٢١٩١٠١٩٩٣٧٩٤٩٩٩٦١١١٠١٢٢٢          تايالند      
٣٨٤٤٨٠٥٣٩٥٤٥٥٤٢٥٠٥٥٩٩          سنغافورا      

١٥٤٧١٦٢٧١٥٤٥١٢٥٨١١٥٨١١٧٨١١٦٠          تايوان
شعبية ٣٢٠١٣٣٧٠٣٥٩٣٣٦٧٧٤٤٨٥٥٤٠٣٦٤٤١         الصين ال

٢٩٤٠٢٦١٩٣٨٨٤٣٨٠١٣٨٤٦٣٨٣١٣٩٨٩          كوريا الجنوبية      
٢٢٢١٧٧١٩١١٦٥١٥٣١٦٦١٩٢          الفلبين      

٩٤٤١٧٥٣١٩٧٥١٧٣٩١٢٩٦١٠٦٦٩٧١ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٥٢٤٢٦٤٥٣٤٢٢١٩          كينيا      
٨٦٧٠١٢٩١٣٠١٥٢٩٧٩٤         اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١)  تابع (٥)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

١٦٤٣٢١٥٢٢٣١٧٢٥٦٤٣٢٧٥٥١٨٥٤٦٣٠  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٢٦٣١٧٥٢١٩٧٨٢٢٧٣٢٩٠٧٤٧٣٣٤٢٢٣        ا
٣٧٩٣٩٩٣٣٦٢٨٩٣٦٤٤٥١٤٠٦        نيوزيلندا      

شمالية ٢٤٢٥٧٢٥٥٦٩٢٥١٦٠٢١٢٠٣٢٢٨٨٤٢٢١٧٩٢١٠٥٨  امريكا ال
   ومنھا :

٢٢٧٧١٢٣٩٣٣٢٣٩٨٤١٩٨٨٢٢١٨٠٢٢٠٧٧٠١٩٧٣٧        الواليات المتحدة االمريكيـة  
١٤٨٦١٦٣٦١١٧٦١٣٢١١٠٨٢١٤٠٨١٣٢١        كندا      

ية ٢٥٦١٣٠٧٩٢٩٩٣٢٨٧٦٤٢٦٣٣٩٦٨٣٤٣٤  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ١٧٨٠٢١٣٢١٦٥٨١٦٥٠٢٣١٤٢٤٣١٢٠٧٤        البراز
١٣٩١٦٧٢٥٥١٢١١٥٤٢٣١٣١١        االرجنتين      
١٢٩٩٨١١٠١٥٦٢٣٠٢١٦٢١٨        جواتيماال      

٣٥٨٧٤٣٦١٢٤٣٦٧٠٠٣٥١٦٨٣٦٧٣٧٣٧٥٠١٣٨٥٢٩  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٧٧٩٨٥٨٢٩٧٠٥٢٧٦٤٨٩١٦٤٩٤٠٣١٠٢١٧        المانيا      
١٧٧٠٢٠٦٦١٨٢٩١٩٧١٢٣٨٧٢١٩٠٢٠٤٥        ھولندا      
لترا       ٩٣٣٤١١٢٨١٩٥٣٥٨٤٥٦٧٣٠٨٨٠٣٧٧٢٤٠        انج
ندا       ٥٩٥٦٦٧٩١٨٩١٧١٠٢٩١١٣٢١١٠٠        ايرل
١٨١٢١٦٣٥١٣٨٦١٥٥٨١٧٠٧١٨٩٢٢٠٨٩        بلجيكا      
٤٣١٣٤٨٣٨٥٨٦٢٤٤٢١٤٦٧٥٤٤٧٣٤٣٥٠        فرنسا      

٤٩٠١٤٩٦٣٤٦٦٧٤٤٢٤٤٦٩٨٤٥٤٣٥٢٠٣        ايطاليا      
٢٦٩٤١٥٢٢٥١٧٣١٨٧١٦٨١٩٣        اليونان      
١٢٨٨١١٨٩١٣٧٣١٤٤١١٨١٣١٦٤٥١٤٩٠        السويد      
١٤١٤١٤١٥١٨١٣١٩٦٢١٦٠٧١٦٦٦١٥٤٠        اسبانيا      
٥٥٤٤٦٤٦٠٢٦٢٧٤٩٣٤٨٨٦٤٢        النمسا      
٥٣٢٣١٣٤٥٣٥٣٩٦١٢٨٦٩١٢٨٠         فنلندا      

حاد االوروبي ٦٤٨٦٧٦٦١٦٢٧٨٥٠٦٨٥٤١١٤٩١٨٤٨٠٩  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٤٨٥٦٦٢٢١٤٨٢٨٣٥٢٣٣٦٩٤٢٨٣٢٢٠١٢        سويسرا      
يا       ١٩٣١١٥١٤٣١٣٢١٠٨٣١٧٦٤٢        اوكران

٥٩٧٤١٩٣٦٩٣٣١٤٦٦٣٨٤٥١٥        روسيا االتحادية

٣٦٣٤١٤٣٧٥١٨٣٢٠٢٢٠١١٠١٥  دول أخرى

١٠٣٩٨٠١٠٧٦٤٣١١٢٣٩٧١٠٤٩٨٠١١٣٢٤٠١١٦٩٣١١٢١٠٨٨  مجموع الـواردات

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١)  تابع (٦)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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٢٠١٠(٣)٢٠٠٩(٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨مجموعة الدول / الدول

٦٣٣٠٨٥٣٧١٠٢٣٤١٢٢٦٠١٤٤٤٦١٨٦٥٢١٧٥٤٥٢٢٣٣٧ دول مجلس التعاون الخليجي
   وتشمل :

٤٩٤٨١٨٨٣٧٨٤٦٨٤٧١١٦٨١١٠٣١٤٠٠          الكويت       
٩٨٨١٨٨٥٢١٤٦٢٥٨٥٣١١٦٤٤٢٩٣٥٣٠٤٠٤٤          البحرين       

حدة   ية المت ٣٦٣٧٤٥٢٠٥٨٦٢٧١٦٧٨٤٣٧١٠٨١٤١٠٧٩٠١٤١٩٠          االمارات العرب
٦٣٧٧٠٨٤٧٨٧٩٧٩٤٩٤٧٨٦٦٩٩٤٢          قطر       

٥٧٤٦٠٦٩١٠٨٦٥١٠٩٧١٧٦٢١٤٥٣١٧٦١          عمان       

٥٢٦١٦١١٤٨٢٨٦٨١٢٠١٠٣٦٣١٣٤٢٥١٢٢٨٥١٤٢٦١ دول الجامعة العربية األخـرى
   ومنھا :

٦٦٧٧٦٥١٠٠٩١٣٦٥١٤٦٣١٨٩٥٢٠٠٤٢٣٤٢          االردن      
عراق       ٠١١٠١١٠٠          ال
٤١٤٥٤٦٦٠٤٥٣٦٥١٣٦٨١٧٣٨٧٨٨          اليمن      
٤٠٠٤٣٥٤٨٣٥٦٩٨٠٢٩٩٤٩٨٠١٠٩٧          لبنان      
١٢٧٧١٦٣٥٢٩٨٩٢٨١٤٤١٦٣٥٦١٢٥٣٦٥٦٠٧٤          مصر      

١٥٦٤١٥٧٩١٩٤٥١٧٢٤١٨٦٦١٩٦٣١٦٥١٢١٥٢          سوريا      
٢٥٥٢٧٨٣٩٧٢٨٠٣٥٧٨١٥١٧٤٢٥٣          المغرب      

سودان       ٥٣١٧٣٢٥٣٤٥٦٨٤٤٨٥٤٧٦١٥٧٩٠          ال

٧٢٤١٨٨١١١٠٧٩٤١١٧٤٣١٦٠٠٣٢١٨٦٨١٦٥٧٥٢١٢٨٥ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٦٤٢٦٧٧٧٤٦٧٤١٧٤٣١٢٨٣١٢٧١١٣٩٤          باكستان      
٦٩٧٢١٠٢١٢٢١٤٣١٨٣٢٤٠٢٧٧          بنغالدش      
١٥٨٢١٨٢٥٢٠٤٥٢٢٠٦٣٢٢٥٤٥٧٧٣٥٣٤٤٤٣٩          ماليزيا      

١٤٠٨١٦١٤٢٠٣٠٢٣٥٤٣٥١٦٤٣٠١٣٣٤٢٤٢٩١          اندونيسيا      
٢٢٩٢٢٣٦٠٣١٣٩٣١٨٣٤٦٩٩٧١٨١٦٣١٤٨٢٤٦          تركيا      

٤١٢٩٦٤٦٨١٠٥٩٨٥٢٧٤٤٠١١٠١٩٤٠١٣٦٣٤٢١١١٤٩٢١٢٦٣٤٠ الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

١٦٧٩٧١٧٥٥٥٢٠٠٩٣٢١١٤٦٢٩٥٦٣٣٥٢٥١٢٧١٤٢٢٩٩٥٧          اليابان      
٤٥٨٩٥٦٢٢٦٨٨٤٩٨٦٤١١٥٢٩١٨٠١٢١٣٠٩٥١٥١١٦          الھند      

١٦٥١٢١٧٩٣٨١٧٤٩٤٦٥٥٨٢٧٨٣٢٧٧٦٤٨٧٥٣          تايالند      
٨٠٠٧٩١١٠٩٤٣٠٢٠٣٣٨١٢٨٥٤٢٦٣٥٢٢٤٢          سنغافورا      

١٤٧٦١٦١٥١٩٤٣١٩٩٢٢٧١٧٣٧٧٨٢٥٧٠٣٦٤٩          تايوان
شعبية ٩٢١١١١٦٨١١٦٥٢١٢٢٣٩١٣٢٦٦٤٤٧٥٤١٤٠٦٠١٤٦٨٥١         الصين ال

٥٨٩٧٦٦٨٨٨١٣٨٩٩٠٠١٥١٦٢١٩٢١٨١٥٩٣١١٧٧٨٩          كوريا الجنوبية      
٢٤٥٢٦٣٣٣١٤٤٧٤٩٣٦٧٦٦٤٠٧٥٠          الفلبين      

٩٨٤١٨٨٢١٩٨٣١٩٩٩٢٧٤٣٣١٤٠٢٢١٩٣١٦٥ الدول اإلفريقية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :   

٢٣٤٢٣١٣٦٤٠٨٣٦٣٨٢          كينيا      
١٤١١٩٠٢٤٨٢٦٨٣٣٩٤٨٥٤١٥٥٥٣         اثيوبيا      

(بماليين الرياالت) 

ـواردات(١)  تابع (٧)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
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٢٠١٠(٣)٢٠٠٩(٢)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨مجموعة الدول / الدول

٥٠٨٠٦٥٧٠٧٤١٨٨٧٨٨٨٨٧٧١١٤٧٨٧٥٧٣٨٠٤٨  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ٤٤٢٥٥٧٣٧٦٢٧٠٧٧٣٤٧٢٩٦٩٢٧٤٦٢٥٦٦٢١٦        ا
٦٥٤٨٣١١١٤٣١٠٥٣١٥٦٨٢٢٠٠١٣١٤١٨٢٩        نيوزيلندا      

شمالية ٢٤٨٧٧٢٩٣١٥٣٤٨٩٣٤٠٣٦٦٤٩٤٣٧٦٥٩٠٣٥٦١٦٧٥٨٢١٦  امريكا ال
   ومنھا :

٢٣١٥٠٢٧٠٢٨٣٢٩٥٢٣٧٨٠٢٤٥٨٥٢٥٩١٠٧٥٠٩٩٩٥٢٧٤٩        الواليات المتحدة االمريكيـة  
١٧٢٧٢٢٨٨١٩٤٠٢٥٦٣٣٥٨٥٦٧٩٦٥١٦٩٥٤٦٧        كندا      

ية ٤٩١١٥٧١٨٨٢٣٠١٠٠٩٦١٢٠٠٦١٦٧٣٤١٣١٤٠١٦٧٧٤  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٢٩١٩٣٢٥٣٤٩٢٢٥٤٩٠٦٥٦٤١٠٨٥١٨٩٦٤١١٦٩٩        البراز
٦٦٤٦٩٨١٠٣٣١٥٩١٢١٨١٢٣٣٤١٣١٨١٥٣٨        االرجنتين      
١٩٤١٧٤١٦٣١٥٧١٨٠٣٦٩٢٧٥٤٩٣        جواتيماال      

٥١٢١٢٥٤٥٧٦٧٠٠٣٠٨٠٦٥٣١٠٩٦٧٥١٢٦٠٠١١٠٨٦٢٦١١٣٦٠٤  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

١٤٠٠٩١٤٢١٧١٨٢٣٨٢١٢٢٣٣٠٠٢٢٣٢٠٤٧٢٨٥٧٢٣١٠٣٢        المانيا      
٣٣٠٦٣٣٣٨٣٧٠٣٣٨٦٥٤٥٥٢٥٤٧٩٤٤٩٤٤٥٨٢        ھولندا      
لترا       ٩٠١٤٩٧٦٧١٠٤٤٣١٠٣١٨١٣١٧٠١٥٢٢٥١٢٨٤٢١٢٩٠٩        انج
ندا       ١٤٢٠١٤١٩١٦٢٠٢٣٢٢٢٦٤١٣٢٩٥٣٠٦٩٣٤٩٠        ايرل
٢٤٥٤٢٤٠٧٣٢٦١٣٣٧٦٤١٠٩٥٦٦٠٥٠٥٨٤٥٣٦        بلجيكا      
٥٦٢٤٦٠٩٢٧٦٨٧١٠٠٨٢١١٤٩٩١٥٢٤٤١٤٣٤٦١٦٣٩٥        فرنسا      

٥٩٤١٥٩٣٢٨٤٦٨١٠٥٥٠١٥٣٨١١٧٢٨٨١٣٢٥٠١٢٦٨٢        ايطاليا      
٢١٣٢٤٧٣١٤٣٣٧٣٥١٤٢٦٢٩٠٤١٨        اليونان      
٢٥٠٠٢٩٠٤٣٦٢٢٤٠٠٤٤٧٦٨٥٨٥٤٥٢٦١٥٣٦٥        السويد      
٢٠٠٣٢٣٣٦٢٥١٠٢٨٨٠٤٤٢٩٥٠٦٤٤٦٢٣٤٧٣٥        اسبانيا      
١٤٠٢١١٨٧١٧٠٧٢٤٦٣٣١٥٩٤٢٢٧٤٣٩٧٢٨٨٧        النمسا      
١٧٥٨١١٩٤٣٨٧٠٤٣٩٦٤٨١٨٤٥٣٣٢٥٨٣١٦٧١         فنلندا      

حاد االوروبي ٧٠٥٩٦٨٨٢١٠٥٩٤١٢٧٠٧١٢٥٨٦١٨٢٠٩١٢٦٦٧١٦٧٠٦  دول اوروبا عدا االت
   ومنھا :

٢٨٦٨٣٢٣٦٤٨٠٧٤١٧٦٥٣١٨٧٧٤٠٦٢٨٣٨٤٣٧        سويسرا      
يا       ١٢٤٧١٢٥٣١٨١٣٢٩٥٦٢٧٧٥٥٢١٥٢٦٣٩٣٨٢١        اوكران

٨٨٨٩٩٠١٤٩٩٢٦٥٣٣٤١٨٤٠٣٣٢٦٣٤٣٣٨٦        روسيا االتحادية

٢١٤٠٢٤٤٤٦٧١٢٦٩١٢١١٠  دول أخرى

١٥٦٣٩١١٧٧٦٥٩٢٢٢٩٨٥٢٦١٤٠٢٣٣٨٠٨٨٤٣١٧٥٣٣٥٨٢٩٠٤٠٠٧٣٦  مجموع الـواردات

  (١)  سيف       (٢)  أرقام معدلة.    (٣)  أرقام أولية.        - دول لم تنظم لدول االتحاد االوروبي خالل تلك السنة.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

ـواردات(١)  تابع (٨)  جدول رقم ( ٤ ) :   مصـــــــــــادر الـــــــ
(بماليين الرياالت) 
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

٥٦١٦٥١٩١٤٨٥١٦٢٦٤٦١٣٤٨٣١٤ دول مجلس التعاون الخليجي  
   وتشمل :

٣٣٥٢٩٢٤١٠٦٨٠٩١٢١٠٩٦        الكويت       
٤٩١٦٤٢٢١٣٢٥٦٤٣٧٠٣٧٦٣٤٧٧٧        البحرين       

حدة        ية المت ٢٥٨٥١٨١٠٠٢٩٧٢١١٧٢١٨٦٨        االمارات العرب
٧٨١١٣١٣٣١٥٣٢٠٣٤٢٨        قطر       

٢٩٤٧٥٠٨٩٨٤١٤٥        عمان       

٥١٢٦٤٨٩٧٢٤٨٠٢٨٦٧٣٦٦٣٣١٣٩ دول الجامعة العربية األخـرى  
   ومنھا :

١٣٤١١٣٩١٤٧٩٥٠٣٤١٤١٠٩        االردن      
عراق       ١٠٤١٢٨١٦٩٩٥٣٧٨٦١٢        ال
٩٢٤٨١١٦٤٧٦٠٢٨٨٢٥٩٦        اليمن      
٣٣٩١٦٧٦٠٥٦٧٤٧٣        لبنان      
٢٨٦٢١٦٢٤٣٣٩٤٦٦٥٢٨        مصر      

٢٥١٠٥٤٩٥٨٤٩٤٥        سوريا      
١٢٨٥٦٥٥٥٠٤٧٢٣٠١٥٦        المغرب      

سودان       ٤٣٧٨٥٧٣٨٤٦٩٩٦٠٣٥٦٥        ال

٦٩٩٧٦٨٦٥٢٤١٧٢٩٥٣٢٨٤٨٣١٩١ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

١٩٨٠١٧٦٤١٠٠٠١١٦٨١٢٩٢١١٥٧       باكستان      
١٧٩٢٤٩١٠٤٢١٩١١١٢٢٩        بنغالدش      
١٣٠٤٨٣٤١١٨١٨٥٣٢١٣٤٤        ماليزيا      

٢٧١٤٣١٥٧٢٥٥٦٢٠٤١٣٤٣٩        اندونيسيا      
٧٥٣٧٨٥٨٥٢٧١١٦٦٧٧٨٧         تركيا      

٦٨٦٨٢٤٤٦٣٥٢٣٤٤٦٣٣٢٤٧٣٠٨١٦٣٥٨٦٤الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :

٤٢١٧٥٢٩٨٢٠١٥١٣٧١٩٢٨٣١٥٤١٦١٨٥٤٥        اليابان      
٤١٩٩٣٠٧٥١١٠١١٧٦٥٢٥٥٨٢٥٧١        الھند      

٢٨٣٢٥٦٤١٦٧٣١٤٥٩٠٩٤٠        تايالند      
٧٠٩٩٢٩٣٠٢٠٢٦٤٣٣٢٥٣١١٦٣٥٢        سنغافورا      

٦٤١٩٤٦٥١٢٨٣٠٣٦٤٩٣٩٥٥٤٠٦٩        تايوان      
شعبية ٢٤٤١٥٥١٩٩٤٠٤١٦٥       الصين ال

(بماليين الرياالت)    

جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات
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١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩مجموعة الدول / الدول

٤٠٧٩٢٠٠٠١٥٢١٢٧٢٨١٧٢٧٢١٠٠        كوريا الجنوبية      
١١١٨١٠٦٠٤٠٣٦٤٧٣٦٦٦٦٠        الفلبين      

٥٩٦٤٣٩٤٠٣٥٠٤٧٣١٧٧١الدول اإلفريقية غير العربيـة
واإلسالمية ومنھا :

٤٦٥١٦٥١٢١٨١٧٥١١٨        كينيا      

٢٢٦٢١٤٣٣٧٥٨١٠٦٦١٥٠٥١٥٥٤  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٨٩١٨٨٩٧٠٥٨٠٢١٠١٧١١٥١        ا
٣٧١٥٤٤٥٣٢٤٤٢٦٥٣٨٠        نيوزيلندا      

شمالية   ٨٨٦٣٥٥٧٦١٢٦٥٨١٧١١٠٢٠٢٦٢٢٧٧٦٨  امريكا ال
   ومنھا :

٨٨٦٢٥٤٦٥١٢٣٩٣١٧٠٠٩١٩٨٦٠٢٧٤٣٧        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٤٣١٦٤٤١٦٣٠١٢٣٣٩٦٣٥٦٧٢٤٧٧  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٤٠٤٣٣٨٠٥٣٠١٠٣٠٥٢٣٤٠٢٢٤٥٢        البراز

٢١٣١٦٢٠٦٥٢٢٣٢٨٩١٨٤٤٦٢٠٤١٤٢٠٧٤٧  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٢٣٦٥٢١٢٢٢٢٠٨١٢١١٢١١٧٩٢٧        المانيا      
٢٤٣٠٥٧٤٢٣٦٣٦٥٣٣٧٤٩٥٥٤٧٤٦        ھولندا      
لترا       ١٩٥٣١٨٧٣٢٠٩٤١٤٢٨٢٠٤٣١٦٢٠        انج

١٢٠٥١٠٨٢٣٢٣٧١١٥٦٦٦١٤        البرتغال      
٥٦٦٢٤٩٨٤٤١٣٣٢٣٠٧٤٥٣٠٥٥٤٩         فرنسا      
٥٩٨٢٣٧٥٤٥٦٤٤٣٥٨٣٢٩٠٧٤٣٠٥        ايطاليا      
١٧٩٣٧٤٦١٠٠٦٩٦٧٥٠٠١٨٠        اليونان      
٢٥٠٣٧٦٤١٩٣٢٢٠٩٥١٤٤٣١٨٢٧        اسبانيا      
١٠١٨١٣٩٩٢٢٠٣٦٦٥١٣٥٢٨٨٨        بلجيكا      

حاد االوروبي ٥٠٤٧٣٣٢٩٩٩٠٨٣٥١٠٧٦٢٢٩٢  دول اوروبا عدا االت

٣٣٩٩٢١٠٣٣٧٤١٩٢٢٧٢١٧٧  دول أخرى  

ـلي     ١٣٢٢٢٠٩٩٥٣٦٧٤٦٧٨٨٦٨٨٠٩١٢٨٨١٠٦٢٩٤  المجمـــوع الكـ

تابع (٢) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٩٣

١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

١١٠٦٦١٢٠٢٠١١٣٦٣١٠٣٦٧١٠٧٤٣١٣٤٤٨ دول مجلس التعاون الخليجي  
   وتشمل :

٧٤٦٢٥٠١١٦٤٠١٥٦١١٤٦٩١٧٥٠        الكويت       
٦٥٦٤٥٨٣٦٥٩٩٥٤٩٩١٥٠١٧٥٥٤١        البحرين       

حدة        ية المت ٣٠١٠٣١٩٣٣١٢٦٣٢٥٣٣٥٦٩٥٠٥٧        االمارات العرب
٤٦١٢٨٢٣٩٠٣١٢٣٨١٥٩٤        قطر       

٢٨٥٢٠٨٢١٢٢٥٠٣٠٧٥٠٦        عمان       

٦٥٢٨٥١٩٨٣٥٣٩٣٦٤٦٣٤٠٨٤٨٠٢ دول الجامعة العربية األخـرى  
   ومنھا :

٣٢٢١٤٧١٧٥٢١٨٣٧٢٤٠١        االردن      
عراق       ----------٤٨٣        ال
٦٨٩٣٠٩٣٠٧٢٤٧٢٣٤٤٣٣        اليمن      
١١٤١٠٣١٢١١٦١١٦٧٣٠٤        لبنان      
٢٤٢٣٣٠٤٨٧٢٧٢٧٩١٩٨٩٠٠        مصر      

٢٧٩-٧٧١٢٣١٨٢١٨٠        سوريا      
١١٤٤١٠٦١١٤٣٦١٥٣٧١٦٧٤١٦٤٨        المغرب      

سودان       ٥٩٤١٥٨٣٨٣٤٩٣٣٥٦٤١٣        ال

٥٩١٦١٠١١٧١٢٠٢٧١٠٠٤٣٩٧٨٦١٠٥٧٠ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

١٦٨٢١٧٧٤١٩٢٩١٨٣٨١٧٤٤١٩٩٨        باكستان      
٣١١٢١٥٢٨٥٢٠٩٣٢٩٣٣٠        بنغالدش      
٢٩٧٢٩٥٣٧١٤٨٣٣٩٢٥٩٥        ماليزيا      

٦٢١٢٣٠١٢٨٦٢١٣٢٥١٨٣٣١٨٧١        اندونيسيا      
٢٨٣٨٥٢٣٥٥٤٢٨٥٢٢١٤٥٤٩٤٩٨٢        تركيا      

٦٠٤٦٧٦٠٢٤٦٦٧٨٦٢٦٠١٥٧٥٩٩٤٢٧٨٣٧٦الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :

٣١٥٥٩٢٨٦٨٩٣٠٧٩١٢٦٧٧٧٢٥٤٧٠٣٠٣٤٦        اليابان      
٤١١٥٤١٠٣٥٣٦٩٤٩٧١٤٦٨٦٥٨٤٤        الھند      

١٠٩٩٨٨٥١٠٣٦١٠٦٣٨٦٨١٦٠٧        تايالند      
٨٩١٧٩٠٩٤٩٨٦٨٧٨٣٣٧٧٣٥٩٩٧٢        سنغافورا      

٥٦٣٤٤٩٦٨٤٧٩٥٤٧٩٨٤٣٢٠٥٤٧٠        تايوان      
شعبية ١٥٨٣٤٦٢٤٣٢٥٥٤٥١١٠٤١       الصين ال

تابع (٣) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٩٤

١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥مجموعة الدول / الدول

٦٢٥٤٩٩٣٨١٢٧٧٠١١٩٣١١٢٩٩٩١٨٤٢٩        كوريا الجنوبية      
٢٢١٥٢٠١٦٢٤٥٢٢١٤٤٢٦٦٦٣٦٥٩        الفلبين      

١٧٤٠١٨١٦٢٠٧٦١٤٣٤١٥٢٣١٧٨٥الدول اإلفريقية غير العربيـة
واإلسالمية ومنھا :

٢٣٣١٩٨١٢٩١٨١٢٠٤٣٦٤        كينيا      

١٦٠٠٢٢٨٢٢٠٢٧١٨٩٠١٧١٧٢٦١٩  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١١٦٦١٦٧٧١٦٤١١٥٣٥١٤٤٣٢٢١٢        ا
٤٣٤٦٠٧٣٨٥٣٤٢٢٧٤٤٠٥        نيوزيلندا      

شمالية   ٤١٤٩٦٤٢٤٠٨٤١٧٤٢٢٩٠٣٥٣٠٨٧٤٣٣٠٩٢  امريكا ال
   ومنھا :

٣٩٨٩٠٤٠٩٦٩٤٠١٦٨٢٧٧١٥٢٩٥١٨٣١٧٤٣        الواليات المتحدة االمريكيـة      

ية   ٥٥٥١٤٩٨١٥٣٩٤٤٩٧٧٤٩٨٦٤٢٣٢  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٥٤٨٢٤٩٣٣٥٣٣٢٤٩٥٣٤٩١١٤٠٩٦        البراز

٢٩٤٧٢٣٧١٠٢٣٩٤٤٩٣٤٥١٨٣٤٨١٩٣٧٣٦٥  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٩٨٤١٠٠٩١٩٩٢١٨٣٣١٩٨٠٩٥٧        المانيا      
٧٨٥٧١٠٨٠٢٩٩٢٦٦٨٢١٧٦٨٥٨٧٠٣        ھولندا      
لترا       ٢٦٦٤٣٥٢٥٣٧٠٢٥١٦٧٣١٤٨٢٧٤٧        انج

٦٠٧٥٨٢٨٦٩٥٦٨٧٥٧١٢٠٨        البرتغال      
٧٩١٧٨٢٠٣٨٢٣٩٦٩٦٠٨٤٧١٧٣٤٧         فرنسا      
٥٩٧٨٧٦٧٥٧٦٣٢٧٩٧١٨١٤٢٧٣٩٨        ايطاليا      
٥٦٧١٢٠٦٢٧٩٥٢٦٧٢٢٠٨٨١٧٣٠        اليونان      
٢١٨١٣٥٦٣٤١٤٩٢٣٩٢٢١٤١٤٣٥٩        اسبانيا      
٧٠٣٤٥٢١٤١١٣٠٣٨٣١٨٤٥        بلجيكا      

حاد االوروبي ٢٣٤٢٢٢٠٤٢٦٠٧٢٠٢٠١٦٤٣٨٦٦  دول اوروبا عدا االت

١٦١٢٦٢٢٣٩٦٨٣١٤٩٢٤٨  دول أخرى  

ـلي     ١٦٦٣٣٩١٧٨٦٣٦١٨٨٣٢٥١٥٨٧٧٠١٥٩٥٩٠١٨٧٤٠٣  المجمـــوع الكـ

تابع (٤) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٩٥

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

١٦٢٨٣١٧٠٨٩١٢٤٤٣١٣٣١٠١٥٩٩٣١٤٧٦١١٦٧٣٤ دول مجلس التعاون الخليجي  
   وتشمل :

١٧٠٩٢٠١٨١٨٨٧١٧٨٣١٨٠٢١٥٦٥٢٠١٨        الكويت       
٦٥٨١٦٢٧٢٤٣٨٧٥٥٦٠٧١٥٨٥٣٠٤٦٥٧٧        البحرين       

حدة     ية المت ٦٧٧٩٧٣٧٥٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٦٦٥٧٦٦٤٦٠        االمارات العرب
٧٧٣٨٤١٧٣٧٦٨٣٧٣١٧٤٣٩٧٠        قطر       

٤٤١٥٨٣٥٢٠٥٧٤٤١٦٥٧٣٧٠٨        عمان       

٦١٠٦٧٤١٤٦٠٥١٥٤٢٥٦٢٣٠٨٢٣٩٨٩٣٦ دول الجامعة العربية األخـرى  
   ومنھا :

٤٢٤٤٥٨٧٦٨٦٤٧٦٤٢٥٦٩٧٥٣        االردن      
عراق       ٨٧٢٦٤٢٦٢--------        ال
٦١٠٨١٠٦٦٩٥٣٥٥٨٠٨٨٨٧٣٢        اليمن      
٣٤٧٤٣٤٣٧٣٤٤٧٥٥١١١٢١٦٥٤        لبنان      
١٥٣٦٢٢٨٦١٦٠٢١٤٢١١٤٥٥١٧٦٨١٧٥٧        مصر      

٢٩٢٣٠٢٣٤٣٤٠٥٤١٨٣٩٢٦٩٦        سوريا      
٢٠٦٧٢٠٠٧١٣٩٧١٢١٣٢١٠٠١٦٤٩٢١٣٧        المغرب      

سودان       ٤٣١٦٥٧٣٩٨٣٤٩٢٠١٤٨٣٦٢٨        ال

١١٨٠٨٩١٧٦٧٢٦٤٩٦٩٦١٤٧٤٤١٣٩١٨١٤٧٠٢ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٢٠٢٦١٩٤٨١٥٢٠٢٥٦٢٤٧٦٦٤١١٩٤٤٧٤       باكستان      
٣٧٧٤٣٣٢٥١٤٦١٧٣٧٨٤٩٥٨٠        بنغالدش      
٩٥٦٨٩٢٥٢٨١٢٩٨١٧٠٦١٨٨٤١٩١٥        ماليزيا      

١٣٨٠١٦٥٣٢٢٨٠٣٣١٨٤٠٧١٣٨٠٢٤٠٨٨        اندونيسيا      
٥٨٤٤٣٤٩٦٢٣٢٠١٩٤٤٣٢٤٨٢٦٣٥٢٦٨٩         تركيا      

٩٦١٥٦١٠٣٣٧٦٥٩٧٩٧٨١١١٨١٢٧٤١٩١١٦٢٢٦١٢١٨٩٧الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :

٣٤٢٢١٣٩٣٦١٢١٦٦٨٢٨٤٩٦٤٦٠٧٤٣٩٠٩٩٣٨٩٧٤        اليابان      
٧٨٠٤٩٢٥١٦٠٨٣٨١٧٥١٢٨٢٣١٢٣٣٦١٤٧٤٢        الھند      

٢٩٨٧٢٩٨٠١٦٠٧٢١٠٠٣٥٧٨٤٠٤٢٤٠٨٥        تايالند      
١٣٦٥٦١٥٦٤٥٨٦٩٧١١١٠٧١٤٦٣٢١٣٤٢٩١٣٩٠٥        سنغافورا      

٥٨٣٠٥٦٩٦٣٤٧٦٤١٨٥٧٧٤٢٨٤٧٢٧٦٧٤        تايوان      
شعبية ٨٥٨١٥٨٢١٢٣١٢٣٥٢٥٦٣٠٨١٥٩١٠٨٢٠       الصين ال

(بماليين الرياالت) 

تابع (٥) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات



 إحصاءات التجارة الخارجية                         ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٢٩٦

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢مجموعة الدول / الدول

٢٣٩٣١٢٣١٤٩١٣٨٨٦٢٠٤٢٩٣١٢٧٣٢٤٦٢١٢٥٨١٣        كوريا الجنوبية      
٤٥٢٩٣٦٠٦٢٠٢١٢٨٢٨٤٠٢٣٣٣٨٢٣٦٩٤        الفلبين      

٢٧٥٠٣٢٧٧٣٣٣٥٥٣٩١٧٤٨١٦٧٢٠٧١٨٧الدول اإلفريقية غير العربيـة
واإلسالمية ومنھا :

٦١٣٨٦٧٥٣٢٥٥٢١٠٣٨٤١٨٦٤        كينيا      

٣٤٨٣٢٩١٠١٧٠٣١٩٣٧٢٨٦١٢٥٨٦٢٣٣٥  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ٢٦٧٤٢٠٦٠١٢٧١١٥٩١٢٣٤٤٢٢١٨٢٠٦٢        ا
٦٧٦٨٢٣٤٣٢٣٣٣٥١٧٣٦٨٢٧٣        نيوزيلندا      

شمالية   ٤١٦٠٧٣٦١٧٤٢٤٥٤١٣٨٤٦٧٦٠٦٨٣٤٧٨٦٦٥٥٣١٠  امريكا ال
   ومنھا :

٣٩٨٩١٣٤٦٠٣٢٣٦٩٥٣٧١٨٥٥٨٨٣٢٤٦٤٨٢٥٣٥١١        الواليات المتحدة االمريكيـة  

ية   ٥٨٤٤٤٢١٣٢٦٨٧٢٨٠٢٤٤١١٣٥٣٧٣٥١٢  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٤٩٠٣٣٩٠٨٢٢١٠٢٢١٦٣٥٠٥٢٤١٧٢٣٣٥        البراز

٤٢٤٨٨٤٣٥٢١٢٧٢٤٦٣١٣٤٧٥٠١٥٢٤٠٣٧٤٤٠٣٨٧  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

٢٧٧٩٢٦١٢١٥١٤١٨٨٦٣٠٥٦١٧١٤١٩٢٤        المانيا      
٩٧٢٥١٠٦١٢٦٠٤٣٧٨٤٥١١٥٩٢٧٩٧١٦٩٨٩        ھولندا      
لترا       ١٦٨٥١٩٩٦١٢٥٨١٦٣٧٣٢٢٣٣٣٦٩٢٧٤٠        انج

١٤٢٦١٢٨٦٨٢٠٩٢٧١٤٦٠١١٣٥١٢٥٧        البرتغال      
٩٠٣٣٨٩٥٠٥٤٥٦٧٤٦٩١٠٩١٠٧٤٥٩٧٧٣٨         فرنسا      
٦٦٤٠٨٠٠٤٤٩٠٨٤٤٢٨٦٩٧١٦٦٢١٦٧٤٦        ايطاليا      
٢٥٤٦٢٦٣٨٢١٢٨٢٣٢١٣٩٦٤٣٥٥٤٣٣٨٢        اليونان      
٤٩٨٤٤٢٣٠٣٠٤٨٣٣٨٨٥٠١٣٤٤٢٨٥٥٣٩        اسبانيا      
٢٤٥٢٢٠٩٨١٥٥٩٩٠٧٣٢٦٧٣٣١٤٤٠٢٧        بلجيكا      

حاد االوروبي ٧٩٧١٦١٢٥٨٤٧٥٣٦٥٥٧٦٦٥٨  دول اوروبا عدا االت

١٠٦١٣٢٦٣١١٦٢١٤٩٥٨٣  دول أخرى  

ـلي     ٢٢٧٤٢٨٢٢٧٤٤٣١٤٥٣٨٨١٩٠٠٨٤٢٩٠٥٥٣٢٥٤٨٩٨٢٧١٧٤١  المجمـــوع الكـ

تابع (٦) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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٢٠١٠(٢)٢٠٠٩(١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨مجموعة الدول / الدول

٢٣٣١٠٣٠٧٦٤٤٥٢١٥٥٨٥٩٣٧١١٢٠٨٢٧٤٤٧١٥٤٣٧٦٩٥٣ دول مجلس التعاون الخليجي  
   وتشمل :

٢٩٧٨٤٠٨١٤٤٢٨٤٨٦٩٥٧١١٥٦٢٩٤٩٣٢٥١٨٩        الكويت       
٨١٠٥١١٥٠٧١٨٦٣٧٢٢٧١٧٢٦٢٣٨٣٥٣٨٩٢٤٥٣٤٢٩٨٤٩        البحرين       

حدة     ية المت ٩٨١٢١٢٢٣٠١٨٠٢٧٢٥٤٨٨٣١٧٨٠٣٢٩٠٠٣١٩٢١٣٢٩٢٣        االمارات العرب
١٣٨٣١٩٤٤٢٦٥٩٤٠٠٩٥٥٤٠٦٢٠٩٧٢١٦٥٩٩٦        قطر       

١٠٣٢١٠٠١١٤٦٣١٥١٠١٨٥١٢٦١٧٢٩٤٠٢٩٩٦        عمان       

١٤٨٧٤٢٤٣١٩٣٥٤٢٩٤١٩٥٧٤٦٠٢٦٦٣٨٨٠٤١٥٩٠٤٩٧٥٣ دول الجامعة العربية األخـرى  
   ومنھا :

٤٠٢٩٦٨٥٢١٠٢٣٨١٢١٤٨١٢١٣٩١٦٤٠٦١١١٢١١٢٨٤٩        االردن      
عراق       ٧٨١٥٨٢٥٣٤٩٨١٤٦٩٢١٥٦٣٠٥٠١٩٠٥        ال
١٠٥٥١٩٧٤٢٦٥٧٣٠٩١٢٧٣٨٤٢٦٣٢٩٦١٤١٩٤        اليمن      
٩٩٤١٥٩٦١٦٧٤١٢٨٥١٠٩٤١٥٢٨١٣٣١١٨٧٣        لبنان      
٣٤٢٧٤٤٨٤٧٦٦٦١٠٣٢٠١٣٧٧٩١٦٧٩٩٨٣٣٦٩٦٢٥        مصر      

٥٥٥٢١٧٢٢٦٨٦٢٢٢٢٢٧١١٢٨٦٨٢٣٥٧٣٠٤١        سوريا      
٢٣٩٩٣٢٧٥٤٨٢٧٥٤١٧٦٢١٤٩٤٨٩٥١٤١٨٠٥٣        المغرب      

سودان       ٨٣٩١٢٢٢٢٠٦٤٢٣٥٥٢٢٦٨٢٢٩١٢١٢٣٢٢١٦        ال

١٨٢٦٨٢٤٨٠٤٣٢٢٥١٣٩٠٥٩٤٤٥٢٥٥٤٦٤٤٣٣٢٥١٤٥٨٧٤ الدول اإلسالمية غير العربيـة 
   ومنھا :

٤٨٢٨٧٩٧٩٩٤٣٥١١٣٦٣١٣٠١٥١٦٦٣٠٩٤٨٧١٢٢٩٨        باكستان      
٦٧٢٦٨٤١٣٤٧١٣٥٢١٣٤٠٢٠٢٨١٤٦٥٢٢٧٤        بنغالدش      
٢٣٥٤٣٣٩٨٤٤٦٥٥٦٤٩٦٦١١٧٩٤٨٤٠٧٨٦٤٤٤        ماليزيا      

٥٩١٧٦٨٧١٩١٧٠١١٤٨٤١٢٣٦٦١٥١٢٢١١٠٧٩١٤٣٨٨        اندونيسيا      
٣٥٠٩٤٥٣٩٦٧٦٩٧٧٧١٨٨٧٢١١٦٥٠٥٧٣٧٩٠١٢         تركيا      

١٥٦٣٤٧٢١٠٨٥٣٣٢٦٩٢٠٣٩٤٥٥٥٤٣٢٥٥٨٦٠٤٥٧٦٣٩٢٤٧٢٥١٨٥٥٨الدول اآلسيوية غير العربيـة
 واإلسالمية ومنھا :

٤٩٣٢٥٦٧٠٠٦١٠٥٥٨٠١٣٠٣٦٩١٣٤٠٠٧١٧٨٨٢٣١٠٨٩٥٦١٣٥٦٣٤        اليابان      
٢٠٨٠٤٢٧٦٢٥٤٠٢٣٧٤٨٥٢٠٦٤١٢٠٨٥٢٩٥٥٢٩٥١٧١٨٩١        الھند      

٥٣٧٦٨٣٦٥١٢٠١٦١٣٢٦٤١٥٤٨٠٢٣٧٦٥١٣٨٨٤١٧٩٢٤        تايالند      
١٥٩٤٠٢٢١٤٧٣٥٤٨٨٣٧٤٠٥٣٧٣٦٠٤٣٦٩٣٣١٤٢٩٣٧٩٣١        سنغافورا      

١٢٢٧٩١٥٣٩٦٢٤٣٦٦٢٩٠٤٤٣٢٦٠٥٤٦١٦٥٢٨١٥١٣٧٦٨٥        تايوان      
شعبية ١٥٣٦٧٢٢٧٨٧٤٠٥١٩٤٩٥٥٦٥٩٨٤٠١٠٤٩٥٤٨٠٤١٧١١٢٢١٠       الصين ال

تابع (٧) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت)
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٢٠١٠(٢)٢٠٠٩(١)٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨مجموعة الدول / الدول

٣١٨١٦٤٠٣٨٢٥٧٣٦٨٧٢٥٧٠٧٣٩٧٢١٠١٦٢١٦٨٢٦٣٩٢٤٣١        كوريا الجنوبية      
٤٥٠٥٥١٣٠٨٥٤٤١٠٧٥١١٢٥١٠١٧٧٤٢٥٧٧٣٩٢٢٦        الفلبين      

٩٧٠١١٢١٨٨١٥٨٤٠١٦٧٧٩١٧٤٥٣٢٤٧٩٢١٤٣٥٠١٦٠٨٤الدول اإلفريقية غير العربيـة
واإلسالمية ومنھا :

١٢١٢١١٦٧١٧٥٥٢٠٦٦١٧٩٤٣٤٩٩٢٠١٥١٩٨٧        كينيا      

١٦٤٤١٥٤٦١٧٩٩٢٣٥٦٢٦١٤٣٢٣٥١٩٨٩١٨٩٠  اوقيانوسيا      
   ومنھا :

ستراليا       ١٣١٧٩٤٦١٣٩٤١٢٦٩١٥٦٥٢٠١٨١٠٩١٩٧٠        ا
٣٢٧٥٩٩٤٠٤١٠٨٧١٠٤٢١١٩١٨٩٠٩١١        نيوزيلندا      

شمالية   ٦٧٦٦٦٨٤٨٩١١٠٩٥٨٠١٢٤٦٦٥١٥٣٩٩٤٢٠٣٢٠٧٩١٠١٤١٣١٩٩٧  امريكا ال
   ومنھا :

٦٥٣٨٥٨١٣٦٠١٠٤٧٤٦١١٩٢٣٩١٤٧٤٣٢١٩٥٥٢١٨٥٥٣٢١٢٤٦٧٥        الواليات المتحدة االمريكيـة   

ية   ٥١٧٠٥٤٩٤٧٠٥٦٧٥٨٦٨٧٩٨١٢٩٧٣٧٤٧٦١٠٢٢١  امريكا الجنوب
   ومنھا :

يل       ٣٢٤٩٤٠٣٨٥١٧٨٥٩٧٧٦٤٠٥٩٧٩٠٥٥٠٩٧٦٢٧        البراز

٥٠٩٣٩٧٥٩١٣١٠٢٣٤٦١٠٣٥٤٨٩٦٥٨٨١٢٣٨٤٠٦٦٤٢١٨٩٤٧٣  دول االتحاد االوروبي
   ومنھا :

١٦٨٢٣١٣٥٤٠٨٦٤٧٢٩٤٤٠١٥٥٨٨١٥٩٨٩٥٢        المانيا      
١٠٣٣٨١٨٢١٦٢٤٣٠٨٢٤٣٣١١٨٦٣٠٢٤٥٢٩١٣٤٣٦١٢٧٣٠        ھولندا      
لترا       ٣٤٤٣٦٣٥٣٦٨٥٥٣٨٤٣٤١٧٥٣٥٦٢٢٦١٢٣٤٦١        انج

١١٢٩١٣٩٥١٨٥٧٢٠٣٥٢٣١٦٣٥٧٧١٨١٤٢٦٩٩        البرتغال      
٨٧٧٤١٢٣٣٥١٦١٠٢١٥٤٢٠١٥٣٨٠١٨٥٦٨١١٥٥٧١٥٧٣٩         فرنسا      
٨٨٦٥١٢٥٥٣٢٠١٤٥١٩٣٥٩١٧٢٣٩٢٢٩٠٢٩٦٥٣١٥٥٢٩        ايطاليا      
٤٤٨٥٦٤٣٠٨٤٦١٨٧٥٨٧٠٣٢٧٨٢٧٣٧٩٩٦٠٨٢        اليونان      
٦٥٣٦٨٣٨٢١١١٣٤١٣٤١٧١٤٩٩٠٢١٠٤٩١٢٢٧٤١٧٧٦٣        اسبانيا      
٤٤٤٠٥٦٧٣٨٥٢٨١٠٧٤٦١٠٨٧٧١٣٨٦٧٨٨٠٧١٢٨٤٥        بلجيكا      

حاد االوروبي ١٧١٠١٦٤٢٦٩٠٢٢٢٧٧٠٣١٥١٦٩٩٥٩٧٨  دول اوروبا عدا االت

٣٥٧٧١٨١٤٢٤٧٣٨٤  دول أخرى  

ـلي     ٣٤٩٦٦٤٤٧٢٤٩١٦٧٧١٤٤٧٩١٣٣٩٨٧٤٤٠٣١١٧٥٤٨٢٧٢١١٠٩٩٤١٧٨٥  المجمـــوع الكـ

أرقام معدلة.   (٢)  أرقام أولية . (١)

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

تابع (٨) جدول رقم (٥) : جھــــــــات الصــــــــادرات

(بماليين الرياالت) 
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٠٠ إحصاءات ميزان المـدفوعات      ( مليون لایر ) ١(أ) -

عة الخامسـة  ( مليون لایر ) ١(ب) - ٣٠٤ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطب

٣٠٦ إحصاءات ميزان المـدفوعات      ( مليون دوالر امريكي ) ٢(أ) -

عة الخامسـة  ( مليون دوالر امريكي ) ٢(ب) - ٣١٠ إحصاءات ميزان  المدفوعات حسب الطب

القسم الثامن

إحصـــاءات ميزان المدفوعات
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١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

فوب)١- ٢٩٣٨٣١٧٤٣٤٨٨٣١١٢٣٣٦٧٤٣٧٣٤٥٢٨٤٥٥٦٤٦٦٧٦٠٨٩٨٢٤٥١١٩٣٥ الميزان التجاري (
٤٠٣٨٤٤٧٥٤٨١٣٤٧٣٤٥٤٣٢٦٩٥٤٧١٧١٨٠١٠٨٢٧٦٩٦٩٨١١٥٤٨١٦١٥٢ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
١٤٢٣٣٢٤٥٥٣٦٢٧٣٨٦١٠١١١٩٣١٦٣ صادرات أخرىب-

------------------------ ومنھا إعادة التصدير   
لوارداتج- -٤٢٨٠-٣٣٣٤-٣٧٢٧-٣٧١٠-٣٥٤٠-٢٧١٦-٢٦٤٣-٢١١٩-١٦٦٦-١٣٥٧-١٣٢٤-١١١٤ ا

حويالت٢- -٣٢٦٧ -٣٨٨٨ -٥٦٢٣ -٥٠٨١ -٤٩١٦ -٣٧٧١ -٣٥٩٢ -٢٨٤٥ -٢٢٥٥ -٢٩٣٦ -٢٣٤٢ -١٩٢٩  الخدمات والت
٤٥١٣٩٧٤٠٦٥٣٨٦٤١٧٠٧٨٧٦٩٨١١٠٤٩١٣١٩١٥٤٥١٩٥٤ المتحصالتأ-

٣٨٧٤١١٣١٢٧٢١٩٢٣٠١٧٠٢٧٥٣٠١٤٣٥---- عائد اإلستثمار١-
٩٩١١٦١١٢١٣٠١٦٠١٨٠٢٣٠٢٦٥٢٧٠٦٣٩٥٦٣٦١٤ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
٣٥٢٢٨١٢٥٧٣٣٤٣٦٩٤٠١٤٢٧٤٨٦٦١٠٤٠٥٦٨١٩٠٥ عائدات أخرى٣-

٢٣٨٠٢٧٣٩٣٣٤٢٢٧٩٣٣٤٨٦٤٢٩٩٤٦٤٧٥٨٩٧٦١٣٠٦٩٤٢٥٤٣٣٥٢٢١ المدفوعاتب-
تأمين١- ١٠٦١٢٦١٣١١٦١٢٠٥١٦٧٢٦٢٣٤٩٣٦٥٣٦٥٣٣٣٤٢٨ الشحن وال
١٦٣٨١٨٢٥٢٤١٣١٦٧٩١٩٥٩٢٦٣٨٢٦٤٧٣٠٨٨٣١٨٠٣٥١١١٧٧١٥٥٦ قطاع النفط٢-
خاص٣- ٣٢١٣٨٩٣٢٤٣٨٤٤١٥٥٨٩٦٢٠٦٤٧٧١٢١٠٥٨٨٤٣١١٣٩ خدمات القطاع ال
٦٣١٨٩٢٤٣٣١٥٣٤٢٢٧٨٥١٤١٢٢٣١٢٦٤١١٨٦١٥٥٦١٩٩١ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ٢٥٣٢١٠٢٣١٢٥٤٥٦٤٦٢٦٦٠٥٥٩٠٦٠٩٨٢٢٩٣٠١١٠٧ التحويالت الخا

٤٦٧٤٣٥٧٨٦٦٨-٤١٤-١٠٠٨٨٣٢٥٥١٨٥٧٥٢٢٧٨١٧٥٧٣٦٠ ميزان الحساب الجاري (١+٢)٣-
-٨٦٦٨ -٤٣٥٧ -٤٦٧ ٣٦٠٤١٤-٧٥٧ -٧٨١ -٥٢٢ -٨٥٧ -٥٥١ -٨٣٢ -١٠٠٨  حركة رأس المال واإلحتياطيات٤-

سماليةأ- ٣١١-٤٩٧ -١٠٣ ٤٣١٤٧-٤٣٢ -١٩٤ -٣٣٨ ٧١-١٤٣ ٦٨١٤٨ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

-٣٠٥٠-٤١٣-٣٦١-١٨٩١٠١١٨-٣١٥١٥٢-٧٠١٤٩٩-٩٢٢-٦٩٨ صافي العمليات الرأسمالية األخرى ب-
 للقطاع الخاص (٢)

-٧٤١-١٠٣-١٠٤-٥٤٤٥-١٢٢٦٨٢٢١-٢٧-٤١٤٥-١١٣ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-٥١٨٨-٢٥٤٤٣٠١٠١٣٣٤٤-٢٩٤-٥٠٣-٦٢١-٤٠٢-١٠٦٥-٩٩-٢٦٦ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر الصرف  

(مليون لایر)  
جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

١٥٠٣٦١٠٦٧٤١٨٣١١٥١٠٠٢٠٢٩٩١٨٦٦٦٦٢٧١٢٤٦٨٧٢٥٠٠٢٠٢٧٧١٧٤١٣٥١٧٥٤٢٩٨٣٣١٢٤٨ الميزان التجاري ( فوب) ١-
(التشمل وقود السفن)أ- ٢١٥٨٣١١٥٦٨٤٩٥٥٨٧١٢٥٣٥٠١٤١٨٠٧١٢٥٢٦٥١٩٤٤٥٩٣٣٤٥٤٣٣٧٥٣٢٠٢٤٩٩٧٨١٥٤١٧٨١٢٧٤٢٣ صادرات النفط
٩٨٢٨٣٤١٨٤٢٨٤٣١٤٩٠٥٠٤٥١٩٢٩٥٤٣٢٧٨٣٥٦٥٤٤٥٠ صادرات أخرىب-

(٢٥٠٥) (٢٦١٩)(٢٦٩٥) (٢٤١٣) ---------------- ومنھا إعادة التصدير   
لوارداتج- -١٠٠٦٢٥-١١٤٧٦٠-١١٨٠٨١-١٠١١٠٠-٨٥٠٤٢-٧٠٢٧٦-٥٩١٢٨-٤٣٠٥٢-٢٥٥٧٦-١٢٨٩٠-٩٢٢٦-٦٦٤٥ ا

حويالت ٢- -٩٦٠٩٣ -١٠١١٩٩ -١٠٩٢٢٠ -١٣٨٠٥١ -١٠٧٧٨٠ -٨٤٢٧١ -٧٤١٥٥ -٥٧٢١٥ -٤٩٧٨٨ -٣٢٧٧٩ -٢٤٧٥١ -٥٧٠٢  الخدمات والت
٢٨٧٣٩٢٣٨١١٢٥٩١٦١٢١٢١١٩٠٢١٩٨٧٢٥٩٣٣٣٧٤٨٠٥٤١٩٧٦٤٩٦٧٦٩٨٥٨٦٢٠١٢ المتحصالتأ-

٧٦١٤٣٢٥٦٥٣٩١٠٢٧٧١٤٠٥٧١٤٦٢٢١٦٥١٨٢٤٧٦١٣٧٠٥٩٤٨١٩٧٥٤٨١٩٤٧٠٩٦ عائد اإلستثمار١-
٧٩٣٢٦١٦١٧٥٥٢٠٤٧٢١٦٨١٨٤٣٢٥٦١٢٨٥٤١٩٩٦١١٢٤٧٠١٤٢٦ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
١٣١٩٢٢٩٧٢٩٦٥٣٧٩٧٤٩٦٥٥٥٢٢٦٨٥٤٩٨٦٥١٥١٤٢١٥٦٤٦١٤٣٣٨١٤٤٩٠ عائدات أخرى٣-

٨٥٧٥٣٣٩٨٩٤٤٠٣٨٦٥٩٠٩٧٨٤٠٥٩٦١٤٢١١٠٢٠٤١٤٥٢٦٠١٩٢٢٤٨١٧٤١٨٧١٧١٠٥٧١٥٨١٠٥ المدفوعاتب-
تأمين١- ٦٧١٩٢٣١٩٣٣٥١١٥٨٦١٠١٠٠٥٢١١٩٤٧١٥٣٠٨١٨١٩٨٢١٢٥٤٢٠٦٥٧١٨١١٢ الشحن وال
١٢٦٧١٧٣٨٠٥٦٧٦٧٧٨٨٨٦٢١٣٩٥٤٦٩٤٣٢٣٠١١٣٢٤٧٠٢١٢٩١١٠٤٣٧١١٠١٩ قطاع النفط٢-
خاص٣- ١٩٦٠٢٥٩١٦٠٣٦٩٦٥٩١٣٥٢٨٢٤٣٣٨٢٩٥٣٧٢٢٢٦٧٣٩٣١٨٣٨٢٦٨٣٦٠٨٠٣١٩٢٩ خدمات القطاع ال
٣٢٣٠١١٢٦٠٢٨٤٤٨٣٩٨٥٣٤٢٣٣٧٤٨١٢٦٤٩١٢٤٧١٠٥٨٨٤١٦٨٧٥٠٤٤٨٥٧٩٧٧٨٤٢٢ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ١٤٤٧١٨٣٥١٩٤٥٣٤٩٤٥٣٠٩٩٦٧٢١٢٦٥٣١٣٦١٦١٨٠٩٤١٨٣٣٠١٨٠٨٦١٨٦٢٣ التحويالت الخا

-٦٤٨٤٥-٤٠٤١٦١٤٢٢٤٠١٣٩١٢٣٢٥٩٥٥٥٨٢١٦-٩٣٣٤٨١٩٩٠٥٠٣٣٦٥٠٤١٤٤١٩٧١٧٥٢٨ ميزان الحساب الجاري (١+٢) ٣-
٥٨٢١٦٦٤٨٤٥-٢٥٩٥٥ -١٣٩١٢٣ -١٤٢٢٤٠ -٤٠٤١٦ ٧٥٢٨-٤١٩٧١ -٥٠٤١٤ -٥٠٣٣٦ -٨١٩٩٠ -٩٣٣٤  حركة رأس المال واإلحتياطيات ٤-

سماليةأ- ٢١٩٨٠٣٨١٥٣١٧٠٧٧١٧٠٩٤-١٠٦١٧ -٤٢٦٦ ٢٧٥٧١٨٩٣-١٣٩٧ ٦٥٦٤-١٣٢٤٥ -٢٣١٥  صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

١٦٤٠٤٢١٣٨-٣٤٤٧٢١٩٠٣-٣٢٩٦٥-٢٦٦٨٩-١١٧٥٢-٧٠٨٨-١٥٦٢٤٠٣٠-٥٥٠٥-٣٣٧٠ صافي العمليات الرأسمالية األخرىب-
 للقطاع الخاص (٢)

-٣٧٠٩-٦٠٤-١٠٧٣٨-٢١٢١٥-١٢٣٥٣-١٤٥٨٥٢٤٢-٣٣١٩-١٧٨٩-٤٦٧-٥١٣١٧ صافي مركز المصارف التجاريةج-
٢٥٣٣٩٤٩٣٢٢-٣١٤٦٧-١٤٣٣٣٥-٨٦٣٠٥-١٥٩٢٩٤٢١٩-٣٤٣٢١-٤٣١٩٨-٥٧٩٩٥-٦٢٩٢٣-٣٧٠٠ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر الصرف  

(مليون لایر)  
تابع (٢) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

( فوب)١- ٢٥٤٦٢١١٣٣٣١٨١٨٤١٦٨٩٥٣٣٩٥٣٨٥٠٩٦٨٠٨١٨٧٤٥٥٦٦١٤٤١٧٩٣٠٠٩٠٨٥٢١٣١٨٥٢ الميزان التجاري
٩٣٦٢٣٦٦٦٦٥٧٦٢٧١٧٥٤٤٠٨٩٩٦٥١٤٩٦٤٩١٦٢٧٦٤١٧٣٧٥٢١٤٤٢٠٢١٤٢٤٠١١٦٢٥٩٣٢٠٢٦٣٨ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
٥٦٠١٧٨٦٤١٠٣٧٩١٥٦٢٠١٦٠٠٥١٦٠٥٦١٥٣١٧١٤٠٨٢١٤١٣٤١٦٧٦١٢٤٣٢٠٢٤١٨١ صادرات أخرىب-

(٢٣٢١)(١٧٦٢)(١٣١٢)(١٥٢٧)(١٥٤٥)(٢٢٩٧)(٢٤١٤)(٢٣٤٩)(٢٣٩٢)(٢٢٨٠)(٢٦١٢)(٢٠٧٢) ومنھا إعادة التصدير   
لوارداتج- -٩٤٩٦٧-٩٦٠٦١-٧٩٨٦٢-٩٦٨٩٥-١١٣٢٧٨-٩٧٢٦٣-٨٠٦٠٩-٧٢٠١٧-٧٤١٦٥-٦٨٤٦٦-٦٣١٩٦-٧٣٧٦٢ ا

 
حويالت٢- -١٢٩٣٠٤ -١١٠٧٩٥ -١١٨٥٧٣ -١٢٦١٠٩ -١٤٠٩٩٣ -١٨٤٣٢٠ -١٠٠٦٥١ -٦٩٧٢٩ -٤٤٣٨٧ -٥٤٧٨٨ -٥٥٠١٣ -٧٢٣١٧  الخدمات والت

٥٨١٨٨٥١٦٤٢٤٩١٠٤٤٧٩٦١٤٨٧٤٨٤٦٤٣٥٤٤٠٢٣٤١١٠٢٣٥٩٧٩٢٨٠٦٢٣٢٢٠١٣٠١٩٢ المتحصالتأ-
٤٤٩٧٨٤١٧٧١٣٩٤٥٨٣٩١٤٨٣٩٠٧٤٣٤٤٥٢٣٢٥٨٥٢٧٦٢٩٢٣٢٥٠١٥١٠١١٨٦٧٨١٩٢٠٠ عائد اإلستثمار١-
٣١٢٢٢٢٢٣٠٢٢٨٢٧١٦٣٤٥٤٤٤٩١٤٣٤٤٢٨٤٩٠٦١٠ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
١٢٨٩٨٩٦٤٩٩٤١٦٨٥٨٥٩٤٠٣١١٣٤٩١٠٨٩٤١٢٩٨٢١٢٢٩٥١٢٥٣٣١٣٠٣٣١٠٣٨٢ عائدات أخرى٣-

١٣٠٥٠٥١٠٦٦٥٥١٠٣٨٩٢٩٢٣٤٨١١٨٤٧٧١٤٧٠٨٦٢٢٨٣٤٣١٨٢٠٩٥١٦٢٠٨٨١٤٦٦٣٥١٤٢٩٩٦١٥٩٤٩٦ المدفوعاتب-
تأمين١- ١١٨٠٢٧٥٨٤٦٨٤٧٧٤١٧٧٢٠٢٩٦٧٣١١٦٧١١١٣٢٨٨٧٢١٧٥٨٧٩١٢٦٩٠١٢ الشحن وال
٦٣٦١٢٤٤١٢٥٣١٢٦٨٢٣٨١٣٤٥٦٩٧٢٤٣٧٢٨١٨٦١٣٩٥٨٧٨١٧٩١٠٠٣٩ قطاع النفط٢-
خاص٣- ٣٨٢٦٣٢٩٣٦٢٢٦٨٥٣٢٠٨٥٧٢٧٠٨٣٣٧٨٧٨٤٢٠٨٧٤٥٥١١٤٣٤٣٧٢٥٨٤٨٢٣٣٨٥٣٨١٤٦ خدمات القطاع ال
٥٥٢٤٥٤٩٤٨٠٤٩١٨٣٣٧٠٠٨٤٨٣٨٥٥٢٨٨٣١١٥٨٥٩٦٧٨٠٣٤٢٤٥٧٣٥٨٢١٤٠٠٧٩٤٤٢٠٢ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ١٨٨٣٤١٧٧٨٨١٨٤٧٨٢٤٣٨٤٣١٩٩٤٤٢٠٨٣٥١٤٨٣٥٠١٧٢٥٨٨٦٠٦٧٧٩٢٦٢٢٢٧٥٨٠٩٧ التحويالت الخا

٢٥٤٨-١٩٩٤٣-٣٩٢٧٣-٦٤٦٦٨-٦٦٤٣٧-١٠٣٥٠٢-١٥٥٥٥-٣٥٧٧٦-٢٧٤٩٢-٣٦٦٠٤-٤٣٦٨٠-٤٦٨٥٥ ميزان الحساب الجاري (١+٢)٣-
-٢٥٤٨ ٤٦٨٥٥٤٣٦٨٠٣٦٦٠٤٢٧٤٩٢٣٥٧٧٦١٥٥٥٥١٠٣٥٠٢٦٦٤٣٧٦٤٦٦٨٣٩٢٧٣١٩٩٤٣ حركة رأس المال واإلحتياطيات٤-

سماليةأ- -٤٢٢٨ -٧٠٣٠ ٥١٢٧١٣١٠-٢٩٦ ٦٩٧٩٦٠٤-٢٤٥٣ -١٢٣٢ -٤٤٠٢ ١٧٨٣٣٥٧٨ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

