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 مقدمة

ــر  ــشآت يعتب ــداد المن ــام تع ـــ ١٤٢٤ لع ــم   ) ٢٠٠٣( ه ــن أه م

األعمال التي قامت بها مـصلحة اإلحـصاءات العامـة والمعلومـات ،         

آما أنه مصدرًا قيمًا للمعلومات االقتـصادية حيـث يعـد أآبـر تعـداد               

غطيـة   تـم تنفيـذه علـى مـستوى المملكـة مـن حيـث الت               منشآت

  . والشمول وتفصيل البيانات 

 الـذي تـزامن تنفيـذه مـع        تعـداد المنـشآت األخيـر     ومن مالمـح    

المرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساآن أنـه لـم يـتم            

حصره على عـدد محـدود من المدن آما في التعـدادات الـسابقة            

مــدن ، ( بــل غطــى جميــع المــسميات الــسكانية فــي المملكــة  

 مراآز ، مسميات سـكانية مـشمولة ، تجمـع باديـة ،              محافظات ، 

  ) . موارد 

آما أنـه شـمل وألول مـرة جميـع األنـشطة االقتـصادية التـي                

تمارس في المملكة بما فيها نشاط الزراعة الـذي آـان يـستثنى             

في جميع التعدادات السابقة ، باإلضافة إلى تفصيل أآثـر ودقيـق            

ألنشطة االقتـصادية علـى     للنشاط االقتصادي اعتمادًا على دليل ا     

مــستوى الحــد الــسادس للوفــاء بمتطلبــات األنظمــة االقتــصادية   

  .الحديثة 

وإلى جانب القطاعين الخـاص والعـام اللـذان اقتـصرت عليهمـا             

ــى    ــسابقة غط ــدادات ال ــشآت  التع ــداد المن ـــ١٤٢٤تع ــاع ه  القط

الحكــومي وقطــاع المنــشآت التــي ال تهــدف إلــى الــربح والقطــاع 

  . األجنبي 

 تــم مــن خــالل هــذا التعــداد باإلضــافة إلــى بيانــات عــن آــذلك

ــسية    ــشتغلين حــسب الجن ــر ســعوديين   ( الم ) ســعوديين ، غي

وحجم اإليرادات السنوية للمنشأة االقتصادية العاملة جمع بيانـات     

اقتــصادية لــم تكــن متــوفرة فــي التعــدادات الــسابقة مثــل توزيــع   

 المـدفوع   ورأس المـال  ) ذآور ، إناث    ( المشتغلين حسب الجنس    

  . للمنشآت االقتصادية ونسبة مساهمة الشريك األجنبي فيه 



  : المنشآت أهداف تعداد

بيانــات االقتــصادية لالســتفادة منهــا فــي وضــع خطــط  التــوفير  .١

   . التنمية

تــوفير متطلبــات القطــاع العــام والخــاص واحتياجــات المخططــين  .٢

  . والباحثين والمحللين من البيانات االقتصادية 

ــوفير إ .٣ ــار متكامـــل وحـــديث لكافـــة األبحـــاث والمـــسوحات  تـ طـ

  . االقتصادية المتخصصة التي يتم تنفيذها بأسلوب العينة 

ــات واســتخدامها فــي إجــراء     . ٤ ــضة مــن البيان إيجــاد قاعــدة عري

  . الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة االقتصادية 

 لقيـاس   مقارنة نتائج التعداد مع السلسلة االقتـصادية الـسابقة         .٥

  . معدالت النمو االقتصادي 

دراسة حجم المشتغلين حـسب الجـنس والجنـسية وتـوزيعهم            .٦

  . حسب النشاط االقتصادي 

دراسة أهم المؤشرات لهيكل االقتصاد الوطني ومدى مساهمة         .٧

  .  القطاع الخاص في الناتج الوطني وترآيب الحسابات القومية



   :تعداد المنشآت أسلوب تنفيذ 

أسلوب الحصر الشامل لجميع المنشآت التي تمارس       تم اتباع   

بها مختلف األنشطة ولها آيان قـانوني وموقـع ثابـت وتـزاول فـي               

مختلــف قطاعــات االقتــصاد الــوطني داخــل الحــدود الجغرافيــة       

ــا فــي      ــم جمعه ــشآت التــي ت ــات المن ــسب بيان ــم ن للمملكــة وت

  .استمارة التعداد إلى فترة زمنية محددة 



   :تعداد المنشآت  ات المستخدمة فيالمفاهيم والمصطلح

   :)Establishment( ةأنشالم 

هي وحدة عمل اقتصادية ذات آيـان قـانوني لهـا موقـع ثابـت               

 املكهــأو أآثــر تحــت إدارة واحــدة ييــزاول فيهــا نــشاط اقتــصادي 

شبه حكومي أو   شخص أو مجموعة أشخاص أو شـرآة أو قطاع         

كـن أن تتـوفر     ة هـي أصـغر وحـدة اقتـصادية يم         منشأ ، وال  حكومي

ونـوع القطـاع    المـشتغلين   النـشاط االقتـصادي و    لديها بيانات عـن     

  .والصفة القانونية لها 

   :)Economic Activity( النشاط االقتصادي 

يعــرف النــشاط االقتــصادي ألي مؤســسة بأنــه مــا تمارســه أو 

تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائـدًا ، وأحيانـًا             

ن أعمالها مردودًا ماديًا آما هـو الحـال فـي           ال تجني المؤسسة م   

  .الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات 

ويعتمد تصنيف النشـاط االقتصادي للمؤسسات على الدليل 

مع تعديالت محدودة ) التعديل الثالث ( الدولي للتصنيف الصنـاعي 

  . لتالءم المؤسسات العاملة في المملكة 

 برمز تصنيفي اقتصـادي مكون منشأةوتم تحديد نشاط آل 

  .من ست خانات 

  :) Employees(  المشتغلون 

الـذين يـؤدون    ) السعوديون وغير السعوديين    ( هم جميع األفراد    

العمل في المؤسسة فعًال بأجر أو بدون أجر ، أصـحاب المؤسـسة             

أو ذويهم أو المستخدمين لديهم ، سواءًا عملوا وقت الـدوام آـامًال             

نه ، وسـواءًا آانوا دائمين أو مـؤقتين ذآـورًا آـانوا أو إناثـًا ،                أو جزءًا م  