٢٥٠٥١١٥٩٥٢٣٣١٨٥١٩٨٧٥٣٠٠٠٩١٠٠٠١٩٩٠٥٦٥١٧٧٦٣٥٧٤٧٣١٥٨٤١٥٦٣٤٤٢٣٢٩ صافي العمليات الرأسمالية األخرى ب-
 للقطاع الخاص (٢)

-١٥٢٩٧٧٠٤٩٢٢٥-٢٢٨٠١٨٠٨٥١٣٦٤-١٧٧٢٩٠٥٤-٨٢٩٩-٥٣٣٠-٩٨٨١-٣١٦٠ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-١٠٦٣٥٣١٤٢٤-٢٥١٥٨٨٩١٨-٢٣١٨١٣٤٠٣١١٣١٥١١٧١٤٨٦٤٤٨٧٦٢٩١٥٦٢٣١٢٨ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر الصرف  

(مليون لایر)  
تابع (٣) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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 ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤ ١٩٩٧١٩٩٨

١٢٨٠٨٨٤١٩٠٦٩٣٢٦٧١٨٥٨٦٦١٤٦٩٤٩١٥٩٩٣٢٢٠٥٢٦١٣٠٨٢٥٥ الميزان التجاري ( فوب) ١-
١٩٩١٧٢١٢١٦٠٧١٦٧٧٩٣٢٦٤٩٥١٢٢٣٥٣٢٢٣٨٥٨٧٣٠٧٥٩١٤١٤٠٥٩ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
٢٧٦٧٢٢٣٤١٦٢١٧٨٦٢٤٨٠٥٣٠٦٩٣٣٢٤٣٦٤١١٤٨٥٧١٨٦ صادرات أخرىب-

(٩٢٢٩)(٤٩٢٩)(٤٠٧٧)(٣٦٣٥)(١٨٨٦)(١٨٦٨)(١٧٩٥)(٢٤٧١) ومنھا إعادة التصدير    
لوارداتج- -١٦٢٩٩٠-١٤٣٤٧٨-١١١٠٩١-١٠٧٢٧٦-١٠٣٨٩٠-٩٦٣١٢-١٠٣١١٧-٩٨٧٦٥ ا

حويالت ٢- -١٢٣٣٩٩-١١٨٠٣٨-١١٥٤٠٨-١١١٨٧٣ -١٣٢١٧٦ -٩١٧٢٦-٩١١٥١ -١٢٦٩٤٤  الخدمات والت
٣٨٠٩٥٣٩٨٣٤٤٢٤١٥٣١٢٦٠٣٤٩١٩٣٤٠٦١٣٣٥١٢٣٩٢٣٢ المتحصالتأ-

٢١٥٥٥٢١٧٥٧٢١٧٦٤١٢٥٤٣١٥٤٦٧١٣٩٢٩١١١٦٣١٦٠٤٢ عائد اإلستثمار١-
٥٩٩٣٦٥٥٠٥٧٩٦٦٧٣٧١٨٩٢٦١٢٤٦ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
١٥٩٤١١٧٧١٢٢٠١٤٧١٧٩٢١١٨٧٧٩١٩٤١٤٢١٤٢٣٢١٩٤٤ عائدات أخرى٣-

١٦٥٠٣٩١٣٠٩٨٥١٣٤١٤١١٦٣٤٣٧١٤٦٧٩٢١٤٩٤٦٨١٥١٥٥٠١٦٢٦٣١ المدفوعاتب-
تأمين١- ٨٨٨٨٩٢٨٠٨٦٦٨٩٣٥٠٩٦٥٥٩٩٩٨١٢٩١٣١٤٦٦٩ الشحن وال
١١١٢٧١١٣٨٩١٠٨١١١٠٧٤٥١٧٤١٥١٤٧١٨١٦٠٤٠١٤٢٥٠ قطاع النفط٢-
خاص٣- ٤٥٠٨٥٢٣١٤٩٢٦٦٧٨٣١٦٢٨١٧١٧٦١٦٨٢١١٨٣٣١٢٧٦١١ خدمات القطاع ال
٤٣٦٣٥٣١١٦٤٣٥٦٤٠٥٤٠٠٢٤٥٨٤٧٤٨٤٨٠٤٨٨٢٩٥٥٢٦٩ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ٥٦٣٠٤٥٦٠٠٣٥٢٣٤٣٥٧٧١٣٥٦٦٩٩٥٩٤٥١٥٥٤٣٧٥٠٨٣٢ التحويالت الخا

١٥٤٢٥٣٦٨٩٣٥٠٧٥٤٤٥٢٤٨٧٢٢٣١٨٤٨٥٦-١١٤٤٤٩٢٤٥ ميزان الحساب الجاري (١+٢) ٣-
-١٨٤٨٥٦-٨٧٢٢٣-٤٤٥٢٤-٣٥٠٧٥-٥٣٦٨٩ -١٥٤٢ ٤٩٢٤٥-١١٤٤  حركة رأس المال واإلحتياطيات ٤-

سماليةأ- -١٢٥٤-٢١٩٩-٧٤٢٣٠٣-٧٠٥٤-٢٩٢١ ١١٣٩٨١٦٠٦٣ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

-٦٠٧٥١-٢٠١٩٧-٤٧٥٤٠-٢٨٨٢٧-٥٠٤٨-٣٤٤٤٦-٣٤٠٨٦١٣٧ صافي العمليات الرأسمالية األخرى ب-
 للقطاع الخاص (٢)

-١١٤٧٢٦٠٣١-١٢٧٤١-١٤٠٤٧١٠٦٣٢٢٥٠٥٣٥٧٤٢٩٩٠ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-١١٦٨٢٠-١٨٠٦٠٧٦٢٩٨-٣٣٣٢-٢٨٦٨٧٣٣٣٢٠٤٥١٦١-٢٩٩٩٧ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر الصرف  

(--)  غير متوفر.
والدوليـة. ية اإلقليم ية التنم مؤسسات رأسمال في اإلكتتاب أو والمساھمات الرسمية التحويالت تشمل (١)

صرف. تشمل صافي السھو والخطأ ، والتعديل الناتج عن تغير سعر ال  (٢) 
مال.  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري وتدفقات إلى الخارج في بنود حساب رأس ال

قد الـدولي. عام ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق الن ملحوظة: الجدول رقم ١(ب) يوضح بنود ميزان المدفوعات اعتباراً من 

تابع (٤) جدول رقم ١(أ)  : مـيزان المـدفوعات
(مليون لایر)  



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٠٤

  (مليون لایر)

٢٠١٠(٤)٢٠٠٩(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

جاري I٣٣٧٤٦٣٣٧١٠٠٣٣٤٩٩٨٥٤٩٦٢٠٨٧٨٥٨٠٢٥٠٣٢٠ :  ميزان الحساب ال
خدمات ٣٩١٢٢٠٤١٩٤٨٤٣٨٩٨٨٥٥٤٨١٣٤١٤٩٩٥٣٣٢٨٦٠٩      أ. السلع وال

٤٧٢٥٧١٥٥١٩٧٩٥٦٤٨٦٩٧٩٥١٠١٣٩٤٦١١٥٧٦٤٤٢          ١. السلع
٤٧٤٨٧٣٥٥٤٣٧٨٥٦٨٤٣٤٧٩٧٦٥٤٣٩٦٧٨١٥٧٨٨٢٦               ١ . ١ البضائع العامة

٦٧٦٤٨١٧٩٠٧٣٨٨٧٤٠١٠١١٧٥٠٦٦٧٢٠٧١٤٩٤١٢٨٤                    ١ . ١ . ١ الصادرات
٦٠٥٨٨١٧٠٥٨١١٧٦٩٩٣٣١٠٥٣٨٦٠٦١١٤٩٠٨٠٧١٧٦                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

٧٠٦٠٠٨٤٩٢٧١٠٤٠٧٧١٢١٢٠٦١٠٩٢٢٤١٣٤١٠٨                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية
٢٠١٦٠٨٢٣٦٣٦٠٣٠٥٥٧٦٣٧٧٤١١٣٢٣٩٣٣٣٦٢٤٥٨                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٢٣٨٤-٢١٧٠-٢٥٥٣-٣٥٦٥-٢٣٩٩-٢٣٠٢               ١ . ٢ الذھب غير النقدي
٦٦٣٦٠٠٣٩٣٤٨٦٤٣٨٥٢٥                        دائــن
٢٩٦٥٢٩٩٩٣٩٥٨٣٠٤٠٢٦٠٨٢٩٠٩                        مديـن

-٢٤٧٨٣٣-٢٤٤٦٥٨-٢٤٦٩٦٧-١٧٤٩٨٤-١٣٢٤٩٤-٨١٣٥١          ٢ . الخدمات
-٤٠٠٩٦-٣٥٤٨٤-٤٩٧٤٩-٢٧٥١٨-١٢٤٢٢-١١١٣٤               ٢ . ١ النقـــــل
٦٨٢١٨٦١٤٦٨٧٩٨٩٦٠٧٢٧٦٧٦١٧                        دائــن
١٧٩٥٥٢١٠٣٦٣٤٣٩٧٥٨٧٠٩٤٢٧٦٠٤٧٧١٣                        مديـن
-٥٤٠٨٦-٥٤٠٩١-٣٤٥٧١-٥٣٢١٢-٣٠٧٤٦-١٦٧١٦               ٢ . ٢ السفــــر
١٧٣٣٣١٧٨٥٨٢٢٣٨٠٢٢١٦١٢٢٤٨٠٢٥١٧٠                        دائــن
٣٤٠٤٩٤٨٦٠٥٧٥٥٩٢٥٦٧٣٢٧٦٥٧١٧٩٢٥٦                        مديـن

-٧١٤٠-٦١٩٥-٣٩٢٦-٢٠٧٨-١١٥٨-٥٦٦               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  
٧٢٢٩١٦٩٢٢٨٣٣٧٧٠١٠٩٩                        دائــن
١٢٨٨٢٠٧٤٣٠٠٠٤٧٦٠٦٩٦٥٨٢٣٩                        مديـن

-١٤٢١٠-١٢٣٣٠-١٦٨٤٢-٢٣٦٩١-١١٨٢٦-٥٣٠٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد
                        دائــن
٥٣٠٥١١٨٢٦٢٣٦٩١١٦٨٤٢١٢٣٣٠١٤٢١٠                        مديـن

-٥١٧١-٤٣٩١-٦٢٨٩-٣٧١٢-٢٢٠٤-١٨٤١               ٢ . ٥ خدمات التأمين
٥٣٦١٢٣٧١٠٨٦                        دائــن
١٨٤١٢٢٠٤٣٧١٢٦٨٢٥٥٦٢٨٦٢٥٧                        مديـن

-٣١١-١٠٧٥-٤٠٢٨-٩٤٧٢-٢٤٥٥٦-١٣٢٣٦               ٢ . ٦ خدمات مالية
١٦٢٦٣٣٨٠٣٥٦٧                        دائــن
١٣٢٣٦٢٤٥٥٦٩٤٧٢٥٦٥٤٤٤٥٥٣٨٧٧                        مديـن

-٩٥٣٩٥-١٠٣٦١٨-٩٥٣٢١-٦١٩١١-٧٤٣٩٣-٤٩٤٨٤               ٢ . ٧ خدمات حكومية (٢)
٨٦٥٨٥٥٩١٥٩٠٥١٢٠٥١٢٦٥                        دائــن
٥٠٣٤٩٧٥٢٤٨٦٢٨٢٦٩٦٢٢٦١٠٤٨٢٣٩٦٦٦٠                        مديـن

-٣١٤٢٤-٢٧٤٧٤-١٦٩٣١٢٤٨١١٦٦١١٣٦٢٤١               ٢ . ٨ خدمات أخرى (٣)
١٧٠١٣٢٤٩٤١٢٨٨٢٢١٢٨٢١١٢٥٨                        دائــن
٨٢١٣٠٢٢٢١٠٣٦٣٦٩٢٧٦٨٥٣١٦٨٢                        مديـن

١٦١٨١٤٣٦٢٢٣٩٧٠٣٤٣٦٨٣٢٣٩٨٢٦٤١٥      ب.  الدخـــــل
-٢٤٤٩-٢١٢٩-٢٠٠٤-٢١٦٣-٢٠٩٥-١٨٩١          ١ . تعويضات العاملين

٣٥٢٣٩٦٤٦٣٨١١٨٠٤٨٨٧                        دائــن
٢٢٤٣٢٤٩١٢٦٢٦٢٨١٥٢٩٣٣٣٣٣٦                        مديـن

جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات



 إحصاءات ميزان المدفوعات                        ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٠٥

  (مليون لایر)

٢٠١٠(٤)٢٠٠٩(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

٣٥٠٩١٦٤٥٧٢٦١٣٣٣٦٣٧٣٣٤٥٢٧٢٨٨٦٤          ٢ . دخل االستثمار
-٢٦٠٧٢-٢٧٢٧٦-٢٤١٩٢-١٦٠٦٦-١٢٦٨٦-١٠٤٤٠               ٢ . ١ االستثمار المباشر

٤٦٥٠٩٧١٤١٤٠٦٧١١٦٣٠٨٦٩٦١١١٠٥                        دائــن
١٥٠٩٠٢٢٤٠٠٣٠١٣٣٣٥٨٢٢٣٥٩٧٢٣٧١٧٧                        مديـن

١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣١٣٨٥٢٧٨٩٥٢٠٣٠               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
١١١٦٠٢٣٣١٤٣٣٧٦٠٥٣٣٧٢٥٣٣٢٤٥٢٣٦٥                        دائــن
٢٣٤٥٣٥٣٣٤                        مديـن

٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠٧٤٢٧٩٠١٥٢٩٠٦               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٢٧٩٠٥٨٢٩٨٤٤٠١٤٨٠٦١١٢٤٧٣٧٨٧                        دائــن
٧٣٧٩٢٢٣٢٨٨١                        مديـن

-١٠٤٧٠٣-١٠٣٧٧٢-٨٦٢٩٤-٦٣٨٧٠-٦٢٨٤٤-٥٥٣٧٤      ج.  التحويالت الجارية
مة -٦٢١٢-٧١٩٥-٦٨٢٤-٣٦٥٧-٤٣٨٠-٢٩٣٠          ١ . الحكومة العا
                        دائــن
٢٩٣٠٤٣٨٠٣٦٥٧٦٨٢٤٧١٩٥٦٢١٢                        مديـن

-٩٨٤٩٢-٩٦٥٧٧-٧٩٤٧٠-٦٠٢١٣-٥٨٤٦٤-٥٢٤٤٤          ٢ . القطاعات األخرى
-٩٨١٧٣-٩٦٣٢٩-٧٨٥٤٦-٥٩٠٠٩-٥٧٢٩٥-٥١٣٩٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
٥١٣٩٥٥٧٢٩٥٥٩٠٠٩٧٨٥٤٦٩٦٣٢٩٩٨١٧٣                        مديـن

-٣١٩-٢٤٨-٩٢٤-١٢٠٤-١١٦٩-١٠٤٩                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
                        دائــن
١٠٤٩١١٦٩١٢٠٤٩٢٤٢٤٨٣١٩                        مديـن

-١٤٩٢٤٨١٥٨٢٧٠-٣٨٣٦١١-٢٩١٤٤٦-٢٩٤٠٠٣-II٢٠٧٢٥٠ :  الحساب الرأسمالي والمـالي (صافي)  
٤٦٦٧٧٦٨٧٤٤٩١٧٠٠١٣٤٨٤٣١٢٨٥٥١٦٦٢٠٠      ١ . االستثمار المباشر

-١٤٦٥١-٨١٦٥-١٣١٢١٤٥٥٠٦١٣١١٦                         في الخارج
٤٥٣٦٥٦٨٥٩٩٩١١٩٥١٤٧٩٥٩١٣٦٧١٦٨٠٨٥١                         في االقتصاد المحلي

ظة -٦٥٣٨٨-٧٥٥٢٠-٦١١٥-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨      ٢ . استثمارات الحاف
-٧١٠٢٣-٧٥٥٠١-١٤٤٢٨-٢٠٥٢١-١٣١٣٤٤٧٤٨                         اصول
٥٦٣٥-٨٣١٤٢٠                         خصوم
-٢٧٧٢٦-١٥٠٣٢٥٨٦٧-٦٣٢٣١-٥٢٠٧٢-١٦٦٥٩      ٣ . استثمارات أخرى
-٢٤٤٦٢-٣٥٧٨٤-٩٦٠٧-٦٣١٤١-٥٢٣٣٩-١٦٥٧٩                         اصول
-١١١١٠٩٩١٧٣٢٦٤-٢٦٧٨٩-٨٠                         خصوم
-١٢٢٠٨٤١٣١٣٥٦-٥١٣٨٤٣-٢٩٩٣٩٥-٢٦٥٩٢٧-٢٣٨٥٨١      ٤ . األصول االحتياطية
٠٠-٠٠٠٨٦٧          ٤ . ١. الذھب النقدي

١٠٥٨-٣٨٢٢٤-٥٢-٣٠٥-٣٣٩-١١٧          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
١٣٤-٢٣٧٤-٥٩٧٣٣٧٢٧٦٨٠٢٤٤٨          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-١٦٢٦٨٢١٣٢٥٤٨-٥١٠٤٧٦-٢٩٩٧٧٠-٢٦٩٣١٥-٢٤٤٤٣٧          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-٧٩٩٧٧٢٢١٧٤-١٤٦٧٨٨-١٣٤٨٧٨-١٣٦٢١-٧١٨٠٢               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
-٨٢٧٠٥١١٠٣٧٤-٣٦٣٦٨٨-١٦٤٨٩٢-٢٥٥٦٩٤-١٧٢٦٣٥               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

ـأ -٩٢٠٥٠-٢٢٧٨٢٨-١١٢٥٩٧-٥٨٥٣٩-٧٧٠٠٠-III١٣٠٢١٤ :   الـســھــــو والـخــطــ

 (١) معدلة. 
 (٢)  خدمات حكومية غير مدرجة في أماكن أخرى.

خدمات األعمال.  (٣)  خدمات أخرى = خدمات الحاسب اآللي، وحقوق الملكية، وخدمات شخصية وثقافية، و
 (٤) أولية. 

مالي. سمالي وال  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأ

تابع جدول رقم ١(ب)  : مـيزان المـدفوعات



٣٠
٦

 
  

  
  

   
  

  
   

   
   

  
  

 
ي 
ود
سع
 ال
بي
عر
 ال
نقد
 ال
سة
ؤس
م

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

٤٧ 
 

  
  

  
   

  
  

   
   

 
  

ت
عا
فو
مد
 ال
ان
يز
ت م

اءا
ص
إح

 

١٩٦١١٩٦٢١٩٦٣١٩٦٤١٩٦٥١٩٦٦١٩٦٧١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢

٦٥٣٧٠٥٧٧٥٦٩٢٧٤٨٩٧٢١٠٠٦١٠١٢١٠٣٧١٣٥٣١٨٤٤٢٨٧٦ الميزان التجاري ( فوب) ١-
٨٩٧٩٩٥١٠٧٠١٠٥٢١٢٠٧١٥٤٥١٥٩٤١٧٨٠١٨٣٩٢١٥٥٢٥٨٣٣٨٩٢ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
٣٥٧١٠١٢١٤١٦١٩٢٢٢٦٧١٥ صادرات أخرىب-

------------------------ ومنھا إعادة التصدير    
لوارداتج- -١٠٣١-٧٤٦-٨٢٨-٨٢٤-٧٨٧-٦٠٤-٥٨٤-٤٧١-٣٧٠-٣٠٢-٢٩٤-٢٤٨ ا

 
حويالت ٢- -٧٨٧ -٨٧٠ -١٢٥٠ -١١٢٩ -١٠٩٣ -٨٣٨ -٧٩٨ -٦٣٢ -٥٠١ -٦٥٢ -٥٢٠ -٤٢٩  الخدمات والت

١٠٠٨٨٩٠١٢٠١٤٣١٥٧١٩٥٢١٨٢٣٣٢٩٣٣٤٥٤٧١ المتحصالتأ-
٨١٦٢٥٢٨٤٩٥١٣٨٦١٦٧١٠٥---- عائد اإلستثمار١-
٢٢٢٦٢٥٢٩٣٦٤٠٥١٥٩٦٠٩٠١٢٦١٤٨ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
٧٨٦٢٥٧٧٤٨٢٨٩٩٥١٠٨١٣٦١٤٢١٥٢٢١٨ عائدات أخرى٣-

٥٢٩٦٠٩٧٤٢٦٢١٧٧٥٩٥٥١٠٣٣١٣١١١٣٦٢١٥٤٣١٢١٥١٢٥٨ المدفوعاتب-
تأمين١- ٢٤٢٨٢٩٣٦٤٦٣٧٥٨٧٨٨١٨١٧٤١٠٣ الشحن وال
٣٦٤٤٠٦٥٣٦٣٧٣٤٣٥٥٨٦٥٨٨٦٨٦٧٠٧٧٨٠٣٩٦١٣٤ قطاع النفط٢-
خاص٣- ٧١٨٧٧٢٨٥٩٢١٣١١٣٨١٤٤١٥٨٢٣٥١٨٩٢٧٤ خدمات القطاع ال
١٤٤٢٥٤٧٠٧٦٦٢١١٤٢٧٢٢٨١٢٦٤٣٤٨٤٨٠ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ٥٦٤٧٥١٥٦١٢٥١٣٩١٣٤١٣١١٣٥١٨٣٢٠٨٢٦٧ التحويالت الخا

-(١+٢) ٣ ١٠٤٩٧٤٢٠٨٩-٩٢-٢٢٤١٨٥١٢٣١٩٠١١٦١٧٤١٦٨٨١ ميزان الحساب الجاري
-٢٠٨٩ -٩٧٤ -١٠٤ ٨١٩٢-١٦٨ -١٧٤ -١١٦ -١٩٠ -١٢٣ -١٨٥ -٢٢٤  حركة رأس المال واإلحتياطيات ٤-

سماليةأ- ٧٥-١١١ -٢٣ ١٠٣٣-٩٦ -٤٣ -٧٥ ١٦-٣٢ ١٥٣٣ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

-٧٣٣-٣٣-٨٠-٤٢٣٢٧-٧٠٣٣-١٥٦١١١-٢٠٥-١٥٥ صافي العمليات الرأسمالية األخرىب-
 للقطاع الخاص (٢)

-١٧٩-٢٣-٢٣-١٢١٠-٢٧١٥٤٩-٦-٩١٠-٢٥ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-١٢٥٢-٥٦٩٦٢٢٨٠٧-٦٥-١١٢-١٣٨-٨٩-٢٣٧-٢٢-٥٩ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٥٠٠٤,٤٧١٤,١٥٠   متوسط سعر الصرف 

 (مليون دوالر) 
٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات جدول رقم
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١٩٨٤ ١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣ 

فوب)١- ٤٠٧٥٣٠٠٦٨٢٣٦٢٨٢٨٣٨٦٢٨١٣٧١٩٥٩٨٣٧١٠١٧٥١٥٦٨١٩٤١٣٩٤٣٩١٢٤٤١٨٨٦٨ الميزان التجاري (
٥٨٤٩٣٢٥٨٧٢٧١٧٤٣٥٥١٠٤٠٢٢٨٣٦٨٤٧٥٧٨٦١١٠٠٥٦٣١١٠٩٥٦٧٢٩٣٥٤٤٦٢٦٣٦١٦١ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
٢٧٨٠١١٩١٢١١٢٢١٤٤١٥٠١٥٦٨٧٣٩٥٦١٠٣٢١٢٦٣ صادرات أخرىب-

 (٧١١)  (٧٥٨) (٧٨٦)  (٧١٣) ---------------- ومنھا إعادة التصدير   
لوارداتج- -٢٨٥٥٦-٣٣٢١٧-٣٤٤٥٢-٢٩٨٨٨-٢٥٥٦٣-٢٠٩١٠-١٧٣٩٣-١٢٢١٣-٧٢٤٥-٣٦٦٥-٢٥٩٩-١٨٠١ ا

حويالت٢- -٢٧٢٦٩ -٢٩٢٩١ -٣١٨٦٦ -٤٠٨١٣ -٣٢٣٩٨ -٢٥٠٧٥ -٢١٨١٣ -١٦٢٣١ -١٤١٠٤ -٩٣١٩ -٦٩٧٣ -١٥٤٥  الخدمات والت
٧٧٩٢٦٠٢٣٢٠١٤٥٦٧٦٠١١٦٤٦٧٧٧١٧١١٢٦٧١٦٠٢١١٨٩٥٥٢٠٢٢٠١٧٥٩٨ المتحصالتأ-

٢٠٦١٢١٨١٨٥٩٢٩١١٣٩٨٨٤٣٠١٤٩١٥٧٤٤٣١٠٩٥٦١٤٠٦٢١٥٨٦٧١٣٣٦٥ عائد اإلستثمار١-
٢١٦٧٣٧٤٩٩٥٨٠٦١٥٥٤٢٧٦٢٨٥٨٥٩٠٣٢٨٢٠٣١٢١ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
٣٥٧٦٤٧٨٤٣١٠٧٦١٤٠٨١٦٢٤٢٠٤٠٢٩٦٦٤٤٧٥٤٥٦٥٤١٥٠٤١١٢ عائدات أخرى٣-

٢٣٢٤٩٥٧٥١٢٥٢٠١٨٦٧١٢٢٢٤٢٢٨٢٨٠٣٢٧٩٢٤٣٦٦٥٥٦٨٣٤٥٠٨٢١٤٩٥١١٤٤٨٦٧ المدفوعاتب-
تأمين١- ١٨٢٢٦٠٥٥٠١٤٤٩٢٤٤٢٢٩٥٧٣٥٥٥٤٦٠٢٥٣٨٠٦٢٠١٥٩٧٩٥١٤٠ الشحن وال
٣٤٣٤٨٩٦١٦١٤٢٢٠٦٢٤٤٦١١٦٣٢٠٦٦٦٩١٧٩٥٩٩٦٢١٢٣٠٢١٣١٢٦ قطاع النفط٢-
خاص٣- ٥٣١٧٣٠١٧١٦٢٧٣٦٣٨٣٨٧١٥٩٨٧٨٩٦٦٩٣١١٦٢٣١١١٦٥١٠٤٤٣٩٠٦١ خدمات القطاع ال
٨٧٦٣١٧٢٨٠٨٧١١٢٩٠١٢٠١٠١٤١٥٦١٤٦١٧٢١٣٦٠٢٤٨٨٣٢١٨٩٥٢٤٨٣٣٢٢٢٥٥ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ٣٩٢٥١٧٥٥٣٩٩٠١٥٠٦٢٨٤٥٣٧٦٥٤٠٩٣٥٣٤٩٥٣٤٨٥٢٣٥٥٢٨٥ التحويالت الخا

-١٨٤٠١-١٢٠٢٦٤٢٧٥٨٤١١٢٨٧٥٧٣١٦٨٥٠-٢٥٣٠٢٣٠٩٥١٤٣٠٩١٤٢٨٢١١٩٠٦٢٢١٥ ميزان الحساب الجاري (١+٢)٣-
١٦٨٥٠١٨٤٠١-٧٥٧٣ -٤١١٢٨ -٤٢٧٥٨ -١٢٠٢٦ ٢٢١٥-١١٩٠٦ -١٤٢٨٢ -١٤٣٠٩ -٢٣٠٩٥ -٢٥٣٠  حركة رأس المال واإلحتياطيات٤-

سماليةأ- ٦٤٩٨١١١٣٢٤٩٤٣٤٨٥١-٣١٩١ -١٢٦٩ ٧٨٢٥٥٧-٣٩٦ ١٨٦٦-٣٧٣١ -٦٢٧  صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

-٢٨٦٠١٤٦٣-٧٨٨٤-١٣٩٣-٩٧٠١-٦٦٥٨٨٤٢-١٢٨٩-١١٧٩١٦٦٥-١٥٥٠-٣٩٨ صافي العمليات الرأسمالية األخرى ب-
 للقطاع الخاص (٢)

-١٠٥٣-١٧٥-٣١٣٣-٦٢٧٢-٣٧١٣-٤٤٢١٥٦٠-٩٥٠-٥٠٧-١٣٢-١٤٨٩ صافي مركز المصارف التجاريةج-
٩٢٢٢١٦٠٦٦-٧٦٨٨-٣٩٩٦١-٢٦١٥٣-٥٥١٣٥٥-١٠٤٤٩-١١٧١٤-١٧٢٢٢-١٧٧٢٥-١٥١٩ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٦٩٠٣,٥٥٠٣,٥١٨٣,٥٣٠٣,٥٢٥٣,٤٠٠٣,٣٦١٣,٣٢٧٣,٣٨٣٣,٤٢٧٣,٤٥٥٣,٥٢٤   متوسط سعر الصرف  

 (مليون دوالر) 
تابع (٢) جدول رقم ٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات
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١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

٧٠٢٨٣٠٦٠٤٨٥٥٤٥١١٩٠٦٧٢٢٧٢٣٢١٥٨١١٩٩٠٨١٦٤٠٦٢١١٧٥٢٤٢٥٩٣٥٢٠٧ الميزان التجاري ( فوب) ١-
(التشمل وقود السفن)أ- ٢٥٨٤٤١٨٠٠٠٢٠٣٦٦٢٠١٤٤٢٤٠٢٣٣٩٩٦٠٤٣٤٦٢٤٦٣٩٦٣٨٥٠٥٣٨٠٢٤٤٣٤١٦٥٤١٠٩ صادرات النفط
١٥٤٦٢١٢٣٢٧٧١٤١٧١٤٢٧٤٤٢٨٧٤٠٩٠٣٧٦٠٣٧٧٤٤٤٧٦٦٤٩٤٦٤٥٦ صادرات أخرىب-

(٦١٩) (٤٧٠) (٣٥٠)(٤٠٨)(٤١٣)(٦١٣)(٦٤٥)(٦٢٨)(٦٣٩)(٦٠٩)(٧٠٥)(٥٧٢) ومنھا إعادة التصدير   
لوارداتج- -٢٥٣٥٨-٢٥٦٥١-٢١٣٢٥-٢٥٨٧٣-٣٠٢٤٨-٢٥٩٧١-٢١٥٢٤-١٩٢٣٠-١٩٨٠٤-١٨٢٨٢-١٧٠٦٣-٢٠٣٦٢ ا

حويالت ٢- -٣٤٥٢٧ -٢٩٥٨٥ -٣١٦٦٢ -٣٣٦٧٥ -٣٧٦٤٧ -٤٩٢١٨ -٢٦٨٧٦ -١٨٦١٩ -١١٨٥٢ -١٤٦٣٠ -١٤٨٥٥ -١٩٩٦٣  الخدمات والت
١٦٠٦٢١٣٩٤٣١٣١١١١٢٨٠٦١٣٠١٧١٢٣٩٩١١٧٥٥١٠٩٧٦٩٦٠٧٧٤٩٣٨٥٩٨٨٠٦٢ المتحصالتأ-

١٢٤١٦١١٢٧٨١٠٥٣٦١٠٤٥٣١٠٤٣٤٩١٩٩٨٧٠١٧٣٧٨٦٢٠٨٤٠٣٢٤٩٨٧٥١٢٧ عائد اإلستثمار١-
٨٦٦٠٦١٦١٧٢١٦٩١٤٥١٣١١١٦١١٤١٣١١٦٣ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
٣٥٦٠٢٦٠٥٢٥١٤٢٢٩٢٢٥١١٣٠٣١٢٩٠٩٣٤٦٧٣٢٨٣٣٣٤٧٣٤٨٠٢٧٧٢ عائدات أخرى٣-

٣٦٠٢٥٢٨٧٩٨٢٧٧٤١٢٤٦٥٨٣١٦٣٦٣٩٢٧٥٦٠٩٧٣٤٨٦٢٣٤٣٢٨٢٣٩١٥٥٣٨١٨٣٤٢٥٨٩ المدفوعاتب-
تأمين١- ٣٢٥٨٢٠٤٨١٨٢٨١٩٨٠١٩٢٣٢٥٨٣٣١١٧٣٠٢٥٢٣٢٩٢٠٢٦٢٤٣٧٢٤٠٦ الشحن وال
١٧٥٦٦٥٩٦٧٦٧١٦١٠١٨١٢٢٠١٩٣٤١٩٤٤٢٣٠٠٢٥٦٠٢١٨٤٢٦٨١ قطاع النفط٢-
خاص٣- ١٠٥٦٢٧٩٢٨٧١٧٠٥٥٦٩٧٢٣٢١٠١١٤١١٢٣٨١٢١٥٢١١٥٩٩٦٩٠٢٦٢٤٤١٠١٨٦ خدمات القطاع ال
١٥٢٥٠١٣٣٦٠١٣١٣٣٩٨٨٢١٢٩٢٠١٤١٢١٣٠٩٣٧١٨١٠٥١١٣٣٧٩٥٦٥١٠٧٠٢١١٨٠٣ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ٥١٩٩٤٨٠٣٤٩٣٤٦٥١١٨٥٤٣١١٢٣٧١٣٧٤٧١٣٣٩٧١٥٧١٧١٨١٠٢١٦٦١٦١٥٥١٣ التحويالت الخا

٦٨٠-٥٣٢٦-١٠٤٨٧-١٧٢٦٩-١٧٧٣٩-٢٧٦٣٧-٤١٥٣-٩٥٥٢-٧٣٤١-٩٧٧٥-١١٧٩٥-١٢٩٣٥ ميزان الحساب الجاري (١+٢) ٣-
-٦٨٠ ١٢٩٣٥١١٧٩٥٩٧٧٥٧٣٤١٩٥٥٢٤١٥٣٢٧٦٣٧١٧٧٣٩١٧٢٦٩١٠٤٨٧٥٣٢٦ حركة رأس المال واإلحتياطيات ٤-

سماليةأ- -١١٢٩ -١٨٧٧ ١٣٦٩٣٥٠-٧٩ ١٨٦٤١٦١-٦٥٥ -٣٢٩ -١١٧٥ ٤٩٢٩٦٦ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

٣٩٣١٤١٤٧٨٧٦١٥١٧٥٧٩٦٣٢٦١١٢٦٤٣٨١٣٨٤٨٩٣٥٢٨٥٠٢٤٠٩٣١١٥٤٥ صافي العمليات الرأسمالية األخرىب-
 للقطاع الخاص (٢)

-٤٠٨٥١٨٨٢٤٦٣-٦٠٩٤٨٢٩٣٦٤-٤٧٣٢٤١٨-٢٢١٦-١٤٢٣-٢٦٦٨-٨٧٢ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-٢٩٢٢٨٦٣٣-٦٩١٢٢٤٥٠-٩٣٨٤٩٣٥٠٣٦١٢٤٧١١١٧٧١٢٠٩٦٤٢٩٨٥٩ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٦٢٣٣,٧٠٤٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٤٥   متوسط سعر الصرف  

 (مليون دوالر) 
٢(أ)  : مـيزان المـدفوعات تابع (٣) جدول رقم
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 ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤ ١٩٩٧١٩٩٨

٣٤٢٠٢١١١٩٠٢٤٨٧١٤٩٥٦٤٣٩١٨٧٤٢٦٤٩٥٤٧٣٦٨٢٢٠١ الميزان التجاري ( فوب)١-
٥٣١٨٣٣٢٤٧٢٤٤٧٤٥٧٠٦٥٤٥٩٦٠٩٦٣٦٢٣٨٢٠٢٤١١٠٤١٦ صادرات النفط (التشمل وقود السفن)أ-
٧٣٨٩٦٢٥٣٥٨١٠٦٦١٥٨١٨٥٨٦٥٠١٠٩٧٣١٥٢٥٠ صادرات أخرىب-

(٢٤٦١)(١٣١٤)(١٠٨٧)(٩٦٩)(٥٠٣)(٤٩٨)(٤٧٩) (٦٦٠)  ومنھا إعادة التصدير    
لوارداتج- -٣٨٢٦١٤٣٤٦٤--٢٩٦٢٤-٢٨٦٠٧-٢٧٧٠٤-٢٥٦٨٣-٢٧٥٣٥-٢٦٣٧٠ ا

حويالت٢- -٣٢٩٠٦-٣١٤٧٥-٣٠٧٧٦-٢٩٨٣٣-٣٥٢٤٧ -٢٤٤٦٠ -٢٤٣٣٨ -٣٣٨٩٦  الخدمات والت
١٠١٧٢١٠٦٣٧١١٣١١٨٣٣٦٩٣١٢٩٠٨٣٨٩٣٧١٠٤٦٢ المتحصالتأ-

٥٧٥٥٥٨١٠٥٨٠٤٣٣٤٥٤١٢٥٣٧١٤٢٩٧٧٤٢٧٨ عائد اإلستثمار١-
١٦٠٩٧١٣٥٢١٢١٧٩١٩١٢٤٧٣٣٢ قطاع النفط  (وقود سفن)٢-
٤٢٥٧٤٧٣٠٥٣٧٢٤٧٧٩٥٠٠٨٥١٧٧٥٧١٣٥٨٥٢ عائدات أخرى٣-

٤٤٠٦٨٣٤٩٧٥٣٥٧٧١٤٣٥٨٣٣٩١٤٥٣٩٨٥٩٤٠٤١٢٤٣٣٦٨ المدفوعاتب-
تأمين١- ٢٣٧٣٢٤٧٨٢٣١١٢٤٩٣٢٥٧٥٢٦٦٦٣٤٤٣٣٩١٢ الشحن وال
٢٩٧١٣٠٤١٢٨٨٤٢٨٦٥٤٦٤٤٣٩٢٥٤٢٧٧٣٨٠٠ قطاع النفط٢-
خاص٣- ١٢٠٣٩٦١٨١٧١١٤٨٤٣٤٤٥٨٠٤٤٨٦٤٨٨٨٧٣٦٣ خدمات القطاع ال
١١٦٥١٨٣٢١٩٥٠٤١٤٤٠٠١٢٢٢٦١٢٩٢٨١٣٠٢١١٤٧٣٨ خدمات حكومية أخرى(١)٤-
صة٥- ١٥٠٣٤١٤٩٥٤١٣٩٥٨١٥٣٩٠١٥١٢٠١٥٨٥٤١٤٧٨٣١٣٥٥٥ التحويالت الخا

٤١١١٤٣١٧٩٣٥٣١١٨٧٣٢٣٢٦١٤٩٢٩٥-٣٠٦١٣١٤٨ ميزان الحساب الجاري (١+٢)٣-
-٤٩٢٩٥-٢٣٢٦١-١١٨٧٣-٩٣٥٣ -١٤٣١٧-٤١١ ١٣١٤٨-٣٠٦  حركة رأس المال واإلحتياطيات٤-

سماليةأ- -٣٣٤-٥٨٦-٢٠٦١٤-١٨٨١-٣٠٤٤٤٢٨٩٧٧٩ صافي العمليات الرأ
 النفطية واألخرى

-١٥٢٥٩-٤٧٧٣-١٢٨٢٣-٧٦٦١-٩٨٢-٩٤٥٥-١١٤٠١٨٦١ صافي العمليات الرأسمالية األخرىب-
 للقطاع الخاص (٢)

-٣٠٥٩١٦٠٨-٣٣٩٨-٣٧٥١٢٨٣٩٦٦٨٩٥٣٧٩٧ صافي مركز المصارف التجاريةج-
-٣٢٠٩٣-٤٩٦٢٢٠٩٦١-٩١٥-٧٨٨١٩١٥٤١٢٤٠٧-٨٢٤١ راس المال واالحتياطيات الرسميةد-

٣,٧٤٥٣,٧٤٥٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠٣,٧٥٠   متوسط سعر الصرف 

 (--)  غير متوفر.
ية والدوليـة. ية اإلقليم  (١)  تشمل التحويالت الرسمية والمساھمات أو اإلكتتاب في رأسمال مؤسسات التنم

صرف.  (٢)  تشمل صافي السھو والخطأ ، والتعديل الناتج عن تغير سعر ال
مال.  (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري وتدفقات إلى الخارج في بنود حساب رأس ال

قد الـدولي. عام ٢٠٠٥م حسب تصنيف الطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق الن ملحوظة: الجدول رقم ٢(ب) يوضح بنود ميزان المدفوعات اعتباراً من 

مـيزان المـدفوعات ٢(أ)  : جدول رقم (٤) تابع
 (مليون دوالر) 
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 (مليون دوالر)

٢٠١٠(٤)٢٠٠٩(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

جاري I٨٩٩٩٠٩٨٩٣٤٩٣٣٢٩١٣٢٣٢٢٢٠٩٥٥٦٦٧٥٢ :  ميزان الحساب ال
خدمات ١٠٤٣٢٥١١١٨٦٣١٠٣٩٦٩١٤٦١٦٩٣٩٩٨٨٨٧٦٢٩      أ. السلع وال

١٢٦٠١٩١٤٧١٩٤١٥٠٦٣٢٢١٢٠٢٧١٠٥٢٣٠١٥٣٧١٨          ١. السلع
١٢٦٦٣٣١٤٧٨٣٤١٥١٥٨٢٢١٢٧٠٨١٠٥٨٠٨١٥٤٣٥٤               ١ . ١ البضائع العامة

١٨٠٣٩٥٢١٠٨٦٣٢٣٣٠٦٩٣١٣٣٥١١٩٢١٩٠٢٥١٠٠٩                    ١ . ١ . ١ الصادرات
١٦١٥٦٨١٨٨٢١٦٢٠٥٣١٥٢٨١٠٢٩١٦٣٠٦٤٢١٥٢٤٧                       ١ . ١ . ١ . ١  الصادرات النفطية

١٨٨٢٧٢٢٦٤٧٢٧٧٥٤٣٢٣٢١٢٩١٢٦٣٥٧٦٢                       ١ . ١ . ١ . ٢ الصادرات  غير النفطية
٥٣٧٦٢٦٣٠٢٩٨١٤٨٧١٠٠٦٤٣٨٦٣٨٢٩٦٦٥٥                    ١ . ١ . ٢ الواردات (فوب)

-٦٣٦-٥٧٩-٦٨١-٩٥١-٦٤٠-٦١٤               ١ . ٢ الذھب غير النقدي
١٧٧١٦٠١٠٥١٣٠١١٧١٤٠                        دائــن
٧٩١٨٠٠١٠٥٥٨١١٦٩٦٧٧٦                        مديـن

-٦٦٠٨٩-٦٥٢٤٢-٦٥٨٥٨-٤٦٦٦٢-٣٥٣٣٢-٢١٦٩٤          ٢ . الخدمات
-١٠٦٩٢-٩٤٦٢-١٣٢٦٧-٧٣٣٨-٣٣١٢-٢٩٦٩               ٢ . ١ النقـــــل
١٨١٩٢٢٩٧١٨٣٤٢٣٨٩١٩٤٠٢٠٣١                        دائــن
٤٧٨٨٥٦١٠٩١٧٣١٥٦٥٦١١٤٠٣١٢٧٢٣                        مديـن
-١٤٤٢٣-١٤٤٢٤-٩٢١٩-١٤١٩٠-٨١٩٩-٤٤٥٧               ٢ . ٢ السفــــر
٤٦٢٢٤٧٦٢٥٩٦٨٥٩١٠٥٩٩٥٦٧١٢                        دائــن
٩٠٨٠١٢٩٦١٢٠١٥٨١٥١٢٩٢٠٤١٩٢١١٣٥                        مديـن

-١٩٠٤-١٦٥٢-١٠٤٧-٥٥٤-٣٠٩-١٥١               ٢ . ٣ خدمات االتصاالت  
١٩٢٢٤٤٢٤٦٢٢٢٢٠٥٢٩٣                        دائــن
٣٤٣٥٥٣٨٠٠١٢٦٩١٨٥٧٢١٩٧                        مديـن

-٣٧٨٩-٣٢٨٨-٤٤٩١-٦٣١٨-٣١٥٤-١٤١٥               ٢ . ٤ خدمات التشييد
                        دائــن
١٤١٥٣١٥٤٦٣١٨٤٤٩١٣٢٨٨٣٧٨٩                        مديـن

-١٣٧٩-١١٧١-١٦٧٧-٩٩٠-٥٨٨-٤٩١               ٢ . ٥ خدمات التأمين
١٤٣٣٣٠٢٩٠                        دائــن
٤٩١٥٨٨٩٩٠١٨٢٠١٥٠١١٦٦٩                        مديـن

-٨٣-٢٨٧-١٠٧٤-٢٥٢٦-٦٥٤٨-٣٥٣٠               ٢ . ٦ خدمات مالية
٤٣٤٩٠١٩٥١                        دائــن
٣٥٣٠٦٥٤٨٢٥٢٦١٥٠٨١١٨٨١٠٣٤                        مديـن

-٢٥٤٣٩-٢٧٦٣٢-٢٥٤١٩-١٦٥١٠-١٩٨٣٨-١٣١٩٦               ٢ . ٧ خدمات حكومية (٢)
٢٣١٢٢٨٢٤٤٢٤١٣٢١٣٣٧                        دائــن
١٣٤٢٦٢٠٠٦٦١٦٧٥٤٢٥٦٦٠٢٧٩٥٣٢٥٧٧٦                        مديـن

-٨٣٨٠-٧٣٢٦-٤٥١٥٦٦١٦١٧٦٣٩٦٦٤               ٢ . ٨ خدمات أخرى (٣)
٤٥٣٧٦٦٥١٧٦٨٦٣٤٥٦٦٩                        دائــن
٢٢٣٥٥٩٢٣٩٦٩٨٧٣٨٣٨٤٤٩                        مديـن

٤٣٢٣٨٣٠٦٣٩٢٩١٦٥٨٦٤٠٧٠٤٤      ب.  الدخـــــل
-٦٥٣-٥٦٨-٥٣٤-٥٧٧-٥٥٩-٥٠٤          ١ . تعويضات العاملين

٩٤١٠٦١٢٣٢١٦٢١٤٢٣٦                        دائــن
٥٩٨٦٦٤٧٠٠٧٥١٧٨٢٨٩٠                        مديـن

جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات
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(مليون دوالر) 

٢٠١٠(٤)٢٠٠٩(١)٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

٩٣٦٤٣٨٨٦٩٦٩٩٦٩٩٩٢٠٧٧٦٩٧          ٢ . دخل االستثمار
-٦٩٥٣-٧٢٧٤-٦٤٥١-٤٢٨٤-٣٣٨٣-٢٧٨٤               ٢ . ١ االستثمار المباشر

١٢٤٠٢٥٩٠٣٧٥١٣١٠١٢٣١٩٢٩٦١                        دائــن
٤٠٢٤٥٩٧٣٨٠٣٥٩٥٥٣٩٥٩٣٩٩١٤                        مديـن

٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤١٧٠١٤٠٧٧١٣٨٧٥               ٢ . ٢ استثمارات الحافظة
٢٩٧٦٦٢١٧٩٠٠٣١٤٢٣٢١٤٢٢٠١٣٩٦٤                        دائــن
٦٢١٤٣٨٩                        مديـن

٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١١٩٨١٢٤٠٤٧٧٥               ٢ . ٣ استثمارات أخرى
٧٤٤١٥٥٤٢٢٥١٣٩٤٨٢٩٩٩١٠١٠                        دائــن
١٩٦٨٥٩٥٢٣٥                        مديـن

-٢٧٩٢١-٢٧٦٧٣-٢٣٠١٢-١٧٠٣٢-١٦٧٥٨-١٤٧٦٦      ج.  التحويالت الجارية
مة -١٦٥٦-١٩١٩-١٨٢٠-٩٧٥-١١٦٨-٧٨١          ١ . الحكومة العا
                        دائــن
٧٨١١١٦٨٩٧٥١٨٢٠١٩١٩١٦٥٦                        مديـن

-٢٦٢٦٤-٢٥٧٥٤-٢١١٩٢-١٦٠٥٧-١٥٥٩٠-١٣٩٨٥          ٢ . القطاعات األخرى
-٢٦١٧٩-٢٥٦٨٨-٢٠٩٤٥-١٥٧٣٦-١٥٢٧٩-١٣٧٠٥                ٢ . ١ تحويالت العاملين

                        دائــن
١٣٧٠٥١٥٢٧٩١٥٧٣٦٢٠٩٤٥٢٥٦٨٨٢٦١٧٩                        مديـن

-٨٥-٦٦-٢٤٦-٣٢١-٣١٢-٢٨٠                ٢ . ٢ تحويالت أخرى
                        دائــن
٢٨٠٣١٢٣٢١٢٤٦٦٦٨٥                        مديـن

-٣٩٨٠٠٤٢٢٠٥-١٠٢٢٩٦-٧٧٧١٩-٧٨٤٠١-II٥٥٢٦٧ :  الحساب الرأسمالي والمـالي (صافي)  
١٢٤٤٧١٨٣٣٢٢٤٤٥٣٣٥٩٥٨٣٤٢٨٠١٧٦٥٣      ١ . االستثمار المباشر

-٣٩٠٧-٢١٧٧-٣٥٠٣٩١٣٥٣٤٩٨                         في الخارج
١٢٠٩٧١٨٢٩٣٢٤٣١٩٣٩٤٥٦٣٦٤٥٨٢١٥٦٠                         في االقتصاد المحلي

ظة -١٧٤٣٧-٢٠١٣٩-١٦٣١-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣      ٢ . استثمارات الحاف
-١٨٩٤٠-٢٠١٣٣-٣٨٤٨-٥٤٧٢-٣٥٠١١٩٣٣                         اصول
١٥٠٣-٠٠٠٢٢١٧٥                         خصوم
-٧٣٩٣-٤٠١٦٨٩٨-١٦٨٦١-١٣٨٨٦-٤٤٤٢      ٣ . استثمارات أخرى
-٦٥٢٣-٩٥٤٢-٢٥٦٢-١٦٨٣٨-١٣٩٥٧-٤٤٢١                         اصول
-٢٩٦٣٢٦٤٤٨٧٠-٧١٢٤-٢١                         خصوم
-٣٢٥٥٦٣٥٠٢٨-١٣٧٠٢٥-٧٩٨٣٩-٧٠٩١٤-٦٣٦٢٢      ٤ . األصول االحتياطية
٠٠-٠٠٠٢٣١          ٤ . ١. الذھب النقدي

٢٨٢-١٠١٩٣-١٤-٨١-٩٠-٣١          ٤ . ٢. حقوق السحب الخاصة
٣٦-٦٣٣-١٥٩٣٩٩٤١٨١٦٥٣          ٤ . ٣. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-٤٣٣٨٢٣٥٣٤٦-١٣٦١٢٧-٧٩٩٣٩-٧١٨١٧-٦٥١٨٣          ٤ . ٤. األصول االحتياطية األخرى
-٢١٣٢٧٥٩١٣-٣٩١٤٣-٣٥٩٦٧-٣٦٣٢-١٩١٤٧               ٤ . ٤. ١.  عملة و ودائع
-٢٢٠٥٥٢٩٤٣٣-٩٦٩٨٣-٤٣٩٧١-٦٨١٨٥-٤٦٠٣٦               ٤ . ٤. ٢.  أوراق مالية

ـأ -٢٤٥٤٧-٦٠٧٥٤-٣٠٠٢٦-١٥٦١٠-٢٠٥٣٣-III٣٤٧٢٤ :   الـســھــــو والـخــطــ

 (١) معدلة. 
 (٢)  خدمات حكومية غير مدرجة في أماكن أخرى.

 (٣)  خدمات أخرى = خدمات الحاسب اآللي، وحقوق الملكية، وخدمات شخصية وثقافية، وخدمات األعمال.
 (٤) أولية. 

 (-)  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري، وتدفقات إلى الخارج في بنود الحساب الرأسمالي والمالي.

تابع جدول رقم ٢(ب)  : مـيزان المـدفوعات



 الحسابات القومية                 ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣١٢

رقم الصفحةالـــجدول

٣١٣إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية ١- 

تة٢-  ٣١٧إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثاب

شترين باألسعار الجارية  ٣-  ٣٢١إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام الم

٣٢٢األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية  ٤-

تة  ٥- ٣٢٣األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثاب

شترين باألسعار الجاريـة  ٦- يام الم ٣٢٤تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأق

عات  ٧- ٣٢٦إجمالي الناتج المحلي حسب القطا

عات٧(أ) - ٣٢٨معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطا

٣٣٠متوسط دخل الفرد٨-

٣٣١االنفاق االستھالكي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجاريـة٩-

٣٣٢مساھمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاريـة١٠-

القسم التاسع

الحسابات القوميــــــة



٣١
٣

 
  

  
  

   
  

  
   

   
   

  
  

 
ي 
ود
سع
 ال
بي
عر
 ال
نقد
 ال
سة
ؤس
م

-  
  

  
  

   
  

   
 

ي 
نو
لس
ر ا
ري
لتق
ا

٤٧ 
   

  
   

 
   

  
  

مية
قو
 ال
ت
ابا
حس
ال

 

١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٩٣٠٩٩٣١٠٢٥١٠٦٤١١٢٨١٢١٨١٣٤٧١٥٢٨١٧٨٨٣٠٦٦٤١٩٥ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٧٣٧١٧٦٢٢٨٧٣٨١٥٢٤١٢٠٥٢١٣٠٨٠٤١١٩٣٧١٩٧٩٧٤١٢٩١٨٢١٣٧٨٣٠١٢١٤٨٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٧٣٢٤٧٥٧٢٨٦٨٩١٥١٨٦٢٠٤٤٧٣٠٦٨٧١١٩١٦٦٩٧٥٦٨١٢٨٤٧٦١٣٦٨٦٩١٢٠٣٦٨أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٤٧٥٠٤٩٥٥٧٤١١٧٢٠٥٤٠٦٧٠٦٩٦١١١١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ١٤٦٠١٥٥٦١٩٩٧٢١٩٤٢٣٩٢٢٩١٨٧٨٦٦٨٣٠١١٠٤٦٢١١٢٣٢١٢٤٤٥ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٩٥٢٩٨٧١٣٥٦١٤٧٢١٥٧١١٩٦٨٦٢٦٤٥٦٠٠٦٦٦٨٦٠٧٥٥٧٣٣أ- تكرير الزيت      

٥٠٨٥٦٩٦٤١٧٢٢٨٢١٩٥٠١,٦٠٢٢,٧٠١٣,٧٩٤٥,١٥٧٦٧١٢ب- صناعات أخرى      
٢,٠٦٣٢,٣١٠٢,٥٥٧٢,٧٢٤٢,٨١٢٢,٩٣٦٢,٤٢٤١,٥٧٨١,٣٤٠١,٥٩٦٢٠٨١ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٧٩٨٨٤٨٨٢٩٩٢٢١٢٤٩١٩٨٣٤٣٥٤١٠٣٥٨١٨٤٢١٢٤٦٩١٢٨٣٠٧ التشييد والب
نادق٦  - ٨٩٤١٠١٦١٠٩١١١٧٥١٤١٠٢٠٠٨٣٢٣٠٥٢٨٩٧٨٤٢١٠٦٦٥١٣٥٤٨تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٨٦٦٩٧٩١,٠٨٥١,٢٤١١,٤٧١١,٩٤٩٢,٠٧٤٢,٥٨٩٤,٤٩٣٦,٩٨٣٩٤٩١ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٣٤٧٩٣٨١٧٤١٩٩٤٦١٩٥٤٠٦٧٠٣٠١٤١٢٨٢٦٨٦٦٣٨٣٦٧٤٦٠٣٢٥٥٧٠٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٣٠٣١٣٣٤١٣٦٩٢٤٠٧٥٤٧٦٧٦١٦٧١٢٢٨٨٢٣٢٨٥٣٣١٨١٣٩٥١١٤٧٤٩٨أ-  ملكية المساكن      

٤٤٨٤٧٦٥٠٧٥٤٤٦٣٩٨٦٣١,٨٤٠٣,٥٨١٥,١٨٦٦,٥٢١٨٢١٠ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٩١٣٢٥٣٦٤٤٠٧٤٩٢٥٨١١,١٧٤٢,٣٨٠٣,٤٠٢٤,٣٨١٥٥٥٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٣٧٢١٥٣٥١٦٩٩١٨١٠١٨٦٧١٩٥٣١٧٥٢١٤٦٢١٦٣٢٢٣٤٠٣٤١٠ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

١٦٧٨٠١٧٩٣٠٢٠١٨٦٢٧٧٧٧٣٥٠١٤٤٩٤٧٣١٥٤٢١٦١٥٥٤٠١٢١٣٦٦٧٢٤٤١٣٥٢٤٩٤٠١المجموع الفرعي
ية ١٨١٩١٩٨٥٢٠٩٣٢٣٤٧٢٨٠٥٣٥٧٤٥٠٦٠٧٧٥٥١٠٧٧٤١٥٤١٣٢١٠٣٨ب-  منتجو الخدمات الحكوم

١٨٥٩٩١٩٩١٥٢٢٢٧٩٣٠١٢٤٣٧٨١٩٥٣٠٤٧١٥٩٢٧٦١٦٣١٥٦٢٢٤٤٤١٢٥٩٥٤٨٢٧٠٤٣٩
٢٤٦٢٧١٢٨٦٣٧٣٤٤٠٤٨٣٤٤٢٥١٤٩٠٨١٤١١١٨٢٧   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

١٨٨٤٥٢٠١٨٦٢٢٥٦٥٣٠٤٩٧٣٨٢٥٩٥٣٥٣٠١٥٩٧١٨١٦٣٦٧٠٢٢٥٣٤٩٢٦٠٩٥٩٢٧٢٢٦٦إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

 أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٤٦٠١٥٣٩٩٦٢٥٥٨٣٧٢٩٦٤٣١١٦٢٠١٣٧٨٩١٥٨٦١١٨٣١٢٢٠٨٩٥٢٢٦٥٠ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٨٩٠٤٨٣٢٤٦٧١٣٥٧٦٦٩٢٣٧٨٧٠١٤٥٧١٤١٢٢١٦٩٩٠٠٩٨٦٣٠٢٠٦٥١١٣٦٣٤٧١٨٥٦٥٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٨٧٧٤٥٣٢٣٠٤٨٣٥٥٧٣٦٢٣٥٩٧٥١٤٣٨٦٥١٢٠٣٠٥٨٨٢٨٦٦١٢٦٢٦٣٣٩٠٦١٧١١٨٣٨٤٧أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٣٠٣١٦٢٣١٩٣٣١٨٩٥١٨٤٩١٨٦٤١٨١٢١٧٥٨١٧٢٣١٧٦٠١٨١٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ١٩٠٦٧٢٢٤١٢٣٠١٥٠٢٥٨٤١٢٨١٦٢٣٢٦٧٩٣٠٠٢٩٢٥٠٦٩٢٩٢٤٧٣٠١٨٠٣١٣٤٦ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٠٥٦٨١٢٠٢٦١٧١٣٤١٠٨٨٣١١٨١٧١٣٨٢٤١٠٢٠٠٥٨٩٤٩٩٠٢٩٦٧٥٩٤٠٥أ- تكرير الزيت      

٨٤٩٩١٠٣٨٦١٣٠١٦١٤٩٥٨١٦٣٤٥١٨٨٥٥١٩٨٢٩١٩١٧٥١٩٣٤٥٢٠٥٠٥٢١٩٤١ب- صناعات أخرى      
٢٣٨٠٣١٩١٤٠٣٧١٢٧٣١٧٧٠١٠٠٢٢٦٥٤٤٦١١٦٠٠٤٦٣٦٥٦٦١٢ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٣٣٤١٢٤١٠٧٣٤٩٢٣٣٤٩١٥٦٤٤٩١٤٣٨٤٨٣٣٣١٦٠٢٩٠٩٠٢٨٤٥٧٢٧٤٠٨٢٧٧٩١ التشييد والب
نادق٦  - ١٧٤٣٤٢١٩١١٢٦٨٦٤٢٩٨٦٨٣١١٥٥٣١٢٧٦٣١١٠٨٢٩٩٢٤٢٨٦١٢٢٧٥٨٧٢٦٨٤٢تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١١٩٤٣١٣٦٦٦١٥٩١٧١٧٥٤١١٨٤٩٠١٨٩٩٥١٨٨٩٦١٨١٥٠١٧٥٩٦١٨١٦٩١٨٤١٩ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٦٦٥٩٨٧٥٩٢٧٨٤٥٧٠٩٣١٩٥٩٨٣٦٢٩٢٣٧٣٧٨٢٧٥٦١٣١٢٥٤٥٠٩٥٤٠٩٣٥٤٨٩٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٥٦٤١٤٦٢٧٨٠٦٦٧٧٧٧٠٥٨٩٧٣٥٧٩٦٨٧٩٠٥٥٨٤٢٤١٦٠٩٣٤٢٣٥٣١٩٥٤٣١٨٣٩أ-  ملكية المساكن      

١٠١٨٤١٣١٤٧١٧٧٩٣٢٢٦٠٥٢٤٧٨٣٢٣٥٨٢٢٢٤٣٣١٩٧٠٤٢٠٢٧٣٢٢١٣٩٢٣٠٦٠ب-  أخـــــــــــــرى      
٧٠٨٦٧٩٧٠٩٨٤٩١٢١٤١١٣٢٥٦١٣٨٤٣١٥٧٣٩١٥٠٩٩١٤٩٨٩١٥٨٤٥١٦٢٨٣ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٤٥٢٨٥٦٥٧٦٥٦٥٧٠٥٧٧٢١٨٧٥٠٤٦٢٤٢٧٢٨٠٨٠٠٧٨٢١١٨٤٦٧ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٤٧٠٤١٥١٠٥٦٥٥٧٧٩٧٩٤٦٨٢٠٢٣٨٤٢٤٨٣٥٤٩٣٦٣٠٧٥٠٥٢٥٤٨٥٦٢٥٤٨٣١٢٥٥٨٠٢٢٨٢٠٣٣المجموع الفرعي
ية ٢٦٢٦٨٣٣٥٠٥٤١٥٥٩٥٢٧٤٨٥٧٢٨٥٦١٤٨٠٦٤٩٠٣٦٣٩١٩٦٢٦٤٨٦٦٤٨١٦٨٢٩١ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٣٧٣٣٠٩٥٤٤٠٧٠٦١٩٥٣٨٥٢٠٩٤٩٤٤١٥٣٣٤١٦٤١٦٣٧٢٤٠٨٣١٨٧٧٥٣١٧٤٧٨٣٢٢٢٨٣٣٥٠٣٢٥
٢١٦٠٢٥٣٤٢٦٣٧٣٢٤٨٣٦٧٧٣٩٧٣٣٩١٠٣٢٤٥٣٤٥٣٨٢٣٦٦٧٤٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٣٧٥٤٦٩٥٤٦٦٠٤٦٢٢١٧٥٥٢٤١٩٧٤٤٥٢١٠٤٢٠٣٨٩٣٧٦٣١٨٣٢٢٠٢٠٣٢٠٩٣١٣٣٠٥١٩٣٥٧٠٦٥إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٢) جدول رقم (١) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    
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١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٢٥١٤٢٢٦٩٠٢٢٨٧٨٥٣٠٢٢٤٣١١٣١٣١٥٩٨٣٢١٦٢٣٣٤٠٠٣٣٩٠١٣٤٤٤٣٣٤٩٧٣ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٤٠٤٦٢١٥٨٨٣٠١٧٦٨٧٨١٤٩٧١٦١٤٩٠٨٨١٦٥٨٩١٢٠٢٤٩٣٢٠٣٢٥٦١٣١٨٦٥١٧٥٥٦٦٢٦٢٣٩٩ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٣٨٦٥٠١٥٦٩٦٤١٧٤٩٤٢١٤٧٧٠٣١٤٦٩٨٤١٦٣٧٧٧٢٠٠٣٢١٢٠٠٩٤١١٢٩٤٨٠١٧٣١٠٢٢٥٩٨٤٧أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٨١٢١٨٦٦١٩٣٦٢٠١٣٢١٠٤٢١١٤٢١٧٢٢٣١٥٢٣٨٥٢٤٦٤٢٥٥٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٣٧٦٣٥٤٢١٣٤٤٦٠٦٤٤٥٠٧٤٤٧٣٤٣٥١٣٥٩٥٧٩٦٥٦٢٣٥٠٥٨٠٩٤٦٢٨٠٠٦٨٢٩٠ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٤٤٧١١٦٦٥٤١٨٦٧٣١٥٧٦٥١٥٦٨٩١٧٠١٤١٨٨٦٧١٩٨٥٢١٥٥٥٤١٨٠٢١٢١٠٨٤أ- تكرير الزيت      

٢٣١٦٤٢٥٤٨٠٢٧٣٩١٢٩٣٠٩٣١٦٥٤٣٤٣٤٥٣٩٠٩٨٤٢٤٩٨٤٢٥٤٠٤٤٧٧٩٤٧٢٠٦ب- صناعات أخرى      
٦٦٩٢٦٩٦٨٦١٥٤٦٣٩١٦٦٣٧٦٩٣١٧١٩٦٧٥٩١٧٨٦٠٨١٧٤٨٥١٥ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٢٨٥٦٥٣٠٥٦٥٣٢٧٠٤٣٤٥٠٢٣٥٧٩٦٣٦٤٤٠٣٨٨٤١٣٩٠٢٧٤٠٣١٤٣٩٤٣٧٤١٧٢٤ التشييد والب
نادق٦  - ٢٨١٨٤٣٠٦٢٣٣٢١٥٤٣٣٢٧٩٣٣٩٤٤٣٥٤٣٠٣٦٠٧٢٣٨٦٥٤٤٢٣٥٩٤٥٩٩٢٤٧٨٣٢تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١٩٩٢٨٢١٧١٣٢٢٩٠٤٢٣٨٢٠٢٤٥٣٤٢٤٩٠٣٢٥٠٦٨٢٦١١٢٢٦٨١١٢٧٨٩٣٢٩١٠٣ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٥٦٠٢٨٥٨٥٨٦٦٠٩٢٣٦٢٩٢٤٦٥١٢٢٦٥٢٢٦٦٨٧٣٠٧١١٨٥٧٠١٧٢٧٣٨٢٤٧٦٢٠٤ وخـــــدمــات األعــمـــال
٣١٧٨١٣٣٦٨٣٣٥١٤٨٣٦٣٧٦٣٧٨٣١٣٨٢٠٨٤١٤٥٧٤٢٤١٧٤٠٧٥٧٤٢٢٢١٤٣٠٥٦أ-  ملكية المساكن      

٢٤٢٤٧٢٤٩٠٣٢٥٧٧٥٢٦٥٤٨٢٧٢٩١٢٧٠١٨٢٧٢٧٣٢٨٧٦٨٢٩٤١٥٣١٦٠٣٣٣١٤٨ب-  أخـــــــــــــرى      
١٧٠٦٢١٧٣٤٦١٧٩٣٠١٨٤٦٨١٩٠٢٢١٩٣٠٧١٩٧١٣٢٠٤٤٧٢٠٨٦٤٢١٣٧٧٢٢١٧٦ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٨٥٧٥٩١٠٠٩٠٠٥٩٦١٤١٠٢١٦١٠٥٢٩١٠٤٦٠١٠٨٦٠١١٥٢٣١٢٣٤٠١٣٣٣٤ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٥١١٢٣٣٨٤٥٦٧٤١٥٤٩٢٣٩٤٧٨٥٤٠٢٤٠٢٤٢٦٥٥٧٤٧٧٧٨٠٤٩١١٦٢٤٢٠٧١٧٤٧٧١٦٦٥٧٧٨٨٤المجموع الفرعي
ية ٧٩٢١١١٠٠٢٨٥٨٥٨٦٧٩٠٨٤٥٩٢٣٦٤٩٩٤٤٧١٠٤٠٩٣١١٧٦٤٠١١٥٩١٨١١٦٧٨٩١١٩١٢٣ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٣٠٣٣٤٤٨٤٨٥٣٥٠١٣٥٩٤٨٥٦٣٠٤٩٤٧٦٦٥٢٦٠٠٤٥٨١٨٧٣٦٠٨٨٠٢٥٣٦٦٣٥٥٩٣٩٥٥٦٩٧٠٠٧
٧٠٠٠٧٠٠٠٩١٠٠٩٢٧٧٨٢٨٩٧٥٠٠٨٨٧٥٩١٠٠١٠٠١٣٩٦٣٤٩٦٥٠   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٣٧٣٣٤٤٩١٨٥٣٥١٠٤٥٩٤٩٤٩٠٧٥٠٣٠٥٥٥٣٣٥٠٤٥٩٠٧٤٨٦١٧٩٠٢٥٤٦٦٤٨٦٠٣٥٨٩٧٠٦٦٥٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٣) جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
  (  مليون لایر  )    
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٢٠١٠* ٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
المساھمة 

النسبية  للنشاط 
٢٠١٠ 

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٣٥٧٠٨٣٦١٠١٣٦٤٥٤٣٧١٨٧٣٨٢٨٠٣٩٣٧٣٤٠١٥٤٤١١٣٦٤١٤١٩٤٢٠١٦٢,٥ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٢٣٠٢٥٠٢٣٦٩٢٦٢٩٤١١١٣٨٤٤٦٩٥٧١٠٠٨٦٦٨٤٢١٧٣٢٦٥٤١٠٢٥١٦٩٦٠٥١٨٤٨٠٣٠٤٢٤٧,٨ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٢٢٧٦٠٧٢٣٤٢٠٦٢٩١٣٢٦٣٨١٥٨٢٥٦٧٩٩٢٦٦٥٢٧٦٧٢٩٣٦١١٠٢١٧١٤٦٠١٥٩٣٧٩٩٢٨٩٤٧,٦أ- الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٢٦٤٣٢٧٢٠٢٧٨٥٢٨٨٦٣٠١٦٣١٤٥٣٢٩٢٣٤٥٥٣٥٩٠٣٧٥٣٠,٢ب- نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٦٩٢٠٦٧٢٩٧٥٨٦٢٦٧٩٥٨٢٧١١٠٧٠٦١٢٣٩١٢١٣٦٥٠٩١٤٧٨٧٣١٤٦٦٧٣١٦٧٨٣٩١٠,٠ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٩٣٥٦٢٠٤٣٤٢٩٧٣٢٣٢٤٣٥٣٩٤٥٣٤٣٧١٠٤٦٦٩١٤٥٩٧٥٤٦٨٧٤٥٧٨٢١٣,٤أ- تكرير الزيت      

٤٩٨٥٠٥٢٥٤١٥٦٥٣٥٦٣٣٩٢٧١٢٥٣٨٠٢٠٢٨٩٨١٨١٠١٨٩٨٩٩٧٩٩١١٠٠١٨٦,٦ب- صناعات أخرى      
٨٩٢٨٩٣٠٣٩٨٧٠١٠٤٠٦١١٠٢٠١١٦٦٤١٢٤١٩١٣٠٩٥١٣٦٤٢١٤٧٨٢٠,٩ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٤٣١٨٥٤٤٧٣٩٤٧١٣٧٥١١٤١٥٤٩٤٦٥٩١٣٩٦٥٠١٧٦٨٠٩٩٦٧٩٦٢٧١٨٦٥٤,٣ التشييد والب
نادق٦  - ٤٩٧٩٣٥١٧٣٥٥٣٨٥٦٥٨١٣٢٦٢٧٥٩٦٧٨٦٨٧٣٩٩٠٨١٢٦٣٨٥٢٦١٩٠٢٦١٥,٤تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٣٠٥٥٩٣١٩٣٤٣٣٢٢٤٣٥٦٦٧٣٨٤٢٩٤١٣٦٧٤٥٩٣٤٥٢٧٥٢٥٦٨٥٨٦٠٤٧١٣,٦ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٧٨٨٧٣٨٢٠٧٢٨٥٨٤٣٩١٢١٨٩٧٧٨٤١٠٤٧٩٨١١١٤٣٨١١٩٠٦٣١٢٦٩٦٥١٣٢٨٥١٧,٩ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤٣٩٣٥٤٤٩٨٩٤٥٩٧٩٤٧٩٥٠٥٠٠١٢٥٢٢٢٣٥٤٧٧٦٥٨٩١٥٦٣٥٤٥٦٨٦٠٧٤,١أ-  ملكية المساكن      

٣٤٩٣٨٣٧٠٨٢٣٩٨٦٣٤٣٢٦٨٤٧٧٧٢٥٢٥٧٥٥٦٦٦١٦٠١٤٨٦٣٤١٩٦٤٢٤٤٣,٨ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٣٠٦٤٢٤١٢٤٢٥١١٤٢٦٤٧٨٢٧٨٥٥٢٩٢٠٣٣٠٦٣١٣٢٣٠١٣٣٩٨٩٣٦٢٤١٢,٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٣٩٩١١٤٧١٤١٥٢٤٤١٥٩٥٠١٦٧٣٩١٧٥٧٥١٨٢٨٠١٨٨٢٥١٩٢٩٩١٩٥٩٥١,٢ ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٥٥٥٥٧٥٥٧٥١٩٥٦٥٦٦٣٢٧٧٤٥٧٥٩٩٦٠٤٨١١٢٨١٧٠١٢٣٠٤٦٥١٥٦١٩٢٥١١٥٨٦٥٤١٣٩٩٧٧٣٨٣,٤المجموع الفرعي
ية ١٢٣٥٨٩١٢٤٤٨٦١٣٩٩٢٩١٥٥٣٧١١٧٦٣٥٠١٩٦٣٨٦٢٠٠٣٠٦٢٠٩٢٧٨٢٤١٠٤٧٢٦٤٦٦٧١٥,٨ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٦٧٩١٦٣٦٩٩٦٨٠٧٩٦٥٦١٩٢٩٩٤٦١١٧٢٣٩٩١٣٢٤٥٥٦١٤٣٠٧٧١١٧٧١٢٠٣١٣٩٩٧٠١١٦٦٤٤٤٠٩٩,١
٧١٣٣٧٣٨٦٨٠٨٧٨٨٢٥١٠١١٥١١٠٢٥١١٨٠١١٤٩٤٠١٢٨٩٥١٤٦٦٩٠,٩   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٦٨٦٢٩٦٧٠٧٠٦٧٨٠٤٦٤٨٩٣٨٧٧١١١٨٢٥١٤١٣٣٥٥٨١١٤٤٢٥٧٢١٧٨٦١٤٣١٤١٢٥٩٦١٦٧٩١٠٩١٠٠,٠إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

* بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

  (  مليون لایر  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

تابع (٤) جدول رقم (١) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
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١٩٦٨١٩٦٩١٩٧٠١٩٧١١٩٧٢١٩٧٣١٩٧٤١٩٧٥١٩٧٦١٩٧٧١٩٧٨

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٥٢١٥٥٥١٠٥٤٩٣٥٧٠٧٦٠٢٨٦٣٧١٦٧٥١٧١٨٦٧٧٢١١١٨٩٣١٠٥١٠ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٧٠٢٧٢٧٤٠٣٨٨٧٣٦٠١٠٩٦٠٦١٣٨٦٦٧١٧٤٧٢٩١٩٥٣٦٣١٦٠٠٨٥١٩٨٢٨٩٢١٢٠٢١١٩١٤١٠ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٦٩٨٢٢٧٣٥٩٥٨٦٩٣٥١٠٩١٢٩١٣٨٠٤٨١٧٣٨٢٤١٩٤٠٤١١٥٨٥٢١١٩٦٨١١٢١٠٥٢١١٨٩٩٥٤أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٤٥٠٤٤٣٤٢٥٤٧٧٦١٩٩٠٥١٣٢٢١٥٦٤١٤٧٨١٥٠٠١٤٥٦ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٧٧٠٣٨٣١٢١٠٣٢٥١٠٥٦٢١١١٨١١٢١٧٨١٥٢١٩١٥١٨٦١٦٠٤٧١٧٣٥١١٨٨٣٥ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٥٠٥٥٥٣٤٥٦٩٨٢٦٧٩٢٦٨٩٧٧٢٨٨٧٣٥٠٦٥٣٤٧٩٧٨٨٢٧٣٨٧٨٧أ-  تكرير الزيت      

٢٦٤٨٢٩٦٧٣٣٤٣٣٧٧٠٤٢٨٤٤٨٩٠٧٨٦٩٨٦٥٢٨٠٦٩٩٠٧٨١٠٠٤٨ب-  صناعات أخرى      
٧٠٩٨٠١٨٩٠٩٤١١٠٠٣١١٥١١٠٢٤٧٦١٨٨٥١٤٢٩٢١٠٩ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٩٤٧٤٩٤٣١٨٨٣٦٩٤٧٦١٢١٧٠١٧١٣١٣٠٦٠٠٤٤٣٣٩٤٦٠٩٩٤٥٤٧٥٤٦٣٧٢ التشييد والب
نادق٦  - ٣٥٤٢٣٩٩١٤٢٠٣٤٤٢٩٥٢٣٥٧١٠٣٩٥٦٣١١٥٣٩١٢٦٠١١٤٣٢٥١٨٠٥٨ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٤٩٢٤٥٦٠٤٦١٢٧٧١٣١٨٣٨٤١٠٤٦١١٠١٠٥١٠٦٠٢١١٧٠٧١٢٩٦٧١٥٥٠٢ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

١٥٧١٩١٦٧١٥١٧٧٤٦١٨٩٨٨٢١٢٤٠٢٥٥١٨٤٣٣٩٥٥٦٣٢١٥٨٦٨٥٥٨٦٦٤٦٧٨٢٧ وخـــــدمــات األعــمـــال
١٠٢٥٧١١٠٥١١١٩١٠١٢٩٢١١٤٤١٦١٧٠٤٠٢٨٤٢٨٤٠١٨٠٤٤٢٩١٤٣٩٠٢٥٠٧٩٩أ-  ملكية المساكن      

٥٤٦٢٥٦٦٤٥٨٣٦٦٠٦٧٦٨٢٤٨٤٧٨١٤٩٦٧١٦١٤١١٤٣٩٤١٤٧٦٢١٧٠٢٨ب-  أخـــــــــــــرى      
٤١٤٢٤٥١٠٤٩١٦٥٣٩٩٦٢٦١٦٥٤٩١١٩٥٣١٢٦٣٣٩٦٤٤٩٩٧٧١١٢٧٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٢٤٢٩٠٢٥٥٧١٢٧٥٠٦٢٧٤٦٩٢٧٢٤٥٢٦٧٨١٢١٠٧٩٦٤٠٨٣٧٣٦٤١٢٠٥٠٩٦ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٩٧٤١١١٠٣٣٤١١١٨٣٨٨١٤٤٧٧٢١٨٢٩٢٢٢٣٤٤٠٩٣٠٢٨٩٤٣١٢٢٤٥٣٥٧٩٤٢٣٧٩٩٨٢٣٧٦٧٩٨ المجموع الفرعي
ية ٢٤٤٧٨٢٥٨٧٥٢٦٦٤٩٢٩٠٠٠٣٢١٨٥٣٦٩٢٨٤٤٦١٥٥٣٥٨٤٥٤٨٨٣٦١٠٤١٦٠٢٥٥ب-  منتجو الخدمات الحكوم

١٢١٨٨٩١٢٩٢١٦١٤٥٠٣٧١٧٣٧٧٢٢١٥١٠٧٢٧١٣٣٦٣٤٧٥٠٩٣٦٥٨٢٩٤١٢٨٢٥٤٤١٠٢٣٤٣٧٠٥٤
٢٧٢٥٢٩٢١٣٠٠٢٣٧٩٠٤١٧١٤١١٦٣٦٧٣٣٧١٠٣٧١٥٤٦٨٩٤٣١٥   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

١٢٤٦١٣١٣٢١٣٧١٤٨٠٣٩١٧٧٥٦٢٢١٩٢٧٨٢٧٥٤٥٢٣٥١١٨١٣٦٩٥٣٩٤١٦٥٤٠٤٤٥٧١٣٤٤١٣٦٩إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 

  (  مليون لایر  )    
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١٩٧٩١٩٨٠١٩٨١١٩٨٢١٩٨٣١٩٨٤١٩٨٥١٩٨٦١٩٨٧١٩٨٨١٩٨٩

 أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٩٢٠٧١٠٣٨٦١٠٨٨٨١١٧١٦١٢٧٣٤١٥١٤٦١٧٨٦٥٢٠٥٥١٢٣٩١٩٢٦٤٩٨٢٨٣٥٦ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
٢١٩٥٢٢٢٢٩١٥٧٢٢٥٩٦٤١٥٠٠٧٨١٠٥٦٣٢٩٥٣١٥٧٤٣٠٦١١١٠٨٦٩٥٩٥٣١٢٠٠٨٩١١٧٥٣٦ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

٢١٨١١٩٢٢٧٧٥٢٢٢٤٤٣٥١٤٨٣٥٨١٠٣٨٧٥٩٣٥٩٥٧٢٦٤٩١٠٩٤٧٥٩٤٣٧٨١١٨٤٩٦١١٥٨٨٨أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٤٠٣١٤٠٥١٥٢٩١٧٢٠١٧٥٧١٧٢٠١٦٥٧١٦١١١٥٧٥١٥٩٣١٦٤٨ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٢٠٧٧٧٢٢٠٨١٢٤٦٢٤٢٦٨٢١٢٨٩٠٢٣٢٣٥٠٣٥٥٦٥٣٧٤٣٩٣٧٥٣٤٣٨٩٤٠٣٨٦٥٧ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
٩٤٤٣٩٣٧٤٩٤٣٦٩٦٣٠١٠٣٤٤١٠٨٢٨١٢٨٦٨١٥٣٧٨١٥٥٤٧١٦٢٩٥١٥١١٠أ-  تكرير الزيت      

١١٣٣٤١٢٧٠٧١٥١٨٨١٧١٩١١٨٥٥٨٢١٥٢٢٢٢٦٩٧٢٢٠٦١٢١٩٨٧٢٢٦٤٥٢٣٥٤٧ب-  صناعات أخرى      
٣٦٢٤٣٨٢٠٤٠٤٦٤٢٩٠٤٥٠٩-٦٥٨-٢٠٨٩-٢٣٤٩٢٥٥٢٢٦٣٥٨٩٢ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٥٠٣٢٩٥٦٠٠٨٦١٥٩٣٦٠٣٢٣٥٤٩٩٢٤٧٥٢٨٣٩٤٨٩٣٤٦١٢٣٣٦٢٩٣١٩٥١٣١٧٨٤ التشييد والب
نادق٦  - ٢١٨٦٧٢٥٨٧٣٣١٢٢٣٣٥١٢٧٣٥٩٨٧٣٣٦٠٥٣٣٦٣٣٣٢٣٥٤٣١٧٩١٣١٤٧٥٣١١٦٠ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ١٦٣٦٣١٦٢٧١١٨٢٦٩١٩٦٧٣٢٠٨٩٩٢١٧١٨٢١٦٦٦٢١٠٧٦٢٠٥٦٨٢٠٧٧٤٢٠٨٨٠ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٧٥٢٩٣٨١٢٦٣٨٨٣٢٥٩٤٦٨٠٩٦١٧٠٨٩٣٧٢٨١٥٠٩٦٨٨٨٨٦٧٤١٥٦٨٦٠٤٦٩٤٣٧ وخـــــدمــات األعــمـــال
٥٥٧٣٨٥٧٦١١٥٩٤٣٣٦٢٤٢٣٦٤٣٣٨٦٠٠٧٢٥٣٧٢٢٤٤٤٨٣٤٢٥٥١٤٢٥٠٠٤٢٥٠٠أ-  ملكية المساكن      

١٩٥٥٥٢٣٦٥٢٢٨٨٩٢٣٢٢٥٧٣١٨٣٢٢٩٣٠٠٢٧٧٨٧٢٤٤٠٥٢٤٨٦٤٢٦١٠٤٢٦٩٣٧ب-  أخـــــــــــــرى      
١٢٩٤٦١٢٣٦٠١٤٦٠٩١٥٦٦٨١٥٢٨١١٥٤٨٥١٧٦٠٤١٦٨٩١١٦٦٨٧١٧٢١٧١٧٤٨٢ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٦٠٨١٦٨٨٥٨٤٤٧٨٥٧٨٨٦٠٤٨٨٣٨٧٣٣٢٨٥٤٢٩٣٧٩٩٥٠٥٩٧٢٨ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٤٢٢٥٧٣٤٤٩٠٦٥٤٦٩٦٨٤٤٠٤٦١٥٣٥٩٩٠٤٣٤١٠٢٢٣١٧٩٢٨٣٣٨١٧٥٣٢٢١٦٣٣٥٠٣٣٥٣٥٠٠٧٢ المجموع الفرعي
ية ٥٨٢١١٦٣٣٣٩٦٧٣٦٤٧٢٣٠٠٧٧١١٩٨٢٠٨٩٨٦٧٥٧٨٦٩٩١٨٦٥٩٠٨٦٨٥٧٨٩١٦٦ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٨٠٧٨٤٥١٢٤٠٣٥٣٧٠٤٨٤٧٦٩١٦٤٣٧٠٢٣٤٢٣١١١٤٠٤٦٨٥٤٢٥١٦٦٤٠٨٧٥٢٤٣٧١٩٢٤٣٩٢٣٨
٣٩٥٢٣٩٣٤٣٥١٠٣٦٥٠٤٠٥٧٤٣٤٧٤٢٨٩٤٦٢٧٣٩١٧٩٤١٥٧٦٤٨   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٨٤٧٣٦٥١٦٣٣٧٥٤٠٥٥٨٤٨٠٥٦٦٤٤١٠٨٠٤٢٧٤٥٨٤٠٨٩٧٤٤٢٩٧٩٢٤١٢٦٧٠٤٤٦٦٠٨٤٤٦٨٨٧إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

تابع (٢) جدول رقم (٢) :  إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون لایر  ) 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 
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(١٩٩٩=١٠٠)

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٥١٩٩٦ ١٩٩٤ ١٩٩٠١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٢٩١٥٠٢٩٩٩١٣١٧٩٦٣٢٩١٢٣٢١٥٧٣٢٤٧٦٣٢٣٧١٣٣٣٥٤٣٣٦٧٦٣٤٤٤٣٣٥٧٨٩ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٤٨٣٨١١٨٧٤٨٥١٩٢٨٩٦١٨٥٩٥٧١٨٦١٣٢١٨٥٧٤٨١٨٨١٢٦١٨٥٦٧٧١٩١٩١٦١٧٥٥٦٦١٨٨٢٥٢ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٤٦٧٣٣١٨٥٧٦٠١٩١١٧٦١٨٤١٥٥١٨٤١٨٦١٨٣٥٩٩١٨٥٩١٣١٨٣٣٣٢١٨٩٤٧٦١٧٣١٠٢١٨٥٧٣٥أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
١٦٤٨١٧٢٥١٧٢٠١٨٠٢١٩٤٦٢١٤٩٢٢١٣٢٣٤٥٢٤٤٠٢٤٦٤٢٥١٧ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٤٠٥٦٠٤٠٦٩٢٤٢١٨٧٤٣٧٧٢٤٦١١٩٤٩٣١٢٥٦٢٦٨٥٨٨٣٩٦٠١٩١٦٢٨٠٠٦٥٧٩٤ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٧٣٩٢١٦٠٢٩١٦٧٨١١٧٠٠٧١٧٠٩٤١٦٤٠٠١٨٦١٢١٧٩٢١١٨١٠١١٨٠٢١١٨٦٦٠أ-  تكرير الزيت      

٢٣١٦٨٢٤٦٦٣٢٥٤٠٦٢٦٧٦٥٢٩٠٢٥٣٢٩١٢٣٧٦٥٦٤٠٩١٨٤٢٠٩٠٤٤٧٧٩٤٧١٣٤ب-  صناعات أخرى      
٤٥٦٤٤٩٢٥٥٢١٩٥٧٣٦٦٣٦٢٦٦٤٩٦٩٣٨٧١٣٨٧٥١١٨١٧٤٨٥٦١ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٣١٤٨٣٣٢٢٥٥٣١٧٠٦٣٢٤٧٧٣٤١٤٠٣٧٠٢١٣٩٦٦٦٣٩٦١٠٤٠٤٠٦٣٩٤٣٧٤١٧٥٥ التشييد والب
نادق٦  - ٣١٥٣٥٣٣٠١٩٣٤٥٢٠٣٥٤٦٢٣٥٧٤٥٣٥١٥٧٣٥٥٠٥٣٨٠٧٣٤٢٣٩٤٤٥٩٩٢٤٨١٨٣ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٢١٤٩٢٢٢٣٦٣٢٦٨٠٣٢٨٨٥٨٢٩٣٤٢٢٤٤٧٢٢٤٨٤٠٢٦١٥٢٢٧١٨٦٢٧٨٩٣٢٩٠١٥ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٦٨٤٩١٦٧٠٣٢٦٩٠٩٩٦٧٥٧٣٦٦٧٠٧٦٥٢٦١٦٨٠٩٣٧٠٣٥٤٧٠٠٢٠٧٣٨٢٤٧٦٥٤٥ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤١١٩٣٤١٤٩١٤١٠٦٠٣٩٤٠٩٣٨٢٣٠٣٧٨٧١٤٠٧٩٥٤٢٠٩٢٤٠٦٨٢٤٢٢٢١٤٣١٧٦أ-  ملكية المساكن      

٢٧٢٩٨٢٥٥٤١٢٨٠٣٩٢٨١٦٤٢٨٤٧٧٢٧٣٩٠٢٧٢٩٨٢٨٢٦٢٢٩٣٣٨٣١٦٠٣٣٣٣٦٩ب-  أخـــــــــــــرى      
١٧٦٤٨١٧٥٩٧١٧٨٣٠١٨٣٥٣١٨٩٣٥١٩١٠٠١٩٥١١٢٠٢١٨٢٠٦٢٠٢١٣٧٧٢٢٤٧٨ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ٩٦٥٥٩٣٣٣٩٧٩٦١٠١٩٩١٠٦٦٠١٠٦٧٤١٠٤٧٠١٠٦٦٩١١٤٩٣١٢٣٤٠١٣٤٢٣ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٣٨٣٦٥٠٤٢٦٠٢٥٤٤٢٢٦١٤٤٠٨٩٩٤٤٤٩٨٢٤٤٤٥٢٢٤٦٠٨٤٨٤٦٨٧٤٧٤٨٢٤٢٦٤٧٧١٦٦٥٠٢٩٤٨ المجموع الفرعي
ية ٩٢٥٧٥٩٤٩٧٣١٠٠٤٦٤١٠٢٠٢٨١٠٢٨١٨١٠٥٤٤١١٠٦٧٠٢١١٣٦٩٠١١٥٧٢٨١١٦٧٨٩١٢٠٢٨٩ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٤٧٦٢٢٤٥٢٠٩٩٨٥٤٢٧٢٦٥٤٢٩٢٨٥٤٧٧٩٩٥٤٩٩٦٣٥٦٧٥٤٩٥٨٢٤٣٨٥٩٨١٥٤٥٩٣٩٥٥٦٢٣٢٣٧
٧٨٨١٧١٧٩٩٨٩٩٩٨٤٢٨٦٤٩٧٦٠٣٨٨٨٣٨٩٤٠٩٩٨٧٩٦٣٤٩٧١٤   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٤٨٤١٠٦٥٢٨١٧٨٥٥٢٦٢٥٥٥٢٧٦٩٥٥٦٤٤٨٥٥٧٥٦٦٥٧٦٤٣٣٥٩١٣٧٨٦٠٨١٤١٦٠٣٥٨٩٦٣٢٩٥١إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

تابع (٣) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة

  (  مليون لایر  ) 

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 
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٢٠١٠* ٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩
المساھمة 

النسبية للنشاط 
٢٠١٠

أ - الصناعة والمنتجون اآلخرون ماعـدا 
ية             منتجي الخدمات الحكوم

٣٥٩٩٢٣٦٤٥٤٣٦٧٥١٣٧٨٧٤٣٨٣٣٨٣٨٧٤٨٣٩٤٦٦٣٩٧٣١٣٩٥٣٦٣٩٩٨٦٤,٦ الزراعة و الغابات ، واألسماك١  -
١٧٩٩٣٦١٦٤٩٠١١٩٥٠٥٥٢٠٧٧٤٢٢٢١٣٧٤٢١٨٩٩٣٢١٠١٤٠٢١٩٠٦٥٢٠٠١٣١٢٠٤٥٥٩٢٣,٥ التعـــــــــديـــن والتحجيــــــر٢  -

١٧٧٣٨٨١٦٢٣١١١٩٢٤٥٢٢٠٥٠٨٨٢١٨٦٤٨٢١٦١٩٥٢٠٧٢٥٧٢١٦١٠٤١٩٧٠٩٥٢٠١٤٣٣٢٣,١أ-  الزيت الخام والغاز الطبيعي      
٢٥٥٠٢٥٩٠٢٦٠٣٢٦٥٤٢٧٢٦٢٧٩٨٢٨٨٤٢٩٦٢٣٠٣٦٣١٢٥٠,٤ب-  نشاطات تعدينيـة وتحجيرية أخرى      

ـة٣  - ٦٨٦٩٩٧١٠٨٢٧٦١٤٢٨١٣١٤٨٦٩٤٠٩٢٣٨٢٩٧٦٧٧١٠٣٥٠٩١٠٥١٠٠١٠٩٧٥٣١٢,٦ الصناعـــــــات التحـــويليــــ
١٨٥١٥١٨٠٦٣١٩٩١٤٢١٦٣٤٢٢٣٣٢٢٢١٧٠٢١٥٤٩٢٢٣٥٤٢١٦١٥٢١٨٨٦٢,٥أ-  تكرير الزيت      

٥٠١٨٦٥٣٠١٩٥٦٢٢٧٥٩٦٨٠٦٤٦٠٨٧٠٢١٢٧٦١٢٨٨١١٥٤٨٣٤٨٥٨٧٨٦٧١٠,١ب-  صناعات أخرى      
٩٥١٥٩٩٥٥١٠٥٦٩١١٢٥٩١١٨٦٦١٢٦٢٩١٣١٤٢١٤٠١٨١٤٩٧٣١٦١٦١١,٩ الكھرباء و الغاز ، والماء٤  -
ناء٥  - ٤٢١٢٣٤٣١٨١٤٥٥٥٠٤٨٥١٧٥٠٨٣٢٥٤٥٥٩٥٦٧٩٩٥٧٦٢٩٥٧٩٨٢٦٠٣٨٢٦,٩ التشييد والب
نادق٦  - ٥٠٠٧٩٥٢٢١٠٥٤٢٠٤٥٦٨٩٣٥٩٣٨٥٦٢٩٨٩٦٦٨٩٣٧١٢١٢٧٢٩٩٢٧٧١٩٠٨,٩ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والف
صاالت٧  - ٣١٢٧٧٣٣٤٥٥٣٥٠٤٦٣٧٨٦٣٤١١٤٥٤٥١٦٠٤٩٧٦٦٥٥٨٢٢٥٩٩٤٦٦٤٧٤٥٧,٤ النقل والتخزين واإلت
 خدمـــات المــال والتأميــن والعــقـــارات ٨  -

٧٩١١٣٨٢٥٦٠٨٤٧٩٣٨٨٤٩٠٩٤١٧٦٩٨٥٣٩١٠٢٣٢٠١٠٤٧٨١١٠٧٥١٧١٠٩٢٥٧١٢,٥ وخـــــدمــات األعــمـــال
٤٤٠٨٠٤٥١١٥٤٦٠٨٠٤٧٩٢٤٥٠٠١٢٥١٧٠٦٥٢٨٢٢٥٣٩٥١٥٤٨٧٥٥٥٩١٥٦,٤أ-  ملكية المساكن      

٣٥٠٣٣٣٧٤٤٥٣٨٧١٣٤٠٥٦٦٤٤١٦٤٤٦٨٣٣٤٩٤٩٨٥٠٨٢٩٥٢٦٤١٥٣٣٤٢٦,١ب-  أخـــــــــــــرى      
٢٣٤٨١٢٤٧٩٢٢٥٥٥٢٢٦٧٥٤٢٨١٠٦٢٩٥٠٢٣٠٢٩٧٣١٠٢٨٣٢٢٦٧٣٣٨٦٥٣,٩ خدمات جماعية وإجتماعية وشخصية٩  -
سبة١٠- ١٤٠٢٩١٤٨٥٩١٤٨٠٤١٤٩٥٤١٥١٩٤١٥٣٩٥١٥٥٠٨١٥٥٢٨١٥٨٦٩١٦١٩٦١,٩ناقص : الخدمات المصرفية المحت

٥٠٦١٨٦٥٠٣٧٣١٥٤٨٨٥٧٥٨١٧٥٢٦١٦٩٦٨٦٣٨١٠٦٦٥٠٩٩٢٦٨١٢٦٧٦٧٤٥٧٦٦٩٩٧٠١٨٠,٣ المجموع الفرعي
ية ١٢٣٠٧٥١٢٦٠٤٠١٢٩٣٢٦١٣٢١٤٨١٣٦٥٦٥١٣٩١٤٢١٤١٨٢١١٤٥٢١٠١٥٢٥١٠١٦١٨٠١١٨,٦ب-  منتجو الخدمات الحكوم

٦٢٩٢٦٥٦٢٩٧٧٢٦٧٨١٨٢٧١٣٨٩٩٧٥٣٥٣٢٧٧٧٢٤٩٧٩٢٨١٣٨٢٦٤٧٨٨٢٧٠٨٥٨٦١٥٠١٩٨,٨
٧١٥٢٧٤٥٩٧٨٥٤٨٢٧٤٨٧٤٥٩١٠٠٩٣٩٨٩٦٥٥٩٨٥٣١٠١٤٢١,٢   رســـــــــــــــــــــوم اإلستيراد 

٦٣٦٤١٧٦٣٧٢٣٠٦٨٦٠٣٦٧٢٢١٧٣٧٦٢٢٧٧٧٨٦٣٤٨٨٠٢٢١١٨٣٦١٣٣٨٣٦٩٣٨٨٧١٦٤٣١٠٠,٠إجمـــالـــــي النــاتـــــــــج المحــلــــي 

* بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

تابع (٤) جدول رقم (٢) : إجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط اإلقتصادي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة
(١٩٩٩=١٠٠)

  (  مليون لایر  )    

  المجموع ماعدا رسوم اإلستيراد 



 الحسابات القومية                 ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٢١

ً  :إجمالي اإلجمالياإلنفاق اإلنفاق  اإلنفاق  ناقصا
 على إجمالي  واردات  صادرات  تكوين التغيراإلستھالكي اإلستھالكي اإلستھالكي 

 الناتج  البضائع  البضائع   رأس المال  فى النھائي  النھائي  النھائي السنة
 المحليوالخدمات والخدمات الثابت  المخـزونحكومي/ خاص الخاص الحكومي

١٩٦٨٣٠٥٥٦٢٤٥٩٣٠٠٢٤٢٢٢٧٨٥٨٩٩٥٤٦٥٨١٨٨٤٥
١٩٦٩٣٣٩٧٧١٦١١٠٥٥٨١٩٧١٢٩٦٥٩٧٢٨٥٠٣٥٢٠١٨٦
١٩٧٠٣٨٣٧٧٨٦٧١١٧٠٤٧١٨٣٠٦٩١٢٢٩٣٥٢١٨٢٢٥٦٥
١٩٧١٤٣٠٠٨٥٨٥١٢٨٨٥٢٤٧٠٣٥١٥١٧٤٠٣٥٧٧٦٣٠٤٩٧
١٩٧٢٥٠٩٨٩٥٣٣١٤٦٣١١٣٨٦٤٨٩٢٢٤٦٦٨٧٣١٩٣٨٢٥٩
٧٧٤٥٥٥٢٤٠١١٥٨٨٥٣٥٣٠-١٩٧٣٧٨٤٤١١٣٣٦١٩١٨٠١٧٠٤٦
١٩٧٤١٣٥٩٣١٧٥٧٩٣١١٧٢٣٤١٢٥١٤٢٤٢١٠١٤٦٣٢١٢٨٤١٥٩٧١٨
٢٨٦١٧١٢٠٦٥٦٣٥٧٥٧١٦٣٦٧٠-١٩٧٥٢٣٩٠٨٢٧٠٩٨٥١٠٠٦٨٥٢
١٩٧٦٣٨٠٧٦٣٨١٩٠٧٦٢٦٦٢٠٥٦٥٤٨٣٥٨١٣٤٩٥٣٥٤٧٩٤٢٢٥٣٤٩
١٩٧٧٤٧٩٢١٦٨٥٦٧١١٦٤٨٨١٢٦٩١٦٦٧٦٧١٥٠١٦٧٨٥١٥٤٢٦٠٩٥٩
١٩٧٨٦٦٢١٧٨٦٥٧٢١٥٢٧٨٩١٦٥٧٨٨١٨٣٦١٣٤٥٧١١١٣٥٠٨٢٧٢٢٦٦
١٩٧٩٨١٤٠٤١١٨٢٤٠١٩٩٦٤٤٤٦٥٥٩٣٦٨٠٢٠٦٢٢٦١٢٨٧٣٦٣٧٥٤٦٩
١٩٨٠٨٦٩٨١١٣٧٠٨٩٢٢٤٠٧٠١١١٨٧١١٣٤٣٨٣٤٧٣٤٥١٤٩٤٣٧٥٤٦٦٠٤
١٣٢٢٦٢٣٩١٥٩١١٨٧٥٩١٦٢٢١٧٥-١٩٨١١٢١٨٦٤١٦٥٦٠٥٢٨٧٤٦٩١٥٥٦
١٩٨٢١٣٧٥٥٥١٩٠٩٥٢٣٢٨٥٠٧٣٩١٤١٣٠٧٦٧٢٦٦٥١١٢٠٥٥٠٢٥٢٤١٩٧
١٩٨٣١٣٢٨٣٤٢٠١٢٤٥٣٣٤٠٧٩٣١٩٨٦١٢٠٢٣٨١٧١٦٨١٢١٢٧٧٥٤٤٥٢١٠
١٩٨٤١٢٧٠٤٨٢٠١٢٢٦٣٢٨٢٧٤٣١١٧٣١٠٦٠٥٠١٤٥٥٣٠١٩٠٦٣٩٤٢٠٣٨٩
٨٣٨٧٣١١٣١٦٣١٣٧٨٩٢٣٧٦٣١٨-١٩٨٥١٢٠٠٥١٢٠٠٢٦٤٣٢٠٣١٥٣١٤١
٧٢٦٩٥٨٥٩٨٩١١٥٢٣٩٣٢٢٠٢٠-١٩٨٦١١١٦٣٣١٧٦٩٧٤٢٨٨٦٠٧١٠٠٣٢
 ٧١٦٦٠٩٩٠٤٥١١٩١٧٠٣٢٠٩٣١-١٩٨٧١١٣٠٤٠١٧١١٥٤٢٨٤١٩٤١٤٧٩٧
 ١٩٨٨١٠٢٢٤٠١٧٦٠٢٧٢٧٨٢٦٧٢٥١٨٦٢٥٥٦١٠٣٥٣١١١٦٣٥٢٣٣٠٥١٩
 ١٩٨٩١١٩٩٥٨١٨٣١٤٢٣٠٣١٠٠٣٠٣٩٦٦٣٩٢١٢٠٤٩٤١٣٥٩٦١٣٥٧٠٦٥
 ٨٣٢٥١١٧٧٦٨٥١٣٨٢٠٧٤٣٧٣٣٤-١٩٩٠١٢٧٨٢٤٢٠٤١٣١٣٣١٩٥٥١٧٣٥٠
 ١٠٠٤٨٠١٨٩٦٩٤١٨٠١٩٩٤٩١٨٥٣-١٩٩١١٦٩١٢٨٢١٧٥٨٩٣٨٦٧١٧٤٨٤٠
 ١٩٩٢١٥٢٦٩٢٢٢٦٧٨٢٣٧٩٤٧٤١١٠٠٤١٠٣٩٥٥٢٠٠٧٧٢١٨٤٧٤٦٥١٠٤٥٩
 ١٩٩٣١٣٠٩٧٦٢٣٧٧٤٩٣٦٨٧٢٥١٢٨٨٣١٠٨٨٢٤١٧١٠٦٥١٦٦٥٩٠٤٩٤٩٠٧
 ١٩٩٤١٢٢٥٥٢٢٤٠٤٧٧٣٦٣٠٢٩٦٨٧٦٩٣٠٠٢١٧٢١٢٣١٣١٩٧٦٥٠٣٠٥٥
١٩٩٥١٢٥٩٢٣٢٥٠٢٨٠٣٧٦٢٠٣٢٢٦٨١٠٣٣١٦٢٠٠٤٣٧١٤٨٧٢٠٥٣٣٥٠٤
 ١٩٩٦١٤٤٧٨٣٢٥٩٤٨٦٤٠٤٢٦٩٤٠٥٨١٠٢٨٤٨٢٣٧٨١٢١٥٨٢٣٩٥٩٠٧٤٨
 ١٩٩٧١٦١٧٩٥٢٦١٤٢٨٤٢٣٢٢٣٣٨٣٦١٠٩٢٤١٢٤٣٣٨٤١٦١٧٨٢٦١٧٩٠٢
١٩٩٨١٥٥١٩٢٢٥١٤١٨٤٠٦٦١٠٩٥٩٦١١٢٩٥٩١٦٣٠٩٩١٤٥٦١٦٥٤٦٦٤٨
١٩٩٩١٥٤٠٩٥٢٥٢٢١٦٤٠٦٣١١٩٤٢١١١٨١٩٦٢١٠٢٣١١٤٠٥٧٠٦٠٣٥٨٩
٢٠٠٠١٨٣٨٠٤٢٥٨١٢٦٤٤١٩٣٠٨٩٠٣١٢٣٣٢٤٣٠٨٤٧٣١٧٥٩٧٣٧٠٦٦٥٧
٢٠٠١١٨٨٦٩٥٢٥٩٥٥٠٤٤٨٢٤٥٣٤٩٧١٢٦٠٩٥٢٧٣٦٧٧١٦٥٢١٩٦٨٦٢٩٦
٢٠٠٢١٨٤٥١٧٢٦٠٤٠٠٤٤٤٩١٧١١٠٤٣١٢٨٠٦٦٢٩١١٥٥١٦٨١١٤٧٠٧٠٦٧
٢٠٠٣١٩٨١٤٨٢٦٩٩٨٠٤٦٨١٢٨١١٣٧٥١٤٨٠٩٨٣٧١٠٨٨١٩٤٠٤١٨٠٤٦٤٨
٢٠٠٤٢٢١٧٩٨٢٨٥٧٠٦٥٠٧٥٠٤٢٣٨٠٩١٥٦٣٤٧٤٩٤٤٣٣٢٤٣٣٢٢٩٣٨٧٧١
٢٠٠٥٢٦٢٦٥٠٣١٢٩٥٧٥٧٥٦٠٧٢٠٠٥٥١٩٥٦٣٢٧١٩٨٩٨٣٢٨٦٧٨١١٨٢٥١٤
٢٠٠٦٣١١٠٨٢٣٥٤٩١٣٦٦٥٩٩٥١٧٠٣٧٢٣٣٠٦٥٨٤٤٥٢٢٤٢٥٠٣٨١٣٣٥٥٨١
٢٠٠٧٣٢٢٠٨٦٤٢١٢٣٣٧٤٣٣١٩١٣٩٦٥٢٩٥٤٠١٩٣٤٣٢١٥٤٤٤٣٤١٤٤٢٥٧٢
٢٠٠٨٣٤٥٠٩٨٤٨٦٠٤٨٨٣١١٤٦٥٨٨٥٣٣٤٨٠١١١٢١٠٧٠١٦٦٢٥٦٨١٧٨٦١٤٣
٢٠٠٩٣٥٧٠١٥٥٤٤٧٢٨٩٠١٧٤٣٢٥٥٧٢٣٣٥٣٢٨٧٥٧٧١١٦٠٧٧٥٩١٤١٢٥٩٥

*٢٠١٠٣٧٥٩٦٩٥٩٠٥٣١٩٦٦٥٠٠٣٦٢٤١٣٤٧٧٥٨٩٨١٨٧١٦٥٣٢٦١١٦٧٩١٠٩

 * بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط .

جدول رقم (٣) : إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق بأقيام المشترين باألسعار الجارية
( مليون لایر )  
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إجمالي الناتج المحلـي
بما فى ذلك السنة

 رسوم اإلستيراد

١٩٦٨٨٥٧٢٦١٥٩٣٨٦٨١٨٥٩٩٢٤٦١٨٨٤٥--
١٩٦٩٨٨٨٥٦٧٥٣٤٢٧٧١٩٩١٥٢٧١٢٠١٨٦٧,١
١٩٧٠١٠٣٩٠٧٢٧٠٤٦١٩٢٢٢٧٩٢٨٦٢٢٥٦٥١١,٨
١٩٧١١٧٠٣١٨٠١٦٥٠٧٨٣٠١٢٤٣٧٣٣٠٤٩٧٣٥,٢
١٩٧٢٢٢٤٥٠٩٦٢٩٥٧٤٠٣٧٨١٩٤٤٠٣٨٢٥٩٢٥,٥
١٩٧٣٣٣٢١٧١٢٩٣٥٦٨٩٦٥٣٠٤٧٤٨٣٥٣٥٣٠٣٩,٩
١٩٧٤١٢٦٣٢٠٢٤٥٨٠٨٣٧٦١٥٩٢٧٦٤٤٢١٥٩٧١٨١٩٨,٤
١٩٧٥١٠٤٨٧٦٤٦٨٧٩١١٤٠١١٦٣١٥٦٥١٤١٦٣٦٧٠٢,٥
١٩٧٦١٣٧٩٩٩٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٢٢٤٤٤١٩٠٨٢٢٥٣٤٩٣٧,٧
١٩٧٧١٤٦٧٥٨٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٢٥٩٥٤٨١٤١١٢٦٠٩٥٩١٥,٨
١٩٧٨١٣٠٥٥٢١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٢٧٠٤٣٩١٨٢٧٢٧٢٢٦٦٤,٣
١٩٧٩٢٠٣٦٢٣١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٣٧٣٣٠٩٢١٦٠٣٧٥٤٦٩٣٧,٩
١٩٨٠٣٤١٦٤١١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥٤٤٠٦٩٢٥٣٤٥٤٦٦٠٤٤٥,٦
١٩٨١٣٨٠٧٩٨١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٦١٩٥٣٨٢٦٣٧٦٢٢١٧٥١٣,٨
١٩٨٢٢٥٤٧٣٧١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٥٢٠٩٤٩٣٢٤٨٥٢٤١٩٧١٥,٧-
١٩٨٣١٦٣١١٨٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٤١٥٣٣٣٦٧٧٤٤٥٢١٠١٥,١-
١٩٨٤١٤٠٦٧١٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤١٦٤١٦٣٩٧٣٤٢٠٣٨٩٥,٦-
١٩٨٥١٠٤٤٥١١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٣٧٢٤٠٨٣٩١٠٣٧٦٣١٨١٠,٥-
١٩٨٦٧٢٦٦٦١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٣١٨٧٧٥٣٢٤٥٣٢٢٠٢٠١٤,٤-
 ١٩٨٧٧٨٧٧٥١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٣١٧٤٧٨٣٤٥٣٣٢٠٩٣١٠,٣-
 ١٩٨٨٧٦٧٣٨١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٣٢٢٢٨٣٨٢٣٦٣٣٠٥١٩٣,٠
 ١٩٨٩٩٨٦٥٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٣٥٠٣٢٥٦٧٤٠٣٥٧٠٦٥٨,٠
 ١٩٩٠١٥٨٦٩٣١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٣٠٣٣٤٧٠٠٠٤٣٧٣٣٤٢٢,٥
 ١٩٩١١٧٩٥٧٢١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٤٨٤٨٥٣٧٠٠٠٤٩١٨٥٣١٢,٥
 ١٩٩٢١٩٩٨٥٦١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٠١٣٥٩٩١٠٠٥١٠٤٥٩٣,٨
 ١٩٩٣١٧٠٠١٢٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٤٨٥٦٣٠٩٢٧٧٤٩٤٩٠٧٣,٠-
١٩٩٤١٦٩٤٣٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٤٩٤٧٦٦٨٢٨٩٥٠٣٠٥٥١,٦
١٩٩٥١٨٧٧١٨٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٢٦٠٠٤٧٥٠٠٥٣٣٥٠٤٦,١
١٩٩٦٢٢٦٤٧٦٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٨١٨٧٣٨٨٧٥٥٩٠٧٤٨١٠,٧
 ١٩٩٧٢٢٨٢٥٠٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٦٠٨٨٠٢٩١٠٠٦١٧٩٠٢٤,٦
١٩٩٨١٥٢٨٢٩٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٣٦٦٣٥١٠٠١٣٥٤٦٦٤٨١١,٥-
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩١٠,٤
٢٠٠٠٢٨٩١٦٥٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٩٧٠٠٧٩٦٥٠٧٠٦٦٥٧١٧,١
٢٠٠١٢٥٥٥٠٩٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٧٩١٦٣٧١٣٣٦٨٦٢٩٦٢,٩-
٢٠٠٢٢٦٣٥١١٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٩٩٦٨٠٧٣٨٦٧٠٧٠٦٧٣,٠
٢٠٠٣٣٣٠٣٨٩٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٧٩٦٥٦١٨٠٨٧٨٠٤٦٤٨١٣,٨
٢٠٠٤٤٢٤١٠٤٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٩٢٩٩٤٦٨٨٢٥٩٣٨٧٧١١٦,٧
٢٠٠٥٦١٨٢٩١٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١١١٧٢٣٩٩١٠١١٥١١٨٢٥١٤٢٦,٠
٢٠٠٦٧٢٠٦٦٤٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١١٣٢٤٥٥٦١١٠٢٥١٣٣٥٥٨١١٢,٩
٢٠٠٧٧٨٨٨٢٣٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤١٤٣٠٧٧١١١٨٠١١٤٤٢٥٧٢٨,٠
٢٠٠٨١٠٨١٢٢٦٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥١٧٧١٢٠٣١٤٩٤٠١٧٨٦١٤٣٢٣,٨
٢٠٠٩٦٦٢٢١٢٤٥٣٨١١٢٨٣٦٧٧١٣٩٩٧٠١١٢٨٩٥١٤١٢٥٩٦٢٠,٩-

*٢٠١٠٨٧١٦٥٢٤٨٢٦٥١٣١٠١٣٧١٦٦٤٤٤٠١٤٦٦٩١٦٧٩١٠٩١٨,٩

*  بيانات أولية .
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٤) : األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الجارية
( مليون لایر ) 

 القطاع 
عدا  الخاص  ما
قطاع الزيت

 القطاع الحكومي 
 ماعدا قطاع 

الزيت

ناتج  إجمالي ال
عدا  المحلي ما
رسوم اإلستيراد

رسوم 
اإلستيراد  قطاع الزيت

معدل 
النمو %
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 رسوم 
اإلستيرادالسنة

١٩٦٨٧٦٣٦٠١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٢١٨٨٨٢٧٢٥١٢٤٦١٣--
١٩٦٩٨٠٤٤٥١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٢٩٢١٦٢٩٢١١٣٢١٣٧٦,٠
١٩٧٠٩٥٣٦٢١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٤٥٠٣٧٣٠٠٢١٤٨٠٣٩١٢,٠
١٩٧١١١٧٤٦٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧٣٧٧٢٣٧٩٠١٧٧٥٦٢١٩,٩
١٩٧٢١٤٦٨٨٦٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥٢١٥١٠٧٤١٧١٢١٩٢٧٨٢٣,٥
١٩٧٣١٨٣٧٩٦٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨٢٧١٣٣٦٤١١٦٢٧٥٤٥٢٢٥,٦
١٩٧٤٢٠٥٩٨٧٨٨٤٠٠٥٣١٢١٣٤٧٥٠٨٣٦٧٣٣٥١١٨١٢٧,٥
١٩٧٥١٧١٥٠٨١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٣٦٥٨٢٩٣٧١٠٣٦٩٥٣٩٥,٢
١٩٧٦٢١١٤٩٤١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٤١٢٨٢٥٣٧١٥٤١٦٥٤٠١٢,٧
١٩٧٧٢٢٥٥٣٠١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٤٤١٠٢٤٤٦٨٩٤٤٥٧١٣٧,٠
١٩٧٨٢٠٥٨١٢١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٤٣٧٠٥٤٤٣١٥٤٤١٣٦٩١,٠-
١٩٧٩٢٣٥٣٤١١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٤٨٠٧٨٤٣٩٥٢٤٨٤٧٣٦٩,٨
١٩٨٠٢٤٥٨٤٣١٨٧٨٤١٧٨٧١٩٥١٢٤٠٣٣٩٣٤٥١٦٣٣٧٦,٥
١٩٨١٢٤٣٥٨٠٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤٥٣٧٠٤٨٣٥١٠٥٤٠٥٥٨٤,٧
١٩٨٢١٦٧٤٥٤٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢٤٧٦٩١٦٣٦٥٠٤٨٠٥٦٦١١,١-
١٩٨٣١٢٢٩٣٢٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠٤٣٧٠٢٣٤٠٥٧٤٤١٠٨٠٨,٢-
١٩٨٤١١٢١٦٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٤٢٣١١١٤٣٤٧٤٢٧٤٥٨٣,١-
١٩٨٥٩٢٥٢٥٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٤٠٤٦٨٥٤٢٨٩٤٠٨٩٧٤٤,٣-
١٩٨٦١٣١١٦٢١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٤٢٥١٦٦٣٦٢٧٤٢٨٧٩٢٤,٨
 ١٩٨٧١١٦١٠٣١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٤٠٨٧٥٢٣٩١٧٤١٢٦٧٠٣,٨-
 ١٩٨٨١٤٠٧٦٩١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٤٣٧١٩٢٩٤١٥٤٤٦٦٠٨٨,٢
 ١٩٨٩١٣٦٩٦٦١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٤٣٩٢٣٨٧٦٤٨٤٤٦٨٨٧٠,١
 ١٩٩٠١٧٠٠٧٦١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٤٧٦٢٢٥٧٨٨١٤٨٤١٠٦٨,٣
 ١٩٩١٢٠٧٩١١٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٥٢٠٩٩٩٧١٧٩٥٢٨١٧٨٩,١
 ١٩٩٢٢١٤١٠٩٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٥٤٢٧٢٦٩٨٩٩٥٥٢٦٢٥٤,٦
 ١٩٩٣٢٠٧٤٩١٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٥٤٢٩٢٧٩٨٤٢٥٥٢٧٦٩٠,٠
١٩٩٤٢٠٧٨٨٩٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٥٤٧٧٩٩٨٦٤٩٥٥٦٤٤٨٠,٧
١٩٩٥٢٠٦٩٧٢٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٥٤٩٩٦٣٧٦٠٣٥٥٧٥٦٦٠,٢
١٩٩٦٢١١٨٧٩٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤٥٦٧٥٥٠٨٨٨٣٥٧٦٤٣٣٣,٤
 ١٩٩٧٢٠٨٧٢٤٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨٥٨٢٤٣٨٨٩٤٠٥٩١٣٧٨٢,٦
١٩٩٨٢١٥٣٥٧٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٥٩٨١٥٤٩٩٨٧٦٠٨١٤١٢,٨
١٩٩٩١٩٨٩٨٨٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥٩٦٣٤٦٠٣٥٨٩٠,٧-
٢٠٠٠٢١٢٦٥٢٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨٦٢٣٢٣٧٩٧١٤٦٣٢٩٥١٤,٩
٢٠٠١٢٠٤٣٦٥٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦٦٢٩٢٦٥٧١٥٢٦٣٦٤١٧٠,٥
٢٠٠٢١٨٩١١٢٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢٦٢٩٧٧٢٧٤٥٩٦٣٧٢٣٠٠,١
٢٠٠٣٢٢١٥٤٥٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨٦٧٨١٨٣٧٨٥٤٦٨٦٠٣٧٧,٧
٢٠٠٤٢٣٦٤٥٩٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦٧١٣٨٩٩٨٢٧٤٧٢٢١٧٣٥,٣
٢٠٠٥٢٥١١٩١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤٧٥٣٥٣٢٨٧٤٥٧٦٢٢٧٧٥,٦
٢٠٠٦٢٤٩٢٨١٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢٧٧٧٢٤٩٩١٠٠٧٨٦٣٤٨٣,٢
٢٠٠٧٢٤٠٢٢٤٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣٧٩٢٨١٣٩٣٩٨٨٠٢٢١١٢,٠
٢٠٠٨٢٥٠٢٢٧٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٨٢٦٤٧٨٩٦٥٥٨٣٦١٣٣٤,٢
٢٠٠٩٢٣٠٦٨٠٤٠٠٤٨١١٩٥٩٢٤٨٢٧٠٨٥٩٨٥٣٨٣٦٩٣٨٠,١

*٢٠١٠٢٣٥٨٦٠٤١٧٢٨٥٢٠٨٣٥٦٨٦١٥٠١١٠١٤٢٨٧١٦٤٣٤,١

* بيانات أولية.
 المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

األنصبة القطاعية إلجمالي الناتج المحلي بأقيام المنتجين باألسعار الثابتة جدول رقم (٥) : 
(  ١٠٠ = ١٩٩٩  )

( مليون لایر )

 القطاع الحكومي 
 ماعدا قطاع 

الزيت

خاص   القطاع ال
 ماعدا قطاع 

الزيت

ناتج   إجمالي ال
عدا  المحلي ما
رسوم اإلستيراد

 قطاع الزيت
معدل 

النمو %

ناتج  إجمالي ال
المحلي بما فى ذلك 
رسوم اإلستيراد
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بضائع رأسمالية

خاصلم تصنف فى قطاعالقطاع ال

النفطغير النفطيالحكومةالمجموعمكان اَخر **

 ٢٥٩٧١٢١٤١٠٥٦٣٢٧١٩٧١٤٥٦٨--١٣٩٠/١٣٨٩٦٢٣٢٣٥١١١١٣٠٩٣١٩
 ٢٩٣١١٢٠٤١١٥٠٥٧٧٧١٨٣٦٤٩--١٣٩١/١٣٩٠٦٩٧١٩٢١٣٠٧٣١٣٤٢٣
 ٣٤٠٤١٤٤٣١٢٩٠٦٧١٢٤٧٠٥٨٧٤--١٣٩٢/١٣٩١٧٩٩٢٢٨١٥٦٨٣٣٥٤٧٧
 ٥٦٩٤١٩٨٥١٦٦٩٢٠٤٠١٣٨٦٧٠٨٠--١٣٩٣/١٣٩٢٩٦١٧١٧٣٠٢٨٤٦٨٥٢٠
 ٨٦٤٧--٨٣٩٩٣٤١٦٢٣٥١٢٦٣٢١٧٠٤٦--١٣٩٤/١٣٩٣١٣٩٨٦٣٢٤١٨٤٧٥٧١٤٢٩
 ١٧٦٩٩٧٣٧٠٦٦٧٠٣٦٥٩٣٤١٢٥٥١٨٢٤--١٣٩٥/١٣٩٤٣٣١١٣٤٠٩٦٥٠٢٢٢٥٣٢٠٢١
 ٣٢٦٨٨-٣٣٥٤٠١٧٤٩١١٠٦٢٧٥٤٢٢٨٥٢--١٣٩٦/١٣٩٥٤٩١٢٨٥٣٩١٣٤٣٩٣٥٣٩٢٧٩٨
 ٥١١٩١٢٧٣٥٢١٦٥٢٣٧٣١٦٢٠٥٦٥٧١٧٥٦--١٣٩٧/١٣٩٦٧٣٤٧١٠٩٩٣١٩٣٤٥٥٤٩١٧٥٤٦
 ١٣٩٨/١٣٩٧٧٠٥٣١٨١٩٥٢٦٢٩٤٦٣٩١٧٧٧٨١٨١١٦٦٨٩١٤٠٤٨٤١٨٣٥٤٨٠٥٣١٢٦٩١٧٩٥٨٢
 ١٣٩٩/١٣٩٨٦٤٣١٢٤٧١٠٣٢٢٧١٦٧٥٦٥٩٢٦٥٦٠٧٦٦٥٤٤٩٠٣١١٩٤٠١٨٢٢٢١٦٥٧٨٩٣٢٣٢
 ٦٩٩٧١١٦٠١٦٦٦٩٧٠٦٩٦١٥٩٨٢٣٢٠٧١٢٢٦٤٤٦٥٥١٠١٧٢٤------١٤٠٠/١٣٩٩

 ٧٤٤٩١٦٠٥٩١٣٩٨١٠٦٣٧٦٦٦٨٧٤٢٨٦٩١١٠٨١١١١١٨٧١١٧٥٦٣------٠١/١٤٠٠
 ١٢٠٧٥٩-٠٢/١٤٠١٨٧٤٧٤٦٥٩٤٣٦٨٨٦٧٩٨٨٢٠٠٠٣٢٠٩٧١٢٢٣١٥٧٣٨٨١٣٥٨٣٠١٢٦٠٤١٥٥٦
 ٠٣/١٤٠٢٨٦١٣٣٩٥٠٦٣٨٩٥١٨٥٩٩١٩٧١٦٦٩١١٥٤٥٥٦٦٤١١٣٤١٦٢١٤٨٨٢٣٩١٤١١٩٣٦٩
 ٠٤/١٤٠٣١٠١١١٣٨٤٥٢٢٨٤٥٦١٠٢٦٥١٥٨٦٨٧٦١٠٣٢٢٨٥٠٠٢٦٤١٣٢٠١١٨٨٢٣١٩٨٦١٣٥٢١٤
 ٠٥/١٤٠٤١٠٦٩٦٣٥٨٠٠٢٤٦٨٧٩٦٩٦١٥٥٥٥٥٨٩٦٤٩٢٤٦٣١٤٤٠٦٢٤٩٥٥٤٣١١٧٣١٢٧٦٦٥
 ٧٣١٧٢-٠٦/١٤٠٥٨٩٨٤٢٧٩٩٥١٩٨٨١٨٤٩٥١٠٩١٣٤٦٧٦٣١٣٣٢٧٧٥٣٥٢٣٦٨٣٠٢٣١٤١
٥٦١١٢-١٩٨٦٨١٦٧٢٣٣٨٥١٥٥٠٧٧٤٧٠١١٥٧٤٤١٦٦١٤٤٢٥١٨٤٣٢٠٣٣٨٩٢٧١٠٠٣٢
٥٠٤٠٥-١٩٨٧٧٩٧٩٢٣٩٤٥١٤٥١٩٧٤٦٦١١٢٥٣٤٠٦٥٢٠٢٢٧٤٠٢٣١٠٤٧٦٧٥٣١٤٧٩٧
١٩٨٨٨١٢٣٢٢٩٢٠١٠٠٣٦٧٥٨٨٨٢١٠٤١٥٦٩١٨٢٤٠٢٩٣١٦٤٢١٢٤٧٢٥١٨٥٩٤٣٦

إنشاء 
المبانى غير 
السكنية

جدول رقم (٦) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجارية

إجمالي تكوين 
رأس المال 
الثابت (١)

السنة
المكائن 
والمعدات

( مليون لایر )   

شاءات  إن
أخرى*

قل معدات الن
التغير في 
المخزون

إنشاء 
المبانى 
السكنية

ـة جميــع البضـائـع الرأسمــاليـ
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بضائع رأسمالية