بغض النظر عما إذا  آانـت أجـورهم تـدفع علـى أســاس يـومي أو                  

أسبوعي أو شـهري ، ويـشمل الـشرآاء واألعـضاء فـي الـشرآات               



المساهمة ، ورؤساء وأعضاء مجـالس اإلدارات ، آمـا يـشمل أيـضًا              

 .مدفوعة األجـر المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات 

   :)Characteristic of establishment(   صفة المنشأة 

مـن حيـث وضـعها التنظيمـي إحـدى الـصفات             المنـشأة    تتخذ

  :التالية 

• <ì†ËÚ<ì`ßÚ ) Individual ( :اقتصادية قائمـة   عمل  تمثل وحدة   و

وحـدات عمـل فرعيـة أخـرى وليـست تابعـة          ، أي ليس لهـا       بذاتها

  .ى رنشأة أخلم

• {{éñ…<ˆ{{Ò†ÚêŠ )Headquarter(  : هــي وحــدة العمــل التــي تملــك

وتدير وحدات عمل أخرى تابعة لها وهي التي تبرم العقود المالية           

واإلداريــة وتحــصل وتتــصرف فــي إيــرادات تلــك الوحــدات وتحــتفظ   

  .بالسجالت والدفاتر المحاسبية للمنشأة 

• Å†Ê )Branch ( :              هـي وحـدة عمـل فرعيـة يمـارس فيهـا نـشاط

للمرآز الرئيسي وال يشترط وجود الفرع فـي نفـس          اقتصادي تابع   

 .المنطقة التي يقع فيها المرآز الرئيسي للمنشأة 

  ) :Establishment sector ( نوع القطاع 

 ويقصد به القطاع الذي تنتمي اليه المنشأة من حيث الملكية         

  :والمتمثل في التالي 

 ŞÏÖ]< Å^£]êÚçÓ (Government sector) : تي  الالمنشآتشمل يو

، سواء آانت مرتبطة بالميزانية  تعود ملكيتها الى الدولة مباشرة

تمارس نشاطًا إداريًا أو خدميًا و العامة أو لها ميزانية مستقلة

تم توريدها إلى ات وخدمات يمنتجوتقدم ) مثل الوزارات واإلدارات(

األفراد أو المنشآت األخرى بالمجان أو بأسعار ليست ذات داللة 

أو منتجاتها ويمكن أن تقوم هذه اإلدارات بتوريد ،  اقتصادية

 . خدماتها إلى إدارات حكومية أخرى



 Ö]<Å^ŞÏÖ]Ý^Ã) Public sector ( :المؤسسات التي تمارس شمليو 

رأسمالها نشاطًا إنتاجيًا من سلع أو خدمات وتملك الحكومة 

، وتسمح الحكومة إلدارة هذه المؤسسات بقدر آبير من  بالكامل

 في استخدام األموال ،لتصرف بإدارة عملية اإلنتاج والسلطة ل

أن تتمكن هذه المؤسسات من االحتفاظ بأرصدتها العاملة على 

تمويل بعض أو آل تكوين رأس المال قوم ب، وت وائتمانها التجاري

 .  أو باالقتراضهامن مدخراتها أو احتياطيات

 Ö]< Å^ŞÏ¤]”^) Private sector ( :المنشآت التيويشمل  

يملكها تمارس نشاطًا أو أنشطة اقتصادية تحقق لها عائدًا ، و

 اء آانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريينسوفرد أو مجموعة أفراد 

شمل أيضًا المنشآت التي يشترك في رأسمالها أفراد يآما 

التضامنية الشرآات أيضًا يشمل و،  ينسعوديأو غير سعوديون 

 .الخ  .. المساهمةو

 ÷< ë„Ö]< Å^ŞÏÖ]xe†Ö]< ±c< Í‚ãè<< Non-Profit Sector) (:  ويشمل

 ال تحقق لها  تمارس نشاطًا أو أنشطة اقتصاديةالمنشآت التي

ال تجني من أعمالها مردودًا ماديًا آما هو الحال في عائدًا ، و

  .الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعـات

 êq…^¤]<Å^ŞÏÖ] )Foreign sector ( :تي تمارس ويشمل المنشآت ال

  ، الخ .. دبلوماسيًا لدول أخرى مثل السفارات والقنصلياتنشاطًا

  .وآذلك المنشآت التي تتبع المنظمات الدولية واإلقليمية 
  
  



< <

< <

< <

< <

Ùæ]‚q< <

lbß¹]<]‚Ãi< <
MPNP<<{â<ENLLOD< 



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]97,159

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]495

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]88,845

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]2,421

‚ééjÖ]15,142

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ333,970

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]65,103

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]14,305

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]2,201

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]32,817

Üé×ÃjÖ]3,360

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]3,383

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]38,079

í×Û¢]697,280

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]<gŠu<lbß¹]<‚Â

lbß¹]<‚Â ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٢ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

š^è†Ö]176,449

íÚ†Ó¹]<íÓÚ178,551

ì…çß¹]<íßè‚¹]42,502

Üé’ÏÖ]36,825

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]103,885

ŠÂ51,661

Õçfi19,670

Øñ^u21,436

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]7,077

á]‡^q24,626

á]†¨13,395

äu^fÖ]10,081

Íç¢]11,122

íÓ×Û¹]<í×¶697,280

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]<gŠu<lbß¹]<‚Â

lbß¹]<‚Â íè…]÷]<íÏŞß¹]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٣ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