خاصلم تصنف فى قطاعالقطاع ال
النفطغير النفطيالحكومةالمجموعمكان اَخر **

١٩٨٩٨٣٦٦٢٤٣٢٢١١٥٢٩٧٧٧٥٨٣٧٥٤٢٦٠٤٠٩٢٦٢٨٥٣٢٥٩٠١٥٣٤٣٠٣٩٦٣٤٤٨
٥٧٤٥٣-١٩٩٠٦٩٥١٣٥٩٢٣١١٥٢٧١١٨٨٨٧٤٧٩٣٥٧٤٨٠٣٤٢٤٩١٢٨٠٧٨٤٢٣٤١٧٣٥٠
٨١٦٧٠-١٩٩١٩٤٥٩٤١٤٥٠١٢٢٦٣١٤١٤٣٩١٥٨٣٧٨٦٥١٠٤٥٢٠١٣٦٨٠٤٤٥٠٥٤٨٤٠
١٩٩٢١٤٠٣٨٣٥٨١٣١٨٣٢٤١٢٦٦٥١٣٠٦٤٧٠٩٣٩٧٥٣٢٢٨٩٥٤٦٨٦٧٠٠٠١١٠٠٤١٠٤٩٧٩
١٩٩٣١٥٥١٠٣٧١٨٠١٨٢٥٤١٣٦٦٩١٣٧٥٩٧٨٩٨٤٥٠٣٠٠٢٩٦٠٤٢١٨٠٠٠١٢٨٨٣١١١٣٣٣
١٩٩٤١٣٢٦٠٣١٠٦٥١٥٩٥٢١١٦٧٨١١٦٨٦٦٧٨٤٢٠٧٢٣٩٦٩٥٢٠٨٤٨١٥٤٦٨٧٦٩١٠٨٣
١٩٩٥١٣٧٦٤٣٢٣٦٨١٦٦٩٧١٢١٤٢١٢١٧٠٦٩٩٣٥٥٥٢٥١٦٨٥٣٦١٩١٤٧٦٨٢٢٦٨٩٥٨٢٣
١٤٨٦٧٢٦٣٨٢١٠٤٣٩١٠٢٨٤٨١٢٩١٤٨١٣٩٨٨٥٣٦٤٠٥٨١٠٦٩٠٦--١٩٩٦٢٥٠٨١٢٦٠٧٩
١٦٠١٥٢٨٩٥٥١٠٤٩٧١٠٩٢٤١١٦١٠٢٨٣٨٤٦٩٢٩٣٣٨٣٦١١٣٠٧٧--١٩٩٧٢٥٦٧٥٢٨٠٩٩
١٦٢٨٨٢٩٢٨٧١٣٢٨٦١١٢٩٥٩١٢٤٣٧٨٩٠٥٦١١٤٦٦٩٥٩٦١٢٢٥٥٥--١٩٩٨٢٥٤٥٥٢٨٦٤٤
٢٠٦٤٠٣٤١٦٧١٢٨٥٧١١٨١٩٦١٢٩٥٨٩٢٠٩١١٣١٤٧٩٤٢١١٢٧٦١٧--١٩٩٩٢٥٧١٢٢٤٨٢٠
١٩٩٢٩٣٧٤٩٤٩٣٢٧١٢٣٣٢٤١٦٣٥٣٩٢٩٥٣١٤٠١٨٨٩٠٣١٣٢٢٢٧--٢٠٠٠٢٨٠٥٢٢٨٥٢٢
٢١٠٠٤٣٧٤٧٢٩٧١٠١٢٦٠٩٥١٧٥٠٨٩٤٣٤٧١٤٢٤٠٣٤٩٧١٢٩٥٩٣--٢٠٠١٢٨٣٠٢٢٩٦٠٧
٢١٥٩٣٣٥٤٠٧١٠٨١٠١٢٨٠٦٦١٨١٢١٩٧٤٥٩١٢٤٨٦١١٠٤٣١٣٩١٠٩--٢٠٠٢٢٩٠٧١٣١١٨٦
٢٣٩٦٢٤٥٩٩٠١٢٩٦٨١٤٨٠٩٨٢٣٢٩١١٠٣٦٧٦٢١١٣١١١٣٧٥١٥٩٤٧١--٢٠٠٣٢٨٨٩٤٣٦٢٨٤
٢٥٦٤٢٤٢٩٩٩١٢٩٤٥١٥٦٣٤٧٣٠٣٨٦١٠٩٠٤٠١٦٩٢١٢٣٨٠٩١٨٠١٥٦--٢٠٠٤٢٩٤٤٤٤٥٣١٧
٢٨٨٠٤٥٥٩٢٢١٧٢٨٦١٩٥٦٣٢٥٤٩٤٠١١٨٤٦١٢٢٢٣١٢٠٠٥٥٢١٥٦٨٧--٣١٩٧٣٦١٦٤٧ ٢٠٠٥
٣١٧١١٧٦٨٤٩٢٠٠٥١٢٣٣٠٦٤٥٨٧٤١١٢٩٩٤٣٤٤٣٨٠١٧٠٣٧٢٥٠١٠١--٢٠٠٦٣٤٣٦٠٧٠٠٩٥
٤٣٤٤٣١٠٠٨١٢٢٨٩٤٤٢٩٥٤٠٠٨٤٠٤٢١٤٦٤٠٥٦٤٩٥٤١٣٩٦٥٣٠٩٣٦٥--٢٠٠٧٣٤٨٢١٨٧٣٨٠
٤٦٢٥٧١١٦٥٩٣٣٠٥٢٠٣٤٨٠١١١٠٩٨٨٢١٧١٩٢٨٦٦٢٠١٥٨٨٥٣٤٠٦٨٦٤--٢٠٠٨٤٧٩٤٨١٠٦٦٩٤
٤٩٦١١١٠٢١٨٤٤١٠٤٨٣٣٥٣٢٨١١٢٠٨٨١٦٨١٨٠٥٥٠٦٠٢٥٥٧٢٣٦٠٩٠٠--٢٠٠٩٣٩٨٥٥١٠٢٦٣٠
٥١٦١٨١٠٥٩٠٠٤٤١٩٢٣٤٧٧٥٨١٢١٥١٢١٧٠٦٨٣٥٥٥٦٣٣٦٢٤١٣٨٣٩٩٩--٢٠١٠٤٠٤٤٨١٠٥٦٠٠

** تشمل حيوانات التربية. *   من عام ١٩٩٦م تم دمج بند االنشاءات االخرى مع بند إنشاء المباني غير السكنيه.

ـة جميــع البضـائـع الرأسمــاليـ إنشاء 
المبانى 
السكنية

إنشاء 
المبانى غير 
السكنية

شاءات  إن
أخرى*

قل معدات الن

( مليون لایر )   

إجمالي تكوين 
رأس المال 
الثابت (١)

السنة

تابع (٢) جدول رقم (٦) : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع البضائع الرأسمالية بأقيام المشترين باألسعار الجارية

التغير في 
المخزون

المكائن 
والمعدات
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(١٩٩٩=١٠٠)
القطاع إجماليإجمالي إجماليالسنة

غيرقطـاع الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
النفطيالـزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٦٨١٨٥٩٩٨٥٧٢١٠٠٢٧٦١٥٩٣٨٦٨١٢١٨٨٨٧٦٣٦٠٤٥٥٢٨١٧٣٦٦٢٨١٦٢١٥,٢٦١١,٢٣٢٢,٠٢
١٩٦٩١٩٩١٥٨٨٨٥١١٠٣٠٦٧٥٣٤٢٧٧١٢٩٢١٦٨٠٤٤٥٤٨٧٧١١٨٨٥٥٢٩٩١٦١٥,٤١١١,٠٤٢٢,٦٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩١٠٣٩٠١١٨٨٩٧٢٧٠٤٦١٩١٤٥٠٣٧٩٥٣٦٢٤٩٦٧٥١٨٧٥٣٣٠٩٢٢١٥,٣٦١٠,٩٠٢٣,٩٣
١٩٧١٣٠١٢٤١٧٠٣١١٣٠٩٤٨٠١٦٥٠٧٨١٧٣٧٧٢١١٧٤٦٦٥٦٣٠٦٢٢٥١١٣٣٧٩٥١٧,٣٤١٤,٥٠٢٣,٢٦
١٩٧٢٣٧٨١٩٢٢٤٥٠١٥٣٦٩٩٦٢٩٥٧٤٠٢١٥١٠٧١٤٦٨٨٦٦٨٢٢٠٣٠٣٨٥٣٧٨٣٥١٧,٥٨١٥,٢٨٢٢,٥٣
١٩٧٣٥٣٠٤٧٣٣٢١٧١٩٨٣١١٢٩٣٥٦٨٩٦٢٧١٣٣٦١٨٣٧٩٦٨٧٥٤٠٤٣٤٤٢٤٤٠٩٨١٩,٥٥١٨,٠٧٢٢,٦٥
١٩٧٤١٥٩٢٧٦١٢٦٣٢٠٣٢٩٥٦٢٤٥٨٠٨٣٧٦٣٤٧٥٠٨٢٠٥٩٨٧١٤١٥٢١٨٨٤٠٠٥٣١٢١٤٥,٨٣٦١,٣٢٢٣,٢٩
١٩٧٥١٦٣١٥٦١٠٤٨٧٦٥٨٢٨٠٤٦٨٧٩١١٤٠١٣٦٥٨٢٩١٧١٥٠٨١٩٤٣٢١١٣٠٦٨٩٦٣٦٣٢٤٤,٦٠٦١,١٥٢٩,٩٩
١٩٧٦٢٢٤٤٤١١٣٧٩٩٩٨٦٤٤٢٧٠٤٦٩١٥٩٧٣٤١٢٨٢٥٢١١٤٩٤٢٠١٣٣٠١٣٥٦٤٣٦٥٦٨٧٥٤,٣٧٦٥,٢٥٤٢,٩٤
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨١٤٦٧٥٨١١٢٧٨٩٩٠٢٢٧٢٢٥٦٢٤٤١٠٢٤٢٢٥٥٣٠٢١٥٤٩٤١٤٢٧٥٨٧٢٧٣٦٥٨,٨٥٦٥,٠٧٥٢,٣٤
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٣٠٥٥٢١٣٩٨٨٨١٠٩٨١٢٣٠٠٧٦٤٣٧٠٥٤٢٠٥٨١٢٢٣١٢٤١١٥٧٥٠٤٧٣٧٣٧٦١,٨٨٦٣,٤٣٦٠,٤٩
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩٢٠٣٦٢٣١٦٩٦٨٦١٣٢٤٧٤٣٧٢١٢٤٨٠٧٨٤٢٣٥٣٤١٢٤٥٤٤٣١٧٢٦٧٧٧٢٧٦٦٧٧,٦٥٨٦,٥٢٦٩,١٣
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩٣٤١٦٤١٢٠٢٤٢٨١٥٥٧٢٤٤٦٧٠٤٥١٢٤٠٣٢٤٥٨٤٣٢٦٦٥٦٠١٨٧٨٤١٧٨٧١٩١٠٦,١٨١٣٨,٩٧٧٥,٩٤
١٩٨١٦١٩٥٣٨٣٨٠٧٩٨٢٣٨٧٣٩١٨١٤٣٦٥٧٣٠٣٥٣٧٠٤٨٢٤٣٥٨٠٢٩٣٤٦٨٢٠٩١٢٤٨٤٣٤٤١١٥,٣٦١٥٦,٣٣٨١,٣٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٥٤٧٣٧٢٦٦٢١٣١٩٩٠٣٥٦٧١٧٨٤٧٦٩١٦١٦٧٤٥٤٣٠٩٤٦١٢٢٢٢٨٩٨٧١٧٢١٠٩,٢٣١٥٢,١٢٨٦,٠٢
١٩٨٣٤٤١٥٣٣١٦٣١١٨٢٧٨٤١٤٢٠٦٢٨٨٧٢١٢٦٤٣٧٠٢٣١٢٢٩٣٢٣١٤٠٩٠٢٢٣٠٢٠٩١٠٧٠١٠١,٠٣١٣٢,٦٩٨٨,٦٤
١٩٨٤٤١٦٤١٦١٤٠٦٧١٢٧٥٧٤٥٢٠٠٥٠٧٧٥٢٣٨٤٢٣١١١١١٢١٦٠٣١٠٩٥٠٢١٤٣٥٦٩٦٥٩٤٩٨,٤٢١٢٥,٤٢٨٨,٦٨
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨١٠٤٤٥١٢٦٧٩٥٧١٨٨٧٥٦٧٩٢٠١٤٠٤٦٨٥٩٢٥٢٥٣١٢١٦٠٢٠٨٥٤٣١٠٣٦١٧٩٢,٠٢١١٢,٨٩٨٥,٨٤
١٩٨٦٣١٨٧٧٥٧٢٦٦٦٢٤٦١٠٩١٦٧٣٠١٧٨٨٠٨٤٢٥١٦٦١٣١١٦٢٢٩٤٠٠٤١٩٠٨٧٩١٠٣١٢٥٧٤,٩٨٥٥,٤٠٨٣,٧١
١٩٨٧٣١٧٤٧٨٧٨٧٧٥٢٣٨٧٠٣١٦٠٤٨٦٧٨٢١٧٤٠٨٧٥٢١١٦١٠٣٢٩٢٦٤٩١٩٠٠٨١١٠٢٥٦٨٧٧,٦٧٦٧,٨٥٨١,٥٧

جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

المعـامل الضمـني لإلنكماش 

القطــاع غـــير النفــطي      القطــاع غـــير النفــطي  

  ( مليون لایر )   

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية
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(١٩٩٩=١٠٠)
القطاع إجماليإجمالي إجماليالسنة

غيرقطـاع الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
النفطيالـزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٨٨٣٢٢٢٨٣٧٦٧٣٨٢٤٥٥٤٥١٦٣١٢٠٨٢٤٢٥٤٣٧١٩٢١٤٠٧٦٩٢٩٦٤٢٣١٩٣٤٨١١٠٢٩٤٢٧٣,٧٢٥٤,٥١٨٢,٨٤
١٩٨٩٣٥٠٣٢٥٩٨٦٥٢٢٥١٦٧٢١٦٧١١٨٨٤٥٥٤٤٣٩٢٣٨١٣٦٩٦٦٣٠٢٢٧٢١٩٦٨٢٧١٠٥٤٤٥٧٩,٧٦٧٢,٠٣٨٣,٢٦
١٩٩٠٤٣٠٣٣٤١٥٨٦٩٣٢٧١٦٤١١٧٥٣٨٧٩٦٢٥٤٤٧٦٢٢٥١٧٠٠٧٦٣٠٦١٤٩١٩٧٠٤١١٠٩١٠٨٩٠,٣٦٩٣,٣١٨٨,٧٣
١٩٩١٤٨٤٨٥٣١٧٩٥٧٢٣٠٥٢٨١١٨٦٧٥٤١١٨٥٢٧٥٢٠٩٩٩٢٠٧٩١١٣١٣٠٨٨٢٠٠٨٦٦١١٢٢٢٢٩٣,٠٦٨٦,٣٧٩٧,٥١
١٩٩٢٥٠١٣٥٩١٩٩٨٥٦٣٠١٥٠٣١٩٧٢٧٠١٠٤٢٣٣٥٤٢٧٢٦٢١٤١٠٩٣٢٨٦١٧٢٠٨٩٠٨١١٩٧٠٩٩٢,٣٨٩٣,٣٤٩١,٧٥
١٩٩٣٤٨٥٦٣٠١٧٠٠١٢٣١٥٦١٧٢٠٥٦٣٧١٠٩٩٨٠٥٤٢٩٢٧٢٠٧٤٩١٣٣٥٤٣٦٢١٢٨٦٨١٢٢٥٦٨٨٩,٤٥٨١,٩٤٩٤,٠٩
١٩٩٤٤٩٤٧٦٦١٦٩٤٣٨٣٢٥٣٢٨٢١٣١٩١١١٢١٣٧٥٤٧٧٩٩٢٠٧٨٨٩٣٣٩٩١٠٢١٥٧١٩١٢٤١٩١٩٠,٣٢٨١,٥٠٩٥,٧١
١٩٩٥٥٢٦٠٠٤١٨٧٧١٨٣٣٨٢٨٥٢١٨٥٩٩١١٩٦٨٦٥٤٩٩٦٢٢٠٦٩٧٢٣٤٢٩٩٠٢١٧٦٤٤١٢٥٣٤٦٩٥,٦٤٩٠,٧٠٩٨,٦٣
١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٢٦٤٧٦٣٥٥٣٩٧٢٣٠٥٠٩١٢٤٨٨٨٥٦٧٥٥٠٢١١٨٧٩٣٥٥٦٧١٢٢٨٣٩٧١٢٧٢٧٤١٠٢,٥٢١٠٦,٨٩٩٩,٩٢
١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٢٨٢٥٠٣٨٠٥٥٢٢٤١٣٠٤١٣٩٢٤٨٥٨٢٤٣٨٢٠٨٧٢٤٣٧٣٧١٣٢٣٨٧٠٥١٣٥٠٠٨١٠٤,٥٣١٠٩,٣٥١٠١,٨٣
١٩٩٨٥٣٦٦٣٥١٥٢٨٢٩٣٨٣٨٠٥٢٤٥٦٠٣١٣٨٢٠٢٥٩٨١٥٤٢١٥٣٥٧٣٨٢٧٩٦٢٤٤٨٩١١٣٧٩٠٥٨٩,٧٢٧٠,٩٧١٠٠,٢٦
١٩٩٩٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧٥٩٣٩٥٥١٩٨٩٨٨٣٩٤٩٦٧٢٥٥٢٠٠١٣٩٧٦٧١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠
٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٨٩١٦٥٤٠٧٨٤٢٢٦٤٨٧٣١٤٢٩٦٩٦٢٣٢٣٧٢١٢٦٥٢٤١٠٥٨٥٢٦٦٤٣٧١٤٤١٤٨١١١,٨٤١٣٥,٩٨٩٩,٣٣
٢٠٠١٦٧٩١٦٣٢٥٥٥٠٩٤٢٣٦٥٤٢٧٥١١٨١٤٨٥٣٦٦٢٩٢٦٥٢٠٤٣٦٥٤٢٤٩٠٠٢٧٦٢٥٤١٤٨٦٤٦١٠٧,٩٣١٢٥,٠٣٩٩,٧١
٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٢٦٣٥١١٤٣٦١٦٩٢٨٥٦٨٢١٥٠٤٨٧٦٢٩٧٧٢١٨٩١١٢٤٤٠٦٦٠٢٨٧٦٦٧١٥٢٩٩٢١١١,١٠١٣٩,٣٤٩٨,٩٨
٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٠٣٨٩٤٦٦١٧٢٢٩٨٩٨٥١٦٧١٨٧٦٧٨١٨٣٢٢١٥٤٥٤٥٦٦٣٨٢٩٨٩٧٠١٥٧٦٦٨١١٧,٤٦١٤٩,١٣١٠٢,٠٩
٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٤٢٤١٠٤٥٠٥٨٤٢٣٢١٢٩٩١٨٤٥٤٣٧١٣٨٩٩٢٣٦٤٥٩٤٧٧٤٤٠٣١٤٩٢٤١٦٢٥١٦١٣٠,٢٦١٧٩,٣٦١٠٥,٩٥
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٦١٨٢٩١٥٥٤١٠٨٣٤٦٤٨٧٢٠٧٦٢١٧٥٣٥٣٢٢٥١١٩١٥٠٢٣٤١٣٣٣٣٠٧١٦٩٠٣٤١٥٥,٥٩٢٤٦,١٤١١٠,٣١
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٧٢٠٦٦٤٦٠٣٨٩٢٣٧٣٩٩١٢٢٩٩٠١٧٧٧٢٤٩٢٤٩٢٨١٥٢٧٩٦٨٣٥٣٦٩٦١٧٤٢٧٢١٧٠,٤٢٢٨٩,١٠١١٤,٣٨
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٧٨٨٨٢٣٦٤١٩٤٧٤٠٤٩٦٣٢٣٦٩٨٤٧٩٢٨١٣٢٤٠٢٢٤٥٥٢٥٨٨٣٧٣٠٧٥١٧٩٥١٣١٨٠,٤٧٣٢٨,٣٧١١٦,١٧
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣١٠٨١٢٢٦٦٨٩٩٧٨٤٤٠٢٦٣٢٤٩٧١٥٨٢٦٤٧٨٢٥٠٢٢٧٥٧٦٢٥٠٣٩٠٠٨١١٨٦١٦٩٢١٤,٣١٤٣٢,١٠١١٩,٧٤
٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٦٦٢٢١٢٧٣٧٤٨٨٤٥٣٨١١٢٨٣٦٧٧٨٢٧٠٨٥٢٣٠٦٨٠٥٩٦٤٠٥٤٠٠٤٨١١٩٥٩٢٤١٦٩,٢٣٢٨٧,٠٧١٢٣,٦٦
 *٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٨٧١٦٥٢٧٩٢٧٨٨٤٨٢٦٥١٣١٠١٣٧٨٦١٥٠١٢٣٥٨٦٠٦٢٥٦٤١٤١٧٢٨٥٢٠٨٣٥٦١٩٣,٢٠٣٦٩,٥٦١٢٦,٧٢

 - أسعار الناتج المحلي اإلجمالي وعناصره حسب قيمة أسعار المنتجين وال يشمل الرسوم الجمركية على الواردات.* بيانات أولية.

تابع (٢) جدول رقم (٧) :  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

القطــاع غـــير النفــطي

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية

      القطــاع غـــير النفــطي  

المعـامل الضمـني لإلنكماش 

  ( مليون لایر )   
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إجمالي إجماليالسنة
القطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
الحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

١٩٦٨----------
١٩٦٩٧,١٣,٧١٠,٠٩,٦١٠,٦٦,٠٥,٣٧,١٨,٦٦,٢
٣,٤-١٩٧٠١١,٩١٦,٩٧,٨٧,٧٨,٠١٢,٢١٨,٥١,٩٠,٥
١٩٧١٣٥,٢٦٣,٩١٠,١١٠,٣٩,٩١٩,٨٢٣,٢١٣,٣٢٠,٠٩,٣
١٩٧٢٢٥,٥٣١,٨١٧,٤٢٠,١١٣,٠٢٣,٨٢٥,٠٢١,٢٣٥,٠١٢,٠
١٩٧٣٤٠,٣٤٨,٠٢٩,٠٣٤,٣٢٠,١٢٦,١٢٥,١٢٨,٣٤٣,٠١٦,٦
١٩٧٤٢٠٠,٣٢٨٠,٣٦٦,٢٩٠,٠٢١,٥٢٨,١١٢,١٦١,٧١٠٣,٥٢٠,٥
٣٧,٣٤٧,٨١٩,٨-٧٦,٨٩٠,٧٣٦,١٥,٣١٦,٧-١٩٧٥٢,٤١٧,٠
١٩٧٦٣٧,٦٣١,٦٤٨,٣٥٠,٣٤٠,١١٢,٨٢٣,٣٣,٦٣,٨٣,٢
١٩٧٧١٥,٦٦,٣٣٠,٥٢٨,٠٤١,٣٦,٨٦,٦٧,٠٥,٢١٠,٧
٧,٣١٠,٣١,٤-٨,٧-٢٤,٠٢١,٧٣٣,٣٠,٩-١٩٧٨٤,٢١١,٠
١٩٧٩٣٨,٠٥٦,٠٢١,٣٢٠,٦٢٣,٧١٠,٠١٤,٣٦,١٩,٦١,٣-
١٩٨٠٤٥,٧٦٧,٨١٩,٣١٧,٦٢٥,٥٦,٦٤,٥٨,٦٨,٨٨,٢
١٠,١١١,٣٧,١-١٩٨١١٣,٩١١,٥١٧,٩١٦,٥٢٢,٧٤,٨٠,٩
٥,٤٦,٣٣,٤-٣١,٣-١١,٥٩,٧١٧,٢١١,٢-٣٣,١-١٩٨٢١٥,٩
١,٥٠,٣٤,٥-٢٦,٦-٤,٦٣,٦٧,٤٨,٤-٣٦,٠-١٩٨٣١٥,٢
٦,١-٣,٩-١,٠-٨,٨-٤,٣٣,٢-٢,٨-١,٠-١٣,٨-١٩٨٤٥,٧
٧,٣-٠,٤٢,٧-١٧,٥-٥,٣٤,٤-٥,٩-٢,٨-٢٥,٧-١٩٨٥١٠,٦
٠,٥-٨,٥-٥,١٤١,٨٥,٨-٠,٥-١١,٤-٨,٢-٣٠,٤-١٩٨٦١٤,٤-
٠,٥-٠,٤-٠,٥-١١,٥-٣,٩-٠,٧-٤,١-٨,٤٣,٠-١٩٨٧٠,٤-

جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية

      القطــاع غـــير النفــطي  القطــاع غـــير النفــطي
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إجمالي إجماليالسنة
القطاع القطاع قطـــاع  الناتجالقطاع القطاع قطـــاع  الناتج
الحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـليالحكوميالخاصالمجموعالــزيتالمحـلي

٢,٩١,٦٥,٤٧,٠٢١,٢١,٣١,٨٠,٤-١٩٨٨١,٥٢,٦
٢,٠١,٧٢,٤-١٩٨٩٨,٧٢٨,٦٢,٥٢,٥٢,٦٠,٥٢,٧
١٩٩٠٢٢,٨٦٠,٩٧,٩٤,٩١٣,٨٨,٤٢٤,٢١,٣٠,١٣,٥
١٩٩١١٢,٧١٣,٢١٢,٤٦,٥٢٣,١٩,٤٢٢,٢٢,٣١,٩٢,٩
٤,٢٣,٠٥,٠٤,٠٦,٧-٥,٦١٢,١-١٩٩٢٣,٤١١,٣١,٢
٢,١١,٩٢,٤-٤,٧٤,٢٥,٥٠,٠٣,١-١٤,٩-١٩٩٣٣,١
٣,١٣,٧٢,٠٠,٩٠,٢١,٣١,٣١,٣-١٩٩٤١,٩٠,٣
٠,٩٠,٩٠,٩-١٩٩٥٦,٣١٠,٨٤,٠٢,٥٦,٧٠,٤٠,٤
١٩٩٦١٠,٦٢٠,٦٥,١٥,٤٤,٣٣,٢٢,٤٣,٧٤,٩١,٥
٥,١٤,٥٦,١-١٩٩٧٤,٦٠,٨٧,١٤,٧١١,٥٢,٦١,٥
٢,٧٣,٢٢,٤٢,٦٢,١-٠,٩١,٨٠,٨-٣٣,٠-١٩٩٨١١,٩
٣,٢٤,٢١,٤-٧,٦-١٩٩٩١٠,٧٣٠,٢٢,٩٣,٩١,١٠,٧
٢٠٠٠١٧,٤٤٥,٣٣,٣٣,٨٢,٣٤,٩٦,٩٤,٠٤,٤٣,١
٣,٥٣,٧٣,١-٣,٩٣,٩٣,٩١,٠٣,٩-١١,٦-٢٠٠١٢,٦
٣,٧٤,١٢,٩-٢٠٠٢٣,٠٣,١٣,٠٣,٨١,٣٠,١٧,٥
٢٠٠٣١٣,٨٢٥,٤٦,٩٤,٧١١,١٧,٧١٧,٢٣,٦٣,٩٣,١
٢٠٠٤١٦,٧٢٨,٤٨,٥٧,٥١٠,٤٥,٣٦,٧٤,٦٥,٣٣,١
٢٠٠٥٢٦,١٤٥,٨٩,٥٧,٨١٢,٥٥,٦٦,٢٥,٢٥,٨٤,٠
٥,١٦,١٣,١-٢٠٠٦١٣,٠١٦,٦٩,٠٧,٩١٠,٧٣,١٠,٨
٤,٧٥,٥٣,٠-٢٠٠٧٨,٠٩,٥٦,٣٨,٣٣,١٢,٠٣,٦
٢٠٠٨٢٣,٨٣٧,١٧,٥٨,٧٥,٤٤,٢٤,٢٤,٣٤,٦٣,٧
٣,٥٢,٧٥,٢-٦,٩٣,١١٣,٦٠,١٧,٨-٣٨,٨-٢٠٠٩٢١,٠
 *٢٠١٠١٨,٩٣١,٦٧,٥٦,٤٩,٣٤,٢٢,٢٤,٩٤,٢٦,٣

* بيانات أولية.

      القطــاع غـــير النفــطي  القطــاع غـــير النفــطي

تابع (٢) جدول رقم (٧أ) :  معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

األســعــــــــار الثـــــــابتة  (١٩٩٩ = ١٠٠)            األســعـــــــــــار الجـــــــــــارية
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متوسط دخلمتوسط دخلالسكانالناتج المحلي اإلجمـالي

الفرد ( دوالر)الفرد ( لایر)( مليون نسمة )  ( مليون لایر ) السنة

١٩٧١٣٠٤٩٧٦,٠٠٥٠٨٣١٣٥٥
١٩٧٢٣٨٢٥٩٦,٢٨٦٠٩٢١٦٢٥
١٩٧٣٥٣٥٣٠٦,٥٨٨١٣٥٢١٦٩
١٩٧٤١٥٩٧١٨٦,٩٤٢٣٠٢١٦١٣٩
١٩٧٥١٦٣٦٧٠٧,٢٩٢٢٤٦١٥٩٨٩
١٩٧٦٢٢٥٣٤٩٧,٦٥٢٩٤٤٦٧٨٥٢
١٩٧٧٢٦٠٩٥٩٨,٠٤٣٢٤٦٦٨٦٥٨
١٩٧٨٢٧٢٢٦٦٨,٤٤٣٢٢٥١٨٦٠٠
١٩٧٩٣٧٥٤٦٩٨,٨٧٤٢٣٤٩١١٢٩٣
١٩٨٠٥٤٦٦٠٤٩,٣١٥٨٦٩٩١٥٦٥٣
١٩٨١٦٢٢١٧٥٩,٧٨٦٣٦١٧١٦٩٦٥
١٩٨٢٥٢٤١٩٧١٠,٢٧٥١٠٣٢١٣٦٠٨
١٩٨٣٤٤٥٢١٠١٠,٧٩٤١٢٦٩١١٠٠٥
١٩٨٤٤٢٠٣٨٩١١,٣٣٣٧١٠١٩٨٩٤
١٩٨٥٣٧٦٣١٨١١,٩٠٣١٦٢٣٨٤٣٣
١٩٨٦٣٢٢٠٢٠١٢,٥٠٢٥٧٦٤٦٨٧٠
١٩٨٧٣٢٠٩٣١١٣,١٣٢٤٤٤٨٦٥٢٠
١٩٨٨٣٣٠٥١٩١٣,٧٩٢٣٩٧٣٦٣٩٣
١٩٨٩٣٥٧٠٦٥١٤,٤٨٢٤٦٥٩٦٥٧٦
١٩٩٠٤٣٧٣٣٤١٥,٢١٢٨٧٥٧٧٦٦٨
١٩٩١٤٩١٨٥٣١٥,٩٧٣٠٧٩٣٨٢١١
١٩٩٢٥١٠٤٥٩١٦,٧٦٣٠٤٦١٨١٢٣
١٩٩٣٤٩٤٩٠٧١٧,٢٨٢٨٦٤٥٧٦٣٩
١٩٩٤٥٠٣٠٥٥١٧,٧٠٢٨٤٢٠٧٥٧٩
١٩٩٥٥٣٣٥٠٤١٨,١٤٢٩٤١٧٧٨٤٤
١٩٩٦٥٩٠٧٤٨١٨,٥٨٣١٧٩١٨٤٧٨
١٩٩٧٦١٧٩٠٢١٩,٠٤٣٢٤٥٦٨٦٥٥
١٩٩٨٥٤٦٦٤٨١٩,٥١٢٨٠٢٥٧٤٧٣
١٩٩٩٦٠٣٥٨٩١٩,٩٩٣٠٢٠٢٨٠٥٤
٢٠٠٠٧٠٦٦٥٧٢٠,٤٨٣٤٥١١٩٢٠٣
٢٠٠١٦٨٦٢٩٦٢٠,٩٨٣٢٧١٣٨٧٢٤
٢٠٠٢٧٠٧٠٦٧٢١,٤٩٣٢٨٩٦٨٧٧٢
٢٠٠٣٨٠٤٦٤٨٢٢,٠٢٣٦٥٣٨٩٧٤٤
٢٠٠٤٩٣٨٧٧١٢٢,٥٦٤١٦٠٧١١٠٩٥
٢٠٠٥١١٨٢٥١٤٢٣,٣٣٥٠٦٨٩١٣٥١٧
٢٠٠٦١٣٣٥٥٨١٢٤,١٢٥٥٣٧٠١٤٧٦٥
٢٠٠٧١٤٤٢٥٧٢٢٤,٩٤٥٧٨٣٩١٥٤٢٤
٢٠٠٨١٧٨٦١٤٣٢٥,٧٩٦٩٢٦٥١٨٤٧١
٢٠٠٩١٤١٢٥٩٦٢٦,٦٦٥٢٩٨٦١٤١٢٩

 *٢٠١٠١٦٧٩١٠٩٢٧,٥٦٦٠٩١٩١٦٢٤٥

* بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

فرد جدول رقم (٨) : متوسط دخل ال
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خدماتالتأمينات
جماعيةاالسكاناإلجتماعية

أغراضخدماتواجتماعيةوتنميةوخدماتخدماتالسنة
أخرىاقتصاديةأخرىالمجتمعالرفاھيةعامة

١٩٨٥٢١٠٤١٤٧٢٣٦٢٠٠٧٥٦٨٧٢٣٥٩٤٧٠٦٢٧٣٩١١٢٣٥٥٧٨٨١٢٠٠٥١

١٩٨٦٢٠٣١٣٤١٣٩٢١٩٤٥٣٦٦٧١٣٤٠٤٥١٩٢٦١٢١٠٥٧٦٥٧٥٨١١١٦٣٣

١٩٨٧٢٠٧١٨٤١٧٣٩١٩٦٤٣٦٩٢٦٣٤٩٤٤٩١٢٧٢٥٩٧٧٧٦٦٧٢١١٣٠٤٠

١٩٨٨١٩٥٢٧٣٦٤٧٤١٨٩٩٨٦١٩٠٣١٩٤٣٦١٢٣٥٦٩٤١٧٤٥٩٨١٠٢٢٤٠

١٩٨٩٢٤٧٦٩٤٢٣٢٥٢٣٥٨٢٧٢٤١٣٢٠٥٢٧٦٢٣٥١٩٤٦٠٤٦٣٤١١٩٩٥٨

١٩٩٠٥٤٥٤٦٤٥٥٩٠١٤٩٠٦١١٠٨٤٧٣١٦٦٣٢٧٦٧٥٣٩٢٢٠١٢٧٨٢٤

١٩٩١٤٢٢٨٢٥٩١٩٥٣٣٨٢٦١٠٣١٧٦٧٧١٦٩١٤٢٢٨١٠١٤٨٦٧٦٥١٦٩١٢٨

١٩٩٢٢٩٧٣٠٥٦٣٥٩٢٨٠٥٥١٠٢١٩٤١٤٥٥٤٩٣١٨٠١٢٠١٩٧١٦٧١٥٢٦٩٢

١٩٩٣٢٤٩٨٤٥١٢٩٦٢٧٦٩٣٧٥٨٧٤٠٠٤٦٨٧٢٨٩٩٨٠٩٧٣٣٣٣١٣٠٩٧٦

١٩٩٤٢٤٣٨٩٤٥٥٠٣٢٦٤٧٦٧٧٨٨٤٠٢٤٦١٢٢٧٧٧٧٤٥٠٣١٥٦١٢٢٥٥٢

١٩٩٥٢٥٧٦٥٤٦٠١٨٢٧٢٣٣٨٢٣٣٥٣٣٤٧٢١٣٠١٨٧٤٤٠٢٩٦٢١٢٥٩٢٣

١٩٩٦٢٨٦٥١٥٢٧٠٨٢٩٠٩٦٩٥٥٤٦٣٣٥٥٠٥٣٦٠٦٩٩٣٩٥٠٩١١٤٤٧٨٣

١٩٩٧٣١٧٠٣٥٩٦١٨٣٢٢٧٠١٠٨٣٠٨٢٣٦٠٧٧٤١٠٤١٠٧٤٤٥٦٢٧١٦١٧٩٥

١٩٩٨٣١٨٣٠٥٥٧٤٧٣٠٧٢٣١٠٦٣٧٨٢٥٥٧٩٠٤٠٥٤١٠١٩٣٥٣٩٢١٥٥١٩٢

١٩٩٩٣٠٥٤٦٤٢٢٨٥٤٥٣٦٢١٦٩٢١٥٨٣٧٢١٠٤٤٣٩٥٢٠٣١٥٤٥١٥٤٠٩٥

٢٠٠٠٣٣٠١٠٥١٣٥٧٤٩٦٤٩٢١٥٦٦٨٦٤٩٦٩١٥٥٣٦٨٥٧١٣٥٦٠١٨٣٨٠٤

٢٠٠١٣٤٧٠٥٥١٦٩٦٤٩٩٠٤٢٢٣٤٩٨٦٠١٠٣١٩٥٦٦٣٩٣١٧٣٨٨١١٨٨٦٩٤

٢٠٠٢٣٧٣٥٢٤٨٦٥٢٤٨٣٥١٢١٨٤٩٨٥٦٨٨١٣٥٨٣٠٩١٣٢٣٦٨٢١٨٤٥١٧

٢٠٠٣٣٦١٥٠٥١٧٧٣٥٧٨٤٧٢٣٣٠٦٩٦٢١٠٥٢٨٦٣٧٩٦٨٦٩٤٣٣٦١٩٨١٤٨

٢٠٠٤٤٢٣٢٠٥٨٦٦٩٦٠٨٥٦٢٤٨٥٧١١٥٠١٠٥٢٧٦٠٨٧٦٦٤١١٠٦٩١٢٢١٧٩٨

٢٠٠٥٥٥٨٧١٦٣٩٤٩٦٩٤٢٩٣٠٥٠٣١١٤٩١٢٢١٥٧٤٦١٥٤٦١١٦٦١٣٢٦٢٦٥٠

٢٠٠٦٦٢٩٠٩٧٥٢٠٦٨٣٢٧٣٣٧٢٨٣١٢٥٢١٤٥٣٠٨٠٨٤٧٦٥٩٢٠٨٨٨٣١١٠٨٢

٢٠٠٧٦٨٩٠٢٨٠١٥٧٨١٢٧٩٣٩٠٨٦١٤٦٥١٥٦٨٥٩٤٠٦٧٣١٩١٨٧٨٨٣٢٢٠٨٧

٢٠٠٨٦٣٨٤٠٩٧٧٥٤٨٧٦٨٤٣٦٨٢٩١٣٠١١٨٧١٢٧٢٢٤٧٧٤٧٢٤٠٠٦٣٤٥٠٩٨

٢٠٠٩٦٧٥٤٢٨٥٦٣٢١٠٠٥٦٣٤٤٨٦٦١٣٩١١٤٥٣٩٧٢٥٥٨٩٧٧٢٦٢٤٩٣٥٧٠١٢

*٢٠١٠٧٠٩٤٦٩٦٠١٠١٠٤٨٩٠٤٤٧٥٠١٣٨٧١٨٣٣٥٧٤٩٥٦٧٨٣٢٥٣٧٢٣٧٥٩٦٨

* بيانات أولية.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

جدول رقم (٩) : االنفاق االستھالكي الحكومي بقيم المشترين باألسعار الجارية
    ( مليون لایر )

المجموعالصحةالتعليمالدفاع



 الحسابات القومية                 ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٣٢

نسبة التغيرالنصيبنشاط الخدمات(٢)إجمالي الناتج المحلـي(١)
المئويةالمئوي ( مليون لایر ) ( مليون لایر ) السنة

١٩٦٨١٨٥٩٩٧٣٤٩٣٩,٥١--
١٩٦٩١٩٩١٥٨١٢٢٤٠,٧٨١٠,٥٢
١٩٧٠٢٢٢٧٩٨٨٣٢٣٩,٦٤٨,٧٤
١٩٧١٣٠١٢٤٩٧٨٩٣٢,٥٠١٠,٨٤
١٩٧٢٣٧٨١٩١١٥٨٤٣٠,٦٣١٨,٣٤
١٩٧٣٥٣٠٤٧١٥١٤٢٢٨,٥٤٣٠,٧١
١٩٧٤١٥٩٢٧٦٢٥٦٦٦١٦,١١٦٩,٥٠
١٩٧٥١٦٣١٥٦٤٤٨٧٩٢٧,٥١٧٤,٨٦
١٩٧٦٢٢٤٤٤١٦٤٨٧٨٢٨,٩١٤٤,٥٦
١٩٧٧٢٥٩٥٤٨٨٣٤٧٤٣٢,١٦٢٨,٦٦
١٩٧٨٢٧٠٤٣٩١٠٥٣٤٤٣٨,٩٥٢٦,٢٠
١٩٧٩٣٧٣٣٠٩١٢٩٣٢٩٣٤,٦٤٢٢,٧٧
١٩٨٠٥٤٤٠٦٩١٥٢٩٧٩٢٨,١٢١٨,٢٩
١٩٨١٦١٩٥٣٨١٧٨٧٥٩٢٨,٨٥١٦,٨٥
١٩٨٢٥٢٠٩٤٩٢٠٥٤٩٣٣٩,٤٥١٤,٩٦
١٩٨٣٤٤١٥٣٣٢١٨٥٤٨٤٩,٥٠٦,٣٥
١٩٨٤٤١٦٤١٦٢١٧٩٦٧٥٢,٣٤٠,٢٧-
١٩٨٥٣٧٢٤٠٨٢٠٨٩٢١٥٦,١٠٤,١٥-
١٩٨٦٣١٨٧٧٥١٨٨٤٠٤٥٩,١٠٩,٨٢-
١٩٨٧٣١٧٤٧٨١٧٨٣٥٤٥٦,١٨٥,٣٣-
١٩٨٨٣٢٢٢٨٣١٨٢١٧٥٥٦,٥٣٢,١٤
١٩٨٩٣٥٠٣٢٥١٨٤٧٣٤٥٢,٧٣١,٤٠
١٩٩٠٤٣٠٣٣٤٢٠٠٤١٣٤٦,٥٧٨,٤٩
١٩٩١٤٨٤٨٥٣٢٢٨٥٥٣٤٧,١٤١٤,٠٤
١٩٩٢٥٠١٣٥٩٢١٩٧٧٨٤٣,٨٤٣,٨٤-
١٩٩٣٤٨٥٦٣٠٢٢٩٣٣٦٤٧,٢٢٤,٣٥
١٩٩٤٤٩٤٧٦٦٢٣٤٩٨٦٤٧,٤٩٢,٤٦
١٩٩٥٥٢٦٠٠٤٢٤٤٣١٣٤٦,٤٥٣,٩٧
١٩٩٦٥٨١٨٧٣٢٥٣٦٧٦٤٣,٦٠٣,٨٣
١٩٩٧٦٠٨٨٠٢٢٧٤٠٣٨٤٥,٠١٨,٠٣
١٩٩٨٥٣٦٦٣٥٢٧٦١٢٤٥١,٤٥٠,٧٦
١٩٩٩٥٩٣٩٥٥٢٨٥٨٧٥٤٨,١٣٣,٥٣
٢٠٠٠٦٩٧٠٠٧٢٩٤٤٣٨٤٢,٢٤٣,٠٠
٢٠٠١٦٧٩١٦٣٣٠٥٨٧٧٤٥,٠٤٣,٨٩
٢٠٠٢٦٩٩٦٨٠٣١٤٣٥١٤٤,٩٣٢,٧٧
٢٠٠٣٧٩٦٥٦١٣٣٧٩٦٥٤٢,٤٣٧,٥١
٢٠٠٤٩٢٩٩٤٦٣٦٦٨٦٦٣٩,٤٥٨,٥٥
٢٠٠٥١١٧٢٣٩٩٤٠٣١٧٧٣٤,٣٩٩,٩٠
٢٠٠٦١٣٢٤٥٥٦٤٣٩٦٢٢٣٣,١٩٩,٠٤
٢٠٠٧١٤٣٠٧٧١٤٦٢٢٩٩٣٢,٣١٥,١٦
٢٠٠٨١٧٧١٢٠٣٤٩٤٦٥٧٢٧,٩٣٧,٠٠
٢٠٠٩١٣٩٩٧٠١٥٤٤١٢٠٣٨,٨٧١٠,٠٠

*٢٠١٠١٦٦٤٤٤٠٥٨٤٤٩١٣٥,١٢٧,٤٢

أرقام الناتج المحلي اإلجمالي ال تشمل رسوم اإلستيراد. (١) 

نشاط الخدمات يشمل: تجارة الجملة  والمطاعم والفنادق، والنقل واالتصاالت والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات  (٢)

        وخدمات األعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية. 
 (--)  غير متوفر. * بيانات أولية.   

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة  االقتصاد والتخطيط.

مساھمة نشاط الخدمات بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية جدول رقم (١٠) :



 إحصاءات النفط              ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٣٣

رقم الصفحةالـــجدول

غاز الطبيعـي١-  ٣٣٤إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام وال

خام بالـــبراميل ٢-  ٣٣٥إنتاج المملكة من النفط ال

٣٣٦صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجھات (بالبراميل)٣(أ) -

٣٣٧صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجھـات (بالبراميل)٣(ب) -

٣٣٨إنتاج المملكة من المنتجات المكـررة (بالبــرامـيــل)٤-

غاز الطبيعـي ٥- خام وال ٣٣٩اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط ال

عي٦- غاز الطبي سوائل ال ٣٤١إنتاج أرامكو السعودية من 

٣٤٢األسعار الفورية لنفط خام المملكـة   ٧-

ياً ) ٨- ٣٤٣إنتاج العالم من النفـط   ( بماليين البراميل يوم

قة العالمية المسـتھلكة٩- ٣٤٤نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطا

٣٤٦األسعار االسمية والحقيقية للنفـط١٠-

القسم العاشر

إحصاءات النفـــــــط
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(بمليارات البراميـل)
شركة شركة 

اإلجماليأخرىأرامكو السـعوديةاإلجماليأخرىأرامكو السـعوديةالسنة

١٢٥٣٣----١٩٦٢٥٦,٩٠٢,٦٠٥٩,٥٠
١٥٠٩٩----١٩٦٣٥٧,٨٠٣,٣٠٦١,١٠
١٨١٩١----١٩٦٤٥٩,١٠٣,٣٠٦٢,٤٠
٢١٩١٦----١٩٦٥٦٣,٧٠٣,٣٠٦٧,٠٠
٢٦٤٠٤----١٩٦٦٧٤,٧٠٣,٣٠٧٨,٠٠
٣٤٩٨٢----١٩٦٧٧٧,٠٠٣,٤٠٨٠,٤٠
٤٢٩٩٥----١٩٦٨١٣٢,٦٠٣,٤٠١٣٦,٠٠
٤٩٩٨٥----١٩٦٩١٣٣,٣٠٣,٤٠١٣٦,٧٠
٤٩٤٩١----١٩٧٠١٣٥,٠٠٣,٧٠١٣٨,٧٠
٥٣٤٨٧----١٩٧١١٣٤,٧٢٣,٥٤١٣٨,٢٦
٥٣٧٣٤----١٩٧٢١٣٣,٨٣٣,٢٤١٣٧,٠٧
٥٤٨٩٢----١٩٧٣١٣٣,٦٨٣,١٥١٣٦,٨٣
٥٨٧٣٩----١٩٧٤١٣٦,٨٥٤,١٩١٤١,٠٤
٧١٤١٢----١٩٧٥١٤١,٢٥٣,٣٣١٤٤,٥٨
٧٠١٠٦----١٩٧٦١٤٧,٨٥٣,٥٦١٥١,٤١
٨٧٤٧٣----١٩٧٧١٦٥,٦٨٣,٨٠١٦٩,٤٨
٩٦٣٦٩----١٩٧٨١٦٣,٣٥٣,٧١١٦٧,٠٦
١٩٧٩١٦٤,٧٧٣,٦٢١٦٨,٣٩٦٥٨٦١٢٩٨٣٧٩٥٦٩٨
١٩٨٠١٦٤,٢٢٣,٢٤١٦٧,٤٦٦٨٨٠٠٤٣٥٥٩١١٢٣٥٩
١٩٨١١٦١,٩٠٢,٩٢١٦٤,٨٢٧٠٨٠٠٤٧٣١٣١١٨١١٣
١٩٨٢١٦٥,٤٦٢,٨٦١٦٨,٣٢١١٤٠٠٠٧١٥٠١٢١١٥٠
١٩٨٣١٦٦,٢٢٢,٨٠١٦٩,٠٢١١٩٠٠٠٦١٠٣١٢٥١٠٣
١٩٨٤١٦٦,٣٠٥,٤١١٧١,٧١١٢٢٧٠٠٤٦٦٢١٢٧٣٦٢
١٩٨٥١٦٦,٥٠٤,٩٩١٧١,٤٩١٢٦١٠٠٤٠٥١١٣٠١٥١
١٩٨٦١٦٧,٠٠٢,٧٥١٦٩,٧٥١٣٥٨٠٠٦١٤١١٤١٩٤١
١٩٨٧١٦٧,٤٠٢,١٩١٦٩,٥٩١٤١٨٠٠٦١٠٧١٤٧٩٠٧
١٩٨٨٢٥٢,٣٨٢,٦١٢٥٤,٩٩١٧٧٢٩٤٣٤٤٢١٨٠٧٣٦
١٩٨٩٢٥٧,٥٠٢,٥٥٢٦٠,٠٥١٨٠٣٥٥٣٨٤٠١٨٤١٩٥
١٩٩٠٢٥٧,٨٥٢,٤٩٢٦٠,٣٤١٨٠٥٢٦٤٠٢٢١٨٤٥٤٨
١٩٩١٢٥٨,٤٧٢,٤٦٢٦٠,٩٣١٨٠٤٦٠٤٠١٤١٨٤٤٧٤
١٩٩٢٢٥٨,٨٠٢,٤٠٢٦١,٢٠١٨١٤٧٨٣٩٩٣١٨٥٤٧١
١٩٩٣٢٥٩,٠٢٢,٣٤٢٦١,٣٦١٨١٩٣١٣٩٧٤١٨٥٩٠٥
١٩٩٤٢٥٩,٠٣٢,٣٥٢٦١,٣٨١٨٦٠٨٥٣٩٧٧١٩٠٠٦٢
١٩٩٥٢٥٩,٠٥٢,٤٠٢٦١,٤٥١٩١٩٢٨٣٩٨٩١٩٥٩١٧
١٩٩٦٢٥٩,٠٩٢,٣٥٢٦١,٤٤١٩٧٤٤٢٣٤٣٧٢٠٠٨٧٩
١٩٩٧٢٥٩,١٥٢,٣٩٢٦١,٥٤٢٠٤٠٣٨٣٤٤٨٢٠٧٤٨٦
١٩٩٨٢٥٩,٢٠٢,٣٤٢٦١,٥٤٢١٠٨٣٢٣٤٣٠٢١٤٢٦٢
١٩٩٩٢٥٩,٢٢٣,٥٧٢٦٢,٧٩٢١٣٢٣٨٣٧٨٩٢١٧٠٢٧
٢٠٠٠٢٥٩,٢٥٣,٥١٢٦٢,٧٦٢١٨٦٩٠٣٨٠٣٢٢٢٤٩٣
٢٠٠١٢٥٩,٢٧٣,٤٣٢٦٢,٧٢٢٤١٧٩٣٧٦٧٢٢٧٩٤٦
٢٠٠٢٢٥٩,٤٠٣,٣٩٢٦٢,٧٩٢٣٠٦٢٣٤٠٥٠٢٣٤٦٧٣
٢٠٠٣٢٥٩,٤٣٣,٣٠٢٦٢,٧٣٢٣٤٤٧٠٤٠٢٢٢٣٨٤٩٢
٢٠٠٤٢٥٩,٧٠٤,٦١٢٦٤,٣١٢٣٧٠١٠٤٣١٣٢٤١٣٢٣
٢٠٠٥٢٥٩,٧٨٤,٤٣٢٦٤,٢١٢٣٩٤٧٥٤١٧٣٢٤٣٦٤٨
٢٠٠٦٢٥٩,٩٢٤,٣٣٢٦٤,٢٥٢٤٨٤٥٢٤١٥٥٢٥٢٦٠٧
٢٠٠٧٢٥٩,٩٤٤,٢٧٢٦٤,٢١٢٥٣٧٨٩٤١٦٥٢٥٧٩٥٤
٢٠٠٨٢٥٩,٩٦٤,١٠٢٦٤,٠٦٢٦٢٩٦٩٤٣٤٢٢٦٧٣١١
٢٠٠٩٢٦٠,٠٧٤,٥٢٢٦٤,٥٩٢٧٥١٧٧٤٤٩٣٢٧٩٦٧٠
٢٠١٠٢٦٠,٠٩٤,٤٣٢٦٤,٥٢٢٧٨٥٢١٤٥٣٦٢٨٣٠٥٧

(--)  غير متوفر.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية والتقرير السنوي ألرامكو السعودية والتقرير اإلحصائي السنوي لألوبك.

خام عيالنفط ال الغاز الطبي
(بمليارات األقدام المكعبة القياسية)

عي جدول رقم (١) : إحتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط الخام والغاز الطبي



 إحصاءات النفط              ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٣٥

متوسطنسبةالسنـــــة
ية اإلنتاج اليوميالتغير المئو

١٩٦٢٥٩٩,٧٦١٠,٩٦١,٦٤
١٩٦٣٦٥١,٧١٨,٦٦١,٧٩
١٩٦٤٦٩٤,١٣٦,٥٠١,٩٠
١٩٦٥٨٠٤,٩٤١٥,٩٦٢,٢١
١٩٦٦٩٤٨,٥٧١٧,٨٤٢,٦٠
١٩٦٧١٠٢٣,٨٤٧,٩٤٢,٨١
١٩٦٨١١١٣,٧١٨,٧٨٣,٠٤
١٩٦٩١١٧٣,٨٩٥,٤٠٣,٢٢
١٩٧٠١٣٨٦,٦٧١٨,١٣٣,٨٠
١٩٧١١٧٤٠,٦٨٢٥,٥٣٤,٧٧
١٩٧٢٢٢٠١,٩٦٢٦,٥٠٦,٠٢
١٩٧٣٢٧٧٢,٦١٢٥,٩٢٧,٦٠
١٩٧٤٣٠٩٥,٠٩١١,٦٣٨,٤٨
٧,٠٨-١٩٧٥٢٥٨٢,٥٣١٦,٥٦
١٩٧٦٣١٣٩,٢٨٢١,٥٦٨,٥٨
١٩٧٧٣٣٥٧,٩٦٦,٩٧٩,٢٠
٨,٣٠-١٩٧٨٣٠٢٩,٩٠٩,٧٧
١٩٧٩٣٤٧٩,١٥١٤,٨٣٩,٥٣
١٩٨٠٣٦٢٣,٨٠٤,١٦٩,٩٠
٩,٨١-١٩٨١٣٥٧٩,٨٩١,٢١
٦,٤٨-١٩٨٢٢٣٦٦,٤١٣٣,٩٠
٤,٥٤-١٩٨٣١٦٥٦,٨٨٢٩,٩٨
٤,٠٨-١٩٨٤١٤٩٢,٩٠٩,٩٠
٣,١٧-١٩٨٥١١٥٨,٨٠٢٢,٣٨
١٩٨٦١٧٤٦,٢٠٥٠,٦٩٤,٧٨
٤,١٢-١٩٨٧١٥٠٥,٤٠١٣,٧٩
١٩٨٨١٨٩٠,١٠٢٥,٥٥٥,١٦
٥,٠٦-١٩٨٩١٨٤٨,٥٠٢,٢٠
١٩٩٠٢٣٤٠,٥٠٢٦,٦٢٦,٤١
١٩٩١٢٩٦٣,٠٠٢٦,٦٠٨,١٢
١٩٩٢٣٠٤٩,٤٠٢,٩٢٨,٣٣
٨,٠٥-١٩٩٣٢٩٣٧,٤٠٣,٦٧
٨,٠٥-١٩٩٤٢٩٣٧,٩٠٠,٠٢
٨,٠٢-١٩٩٥٢٩٢٨,٥٤٠,٣٢
١٩٩٦٢٩٦٥,٤٥١,٢٦٨,١٠
٨,٠١-١٩٩٧٢٩٢٤,٢٨١,٣٩
١٩٩٨٣٠٢٢,٢٧٣,٣٥٨,٢٨
٧,٥٦-١٩٩٩٢٧٦١,١٠٨,٦٤
٢٠٠٠٢٩٦٢,٦٠٧,٣٠٨,٠٩
٧,٨٩-٢٠٠١٢٨٧٩,٤٦٢,٨١
٧,٠٩-٢٠٠٢٢٥٨٨,٩٨١٠,٠٩
٢٠٠٣٣٠٦٩,٧٤١٨,٥٧٨,٤١
٢٠٠٤٣٢٥٦,٣٠٦,٠٨٨,٩٠
٢٠٠٥٣٤١٣,٩٤٤,٨٤٩,٣٥
٩,٢١-٢٠٠٦٣٣٦٠,٩٠١,٥٥
٨,٨٢-٢٠٠٧٣٢١٧,٧٧٤,٢٦
٢٠٠٨٣٣٦٦,٣٤٤,٦٢٩,٢٠
٨,١٨-٢٠٠٩٢٩٨٧,٢٧١١,٢٦
٨,١٧-٢٠١٠٢٩٨٠,٤٣٠,٢٣

 المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

المجموع

( بماليين  البراميل )
جدول رقم (٢) :  إنتاج المملكة من النفط الخام
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آسيا الشرقأوروباأمريكاأمريكا 

المجموعاوقيانوسياوالشرقإفريقيااألوسطالغربيةالجنوبيةالشماليةالسنة

األقصى

٥٠١,٣٠--------١٨٠,٩٢----١٩٦٢
٥٤٤,٨٣--------١٩٩,٧٤----١٩٦٣
٥٨٧,٢١--------٢٤٧,٧١----١٩٦٤
٦٧٨,٨٣--------٣٠١,٠٩----١٩٦٥
٨٢٩,٣١--------٤٠٤,٥٤----١٩٦٦
٨٨٨,٥٧--------٤٢٥,١٥----١٩٦٧
٩٦٨.٣٠*١٩٦٨٤٦,١٩٣٦,٣٣٤٧٢,٢٥٦٤,٧٥٢٨,٩١٢٨٩,٠١٢٨,٣٤
١٩٦٩٤١,٦٢٣٤,٤٤٤٩٦,٠٤٦٧,٦٦٤٥,٤٣٣٠٦,٥٩٢٨,٢٧١٠٢٠,٠٥
١٩٧٠٢٠,٨٢٥٠,٥٩٦٠٨,٠٩٦٩,٨٤٥٠,٦٤٣٤٧,٤٥٢٦,٧٤١١٧٤,١٧
١٩٧١٧٠,٣٠٩١,٢٩٨١٤,٥٢٧٥,٠٧٦٧,٤٣٣٨٩,٠١٢٠,٥٧١٥٢٨,١٩
١٩٧٢٩٠,٣١١١٥,١٥١١٣٠,٣٦٧١,٣١٥٧,٣٠٥١٨,٦٩٩,٤١١٩٩٢,٥٣
١٩٧٣١٣٧,١٤٢٤٧,٢٩١٣٣٢,٩٠٧٧,١٠٨٠,٧٧٦٧٠,٩٤١٤,٢٠٢٥٦٠,٣٤
١٩٧٤١٣٩,٨٠٣٤٢,٠٢١٥٢٦,٦٨٧٩,٤٠٣٦,٨٥٧٤٣,٩٥٢٢,٩٨٢٨٩١,٦٨
١٩٧٥١١٧,٠٠٣٤٤,٨٨١١١٣,١٢٦٦,٩٧٤٠,٢٠٦٩٩,٦٩٢٧,٥٣٢٤٠٩,٣٩
١٩٧٦١٧١,١٥٤٩٠,٩٦١٢٦٨,٨٦٨٣,١٨٣١,٧٤٨٦٠,٦٠٣٣,١٥٢٩٣٩,٦٤
١٩٧٧٣٥٩,٦٨٣٦٩,٢١١٢٩٦,٠٥١١٤,٣٤٢١,١٩٩٣٨,٣٧٤٣,٢١٣١٤٢,٠٥
١٩٧٨٥٠٩,٢٠١٣٩,٠٤١٠٩٢,٢٨٩٤,٨٧١٣,٨٣٩٢٨,٦٠٣٤,٨٨٢٨١٢,٧٠
١٩٧٩٦٤١,٧٤١١٦,٣٨١٣٣٧,٢١١٠٤,٢٧٣١,٤٤٩٤٧,٤٣٤٠,٠٠٣٢١٨,٤٧
١٩٨٠٦١٩,١١١٢٧,٤١١٤٣٢,٣٠٩٨,٦٦٤٣,٤٣١٠٠٨,٠٦٤٦,٧٢٣٣٧٥,٦٩
١٩٨١٥٠٨,٢٨١٤٢,٨١١٣٩٦,٦٩١١٤,٤٨٥٥,٨٢١٠٢٤,١٦٤٩,٣٠٣٢٩١,٥٤
١٩٨٢١٧١,٠٥٩٣,٩٣٧٢٧,٧٢٧٦,٩٥٣٧,٥٩٩١٣,٤٦٣٧,٧٠٢٠٥٨,٤٠
١٩٨٣١٢٨,٠٦٦٧,٦٤٣٦٤,٥٣٦٧,٨٣٢٥,٩٦٧٥٣,٤٩٢٣,٥٧١٤٣١,٠٨
١٩٨٤٨٣,٣٢٣٧,١٣٢٤٧,٨٧٥٢,٠٧٢٠,٣٦٧٠٥,٧٤٢١,٤٠١١٦٧,٨٩
١٩٨٥٤٧,١١٤٤,٣٣٢١٨,٥٠٣٦,٥٢١٤,٣١٤١٠,٨٤٩,١١٧٨٠,٧٢
١٩٨٦٢٤٣,١٥٧٨,٩٠٤٥٨,٧٢٨١,٩٣١,٩٣٣٢١,٤٧٣,٩٢١١٩٠,٠٢
٩٧٣,١٢--------------١٩٨٧
١٩٨٨٣٥٩,٤٢٦٧,٩٦٣٥٦,٧٠٧٨,٩٩١٣,٥١٣٤٦,٧٢٢٢,١٩١٢٤٥,٤٩
١٩٨٩٣٨٠,٤٨٣٥,٥٩٣٢٠,٩٢٦٩,٨٦٤,٦١٣٨٨,٩٦١٧,٠٨١٢١٧,٥٠
١٩٩٠٤٨١,٠٤٥٩,٧١٣٨٠,١٩٧٧,٣٥٣٢,٧١٥٩٣,١٠١٨,٣٢١٦٤٢,٤٢
١٩٩١٦٦٣,٨٩٧٢,٣٥٦٢٣,١٠٧٨,٨٠٦١,٤٤٨٦١,٧٨٢٠,٧٥٢٣٨٢,١١
١٩٩٢٦١٤,٨٤٦٧,٦٧٦٣٦,٢٤٧٨,٢٠٣٥,٤٨٩٥٨,١٩١٨,٣٦٢٤٠٨,٩٨
١٩٩٣٤٨٧,٧٥٦١,٥١٦٢٨,٣٧٧٤,٦٩٣٣,٩٦٩٨٦,٤٠٢٤,٢٤٢٢٩٦,٩٢
١٩٩٤٥٢١,٤١٦٠,٣٦٦٠١,٧٧٨١,٥٢٣٥,١٥٩٥٧,٣٦١٧,٧٠٢٢٧٥,٢٧
١٩٩٥٥٠٤,٠٢٥٣,٣٠٥٩٨,٣٧٨٠,٥٤٣٤,٩٦١٠٠٦,٣١١٨,٦٣٢٢٩٦,١٣
١٩٩٦٤٩٠,٦٦٤٧,١٥٥٣٠,٦٢٨٣,٦١٣٥,٢٤١٠٣١,٤٩١٧,٢٤٢٢٣٦,٠١
١٩٩٧٤٨٨,٧٣٣٣,١٦٥٩١,١٣٧٧,٦٩٣٨,٥٧١٠١٠,٨١١٧,٢٤٢٢٥٧,٣٣
١٩٩٨٥٤٤,٢٤٣١,٤٢٦٤٥,٧٣٧٦,٤٩٤٩,٦١٩٧١,٣٥١٣,٦٤٢٣٣٢,٤٨
١٩٩٩٥٣٤,٢٠٢٦,٩٥٤٥٤,٣٣٦٨,٩٧٧٣,٦٦٩٢١,٧٧٧,٨٠٢٠٨٧,٦٨
٢٠٠٠٥٧٧,١٧٢٢,٤٧٤٨٣,٨٠٦٠,٤٤٧٩,٤٥١٠٤٤,٦٧١٤,٣٨٢٢٨٢,٣٨
٢٠٠١٥٦٠,٠٦٣٦,٧٦٤٠٥,٨٦٥٧,٤٤٦٤,٦٢١٠٦٧,٩٨١٠,٣٨٢٢٠٣,١٠
٢٠٠٢٤٨٨,٨٠٢٢,٠٨٣٤٣,١٢٤٩,٤٦٦٨,٣٦٩٤٢,٨٩١٤,١٨١٩٢٨,٨٩
٢٠٠٣٥٩٦,٩٢٢٣,٨٤٤٣٤,٨٦٧٢,٦٩٩٦,٣٤١١٤٩,٨٧٦,٣٣٢٣٨٠,٨٥
٢٠٠٤٥٥٨,٣٨٢٢,٣٢٤٥٩,٥٦٩٥,٤٥٨٨,٧٤١٢٥١,٠٦١١,٢٦٢٤٨٦,٧٧
٢٠٠٥٥٣٠,٩٣٢٣,٧٩٤٤٠,٦٧١١٢,٨٧٨٦,٠٢١٤٣٥,٣٤١,٦٢٢٦٣١,٢٤
٢٠٠٦٥٣٤,٥٠٢٣,٧٨٣٧٤,٨٠١٠٩,٤٨٧٩,٠١١٤٤٠,٦٣٣,٥٢٢٥٦٥,٧٢
٢٠٠٧٥٧١,٧٨٢٢,٣٤٣٠٦,٠٤١١٣,٠٦٧١,٧٦١٤٥٣,٢٣٢,٩٥٢٥٤١,١٦
٢٠٠٨٥٩٠,٦٦٢٣,٠٣٣١٠,٩٧١١٠,٢٣٧٤,٧٠١٥٦٠,٨٦١,٩٧٢٦٧٢,٤٢
٢٠٠٩٣٨٦,١٢٢٣,٠١٢٢٨,٤٥١٠٤,٢٥٦٠,٣٣١٤٨٢,٦١٢,٨٩٢٢٨٧,٦٦
٢٠١٠٤٤٢,٢٤٢٤,٤٣٢٤٠,١٥١٠٧,٢٨٥٤,١٧١٥٥٥,٢٢١,٦٠٢٤٢٥,٠٩

 (--)  غير متوفر.*  يشمل صادرات بترومين.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )   
جدول رقم ٣(أ) : صادرات المملكة من النفط الخام حسب الجھات
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زيت اَسيا 
المجموعوقوداوقيانوسياوالشرقإفريقياالسنة

السفناألقصى

٨١,٥٩----------٢,٠٣----١٩٦٢
٨٨,٣٣----------٢,٧٧----١٩٦٣
٩٥,٧٦----------١,٦٨----١٩٦٤
١١٠,٤٣----------١,٦٩----١٩٦٥
١١٣,١٩----------٢,٨٥----١٩٦٦
١٢٢,١٦----------٤,٠٣----١٩٦٧
١٩٦٨١,١٢١,٧٦٢,٢٥٢,٣٩٦,٢١٥٨,٩٩٤,٥٥٧٤,٤٧١٥١,٧٤
١٩٦٩٠,٨٧٣,٦٤١,٢٨١,٩٨٤,٣٢٦٣,٦٣٤,٣٨٧٨,١١١٥٨,٢١
١٩٧٠٠,٠٨٦,٤٠٦,٧١١,٦٧٧,٥٨٩٦,٢٠٨,٠٣٨١,٢٢٢٠٧,٨٩
١٩٧١٢,٩٢٧,٤٦٩,١٢٢,٢٣٦,٤٨٧٤,٧٥٤,٤١٨٦,٥٨١٩٣,٩٥
١٩٧٢٥,٨٣٥,٣٢٧,١٨٢,١٤٧,٨٧٧٨,٤٩١٠,٠٩٩١,١٨٢٠٨,١٠
١٩٧٣٧,٨٧٩,٠٤١٩,٨٣١,٤٩٧,٣٩٦٩,٧٧٥,٦٦٩١,٩٥٢١٣,٠٠
١٩٧٤٨,٢٤٤,٤٩١٩,٢٢١,٦٦٤,٠٣٧٥,١٥٤,٥٧٩٣,٢١٢١٠,٥٧
١٩٧٥٨,٩١١٠,٣٥١٢,٧١٠,٨٦٣,٥١٧٥,٩٥٨,٤٢٥٤,٥٥١٧٥,٢٦
١٩٧٦٨,٢٤٨,٥٠١٣,٤٧١,٧٠٤,٣٦١٠٠,٧٧٥,٧٠٦٣,٠٤٢٠٥,٧٨
١٩٧٧٢,٦٣٦,١١١٢,٢٦١,٨٥٢,٢١٩٦,٢٠٣,٣٤٦٣,٧٩١٨٨,٣٩
١٩٧٨١,٧١٣,٦٩١٥,٩١١,٠٠٢,٩٧١٠٢,٥١٢,٧٠٤٤,٣١١٧٤,٨٠
١٩٧٩٦,٥٧٢,٤٨٢١,١٦١,٢١١,٤٥١٠٢,٤٧١,٧٤٣٨,٠٥١٧٥,١٣
١٩٨٠٤,٥٣٢,٣١٣٦,٩٣١,٨٨٠,٣٩١٠٠,٣٤٢,٥١٢٩,٥٦١٧٨,٤٥
١٩٨١٩,٠٠٦,٧٤٥٠,٩٨٧,٢٩٠,٢٥١٠٠,٧٩٠,٩٨١٧,٧٢١٩٣,٧٥
١٢٠,١٦٠,٩٥١٠,٧٢١٩٥,١٠--١٩٨٢٧,٥٣١١,٩٢٣٣,٨٩٩,٩٣
١٩٨٣٧,٣٥٦,٦٧٢١,٠٢٠,٦٠٠,١٣١٠٣,٢٤١,٠٣٦,٦٣١٤٦,٦٧
١٩٨٤٦,٤٠٧,٦٦٣٢,٤٨١١,٣٨١,١٤١١٢,٦٦١,٩٢٤,٢١١٧٧,٨٥
١٩٨٥١٢,٢١١,٧٩٢٦,٩٥١٩,٧١٧,٠٦١٢٢,٥٢٤,٩٩١,٣٧١٩٦,٦٠
١٩٨٦٢٧,٢٩٣,٧٧٤٤,٨٢١٦,٦٢٦,٧٨١٥٤,٦٦٨,٦٥٢,٩٤٢٦٥,٥٣
٢٤٨,١١----------------١٩٨٧
١٩٨٨٥٤,٦٧٥,٠١٦٣,٠٢٢٢,٥٢١٢,٥٩٢٤٦,٥٦١٠,٦٤٢,٤٤٤١٧,٤٥
١٩٨٩٣٠,٣٢٤,٨٤٤٨,٢٧٢٥,٣٢١١,٣٤٢٥٩,١٣١٢,٢١٧,٤٩٣٩٨,٩٢
١٩٩٠٥٠,٦١٦,٤٣٨٠,٦٧٣٤,٦٤١٨,٧٣٢٧٤,٦٧١٠,٨٧٢,٣٦٤٧٨,٩٨
١٩٩١٣٦,٣٧٨,٠٢٦٧,٨٢٤٨,٣٩١٦,٠٨٢٥٥,١٣١٥,٧٢٢,٧٠٤٥٠,٢٣
١٩٩٢٤٦,٠٢١٨,٢٠٦٥,٠٥٤٥,٠٨١٨,٩٢٢٦٤,٥٣١٣,٤٧٢,٦١٤٧٣,٨٨
١٩٩٣٤٧,٥٤٤٥,٥٢٧٦,٢٨٦٠,١٤١٧,٣٧٢٤٦,٨٧١٢,٠٧١٠,٢٦٥١٦,٠٥
١٩٩٤٣٦,٦٥٣٥,١٠٦٤,٢٢٥٦,٦٣١٨,٤١٢٨١,٤٢٣,٩٦١,٧٩٤٩٨,١٨
٤٨٢,٣٨--١٩٩٥٢٤,١٠١٧,٢٩٣٣,٥٤٥٣,١٩١٤,٨٨٣٢٣,٩٢١٥,٤٦
٥٤٦,٠٧--١٩٩٦٣٥,٥٨٢٦,٧٣٣٠,٠١٦٠,٥١١٩,٨٠٣٥٠,٩٥٢٢,٤٩
٥٠٨,٤٢--١٩٩٧٢٧,٢٩٢٥,٥٤٢٩,٩٥٦٧,٦٨٢٩,٧٣٣١١,٢٣١٧,٠٠
٤٩٩,٦٦--١٩٩٨١٦,٨١٣١,٧٥٣٤,٨٠٥٠,٣٦٤١,٨٤٣٠٩,٥١١٤,٥٩
٤٦٧,٠٨--١٩٩٩١٠,٤٣١٦,٤٤٢٢,٨٣٣٣,٧٥٣٣,٢٠٣٣٥,٦٦١٤,٧٧
٤٤٨,٢٤--٢٠٠٠٧,٧٠٢٠,٥٦٢٨,٤٨٤٣,٧٧٣٩,٦٦٢٩٢,٨٣١٥,٢٤
٣٩٥,١٣--٢٠٠١٥,٧٦١٣,٥٥٢٩,٥٢٤٤,٩٣٣٧,٠٢٢٥٢,٢٥١٢,١٠
٣٦٢,٦٤--٢٠٠٢٤,٩١١٠,٨٧١٨,٣٠٣٦,٦١٢٩,٩٨٢٥٦,٤٦٥,٥١
٤١١,٩٤--٢٠٠٣١٠,٦١١١,٤٣٢٩,٧٦٤٥,٩٣٣٤,٢٥٢٧٦,٨٢٣,١٤
٤٨٧,٠٧--٢٠٠٤٢٢,٢٥١٣,٧٧٤٩,١١٥١,٧٦٣٦,٩١٣٠٩,٥٧٣,٧٠
٥٠٥,٦٧--٢٠٠٥١٨,٥٥١٢,١٢٥٥,٥٧٥٦,٧٥٤١,٤٠٣١٧,٢٢٤,٠٦
٤٦٦,٣١--٢٠٠٦١٣,٢٣٧,٢٣٤٩,٦٤٧٢,٠١٤٥,١٧٢٧٥,٩٢٣,١١
٤١٥,٦٦--٢٠٠٧١١,٠٤٩,٣٦٣٦,٢٨٦١,٠٤٤٥,٣١٢٤٩,٦٦٢,٩٧
٣٨٦,٢٧--٢٠٠٨٥,٨٢٨,٩٧٣٨,٩٠٥٦,٦٦٤٩,٤٢٢٢٤,٢٧٢,٢٣
٣٦٨,٠٦--٢٠٠٩٤,٦٧٧,٤٨٣١,٣٢٧١,٧٧٤٠,٠٣٢١١,٧١١,٠٨
٣٤٧,٠٦--٢٠١٠٥,٣٢٥,٦١٢٥,٩٦٧٤,٨٧٣٣,٨٦٢٠١,٤٤٠,٠٠

 (--)  غير متوفر.*  تشمل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي.
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

(بماليين البراميل )  
جدول رقم ٣(ب) : صادرات المملكة من المنتجات المكررة حسب الجھات*

أمريكا 
الشمالية

أمريكا 
الجنوبية

أوروبا 
الغربية

الشرق 
األوسط
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غازبنزين
بترولسياراتزيتزيت

المجموعكيروسينسائلونفثاديزلوقودالسنة

١٩٦٢٥٧١٦٣١٢٣١٠٩٣٣٩١٠٥٨٤٤٢٥٣٧٧٥٦٣٤٨٩٤٤١٨
١٩٦٣٥٦٢٧٤١٥١٧٤١١٢٦٥٢١١٧٤٤٨٧٣٨٠٤٦٦٤٨٩٩٧٦٩
١٩٦٤٦١٦٤١١٣٧١٣١٣٩٣٦٤١٢٧٥٣٩٩٢٣٩٧٤٧٣٧١٠٥٩٥٠
١٩٦٥٦٧٥٢٠١٦٥٣٣١٧٩٥٨٤٠٣٢٩٦٣٢٢١٣٤٢٥٣١١٢٠٣٤٠
١٩٦٦٦٩٠٧١١٦٠٣٨١٨٩٦٥٥٦٧٩١٠٢٧٦١٩٢١١٢٠١١٢٣١٥١
١٩٦٧٧٤٧٣٩١٦٣٢٢٢٢٥١٧٦٦٨٣٩٤٣٨٢٨٨٥١٠٣٦١٣٣٦٢٠
١٩٦٨٨٨١٦٦١٩٠٥٠٢٦٨٦٠١٠٦٤٣١٣١٧٧٣١٩٥٢٠٣٩١٦٣١٣٠
١٩٦٩٩٠٧٥٣١٩٠١٠٢٨٣٢٩١٣٢٥٩١٣٩٦٢٣٣٧٠٣٧٩٣١٧٢٤٧٦
١٩٧٠١٢٦٧٦٣٢١٦٢٩٣٧٥٨٠١٧٠١٧١٣٧٨٥٦٨٦١١٦٦٢٢٢٥٢٩٧
١٩٧١١٢٤٤٠١٢٢٩٠٥٣٤٣٧٣١٧٨٩٥١٣١٩٤٥٣١١١٠٩٩٢١٩١٧٨
١٩٧٢١٢٢٥٨٩٢٣٤٥٨٣٨٢٣٨١٥٨٥٥١٦٣٠٣٤٩٧٨١١٤٢٢٢٢٥٦٣
١٩٧٣١١٣٩٩٣٢٧٢٤٧٤٨٠٦٣٢٥٦٧٢١٣١٦٦٥٥٤٩١٤٨٢٢٣٥١٧٢
١٩٧٤١٠٦٣٥٢٢٨١١٠٤٧٥٠٠٣٧٩٦٦٧٨٢٧٧٤٣١١٩٨٧٢٣٧١٧٣
١٩٧٥٨٦٩٧٧٢٤٩٤١٤٤٣٠١٣٩٧٨٠٣٥٩٠٨٧٨١٢٤٦٥٢١٠٨٣٥
١٩٧٦١٠٤٥٢٨٢٦٩١٤٦١٠٣٦٤٧٠٢١٤٣٤٦٨٥٣٥٥٠٨١٢٥٧٤٦١
١٩٧٧٩٨٢٧٩٣٢١١٦٦١٥٩٢٥٧٥٧١٢٠٥٤٨٥٦٩٦٧٩٣٢٦٦٩٧٤
١٩٧٨٩٥٤٢٣٣٧٤٩١٦٨٠٠١٦٥٣٢٦٢٠٢٩٨٥٤٧٢٦٣٢٨٣٥٦٠
١٩٧٩٩٧٩٩٧٣٤٩٩١٧٢٥٦٦٧٩٥٢٣٢٤٨٩٩١٣٩٤٩٧٣٠٤٧٣٥
١٩٨٠٨٩٠٠٣٤٤٥٠٧٧٢٣١٦٧٤٨٦٥٣٥٩١١٦٩١٩٧٥٣٣٠٢٤٩٤
١٩٨١٨٥٥١٣٥٤١٥٢٧١١٤٩٦٩٥١٠١٩٠١٢٠٢٠١١٩٦٦٣٠٤٥٠٠
١٩٨٢٩٣٧٤٨٦٦٩٧٥٦٦٨٥٣٥٧٢٤٣١٥٧٠١٠٢٤٤١٤١٢٥٣١٠٧٥٨
١٩٨٣١٠٠٨٥٥٨٤٤١١٧٥٣٦٣٤١٣٣٤٣٧٨٢١١٤٢٩١٦٦١٠٣٣٣٧٨٤
١٩٨٤٩٧٩٥٠٩٦١٤٣٧٥٠٧٩٥١٢٢٠٤٦١٢٩٤٩٨١٤٩٢٠٣٤٩٤٢٢
١٩٨٥١٢٢١٢٥١١٠٥٥٣٨٩٥٤٦٥١٢٢٥٩٩٣٥١٤٢٢٣١٧٦٤٨٤١٥٢٥٥
١٩٨٦١٣٨٣٢٥١٠٩٢٩٠١٠٩٧١١٥٥٠٥٠١١٨٠٧١٨٩٠١٥٣١٥٢٤٩٦٢٣٦
١٩٨٧١٥٢٥٧٧١٤٩١٢٩١٣٠١٠٢٧٩٤٩٢٠٥٧٢٢٦٩١٣١٤٤٤٢٥٠١٦٨٤
١٩٨٨١٦٤٢٨٢١٦١٥٩٠١٣٠٥٣٩٩٥٥٩١٥٨٢٢٣٠٩٤٧١٣٠٨٤٥٢٥٨٢٣
١٩٨٩١٤٨٣٤٨١٤٥٦٧٠١٢٤١٠٤٧٩٠٩١٨٢١٤٢٩٩١٨١٣٤٣٧٤٨٧٦٠٠
١٨٠٣٣٥٦١٢٣٦--*١٩٩٠١٨٣٨٦٣١٦١٦٦٠١٣٩٨٠٨٧٣٢٠٥٠٥٥٢
٢٢٥٠١٥١٧٢٥٦--*١٩٩١١٦١٧٠٠١٤٧٤٣٩١٢٨٥٩٤٨٣٨٠٤٨٦٤٢
١٠٥٠٩٥٤١٥٢٩--*١٩٩٢١٧١٦٨٩١٥٩٢٥٦١٣٢٧٨١١١١٢٠٥٦١٧٤
٩٢٩٩٥٤٨٨٠٩--*١٩٩٣١٧٧٥٩٦١٦١١٥٤١٣٢٨٤٩٩٩٢٥٥٧٩٨٦
١٩٩٩٦٥٥١٦٣١--*١٩٩٤١٥٦٦٢٦١٦٩٨٨٩١٣٨٤٩٦٨٢٠٧٥٨٤١٧
٥٢٩٢١١**٤٤٢٨--*١٩٩٥١٥٩٠٥٢١٦٦٧٦٦١٢٩٢٠٤١٢٧٣٣٥٧٠٢٨
٦٠٠٦٠١**٥٣٨٧--*١٩٩٦١٨١٠٥٩١٩٢٥٠٩١٤٢١٦٤١٥٤٢٤٦٤٠٥٨
٥٧٨٢٨٨**٦٩٣٤--*١٩٩٧١٦٥٣٧٥١٩١٩٤٨١٣٨٧٤٠١٤٤٤٧٦٠٨٤٤
٥٨٤٠٩٩**٦٥٣٣--*١٩٩٨١٧٦٤٦٠١٩٣٣٢٨١٤٢٦٠٦١١٩٢٩٥٣٢٤٣
٥٨١٥٢٩**٦٦٢٥--*١٩٩٩١٦٤٠٣٢١٨٨٨٤٨١٤٨٨٥٣١٢٥٣٣٦٠٦٣٨
٦٠٢١٥٤**٨٠٨٣--*٢٠٠٠١٦٣٩٤١١٩٨١٧٨١٥٥٣٩٨٩٦٣٤٦٦٩٢٠
٥٩٧٤٥٥**٨٦٥٠--*٢٠٠١١٦٩٥٢٧١٩٣٧٦٨١٥٢٢٣٢١٣٢٢٥٦٠٠٥٣
٥٨٢٨٧٩**٩١٨٢--*٢٠٠٢١٥٧٦٨٣١٩٢٧٢٣١٥٣٢٤٥١٠٣٤٤٥٩٧٠٢
٦٤٢٦٢١**١٠٢٣٦--*٢٠٠٣١٦٩٣٧٦٢١٥٥٩٣١٧١٧١٨١٠١٤٨٦٥٥٥٠
٦٩٨١١٣**١١٤٩١--*٢٠٠٤١٧٢٧٨٧٢٣٤٨٨٨١٩٨٥٦٩١٣٣٩٧٦٦٩٨١
٧٢٠٦٤٢**١٣٧٨١--*٢٠٠٥١٧٧٩٧١٢٣٦٣٧١١٩٨٨٧٢١٢٧٣٩٨٠٩٠٨
٧١٥٤٢١**١٤١٥٦--*٢٠٠٦١٨١٠٠٠٢٤١٧٨٥١٨٦٤١٤١٤٧٣٢٧٧٣٣٤
٦٩٥٣٦٩**١٥٠٤١--*٢٠٠٧١٧٤٣٨٥٢٣٨٤٩٦١٨٨٦٤٤١١٥٢١٦٧٢٨٢
٧٢١٣٦٥**١٧٩٦٠--*٢٠٠٨١٧٤٣٨١٢٤٧٤٣٨٢٠٠٦٠٦١١٣٠٣٦٩٦٧٧
٦٩٧٥١١**١٧٠٣٥--*٢٠٠٩١٨١٦١٣٢٢٧٦٨٦١٩٤٩٨٣١٢٦٩٢٦٣٥٠٢
٦٩١١٠٩**١٨٢١٢--*٢٠١٠١٦٢٥٧٥٢٣١٢١٢٢٠٨٧٧٠١٢٢٢٨٥٨١١٢

يشمل كيروسين وبنزين طائرات. إنتاج االسفلت فقط.*   غير متوفر.**  (--)
 المصدر : وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم (٤) : إنتاج المملكة من المنتجات المكــــررة

 أخرى
وقود
نفاثات

أسفلت
نواع وأ

( بأالف البراميل )  
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المجموعلصناعةالمجموعلصناعة
الجزئيالنفطللجمھورالجزئيالنفطللجمھورالسنة

*٤٠٨--١٩٦٩٤٠٨------
١٠٦٢١١٠٦٢١--٤٨٩--١٩٧٠٤٨٩
٨٨٦٣٨٨٦٣--٥٩٤--١٩٧١٥٩٤
١٠٠٤٥١٠٠٤٥--٧٤٥--١٩٧٢٧٤٥
١١٨٢٤١١٨٢٤--٨٩٦--١٩٧٣٨٩٦
١٤٩٦٢١٤٩٦٢--١٠٥٠--١٩٧٤١٠٥٠
١٧٨٠٥١٧٨٠٥--١٢٣٠--١٩٧٥١٢٣٠
١٩٢٢٠١٩٢٢٠--١٩٧٦١٣٩٩١٢٩١٥٢٨
١٧٤٩٦١٩٨٢٠٨٥١٢٧٠٤٩--١٩٧٧١٧٤٩
٢٢٦٣١٣١٨٣٢٤١١٦٣٧٢٩٩--١٩٧٨٢٢٦٣
١٩٧٩٢٧١٧٩٢٧٢٦٢٠٣٢٢٢٥٤٧١٤٥٧٩٣
١٩٨٠٣٣٢٨٥٢٣٣٨٠٣١١٩٨٣٢٦٩١٦٣٨٨٩
١٩٨١٣٧٧٠١٥٢٣٩٢٢٣٨٦٥٨٣٥٨٢٩٧٤٤٨٧
١٩٨٢٤٥٨٨٤١٤٦٢٩٤١٣٩٢٣٧٥٥٥٧٨٩٤٧
١٩٨٣٤٤١٢٦٣٠٥٠٤٢٥٢٢٣٤٢٤٨٦١٧٧٠٩٥
١٩٨٤٣٩٧٨٦٤٦٤٦٢٤٦٨٢١٨٢٥٧٠٣٩٣٩٢١
١٩٨٥٣٧٢٢١٠٥٣٤٧٧٥٨٤٦٥٣٢٥٣٢٣١٠٩٩٧٦
١٩٨٦٤٠٦٦٨٨١٤٩٤٧٩٤٥٦٣٢٦٦٥٩١٢١٢٢٢
١٩٨٧٤٢١٤١١٨٧٥٤٠١٩٧٠٠٥٢٧٥٣٥١٢٤٥٤٠
١٩٨٨٤٥٦٦١١٤٣٥٧٠٩١٠٨٦٩٦٣١٩٤٨١٤٠٦٤٤
١٩٨٩٤٦٠٤١٤٢٠٦٠٢٤١٢٢٧٩٩٣٣٢١٧١٥٦٠١٦
١٩٩٠٦٤٦١١٧٢٢٨١٨٣١٢٨٩٩٢٣٣٧٠٥١٦٢٦٩٧
١٩٩١٦٣٨٨٢٣٢٨٨٧١٦١٣١٩٦٩٣٥٠١٩١٦٦٩٨٨
١٩٩٢٧٧٠٣٢٦٢٧١٠٣٣٠١٥١٤٥٠٤٥٢٦٣١٩٦٧١٣
١٩٩٣٨٤٠٩٢٥٤٠١٠٩٤٩١٥٨٥٥٠٤٧٦٥٥٢٠٦٢٠٥
١٩٩٤٨٨٤٧٢٣١٠١١١٥٧١٦٦٨٢٨٥٣٠٨٣٢١٩٩١١
١٩٩٥٨٨٥٣٢٤٨٦١١٣٣٩١٦٦٢٣٣٦٨٨٥٣٢٣٥٠٨٦
١٩٩٦٩٠٨٣٢٤٧٤١١٥٥٧١٧٢١٢٢٧٢٧٨١٢٤٤٩٠٣
١٩٩٧٩٢٨٤٢٤٦٢١١٧٤٦١٨٠٨٥٢٧٣٤٩٤٢٥٤٣٤٦
١٩٩٨٩٩٥٩٢٥١٨١٢٤٧٧١٩٠٤٠٤٧١٩٤٤٢٦٢٣٤٨
١٩٩٩٩٧٧٥١٩٢٨١١٧٠٣١٩٢٣٦٤٦٩٢٢٣٢٦١٥٨٧
٢٠٠٠١٠١١١١٨٠٠١١٩١١٢٠٥٩٧٦٧٥٢٨٤٢٨١٢٦٠
٢٠٠١١٠٥٢٣١٦٨٠١٢٢٠٣٢٣٨٤٠٤٦٦٦٧٦٣٠٥٠٨٠
٢٠٠٢١٠٩٨٠٢١١٠١٣٠٩٠٢٥٤٧٣٠٧٢٢٧٨٣٢٧٠٠٨
٢٠٠٣١١٢٥٢٢٠٧٦١٣٣٢٨٢٦٥٨٢٤٧٣٩٧٢٣٣٩٧٩٦
٢٠٠٤١١٦١٣١٣٠٠١٢٩١٣٣١٠٥٣٧٦٥٦٠٣٣٧٦١٤٠
٢٠٠٥١٢١٩١١٠٤٤١٣٢٣٥٣٣٦٣٣٤٨٠٥٦٣٤١٦٨٩٧
٢٠٠٦١١٨٦٤١٢٧٤١٣١٣٨٣٤٥٨٨٣٧٧٠٢٢٤٢٢٩٠٥
٢٠٠٧١٢٤٥٦٢٤٤٩١٤٩٠٥٣٤٩٠٤٥٩٠٩١٥٤٣٩٩٦٠
٢٠٠٨١٣٠٠٥٢٥٦٥١٥٥٧٠٣٨١٣٤٧٩٦٣١٨٤٧٧٦٦٥
٢٠٠٩١٣٢٠٨٢٦٣٩١٥٨٤٧٣٨٠٧٨٧٨٥٤٥٥٤٦٦٢٤٢
٢٠١٠١٣١٤٨٢٨٠١٣٤٢٨٤٠٥١٩٠١١٦٥٩٤٥٢١٧٨٤

* اليشمل إستھالك قطاع صناعة النفط.

مالحظة : الجمھور يشمل اإلستھالك المحلي لجميع القطاعات  ماعدا إستھالك قطاع صناعة النفط.

جدول رقم (٥) :  اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي

استھالك الغاز الطبيعـي استھالك غاز البترول السـائل

( بأالف البراميل )  
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نسبة
التغيرالمجموعالمجموعلصناعة

المئويةالكليالجزئيالنفطللجمھورالسنة

*١٣٨١٨١٤٢٢٦٦,٨٣--١٩٦٩١٣٨١٨
١٩٧٠١٥٠٢٣١١٠٣١٦١٢٦٢٧٢٣٦٩١,٤٥
١٩٧١١٦٥٩٨٥٤٤١٧١٤٢٢٦٥٩٩٢,٣٤-
١٩٧٢١٩٢٩٤٧٣٢٢٠٠٢٦٣٠٨١٦١٥,٨٥
١٩٧٣٢٤٠٠٣١١٥٢٢٥١٥٥٣٧٨٧٥٢٢,٩١
١٩٧٤٣٠٩٧٢٢٥٣٠٣٣٥٠٢٤٩٥١٤٣٠,٧٣
١٩٧٥٤١٥٦٨٣٤٤٣٤٥٠١١٦٤٠٤٦٢٩,٣٥
١٩٧٦٥٦٤٤٥٤٢٠٥٦٠٦٥٠٨١٣٩٨٢٧,٠٩
١٩٧٧٦١٣٩٢٢٢٢٧٦٣٦١٩٩٢٤١٧١٣,٥٤
١٩٧٨٧٨٣٦٨٤٩٤٣٨٣٣١١١٢٢٨٧٣٣٢,٩٥
١٩٧٩٩٦٥٢٥٦٥٧١١٠٣٠٩٦١٥١٦١٥٢٣,٣٩
١٩٨٠١٧٧٦٢٦٨٩٢١١٨٦٥٤٧٢٥٣٨١٦٦٧,٤١
١٩٨١٢١٥٠٩٢٦٤٢٩٢٢١٥٢١٢٩٩٩٣٠١٨,١٧
١٩٨٢٢٣٨١١٨٦١٢٣٢٤٤٢٤١٣٢٧٨١٧٩,٣٠
١٩٨٣٢٦٩١٣٥٧٤٣٧٢٧٦٥٧٢٣٥٨٧٠٩٩,٤٢
١٩٨٤٢٨٤٥٧٨١٢١٢٤٢٩٦٧٠٢٣٩٥٢٤٧١٠,١٩
١٩٨٥٢٧٢٩٧١١٦٣٣٥٢٨٩٣٠٦٤٠٤٠٥٧٢,٢٣
١٩٨٦٢٦٨٨٧٩١٤٠٥١٢٨٢٩٣٠٤٠٩٠٩٩١,٢٥
١٩٨٧٢٦٠١٨٧٢٠٣٢٥٢٨٠٥١٢٤١٠٤٥٣٠,٣٣
١٩٨٨٢٥٧١٩٦٢٣٢٤٠٢٨٠٤٣٦٤٢٦٧٨٩٣,٩٨
١٩٨٩٢٣٣٦٦٣١٦٣٢٤٢٤٩٩٨٧٤١٢٠٢٧٣,٤٦-
١٩٩٠٢٨٩٣٣٤٢٠٦٨١٣١٠٠١٥٤٨٠٨٩٥١٦,٧١
١٩٩١٢٩٨٨٢٩١١٠٥٩٣٠٩٨٨٨٤٨٥٥٩٢٠,٩٨
١٩٩٢٢٨٦١٨٠٣١١٤٢٣١٧٣٢٢٥٢٤٣٦٥٧,٩٨
١٩٩٣٣١١٦٤٥٢٨٦١٠٣٤٠٢٥٥٥٥٧٤٠٩٦,٣٠
١٩٩٤٣٢٩٨٤٢٢٦٨٢٥٣٥٦٦٦٧٥٨٧٧٣٥٥,٤٤
١٩٩٥٣١٦٧٣١٢٥١٤٤٣٤١٨٧٥٥٨٨٣٠٠٠,١٠
١٩٩٦٣٣٧٨٠٣٣١٢١٥٣٦٩٠١٨٦٢٥٤٧٨٦,٣٢
١٩٩٧٣٤٠٨٨٠٢٩٨٢٢٣٧٠٧٠٢٦٣٦٧٩٤١,٨١
١٩٩٨٣٦٦٣١٣٣٢٧١١٣٩٩٠٢٤٦٧٣٨٤٩٥,٨٢
١٩٩٩٣٨١٢٧٢٣٠٧٢٥٤١١٩٩٧٦٨٥٢٨٧١,٧٠
٢٠٠٠٣٨٩٨٣٢٢٨٧٠١٤١٨٥٣٣٧١١٧٠٤٣,٨٥
٢٠٠١٣٩١٣٢٩٢٩٠٢٧٤٢٠٣٥٦٧٣٧٦٣٩٣,٦٤
٢٠٠٢٣٩٧٣٤٩٣٤٩٩٤٤٣٢٣٤٣٧٧٢٤٤١٤,٧٢
٢٠٠٣٤١٩٦٧٢٣٤٩٩٦٤٥٤٦٦٨٨٠٧٧٩٢٤,٥٨
٢٠٠٤٤٣٧٩٢٠٣٦٨٨٩٤٧٤٨٠٩٨٦٣٨٦٢٦,٩٤
٢٠٠٥٤٥٦٦١٧٣٧١٧٩٤٩٣٧٩٦٩٢٣٩٢٨٦,٩٥
٢٠٠٦٤٨٨١٤٠٣٢١٣٢٥٢٠٢٧٢٩٥٦٣١٥٣,٥١
٢٠٠٧٥٣٠٣١٤٣٣٥٠٥٥٦٣٨١٩١٠١٨٦٨٤٦,٥٢
٢٠٠٨٥٧٨٤٥٩٣٩٠٠٩٦١٧٤٦٨١١١٠٧٠٣٩,٠٣
٢٠٠٩٦٤١٣٨٨٢٧٧٦٨٦٦٩١٥٦١١٥١٢٤٥٣,٦٥
٢٠١٠٦٨٩٨٨٥٣٣٨٣٢٧٢٣٧١٧١٢٥٨٩٢٩٩,٣٥

تابع (٢) جدول رقم (٥) :  اإلستھالك المحلي من المنتجات المكررة والنفط الخام والغازالطبيعي

 استھالك المنتجات المكررة األخرى

( بأالف البراميل )  
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متوسطنسبةالسنـــــة
ية اإلنتاج اليوميالتغير المئو

٠,٠٠--١٩٦٢١,٠٦
١٩٦٣٢,١٢١٠٠,٠٠٠,٠١
١٩٦٤٤,٠٣٩٠,٠٩٠,٠١
١٩٦٥٥,٠٦٢٥,٥٦٠,٠١
١٩٦٦٥,٦٨١٢,٢٥٠,٠٢
١٩٦٧٧,٤٤٣٠,٩٩٠,٠٢
١٩٦٨١٤,٠٨٨٩,٢٥٠,٠٤
١٩٦٩١٦,٨٥١٩,٦٧٠,٠٥
١٩٧٠١٩,٠٢١٢,٨٨٠,٠٥
٠,٠٥-١٩٧١١٩,٠٠٠,١١
١٩٧٢١٩,٧٩٤,١٦٠,٠٥
١٩٧٣٣٥,٤٥٧٩,١٣٠,١٠
١٩٧٤٥٠,٢٤٤١,٧٢٠,١٤
١٩٧٥٥١,٦٢٢,٧٥٠,١٤
١٩٧٦٦٧,٦٣٣١,٠٢٠,١٨
١٩٧٧٨٠,١٠١٨,٤٤٠,٢٢
١٩٧٨٩٢,٣٨١٥,٣٣٠,٢٥
١٩٧٩١١٢,٨٨٢٢,١٩٠,٣١
١٩٨٠١٣٥,١٤١٩,٧٢٠,٣٧
١٩٨١١٦٣,٥٨٢١,٠٤٠,٤٥
٠,٤٣-١٩٨٢١٥٦,٧٧٤,١٦
٠,٣٣-١٩٨٣١٢٠,٤٩٢٣,١٤
١٩٨٤١٢٩,٩٦٧,٨٦٠,٣٦
٠,٣٢-١٩٨٥١١٥,٤٥١١,١٦
٠,٣٠-١٩٨٦١١١,٠٣٣,٨٣
١٩٨٧١٢٥,٩٠١٣,٣٩٠,٣٥
١٩٨٨١٥٢,٣٣٢٠,٩٩٠,٤٢
١٩٨٩١٥٣,٦٥٠,٨٧٠,٤٢
١٩٩٠١٩٤,٦٣٢٦,٦٧٠,٥٣
١٩٩١٢١٤,١٦١٠,٠٣٠,٥٩
١٩٩٢٢٢٧,٦٧٦,٣١٠,٦٢
١٩٩٣٢٣٣,٥١٢,٥٧٠,٦٤
١٩٩٤٢٥١,٠٩٧,٥٣٠,٦٩
١٩٩٥٢٦٧,١٢٦,٣٨٠,٧٣
١٩٩٦٢٧٦,٧٥٣,٦١٠,٧٦
١٩٩٧٢٨٠,١٢١,٢٢٠,٧٧
٠,٧٦-١٩٩٨٢٧٩,١٦٠,٣٤
٠,٧٤-١٩٩٩٢٦٩,١٣٣,٥٩
٢٠٠٠٢٨٥,٠١٥,٩٠٠,٧٨
٢٠٠١٢٩٢,٣٨٢,٥٩٠,٨٠
٢٠٠٢٣١٦,٩٤٨,٤٠٠,٨٧
٢٠٠٣٣٤٥,٠٨٨,٨٨٠,٩٥
٢٠٠٤٣٨٧,٣٠١٢,٢٣١,٠٦
٢٠٠٥٤٠٠,٣٨٣,٣٨١,١٠
١,٠٩-٢٠٠٦٣٩٩,٠٣٠,٣٤
١,٠٨-٢٠٠٧٣٩٤,٥٦١,١٢
٢٠٠٨٤٠٢,٢٠١,٩٤١,١٠
٢٠٠٩٤١٠,٢٠١,٩٩١,١٢

 (--)  غير متوفر. المصدر: التقرير السنوي ألرامكو السعودية.

سنوي اإلنتاج ال

( بماليين  البراميل )
جدول رقم (٦) : إنتاج أرامكو السعودية من سوائل الغاز الطبيعي
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عربي ثقيلعربي متوسطعربي خفيفبـــري

كثافة ٢٧كثافة ٣١كثافة ٣٤كثافة ٣٩السنة

١٩٨٥٢٧,٧٤٢٧,٥٢٢٦,٥٢٢٥,٥٨

١٩٨٦١٣,٩٢١٣,٧٣١٢,٩٥١٢,٣٠

١٩٨٧١٧,٥١١٧,٢٣١٦,٥٧١٦,١٠

١٩٨٨١٣,٩١١٣,٤٠١٢,٨٤١٢,١٧

١٩٨٩١٧,٠٩١٦,٢١١٥,٣٩١٤,٩٣

١٩٩٠٢٢,٠٢٢٠,٨٢١٩,٥٦١٨,٨٢

١٩٩١١٨,٧١١٧,٤٣١٥,٧٢١٣,٩٦

١٩٩٢١٨,٩٧١٧,٩٤١٦,٤٠١٥,٢٠

١٩٩٣١٦,٦٨١٥,٦٨١٤,١٩١٣,٠٣

١٩٩٤١٦,١٩١٥,٣٩١٤,٤٣١٣,٦٧

١٩٩٥١٧,١٧١٦,٧٣١٦,١٠١٥,٥٩

١٩٩٦٢٠,٦٧١٩,٩١١٨,٩٣١٨,٣٦

١٩٩٧١٩,٧١١٨,٧١١٨,٠٦١٧,٢٦

١٩٩٨١٢,٦١١٢,٢٠١١,٥٨١٠,٩٥

١٩٩٩١٧,٨٦١٧,٤٥١٦,٩٢١٦,٤١

٢٠٠٠٢٧,٤٦٢٦,٨١٢٥,٩٥٢٥,٢٠

٢٠٠١٢٣,٩٧٢٣,٠٦٢٢,٦٠٢١,٩٠

٢٢.٠٣٢٣,٣٧*٢٠٠٢٢٣,٨٢٢٤,٣٢

٢٥.٩٦٢٦,٥١*٢٠٠٣٢٦,٨٣٢٧,٦٩

٣٣.٧٨٣١,٠٩*٣٤,٥٣--٢٠٠٤

٤٧.٠٨٤٣,٠٢*٥٠,١٥--٢٠٠٥

٥٦.٧١٥٦,٨٠*٦١,٠٥--٢٠٠٦

٦٥.٠٣٦٤,١٩*٦٨,٧٤--٢٠٠٧

٩١.٢٩٨٧,٧٥* ٩٤,٧٧--٢٠٠٨

٦٢.٢٢٦١,٣٧*٦١,٣٨--٢٠٠٩

٧٧.٣٤٧٥,٥١* ٧٧,٧٥--٢٠١٠

* المصدر: خدمة بلومبيرج للمعلومات.

 (--)  غير متوفر.

  المصدر : إصدارات األوبك.

نــــــوع الـــــــــنــفــطـ

( دوالر أمريكي للبرميل )  

جدول رقم (٧) : األسعار الفورية لنفط خام المملكة 
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١٩٨٣١٨,٦٠١٦,٠١١٢,٣٦١٠,٣٠٢,٩٣٢,١٣١,٧٠٢,٤٠٠,٦٦٣٩,٤٩٥٨,٠٩

١٩٨٤١٨,٧٩١٦,٧٤١٢,٢٦١٠,٥٥٢,٩٤٢,٢٩١,٧٨٢,٦١٠,٧٤٤٠,٩١٥٩,٧٠

١٩٨٥١٧,٥٧١٧,١٣١١,٩٥١٠,٦٤٢,٩١٢,٥١١,٨٤٢,٦٦٠,٨٥٤١,٦٥٥٩,٢٢

١٩٨٦١٩,٨٩١٦,٨٧١٢,٣٥١٠,٢٩٢,٧٥٢,٦٢١,٨٢٢,٦٨٠,٩٠٤٢,٠٦٦١,٩٦

١٩٨٧١٩,٦٩١٩,٧٨١٢,٥٤١٠,٠١٢,٨٨٢,٦٩١,٩١٢,٦٢١,٠٥٤٢,٧٢٦٢,٤٢

١٩٨٨٢١,٨١١٩,٦٣١٢,٥١٩,٨٢٢,٨٨٢,٧٤٢,٠٠٢,٤٢١,٢٠٤٢,٩٤٦٤,٧٦

١٩٨٩٢٣,٧٩١٨,٨٩١٢,٢٠٩,٢٢٢,٩٠٢,٧٦١,٩٦١,٩٥١,٥٧٤٢,٢٧٦٦,٠٦

١٩٩٠٢٥,٠٦١٨,٩٧١١,٤٨٨,٩٩٢,٩٨٢,٧٧١,٩٧١,٩٤١,٧٢٤١,٨٦٦٦,٩٢

١٩٩١٢٥,٣٣١٩,٥٣١٠,٣٧٩,١٦٣,١٣٢,٨٠١,٩٨١,٩٤١,٩٦٤١,٤٦٦٦,٧٩

١٩٩٢٢٦,٤٨١٩,٧٦٨,٩٣٩,٠٠٣,١٢٢,٨٤٢,٠٧٢,٠٠٢,٢٢٤٠,٧٦٦٧,٢٤

١٩٩٣٢٦,٩٥١٩,٩٥٧,٩٥٨,٨٢٣,١٤٢,٩١٢,١٨٢,١٤٢,٣٨٤٠,٥١٦٧,٤٥

١٩٩٤٢٧,٣٦٢٠,٨٤٧,٢٥٨,٦٤٣,١٤٢,٨٤٢,٢٧٢,٧٠٢,٦٩٤١,٢٧٦٨,٦٣

١٩٩٥٢٧,٦٥٢١,١٠٧,١٤٨,٦١٣,٠٧٢,٩٩٢,٤٠٢,٧٩٢,٩١٤٢,٥٣٧٠,١٨

١٩٩٦٢٨,٤١٢١,٧٢٧,٠٩٨,٥٩٣,٢٨٣,١٢٢,٤٦٢,٨١٣,٢٣٤٣,٦٣٧٢,٠٤

١٩٩٧٢٩,٩٠٢٢,٠٧٧,٢٣٨,٦٥٣,٤١٣,١٩٢,٥٧٢,٧٤٣,٢٨٤٤,٤٥٧٤,٣٥

١٩٩٨٣٠,٧٩٢١,٨٨٧,٣٠٨,٣٧٣,٥٠٣,١٩٢,٦٧٢,٨٤٣,١٤٤٤,٦٨٧٥,٤٧

١٩٩٩٢٩,٤٣٢١,٤٣٧,٤٩٨,١٠٣,٣٥٣,١٩٢,٥٦٢,٩٣٣,١٤٤٤,٦٩٧٤,١٢

٢٠٠٠٣٠,٨٠٢١,٩٣٧,٩٢٨,١١٣,٤٥٣,٢٣٢,٧٤٢,٧١٣,٣٢٤٦,٠٧٧٦,٨٧

٢٠٠١٣٠,١١٢١,٨١٨,٥٦٨,٠٧٣,٥٦٣,٣٠٢,٧٣٢,٥٣٣,٤١٤٦,٦٧٧٦,٧٨

٢٠٠٢٢٨,٥٥٢١,٨٨٩,٣٧٨,٠٦٣,٥٩٣,٣٩٢,٨٦٢,٥٠٣,٣٣٤٧,٩٧٧٦,٥٢

٢٠٠٣٣٠,٦٦٢١,٦٠١٠,٣١٧,٨٢٣,٧٩٣,٤١٣,٠٠٢,٢٨٣,٢٦٤٩,٠١٧٩,٦٧

٢٠٠٤٣٢,٩٧٢١,٢٥١١,٢٢٧,٦٦٣,٨٣٣,٤٨٣,٠٩٢,٠٦٣,١٩٥٠,١٢٨٣,٠٧

٢٠٠٥٣٤,٢٠٢٠,٣٣١١,٦٤٧,٣٢٣,٧٦٣,٦٢٣,٠٦١,٨٤٢,٩٧٥٠,٢٥٨٤,٤٥

٢٠٠٦٣٤,٣٤١٩,٩٧١٢,٢٥٧,٣٤٣,٦٨٣,٦٧٣,١٩١,٦٦٢,٧٨٥١,٠٩٨٥,٤٣

٢٠٠٧٣٤,٨٦١٩,٨٥١٢,٧٧٧,٤٧٣,٤٨٣,٧٣٣,٣٢١,٦٦٢,٥٦٥٠,٦٩٨٥,٥٥

٢٠٠٨٣٥,٦٣١٩,٣٣١٢,٨٢٧,٥٢٣,١٦٣,٧٩٣,٢٥١,٥٦٢,٤٦٥٠,٧٥٨٦,٣٨

٢٠٠٩٣٣,٥٠١٨,٨١١٣,٢٨٧,٤٤٢,٩٧٣,٨٩٣,٢٢١,٤٨٢,٣٩٥١,٧٠٨٥,٢٠

٢٠١٠٣٤,٥٢١٨,٨٩١٣,٥٦٧,٨٠٢,٩٥٤,١٠٣,٣٧١,٣٧٢,١٥٥٢,٨٤٨٧,٣٦

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.
المصدر : نشرة وكالة الطاقة الدولية ، أعداد مختلفة.

األوبك
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االمريكية

مجموع 
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خارج 
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جدول رقم (٨) : إنـــتــــاج الـعـالـم مـن الـنـفــط*

السنة
المملكة 
النرويجالمتحدة

المنتجون الرئيسيون خارج األوبـك
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١٩٦٥٤١,٠١٦,٩٤٤,٢١٨,٩٤٢,٣٣٣,٣٦٣,١١,٣
١٩٦٦٤١,٨١٧,٤٤٥,٢١٩,٤٤٢,٠٣٣,٨٦٤,٨١,٢
١٩٦٧٤٣,٦١٨,١٤٦,٦١٩,٨٤٢,١٣٤,٥٦٧,٥١,١
١٩٦٨٤٤,٢١٨,٤٤٧,٥٢٠,٢٤٢,٣٣٤,٨٦٩,٦١,١
١٩٦٩٤٥,١١٩,٠٤٨,٣٢٠,٨٤٢,٢٣٥,٥٧١,٥١,٠
١٩٧٠٤٦,٤١٩,٠٤٩,٩٢٠,٦٤٣,٠٣٤,٩٧٣,٦١,٣
١٩٧١٤٧,٢١٩,٦٥٠,٩٢١,٤٤٣,٥٣٥,٣٧٦,٧١,٣
١٩٧٢٤٨,٤١٩,٥٥٢,٣٢١,٣٤٥,١٣٤,٢٧٨,٦١,٢
١٩٧٣٤٩,٦١٩,١٥٣,٦٢٠,٤٤٦,٧٣٢,١٧٩,٩١,٦
١٩٧٤٤٨,٦١٩,٤٥٢,٣٢٠,٨٤٦,٠٣٢,٠٧٧,٣٢,١
١٩٧٥٤٥,٧١٨,٢٥١,٦٢٠,٥٤٤,٧٢٩,١٧٣,٨٢,٣
١٩٧٦٤٨,٣١٩,٢٥٢,٣٢٠,٠٤٧,١٢٩,١٧٦,٣٢,٨
١٩٧٧٤٨,٢١٩,١٥٢,٣١٩,٦٤٨,١٢٧,٧٧٧,٢٣,٢
١٩٧٨٤٨,٤١٩,٢٥٢,٤١٩,٦٤٨,٥٢٧,٣٧٦,٢٤,٦
١٩٧٩٤٧,٤١٩,٨٥١,٢٢٠,١٤٦,٨٢٧,٩٧٣,٨٥,٧
١٩٨٠٤٣,٤١٨,٩٤٨,٥٢٠,٥٤٣,١٢٧,٥٦٦,١٦,٥
١٩٨١٤٢,٣١٩,٣٤٧,٠٢٠,٨٤١,٣٢٧,٨٦٣,٣٦,٨
١٩٨٢٤١,٢١٩,٢٤٥,٨٢٠,٥٤٠,٨٢٦,٦٦٠,٩٧,٢
١٩٨٣٤٠,٣١٩,١٤٥,٢١٩,٩٤١,٠٢٥,٣٦٠,٥٧,٤
١٩٨٤٣٩,١٢٠,٠٤٣,٨٢٠,٣٤٠,٢٢٥,٨٥٨,٢٩,١
١٩٨٥٣٧,٩٢٠,١٤٢,٨١٩,٩٤٠,٢٢٤,٧٥٥,١٩,٩
١٩٨٦٣٨,٢١٩,٦٤٣,٥١٨,٨٤١,٦٢٣,٣٥٥,١٩,٧
١٩٨٧٣٧,٦١٩,٩٤٣,٠١٩,٠٤١,٣٢٣,٤٥٥,١٩,٦
١٩٨٨٣٨,٩٢٠,٩٤٣,٠١٩,٤٤١,٠٢٤,٠٥٥,٨٩,٧
١٩٨٩٣٨,٨٢١,٣٤٢,٢١٩,٩٤٠,٤٢٤,٨٥٥,٥١٠,٠
١٩٩٠٣٩,٩٢٢,٥٤٣,٣٢٠,٠٤٠,٥٢٥,٢٥٧,٨١٠,٨
١٩٩١٤٠,٠٢٢,٨٤٣,٢٢١,٢٣٩,٨٢٥,٧٥٦,٩١١,١
١٩٩٢٤٠,٤٢٢,٦٤٣,٦٢١,٤٤٠,٠٢٥,٩٥٧,٤١١,٢
١٩٩٣٣٩,٧٢٣,٣٤٣,٨٢١,٩٣٩,٦٢٦,٣٥٥,٥١١,١
١٩٩٤٣٩,٩٢٣,٠٤٤,٠٢٢,١٣٩,٨٢٦,٤٥٦,١١١,٤
١٩٩٥٣٩,٨٢٣,٢٤٣,٠٢١,٩٣٩,٠٢٧,٠٥٤,٦١١,٢
١٩٩٦٣٩,٥٢٣,٥٤٢,٨٢٢,٤٣٩,٢٢٦,٦٥٣,٨١١,٩
١٩٩٧٣٩,٩٢٣,٥٤٣,١٢٢,٣٣٩,٥٢٦,٥٥٢,٦١١,٦
١٩٩٨٤٠,٠٢٣,٧٤٣,٠٢٢,١٣٩,٨٢٥,٥٥١,١١٢,٥
١٩٩٩٣٩,٣٢٣,٧٤١,٧٢٢,٤٣٩,٤٢٥,٧٥٠,٦١٣,٢
٢٠٠٠٣٨,٩٢٤,٢٤١,١٢٢,٧٣٨,٨٢٦,١٤٩,٥١٣,٣
٢٠٠١٣٨,٦٢٤,٢٤١,٣٢٢,٧٣٩,٧٢٥,٥٤٨,١١٣,٨
٢٠٠٢٣٧,٦٢٤,٢٤٠,٩٢٣,٠٣٩,١٢٥,٩٤٨,١١٢,٨
٢٠٠٣٣٧,٢٢٣,٩٤١,١٢٣,١٣٩,٧٢٥,٣٤٩,٣١٣,٦
٢٠٠٤٣٦,٩٢٣,٦٤١,٠٢٣,٠٤٠,٥٢٤,٨٤٦,٣١٣,٦
٢٠٠٥٣٦,٣٢٣,٦٤١,٠٢٣,١٤٠,٥٢٤,٥٤٦,٧١٣,٦
٢٠٠٦٣٥,٨٢٣,٧٤٠,٧٢٣,٢٤٠,٤٢٤,٤٤٥,٢١٤,٦
٢٠٠٧٣٥,٥٢٣,٩٤٠,٣٢٣,٩٣٩,٩٢٥,٢٤٤,٥١٥,٧
٢٠٠٨٣٥,٠٢٤,٠٣٩,٦٢٤,٥٣٨,٦٢٦,٠٤٣,٦١٦,٦
٢٠٠٩٣٤,٤٢٣,٤٣٨,٩٢٤,٤٣٧,٨٢٦,٧٤٢,٠١٦,٦
٢٠١٠٣٣,٦٢٣,٨٣٨,٠٢٥,١٣٧,٢٢٧,٢٤٠,٢١٧,٠

العالم

عي الغاز الطبي

جدول رقم (٩) : نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستھلكة

السنة
النفطالنفط عي الغاز الطبي

منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميـة

النفط

اليابانالواليات المتحدة األمريكيـة

النفط عي عيالغاز الطبي الغاز الطبي



 إحصاءات النفط              ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٤٥

١٩٦٥٣٤,٠١,٠٥٤,٥٢٠,٣٤٩,٨٤,٦٧١,٥١٠,٠٣٧,٧٠,٤
١٩٦٦٣٨,٠١,٢٥٤,٤٢١,٠٥٢,٨٤,٩٧٢,٢١٠,٣٤٠,٣٠,٤
١٩٦٧٣٩,٥١,٦٥٥,١٢١,٣٥٥,٨٥,٠٧٣,٢١٠,٠٤٣,٢٠,٦
١٩٦٨٤١,٦٢,٥٥٤,٨٢٢,٠٥٧,٨٥,٧٧٤,٦١٠,٣٤٤,٢١,٣
١٩٦٩٤٣,٢٣,٣٥٤,٣٢٣,٣٦٠,٥٦,٢٧٥,٣١٠,٩٤٥,٦٢,٥
١٩٧٠٤٥,١٤,٤٥٣,٧٢٤,٠٦٣,٨٦,٣٧٦,٤١٠,٨٤٧,٧٤,٧
١٩٧١٤٦,٦٥,٨٥٣,٦٢٤,٧٦٦,٦٧,٢٧٧,٨١٠,٤٤٨,٩٧,٧
١٩٧٢٤٧,٧٧,٢٥٢,٨٢٦,٢٦٩,٢٨,٠٧٨,٩٩,٩٥١,١١٠,٨
١٩٧٣٤٨,٠٨,٨٥٢,٣٢٦,١٧٠,٦٨,٧٧٩,٠١١,٠٤٩,٩١١,١
١٩٧٤٤٤,٦١١,٣٥١,٩٢٥,٨٦٨,٣٩,٧٧٧,٣١٢,١٤٨,٩١٤,٠
١٩٧٥٤٤,٨١٢,٤٥١,٥٢٦,٧٦٧,٤١٠,٤٧٤,٨١٤,٢٤٥,٣١٥,٥
١٩٧٦٤٥,٤١٢,٣٥٠,٠٢٦,٨٦٧,٩١٠,٧٧٣,١١٦,٣٤٤,١١٦,٢
١٩٧٧٤٤,٩١٣,٠٤٧,٨٢٥,٧٦٥,١١١,٦٧٢,٣١٦,٣٤٣,٥١٦,٨
١٩٧٨٤٥,١١٣,٥٤٨,١٢٦,٢٦٤,٦١١,٤٧٢,٧١٦,٤٤٤,٣١٧,٤
١٩٧٩٤٤,١١٤,٢٤٨,٧٢٧,١٦٣,٥١٢,٥٧٢,٧١٦,١٤٢,٦١٨,٢
١٩٨٠٤١,٥١٤,٦٤٦,٦٢٦,٢٦٠,١١٢,٩٧٠,٨١٦,٦٤٠,٠١٩,٩
١٩٨١٤٥,٥١٦,٠٣٧,٢٢١,٧٥٣,١١٣,١٦٦,٤١٥,٨٣٨,١٢١,٦
١٩٨٢٤٥,٠١٥,٢٣٣,٩٢٢,٨٥٠,٣١٣,٢٦٤,٦١٥,٧٣٩,٠٢١,٨
١٩٨٣٤٤,١١٥,٦٣٢,٢٢٢,٣٤٩,١١٢,٢٦٤,٤١٦,٣٣٧,٣٢٢,٧
١٩٨٤٤٢,٥١٥,٨٣٠,٦٢١,٩٤٦,٠١٢,٦٦٠,٧١٩,٠٤٦,٥٢٣,٣
١٩٨٥٤٢,٢١٥,٤٣٠,٧٢٠,١٤٤,٧١٢,٤٦٠,٥١٩,٥٣٨,٣٢٣,٩
١٩٨٦٤٤,٨١٥,٠٣٠,٠١٨,٠٤٤,١١٢,٤٦٠,٣٢٠,١٣٧,٢٢٣,٧
١٩٨٧٤٣,٠١٦,٧٢٩,٩١٧,٨٤٣,٨١٢,٧٦٠,٧٢١,٨٣٦,٦٢٤,٣
١٩٨٨٤٢,٩١٦,٣٣٠,٠٢١,٥٤٣,٦١٢,٠٦٠,٤٢٢,٤٣٨,١٢٣,٠
١٩٨٩٣٤,٦١٥,٢٣٠,٩٢٣,٢٤٣,٧١٢,١٦٠,٩٢٤,٠٣٩,١٢٢,٧
١٩٩٠٣٦,٢١٥,٣٣٨,٤٢٧,٥٤٤,٥١٣,١٦١,٩٢٥,٩٣٩,٢٢٣,٤
١٩٩١٣٨,٩١٦,٥٣٦,٤٢٧,٦٤٠,٧١١,٨٦٠,٤٢٧,١٣٨,٥٢٤,٦
١٩٩٢٣٩,٧١٦,٨٣٦,٢٢٩,١٤٠,٤١٢,١٦١,٤٢٧,١٣٩,٢٢٤,٦
١٩٩٣٤٠,٧١٧,٨٣٥,٩٢٨,٨٣٨,٧١٢,٣٦١,٥٢٨,٢٣٨,٤٢٦,٤
١٩٩٤٤٠,٦١٨,٤٣٥,٣٢٨,٦٣٨,٤١٢,١٦٢,٢٢٧,٥٣٨,٢٢٧,٩
١٩٩٥٤٠,٤٢٠,٠٣٤,٨٢٩,١٣٧,٥١٢,٥٦١,٠٢٨,٩٣٧,٣٢٩,٩
١٩٩٦٣٩,٧٢١,٧٣٤,٨٢٩,٧٣٦,٨١٣,١٦٠,٥٢٩,٨٣٦,٤٣٣,٢
١٩٩٧٤٠,١٢١,٠٣٦,٤٢٩,٩٣٧,٦١٢,٨٦٠,١٣٠,٤٣٦,٢٣٤,٣
١٩٩٨٤٠,٦٢١,٣٣٧,٦٢٨,٥٣٨,١١٣,٤٥٨,٥٣١,٨٣٥,٩٣٤,٦
١٩٩٩٤٠,٠٢١,٨٣٦,٩٢٩,١٣٨,١١٣,٤٥٦,٩٣٣,٨٣٥,٥٣٧,١
٢٠٠٠٣٩,٣٢١,٦٣٠,٩٢٤,٥٣٧,٢١٤,٠٥٣,٠٣٣,١٣٥,١٣٨,٩
٢٠٠١٣٩,٢٢٢,٢٣١,٠٢٦,١٣٧,٠١٤,٦٥٢,٧٣٢,٦٣٤,٢٣٨,٣
٢٠٠٢٣٨,٦٢٢,٥٣١,٩٢٦,٦٣٦,٢١٤,٦٥٢,٥٣٣,٤٣٥,٣٣٨,٥
٢٠٠٣٣٧,٧٢٣,٢٣١,٧٢٧,٤٣٥,٩١٥,٠٥٠,٩٣٥,١٣٥,٠٣٨,١
٢٠٠٤٣٧,٥٢٣,٤٣٢,٣٢٦,٨٣٥,٧١٥,٢٤٨,٧٣٥,٩٣٦,٠٣٨,٥
٢٠٠٥٣٧,٦٢٣,٩٣١,٦٢٦,٠٣٥,٤١٥,٧٤٧,٠٣٨,٤٣٦,٥٣٧,٤
٢٠٠٦٣٧,٦٢٣,٩٣٠,٧٢٧,٠٣٥,٣١٥,٥٤٧,٠٣٨,١٣٦,٣٣٦,١
٢٠٠٧٣٦,٤٢٤,١٣١,٥٢٦,٧٣٥,٨١٥,٠٤٧,١٣٩,٢٣٦,٩٣٨,١
٢٠٠٨٣٨,٣٢٣,٦٣٠,٣٢٦,٤٣٥,٥١٥,٤٤٥,٥٣٩,٦٣٦,٩٤٠,٠
٢٠٠٩٣٧,١٢٢,٨٣١,١٢٧,٢٣٥,٩١٥,٦٤٤,٦٣٨,٣٣٦,٥٣٨,٣
٢٠١٠٣٦,٠٢٢,٩٣٢,٣٢٦,٧٣٣,٠١٦,٧٤٢,٥٣٩,٨٣٥,٢٤٠,٤

كندا

تابع (٢) جدول رقم (٩) : نسبة مساھمة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي الطاقة العالمية المستھلكة

عي الغاز الطبي النفط

المانيا

عيالنفط الغاز الطبي عي الغاز الطبي
السنة

النفط

إيطاليا

عي الغاز الطبي

حدة المملكة المت

النفطالنفط عي الغاز الطبي

فرنسا
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يف يفبحر الشمال ( برنت )العربي الخف بحر الشمال ( برنت )العربي الخف

١,٣٠٢,٢٣١,٣٠٢,٢٣
١,٦٥٣,٢١١,٥٧٣,٠٥
١,٩٠٣,٦١١,٧٣٣,٢٨
٢,٧٠٤,٢٥٢,٢٨٣,٥٨
٩,٧٦١٢,٩٣٧,٢٧٩,٦٣
١٠,٧٢١١,٥٠٧,١٨٧,٧٠
١١,٥١١٣,١٤٧,١١٨,١١
١٢,٤٠١٤,٣١٧,٠٥٨,١٤
١٢,٧٠١٤,٢٦٦,٧٣٧,٥٦
١٧,٢٦٣٢,١١٨,٣٧١٥,٥٧
٢٨,٦٧٣٧,٨٩١٢,٤٠١٦,٣٩
٣٤,٢٣٣٦,٦٨١٣,٤٤١٤,٤٠
٣١,٧٤٣٣,٤٢١١,٥٨١٢,١٩
٢٨,٧٧٢٩,٨٣٩,٩٨١٠,٣٤
٢٨,٠٦٢٨,٨٠٩,٢٩٩,٥٤
٢٧,٥٤٢٧,٣٣٨,٧٦٨,٦٩
١٣,٧٣١٤,٥٠٤,٢٦٤,٥٠
١٧,٢٣١٨,٣٤٥,٢٠٥,٥٣
١٣,٤٠١٤,٩٧٣,٩١٤,٣٧
١٦,٢١١٨,٢٢٤,٥٣٥,٠٩
٢٠,٨٢٢٣,٩٩٥,٥٤٦,٣٨
١٧,٤٣١٩,٩٩٤,٤٤٥,١٠
١٧,٩٤١٩,٣٣٤,٤٤٤,٧٩
١٥,٦٨١٧,٠٠٣,٧٨٤,١٠
١٥,٣٩١٥,٨٠٣,٦٣٣,٧٢
١٦,٧٣١٧,٠١٣,٨٥٣,٩١
١٩,٩١٢٠,٧٠٤,٤٨٤,٦٥
١٨,٧١١٩,٠٦٤,١٢٤,٢٠
١٢,٢٠١٢,٧١٢,٦١٢,٧٢
١٧,٤٥١٧,٩١٣,٦٨٣,٧٨
٢٦,٨١٢٨,٤٤٥,٥٣٥,٨٧
٢٣,٠٦٢٤,٤٦٤,٦٢٤,٩٠
٢٤,٣٢٢٥,٠٣٤,٧٩٤,٩٣
٢٧,٦٩٢٨,٨١٥,٣٥٥,٥٦
٣٤,٥٣٣٨,٢٣٦,٥٤٧,٢٤
٥٠,١٥٥٤,٣٧٩,٣١١٠,٠٩
٦١,٠٥٦٥,١٤١١,١٠١١,٨٤

٢٠٠٧٦٨,٧٥٧٢,٥٥١٢,٢٤١٢,٩٢
٩٥,١٦٩٧,٣٧١٦,٣١١٦,٦٩
٦١,٣٨٦١,٦٨١٠,٣٨١٠,٤٣
٧٧,٧٥٧٩,٥١١٢,٨٣١٣,١٢

 *  تم حساب األسعار الحقيقية بإستخدام مؤشر أسعار المستھلك في الدول الصناعية.
١- كتاب اإلحصاءات المالية ( IFS ) ، صندوق النقد الدولي. المصادر: 

٢- األوبك.