íè†ÊêŠéñ…<ˆÒ†ÚÅ†ÊêÖ^¶÷]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]95,8761391,14497,159

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]22317255495

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]7667117071046788,845

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]1810555562,421

‚ééjÖ]109181109311515,142

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ265296744061234333,970

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]539067101048765,103

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]5846633782614,305

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]2858318332,201

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]263441221525232,817

Üé×ÃjÖ]170920714443,360

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]190224212393,383

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]34190382350738,079

í×Û¢]574 976z13,945108,359697,280

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<íè…]ý]<íË’Ö]<gŠu<lbß¹]<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]
íè…]ý]<íË’Ö]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٤ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

íè†ÊêŠéñ…<ˆÒ†ÚÅ†ÊêÖ^¶÷]

š^è†Ö]134,8405,25536,354176,449

íÚ†Ó¹]<íÓÚ141,2684,22233,061178,551

ì…çß¹]<íßè‚¹]37,8085974,09742,502

Üé’ÏÖ]32,8763893,56036,825

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]80,5952,50920,781103,885

ŠÂ48,2832743,10451,661

Õçfi17,3971922,08119,670

Øñ^u19,9791701,28721,436

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]6,464625517,077

á]‡^q23,266751,28524,626

á]†¨12,316791,00013,395

äu^fÖ]9,4588054310,081

Íç¢]10,4264165511,122

íÓ×Û¹]<í×¶574 976z13,945108,359697,280

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<íè…]ý]<íË’Ö]<gŠu<lbß¹]<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
íè…]ý]<íË’Ö]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٥ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

Ý^Â”^}xe†Ö]<±c<Í‚ãè<÷êÖ^¶÷]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]2496,21292397,135

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]174780478

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]5788,7553388,788

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]1292,267252,292

‚ééjÖ]1315,1131615,129

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ138333,705127333,832

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]7364,84118965,030

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]28413,9566514,021

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]532,14532,148

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]3032,7355232,787

Üé×ÃjÖ]132,5388093,347

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]162,3749933,367

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]7937,61238838,000

í×Û¢]926692,7313,623696,354

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<Å^ŞÏÖ]<gŠu<lbß¹]<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]
ë^’jÎ÷]<Å^ŞÏÖ]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٦ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

Ý^Â”^}xe†Ö]<±c<Í‚ãè<÷êÖ^¶÷]

š^è†Ö]202175,670577176,247

íÚ†Ó¹]<íÓÚ183177,3231,045178,368

ì…çß¹]<íßè‚¹]6142,16128042,441

Üé’ÏÖ]5036,52624936,775

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]223102,889773103,662

ŠÂ5951,16343951,602

Õçfi2119,6034619,649

Øñ^u4421,3662621,392

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]227,031247,055

á]‡^q1324,5219224,613

á]†¨2613,3581113,369

äu^fÖ]1010,0333810,071

Íç¢]1211,0872311,110

íÓ×Û¹]<í×¶926692,7313,623696,354

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<ë^’jÎ÷]<Å^ŞÏÖ]<gŠu<lbß¹]<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
ë^’jÎ÷]<Å^ŞÏÖ]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٧ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]37,5361,08638,622

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]51,55517651,731

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]73,7864,19977,985

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]40,1522840,180

‚ééjÖ]53,6181,12354,741

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ164,0393,624167,663

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]24,2825,21529,497

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]59,77211059,882

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]23,9231,74825,671

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]59,31691660,232

Üé×ÃjÖ]9,57318,86728,440

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]13,9047,79021,694

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]7,3261,6228,948

í×Û¢]618,78246,504665,286

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

°èçÃŠÖ]<°×Çj¹]<‚Â

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<‹ß¢]<gŠu<°èçÃŠÖ]<°×Çj¹]<<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٨ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