١٩٨٠
١٩٨١

فط* األسعار الحقيقية للن

( دوالر أمريكي للبرميل )  

٢٠٠٩
٢٠٠٨

١٩٧٤
١٩٧٥
١٩٧٦
١٩٧٧
١٩٧٨
١٩٧٩

١٩٨٧
١٩٨٨

األسعار االسمية والحقيقية للنفط : (١٠) جدول رقم

١٩٧٣

السنة

١٩٧٠
١٩٧١
١٩٧٢

 (١٩٧٠ سنة األساس عام  )

فط األسعار االسمية للن

١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠

١٩٨٩

١٩٨٢
١٩٨٣
١٩٨٤
١٩٨٥
١٩٨٦

١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦

١٩٩٠
١٩٩١
١٩٩٢
١٩٩٣

٢٠٠١

٢٠١٠

٢٠٠٦

٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢

٢٠٠٥
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رقم الصفحةالـــجدول

عام - عدد الطلبة١- ٣٤٩  التعليم ال

عام - عدد المعلمين٢- ٣٥٠  التعليم ال

عام - عدد المدارس٣- ٣٥١  التعليم ال

عالي - عدد الطالب المستجدين٤- ٣٥٢  التعليم ال

عالي - عدد الطالب المقيدين٥- ٣٥٣  التعليم ال

عالي - عدد الخريجين٦- ٣٥٤  التعليم ال

عالي - عدد اعضاء ھيئة التدريس٧- ٣٥٥  التعليم ال

٣٥٦  التعليم التقني والتدريب المھـني - إجمالي عدد الطلبة  ٨-

٣٥٧  التعليم التقني والتدريب المھـني -  عدد الخريجين٩-

٣٥٨  التعليم التقني والتدريب المھـني - عدد اعضاء ھيئة التدريس ١٠-

٣٥٩  التعليم التقني والتدريب المھـني - عدد الكليات والمعاھد ١١-

٣٦٠  عدد المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة في القطاع الصـحي١٢-

٣٦١  عدد المستشفيات واألسّرة١٣-

٣٦٢  عدد األطباء والممرضين١٤-

٣٦٣  عدد الفئات الطبية المساعدة١٥-

القسم الحادي عشر

 التعليم 

إجمالي عدد المرافق والقوى العاملة بالقطاع الصحي 

إحصاءات أخرى متنوعة
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رقم الصفحة

٣٦٤  مساحة المحاصيل الزراعيـة  ١٦-

٣٦٥  إنتاج المحاصيل الزراعية١٧-

ني ١٨- تاج الحيوا ٣٦٦  مؤشرات عن اإلن

٣٦٧تقديرات أعداد الثروة الحيوانية والـدواجن١٩-

٣٦٨ عدد المصانع القائمة٢٠-

٣٧٠ إجمالي التمويل للمصانع القائمـة٢١-

٣٧٢  عدد العمالة في المصانع القائمة٢٢-

٣٧٤  طاقة مرافق توليد الكھرباء وعدد المشتركين٢٣-

٣٧٥  إنتاج ومبيعات شركات االسمنت٢٤-

فذتھا وزارة النقـل٢٥- لتي ن ٣٧٦  إجمالي أطوال الطرق التراكمية ا

سعودية٢٦- ية ال ٣٧٧  حركة الطيران المدني للخطوط الجوية العرب

٣٧٨  إجمالي حركة شركات الطـيران ٢٧-

سية٢٨- ٣٧٩   تقديرات السكان في منتصف العام حسب الجنس والجن

لة٢٩- ٣٨٠  القوى العاملة ومعدل البطا

٣٨١  أعداد العاملين في الدولة٣٠-

من الزيارة٣١- ٣٨٢  اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض 

من الزيـارة٣٢- ٣٨٣  اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض 

من الزيارة٣٣- غرض  ٣٨٤  اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب ال

الصناعة والكھرباء واالسمنت

إحصاءات الطرق والنقل الجوي

إحصاءات السكان والقوى العاملة

الزراعة والثروة الحيوانية
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السنـــــة
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٣٩٠/١٣٨٩٢٧٧٣٦٤١١٩٧٨٩٣٩٧١٥٣٥٥٨٩٠٥٣٠٥٦١١٩٥١٤٠٥٨١٤٨٧١٥٥٤٥٤٧٣٨٩٣
١٣٩١/١٣٩٠٢٩٥٥٢٠١٣٢٢٧٧٤٢٧٧٩٧٦٠٩٢٦٨٦٤٥٦٩٥٧١١٨١٧٨١٨٥٦٢٠٠٣٤٥١٧٤٠٢
١٣٩٢/١٣٩١٣٢١٠٤٣١٥٣٩٦٤٤٧٥٠٠٧٧٠٨٠٢١٣٥٤٦٨٤٣٤٨٢٠٤٤٠٢٩٧٩٢٣٤١٩٥٨٢٧٧٤
١٣٩٣/١٣٩٢٣٤٦٩٢٨١٧٤١٩٤٥٢١١٢٢٧٨٩٢٤٢٠٥١٨٩٩٤٤٢٢٣٢٤٢٤٠٠٩٢٧٢٥١٦٤٧٨١٥
١٣٩٤/١٣٩٣٣٨٠٢٨٦١٩٧٤٤٨٥٧٧٧٣٤٨٦٢٤٧٢٩٤٧٨١١٥٧٢٥٢٦٧٧٤٦٤١٢٣٣١٨٦٧٢٦٦٤٥
١٣٩٥/١٣٩٤٤٢٠١٩٤٢٢٣٣٠٤٦٤٣٤٩٨٩٨٧٣٩٣٨٥٤٤١٣٧٢٨٣٣١٣٣٣١٠٢٠٦٤١٥٣٩٨٢٢٣٢٠
١٣٩٦/١٣٩٥٤٣٩٥٠٢٢٤٦٦٠٦٦٨٦١٠٨١٠٧٠٥٢٤٧٨١٧١٥٤٨٦٩٣٤٩٧٠١٣٨٥٦٤٨٨٢٦٨٨٩٨٠٣
١٣٩٧/١٣٩٦٤٥٩٦٣٨٢٦٦٤٢٥٧٢٦٠٦٣١٢٢٤٢٨٥٥٤٩٣١٧٧٩٢١٤٢٤١٥١٧٥١٨٥٩٩٣٣٩٦٣٩١٧
١٣٩٨/١٣٩٧٤٧٤٦٣٩٢٧٨٣٣٨٧٥٢٩٧٧١٣٢٩٩١٦٤٢٠١١٩٧١٩٢٤٩٩٧٨٢٠٣٨٤٧٠٣٦٢١٠٢٠٥٣١
١٣٩٩/١٣٩٨٥٠٣٩٣٤٢٩٨٨٧٦٨٠٢٨١٠١٤٩٣٠٥٧١٠٣٧٢٢٠٣٤٢٥٩١٥١٢٤٥٦٥٨٣٧١٦١١٠٦٨٦٨
١٤٠٠/١٣٩٩٥٣٦٨٩١٣٢٥٣٦٩٨٦٢٢٦٠١٦٥١٠٧٨٠٠٨٧٢٤٥١٩٤٦٤٦٢٧٢٨٩٥٧٩٣٥٨٤١٢٠١٠٣٨
١٤٠١/١٤٠٠٥٧٠٣٩٧٣٦٠٠٣٩٩٣٠٤٣٦١٦٨٥٦٧٨٨١٥٧٢٥٦٧٢٤٦٥٨٧٣٣٤١٥٠١٠٠٠٢٣١٢٨٧١٨٣
١٤٠٢/١٤٠١٦٠٠٨٩١٣٩٧٤١٦٩٩٨٣٠٧١٧٦٦٤١٩٧٣٦٢٢٧٤٠٠٣٧٤٢٧٠٤١٨١٩١١٦٠٨٩١٣٨٨٣٩٩
١٤٠٣/١٤٠٢٦٣٧١١٧٤٣٦٤١١١٠٧٣٥٢٨١٩٣٠٨٤١٠٨٤١٤٣٠١٤٩٨٨٠٧٥٦٤٩٥٢٥١٣٠٢٨١١٥٠٥٣٠٧
١٤٠٤/١٤٠٣٦٧٦٢٨١٤٩٠٣٢٣١١٦٦٦٠٤٢١٢٠٤٢١٢٣٣١٧٣٣٥٣٥٩٨٨٢٠٩٥٨٧٧٢١٤٦٩٨١١٦٤٨٩٤٤
١٤٠٥/١٤٠٤٧٢٠٢٤٥٥٤٢٧٠٨١٢٦٢٩٥٣٢٣٥٥٥٢١٣٧٥٨٢٣٧٣١٣٤٩٦٩٣١٦٧٢٥٥١٦٤١٨٦١٨٠٠٢٧٣
١٤٠٦/١٤٠٥٧٥٩٨٨٦٥٨٧٥٣٥١٣٤٧٤٢١٢٥١٦٦٠١٥٠٤٥٨٤٠٢١١٨١٠٥٦٣٢٧٤٥٠٨١٨٠١٤٠١٩٢٩٦٧٩

١٤٠٧٨١٠٧٧٤٦٤٩٥٠٩١٤٦٠٢٨٣٢٦٦٧٠١١٧٠٤٥٦٤٣٧١٥٧١١٣٨٩٥٨٤٥٥٤١٩٨٤٤٩٢٠٩٥٨٨٩
١٤٠٨٨٦٧٦٦٤٧١٠٦٢٣١٥٧٨٢٨٧٢٧٨٨٤٣١٨٧٠٠٠٤٦٥٨٤٣١٢٣٤٥٤٩٤١٢٤٢١٧٥٧٨٢٢٦١٧٠٨
١٤٠٩٩٢٤٠٢٧٧٧٠٣٦٧١٦٩٤٣٩٤٢٩٢٣٩١٢٠٢٤٥٨٤٩٤٨٤٩١٣٧٩٥٧١٠٦٣٤٩٢٤٤٣٠٦٢٤٣٣٥٤٩
١٤١٠٩٨٠٣٦٢٨٢٠٧٠٣١٨٠١٠٦٥٣١٤٠١٠٢٢٤٢٠٤٥٣٨٢١٤١٥٠٤٦٨١١٨١١٤٢٦٨٥٨٢٢٦٠٧٨٦١
١٤١١١٠١٩٧٠٨٨٥٧٢٠٨١٨٧٦٩١٦٣٢٢٨٢٣٢٤٧٢٥٧٥٧٠٠٨٠١٥٦٩٧٦١٣٢٥٨٦٢٨٩٥٦٢٢٧٣٦٥٥٨
١٤١٢١٠٢٨٩٧٨٨٩٣٠٧٦١٩٢٢٠٥٤٣٤٧١٩٨٢٦٩٣٦٢٦١٦٥٦٠١٦٩٨٠٤١٤٣٧٧٢٣١٣٥٧٦٢٨٥٢١٩٠
١٤١٣١٠٧٤٨٨٣٩٥٠٩٩٨٢٠٢٥٨٨١٣٩٠٠٢٨٣٠٣١٧٠٦٩٣١٩٨١٨٨٥٣٧١٥١٩٤٩٣٤٠٤٨٦٣٠٥٩٥٦٥
١٤١٤١١١٧٦٥٥٩٩٧٠٨١٢١١٤٧٣٦٤٣٤٠٧٣٣٣٦٧٦٦٧٧٠٨٣٩٢١٢١٣٨١٧٣٦١٥٣٨٥٧٥٣٣٢٧١٣٢٨

١٤١٦/١٤١٥١١٣٥٥٤٥١٠٣٣٠٩٢٢١٦٨٦٣٧٤٦٢٠٩١٣٧١٥٥٧٨٣٣٦٤٨٢٣٢٨٨٢٢٠٢٠١٦٤٣٤٨٩٨٣٤٣٧١٨٣
١٤١٧/١٤١٦١١٧٨٧١٦١٠٦٩٥٢٦٢٢٤٨٢٤٢٤٩٣٣١٦٣٩٤٥٥٨٨٨٧٨٧٤٢٦٦٤٠٧٢٣٢١٦٨٤٩٨٥٧٥٣٦٣٤٦٩١
١٤١٨/١٤١٧١١٧٤٤١١١٠٨١٧٧٤٢٢٥٦١٨٥٥١٦٧٨٦٤١٦٩١٩٩٣٣٧٠٥٢٩٩٨٢١٢٦٧٥١٩٥٦٧٣٤٠٣٧٥٧٢٣٠
١٤١٩/١٤١٨١١٦٥٣٧٨١٠٧٨٢٣٥٢٢٤٣٦١٣٥٣٨٠١١٤٤٤٧٩٥٩٨٢٨٠٦٣٣٥٥٧٦٣٠٦٥٢٩٦٤٢١٠٥٣٨٦٨٥٢٤
١٤٢٠/١٤١٩١١٧٥٥٥٦١٠٨٤٢٩٣٢٢٥٩٨٤٩٥٦٤١٢٦٤٧١٧٣٩١٠٣٥٨٦٥٣٦٦٦٦١٣٣٨٤٤٥٧٠٥١٠٦٤٠٠٠٨٢٠
١٤٢١/١٤٢٠١١٨٩٣٦٤١٠٩٥٩٦٤٢٢٨٥٣٢٨٥٨٢٤٩٠٤٩١٣١١١٠٧٣٨٠١٣٩٠٤١٨٣٦٥٥٥٩٧٥٥٩٧٧٤١١٥١٠٦
١٤٢٢/١٤٢١١٢٠٠٥٩٨١١٠٧٨٦٢٢٣٠٨٤٦٠٥٨٩٦٥٤٤٩٤٢٨١١٠٨٣٩٣٥٤٠٧١٧٨٣٨٧٠٠١٧٩٤١٧٩٤١٨٦٥٧٤
١٤٢٣/١٤٢٢١٢٠١٤٠١١١١٤٧٦٥٢٣١٦١٦٦٦٠٦٠٦٩٥٠٧١٨٣١١١٣٢٥٢٤٣٣٤٣٨٤٠٨٧٣٤٨٤٢١٧٢٤٢٧١٥٩٠
١٤٢٤/١٤٢٣١٢١٩٥٦٩١١٢٢٦٤٥٢٣٤٢٢١٤٥٨٩١٧٤٥٠٤٧٧٢١٠٩٣٩٤٦٤٤٢٢٠١٤١٣٣٢٤٨٥٥٥٢٥٤٢٩١٦٨٥
١٤٢٥/١٤٢٤١٢٤١٨٤٠١١٤٣٦٦١٢٣٨٥٥٠١٥٧٤٠٠٥٥٠٤٠٢١١٠٧٨٠٢٦٤٦٥٨٢٢٤٢٦٣٠٩٨٩٢١٣١٤٣٥٥٦٥٨
١٤٢٦/١٤٢٥١٥٧٨٩٠٩١٥١٨٦٩٥٣٠٩٧٦٠٤٦٧١٢٣٥٦٧٠٢٨١١٣٤١٥١٦٦٠٨٠٦٧٥٧٤٣٦٤١١٨٢٤٣١٥٦٢١٥٥١
١٤٢٧/١٤٢٦١٥٩٩٧٨٨١٥٣٢٠٣٠٣١٣١٨١٨٧٢٤٠١١٦٩٦٠٢٧١٤٢٠٠٣٨٦٨٠٤٥٧٦٠٦١٣٠١٢٨٦٥٨٧٥٨٣٨٤٤٣
١٤٢٨/١٤٢٧١٦٢٦٢٥٢١٥٤٧٥٥٥٣١٧٣٨٠٧٧٣٠٥٤٨٧٠٢٠٦٠١٤٣٢٦٠٨٦٩٧٣٩١٦١٦٤٥١١٣١٣٨٤٢٥٩٢٠٢٥٧
١٤٢٩/١٤٢٨١٦٤٨٥٩٢١٥٦٢٧٩٥٣٢١١٣٨٧٧٤٠٥٠٨٧٠٩١٧٣١٤٤٩٦٨١٧١١٧٥١٦٢٦٦٦٢١٣٣٨٤١٣٥٩٩٩٤٨١
١٤٣٠/١٤٢٩١٦٧١٨٦٧١٥٨٣٣٧٧٣٢٥٥٢٤٤٧٧٦٥٥٩٧٤١٨٣٢١٥١٨٣٩١٧١٥٣٤٨٦٤٨٢٠٣١٣٦٣٥٥١٦١٣٧١٨٦
١٤٣١/١٤٣٠١٦٩١١٠٧١٦٢٩٩٥٩٣٣٢١٠٦٦٧٩٠٦٥٣٧٥٦٣٨٠١٥٤٧٠٣٣٧٦٦٩٧٥٦٧٤٤٢٨١٤٤١٤٠٣٦٣٠٩٥٠٢

مالحظة : البيانات من عام ١٤٢٦/١٤٢٥ھـ  منقحة من المصدر.
المصدر:  وزارة التربية والتعليم، ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.

إجمالي عدد 
الطلبة

جدول رقم (١) : التعليم العام
بة  عدد الطل

ثانوي متوسط تدائي إب



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٠

 

 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالسنـــــة

١٣٩٠/١٣٨٩١٢٨٥١٤٣٣٠١٧١٨١٣٢٩٢١٨٩٣٤٨١٥٠٤١٤٥١٨٢١١٨٠
١٣٩١/١٣٩٠١٢٧١٩٤٧١٦١٧٤٣٥٣٠١٧٣٤٨٣٣٦٥٦٣٦٢١٦٥٧٢١٤٥٧
١٣٩٢/١٣٩١١٤١١١٥٤٦٦١٩٥٧٧٣٥٤٨٦٦٩٤٢١٧٨٢٤١٢٧٩٥١٢٤٧٤٥
١٣٩٣/١٣٩٢١٥٦٦٣٦٤٦٧٢٢١٣٠٤٢٦٠١٠٣٥٥٢٩٥١١٥٥١٩٠١٣٤٥٢٨٧٧٠
١٣٩٤/١٣٩٣١٨٧٣١٧٦٥٣٢٦٣٨٤٤٨١٢١٣٨٣٦١٩٥١٣٥٦٢٩٤١٦٥٠٣٤٢٢٩
١٣٩٥/١٣٩٤٢١٣٩٢٨٣٦٤٢٩٧٥٦٥٦٦٨١٧٧١٧٤٣٩١٦٨٣٤٤٩٢١٣٢٣٩٣٢٧
١٣٩٦/١٣٩٥٢٣٩١٣١٠٥٧٠٣٤٤٨٣٦٤٣٢٢٣٧٧٨٨٠٩١٩٦٣٦٥٣٢٦١٦٤٥٩٠٨
١٣٩٧/١٣٩٦٢٦١٦٦١١٩١١٣٨٠٧٧٧٥٩٣٣٠٠٢١٠٥٩٥٢٢٨٠٩٧٧٣٢٥٧٥١٩٢٩
١٣٩٨/١٣٩٧٢٦٢٤٧١٣٠٦٠٣٩٣٠٧٩٠٤٣٣٥٠١١٢٥٤٤٢٦٧١١١٩٦٣٨٦٧٥٥٧١٨
١٣٩٩/١٣٩٨٢٧٢٢٥١٤٧٧٣٤١٩٩٨١٠٣٠٢٤٣٨٢١٤٦٨٤٣٠٥٦١٧٨٠٤٨٣٦٦١٥١٨
١٤٠٠/١٣٩٩٢٨٨٤١١٧٢٦٣٤٦١٠٤١١٢٣٩٥٢٠٣١٦٤٤٢٣٣٧٧٢٢١٥٥٥٩٢٦٨١٣٨
١٤٠١/١٤٠٠٣٠٣٦٥١٩٦٤٥٥٠٠١٠١١٠٥٠٥٧١٨١٦٧٦٨٣٦٣٣٢٣٢٩٥٩٦٢٧٢٧٤٠
١٤٠٢/١٤٠١٣١٩٧٥٢٣٠٤٠٥٥٠١٥١١٤٩٢٦٧٦٩١٨٢٦١٣٨٤٤٣٠٥٨٦٩٠٢٨٠١٧٨
١٤٠٣/١٤٠٢٣٣٥٢٤٢٦٣٢٠٥٩٨٤٤١١٩٨١٨٠٤٦٢٠٠٢٧٤٢٥٤٣٦٢٢٧٨٧٦٨٧٧٤٧
١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٣٢١٢٨٧٣٦٧٣٠٥٧١٥٠٦٨٩٢٣٩٢٤٣٠٧٥٤٣٥٤٥١٧٩٩٥٢١٠٧٣١٦
١٤٠٥/١٤٠٤٤٧٠٨٧٣١٤٩٢٧٨٥٧٩١٦٣٩٣١٠٥١٦٢٦٩٠٩٦٠٤٨٥٠٢٥١١٠٧٣١١٦٥٦١
١٤٠٦/١٤٠٥٤٨٠٣٧٣٩٥٦٣٨٧٦٠٠١٧٧٠٤١٢٢٤٤٢٩٩٤٨٦١٨٦٥٩٣٨١٢١٢٤١٢٩٦٧٢

١٤٠٧٤٩٣٠٠٤١٢٣٥٩٠٥٣٥١٧٩٤٦١٢٦٤٣٣٠٥٨٩٦٤٢٥٦٤٠٦١٢٨٣١١٣٣٩٥٥
١٤٠٨٥٣٤٣٢٤٥٠٩١٩٨٥٢٣١٩٨٧٩١٤١٧٨٣٤٠٥٧٧١٦٤٧٢٤١١٤٤٠٥١٤٦٩٨٥
١٤٠٩٥٦٠٢٢٤٩٩١٥١٠٥٩٣٧٢١٢١٤١٥٦٠٠٣٦٨١٤٧٩٧٨٨٠٦٠١٦٠٣٨١٥٨٧٨٩
١٤١٠٥٩٢٢٨٥٣٥٨٧١١٢٨١٥٢٣٠٣١١٦٨٨٤٣٩٩١٥٩٣٠٥٩٠٤٨١٨٣٥٣١٧١٠٨٣
١٤١١٦٢٨٩١٥٦٩٩٠١١٩٨٨١٢٤٨٤٥١٨٢٨٥٤٣١٣٠١٠١٣٤٩٨٨٤٢٠٠١٨١٨٣٠٢٩
١٤١٢٦٥٩٦٨٦١٤٥٢١٢٧٤٢٠٢٦٩٦٠٢٠٤٥٦٤٧٤١٦١٠٨٨٩١١٢٣٨٢٢١٢٧١٩٦٩٦٣
١٤١٣٧١٠٢٦٦٧٤٠٨١٣٨٤٣٤٢٩٥٢٧٢٣٢٦٦٥٢٧٩٣١١٧٠٢١٢٨٨٧٢٤٥٨٩٢١٥٨١٦
١٤١٤٧٥٣٩٢٧٤٥١١١٤٩٩٠٣٣١٩٥٠٢٧٥٧٨٥٩٥٢٨١٢٦٧١١٥٢٦٦٢٧٩٣٧٢٣٧٣٦٨

١٤١٦/١٤١٥٨٠١٩٨٨٠٧٣٤١٦٠٩٣٢٣٥١٦٥٣٠١١٢٦٥٢٧٧١٤٥٩٨١٦٩٧٠٣١٥٦٨٢٥٧٧٧٧
١٤١٧/١٤١٦٨٣٠٦٠٨٦٢٦٠١٦٩٣٢٠٣٦٧٣٧٣٢٦٢٧٦٩٣٦٤١٦٧٠٣١٩٠٩١٣٥٧٩٤٢٧٤٤٧٨
١٤١٨/١٤١٧٨٤٧٩٠٩٠٦٦٨١٧٥٤٥٨٣٨٦٠٠٣٥٩٦٥٧٤٥٦٥١٩١٩٧٢٢٢٧٥٤١٤٧٢٢٩١٤٩٥
١٤١٩/١٤١٨٨٦٢٥٢٩٦٢٨٢١٨٢٥٣٤٤٠٤٠٧٤٠١٩٩٨٠٦٠٦٢١٠١٠٢٦٧٩٢٤٧٨٠٢٣١٠٩٤٢
١٤٢٠/١٤١٩٨٨٤٨١١٠٠٥٢٧١٨٩٠٠٨٤٢١٠٥٤٤٥٨٨٨٦٦٩٣٢٢٩٧٢٣٠٦٨٨٥٣٦٦٠٣٢٩٣٦١
١٤٢١/١٤٢٠٨٩٨٠٠١٠٠٧٧٠١٩٠٥٧٠٤٣١٨٤٤٣٥٦٥٨٦٧٤٩٢٤٨٠٣٣٠٥١٦٥٥٣١٩٣٣٢٦٣٨
١٤٢٢/١٤٢١٩٣٠٢٥١٠٢١٧٦١٩٥٢٠١٤٦٦٨٥٤٤٩٠٧٩١٥٩٢٢٨١٧٠٣٢٠٨٩٦٠٢٥٩٣٤٧٠٥٢
١٤٢٣/١٤٢٢٩٦٠٤٨١٠٣٦٩٣١٩٩٧٤١٤٨٨٤٢٤٧٥٨٥٩٦٤٢٧٣٠٥٩٧٣٤٦٧٨٦٥٢٧٥٣٦١٤٤٣
١٤٢٤/١٤٢٣٩٦٣٧٥١٠١٨٠٦١٩٨١٨١٤٩٠٧٩٤٨٠٥٢٩٧١٣١٣٢٥٧٢٣٥٨٢٠٦٨٣٩٢٣٦٣٧٠٤
١٤٢٥/١٤٢٤٩٨٤١٧١٠٧٦١٩٢٠٦٠٣٦٤٦٧١٠٥٤٣٩٣١٠١١٠٣٣٥٥٦٧٣٩١٥٤٧٤٧٢١٣٨١٨٦٠
١٤٢٦/١٤٢٥١٠٣٧٢٦١٠٩٦٢٩٢١٣٣٥٥٥١٨٩١٥٢٧٨٤١٠٤٦٧٥٣٧٣٨٩٤٢٣٦٥٧٩٧٥٤٣٩٧٧٨٤
١٤٢٧/١٤٢٦١٠٤١٧١١١١٨٥١٢١٦٠٢٢٥٢٣٠٢٥٤٠٥٨١٠٦٣٦٠٣٩٣٢٤٤٥٣٧٤٨٤٦٩٨٤٠٧٠٨٠
١٤٢٨/١٤٢٧١٠٧٢٢٧١١٣٨٢٨٢٢١٠٥٥٥٤٠٣٤٥٧٥٣١١١١٥٦٥٤١١٠٨٤٦٧١٥٨٧٨٢٣٤٢٠٤٤٣
١٤٢٩/١٤٢٨١١٢٨٩٤١١٦٧٩٢٢٢٩٦٨٦٥٤٩٣٧٦١٤١٢١١٦٣٤٩٤٣٦٠٣٤٦٨٨٨٩٠٤٩١٤٣٦٥٢٦
١٤٣٠/١٤٢٩١٠٧٨٢٨١٠٧٨٨٤٢١٥٧١٢٥٥٨٤٢٥٤٢٩٩١١٠١٤١٤٣٧٤٥٤٧٨٦١٩١٦٠٦٤١٧٤٥٩
١٤٣١/١٤٣٠١١٠٨٥٠١١٢٦٦١٢٢٣٥١١٥٨٩٨٩٥٨٣٨١١١٧٣٧٠٤٧٣٥٣٥٢٤٠٠٩٩٧٥٣٤٤٠٦٣٤

   المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

إجمالي عدد 
المعلمين

جدول رقم (٢) : التعليم العام
 عدد المعلمين

ثانوي متوسط تدائي إب



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥١

 

السنـــــة

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٣٩٠/١٣٨٩١٤٤٦٣٧٨١٨٢٤٣٣٣٢٢٣٥٥١١٠٦١١٦٢٢٩٥
١٣٩١/١٣٩٠١٥١٨٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٧٣٩٨١١٨٦١٢٤٢٤٣٠
١٣٩٢/١٣٩١١٦٦٦٤٨٨٢١٥٤٤١٨٦٩٤٨٧١٢٧١٥١٤٢٢٧٨٣
١٣٩٣/١٣٩٢١٨٨٠٥٨٧٢٤٦٧٤٦٥٩٥٥٦٠١٣٥١٨١٥٣٣١٨٠
١٣٩٤/١٣٩٣١٩٩٠٧٢١٢٧١١٤٩٠٩٨٥٨٨١٤١١٩١٦٠٣٤٥٩
١٣٩٥/١٣٩٤٢١٤٧٨٨١٣٠٢٨٥٣٢١١٧٦٤٩١٥٦٢٦١٨٢٣٨٥٩
١٣٩٦/١٣٩٥٢٤٨٩١٠٠٨٣٤٩٧٥٨٤١٣٦٧٢٠١٧٧٣٥٢١٢٤٤٢٩
١٣٩٧/١٣٩٦٢٧٣١١١٤٧٣٨٧٨٦٦٠١٦٤٨٢٤٢٠٩٤٨٢٥٧٤٩٥٩
١٣٩٨/١٣٩٧٣١٧٤١٢٧٠٤٤٤٤٧٩٢١٩٨٩٩٠٢٧٣٥٨٣٣١٥٧٦٥
١٣٩٩/١٣٩٨٣٥١٢١٤٧١٤٩٨٣٩٣٧٢٧٣١٢١٠٣٢٢٨٥٤٠٧٦٦٠٠
١٤٠٠/١٣٩٩٣٦٥٨١٦٥٥٥٣١٣١٠٢٧٣٥٠١٣٧٧٣٤٣١١٣٤٥٦٧١٤٦
١٤٠١/١٤٠٠٣٨٦٧١٨٧٧٥٧٤٤١١٠٩٤٣٠١٥٣٩٣٧٥١٣٨٥١٣٧٧٩٦
١٤٠٢/١٤٠١٤٠٨٣٢٢٠٤٦٢٨٧١٢١٢٥١٥١٧٢٧٤٦٣١٧٥٦٣٨٨٦٥٢
١٤٠٣/١٤٠٢٤٢٧٧٢٥١٥٦٧٩٢١٣١٨٦٠٤١٩٢٢٤٩٧٢٢٠٧١٧٩٤٣١
١٤٠٤/١٤٠٣٤٤٢٣٢٨٣٦٧٢٥٩١٣٨٨٧١٠٢٠٩٨٥٣٣٢٧٠٨٠٣١٠١٦٠
١٤٠٥/١٤٠٤٤٥١٧٣٢٠٠٧٧١٧١٥٠٢٨١٩٢٣٢١٥٨٣٣٠٨٨٩١١٠٩٢٩
١٤٠٦/١٤٠٥٤٥٠٢٣٣١٠٧٨١٢١٥١٢٨٧٥٢٣٨٧٥٩٣٣٣٥٩٢٨١١١٢٧

١٤٠٧٤٦٤٢٣٣٧٠٨٠١٢١٥٥٧٨٩٩٢٤٥٦٦٢٤٣٦٦٩٩٠١١٤٥٨
١٤٠٨٤٨٠٧٣٦١٩٨٤٢٦١٧٤٤١٠٢٧٢٧٧١٧٢٢٤٤٨١١٧٠١٢٣٦٧
١٤٠٩٤٨٧٧٣٧٥٤٨٦٣١١٨٤٣١١٠٣٢٩٤٦٧٦٣٤٩٩١٢٦٢١٢٨٣٩
١٤١٠٤٩٧٦٣٨٣٢٨٨٠٨١٩٧٥١١٣٥٣١١٠٧٣٥٥٢٠١٢٥٥١٣١٧٣
١٤١١٥١٦٧٣٩٣٠٩٠٩٧٢٠٩٥١١٩٤٣٢٨٩٧٧٣٥٨١١٣٥٤١٣٧٤٠
١٤١٢٥٢٩٦٤١٩٤٩٤٩٠٢٢٢٤١٣٥٨٣٥٨٢٨٥٢٦٨٥١٥٣٧١٤٦٠٩
١٤١٣٥٥٥٦٤٦٧٤١٠٢٣٠٢٤٠٩١٦٠٠٤٠٠٩٩٣٧٧٩٥١٧٣٢١٥٩٧١
١٤١٤٥٦٩٧٥٠١٤١٠٧١١٢٦٠٩١٨٢٢٤٤٣١١٠٤٠٨٧٥١٩١٥١٧٠٥٧

١٤١٦/١٤١٥٥٧٠٧٥١٦٤١٠٨٧١٢٦٤٣١٩٥٥٤٥٩٨١٠٥٤٩٤٨٢٠٠٢١٧٤٧١
١٤١٧/١٤١٦٥٨٣٨٥٣٧٩١١٢١٧٢٧٩٩٢٠٩٩٤٨٩٨١٢٥٤١٠٦٤٢٣١٨١٨٤٣٣
١٤١٨/١٤١٧٥٩٣٣٥٥٧٦١١٥٠٩٢٩٣١٢٢٢٣٥١٥٤١٣٤٧١١٧١٢٥١٨١٩١٨١
١٤١٩/١٤١٨٦٠١١٥٨٤٧١١٨٥٨٣٠٧١٢٤٣٧٥٥٠٨١٤٨٢١٣٦١٢٨٤٣٢٠٢٠٩
١٤٢٠/١٤١٩٦١٤٨٦٠٨٦١٢٢٣٤٣٢٦٧٢٦٣٧٥٩٠٤١٦٢٢١٤٩٧٣١١٩٢١٢٥٧
١٤٢١/١٤٢٠٦٢٠٩٦٢٠٦١٢٤١٥٣٣٩١٢٧١٦٦١٠٧١٧٢١١٥٧١٣٢٩٢٢١٨١٤
١٤٢٢/١٤٢١٦٢٦٧٦٣١٨١٢٥٨٥٣٥١٦٢٨١٤٦٣٣٠١٨٠٤١٦٥٠٣٤٥٤٢٢٣٦٩
١٤٢٣/١٤٢٢٦٣٦٣٦٤٥٢١٢٨١٥٣٦٣١٢٩٣٥٦٥٦٦١٩٢٠١٧٨٤٣٧٠٤٢٣٠٨٥
١٤٢٤/١٤٢٣٦٣٨٦٦٤٩٤١٢٨٨٠٣٦٦٦٣٠٦٩٦٧٣٥١٩٨٠١٨٦٩٣٨٤٩٢٣٤٦٤
١٤٢٥/١٤٢٤٦٤٥٤٦٥٤٠١٢٩٩٤٣٦٥٤٣١٩٨٦٨٥٢١٩٩٦١٩٧٤٣٩٧٠٢٣٨١٦
١٤٢٦/١٤٢٥٦٥٢٦٦٦٣٧١٣١٦٣٣٧٦٢٣٣٢٤٧٠٨٦٢١٣٦٢٠٧٩٤٢١٥٢٤٤٦٤
١٤٢٧/١٤٢٦٦٦٠٣٦٧١٤١٣٣١٧٣٨٣٩٣٤٥٢٧٢٩١٢٢٠٠٢١٨٩٤٣٨٩٢٤٩٩٧
١٤٢٨/١٤٢٧٦٦٨٨٦٧٦٦١٣٤٥٤٣٩٢٧٣٥٧٦٧٥٠٣٢٢٥٠٢٢٦٦٤٥١٦٢٥٤٧٣
١٤٢٩/١٤٢٨٦٦٩٤٦٧٨٥١٣٤٧٩٤٠٢٥٣٦٦٧٧٦٩٢٢٣٢٣٢٤٠٨٤٧٣١٢٥٩٠٢
١٤٣٠/١٤٢٩٦٧٧١٦٨٥٥١٣٦٢٦٤٠٩٧٣٧٢٩٧٨٢٦٢٤٢٥٢٣٩١٤٨١٦٢٦٢٦٨
١٤٣١/١٤٣٠٦٧٦٧٦٨٣٥١٣٦٠٢٤١٣٠٣٧٨٠٧٩١٠٢٤٦٩٢٤٤٠٤٩٠٩٢٦٤٢١

  المصدر: وزارة التربية والتعليم. 

جدول رقم (٣) : التعليم العام
مدارس عدد ال

إجمالي عدد 
المدارس

ثانوي متوسط تدائي إب
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٦٣٩٦٩٣٤٨٩١٧٦٤٦١٥٢٣٧٩١٣١١١٩٢٥٠٣١٧٧٥٣٦٠١٤٦٧٧٨٩٦١١٢٦٣٥٦١٢٤٦٨٤٠١٧٨٤٣١٩٧٨٣٣٧٥ / ١٤١٧

١٤١٧١٥٩٩٧٢٥٦١٠٣٨٤٦١١٤٩٩٥١٦٢٢١٧٣٧٣٥٢٥٠٣٢٧٧٧٦٨٠٢٧٧٠٢٤٦١٩٩١٣٢٢٣٤٣٩٨٧٣٩٧٥٥٨٣٧٤٢ / ١٤١٨

١٤١٨١٣٨١١٠٢٤٨٨٤٤٥٠٠١٣٤٤١٠٠٢٩١٢٩٣٦٩٦٩٤٩٤٣٨٨٦٤٠٧٦٨٤١٦٩٦١١٣٨٠٢٤٤٨٩٢٥٧٠٣٨١٠١٩٣٠ / ١٤١٩

١٤١٩٢٥٠٩٨٣٤٨١٠٨٦٥٨٥١٦٧١٣٦٧٧٣٤٤٠٣٨٨١٧٤٦٧٢٦٨٥٥٤٣٧٤٩٩٧٢٩١١٤٧٩٠٤٨٠١٩٥٤٧٧٣١٠٢٧٩٢ / ١٤٢٠

١٤٢٠٤٩١٢٩١٧٨٩٧٩٣٣٩١٣١٨١٠٦٠٢٠٧١٢٦٧٤١٥٣١٥٥١٣٧٩٦٦٦٨١١٨٥٥٩٠٨٠٢٠٩٣٥٥٥٤٧٤٦٤٨٩٢١٢٠٣٦٦ / ١٤٢١

١٤٢١٣٦٠١٦٧٥٢٧٩٩٣٥٤٨١٥٤١٦٠٨١١٤٧٢٢٣٦٤٧٨٥٦٨٧٧٩٣٣٥٥١٦١٨٢٩٢٧٢٢٥٤٥٤٥٤٦٢١٦٦٩٧٨١٢١٥٩٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢٢٤٢١٧١٤١٣١٢٠٨٦٧٨١٨٨٦٧٣٥١٠٣٨٣٨٤٠٨٠٠٦٦٩٨٧١٠٧٧٨٧٢٢٤٨٤٣٣١٥٢٥٧٩٩٦٥٤٦٩٧١٢٥٤١٣٦٧٢٣ / ١٤٢٣

١٤٢٣٣٢٦١٩٧٥٢٣١٥٣٧٧٧٤٢٣١١٦٣٨١١٠٧٤٨٤٧٧٦٢١٢٢٧٦٩١٧٠٥٣١٣٠٢٧٤٦٧٢١٣٦٩٩٥٨٠٥٣٧١٣٠٥٧١٢١١١٠٨ / ١٤٢٤

١٤٢٤٢٦٥٢٥٦٥٢١١٥٣٣١١٦٩٢٧٠٢١٢٥٦٣١١١٥٦٧٥٦٧٤٥١١٢٩٣٣١٦٩٦٧٨٣٣٤٢٣٧٥١٣٤٠٩٣٦٩٣٢٢٢١٢٢١٨٢٢١٥٤٠٤ / ١٤٢٥

١٤٢٥٢٩٢٢٨١٥٧٣١٦٩٠١١٦٩٢٨٥٩٩٠١٢٠٣١١٠٤٥٦٦٤٨٩٥٣٥٠١٥١٩٩٨٣٥٦٨٥٨٣١٤٤٣٩٩٩٩٥٢١٦١٠٥٣١٧٢٠٠٥٣٣ / ١٤٢٦

١٤٢٦٣٢٤٢٨٧٦١١١٧٩٢١٤٦٦٣٢٥٨١٢٩٣٢٩٥١٥٨٨٦٤٢٥٥٩٩٩٠٨١٦٤١٦٣٣٧٤٤٤١٠٧١٧٤٨١٦١١٠٥١٠٨١١٢٦٧٣٢١٧٧٨١ / ١٤٢٧

١٤٢٧٤٨٩٢٠٥٦٩٤٢٠٨١١٣١٠٣٣٩١٩٨١١٧٧١١٥٨٦٣٩٤٣١٢٨٦٩٢١٩٢٦٣٥١٧٧٠٩١٠١٣٩٢٧٨٤٨٨٥٢٠٣١٤٠٥٢٣٢٢٥٧٢٦ / ١٤٢٨

١٤٢٨٥٠٨٢١٣٧٢١٢١٦٠١٣٦٠٣٥٢٠١٠١٨١٨٤١٢٠٢٦٦٣٧٣١٣٣٥٨٢١٩٩٩٥٥١٨٣٨٢١٠٥٢٤٢٨٩٠٦٨٨٤٤١١٤٥٨٦٣٢٣٤٣٠٤ / ١٤٢٩

١٤٢٩٥٨٠٣١٠٨٩٠٤٥٣٣٣٠٤٣٧٥٧٦١٣٥٥٩٠٨٢٢٦٣١١٣١٦٠٩١٧٩٥٢٠٤٩٥٥١٤٨٤٧١٢٣٠٤٢٧١٥١١٣٤٤٧٥١٠٨٣٦٠٢٤٢٨٣٥ / ١٤٣٠

١٤٣٠٥٨٥٢٩٩٨٨٤٥١٢٠٣٧٣٥٨٨٥٥٢٣٠٤١٥١٣٣٨١٧١١٤٢٢٢١١٣٥٠٣٢٢٧٧٢٥٤٢٥٥٦١٣٧٩٥٥٦٣٥١١٦٤٧٨٧١٣٢٨٤٥٢٩٧٦٣٢ / ١٤٣١
        

المصدر: وزارة التعليم العالي.

السنة

جدول رقم (٤) : التعليم العالي
ستجدين  عدد الطالب الم

دبلوم متوسطدبلوم عاليماجستيردكتوراه إجماليبكالوريوس
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٦٨٣١٤٦٠١٢٩١٣٦٨٩١٥٦٤٥٢٥٣٢٥٨٦٧٣٢٥١٠٤٢١٢٩٣٤٨٦١٩٧٦٩٨١٣٨٣٢١٥٤٠١٢٩٢٣٣١٢٢٨٢٢١١٠٩٧٨٢٣٣٨٠٠ / ١٤١٧

١٤١٧٧٨١٣٨٦١١٦٧٣٨١١١٦٧٤٥٤٨٥٣٥٨٢٢٨٥٨٦١٢٠٢١٠١٠٥١٣٥٢٢٥٣٤٥١٤٠٠٠١٣١٤٢٢٧١٤٢١٣٩١٦٠١٢٠٥٦٥٢٥٩٧٢٥ / ١٤١٨

١٤١٨٧٥٩٤١٧١١٧٦٣٨٧٧١٩٣٤٥٨١١٦١٧٢٣٤٨٥١١٢٥٦٠٩١٣٨٨٧٥٢٦٤٤٨٤١٣٣٦٩١٣٨٠٦٢٧١٧٥١٤٤٢٣١١٥٥٢٦٦٢٩٩٤٩٧ / ١٤١٩

١٤١٩٨٦٤٥٥٢١٤١٦٤١٩٩٢٤٠٦٦٦٠٥٨٨٢٢٣٠١١١٢١٤٣٩٥٨١٥٥٤٩٨٢٩٩٤٥٦١٣٦٢٦١٤١٦٤٢٧٧٩٠١٦٣٥٢٩١٧٢٨٥٠٣٣٦٣٧٩ / ١٤٢٠

١٤٢٠٩٧٧٤٦٢١٤٣٩٣٥٨٦٢١٨٨٥٧٧٤١٠٤١٥٣٩١٥٨٠١٤٣٩٢٥١٨٠٤٩٨٣٢٤٤٢٣١٩٧٨٣١٨٤٦٩٣٨٢٥٢١٦٩٣١٢٢٠٢١٥٦٣٧١٤٦٨ / ١٤٢١

١٤٢١١١٠٧٧٠٧١٨١٤٣٥٨٧٢٤١٨٦٠٠٥١٠٦٩٣٣٧١٤٠٦١٥٣٧٩٧٢١٣٧١٥٣٦٧٥١٢٣٥٤٩٢٢٠١١٩٥٥٦١١١٩٥٠٥٢٢٣٧٢٩٦٤٣٢٣٤٨ / ١٤٢٢

١٤٢٢٩٦٠٦٠١١٥٦١٣٨١٩٢٦٠٥٦٤٢٤١٠٢٦٢٥٩١٢٨٥١٤٤٢٠٥٢٣٣٢٣٣٣٧٧٤٣٨٤٦٥٠٩١١٥٨٣٥٨٠٩٢١٩٦٥١٩٢٤٨٢٨١٤٤٤٨٠٠ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٢٩٠٧١١٢٠٠١٤٦٧٤٢٨٦٨٧٥٤٢١٢٥٥١٤٥١٤٠٠١٥٣٩٤٦٢٩١٤٧٣٤٤٥٤١٩٥٨١٩١١٠٧٩١٦٨٩٨٢٢١٩٣٥٦٣٠٥٩٨٨٥٢٥٣٤٤ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٠٦٧٩١١٧٩٧٤٩٢٢٢٩١٤٧٨٣٦١٦٤٠٣٢١١٩٦١١٦٤٣٣٢٣١٨٧٠٤٤٨٣٠٣٦٦٤٩٧٤١٤١٣٢٧٩١٠٦٢٣٦٨٧٤٣٣٦٨٦٢٥٧٣٧٣٦ / ١٤٢٥

١٤٢٥١١٣٩٨٩٣٢٠٣٢٥٥٦٢٣٥٧٩٩١٤١١٣٥١٣١٩١٦٧٠١٧٨٤٥٠٣٢٧٤٨٢٥٠٥٩٣٢٦٧٠٤٩١٧٩٤٣٨٤٩٩٢٢٥٣٥٥١٣٥٠٢١٦٦٠٣٧٦٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٢٩٣١١١٧٢٤١٠٥٥٥١٤٢١٧٩٧٦٨١٥٤٨٤٠٥١٩٥٣١٨٧٤٨٩٣٤٠٨٥٧٥٢٨٣٤٦٧٢١٩٩٢١٧٦٩٩٣٩٦٨٢٦٨٠٨٠٣٦٨٣٦٥٦٣٦٤٤٥ / ١٤٢٧

١٤٢٧١٩٠٧٨٩٤٢٨٠١٦٥٣٠٤٦٤٣١١١٧٣١٩٤٣٤٣٩٢٣٨٢١٩٨١٧٨٣٣١٣٢٢٥٢٩٥٠٠٨٢٥٩٧١٣٨٣٦٩٦٤٣٣٢٩١١٥٥٣٥١١٣٤٦٤٢٢٨٩ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٩٣٠٩٠٥٢٨٣٥٦٦٠٨٤٦٩٩١١٣٠٧١٩٦٦٤٤٤٢٤١٠٢٠٠٥٥٦٣٣٥٢٩٨٥٣٥٨٥٤٨٣٥٨٨١٤٠٠٢٩٧٥٩٠٢٩٤٦٤٨٣٥٥٣٤٨٦٤٩٩٩٥ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢٢٨٥١٢٩٩٣٥٨٤٩٩٧٠٨٤٥٨١٨٤٢٨٢١٢٤٢٠١٤٤١٣٨٢٣٢٦٣٨٣٩٥٤٤٣٦٢٨٠٨١٢٤٢٣٢٢٨٤٠٦٥٢٦٣٨٢٧١٢٤٩٤٣٥٦٢٠٧٠٦٨٦٩ / ١٤٣٠

١٤٣٠١٨١٥٧٥٠٢٥٦٥١١٥٠١٨٠٩١١٩٥٩٢٢٦٩٣٢٣٣١٥٠٢٤٣١٦٧٥٧٤٣٢٤٨١٧٤٩٢٣٨٩٧٠٧٦٣٠٠٧٢١٢٧١٤٨٤٢٩٨٤٢٤٧٣٧٢٥٩٠٣٥٦٧ / ١٤٣١

المصدر: وزارة التعليم العالي.

دبلوم متوسط إجماليبكالوريوس

جدول رقم (٥) : التعليم العالي

يدين  عدد الطالب المق

دكتوراه

السنة

دبلوم عاليماجستير
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

١٤١٥٨٤١٠١١٨٥٤٩٤٢١٨٧١٢٣٥٤١١٩٤٧٣١٤٦٣٩١٧١٧٢٣١٨١١٣٧٧٠٤٩٨٦٨٧٥٦١٩٣٤١٢٢٥٩٦٤١٩٣٧ / ١٤١٦

١٤١٦١٩٣٩٦٢٨٩٦٨٣٣٠٤٩٨٧٣٠٦١٥٦٤٦٢١٦٤١٤١٩١٠٣٣٥٥١٧٣٨٢١٦٢١٧١٠٠٣٨٢١٤١٧٢٥٨٧٦٤٧٢٩٣ / ١٤١٧

١٤١٧١١٤٤٧١٦١٤٩٣١٨٨٦٨١٣٢٤١٩٢٥١٦٢٠٢٢٩٢١٢٢١٤١٤٥٠٢٧٦٠٦٥٨٠٩٣٤٠٢٣٩٢٠٢٨٢٢٨٥٢١٤٨ / ١٤١٨

١٤١٨٩٢١٦١٠٨٤٧٧١٣٥٦١٢١٢١٤٦٨٥٨٩١٨٨٨٥٢٥٠٤١٤٣٩٢٦٣١٧٩٦٢٢٢٩٤٠١٢٢٧٥٤٣١٨٨٢٥٤٦٣٦ / ١٤١٩

١٤١٩١٧١٨٥٢٥٦٦٣٠٢٨٧٩١٧٥٠٨١٧٩٦٨٧٢١٠٥٨٢٧٢٤٩٤٨٣٠٧٤٦٧٥٧٧٦٦١٢٤٤١٢٧٠٤٢٣٥٥٦٦٦٢٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٦٤٦٧٢٣١٦٧١٢٨٩٩٦٠٨٠٩١٨٢٩٩١٢٢٩٣٢٣٤١٥٨٥٧٠٩٠٦٩٥٨٨٢٧٦١٥٢٣٤٣١٥٣٤٤٢٩٧٢٧٤٥٠٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٩٧٦٦٢٦٣٦٩٤٢٩٨٩٩٢٦٩٠١٦١٨٥١٢٢٦٢٥٣٦٢٨٠٥٨٩٠٥٨٤٨٢٤١١٤١٢٥٩٦٣٢٦٨٨٤٠٩١٩٧٣٦٠٧ / ١٤٢٢

١٤٢٢٨٦٨٥١٧١٥٦٧٣١٢٨٧٩٦١٠١٢٥٧٣٥٢٤٠٧٦٣٨٣٠٣٦٢٣٧٩١٣٣٦٨٤١٥٤١٧٥٢٢٣٨٧٠٧٤٢٩٧٩٨١٦٨٦ / ١٤٢٣

١٤٢٣٦٣٩٧١٦٠٥٤٠٣٠٩٨٤٩٧٨٢١١١٨٩٣٢١٥١٩٤٠٢١٣٦١٧٣٢١٥٨٤٤٣٥٢٥١٩٣٦٩٣٨٧٤٨٤٤٢٥٥٨٣٠٠٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٠٣١٢٥٢٢٨٨١٢٤٧٩١٢٩١٧٦٩١٩٩٩٦٨٢٣٥٣٨٤٧٧٥٣٧١٢٩١١٥٤٣٥٥٦٢٤٢١٠٥٩٤٠٦٥٧٥٤١٨٠٩٤٨٣٧ / ١٤٢٥

١٤٢٦٢٩٨٩٧٣٩٥١٠٤٩٥٤٣١٥٩٢٩٣٧١٨٨١١٢٥٢٣٢١٧٥٢١٢٣٧٥٣٤٠١٢٠٤٣٤٨٥٨١٦٩٠١٣٧٥٤٤٥٧٨٠٩٩٥٣٥٣ / ١٤٢٧

١٤٢٧٣١٢١٠٢٤١٤١٠٩٩٥٦٩١٦٦٨٩٨٢١٩٧١١٧٩٢٤٣٢٦٥٤٦١٣٧٨٩٣٩١٢٦١٨٥٠٩٠١٧٧٠٨٣٩٣٣٧٦٠٥٧١٩٩٩٠٨ / ١٤٢٨

١٤٢٨٢٣٥١٨١٤١٦١٢١٠٨٣٥٢٠٤٥١٦١٩١٢٤٠٢٨٥٩٣٣٦٨٢٥٣٤٧٣٨٧١٥٥٣٣٠١٥٥٦٥٨٨٦٦٤٠٠٤٧٦١٢٩٤١٠١٣٤١ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢٢٠١٠٣٣٢٣٨٩٥٦٩٥١٥٩٠٨٤٩٣٧٤١٢٢٣٢٦٢٥٥٥١٨٢٠٧٨٠٧٥٢٣٠٧٩٦٥٩٥٢٩٦٧٤٥١٢٩٨٥٩٥٨٧١١٠٨٨٥ / ١٤٣٠

المصدر: وزارة التعليم العالي.

جدول رقم (٦) : التعليم العالي
خريجين  عدد ال

دبلوم متوسط إجماليبكالوريوس دبلوم عاليماجستيردكتوراه
السنة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٥

 

المجموعآخرونمعيدمحاضراستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذالسنـــــة

١٤١٦١٠٨٤١٧٧٨٤٥٤٧٢٥٧٦٢٩٧٠٣٤٦١٣٣٠١ / ١٤١٧

١٤١٧١١٢٢١٧٨٠٤٧٥١٢٨٨٤٣١٧٨٦٠٦١٤٣٢١ / ١٤١٨

١٤١٨١٢٤٨١٩٣٢٥١٨٩٢٩٦٤٣٥٨٥١٧٥٠١٦٦٦٨ / ١٤١٩

١٤١٩١٢١٩١٩٠٦٥٢٥٨٣٢٥٥٣٩٦٠١٦٩٥١٧٢٩٣ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٣٠٠٢٠٨٤٥٥٨٦٣٦٠٧٤٢٢٢٢١٢٦١٨٩٢٥ / ١٤٢١

١٤٢١١٣٢٠٢١٣٤٥٩٧٧٤٢٦٧٤٥٩٥٢٣٨٨٢٠٦٨١ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٣٥٥٢٢٢٠٦٥٤٤٤٥١٨٤٥٠٩٢٧٧٢٢١٩١٨ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٣٢٢٥٤٧٠٠٦٤٩٧٧٤٥٠٠٣٢٠٩٢٣٣٥٩ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٨٢٢٣٣٩٧٨٩٥٥٤٩٥٤٦٠٥٣٣٤٤٢٥١٦٠ / ١٤٢٥

١٤٢٥١٥٠٤٢٤٢٨٨٤٤٧٦١٢٣٤٥٨٠٣٧٥٥٢٦٨٣٧ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٦٨٧٢٥٥٠٩٠١١٦١٣٥٥٦٨٢٢٨٩٩٢٧٩٦٤ / ١٤٢٧

١٤٢٧٥٤١٠٥٣٩٥٥٥١٧٥٦٤١٣٨٠٨١٨٤٩٢٧٦٢٠ / ١٤٢٨

١٤٢٨١٨٧٨٣٠٢٨٩٣٣٤٤٨٤٨٨٤١٦٩١٩٢٨٤٢٣ / ١٤٢٩

١٤٢٩٢١٤١٤٠٠٧٩٩١٣٥٦٧٥٨٨٠٨١٠٨٢٣١٦٢٦ / ١٤٣٠

١٤٣٠٢٥٩٠٤٣٦٥١٤٣٧٥١٠٢٢٤١٥٦٩٨٢٢٧٦٤٩٥٢٨ / ١٤٣١

المصدر: وزارة التعليم العالي.

جدول رقم (٧) : التعليم العالي
تدريس  عدد اعضاء ھيئة ال
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١٤٠٥/١٤٠٤٢٥٤٤٠٢٧٦٣٥٢١٥٣٣٣٣٩٢٩٤٢٠٤١٣

١٤٠٦/١٤٠٥٢٤١٣٩٦٠٦٥٤٨١٦٩٣٤٦٩٩٤١٢١٢٠٥

١٤٠٧٣٣٢٤٦٥٣٧٣٨٣٢٦٦٤٨٠٧٣٧٨٢٠٤٩٢

١٤٠٨٨٨٧٥٣٦٢٧٧٥٥٤٢٢٦٨٢٩٢٤٢٢٤٣٥٠

١٤٠٩١٤٠٣٦٢٤٣٧٩٨٠٣٧٠٩٣٠٩٥٣٤٢٦٤٦٠

١٤١٠٢٢٤٧٦٨١٥٧١٩٨٣٩٩٩٨٩٩٤٣١٢٧٠٧٩

١٤١١٣٣٧٩٧٣٧٥٧٠٢٥٤٠٨١٠٥٠٩٥٦٤٢٨٨٠١

١٤١٢٤١١٩٧٩٢٩٧٣٥١٥٠٦١١٣١٨٨٤٢٢٩٨٧٨

١٤١٣٥٧٠٣٨٢٤٥٨٥٠١٧٠٢١٤٩٨٩٥١٢٣٤١٦١

١٤١٥/١٤١٤٦٦٤٨٨٦٧٢١٠٣٣٥٧٧٤١٦٦٠٨٨٧٨٣٦٩٦٧

١٤١٦/١٤١٥٧٢١٤٨٥٥٨١٠٩٩٥٧٣٧١٧٣٨٨٨٤١٣٨٠٨٣

١٤١٧/١٤١٦٦٩٩٩٨٠٤٥١٠٩١٦٨٢١١٩٥٦٨٢٨٢٣٧٠١٩

١٤١٨/١٤١٧٧٦٢٩٧٨١٦٩٥٥٤٨٣٩٢٠٧٣٧٤٥٨٣٥٣٦٩

١٤١٩/١٤١٨٨٨٨٠٧٧٦٦٨٢٢٨٦٧٠٢١٧٨٩٥٧٣٣٧٢٩٥

١٤٢٠/١٤١٩١٣٩٩٨٩٥٦١٧٢٩٤٦٣٩٢٣٠٨١٢٣٨٧٤٦١٨٧

١٤٢١/١٤٢٠١٩٦٣٥٩٤٧٠٦٩٠٩٤٤٩٢٤٣٠١١١١١٥٠٠٠٤

١٤٢٢/١٤٢١٢٢٨٣٥١١٠٠٦٧١٧٩٣٢١٢٦٩٣١١٦٥١٥٥٦٨٥

١٤٢٣/١٤٢٢٣٠٠٦٠١١٥٩٠٧٧٩٤٣٠٣٢٩٨٧١٣٣٣٢٦٦٠٦٦

١٤٢٤/١٤٢٣٣٣٨٧٦١١٨٩٠٧٦٦٠٣١١٣١٧١١٣٨٤٧٧٠٧٥٥

١٤٢٥/١٤٢٤٣٩٥٣٩١٢٢٦٤٧٢١٢٢٥٩٣١٤٥١٣٤٤١٧٥٨٦٠

١٤٢٦/١٤٢٥٤٠٥٨٦١٢٠٠١٦٠٥٢٢٥٣٢٧٤٨١٢٤٦١٧٤١٠١

١٤٢٧/١٤٢٦٤٠٣٦٠٧٨١٩٣٣٤٢١٣٤١٨٣٥١٣٩٠٩٦٧٣٩٩
*١٤٢٨/١٤٢٧٥٤٦٧٢٣٨٣٦١٦٢٣٤١٨٨٧١٥٤٠٣٧٦٤٦٢

١٧٤٣٠٨٣٣٤٧--------١٤٢٩/١٤٢٨٦٥٩١٧

١٧٦٠٧٨٦٦٧٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٦٩٠٦٨

١٦٠١٢٨٥٣٨٦--------١٤٣١/١٤٣٠٦٩٣٧٤

١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.   *  الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام

**  تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.

ھني. المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والم

جدول رقم (٨) : التعليم التقني والتدريب المھني
بة إجمالي عدد الطل

   المعاھد** 
المجموعالزراعية

  معاھد ** 
المراقبين 
الفنيين

معاھد 
التدريب  
المھني

المعاھد ** 
الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

الكليات 
التقنية السنـــــة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٧

١٤٠٥/١٤٠٤٦٢١١١٢١٦٤٧٣٤١٣٣٦٣٩٤٩٣٨٢

١٤٠٦/١٤٠٥٧١٨٥٢١٦٨٣٤٦١١٢٦٩٩١٩٧٥٥

١٤٠٧٦٣١٠٥١١٤٧٤٢٩١٢٠٥٥٤٥٨٢٨٢

٥٧٣٤٨٥٢٧-١٤٠٨١٠٠٩١٦١٧٣٥٤٢

١٤٠٩٤٤٧١١٣٨١٩٣٠٦٤١٧٤٧٠٨٩١٠٨٤٢

١٤١٠٤٧٩١٤٨٩١٨٥٦١٣٣٢٥٩٦٧٩٧١١٠١٣

١٤١١٥٩٠١٧٣٥١٩٤٩٧٩٣٠٢٦١٢٤١٠٧٧٩

١٤١٢١٢٤٨١٩٦٠١٧٩٧٩٠٢٩٧٥٩١١١١٣٠٣

١٤١٣١٣٥٤١٨٣٤١٥٥٣١٣٣٢٧٨٦٣٥٥١١٥٠٧

١٤١٥/١٤١٤١٧٠٦١٩٥٤١٨٩٥١٥٠٣٣٦٦١٩٨١٢٢٣٩

١٤١٦/١٤١٥١٩٦٧٢٠٦٩٢٤٢٥١١٩٤٧٨٦٠٦٠١٣١١٨

١٤١٧/١٤١٦١٩٠٩٢٠٦٠٢٥٥٦٢٠٥٥١٩٥٢٥١١٢٥٠٠

١٤١٨/١٤١٧١٩١٦١٨١٩٢٦٤٩١٩٥٤٨٧٥٥٤٤١٢٦١٠

١٤١٩/١٤١٨١٨٩٠١٦٣٥٢٨٦٢١٩٤٥٦١٤٧٤٩١١٨٩١

١٤٢٠/١٤١٩١٧٦٠١٤٢٠١٩٧١٢٠٣٥٧٦٥٩٩٤١١٩٢٤

١٤٢١/١٤٢٠٢٢٤٢١٧٣٤١٧٣٠١١٦٦٤٦٥٦٦٧١٢١٣٥

١٤٢٢/١٤٢١٣٨٤٥٢٣٠١١٧٧٥١٢٤٦٥٩٥٥١٨١٤٢٢٢

١٤٢٣/١٤٢٢٤٧٨٤٢٢٤٣١٧٨٢٧٤٧١١٦٦٠٦١٦٢٠٠

١٤٢٤/١٤٢٣٧٣١٠٢٧٥١١٨٨٥٤٩٨١٠٦٥٥٥١٩٣٦٠

١٤٢٥/١٤٢٤١٠٩٦٤٣١٧٤٢٠٣٠٨٦٩٥٦٦٣١٣٢٣٥٢٣

١٤٢٦/١٤٢٥١٠٠٥٦٣٥٣٩٢١٦٠٨٨٨٨٠٧٧٩٦٢٤٥١٩

١٤٢٧/١٤٢٦١١٢٦٧٣٨٥٤١٥٨٦٩٠٩٢٨٧٦٧٥٢٥٤٠٠

١٠٧٠٧٢٣١٣٣--------١٤٢٨/١٤٢٧١٢٤٢٦

٧٩٦٦٢٠٧١٦--------١٤٢٩/١٤٢٨١٢٧٥٠

*٨٠٤٣٢٥١٢٤--------١٤٣٠/١٤٢٩١٧٠٨١

  *  الكليات التقنية تشمل عدد الخريجات في المعاھد العليا التقنية للبنات.
**  تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.

 (-)   اليوجد خريجون لھذا العام بسبب تمديد فترة الدراسة من سنتين إلى ثالث سنوات بمعھد المراقبين الفنيين.
ھني. المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والم

جدول رقم (٩) : التعليم التقني والتدريب المھني
عدد الخريجين

المعاھد ** 
المجموعالزراعية

  معاھد ** 
المراقبين 
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

ية الكليات التقن
المعاھد ** 

الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

السنـــــة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٨

١٤٠٥/١٤٠٤٧٧٦٩٠٥٤١٤٢٨٣١٠٥٨٢٤٩١

١٤٠٦/١٤٠٥٧٨٧٦٠٥٥٤٤١٨٥١٠٦٩٢٥٨٧

١٤٠٧٩١٧٧٦٥٥١٤٤٨٢١١٠٨٢٦٥٢

١٤٠٨١٩٦٧٨٤٥٦٠٤٧٩١١٣٠٨٢٩٨٦

١٤٠٩٣٣٤٨١١٤٨٦٤٢١١٣١٣٠٣٣٠٨٩

١٤١٠٤٠٣٨٣٤٤٩٤٣٩١١٦١٢٨٨٣١٧٤

١٤١١٥١٠٨٨٢٥٠١٤٠١٣٠١١٧١٣٢٣٤

١٤١٢٥٧٣٩٦٤٥٢٥٥٠١٤٥١٢٥٨٣٥١٥

١٤١٣٩٥١١١٢٧٦٠٨٨٣٢٢٢١٤١٨٤٤٠٩

١٤١٥/١٤١٤٩١٣١١٢٦٦٦٠٩٤٢٤٠١٤٧٩٤٥١٢

١٤١٦/١٤١٥١١٣٤١١٨٠٧٢٢١١٤٢٨٣١٤٦٧٤٩٠٠

١٤١٧/١٤١٦١١٢٠١٢٤٧٦٥٠١١٧٣١٥١٤٨٢٤٩٣١

١٤١٨/١٤١٧١١١٨١٢٤٣٦٧٤١٢١٣٢٤١٤٧٤٤٩٥٤

١٤١٩/١٤١٨١٣٢٢١١٦٦٦٣٢١٢٢٣٦٣١٤٧١٥٠٧٦

١٤٢٠/١٤١٩١٤٦٧١١٦٧٥٨٧١٢١٣٧٥١٥٠٩٥٢٢٦

١٤٢١/١٤٢٠١٦٣٨١١٤٤٥٧٧١٢٥٣٨١١٣٤٩٥٢١٤

١٤٢٢/١٤٢١١٦١٧١١٧١٥٥١١٣٢٣٨٨١٣٦٢٥٢٢١

١٤٢٣/١٤٢٢١٩٨٧١٢٠١٥٤٢٥٤٣٨٥١٣٩٨٥٥٦٧

١٤٢٤/١٤٢٣٢٢١٥١٣٣٢٥٦٠٦٣٤٢٧١٥٢٤٦١٢١

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤٢٩١٢٧٧٥٢٥٥٩٤٠٠١٥٢٦٦٢١٦

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨٤٢١٢٠٨٤٥٧٥٦٣٣٨١٤٧٤٦٣٧٥

٢٨٨٢٧٣٧١--------١٤٢٧/١٤٢٦٤٤٨٩
*٣٠٩١٧٠٤٥--------١٤٢٨/١٤٢٧٣٩٥٤

٢٧٠٣٧٠٩٨--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٣٩٥

٢٤٩٧٦٣٨٥--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٨٨٨

٢٥٨٦٧٠٢١--------١٤٣١/١٤٣٠٤٤٣٥

    *  الكليات التقنية تشمل عدد أعضاء ھيئة التدريس في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.

 ** تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ. 
ھني. المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والم

جدول رقم (١٠) : التعليم التقني والتدريب المھني
عدد أعضاء ھيئة التدريس

 الكليات 
التقنية

المعاھد ** 
الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

المعاھد ** 
المجموعالزراعية

  معاھد ** 
المراقبين 
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

السنـــــة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٥٩

١٤٠٥/١٤٠٤١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٦/١٤٠٥١٨١١١٣٢٤٤٨

١٤٠٧١٨١١١٣٢٥٤٩

١٤٠٨٤٨١١١٣٢٨٥٥

١٤٠٩٤٨١١١٣٢٩٥٦

١٤١٠٦٨١١١٣٢٩٥٨

١٤١١٦٨١١١٣٣٠٥٩

١٤١٢٦٨١١١٥٣٠٦١

١٤١٣٦٨١٥٢٥٣٠٦٦

١٤١٥/١٤١٤٦٨١٥٣٥٣٠٦٧

١٤١٦/١٤١٥٦٩١٥٣٥٣٠٦٨

١٤١٧/١٤١٦٦١٠١٦٣٥٣٠٧٠

١٤١٨/١٤١٧٦١١١٦٤٥٣٠٧٢

١٤١٩/١٤١٨١٠١٢١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٠/١٤١٩١١١٢١٦٤٥٣٠٧٨

١٤٢١/١٤٢٠١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٢/١٤٢١١٢١٠١٦٤٥٣٠٧٧

١٤٢٣/١٤٢٢١٧١٠١٦٤٥٣١٨٣

١٤٢٤/١٤٢٣٢٠١٠١٦٣٥٣٢٨٦

١٤٢٥/١٤٢٤٢٤١٠١٦٣٥٣٤٩٢

١٤٢٦/١٤٢٥٢٨١٠١٦٣٥٣٤٩٦

١٤٢٧/١٤٢٦٣٣١٠١٦٢٥٤٧١١٣

 *١٤٢٨/١٤٢٧٣٨٩١٢١٥٥٢١١٧

٥٧١٠١--------١٤٢٩/١٤٢٨٤٤

٦٢٩٧--------١٤٣٠/١٤٢٩٣٥

٦٣١١٢--------١٤٣١/١٤٣٠٤٩

  *  الكليات التقنية تشمل عدد الطالبات في المعاھد العليا التقنية للبنات إبتداًء من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.

**  تم تطوير برامجھا إلى كليات تقنية من عام ١٤٢٧/ ١٤٢٨ھـ.

ھني. المصدر: المؤسسة العامة للتدريب التقني والم

جدول رقم (١١) : التعليم التقني والتدريب المھني
عدد الكليات والمعاھد

المعاھد ** 
المجموعالزراعية

  معاھد ** 
المراقبين 
الفنيين

  معاھد 
التدريب 
المھني

ية الكليات التقن
المعاھد ** 

الثانوية 
الصناعية

  المعاھد ** 
الثانوية 
التجارية

السنـــــة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٦٠

٨٢٤--١٣٩٩٨٢٤
٨٨٩--١٤٠٠٨٨٩
١٤٠١٩٣٥٦٤٩٩٩
١٤٠٢٩٧٣١٠٥١٠٧٨
١٤٠٣١٠٨٤١٦٤١٢٤٨
١٤٠٤١١١٩١٨٤١٣٠٣
١٤٠٥١٣٠٦٢٢٤١٥٣٠
١٤٠٦١٤٣١٢٢٦١٦٥٧
١٤٠٧١٤٣٨٢٧٤١٧١٢
١٤٠٨١٤٧٧٣١٣١٧٩٠
١٤٠٩١٦٣٩٣٥٠١٩٨٩
١٤١٠١٦٦٨٣٩٢٢٠٦٠
١٤١١١٦٩٢٤٠٩٢١٠١
١٤١٢١٧٠٢٤٦٤٢١٦٦
١٧٠٧--١٤١٣١٧٠٧
١٤١٤١٧١٩٥٥٢٢٢٧١
١٤١٥١٧٢٥٥٩١٢٣١٦
٥٩٨٥٩٨--١٤١٦
١٤١٧١٧٣٧٦١١٢٣٤٨
١٤١٨١٧٥١٦٢٢٢٣٧٣
١٤١٩١٧٥٦٧٠٦٢٤٦٢
١٤٢٠١٧٦٦٧٠٨٢٤٧٤
١٤٢١١٧٨٦٧٤٤٢٥٣٠
١٤٢٢١٧٩٢١٠٥٩٢٨٥١
١٤٢٣١٨٠٤٩٧٣٢٧٧٧
١٤٢٤١٨٢٤١,٠٤١٢٨٦٥
١٤٢٥١٨٤٨١٠٤٣٢٨٩١
١٤٢٦١٩٠٥١٠٥٥٢٩٦٠
١٤٢٧١٩٢٥١٠٥٧٢٩٨٢
١٤٢٨١٩٢٥١١٥٢٣٠٧٧
١٤٢٩١٩٨٦١٨٧١٣٨٥٧
١٤٣٠٢٠٣٧١٩٤٤٣٩٨١

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

جدول رقم (١٢) : عدد المراكز الصحية و المستوصفات الخاصة في القطاع الصحي

صة المجموع عدد المستوصفات الخا السنـــــة
 مراكز الرعاية الصحية بوزارة 

الصحة



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٦١

األسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفياتاألسّرةالمستشفيات

٦٧١٠٩٧٨--------١٣٩٩٦٧١٠٩٧٨
٢٤٨٣٦٩١٤٤٥١------١٤٠٠٦٩١١٩٦٨
٢٨٢٦٨٥٩٨١٥٧٥١----١٤٠١٧٠١٣٠٦٦
٣١٣٢٦٤١٠٣١٧٥٩٧----١٤٠٢٧٢١٤٣٣٣
٥٠٥٥٣٢٣٤٤٠١٠٦٢٣٨٨٢--١٤٠٣٧٤١٥٣٨٧
٥٤٣٢٣١٣٤١٢١١٧٢٦٨٠٥--١٤٠٤٨٦١٧٩٦١
٦١٧٠٤٠٣٩٩٣١٤٥٣٠٩٥٩--١٤٠٥١٠٥٢٠٧٩٦
٦٢٨٣٤١٤٤٧٤١٨٢٣٤٦١٩--١٤٠٦١٤١٢٣٨٦٢
٦٤٣٧٤٣٥٠١٩٢٠٠٣٧٣٥٨--١٤٠٧١٥٧٢٥٩٠٢
٦٥٧٧٥٥٥٩٥٦٢١٧٣٨٨٤٨--١٤٠٨١٦٢٢٦٣١٥
٦٥٩٢٦١٦٤٤٥٢٢٣٣٨٩٥٥--١٤٠٩١٦٢٢٥٩١٨
٦٩٣٧٦٤٦٦٨٠٢٢٧٣٩٤٥٢--١٤١٠١٦٣٢٥٨٣٥
٧١٢٩٦٦٦٦٨٠٢٣٢٤٠٦٧٥--١٤١١١٦٦٢٦٨٦٦
٧٢٨٥٧٢٦٩٨٨٢٤٢٤١١٥١--١٤١٢١٧٠٢٦٨٧٨
٧٣٣٨٧٥٧٤٧٧٢٤٩٤١٧٨٩--١٤١٣١٧٤٢٦٩٧٤
٨٣٥٧٧٢٦٥٩٢٢٤٥٤١٨٢٧--١٤١٤١٧٣٢٦٨٧٨
١٤١٥١٧٥٢٦٧٣٧٣٩٨٥٦٣٧٤٦٦١٦٢٨٨٤١٩١٦
١٤١٦١٨٠٢٧٠٥٨٣٩٨٧٩٤٧٥٦٨٧٦٢٩٤٤٢٧٢٨
١٤١٧١٨٢٢٧٤٢٨٣٩٨٩٧٠٨٤٨١٨٥٣٠٥٤٤٥٨٣
١٤١٨١٨٦٢٧٧٩٤٣٩٩١١٩٨٧٨٤٩١٣١٢٤٥٤٠٤
١٤١٩١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٨٩٨٧٦٦٣١٦٤٥٧٩٩
١٤٢٠١٨٨٢٧٨٦٤٣٩٩١٦٩٩١٨٨٨٦٣١٨٤٥٩١٩
١٤٢١١٩٠٢٨١٤٠٣٩٩٣٧٦٩٤٩١٠٦٣٢٣٤٦٦٢٢
١٤٢٢١٩٣٢٨٢٦٨٣٩٩٤١٣٩٩٩٣٣٧٣٣١٤٧٠١٨
١٤٢٣١٩٥٢٨٥٢٢٣٩٩٦٠٤١٠٥٨٩٥٤٣٣٩٤٧٠٨٠
١٤٢٤٢٠٠٢٨٧٥١٤٠١٠٣٠٠١١٠١٠١٣٣٣٥٠٤٩١٨٤
١٤٢٥٢٠٠٢٨٧٥١٣٨٩٩٧٥١١٣١١١٣٥٣٥١٤٩٨٦١
١٤٢٦٢١٣٣٠٣١٧٣٨١٠١٥٦١٢٣١٢٥٤٧٣٧٤٥٣٠٢٠
١٤٢٧٢١٨٣٠٦١٧٣٩١٠٢٥٧١٢٧١٢٥٩٠٣٨٤٥٣٤٦٤
١٤٢٨٢٢٥٣١٤٢٠٣٩١٠٨٢٨١٢٣١١٢٧١٣٨٧٥٣٥١٩
١٤٢٩٢٣١٣١٧٢٠٣٩١٠٨٠٦١٢٣١١٣٦٢٣٩٣٥٣٨٨٨
١٤٣٠٢٤٤٣٣٢٧٧٣٩١٠٨٢٢١٢٥١١٨٣٣٤٠٨٥٥٩٣٢

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

جدول رقم (١٣) : عدد المستشفيات واألسّرة

المجموع خاصالجھات الحكومية األخرى وزارة الصحة القطاع ال
السنـــــة
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ممرضينأطباءممرضينأطباءممرضينأطباءممرضينأطباء

١٣٩٩----------------
٣٧٩٣٦٨٥٩--------١٤٠٠٣٧٩٣٦٨٥٩
١٤٣٦٢٠٦٢٦٠٥٤١١١١٣----١٤٠١٤٦١٨٩٠٥١
١٩٦٦٣٤٢٢١٩٦٦٣٤٢٢--------١٤٠٢
١٤٠٣٦٤٥٣١٢٣٦٧٢٣٠٨٤٢٥٥٢٦٣٤٤٥٤٨١١٣٩٥٢١١٧٠
١٤٠٤٧٤٩٠١٤٩١٩٣٣٦٩٨١٧١٣٠٣٤٤٧٢٢١٣٨٩٣٢٧٨١٢
١٤٠٥٩٢٥٧٢٠٧٠٧٢٨٧٣٥٦٣٠٢٩٤٢٣٤٢٤١٥٠٧٢٢٩٧٦١
١٤٠٦١٠٣٥٩٢٤٥٢٨٣٥٧٥٨٣٨١٣٥٩٤٥١٦٦١٧٥٢٨٣٨٠٧٥
١٤٠٧١١٣٢٦٢٥٩٨٦٣٦٥٤٨٥٥١٣٥٥١٥٩٨٣١٨٥٣١٤٠٥٢٠
١٤٠٨١١٩٤٠٢٧١٦٩٤٢١٤٩٢٠٠٤٣٣٠٧٥٩٤٢٠٤٨٤٤٣٩٦٣
١٤٠٩١٢٦١٧٢٨٢٦٦٤٢٩٨٩٢٥٥٤٩٩٢٨٣١٩٢١٩٠٧٤٥٨٤٠
١٤١٠١٢٩٥٩٢٩١٢٤٤٦٥٨١٠٢٤٥٥٤٦٠٨٦٩٧٢٣٠٧٧٤٨٠٦٦
١٤١١١٤٠٨٢٣٠٧٩٩٤٨٣٩١٠٦٥٤٥٧٨٨٨٤٩٠٢٤٧٠٩٤٩٩٤٣
١٤١٢١٣٩٠٠٣٢٢٢٩٤٧٢١١١٤٢٢٦٦٥٧١٠٢١٦٢٥٢٧٨٥٣٨٦٧
١٤١٣١٤٥٥٤٣٣٣٧٣٥٠٧٦١٢٤٨٥٨١٣٥١١٢٣٢٢٧٧٦٥٥٧٠٩٠
١٤١٤١٥١٢٥٣٥٦٨٧٦١٧٦١٥٦٢٢٧٩٢٦٩٩٣٧٢٩٢٢٧٦١٢٤٦
١٤١٥١٥٤٧٦٣٥٢١٩٦٥٣٩١٥٥٣٤٨٢٩١٩٩٨٣٣٠٣٠٦٦٠٧٣٦
١٤١٦١٥٢٦٦٣٤٩٤٧٦٧٩٦١٥٦٧٩٨٤٨٢١٠٥٨٨٣٠٥٤٤٦١٢١٤
١٤١٧١٤٧١٧٣٤٧٣٩٦٨٠٦١٦٤٤٧٨٨٩١١٠٨٠٠٣٠٤١٤٦١٩٨٦
١٤١٨١٤٤٠٧٣٦١٠١٦٨٥٣١٧٠٨٠٩٠٢١١١٦٠٩٣٠٢٨١٦٤٧٩٠
١٤١٩١٤٧٨٦٣٦٣٤٠٦٨٩١١٦٩٢٠٩٨٢٥١٢٢٦٦٣١٥٠٢٦٥٥٢٦
١٤٢٠١٤٩٧٠٣٧١٢٦٧١٩٩١٧٢١٢٩٠٥٣١٢٦١٠٣١٢٢٢٦٦٩٤٨
١٤٢١١٤٩٥٠٣٦٤٩٥٧٥٨٨١٧٦٦٤٩٤٤٥١٣٢٦٢٣١٩٨٣٦٧٤٢١
١٤٢٢١٦١١١٣٧٦٦٦٧٤٣٩١٧٣٤٩٨٩٠٦١٣٣٢٦٣٢٤٥٦٦٨٣٤١
١٤٢٣١٦٦٤٥٣٧٩١٨٨٤٠٦١٩٤٨٧١٠٧١٧١٣٩١٣٣٥٧٦٨٧١٣١٨
١٤٢٤١٧٦٢٣٣٨٠١٩٩٣٣١٢٠١٤٢١١٥٤٢١٥٩٥٣٣٨٤٩٦٧٤١١٤
١٤٢٥١٨٦٢١٤١٣٥٦٨٨٥٦١٩٤٢١١٢٧٨٨١٧٨١٠٤٠٢٦٥٧٨٥٨٧
١٤٢٦٢٠٢١٩٤٢٦٢٨٩٣٤٣١٩٩١٣١٣٧٨٦١٧٤٥٣٤٣٣٤٨٧٩٩٩٤
١٤٢٧٢١٢٦٥٤٤٣٩٥١٠٢٣٣٢٠٤٨٨١٤٠٩١١٨٩٨٥٤٥٥٨٩٨٣٨٦٨
١٤٢٨٢٢٦٤٣٥١١٨٨١٠٨٠٨٢١٤٦٢١٤٤٦٨٢١٠٨٥٤٧٩١٩٩٣٧٣٥
١٤٢٩٢٤٨٠٢٥٥٤٢٩١١٥٩٢٢٣٥٣٦١٦٤٤٤٢٢٣٣٣٥٢٨٣٨١٠١٢٩٨
١٤٣٠٢٥٨٣٢٦٣٢٩٧١٢٣٠٤٢٤٢٥٣١٦٧٦٧٢٣٣٠٨٥٤٩٠٣١١٠٨٥٨

 (--)  غير متوفر.

جدول رقم (١٤) : عدد األطباء والممرضين

المجموع

المصدر: وزارة الصحة.

خاصالجھات الحكومية األخرى وزارة الصحة القطاع ال
السنـــــة
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٢٦٤٤----١٤٠٠٢٦٤٤

٥١٣٧----١٤٠١٥١٣٧

١٤٠٢--------

١٦٢٤٧٢١٢--١٤٠٣٥٥٨٨

١٤٠٤٧٩٦٣٣٩٢٨١٨٩٩١٣٧٩٠

١٣٢١٩--١٤٠٥١٠٠٨٦٣١٣٣

١٤٠٦١١٥١٣٤٢١٦٢٣٣٣١٨٠٦٢

١٤٠٧١٢٧٩٣٤٢٨٤٢٥٩١١٩٦٦٨

١٤٠٨١٤٠١٣٥٩٤٢٢٧٥٦٢٢٧١١

١٤٠٩١٥١٢٥٦٥١٨٣٥٤٩٢٥١٩٢

١٤١٠١٥٣٢٩٦٦٩٦٣٧٠٤٢٥٧٢٩

١٤١١١٧٣٨٣٧٣٤٥٣٨١١٢٨٥٣٩

١٤١٢١٧١٩٥٦٨٠٦٤٣١٩٢٨٣٢٠

١٤١٣١٨٥٢٨٧٦٥٩٥٦٥٣٣١٨٤٠

١٤١٤١٩٣٢٥٨٩٥٨٣٨٨٤٣٢١٦٧

١٤١٥١٩٩٧٣٩١٩٧٣٨٧٧٣٣٠٤٧

١٤١٦٢٠٢٥٠١٠٠١٤٤٠١٣٣٤٢٧٧

١٤١٧٢٠١٣١٩٣٠٢٦٥٤٠٣٥٩٧٣

١٤١٨٢٠٦١٥١٠٤٥٧٧٦٢٨٣٨٧٠٠

١٤١٩٢٢١٨٨١٠٥٠٢٩٠٧٣٤١٧٦٣

١٤٢٠٢٣٠٧٣١٠٧٢٢٦٦٢٧٤٠٤٢٢

١٤٢١٢٢٢٥٥٩٨٦٧٦٣٩٧٣٨٥١٩

١٤٢٢٢٣٠٦١١٠٩٤٦٩٨٦٥٤٣٨٧٢

١٤٢٣٢٣٢٨٩١١٦٣٩٥٤٠٧٤٠٣٣٥

١٤٢٤٢٣٣٦٩١٤٠٤١٧١٤٨٤٤٥٥٨

١٤٢٥٢٢٩٦٩١٣٨٤٣٨٠٤١٤٤٨٥٣

١٤٢٦٢٤٢٣٩١٤٦٧٣٧٠٦١٤٥٩٧٣

١٤٢٧٢٦٠٧٥١٥١٩٢٧٨٧٢٤٩١٣٩

١٤٢٨٢٧٩٥٨١٦١٦٢٧١٦٨٥١٢٨٨

١٤٢٩٣٠٢٨١١٧١٨٣٨٤٦٢٥٥٩٢٦

١٤٣٠٣٤٠١٤٢٠١٦١٩٨٣٣٦٤٠٠٨

 (--)  غير متوفر.

المصدر: وزارة الصحة.

 جدول رقم (١٥) : عدد الفئات الطبية المساعدة

المجموع خاص الجھات الحكومية األخرى السنـــــة وزارة الصحة القطاع ال
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(  ألف ھكتار )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤ المجموع المجموع

١٢٣٤

١٩٧١٣٠٨٢٥٣٠١٠٠٣٠١١٠٠٣٤٤٣٤١٤١٩
١٩٧٢٣٩١٥٨١٤١٥٢١٥٦١١٠٢٩٣٦٣٢٢٥٤
١٩٧٣٣١١٧١٣٩١٦٧٢٠١٧٠١٨٣٨٢٩٢٨٦
١٩٧٤٨٣٣٦٢٧٦٦١٠٣٤١٤١٧٠٥٥٦٨٦٣٦٠١
١٩٧٥٦٢٣٦٢٣٧٣٧٢٣٤٧٢١٠٥٦٦٤٤٥٥١١
١٩٧٦٧٤٣٣٣٠٢١٠١٠٤٤٣٢١٦٠٤٨٧٢٣٤٥٨٦
١٩٧٧٧٢٣٢٢٧٣٦٨٣٣٩٤١٨٠٥٣٦٤٤٦٥٥٧
١٩٧٨٦٠٣٤٣٠٢١٨١٤٠٦١٦٠٤٤٦٩٤١٥٦١
١٩٧٩٦٧٣٣٣١٩٥٩٢٤٣٤١٧٠٥٢٧١٤٢٦٠١
١٩٨٠٦٧٣٠٣٥٠٢٤٢٤٥٥١٨٠٥٣٧٢٢٩٦٠٩
١٩٨١٧٤١٢١٧٣٨٨٢٢٧٦١٣٠٤٥٧٣٤١٤٣٥
١٩٨٢١٥١١١٩٦١٣٢٢٦٤٢٠٠١٠٠٧٨١٥٥٥٩٧
١٩٨٣٢٤٥١٠٥٩١١٤٣٢٠١٩١٦٩٧٠٢٧٣٧٣١
١٩٨٤٤٠٤٣٣٨٠١٤٤٥٠٢٧١٨٩٧٣١٧١٧٨٣
١٩٨٥٥٨٧٢٣٧١٢٣٦٣٤٢٥١٩٣٧٥١٤٥٩٤٦
١٩٨٦٥٦٦٣٣٨٢٣٢٣٦٤٣٢٤٢٨٧٧٨١٣٩٩٤٧
١٩٨٧٦٠٢٥٦٧٢٣٨٤٧١٨٢٣٢٩٩٨٢١٦٣١٠٦٢
١٩٨٨٧٢٦٦١١٥٢٤٥٣٨٩٨٢٣٢٩٨٨٢١٦٨١٢٤٥
١٩٨٩٧٨٠٦١٢١٢٥٤٤٩٦٨٢٢٢١٠٥٨٨١٦٦١٣٢٦
١٩٩٠٧٧١٨١٣٨٢٥٦٤٩٧٨٢٥٣١٠٩٩١٢٠١١٣٧٩
١٩٩١٨٩٦٦١٢٤٢٦١١١٠٩٠٢٣٤١٠٦٩٦٢٢٧١٥٢٠
١٩٩٢٩٢٤٦١٢٧٢٦٢٣١١٢٥٢٥٦١٢٤١٠٣٢١٩١٥٧١
١٩٩٣٧٦٤٦١٤٦٣٢١٢٣١١٣٣٢٦٩١٢٥١١٣٢٢٦١٥٩٦
١٩٩٤٥٨٢٧١٦٢٣٣١٦٢١٠٧١٢٥١٣١٣٤١١٨٢٧٣١٥٩٦
١٩٩٥٣٦٩٨١٨١٣١٤٥٣٧٠٨٢٨١٩١٥٩١٣٠٣٠٥١٣٠٢
١٩٩٦٢٧٤٨١٨٤٣٩٥٣٥٦٦٢٨١٨١٥٦١٣٩٣١٣١١٧٣
١٩٩٧٤٠٣٨١٨٢٣٥٩٢٦٥٩٣٠١٩١٦٢١٤٦٢٩٧١٢٦٣
١٩٩٨٣٨٥٨١٨٠٣٤٦٢٦٢٤٢٠١٦١٢٠١٤٨٢٣٩١١٣١
١٩٩٩٤٨٤٦١٥٥٤٤١٢٦٩٣١١١٦٩٢١٩٠٢٥١١٢٢٧
٢٠٠٠٤١٩٧١٥٩٦٢٦٢٦١٩١٢١٥٩٤١٩٣٢١٤١١٢٠
٢٠٠١٤٢٤٧١٧٨٥٤٥٢٦٦١١٩١٣١١٤١٩١٢٤٥١٢١٢
٢٠٠٢٤٩٩٧١٦٦٨٢٥٢٧٠٧١٨١٤١١٣١٩٣٢١١١٢٢٤
٢٠٠٣٥١٧٧١٤٢٩٢٣٢٦٩٩١٨١٤١١٤١٩٨٢٠٥١٢١٦
٢٠٠٤٥٢٣٥١٣٠١٤١٠٣٦٨٥١٧١٥١١١٢٠٩١٦٨١١٧٣
٢٠٠٥٤٨٩٤١٠٣٢٤٧٣٦٣٢١٧١٨١١٥٢١٧١٤٣١١٠٧
٢٠٠٦٤٦٨٤١٠٠٢٢٥٣٦٠٣١٤١٩١١١٢٢٤١٣٧١٠٧٤
٢٠٠٧٤٥٠٣٩٦٢٤٥٣٥٨٢١٥١٩١١٢٢٢٩١٥١١٠٧٥
٢٠٠٨٣٢٦٣١٠٤٢٩٤٣٤٦٩١٥١٨١٠٩٢٣٣١٦١٩٧٢
٢٠٠٩١٩٦٤٩٣٢٩٣٣٣٢٩١٥١٧١٠٧٢٣٩١٦٠٨٣٥

المصدر: وزارة الزراعة.

السمسم الطماطم

إجمالي الخضروات ، ومنھا إجمالي الحبوب ، ومنھا

جدول رقم (١٦) : مساحة المحاصيل الزراعية

الذرة 
الشعيرالشامية الدخن البطيخالقمح

إجمالي 
الفواكه، 
ومنھا 
التمور

إجمالي 
االعالف 
الخضراء السنـــة

 الذرة  
الرفيعة
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(  ألف طن )

اإلجمالي

١+٢+٣+٤المجموعالمجموعالسنـــة

١٢٣٤

٦٨٣٣٦٢٤٩٣١٧١٨--١٨٠٩٨--٩--١٩٧١٤٢٦١٢٤
١١٠١١١١٦٥٣٢٤٠٣٥٥١٣٥٨--١٩٧٢٣٩٨٥٣١٩
٣٩٩٣٥٥٣٤٤١٢١٢--١١٣١٨٢--١٩٧٣٦٤١٠٢٧١١١
١٩٧٤١٥٣١١١١٥٤١٥١٣٠٠٢٠١٢٦٧٤٤٣٤٤٥٦١٨٦٤
٨٨٤٤٥٨٣٢٢١٩٥٣--٢٨٩٣٠١--١٩٧٥١٣٢١١١٢٨٢١٧
١٩٧٦٩٣١٧١٥٣٧١٢٢٢٨٤١٦٥١٥٩٧٣٦٠٥٤١١٧٨٢
٧٤٤٣٨٩٤٧٤١٩٠٣--١٩٧٧١٢٥١٣١٣٩٤١٤٢٢٩٦١٩٧
١٩٧٨١٢٠١٣١٥٢١١٥١٣٠٣١٦٧٥٥٤٦٥٢٩٦٠١١٩٧٩
١٩٧٩١٤١١٥١٦٧٤١٣٢٣٤١١٩٥٤٧٠٥٥٢٥٦١١٢١٨٢
١٩٨٠١٤٢٩١٠٩١٥٢٢٦٨٢٠٠٣٧٥٦٤٧٠٣٨٨١٨٨٢
١٩٨١١٨٧٨٩١١٦١٢٩٥٢٣٢٤٧١٨٤٩٧٥٤٢٢٠٥٢
١٩٨٢٤١٧٥٦١١٥١٤٨٩٣٠٠٣١٢٩٢٥٠٩٢٣٥٨٤٦٤٨
١٩٨٣٨١٧٧٤٧١٢٢٨٧٧٢٦٤٩١٠٨٩٥٧٧٢٣٩٨٤٩٤١
١٩٨٤١٤٠٢٤٣٥١٢٤١٤٤٨٣٢٨٨١٣١٣٦٥٨٢٥١٨٥٩٣٧
١٩٨٥٢١٣٥٤٤٣١٤٣٢١٩١٣٣١٢٥١٤٤٣٦٨٧٢١٣٤٦٤٥٤
١٩٨٦٢٢٩٠٦٤٣١١٢١٢٢٤٦٣٣٢٧٢٨١٢٨١٧١٤٢٠٣٦٦٤٩٤
١٩٨٧٢٦٤٩٧١١٧٣١٥٤٥٢٩٣٥٤٢٧٣٦١٩١١٧٨١٢٤٠٥٨٠٣٢
١٩٨٨٣٢٦٧٩١٢٥٤٢٨٥٤٣٦٩٥٤٠١٣٦١٩٥٣٨١٨٢٣٩٥٨٨٦٠
١٩٨٩٣٤٥٢١١١٢٩٤٣٥٠٤٣٩٥٠٣٩٧٣٧١٨٩٥٤٨٩٢٢٩٤٨٦٢٨
١٩٩٠٣٥٨٠٩١٧١٤٣٧٢٢٤١٣٨٣٨٧٦٤١٩٠١٨٠٤٢١٠٦٨٩٤٨
١٩٩١٤٠٣٥٩١١٨٥٤٠٧١٤٥٧٦٣٦٨٧٧١٩٠٤٨٣٤٢٥١٤٩٨٢٧
١٩٩٢٤١٢٤١٠١٤٧٥٤١٧٢٤٧٠٥٤١٧٩٧٢٠٧٤٨٩٩٢٤٢٦١٠١٠٣
١٩٩٣٣٤٣٠١١١٧٥٦١٤٢١٢٥٠٤٥٤٣٣١٦٧٢١٨٢٩٥١٢٤٣٥١٠٦١٣
١٩٩٤٢٦٤٦١٢١٨٥٦٢٠١١٢٤٨٦١٤٤٢٢٣٨٢٢٨٩٩٨٨٢٧٨٤١٠٩٢٢
١٩٩٥١٦٤٨١٣٢٠٧٦٧٩٤٢٢٦٧١٤٧٩٣٧٥٢٦٩٣١٠٥٣٣٠٦٩٩٤٨٥
١٩٩٦١٢٠٠١٤٢١١٧٥٠٠٢١٩٣٤٤٥٨٣٤٩٢٦٣١١٠٩٢٣١٥٧٨٨١٤
١٩٩٧١٧٩٥١٣٢٠٩٦٣١٥٢٢٣٤١٤٧٨٣٣١٢٦٠٠١١٥١٢٩٢٩٩٠٢٠
١٩٩٨١٧٣٥١٢١٩٩٧٢٥٠٢٢٢٠٥٤١٩٣٤٧٢١٣٧١١٥٠٢٩٠٠٨٣٩١
١٩٩٩٢٠٥٧٧٢٠٥٢٣١٩٣٣٢٤٨٨٢٧١٤١٢١٨٩٦١١٣٣٣٦٠١٩١١٧
٢٠٠٠١٧٨٨٩٢١٢٤١١١٨٣٢١٧٢٣١٠٣٨١١٩٢٧١١٨٨٣٢٦٣٨٥٥٠
٢٠٠١٢٠٨٢١١٢٤٨٢٠٢٣١٢٢٥٩٤٣٩٦٣١٦٢١٠٧١٢١٠٣٠٩١٩٠٠١
٢٠٠٢٢٤٣٦٩٢٤٠٢٩١٣٨٣٢٨٥٦٤٠٩٣١٥٢١٣٧١٢٤١٢٧٠٨٨٩٤٢
٢٠٠٣٢٥٢٤٩٢٤٢٣٦١٣٨٢٢٩٥١٤٢٤٣١٨٢٢١٤١٣٣١٢٦٥٢٩١٤٩
٢٠٠٤٢٧٧٥٩٢٨٤٥٣٦٧٥٣١٩٤٤٨٠٣٣١٢٤٧٩١٤٥٤٢٦٣٣٩٧٦٠
٢٠٠٥٢٦٤٨٧٢٠٥٩١٤٧٥٣٠٠٤٤٩٦٣٦٤٢٥٧١١٥٥٤٢٤٦٣٩٥٩٢
٢٠٠٦٢٦٣٠٧٢٤٢١٢٦٣١٥٣٠٤٢٤٨٠٣٨٤٢٦١٧١٥٤٩٢٣٦٨٩٥٧٦
٢٠٠٧٢٥٥٩٦٢٣٣١٣٥٢٨٥٢٩٦٧٤٧٨٣٩٣٢٥٩٦١٥٨٢٢٦٨٨٩٨٣٣
٢٠٠٨١٩٨٦٧٢٥٢١٦٣٢٤٥٢٤٣٨٥٢٢٣٦٤٢٦٩٦١٦١٦٢٩٨٤٩٧٣٤
٢٠٠٩١١٥٢٨٢٤٤١٦١٢٠٥١٥٩٢٥٤٣٣٣٨٢٦٧٦١٦١٩٢٩٧٤٨٨٦٣

  (--)  غير متوفر
 المصدر: وزارة الزراعة .

إجمالي 
االعالف 
الخضراء

إجمالي الخضروات ، ومنھا

 الطماطم 

جدول رقم (١٧) : إنتاج المحاصيل الزراعية

إجمالي 
الفواكه ، 
وتشمل 
التمور

إجمالي الحبوب ، ومنھا

الذرة 
الرفيعة

الذرة 
السمسمالشعيرالشامية الدخن البطيخالقمح
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( ألف طن )

بيض المائدة الحليبإجمالي اللحومأسماكلحوم دواجنلحوم حمراءالسنـــــة

١٩٧١٢٢٧١٨٤٧١٧٢٥
١٩٧٢٢٥٨١٩٥٢١٨٩٦
١٩٧٣٧٣٨٢٠١٠١٢١٧٧
١٩٧٤٥٦١١٢٠٨٧٢٢٥٩
١٩٧٥٤٧١٤٢٠٨١٢٠٦١٢
١٩٧٦٤٧٢١١٩٨٧٢٣٤١٦
١٩٧٧٤٤٢٣١٧٨٤٢٥٣٢١
١٩٧٨٣٦٢٦١٨٨٠٣٠٩٢٧
١٩٧٩٣٨٣٠١٩٨٧٣٤٣٣٠
١٩٨٠٣٤٤٠٢٠٩٤٣٤٩٤١
١٩٨١٤٩٥٧٣٣١٣٩٢٣٥٤٩
١٩٨٢٦٥٨٦٣٧١٨٨٣١١٧١
١٩٨٣٧٥١٢٤٤٠٢٣٩٣٦١٩٨
١٩٨٤١٠١١٤٣٤٣٢٨٧٣٧٤١٠٤
١٩٨٥١٢٦١٧٧٤٥٣٤٨٤١٤١٣٢
١٩٨٦١٤٠٢٤٠٤٦٤٢٦٤٣٢١٣٧
١٩٨٧١٥٠٢٤٦٤٨٤٤٤٤٥٠١١٤
١٩٨٨١٥٧٢٦٦٥٠٤٧٣٤٥١١٠٣
١٩٨٩١٣٣٢٦٧٥٢٤٥٢٤٧٥١١٣
١٩٩٠١٣٤٢٧٠٥٢٤٥٦٥١٦١١٣
١٩٩١١٤٠٢٧٠٥٢٤٦٢٥٢٠١١٣
١٩٩٢١٤٠٢٨٨٤٩٤٧٧٥٤٨١٢٠
١٩٩٣١٤٦٣٢٤٥٠٥٢٠٥٨٧١٢٣
١٩٩٤١٥٠٣٦١٥٢٥٦٣٦٣٣١٢٧
١٩٩٥١٥٤٣٩٠٤٨٥٩٢٦٩٨١٣٢
١٩٩٦١٥٥٣٩٧٥١٦٠٣٧٤٩١٢٥
١٩٩٧١٥٧٤٥١٥٤٦٦٢٨١٦١٣١
١٩٩٨١٥٧٣٩٥٥٥٦٠٧٨٨٣١٣٦
١٩٩٩١٥٩٤١٨٥٢٦٢٩٩٣٧١٣٦
٢٠٠٠١٦٠٤٨٣٥٥٦٩٨١٠٣٩١٢٩
٢٠٠١١٦٠٥٢١٥٦٧٣٧١٠٦٧١٣٨
٢٠٠٢١٦٢٤٦٧٥٧٦٨٦١١٣٩١٣٨
٢٠٠٣١٦٥٤٦٨٦٧٧٠٠١٢٠٠١٣٧
٢٠٠٤١٦٧٥٢٢٦٧٧٥٦١٢٣٢١٤٥
٢٠٠٥١٦٩٥٣٧٧٥٧٨١١٣٣٨١٦٩
٢٠٠٦١٧٠٥٣٥٨١٧٨٦١٣٨١١٧٤
٢٠٠٧١٧١٥٠٨٩١٧٧٠١٤٣٦١٨٨
٢٠٠٨١٧٠٤٤٦٩٣٧٠٩١٦٩٠١٧٠
٢٠٠٩١٧١٤٩٤٩٦٧٦١١٧١٨١٩١

المصدر: وزارة الزراعة.

جدول رقم (١٨) : مؤشرات عن اإلنتاج الحيواني
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اإلبلاألبقارالضأنالماعزالسنـــة
إجمالي
الماشية

لدواجن* ا

٢٠٠٢٥٥٩٤١٠٣١٥٣٢٢٨١٤١٧٠٤٥٤٢٥

٢٠٠٣٥٤٧٨١٠٦٤٦٣٣٢٨٢٤١٧٢٨٠٤٢٤

٢٠٠٤٥٦٥٤١١٦٢١٣٦١٨٦٥١٨٥٠١٤٧٥

٢٠٠٥٥٦٤٣١٢١١٢٣٥٢٨٦٢١٨٩٦٩٥٣٦

٢٠٠٦٥٠٠٢١١٧٨٧٣٨٢٨٧٩١٨٠٥٠٥٣٢

٢٠٠٧٤٨٥٣١١٥٤٨٤١٣٨٦٩١٧٦٨٣٥٠٦

٢٠٠٨٤٣٩٣١٠٤٢٠٤٢٩٨٢٥١٦٠٦٧٤٤٤

٢٠٠٩٣٨٠٩٩٠٩٥٤٣٥٨١٠١٤١٤٩٤٩٣

*  مليون طير

( ألف رأس ) 

جدول رقم (١٩) : تقديرات أعداد الثروة الحيوانية والدواجن 
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السنة

صناعة 
المنتجات 
ية  الغذائ

والمشروبات

صناعة 
المنسوجات

صناعة 
المالبس

صناعة 
المنتجات 
الجلدية

صناعة 
الخشب 

والمنتجات 
الخشبية

صناعة 
الورق 
ومنتجاته

صناعة الطباعة 
والنشر واستنساخ 

وسائط األعالم 
المسجلة

صناعة المنتجات 
البترولية المكررة 
نووي والوقود ال

صناعة 
مواد  ال

والمنتجات 
الكيمائية

صناعة منتجات 
المطاط واللـدائن

صناعة منتجات 
المعادن الالفلزية 

األخرى

١٩٩٠٣٥٧٢٩٢٢٢٢٢٣٦٢٧٧٤٨١٦٥١٨٦٤١٦
١٩٩١٣٨١٣٢٢٧٢٦٢٥٦٣٧٩٤٩١٧٧٢٠٤٤٣١
١٩٩٢٤٠٩٤٤٣٧٢٨٢٩٧٠٨٤٥١١٨٩٢٤٥٤٥٣
١٩٩٣٤٤٦٤٧٤٢٣١٣٢٧٧٨٦٥٢٢١٠٢٧٢٤٨٣
١٩٩٤٤٧٦٥٢٤٢٣٦٣٥٩١٩٣٥٥٢٢٤٢٩٠٥١٦
١٩٩٥٤٩٣٥٨٤٥٣٦٣٩٩٧٩٨٥٦٢٣٨٣٠٤٥٣٧
١٩٩٦٥١٦٦٨٤٩٣٨٤٠١٠٥١٠٥٦٣٢٦٣٣١٨٥٥٦
١٩٩٧٥٣٦٧١٥٢٣٨٤٣١٠٨١٠٧٦٤٢٨٢٣٣٦٥٦٤
١٩٩٨٥٥٢٧٢٥٦٤٢٤٨١١٤١٠٩٦٤٢٩٩٣٥٠٥٧٣
١٩٩٩٥٦٨٧٢٥٨٤٢٥٠١١٧١١٠٦٨٣١٨٣٧٠٥٨٦
٢٠٠٠٥٨٣٧٧٦١٤٢٥١١٢٦١١٢٦٨٣٣٧٣٨٤٥٩٦
٢٠٠١٥٩٤٧٩٦٣٤٣٥١١٣٤١١٥٧٠٣٥٣٣٩٢٦١٠
٢٠٠٢٦١٢٨٠٦٦٤٥٥١١٣٤١١٥٧١٣٦٢٤١١٦١٩
٢٠٠٣٦١٨٨١٦٦٤٥٥١١٣٥١١٥٧١٣٦٩٤١٩٦٣٢
٢٠٠٤٦٣٠٨٢٦٦٤٥٥٣١٣٧١١٥٧٣٣٧٨٤٢٧٦٤٢
٢٠٠٥٦٣٥٨٢٦٧٤٥٥٣١٣٧١١٥٧٤٣٨٥٤٣٤٦٤٤
٢٠٠٦٦٤١٨٢٧٢٤٥٥٣١٣٩١١٥٧٤٣٩٤٤٣٥٦٥٥
٢٠٠٧٦٤٧٨٢٧٢٤٥٥٣١٣٩١١٥٧٤٣٩٤٤٣٥٦٥٨
٢٠٠٨٦٦٨٨٤٧١٤٥٥٢١٣٨١١٧٧٥٤٢٢٤٤٤٦٧٩
٢٠٠٩٧٢٠٨٧٧٥٤٧٥٣١٥٢١١٧٨٠٤٧٥٤٨٩٧٤٩
٢٠١٠٧٥٤٨٧٨٢٤٦٦١١٥٧١١٩٩٠٥٠٦٥٠٧٧٧١

جدول رقم (٢٠) : عدد المصانع القائمة
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السنة
الصناعات 
األساسية 
للمعادن

صناعة 
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

صناعة 
اآلالت 
والمعدات

صناعة آالت 
المكاتب 

والمحاسبة 
والحاسب 
اإللكتروني

صناعة اآلالت 
واألجھزة 

الكھربائية غير 
المصنفة في 
مكان أخر

صناعة معدات 
وأجھزة الراديو 

والتلفزيون 
واالتصاالت

صناعة األجھزة 
الطبيـة واألدوات 

البصرية 
والساعات 
بأنواعھا

صناعة 
المركبات ذات 

المحركات 
والمقطورات

صناعة 
معدات 
النقل 
األخرى

صناعة األثاث، 
وصناعات لم 

تصنف في مكان 
آخر

إعادة 
المجموعالتدوير

١٩٩٠١٦٦١٥١١٠٤٣٤٨١٢٨٥٩٥١٤٧٣٢١١٣
١٩٩١١٧٨١٦١١١٤٣٥٠١٤٨٦١٥١٥٧٣٢٢٤٨
١٩٩٢١٩١١٧٦١١٨٣٥٣١٥٩٦٥٧١٦٨٣٢٤٤٧
١٩٩٣٢٠١١٨٦١٣٣٣٥٩١٥٩٧١٧١٨٢٣٢٦٤٧
١٩٩٤٢١٢١٩٧١٤٨٣٦٢١٥٩٧٦٧٢٠١٣٢٨٤٣
١٩٩٥٢٢٤٢٠٦١٥٣٣٧٠١٦٩٨٢٧٢١٤٣٢٩٨٨
١٩٩٦٢٣٧٢٢٣١٦٢٣٧٥١٧١١٨٤٧٢٢٩٣٣١٧٢
١٩٩٧٢٤٦٢٣٤١٧٤٣٧٨١٧١١٩٠٧٢٣٨٣٣٣٠٢
١٩٩٨٢٥٢٢٤١١٧٨٣٨٣١٧١١٩٦٩٢٥٢٣٣٤٢٤
١٩٩٩٢٦٣٢٤٩١٨٤٣٨٤١٨١١٩٩١٠٢٦١٣٣٥٤٤
٢٠٠٠٢٧٢٢٥٤١٩٢٤٨٧٢٠١١١٠٣١٠٢٦٩٣٣٦٦٢
٢٠٠١٢٧٣٢٥٧٢٠٠٤٨٩٢٠١١١٠٥١٢٢٧٥٣٣٧٥٣
٢٠٠٢٢٧٤٢٦٣٢٠١٤٩٠٢٠١١١٠٩١٣٢٨١٣٣٨٣٥
٢٠٠٣٢٧٩٢٧٣٢٠٥٥٩٣٢٠١١١١٢١٣٢٨٥٣٣٩٠١
٢٠٠٤٢٨٢٢٧٥٢٠٧٥٩٤٢٠١١١١٤١٣٢٨٦٣٣٩٥٨
٢٠٠٥٢٨٦٢٧٨٢١١٥٩٤٢٠١١١١٥١٣٢٩٠٣٣٩٩٧
٢٠٠٦٢٨٧٢٨٠٢١٢٥٩٥٢٠١٢١١٧١٣٢٩٠٣٤٠٣٩
٢٠٠٧٢٨٧٢٨٠٢١٢٥٩٥٢٠١٢١١٧١٣٢٩٠٣٤٠٤٨
٢٠٠٨٢٩٦٢٨٨٢١٧٥٩٩٢٠١٢١٢٥١٤٢٩٣٣٤١٦٧
٢٠٠٩٣١٢٣١٣٢٢٨٥١٠٩٢١١٣١٣٨١٥٣١٢٣٤٥١٣
٢٠١٠٣١١٣٥٥٢٢٣٥١٣٢١٩١٤١٣٨٢١٣٣٠١٦٤٧٤٤

تابع (٢) جدول رقم (٢٠) : عدد المصانع القائمة
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(ماليين الرياالت)

السنة

صناعة 
المنتجات 
ية  الغذائ

والمشروبات

صناعة 
المنسوجات

صناعة 
المالبس

صناعة 
المنتجات 
الجلدية

صناعة 
الخشب 

والمنتجات 
الخشبية

صناعة 
الورق 
ومنتجاته

صناعة الطباعة 
والنشر واستنساخ 

وسائط األعالم 
المسجلة

صناعة المنتجات 
البترولية المكررة 
نووي والوقود ال

صناعة 
مواد  ال

والمنتجات 
الكيمائية

صناعة منتجات 
المطاط واللـدائن

صناعة منتجات 
المعادن الالفلزية 

األخرى

١٩٩٠١٥٦٦٥١٧١٣٣٩٠٤٣٥٣٦٥٢٤٧٠٢١٥٧١٢٥٩٦٢١٧٨٦٤٦٢١٦٣٧١٤٦
١٩٩١١٧٢٥٥٢٠٠٢٤٣٠٥٠١٤١٨٢٤٩٠٢١٧٨١٢٦٠٤٦١٨٤٤٣٦٦٣١٣٧٣٦٧
١٩٩٢١٧٧٧٣٢٥٣٥٥٠٤٥١٠٥١٧٣١٣٥٢٢٢٣١٢٧٢١٣٢٦٠٤٧٧٦٢٤٣٧٧٢١
١٩٩٣١٩٥٠٤٢٦٠٠٥٢٢٥٣٨٥٦٢٣٥٦٤٢٢٥٤١٢٧٢٢٢٢٨١٢٥٨٦٧٨٣٩٦٠١
١٩٩٤٢٣٨٤٠٢٨٥٧٥٢٢٥٦٥٥٨٤٤٢١٧٢٩٩٩١٢٨٨٤٨٢٨٤٥٧٨٨٠٢٤٠٠١٠
١٩٩٥٢٤٦٨٣٣١٦٢٥٣٥٥٦٥٧٩٣٤٣٠٠٣١٧١١٢٨٨٧٩٢٨٦٨٠٩١٧٢٤٠٩٠٥
١٩٩٦٢٤٩٧٨٣٢٦٢٥٧٨٥٧٤٨٠٢٤٥٨٨٣٣٠٩١٢٩٣١٨٢٩١٦٠٩٣٣١٤١١٧٨
١٩٩٧٢٥٢٣٩٣٣٢٦٥٨٦٥٧٤٨١٢٤٦١٠٣٣١٣١٣٦٨٠٨٢٩٥٦٦٩٦٩٨٤١٢٨١
١٩٩٨٢٥٤٤٢٣٤٢١٥٩٦٦١٢٨٤٤٤٦٩٣٣٣٧٨١٣٦٨٠٨٢٩٦٨٤٩٨٦٢٤١٤٢٧
١٩٩٩٢٥٦٠٩٣٤٢١٦٠٠٦١٢٨٥١٤٧٠٠٣٦٣٦١٣٦٨٥٥٢٩٨٩٦٩٩٩٧٤١٥١١
٢٠٠٠٢٦٥٤٤٣٤٣١٦٠٦٦١٢٨٥٥٥٥١٦٣٦٤٥١٣٦٨٥٥٣٠٢٨٦١٠٠٤٧٤٢٠٠٢
٢٠٠١٢٦٧٥٥٣٤٣٥٦٣١٦١٦٨٥٥٥٦٢٩٣٦٦٦١٣٦٨٧١٣٠٥٠٠١٠٠٩٢٤٢٢٦٣
٢٠٠٢٢٧٠٢٩٣٤٦٥٦٣٨٦٢١٨٥٥٥٦٢٩٣٦٦٦١٣٦٨٨٠٣٠٥٣٦١٠٨٨٢٤٢٢٩٧
٢٠٠٣٢٧٠٥٧٣٤٦٩٦٣٨٦٢١٨٥٥٥٦٣٢٣٦٦٦١٣٦٨٨٠٣٠٥٦٠١٠٩١٨٤٤٩٨٠
٢٠٠٤٢٧٤٧٤٣٤٧٠٦٣٨٦٢١٨٦٤٥٦٨٩٣٦٦٦١٣٦٨٨٦٣٠٥٩٨١٠٩٣٥٤٦٢٣٦
٢٠٠٥٢٧٥٣٢٣٤٧٠٦٤٢٦٢١٨٦٤٥٦٨٩٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٦٩٧١٠٩٦٩٤٦٢٣٩
٢٠٠٦٢٧٥٤٧٣٤٧٠٦٥٤٦٢١٨٦٤٥٦٩٨٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٧٣١١٠٩٧٢٤٦٣٠٥
٢٠٠٧٣١٥٢٤٣٤٧٠٦٥٤٦٢١٨٦٤٥٦٩٨٣٦٦٦١٣٦٨٩١٣٠٧٣١١٠٩٧٢٤٦٣١٠
٢٠٠٨٣٥١١٧٤١٦٤٧١٦٦١٨٧٨٤٦٢٠٩٣٧٣٣١٤٥١٧٤٣٧٩٢٧١١٥٣٢٤٨١٧٠
٢٠٠٩٣٩٢٠٦٤٣٦٨٧٣٣٦٥٨٨٤٣٧٠٠٦٣٧٢٢١٥٣٨١٤٤٧٨٩٣١٢٧٥٠٥٢٦٨٤
٢٠١٠٤٠٩٤٨٤٩٨٧٩٧٦٦٣٦٢٨٨٤٧٨٦٥٣٩١٣١٦٤٥١٣٦٠٨٣٥١٢٠٧٦٥٦٥٦٧

جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة
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(ماليين الرياالت)

السنة
الصناعات 
األساسية 
للمعادن

صناعة 
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

صناعة 
اآلالت 
والمعدات

صناعة آالت 
المكاتب 

والمحاسبة 
والحاسب 
اإللكتروني

صناعة اآلالت 
واألجھزة 

الكھربائية غير 
المصنفة في 
مكان أخر

صناعة معدات 
وأجھزة 
الراديو 

والتلفزيون 
واالتصاالت

صناعة األجھزة 
الطبيـة واألدوات 

البصرية 
والساعات 
بأنواعھا

صناعة 
المركبات ذات 

المحركات 
والمقطورات

صناعة 
قل  معدات الن
األخرى

صناعة 
األثاث، 

وصناعات لم 
تصنف في 
مكان آخر

إعادة 
المجموعالتدوير

١٩٩٠٢٧٣٨٦٤٥٩٣٣٢٤٦٤٠٩٥٠٤٩٨٥٧٣٣١٣٧٣٨٥٣٣١٨٤٠٢٥٦٧٧٢
١٩٩١٢٧٦٥٦٤٨٤٣٣٤١٢٤٠٩٥٠٦١٨٦٤٣٣١٤٢٨٨٥٣٨١٢٤٠٢٦١٤٠٢
١٩٩٢٢٨٠٢٢٥٢١١٣٤٣٠٤٠٩٥٢٨٩٨٨٣٤٧١٤٧٩٩٤٣٨٨٣٤٠٢٧٤٥٨٩
١٩٩٣٢٨٨٨١٥٤٤٧٣٨٢٨٤٠٩٦٢٣٤٨٨٣٤٧١٥١٦٩٤٣٩٨٤٤٠٢٨٤٥٣٤
١٩٩٤٢٩٩٠٦٥٥٧٥٤٠٩٨٤٠٩٦٢٧١٨٨٣٤٧١٥٤٣٩٤٤٢٤١٤٠٢٩٤٨٠٨
١٩٩٥٣٣٠٠٠٥٦٥٢٤٣١٨٤٠٩٧٥٢٨٩١٠٤٧١٦٩٧٩٤٤٣٨٢٤٠٣٠٢٩٢٢
١٩٩٦٣٣٤٦٣٥٧٥٧٤٣٨٣٤٠٩٧٦٦٩٩١٨٥٣١٧٣٥٩٤٤٥٢٢٤٠٣٠٦١١٩
١٩٩٧٣٣٥٢٨٦٠١١٤٥٠٦٤٠٩٧٦٩٣٩١٨٥٣١٧٧٨٩٤٤٥٨٨٤٠٣١٥٤٢٩
١٩٩٨٣٣٦٢٤٦١١٣٤٥٢٤٤٠٩٧٧٣٤٩١٨٥٣١٨٢٥١٤١٤٧١٢٤٠٣١٦٨٦١
١٩٩٩٣٣٧٧٦٦٢٠٩٤٦٢٤٤٠٩٧٧٤٣٩٣٧٥٣١٨٥٥١٤٥٤٧٦٧٤٠٣١٨٢٤٨
٢٠٠٠٣٤٢٢٧٦٢٣٢٤٧٧٨٤١٣٧٧٥٤٩٤٢٥٣١٩١٢١٤٥٤٨١٧٤٠٣٢١٧١٢
٢٠٠١٣٤٢٣٠٦٢٣٩٤٨٤٩٤١٣٧٧٦٤٩٤٢٥٣١٩٢٧١٤٨٤٨٣٧٤٠٣٢٢٧٥٧
٢٠٠٢٣٤٢٣٢٦٤٤٨٤٨٥٧٤١٣٧٩٨٥٩٤٢٥٣١٩٤٩٢٥٢٤٩٠٩٤٠٣٢٤٥٧٩
٢٠٠٣٣٤٨٢٣٦٤٧٤٤٨٧٨٦٦٠٨٠٣٩٩٤٢٥٣١٩٨٢٢٥٢٥٠٥٣٤٠٣٢٨٤٧٢
٢٠٠٤٣٤٨٤٠٦٤٩٣٤٨٨٤٦٦٠٨٠٤٣٩٤٢٥٣١٩٨٧٢٥٢٥٠٥٦٤٠٣٣٠٣٢٧
٢٠٠٥٣٤٨٥٦٦٥٠١٤٨٩٩٦٦٠٨٠٤٣٩٤٢٥٣٢٠٠٠٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٠٥٩٧
٢٠٠٦٣٤٨٦٥٦٥٠٨٤٩٠٦٦٦٠٨٠٤٥٩٤٢٥٤٢٠١٩٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٠٧٨١
٢٠٠٧٣٤٨٦٥٦٥٠٨٤٩٠٦٦٦٠٨٠٤٥٩٤٢٥٤٢٠١٩٢٥٢٥٠٧١٤٠٣٣٤٧٦٢
٢٠٠٨٣٥٣٤٩٧٢٤٧٥٠٢٦٦٦٠٨٢٦١٩٦٣٥٤٢٢٩٤٢٧٣٥٢٢١٤٠٣٥٩٥٣٣
٢٠٠٩٣٦٨١٤٨٢٩٤٥١١٠٦٦٠٩٣٤٤٩٦٤٨٣٢٣٩٩٢٩٤٦٤٤٩٤٠٣٩٤١٢٨
٢٠١٠٤٢٣٩٨١٠٣١٦٦٠٣٧٦٦٠١٠٨٨٧١٠٤١٢١٢٣٢١٦٨٧٦٧٣١٧٥٥٢٤٣٩٧٠٩

تابع (٢) جدول رقم (٢١) : إجمالي التمويل للمصانع القائمة
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السنة
صناعة المنتجات 
الغذائية والمشروبات

صناعة 
المنسوجات

صناعة 
المالبس

صناعة 
المنتجات 
الجلدية

صناعة 
الخشب 

والمنتجات 
الخشبية

صناعة 
الورق 
ومنتجاته

صناعة الطباعة 
والنشر واستنساخ 

وسائط األعالم 
المسجلة

صناعة المنتجات 
البترولية المكررة 
نووي والوقود ال

صناعة 
مواد  ال

والمنتجات 
الكيمائية

صناعة 
منتجات 
المطاط 
لدائن وال

صناعة 
منتجات 
المعادن 
الالفلزية 
األخرى

١٩٩٠٤٦٢٥٦٦٩٣٨٣٤٦١٢١٣٢٢٣٩٨٦٢٩٨٦٩٤٧١٩٥٦٤١٨٤١٨٢٣٨٥٠٤٦٩١١
١٩٩١٤٨٤٦٧٧٥٣٤٤١٨٤٢٥٢٦٢٦٥٦٦٤٨٨٧٠٧٢١٩٦٧٤١٩٦٧٨٢٥٦٥٣٤٧٩٠٣
١٩٩٢٥١٤٥٧٩٢٤٦٤٨٤٩٢٦٠٣٣١٦٧٧٨٧٧٧٣٢٠٢٠٣٣٩٢٢٠٥٠٢٨٤٩٨٤٩٩٨٥
١٩٩٣٥٧١٩٧٩٤٤٣٥٠٧٢٢٨٣٢٣٢٦٩٨٨١٢٧٤٢٢٢٠٣٦٤٢٤٥٨١٣٠٣٤١٥٢٨١١
١٩٩٤٦٣٠٤٠٩٩٦٦٥٠٧٢٣٠٦٤٣٣٩٧١٠٤٣٩٨١٣٥٢٠٥٢٤٢٥٢١٣٣١٢٩١٥٤٤٩١
١٩٩٥٦٥٧٤٢١٠٩٣٨٥٢٤٧٣٠٦٤٣٧٢٥١٠٧٢٠٨٦٠١٢٠٦٤١٢٥٩٧٤٣٢٢٣٣٥٦٣٠٢
١٩٩٦٦٦٧٤٣١١٦٦٩٥٧٧٧٣١٤١٣٧٦٦١١٣٦٤٩٣٢٦٢١٦٤٠٢٧٥٠٢٣٢٩٤٤٥٧٣٥٤
١٩٩٧٦٧٦٦٦١١٧٦٧٥٨٩٥٣١٤١٣٨٦٣١١٤٥٣٩٤٠٠٢٢٥٠٨٢٨٥٠٤٣٤٤٣٣٥٧٩٨٥
١٩٩٨٦٨٥٢٣١٢٢٩٢٦٠٤٧٣٣٨٠٤٠٩٢١١٨٢٤٩٤٨٨٢٢٥٠٨٢٩٣١٢٣٤٨٥٠٥٨٥٧٤
١٩٩٩٦٩٨٥٢١٢٢٩٢٦١٢٢٣٣٨٠٤١٦٣١١٩٤٧٩٩٠٨٢٢٦٦٥٢٩٩٩٢٣٥٧١٧٥٩٣٥١
٢٠٠٠٧١٢٩٣١٢٥٠٦٦٢١٢٣٣٨٠٤٢٢٨١٣٩٨٧١٠٠١٢٢٢٦٦٥٣١٢٢٩٣٦٢٠١٦٠٠٣٧
٢٠٠١٧٢٠٤٨١٢٥٨٦٦٦٤١٣٤١٥٤٢٢٨١٤٦٢٠١٠١٤٣٢٢٧٢١٣٢٢٠٠٣٦٤٧١٦٠٧٦٥
٢٠٠٢٧٣٢٥٢١٢٦٦٥٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٢٨١٤٦٢٠١٠١٤٣٢٢٧٥٦٣٢٤٤٦٣٧٤٣٠٦١٠٧٠
٢٠٠٣٧٣٦٧٩١٢٦٧٦٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٢٨١٤٦٣٥١٠١٤٣٢٢٧٥٦٣٢٧٥١٣٧٧١٩٦٣٥٤٧
٢٠٠٤٧٤٨٩٨١٢٧١٦٦٨٥١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٠٣١٠١٤٣٢٢٨٠٦٣٢٩٩٥٣٧٩٣٨٦٥٣٣٧
٢٠٠٥٧٥١٩٣١٢٧١٦٦٨٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٠٣١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٣٣٣٣٨١٤٢٦٥٤٣٢
٢٠٠٦٧٥٤٠٩١٢٧١٦٧٤٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٤٨١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٦١١٣٨١٨٢٦٥٨٤٢
٢٠٠٧٧٦٩٩٩١٢٧١٦٧٤٩١٣٤٨٠٤٢٩٨١٤٧٤٨١٠١٤٣٢٢٨٤١٣٣٦١١٣٨١٨٢٦٥٩٤٢
٢٠٠٨٨٦٥١٥١٤٢٤٤٧٩٩٤٣٨٠١٣٩٣٢١٥٨٩٤١٠٣٨١٢٣٣١٦٣٦٥٤٠٣٩٧٤٠٦٩٤٧٨
٢٠٠٩٩٥٨٩٤١٤٨٢٩٨١٩٩٤٠١٤٤٠٥٢١٧٢٧٧١٠٣٤٤٢٤٥٣٩٣٩٨٢٧٤٢٤٢٩٧٦٦٨٨
٢٠١٠١١٢١٨٧١٥١٣٧٩٥٠٥٣٩٦٧٧١٦٤٢٢٢٩٠١٠٧٤١٢٥٩٧٠٤٨٣٣٥٤٤٣١٤٨٨٤٨١

جدول رقم (٢٢) :  عدد العمالة في المصانع القائمة
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السنة
الصناعات 
األساسية 
للمعادن

صناعة 
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

صناعة 
اآلالت 
والمعدات

صناعة آالت 
المكاتب 

والمحاسبة 
والحاسب 
اإللكتروني

صناعة اآلالت 
واألجھزة 

الكھربائية غير 
المصنفة في 
مكان أخر

صناعة معدات 
وأجھزة الراديو 

والتلفزيون 
واالتصاالت

صناعة األجھزة 
الطبيـة واألدوات 

البصرية 
ھا والساعات بأنواع

صناعة 
المركبات 

ذات 
المحركات 
والمقطورات

صناعة 
معدات 
النقل 
األخرى

صناعة األثاث، 
وصناعات لم 

تصنف في مكان 
آخر

إعادة 
المجموعالتدوير

١٩٩٠٢٥٨٦٦١٤٩٨٣١٤٠٨٦١٩٠٧١٠٧٠٣١٣٣٣١٤٤٦٩٩٨٢٥٤١٧٤٢٣١٢٣٢٧٦٩٩٣
١٩٩١٢٦٦٧٦١٥٨٤٩١٤٧٣١١٩٠٧١٠٧٧٣١٥٠٧١٤٤٧١٥٦٢٥٤١٨٥٦٨١٢٣٢٨٩٥٢٣
١٩٩٢٢٨٢١٢١٧٢٣٨١٤٨٦٤١٩٠٧١١٥٦٣١٦٢٧٢٤٤٧٤٩٦٣٢٢١٩١٤٧١٢٣٣١٠١٣٤
١٩٩٣٢٩٢١٠١٨٤٦٣١٦٢٩٧١٩٠٧١٣٣٨٩١٦٢٧٢٤٤٧٧٣١٣٢٢١٩٦٦٣١٢٣٣٣١١٢٠
١٩٩٤٣١٠٦٤٢٠٠٧٥١٧٧٧١١٩٠٧١٣٥٠٤١٦٢٧٢٤٤٧٩٣٠٣٢٢٢٠٦٥٨١٢٣٣٤٩٨٥٧
١٩٩٥٣٣٧٦٧٢٠٦٢٨١٨٤٧٠١٩٠٧١٥٣٧٩١٧١٦٢٤٤٨٦٢٦٣٢٢٢١٤٦١١٢٣٣٦٥٨٣٠
١٩٩٦٣٥٧٥٥٢١٣٩٤١٨٨١٠١٩٠٧١٥٧٧٣١٧٦٣٣٠٤٨٨٠٩٣٢٢٢٢٤٣٦١٢٣٣٧٨٦٢٢
١٩٩٧٣٦١٩١٢٢١٨٠١٩٥٦٥١٩٠٧١٥٨٨٩١٧٦٣٣٠٤٩١٥٧٣٢٢٢٣٠٥٤١٢٣٣٨٧٠٧٠
١٩٩٨٣٦٦٦٩٢٢٦٧٧١٩٧٢٣١٩٠٧١٦٠٨٢١٧٦٣٣٠٤٩٤١٨٥١٧٢٤٢٢١١٢٣٣٩٤٢٩٤
١٩٩٩٣٧٣٥٥٢٢٩٦٨٢٠١٥١١٩٠٧١٦١٨٢١٨٠٩٣٠٤٩٥٣٣٥٣٠٢٤٥٦٦١٢٣٤٠٠٨١٧
٢٠٠٠٣٨٨١٦٢٣٤٢٨٢٠٦٦٨١٩٢١١٦٢٧٧١٨٥١٣٠٤١٠٠٦٤٥٣٠٢٤٩٦٧١٢٣٤١٠٦٩٩
٢٠٠١٣٨٨٤٠٢٣٥٢١٢١٤٠٨١٩٢١١٦٣٥٥١٨٥١٣٠٤١٠١٧٢٥٦٦٢٥١٦٤١٢٣٤١٦٠٦٣
٢٠٠٢٣٨٨٨٤٢٣٩٨٢٢١٤٥٨١٩٢١١٦٨٥٥١٨٥١٣٠٤١٠٣٦٦١١٦٦٢٥٤٥٩١٢٣٤٢١٣١٠
٢٠٠٣٣٩٧٦٩٢٤٣١٧٢١٥٩١٢٠٤٦١٧٠٦٤١٨٥١٣٠٤١٠٦٧٥١١٦٦٢٦١٠٢١٢٣٤٢٧٤٧٣
٢٠٠٤٣٩٨٦٤٢٤٣٩٥٢١٦٣١٢٠٤٦١٧٠٨٩١٨٥١٣٠٤١٠٧٣٠١١٦٦٢٦١٢٧١٢٣٤٣١٤٩١
٢٠٠٥٣٩٩٨٩٢٤٤٧٠٢١٧٨٨٢٠٤٦١٧٠٨٩١٨٥١٣٠٤١٠٨٣٠١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٣٠٩٢
٢٠٠٦٤٠٠١٩٢٤٥٤٥٢١٨٦٣٢٠٤٦١٧١١٤١٨٥١٣٣٢١٠٩٠٥١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٤٩٨٩
٢٠٠٧٤٠٠١٩٢٤٥٤٥٢١٨٦٣٢٠٤٦١٧١١٤١٨٥١٣٣٢١٠٩٠٥١١٦٦٢٦٢٦٤١٢٣٤٣٦٦٧٩
٢٠٠٨٤٢٣٧٧٢٦٢٣٠٢٢٤١١٢٧٠٤١٨٠٣١١٩٤٢٣٣٢١١٩٥٢١٣٣٠٢٧٣٩٤١٢٣٤٦٦٦٦١
٢٠٠٩٤٥٢٠٥٢٨٤٩٩٢٣٤٦٦٢٧٠٤١٩١٦٩١٩٨٣٣٧٩١٢٨٠٩١٤٧٣٢٩٥٦٧١٢٣٥٠٣٤٦٩
٢٠١٠٤٦٦٢٧٣٧٠٠٣٢٧٢٨٥٢٧٠٤٢٣٧٧٩٢٩٣١٨٥٩١٢٢٣٠٢٦٠٧٣٢٣٧٣١٠١٠٥٧٧٤٩٩

تابع (٢) جدول رقم (٢٢) :  عدد العمالة في المصانع القائمة
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الطاقة الكھربائية 
صىقدرة التوليد الفعلية*السنة المباعةعدد المشتركين الحمل األق

مليون كيلووات / ساعة( بأالف المشتركين ) ( ميجاوات ) ( ميجاوات ) 

١٩٧٠٣٤٤٣٠٠٢١٦١٦٩٠
١٩٧١٤١٨٣٤٥٢٣٣١٩٠٢
١٩٧٢٥١٢٤٣٨٢٤٨٢٢٠٢
١٩٧٣٦٥٧٥٧٧٢٦٥٢٦٧٨
١٩٧٤٩٣٨٧٢٢٣٠٤٣٤٠٠
١٩٧٥١١٤١٨٤٨٣٤٦٣٨٢٦
١٩٧٦١٧٤٩١١٤٠٤٠٠٥٢٩٨
١٩٧٧٢٣٦٨١٦٣٣٤٦٥٦٣٥٣
١٩٧٨٣٢١٣٢١٦١٥٨٣٨٤٦٥
١٩٧٩٤١٢٩٢٩٥٥٧٢٥١٣٤٥٦
١٩٨٠٥٩١٣٣٩٨٦٨٧٢١٧٤٥٢
١٩٨١٧٣٥٥٥٢٢٧١٠٥٤٢١١٧٣
١٩٨٢٨٩٥٣٦٣٠٩١٢١٢٢٧١٤٤
١٩٨٣١٠٧٢٠٧٧٠٨١٣٩٣٣١١٥٢
١٩٨٤١١٨٥٧٨٥٠٣١٥٨٦٣٦١١١
١٩٨٥١٣٩٣٩٩٤٢٤١٧٦٢٤٠٣٢٠
١٩٨٦١٤٧٦٣١٠٢٥٢١٩٠٢٤٥٧٩٦
١٩٨٧١٤٩١٠١٠٦٩٠٢٠٤٣٤٨٩٠٦
١٩٨٨١٥٢١٢١١٢٠٢٢١٥٤٥١٥٣١
١٩٨٩١٦٤٧١١١٥٧٣٢٢٥٩٥٥٢٠١
١٩٩٠١٦٤٥٩١٢١٧٣٢٣٦٧٥٨٩٧٢
١٩٩١١٦٨٤٩١٢٨٨٩٢٤٦١٦٣٦٣٢
١٩٩٢١٧٠٥١١٤٣٨٩٢٥٨٨٦٧٤٣٧
١٩٩٣١٧٦٢٧١٥٦٧٤٢٦٨٧٧٤١١٣
١٩٩٤١٧٥٤٤١٧٣٨٧٢٨١٥٨٢١٩٨
١٩٩٥١٧٤٩٤١٦٩٠٧٢٩٢٦٨٥٩٠٨
١٩٩٦١٨٨٠٥١٧٧٠٦٣٠٣٦٨٩٦٤١
١٩٩٧١٩٣٥١١٧٩٩٥٣١٥١٩٢٢٢٨
١٩٩٨٢٠٢٦٦١٩٣٢٦٣٢٥٧٩٧٠٥٠
١٩٩٩٢٠٦٤٧٢٠٢٣٦٣٣٧٢١٠٥٦١٢
٢٠٠٠٢٢٠٦٠٢١٦٧٣٣٦٢٢١١٤١٦١
٢٠٠١٢٣٢٣٠٢٣٥٨٢٣٧٩٢١٢٢٩٤٤
٢٠٠٢٢٥٤٥٧٢٤٥١٩٤٠٢٩١٢٨٦٢٩
٢٠٠٣٢٧٠١٧٢٦٢٧٢٤٢٤٧١٤٢١٩٤
٢٠٠٤٢٧٧١٠٢٧٨٤٧٤٤٩٢١٤٤٣٨٥
٢٠٠٥٢٩٠٥١٢٩٩١٣٤٧٢٧١٥٣٢٨٣
٢٠٠٦٣٠٦٦٨٣١٢٤٠٤٩٥٦١٦٣١٥١
٢٠٠٧٣٢٩٥٥٣٣٥٨٣٥١٨٢١٦٩٣٠٣
٢٠٠٨٣٤٩٥٨٣٥٢٤٠٥٤٢١١٨١٠٩٧
٢٠٠٩٣٨٦٨١٤٠٨٥٨٥٧٠٢١٩٣٤٧٢
٢٠١٠٤٠٦٩٧٤٥٦٦١٥٩٩٨٢١٢٢٦٣

١٩٩٩م. * التشمل القدرة المتاحة من محطات التحلية حتى عام

المصدر: وزارة المياه و الكھرباء.

جدول رقم (٢٣) : طاقة مرافق توليد الكھرباء وعدد المشتركين
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  ( ألف طن )  

السنـــــة
يةإنتاج المبيعات المحل

١٩٧٠٩٤٩٣
١٩٧١٥٨٥٨
١٩٧٢٥٤٠٥٤٨
١٩٧٣٦٥٩٧٠٤
١٩٧٤٧١٥٧٠٢
١٩٧٥٧٢٢٨٤٥
١٩٧٦٧٥٨٧٥٦
١٩٧٧٨٩٦٨٦٢
١٩٧٨١١٠٣١٠٩٦
١٩٧٩٢٦٧٣٢٧٠٢
١٩٨٠٣٠٠١٢٩٧٦
١٩٨١٤٥٣٨٤٤٣٧
١٩٨٢٦٥٢٢٧٥٨٧
١٩٨٣٨٢٠٣٨٢٣٠
١٩٨٤٧٩١٩٧٧٦٧
١٩٨٥٩٨٥١٩٨٤١
١٩٨٦٩٢٦٠٩١٦١
١٩٨٧٨٧٧١٨٨٤٢
١٩٨٨١١٤٠٢١١٣١٤
١٩٨٩١٢٩٦١١٢٩٥٥
١٩٩٠١٢١٤٣١١٥٧٧
١٩٩١١٢٢٨٥١١٠٦٠
١٩٩٢١٤٥٢١١٥١٢٦
١٩٩٣١٥٣٦٦١٦٥٧٣
١٩٩٤١٥٨١٤١٦٩٨٩
١٩٩٥١٥٢٧٨١٥٥٨٣
١٩٩٦١٦٥٧٤١٦١٨٦
١٩٩٧١٧٢٦٦١٤٩٨٠
١٩٩٨١٧٤٨٨١٥٠٢٤
١٩٩٩١٨٣٠٧١٥٧٧٣
٢٠٠٠١٨٢٣٢١٧١١٠
٢٠٠١٢٠٩٩٤١٩٤٩٣
٢٠٠٢٢٣٣٣٢٢٠٤٧٩
٢٠٠٣٢٤٥٦٠٢٢٥٨٥
٢٠٠٤٢٦١٩٧٢٥١١٣
٢٠٠٥٢٦٥٣٦٢٥٦١٣
٢٠٠٦٢٧٩١٣٢٦١٢١
٢٠٠٧٣١٠٥٨٢٨٢٢٥
٢٠٠٨٢٩٦٥٦٢٨١٣٦
٢٠٠٩٣١٩٧٦٣١١٤٥
٢٠١٠٣٤٣٠٩٣٣٠٧٢

 المصدر: أنتاج ومبيعات عشر شركات من األسمنت.

انتاج ومبيعات جميع الشركات

جدول رقم (٢٤) : إنتاج ومبيعات شركات االسمنت



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٧٦

١٢٢٠٠٨٥٠٠٢٠٧٠٠--١٢٢٠٠--١٣٩٥/١٣٩٠

٢٥١٠٠١٥٧٠٠٤٠٨٠٠--٢٥١٠٠--١٤٠٠/١٣٩٥

٢٩٦٥٥٥٤٣٥٢٨٤٠٠٧--٢٩٦٥٥--١٤٠٥/١٤٠٠

٣٧٦٤٦٧٨٨٦٥١١٦٥١١--٣٧٦٤٦--١٤١٠/١٤٠٥

١٤١٥/١٤١٠٢٢٣٧٧١٤٦٣١٥٢٤١٤٢٢٤٩٩٥٩٤١١٣٨١٩٠

١٤٢٠/١٤١٥٢٢٤١٦١٤٦٦٩٥٦٠٧٤٢٦٩٢٩٩٠٢٤١٤١٧١٦

١٤١٦١٣٩٦٦٨٤٠٠٢٠٦٤٨٤٣٠١٤١٠١٢٦٣١٤٤٢٧٧ / ١٤١٧

١٤١٧١٤٧٥٠٨٣٣٠٢١٠٦٠٤٤١٤٠١٠٢٣٨٤١٤٦٥٢٤ / ١٤١٨

١٤١٨١٤٧٥٧٨٢٦٨٢٢١٧٥٤٥٢٠٠١٠٤٤٤٣١٤٩٦٤٣ / ١٤١٩

١٤١٩١٥٠٧١٨٤٣٠٢١٨٣٧٤٥٣٣٨١٠٦٢٧٠١٥١٦٠٨ / ١٤٢٠

١٤٢٠١٥١١٦٩٠١٧٢٣٢٢١٤٧٣٥٤١٠٧٨٨٢١٥٥٢٣٦ / ١٤٢١

١٤٢١١٤٩٤٦٨٣٢٢٢٥٠٨٠٤٨٣٤٩١١١٧٧٠١٦٠١١٩ / ١٤٢٢

١٤٢٢١٤٨٧٦٨٥٨٧٢٥٦٤٨٤٩١١٠١١٤٥٠٥١٦٣٦١٥ / ١٤٢٣

١٤٢٣١٤١٦٢٨٧٣٩٢٦٦٢٤٤٩٥٢٦١١٧٢٣٧١٦٦٧٦٣ / ١٤٢٤

١٤٢٤١٤٩٣٦١١١٦١٢٥٨٤٥٥١٩٤٢١١٨٨٥٤١٧٠٧٩٦ / ١٤٢٥

  ١٤٢٥١٣٨٢٢٩٠١١٢٣٦٧٨٤٦٥١١١٢١١٣٧١٦٧٦٤٨ / ١٤٢٦

١٤٢٦١٥٥٤٨٩٠٩٨٢٥٩٣١٥٠٥٧٧١٢٣٨٥٢١٧٤٤٢٩ / ١٤٢٧

١٤٣٦٨٩٠٠٧٢٨٧٤٨٥٢١٢٣١٢٦٨٢٣١٧٨٩٤٦ ١٤٢٧ / ١٤٢٨

١٤٨٧١٩١٨١٢٩٧١٦٥٣٧٦٨١٣٠١٥٧١٨٣٩٢٥ ١٤٢٨ / ١٤٢٩

١٤٩٥٦٩٤٧٢٣٠٥٤٧٥٤٩٧٥١٣٢٥٨٥١٨٧٥٦٠ ١٤٣٠ / ١٤٣١

١٤٩٥٦٩٥٧٧٣٣٥٠٣٥٨٠٣٦١٣٥٠٠١١٩٣٠٣٧ ١٤٣١ / ١٤٣٢

(--) غير متوفر.
المصدر: وزارة النقل.

جدول رقم (٢٥) : إجمالي أطوال الطرق التراكمية التي نفذتھا وزارة الـنـقــل 

 طرق ثانوية 
معبدة

طرق فرعية 
معبدة

 طرق رئيسة 
 إجمالي الطرقمعبدة

 إجمالي الطرق  
المعبدة

طرق زراعية  
ممھدة ( ترابية )

(  كيلو متراً  )

السنـــــة
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وزن البضائع المنقولةعدد المسافرين

( ألف طن )( مليون )

١٩٧٠٠,٦٢٩٢٢٠٤
١٩٧١٠,٧٢٨٧٢٥٦
١٩٧٢٠,٩٢٩١٠٠٨
١٩٧٣١,٠٢٩٥٨١٦
١٩٧٤١,٣٣٣٩٩٥١٧
١٩٧٥١,٨٤٠٦٥٣٢٠
١٩٧٦٣,١٥٤١٩٤٢٩
١٩٧٧٤,٩٧٢١٢٩٣٨
١٩٧٨٦,٥٨١٢٨٤٤٩
١٩٧٩٨,٠٩٠٧٥٤٦١
١٩٨٠٩,٥١٠٠١٠٣٧٣
١٩٨١٩,٤١٠٧١٦٦١٠٠
١٩٨٢١٠,٣١٠٦٩٥٠١٣٩
١٩٨٣١١,٤١٠٨٧٥٢١٦٣
١٩٨٤١١,٦١٠٩٨١٤١٧٢
١٩٨٥١٠,٩١٠٩١٠٢١٧٢
١٩٨٦١٠,٤١٠٢٧٧٥١٦٨
١٩٨٧١٠,٥٩٨٥٢٠١٧٧
١٩٨٨١٠,١١٠٠١٢٢١٧٩
١٩٨٩١٠,٣٩٧١٨٠١٩٣
١٩٩٠١٠,٦١٠٠٩٩٩١٩٨
١٩٩١٩,٨٨٧٢٠٨١٦٠
١٩٩٢١١,٦١٠٣٠٩٩١٩٥
١٩٩٣١٢,٤١٠٦٩٥٦٢٠١
١٩٩٤١٢,٥١١٠١٦٨٢٢٣
١٩٩٥١٢,٠١٠٥٣٦٩٢٢٥
١٩٩٦١٢,٢١٠٨٥٢١٢٣٢
١٩٩٧١٢,٢١٠٧٧٣٤٢٥١
١٩٩٨١٢,٢١٠٨٥٦٦٢٥٣
١٩٩٩١٢,٧١١٥٣٤٧١٦٠
٢٠٠٠١٣,٠١١٧٢٤٩٢٥٩
٢٠٠١١٣,٤١١٧٩٩٣٢٤٠
٢٠٠٢١٤,٢١٢٠٥٠٥٢٥٩
٢٠٠٣١٤,٥١٢١١٣٣٢٦٢
٢٠٠٤١٥,٨١٢٧٧٩٨٢٩٣
٢٠٠٥١٦,٩١٣٠٩٤٢٢٩٥
٢٠٠٦١٧,٨١٤١٩٦٤٢٩٦
٢٠٠٧١٨,٢١٣٢٦٣٧٣٢٦
٢٠٠٨١٧,٧١٥٧٩٤٤٣٤٥
٢٠٠٩١٨,٣١٦٥٢٥٣٣٠٨
٢٠١٠١٨,٩١٥٥٨٩٥٣٨٢

المصدر: المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

حركة الطيران المدني : (٢٦) جدول رقم
للخطوط الجوية العربية السعودية

عدد الرحالت السنة
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وزن البضائع المنقولةعدد المسافرين

( ألف طن )( مليون )

١٩٧٥٣٧٥٢٢٨٣٩
١٩٧٦٦١٠١٥٣٦٤٧
١٩٧٧١٠١٤٥٤٠٩٥٨
١٩٧٨١٣١٦٩٥٢٨٧٦
١٩٧٩١٧١٩٧٧٢٠١١٠
١٩٨٠٢٠٢٣٢٢٩٤١٣٧
١٩٨١٢٠٢٧١٧٧٦١٨١
١٩٨٢٢٢٢٧١٩٦٩٢٥٧
١٩٨٣٢٤٢٧٨٦٢٣٣٢٨
١٩٨٤٢٤٢٧٥٦٠٩٣٥١
١٩٨٥٢٣٢٦٦٨٤٣٣٤٦
١٩٨٦٢١٢٢٩٣٠٠٣٣٥
١٩٨٧٢١٢١٣٣٩٥٣٣٣
١٩٨٨٢٠٢١٣١٨١٣٣٤
١٩٨٩٢٠٢٠٢٢٨٤٣٥١
١٩٩٠٢١١٩٧٨٠٦٣٦٥
١٩٩١١٩١٦٩٨٦٩٣٩٧
١٩٩٢٢٣٢٠٤٥٧١٣٦٢
١٩٩٣٢٥٢١٤٩٤٥٣٧٨
١٩٩٤٢٦٢٢١٩٠٥٤٠١
١٩٩٥٢٥٢١٢٤١٣٣٩٩
١٩٩٦٢٦٢١٨٠١٦٤١١
١٩٩٧٢٦٢١٨١٠٠٤٥٠
١٩٩٨٢٦٢١٨٩٧٣٤٥١
١٩٩٩٢٧٢٢٩٠٧٨٤٦٤
٢٠٠٠٢٨٢٣٠٣٠٣٤٦٧
٢٠٠١٢٨٢٢٦٩٤٦٤٤٠
٢٠٠٢٣١٢٦١٩٠٥٤٧٣
٢٠٠٣٣٠٢٢٨٦١٨٤٥٦
٢٠٠٤٣٢٢٣٨٥٤٠٤٩٢
٢٠٠٥٣٤٢٤٨٩٩١٤٩٤
٢٠٠٦٣٦٢٨٤٦٨٧٤٧٥
٢٠٠٧٤٠٣٩٠٨٩٢٥٢٠
٢٠٠٨٤٢٣٦٥٦٨٦٥٦٥
٢٠٠٩٤٢٤٢٠٨٧٣٥٣١
٢٠١٠٤٥٤٣٩٥١٠٥٧١

*  تشمل الخطوط الجوية العربية السعودية وشركات الطيران األجنبية.

المصدر: الھيئة العامة للطيران المدني.

عدد الرحالت السنة

جدول رقم (٢٧) : إجمالي حركة شركات الطيران* 
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جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

١٩٧٤٣١٦٦٠١٣٢٩٩٧٧٩٢٦١٦٣٨٠٥٥١٧١٧٨٢٥٧٢١٩٧٧٤٣٩٧٣٦٨٣١٩١٣٢٥٥٠١١٦٩٣٨٢٠٢
١٩٧٥٣٢٩٩٢٤٧٣١٢٩٩٣٢٦٤٢٩١٧٩٥٧٤٦٣٩٢٨٣١٩٢٨٥٧٨٣١٣٨٧٣٨٨٦٣٤١٣١٢٤٧٢٨٧٠١٠
١٩٧٦٣٤٣٦٧٨٤٣٢٦٦٦٥٧٦٧٠٣٤٤١٦٣٨٢٤١٣١١٦٧٠٩٤٩٩١١٤٠٧٥٠٢٥٣٥٧٨٣٢٧٧٦٥٣٣٥٢
١٩٧٧٣٥٧٨٦٣٤٣٤٠٨٠٠٢٦٩٨٦٦٣٦٧٠٨٦٠٢٣٤٢٨٧٦١٠٥١٤٧٨٤٢٨٧٢٣٦٣٧٥٠٨٧٨٨٠٣٨١١٤
١٩٧٨٣٧٢٤٧٩١٣٥٥٣٩٨٦٧٢٧٨٧٧٧٧٨٦٣٩٣٣٧٧٠٤٩١١٦٣٤٤٢٤٥١١١٨٤٣٩٣١٠٣٥٨٤٤٢٢١٩
١٩٧٩٣٨٧٥٢٣٣٣٧٠٤٦١٣٧٥٧٩٨٤٦٨٧٢٣٤٥٤١٤٤٤٨١٢٨٦٧٩٣٤٧٤٧٥٧٨٤١١٩٠٦١٨٨٦٦٦٣٩
١٩٨٠٤٠٢٩٩٢٢٣٨٥٩٨٧٢٧٨٨٩٧٩٤٩٦٧٢٥٢٤٥٥٣٥٠١٤٢٢٦٠٢٤٩٩٧١٧٤٤٣١٥٢٢٢٩٣١٢٣٩٦
١٩٨١٤١٨٨٨٠١٤٠١٩٧٣٣٨٢٠٨٥٣٤١٠٧١٩٧٧٥٠٠٠٥١١٥٧٢٠٢٨٥٢٦٠٧٧٨٤٥١٩٧٨٤٩٧٨٠٥٦٢
١٩٨٢٤٣٥١٧٩٣٤١٨٤١٤٨٨٥٣٥٩٤١١١٨٧٤٥٤٥٤٨٨٧٠١٧٣٦٣٢٤٥٥٣٩٢٤٧٤٧٣٣٠١٨١٠٢٧٢٢٦٥
١٩٨٣٤٥١٨٨٠٣٤٣٥٣٠٤٨٨٨٧١٨٥١١٣١٤٦٩٤٦٠٢١٤٥١٩١٦٨٣٩٥٨٣٣٤٩٧٤٩٥٥١٩٣١٠٧٨٨٦٩٠
١٩٨٤٤٦٨٩٧٠٩٤٥٢٦٣٤٠٩٢١٦٠٤٩١٤٥٤٧٨٨٦٦٠٢٣٧٢١١٥٠٢٥٦١٤٤٤٩٧٥١٨٦٥٧٧١١٣٣١٠٧٤
١٩٨٥٤٨٦٤٣٧٠٤٧٠٣٩١١٩٥٦٨٢٨١١٦٠٨٩١٥٧٢٣٥٣١٢٣٣٢٤٤٦٦٤٧٣٢٨٥٥٤٢٧٤٤٢١١٩٠٠٧٢٧
١٩٨٦٥٠٤٢٦١٩٤٨٨٥٦٢٣٩٩٢٨٢٤٢١٧٧٨٣٤٢٧٩٢٤٣٤٢٥٧٠٧٧٦٦٨٢٠٩٦١٥٦٧٨٠٥٧١٢٤٩٩٠١٨
١٩٨٧٥٢٢٤٢٦٦٥٠٧١٣١٢١٠٢٩٥٥٧٨١٩٦٤٤٣٢٨٦٧٣٧٨٢٨٣١٨١٠٧١٨٨٦٩٨٥٩٣٨٦٩٠١٣١٢٧٣٨٨
١٩٨٨٥٤٠٩٠٩٣٥٢٦٠٧٨٧١٠٦٦٩٨٨٠٢١٦٨٦٤٧٩٤٨٨٢٠٣١١٧٤٦٧٧٥٧٧٧٤٠٦٢٠٩٦٠٧١٣٧٨٧٣٤٧
١٩٨٩٥٥٩٦٨٥٩٥٤٥٣٨٣٣١١٠٥٠٦٩٢٢٣٩٢٥٥٢١٠٣٧٢٤٢٣٤٢٩٧٩٤٧٩٨٩٤١١٦٤٩١٠٧٥١٤٤٨٠٤٨٦
١٩٩٠٥٧٨٧٢٩٤٥٦٥٠٢٠٦١١٤٣٧٥٠٠٢٦٣٧٨٢٠١١٣٣١٥١٣٧٧٠٩٧١٨٤٢٥١١٤٦٧٨٣٣٥٧١٥٢٠٨٤٧١
١٩٩١٥٩٨٠١٠٤٥٨٤٩٦٣٥١١٨٢٩٧٣٩٢٩٠٦٢٣٧١٢٣٧٠٧٩٤١٤٣٣١٦٨٨٨٦٣٤١٧٠٨٦٧١٤١٥٩٧٣٠٥٥
١٩٩٢٦١٧٠٧٥٧٦٠٤٧٤٤٣١٢٢١٨٢٠٠٣١٩٣١١١١٣٤٧٠٦٨٤٥٤٠١٧٩٩٣٦٣٨٦٨٧٣٩٤٥١١١٦٧٥٨٣٧٩
١٩٩٣٦٣٣٤٩٠٧٦٢١٦٧٨٩١٢٥٥١٦٩٦٣٣٢٢٥٥١١٤٠٢٩٢٥٤٧٢٥٤٧٦٩٦٥٧٤٥٨٧٦١٩٧١٤١٧٢٧٧١٧٢
١٩٩٤٦٤٨٨٦٢٨٦٣٧٥٠٨٢١٢٨٦٣٧١٠٣٣٩٧٧٧٢١٤٤٠١٢٧٤٨٣٧٨٩٩٩٨٨٦٤٠٠٧٨١٥٢٠٩١٧٧٠١٦٠٩
١٩٩٥٦٦٤٦٠٧١٦٥٣٧٣٩٨١٣١٨٣٤٦٩٣٤٧٤٦٩٢١٤٧٨٣١٤٤٩٥٣٠٠٦١٠١٢٠٧٦٣٨٠١٥٧١٢١٨١٣٦٤٧٥
١٩٩٦٦٨٠٧٣٢٥٦٧٠٣٨٣٧١٣٥١١١٦٢٣٥٥٣٣٤٩١٥١٧٥١١٥٠٧٠٨٦٠١٠٣٦٠٦٧٤٨٢٢١٣٤٨١٨٥٨٢٠٢٢
١٩٩٧٦٩٧٢٤٨٣٦٨٧٤٥٠٥١٣٨٤٦٩٨٨٣٦٣٣٧٨٢١٥٥٧٧٤٦٥١٩١٥٢٨١٠٦٠٦٢٦٥٨٤٣٢٢٥١١٩٠٣٨٥١٦
١٩٩٨٧١٤١٦٣٩٧٠٤٩٥١٠١٤١٩١١٤٩٣٧١٦٠٣١١٥٩٩٠٤٥٥٣١٥٠٧٦١٠٨٥٧٦٧٠٨٦٤٨٥٥٥١٩٥٠٦٢٢٥
١٩٩٩٧٣١٤٨٨٩٧٢٢٨٩٦٠١٤٥٤٣٨٤٩٣٨٠٠١٣٧١٦٤١٤٣٨٥٤٤١٥٧٥١١١١٥٠٢٦٨٨٧٠٣٩٨١٩٩٨٥٤٢٤
٢٠٠٠٧٤٩٢٣٣٢٧٤١٢٩٦٨١٤٩٠٥٣٠٠٣٨٨٦١٤١١٦٨٤٩٥٢٥٥٧١٠٩٣١١٣٧٨٤٧٣٩٠٩٧٩٢٠٢٠٤٧٦٣٩٣
٢٠٠١٧٦٧٤٠٧٠٧٦٠١٦٥١١٥٢٧٥٧٢١٣٩٧٤٠٨٧١٧٢٩٦١٧٥٧٠٣٧٠٤١١٦٤٨١٥٧٩٣٣١٢٦٨٢٠٩٧٩٤٢٥
٢٠٠٢٧٨٦٠٢٠٦٧٧٩٥١٢٦١٥٦٥٥٣٣٢٤٠٦٤٠١٧١٧٧٥٤٦٤٥٨٣٩٤٨١١١٩٢٤٢٢٣٩٥٧٠٥٩٠٢١٤٩٤٨١٣
٢٠٠٣٨٠٥٠٨٤٧٧٩٩٣٥١٥١٦٠٤٤٣٦٢٤١٥٥٩٧٨١٨٢٢٥٢٤٥٩٧٨٥٠٢١٢٢٠٦٨٢٥٩٨١٦٠٣٩٢٢٠٢٢٨٦٤
٢٠٠٤٨٢٤٥٥٧٥٨١٩٨٤١٢١٦٤٤٣٩٨٧٤٢٤٨٣٣٥١٨٧١٥٦٤٦١١٩٨٩٩١٢٤٩٣٩١٠١٠٠٦٩٩٧٦٢٢٥٦٣٨٨٦
٢٠٠٥٨٤٥٣٠٩٧٨٤٠١٠٦٠١٦٨٥٤١٥٧٤٥٠٦٥٢٨١٩٦٨٨٩٩٦٤٧٥٤٢٧١٢٩٥٩٦٢٥١٠٣٦٩٩٥٩٢٣٣٢٩٥٨٤
٢٠٠٦٨٦٦٣٥٩٧٨٦٠٦٥٨٤١٧٢٧٠١٨١٤٧٨٠٤١٣٢٠٧١٢٩٦٦٨٥١٧٠٩١٣٤٤٤٠١٠١٠٦٧٧٨٨٠٢٤١٢١٨٩٠
٢٠٠٧٨٨٧٦٦٦٦٨٨١٤٦٧٠١٧٦٩١٣٣٦٥٠٧٠٩٤٤٢١٧٩٠١٨٧٢٤٩٩٦٢١٣٩٤٧٦١٠١٠٩٩٣٦٨٨٢٤٩٤١٢٩٨
٢٠٠٨٩٠٩١٢٤٩٩٠٢٤٣٠١١٨١١٥٥٥٠٥٣٧٩١٣٢٢٢٩٢٣٤٣٧٦٧١٤٧٥١٤٤٧٠٣٨١١١٣١٦٦٤٤٢٥٧٨٧٠٢٥
٢٠٠٩٩٣٠٧٥٥٠٩٢٣٥٦٩٦١٨٥٤٣٢٤٦٥٧٠٦٠٥٠٢٤١١٥٦١٨١١٧٦١١١٥٠١٣٦٠٠١١٦٤٧٢٥٧٢٦٦٦٠٨٥٧
٢٠١٠٩٥٢٥١٧٨٩٤٤٨٤٣٧١٨٩٧٣٦١٥٦٠٥٢٨٣٧٢٥٣٦٩٨٠٨٥٨٩٨١٧١٥٥٧٨٠١٥١١٩٨٥٤١٧٢٧٥٦٣٤٣٢

الجملة

جدول رقم (٢٨) : تقديرات السكان في منتصف العام حسب الجنس والجنسية
( نسمة )

السنة
سعوديون عدد السكان غير السعوديينعد السكان ال

المصدر: التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعدادات السكان ( ١٩٧٤م - ١٩٩٢م - ٢٠٠٤م ) والنتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن ٢٠١٠م، مصلحة 
اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.
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معدلمعدل البطالة**معدل البطالة**

البطالة** ( غير سعوديين )  ( سعوديون )السنة

( اإلجمالي ) ٪٪٪( المشتغلون ) 

١٩٩٩٥٥٩٢٨٥٤٨,١٠٠,٨٤٤,٣٥

٢٠٠٠٥٧١٣٣٤٥٨,١٥١,١١٤,٥٧

٢٠٠١٥٨٠٨٦١٥٨,٣٤٠,٩٣٤,٦٢

٢٠٠٢٥٩١٣٠٠٩٩,٦٦٠,٧٩٥,٢٧

٢٠٠٣٥٨٧٥٠٤١١٠,٣٥٠,٧٩٥,٥٦

٢٠٠٤٥٤١١٧٩٥١١,٠٠٠,٨٠٥,٨٢

٢٠٠٥٦١٤٥٥٦٤١١,٥٢٠,٨٠٦,١٠

٢٠٠٦٦٣٨٤٤٠٣١٢,٠٠٠,٨٠٦,٣٠

٢٠٠٧٦٦٥٦٨٤١١١,٠٠٠,٤٠٥,٦٠

٢٠٠٨٧١٢١٦٥٨٩,٨٠٠,٤٠٥,٠٠

٢٠٠٩٧٨٣٧٤٤٨١٠,٥٠٠,٣٠٥,٤٠

٢٠١٠٧٩٥١٠٣٣ -- -- --

*  إجمالي العمالة للقطاعين الخاص والعام، بيانات الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٨م مصدرھا وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية.

**  معدالت البطالة  لألعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ م تقديرية.

 (--) غير متوفر.

المصدر : مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط.

لة* إجمالي العما

جدول رقم (٢٩) : القوى العاملة ومعدل البطالة
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إجماليالسنة
إناثذكورإناثذكور

١٩٧٠١١٧٢٧٨
١٩٧١١٣٤٠٨٢
١٩٧٢١٤٩٠٥٣
١٩٧٣١٥٨٧٦٤
١٩٧٤١٦٦٤١٥
١٩٧٥١٨٤٧٤١
١٩٧٦١٨٧٨٦٢
١٩٧٧١٩٩٠٣٨
١٩٧٨٢١٢٠٤١
١٩٧٩٢٢٩٢٣٨
١٩٨٠٢٥٢٨٩٨
١٩٨١٢٦٨٤٧١
١٩٨٢٣٣٤٢٢١
١٩٨٣٣٦٤٢٤٨
١٩٨٤٣٩٥٧٩٠
١٩٨٥٤٢٩٠١٩
١٩٨٦٤٥٧١٢٣
١٩٨٧٤٨٠٩٧٩
١٩٨٨٥٠٣٨٥٩
١٩٨٩٥١٩٢٠٩
١٩٩٠٥٣٤٦٩٨
١٩٩١٥٤٨٥٤٩
١٩٩٢٥٨٠٢٦٥
١٩٩٣٥٨٩٢٩٨
١٩٩٤٥٩٣٨٥٩
١٩٩٥٦٠٩٠١١
١٩٩٦٦١٦٢٩١
١٩٩٧٣٧٩٠٢٥١٨١٦٥٣٥١٨٢٧٤٤١٥١٦٥٦٦٥٦
١٩٩٨٣٨٣٩٩٦١٩٥٤١٩٤٩٧٣٦٣٩٢٧٢٦٦٨٤٢٣
١٩٩٩٣٨٧٧٧٩٢٠٣٨٧٩٤٦٩٥٦٣٥٩٤٠٦٧٤٥٥٤
٢٠٠٠٤٠٨٦٤٠٢٠٤٦٨٢٤٥٧٧٦٣٥٦٧٢٦٩٤٧٧٠
٢٠٠١٤١٦٨٠٣٢١٤٢٢١٤٥٦٤٤٣٤١٩١٧١٠٨٥٩
٢٠٠٢٤٣٨٠٢٣٢١٤٩١٢٤٣٤٠٠٣١٦٥٣٧٢٧٩٨٨
٢٠٠٣٤٥٢٥٥٥٢٢٤٩٦٥٤١٦٩٨٢٧٧٤٨٧٤٦٩٦٦
٢٠٠٤٤٦٣٤٨٧٢٣١٠٠٧٤١٣٤٢٢٧٤٢٩٧٦٣٢٦٥
٢٠٠٥٤٧٢٧٢٧٢٤٠١٠٨٤١٤٣٦٢٩٠٠٥٧٨٣٢٧٦
٢٠٠٦٤٩٠١٠٩٢٤٣٧٥٧٣٩٧٧٩٣٠٠١٨٨٠٣٦٦٣
٢٠٠٧٥٠٨٠٠٦٢٥٢٩٨٩٣٦٨٥١٣٢١٣٩٨٢٩٩٨٥
٢٠٠٨٥٥٢٧١٨٢٧٥١٢٨٣٥٨٠٧٣٦٠٥٨٨٩٩٧١١
٢٠٠٩٥٨٣٩٨٩٢٨٢٧٨٥٣٦٢٠٢٣٨٩٢٤٩٤١٩٠٠
٢٠١٠٥٨٩٦٢٧٢٩٥٠٨٨٣٣٦٧٧٤١٤٤١٩٥٩٨٣٣

(مراتب)،  سلم الوظائف الصحية،  سلم الوظائف التعليمية، سلم رواتب الموظفين العام ) تشمل اإلحصائية الذكور واإلناث العاملين على الساللم التالية  *

  سلم وظائف أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، سلم وظائف القضاة، سلم وظائف أعضاء ھيئة التحقيق واإلدعاء العام
   وسلم وظائف المستخدمين).  

  المصدر :  وزارة الخدمة المدنية.

٥٠٦٥٧٧

١٤٤٩٣٤
١٣٣٠١٤
١٢٨٦٩٨
١٠٩٧١٤

٤٨٠٣١٣
٤٦٠٨٤٥
٤٤٤٣٦٤

٣٣٦٤٥٦
٣٥٦٣٠٧
٣٦٩٠٩٣

٢٤٧٩٧٨
٢٥٨١٢٤

١٤٧٥٥٢
١٥٠١١٦

١٥١٦٥٨
١٥٩٦١٢

١٠٦١٢٤
١٢١٣٣١
١٢٩٢٨١

١٤٧٩٣٨

١٤٠٤٩٤
١٤٤٥٢٣

٥٧٢٥٢

٣١٦٦٢٩

٣٤٧٤٨
٤٢٤٠٠
٤٧٠٥٥
٥٠٩٧٦

٦٤١٨٢
٦٩٣٩٧
٧٢٨٦٧
٨٦٢٤٣

١٥٤٧٨٩
١٦٥٠٥٦
١٨٣٥٠١
١٩٥٦٠٤

١٤٨٠٦٢

١١٠٤٥٣

جدول رقم (٣٠) : أعداد العاملين في الدولة ( سعوديون وغير سعوديين )* 

١٤٢٣٤١
١٤٠٨٠٧

٩٧٠٠٢٢٠٢٧٦

عدد موظفي القطاع الحكومي

١٢٠٧٦٥
١٢٧٦٥٨
١٣١٦٦٧

غير سعوديسعودي

٢٩٩٧٣٨

٤٢٠٦٥٣
٣٩٦٨٩١

٢٧٤٤٥٩

٢٣٦٢٩
٢٨٢٨٨
٣١١٠٦

٣٨٦٧٦٠
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السنة
العطالت 
والتسوق

زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
فاقأغراض أخرىوالمؤتمرات إجمالي اإلن

إجمالي عدد الزوار
  ( باآلالف )

* ٢٠٠٢١٨٧١٩٢٥٢٠٣٧٥٥٢٥٩٠٢٧٥٨٤٨٥١٩

٢٠٠٣٨٨٠٦١٢٥٢٤٣٢١١٢١٨١٥٥٩٧٤٨٤٥

٢٠٠٤١١٢١٣١٩٠٥٢٠٨٤٧٥٨١٥٩٦٠٤٢٣٥

٢٠٠٥١٠١٤٨١٣٤٤١٩٨٦٦٦٨١٤١٤٦٥٠٠٩

٢٠٠٦٥١١١٥٠٧٨٥٨٢٩١٦٧٦٧٢٣٣٦

٢٠٠٧١٤٣٢٧١٦٢١١٢٩٦١٠٥٥١٨٢٩٩٤٨١٧

٢٠٠٨١٥٥٧٢١٠٧١١٩٦٢١٠٤٨١٩٦٥٣٤٧٠٥

٢٠٠٩٢٣٥٢٢٢٠٠٨١١٢٦١٧٤٠٢٨٣٩٧٦٤٦٧

**٢٠١٠١١٠٦٣٣٤٣٤١٠٧٩٩٩٧٨٢٥٥٥٤٦٨٨١

  *  الرحالت السياحية عام ٢٠٠٢م تشمل الفترة التأسيسية وما قبل.

  ** بيانات أولية.          

     المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

( مليون لایر )

 جدول رقم (٣١) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المغادرة حسب الغرض من الزيارة
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السنة
 العطالت 
والتسوق

 زيارة األقارب 
واألصدقاء

 األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
دينية

أغراض 
أخرى

إجمالي 
اإلنفاق

 إجمالي عدد الزوار 
   ( باآلالف )

٢٠٠٤٤٢٩١٣٣٤٤٥٩١١٧٣٢٥٦٤٢٢٤٣٢١١١٠٨٢

٢٠٠٥٥١٤٧٦٩٤٦٠٧١٤٠٥٠٣٨٤٢٠٣٢٤١٠٤١٧

٢٠٠٦٣٥٣٨٣٦٢٩٧٤١٤١٩٢٢٢٥١٨٥٨٠١٠٩٦٢

٢٠٠٧٣٨٩١١٤٥٣٥٣٨١٤٣٤٠١٧٩١٩٥٩٢١٣٤٧٩

٢٠٠٨٢٣٧٨٣٩٠٣١١٣٢٥١٧٧٢٧١١١٧٣٦٤٥٠١٧٧١٧

٢٠٠٩٢٣١٦٢٥٠٥٥١٣٣١٨٨٨٥٢٨٣٢٩١٢٢١٣٣١٨

*٢٠١٠٣١٠٤٧٥٦٤٦٧٦١٥٣٣١٩٧٥٢٤٨٤٢١٣٠٢٥

  * بيانات أولية.     

  المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

جدول رقم (٣٢) : اإلنفاق على الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض من الزيارة

( مليون لایر )



 إحصاءات أخرى متنوعة                    ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٨٤

السنة
 العطالت 
والتسوق

 زيارة األقارب 
واألصدقاء

األعمال 
والمؤتمرات

أغراض 
دينية

أغراض 
أخرى

إجمالي 
اإلنفاق

 إجمالي عدد الزوار 
  ( باآلالف )

٢٠٠٢١٩٥٠٢٨٩٦٤٩١١١٩٥٣٦٣٦٠٩٥٠٧٢٣٥٧٥٠٠

٢٠٠٣١٤٣٦٢٨٢٢٣٩٣٢٩٦٢٢٥٢٦٦٩٤٠٨٠٨٥٧٢٣٤

٢٠٠٤١٢١٣٨٨٢١٣٩٦٨٦٥٤٩٢٧٩٠٣٦٣٢٠٣٩٦١٥

٢٠٠٥١٢٣٠٤٦٩١٣٧٨٢٦٤١٢٢٨٠٢٣١٩٦٨٣٢٢٢٨

٢٠٠٦١٤٣٥٤٨٣٦٧٤٨٩٧٤٠٦٦٥٧٨٣٢٢٦٢٢٨٤٠٠

٢٠٠٧٨١٠٠٤٨١٧٤٠٥٨١٤٢١٣٥٨٢٣١٧٧٠٢٩٦٧٢

٢٠٠٨١٩٢٢٦٩٠٨١٢٧٣٧٥٦٩٨٨٤٨٣٧٥٩٠٣٠٠٤٩

٢٠٠٩٢٠٠١٦٨٠٦٤٨١٣٣٦١٥٨٨٩٣٣٣٩٨٣٣٥٢٦

*٢٠١٠٨٨٤٤٤٨٩٩١٧٩٦٨٨٧١٨٥٤٥٣٢٩٥٥٢٣٨٥٧

  * بيانات ولية.

   المصدر : الھيئة العامة للسياحة واآلثار.

 جدول رقم (٣٣) : اإلنفاق على الرحالت السياحية المحلية حسب الغرض من الزيارة

( مليون لایر )
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رقم الصفحةالـــجدول

٣٨٦ تقرير مراقبي الحسابات١-

في ٣٠ / ٦ /٢٠١٠م ٢- ٣٨٧ قائمة المركز المالي  

٣٨٩ قائمة اإليرادات والمصـروفات ٣-

ية٤- قوائم المال ٣٩٠إيضاحات حول ال

في ٣٠ / ٦ /٢٠١١م ٥- ٣٩٢ قائمة المركز المالي  

القسم الثاني عشر

القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي
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  الحساباتمراجعيتقرير 

 
 
 مؤسسة النقد العربي السعودي       الموقر  محافظ/ معالي

 الموقرينإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي       أعضاء مجلس / السادة

 

 السالم عليكم ورحمة ا وبركاته: 

   

نطاق المراجعة 

وقائمة م، ٢٠١٠ يونيه ٣٠في كما ھي  ( المؤسسة)  لمؤسسة النقد العربي السعودي قائمة المركز الماليلقد راجعنا 

)  المعتبرة جزءًا من ھذه ٤ (  رقم)  إلى١( رقم اإليضاحات من اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتھية في ذلك التاريخ، و

 وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة والمقدمة لنا مع كافة  من قبل المؤسسةالقوائم المالية المعدَّة

  في المملكة العربية السعوديةوكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليھاالمعلومات والبيانات التي طلبناھا. 

تمكننا    من اإلقتناعواشتملت على فحص السجالت المحاسبية واإلجراءات األخرى التي رأيناھا ضرورية لتكوين درجة معقولة

 .المالية القوائممن إبداء الرأي على 

 

أساس إعداد القوائم المالية 

)  فقد أُعدت ھذه القوائم المالية وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من مجلس إدارة ٢كما ھو مبين باإليضاح رقم ( 

 المؤسسة.

 

الرأي 

 ٣٠  كما في النقد العربي السعودي  أعاله  تظھر بعدل المركز المالي لمؤسسةالقوائم المالية المشار إليھا أن ،في رأينا

المحاسبي الذي اعتمد من مجلس  لألساسلسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً وإيراداتھا ومصروفاتھا عن ا ،م٢٠١٠ يونيه

 . ) ٢إدارة المؤسسة الموضح في اإليضاح رقم ( 

 
 
 
 
 
 

 برايس وترھاوس كوبرز إرنست ويونغ 
محمد بن عبدالعزيز العبيدي  السويلم بن عبدالرحمن عبدالعزيز

  - ترخيصمحاسب قانوني  ترخيص– محاسب قانوني
)  ٣٦٧رقم ( )  ٢٧٧رقم ( 
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صدار  قســـــــــــم اال
 غطـــاء العمــلة المصدرة: 
١٦٢٣١٦٢٣ ذھــب ( إيــضــاح  ٢/ھــ)

١٢٤٥١٩١١٨٩٦٣ استثمارات في أوراق مالية في الخارج
١٢٦١٤٢١٢٠٥٨٦

صرفية  قسم األعمـــــــــال الم

 نقـــد في الصــنــدوق : 
٢٢٠٢٤٢٤٨٣١ أوراق نقـــــــــــــد

١٠٧ عـمـالت مــعــدنـيــة
٢٢٠٣٤٢٤٨٣٨

٢٩٥٧٧٦٢٥٢٦٦٨ ودائـع لدى الـبــنـوك بالخـارج
٢٥٠٠---  ودائـع لدى الـبــنـوك المحـلية

١١٥٠١٠٦١٠٩٤٠٣٥ اسـتـثمارات في أوراق مالية في الـخـارج
٨٧٤٣٨٧٤٣ اسـتــثمارات في أوراق مـالية بالمـحـلـية

٦٦٦٢١٠٢٩٦ مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى
١٤٨٣٣٢١١٣٩٣٠٨٠

 حسـابـــات نظامية  

١٧٥٢٩١٦٣٨٢ تعھـدات مقابل اعتـمادات مسـتنــدية وخالفـه

 قسم الھيـــئات والمؤسسات المسـتقلة

٨٠٢٤٦٨٤٤ ودائع لدى الـبــنـوك بالـخارج
٢٧٥٥٨٦٢٣٠٤٨٦ اسـتــثمارات في أوراق ماليـة باألجـنبــيـة

١٩٣٧٥---  ودائع لـدى الـبــنـوك المـحلــية
٣٠٠٦٥٦٣٣٧٥٣٧ اسـتــثمارات في أوراق مـالية بالمـحـليـة
٥٤٧٨١٤٤٦ ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

٥٨٩٧٤٤٥٩٥٦٨٨
قوائم الماليـة. من ١ إلى ٤  جزًءا ال يتجزأ من ھذه ال  تشكل اإليضاحات المرفقة 

قائمة المركز المالي 
كما في ٣٠ يونيه ٢٠١٠م

الموجودات
(مليون لایر )

 ٢٠٠٩/٦/٣٠م ٢٠١٠/٦/٣٠م
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صدار قســـــــــــم اال

 أوراق نقد مصدرة
١٠٣٨٦٣٩٥٥١٣ في الـتـداول

٢٢٠٢٤٢٤٨٣١ في قسـم األعـمال الــمـصرفية
١٢٥٨٨٧١٢٠٣٤٤

 عمالت معدنية مصدرة
٢٤٥٢٣٥ في الـتـداول

١٠٧ في قسـم األعـمال الــمـصرفية
٢٥٥٢٤٢

١٢٦١٤٢١٢٠٥٨٦

صرفية قسم األعمـــــــــال الم

٨٦٠٤٥٩٨٤٢٦٠٥ ودائع الـحـكـومة
١٠٣١٤١٠٢٨١ ودائع لـجـھات أجـنـبــية

١٠٤٧٧٣٦١٢١٥ ودائع مــصالح وھــيـئات حكومية 
٥٢٠١٥٤٨٧٠٧ ودائع الــبــنـوك وشركات الـتـأمـيـن

٤٥٥٧٦٠٤٣٠٢٧٢ مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى
١٤٨٣٣٢١١٣٩٣٠٨٠

حسابات نظامية  

١٧٥٢٩١٦٣٨٢ التزامات مقابل اعتـمادات مســتنــدية وخـالفه

قسم الھيـئات والمؤسسات المسـتقلة

٣١٠٩٦٧٣٠٩٠٢٣ الـمـؤسـسـة الـعـامـة للتـقـاعـد
١٢٤٩٦٠١٢٦٢٨٠ المؤســـسة العـامة للتأمينات االجتــماعية

١١٤٧٧٤١١٨٨٠٩ صـناديق التــنمـيـة
٣٩٠٤٣٤١٥٧٦ مــؤســــسـات أخـرى

٥٨٩٧٤٤٥٩٥٦٨٨

سعودي مؤسســة النقــــــــد العربي ال
قائمة المركز المالي 

كما في ٣٠ يونيه ٢٠١٠م 
المطلوبات

(مليون لایر)

 ٢٠٠٩/٦/٣٠م ٢٠١٠/٦/٣٠م
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٣٥١٥٣٠٤٢ اإليــــــــــــــــــــرادات

 المـــــــــصروفــــــات

١٠٢٤١٠٧٩  مصـــــــاريف عــــــموميــــــــــة وإداريـــــــــــــــة

٢٤٢٣ اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد ( إيــضاح ٤ )

١٠٤٨١١٠٢

٢٤٦٦١٩٤٠ فائض مرّحل إلحتياطي أراضي وإقامة مباني جـديدة للمؤســسة وفروعـھا

٣٥١٤٣٠٤٢

قوائم الماليـة. من ١ إلى ٤ جزًءا ال يتجزأ من ھذه ال  تشكل اإليضاحات المرفقة 

( مليون لایر)

 ٢٠٠٩/٦/٣٠م ٢٠١٠/٦/٣٠م

سعودي مؤسسة النقد العربي ال

قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتھية في  ٣٠ يونيه ٢٠١٠م 
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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م) ٢٠١٠ يونيه ٣٠ھـ الموافق ( ١٤٣١ رجب ١٨للسنة المنتھية في 

 
)  طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية ١( 

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (  المؤسسة )  بعمل مصرف للحكومة بحكم نظامھا وتحتفظ بحسابات 

الحكومة.  

 

 قسم األعمال المصرفية: 

ودائع من ھيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارھا وتسجل تكلفة وعوائد االستثمار  المؤسسة تقبل

مباشرة في حساباتھا الظاھرة في قائمة المركز المالي لقسم األعمال المصرفية دون إدراجھا في قائمة اإليرادات 

 .والمصروفات للمؤسسة

 

 قسم الھيئات والمؤسسات المستقلة: 

التي تقوم المؤسسة بإدارتھا  ،تظھر األرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والھيئات المستقلة

 .ة مستقلة بھدف إبرازھا على حدقائمةوالودائع التي تقبلھا منھم في لحسابھم، 

 

 ملخص ألھم السياسات المحاسبية )  ٢( 

: القوائم المالية أسس إعداد أ - 

 القوائم المالية  وفقاً للسياسات المبينة أدناه والتي اتبعت في السنة السابقة، وتعتمد المالية القوائمأعدت 

من مجلس إدارة المؤسسة. 

  األساس المحاسبي: ب - 

  وفقاً لمبدأ التكلفة الفعلية.قوائمھا الماليةتتبع المؤسسة األساس النقدي في تسجيل عملياتھا وتعد 

  االستثمارات: ج - 

تظھر االستثمارات بالتكلفة، وتسجل األرباح أو الخسائر عند تحققھا لحساب الجھة المستفيدة وفقاً 

  المؤسسة.من قبل المتبعة سياساتلل

  العمالت األجنبية: د - 

تقيّد المؤسسة عملياتھا وتظھر أرصدة نھاية الفترة المالية بالعملة األجنبية بالريال السعودي باألسعار 

م)  والتعديل الالحق لسعر اليورو الذي اعتمدته اإلدارة ١٩٨٠ ( الموافق ھـ١٤٠٦الدفترية التي ثبتتھا اإلدارة في عام 

 م) .١٩٩٩ھـ ( الموافق ١٤٢٠في عام 
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  الذھب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة: ھـ - 

جرام وذلك  ٠,٢٠٧٥١ لكليُقوَّم الذھب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة بسعر ريال سعودي واحد 

. ويشتمل الذھب بقسم م١٩٧٣ أغسطس ١٢ الموافق ھـ١٣٩٣ رجب ١٣ بتاريخ ٣٨بموجب المرسوم الملكي رقم 

 المملكة في صندوق النقد اكتتاب ريال سعودي دفعته المؤسسة كجزءٍ من ٦٧,٣٩٠,٨٧٨اإلصدار على ما قيمته 

 الدولي حُوّل إلى حقوق سحب خاصة لدى الصندوق.

  األثاث والمعدات والسيارات: و - 

تحمّل تكلفة األثاث والمعدات والسيارات عند شرائھا على المصروفات وتدرج قيمة رمزية للسيارات ضمن 

 قسم األعمال المصرفية.قائمة المركز المالي ضمن   فيموجودات متنوعة أخرى

 : األراضي والمبانيز - 

% سنويا ٥تظھر المباني واألراضي بالتكلفة ضمن موجودات متنوعة أخرى ويتم أستھالك المباني بوقع 

ويجمع االستھالك في احتياطي االستھالك ويخصم في قائمة المركز المالي من قيمة األصل ضمن قسم األعمال 

 . المصرفية

 : اإليرادات والمصروفاتح -  

تحصل المؤسسة على رسوم لقاء الخدمات التي تؤديھا وذلك لسد نفقاتھا بموجب المادة الثانية من نظام 

تمويل األراضي المصروفات لمقابلة تمثل إيراداتھا. وتقوم المؤسسة بتجنيب فائض اإليرادات على والتي المؤسسة 

  جديدة للمؤسسة وفروعھا. مبانيوإقامة

  مبنى المركز حساب احتياطيتقوم المؤسسة بتسجيل عائدات احتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع في

وال تظھر تلك أخرى في قائمة المركز المالي لقسم األعمال المصرفية الرئيسي والفروع ضمن مطلوبات متنوعة 

 .قائمة اإليرادات والمصروفاتالعائدات ضمن 

القوائم المالية   فترة  (٣) 

م ٢٠٠٩ يوليه  ١ھـ الموافق ١٤٣١ رجب ١٨ھـ إلى ١٤٣٠  رجب ٨ عن الفترة من القوائم الماليةأُعدت 

 م.٢٠١٠ يونيه ٣٠إلى 

 

  المؤسسة العامة للتقاعد االكتتاب في (٤) 

 طبقاً للمادة الثالثة عشر من نظام التقاعد المدني الصادر المؤسسة العامة للتقاعديتم االكتتاب في 

 .م١٩٧٣ أغسطس ٢٨ الموافق  ھـ١٣٩٣ رجب ٢٩ بتاريخ ٤١بالمرسوم الملكي رقم م / 

 

 



 القوائم المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي                                            ٤٧التقرير السنوي                  -مؤسسة النقد العربي السعودي                             ٣٩٢

(مليون لایر)
جودات المطلوباتالمو

 

ـدار قسم اإلصــــــــــــــــــــــــ
أوراق نقد مصدرة

في الـــتـــــــــــــــــداول١٣٢٩٢٨ذھـــــــــــــــــــــب ١٦٢٤
في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة٢٣٢٩٨
١٥٦٢٢٦

عمالت معدنية مصدرة
في الــتـــــداول٢٥٥

في قسـم األعـمال الــمـصــرفيـة٩استثمارات في أوراق مالية في الخارج١٥٤٨٦٦
٢٦٤

١٥٦٤٩٠١٥٦٤٩٠

صرفية قسم األعمال الم
نقـــد في الصــنــدوق

بنكنوت ســعــودي٢٣٢٩٨
عمالت معــدنـيـة٩

٢٣٣٠٧
ودائــــــــــــع الحــــــــــــــكومة٩١٩٠٢٢

ودائــــــع لـجـھـات أجــنــبـــيـــة ٦٠٣٠ودائـع لــــــــــدى الـبـــــنـوك بالـــخارج٣٧٢٤٩٢
ودائــــــــــع مـصــالـح وھيــئات حكومية١٤٥٦٨٧إستــثمارات في أوراق مالية في الـخارج١٣٢١٣٧٦
ودائـع الــبـنـوك وشركات التــأميـن٦١٤٧١إستــثمارات في أوراق ماليـة بالمحـــلـيـة٨٧٤٣
مطـلوبــات متـــنـــوعــة أخــــرى٦٠٨٣١٣مـوجـودات مـــتـــــــنــوعـة أخــــــرى١٤٦٠٥
١٧٤٠٥٢٣١٧٤٠٥٢٣

حسابات نظامية
التزامات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه١٣٥٧٧تعھدات مقابل إعتمادات مستندية وخالفه١٣٥٧٧

قسم الھيئات والمؤسسات المسـتقلة 
الـمـؤسـسـة الـعـامـة للتــــــقــــاعــــــد٣٠٩٦٠٣ودائــع لــــدى الـبــــــــنــوك بالـــــخارج٦٥٠١
المؤسـسة العـامة للتأمينات اإلجتـماعية١٢٦٩٩٨إستــثمـارات في أوراق ماليـة أجـنبـــيــة٣٠٠١٩٤
صنـــــــاديــق التـــــــــنـمــــيــة١١١٣٤٧إستــثمـارات في أوراق ماليــة بالمـحلـيـة ٢٧٦٣٣١
مــــؤســــســات أخـــــــــــــرى٤٠٨٦٧ودائـع لــدى قســـم األعمال المصـرفيــة٥٧٨٩

٥٨٨٨١٥٥٨٨٨١٥

 *أولية غير مدققة.
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