š^è†Ö]149,69813,741163,439

íÚ†Ó¹]<íÓÚ165,12315,575180,698

ì…çß¹]<íßè‚¹]32,3171,89934,216

Üé’ÏÖ]29,0491,85630,905

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]188,2538,474196,727

ŠÂ18,9321,90920,841

Õçfi8,0127208,732

Øñ^u6,6964167,112

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]2,377892,466

á]‡^q6,6149577,571

á]†¨4,5283424,870

äu^fÖ]3,7523014,053

Íç¢]3,4312253,656

íÓ×Û¹]<í×¶618,78246,504665,286

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<‹ß¢]<gŠu<°èçÃŠÖ]<°×Çj¹]<<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
°èçÃŠÖ]<°×Çj¹]<‚Â



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ٩ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]176,445281176,726

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]19,0908419,174

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]458,5899,540468,129

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]23,725623,731

‚ééjÖ]378,5602,458381,018

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ788,0513,179791,230

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]228,3863,798232,184

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]95,3922,12797,519

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]11,78813011,918

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]116,6986,288122,986

Üé×ÃjÖ]25,73113,36939,100

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]37,32328,09865,421

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]91,3842,37493,758

í×Û¢]2,451,16271,7322,522,894

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<‹ß¢]<gŠu<°èçÃŠÖ]<Æ<°×Çj¹]<<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]
°èçÃŠÖ]<Æ<°×Çj¹]<‚Â



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١٠ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

š^è†Ö]748,02224,887772,909

íÚ†Ó¹]<íÓÚ657,89923,001680,900

ì…çß¹]<íßè‚¹]109,2602,968112,228

Üé’ÏÖ]106,5442,157108,701

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]499,23613,066512,302

ŠÂ108,5412,233110,774

Õçfi49,75275650,508

Øñ^u39,48056140,041

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]15,73616715,903

á]‡^q45,09979145,890

á]†¨27,69638228,078

äu^fÖ]19,44550719,952

Íç¢]24,45225624,708

íÓ×Û¹]<í×¶2,451,16271,7322,522,894

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<‹ß¢]<gŠu<°èçÃŠÖ]<Æ<°×Çj¹]<<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
°èçÃŠÖ]<Æ<°×Çj¹]<‚Â



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١١ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]213,9811,367215,348

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]70,64526070,905

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]532,37513,739546,114

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]63,8773463,911

‚ééjÖ]432,1783,581435,759

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ952,0906,803958,893

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]252,6689,013261,681

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]155,1642,237157,401

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]35,7111,87837,589

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]176,0147,204183,218

Üé×ÃjÖ]35,30432,23667,540

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]51,22735,88887,115

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]98,7103,996102,706

í×Û¢]3,069,944118,2363,188,180

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<‹ß¢]<gŠu<°×Çj¹]<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]
°×Çj¹]<‚Â



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١٢ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

…çÒƒp^Þcí×Û¢]

š^è†Ö]897,72038,628936,348

íÚ†Ó¹]<íÓÚ823,02238,576861,598

ì…çß¹]<íßè‚¹]141,5774,867146,444

Üé’ÏÖ]135,5934,013139,606

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]687,48921,540709,029

ŠÂ127,4734,142131,615

Õçfi57,7641,47659,240

Øñ^u46,17697747,153

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]18,11325618,369

á]‡^q51,7131,74853,461

á]†¨32,22472432,948

äu^fÖ]23,19780824,005

Íç¢]27,88348128,364

íÓ×Û¹]<í×¶3,069,944118,2363,188,180

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<‹ß¢]<gŠu<°×Çj¹]<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
°×Çj¹]<‚Â



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١٣ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

ëçÃ‰ëçÃ‰<Æ<í×Û¢]

‚é’Ö]æ<íÂ]…ˆÖ]38,622176,726215,348

†q^]<ÙøÇj‰]æ<àè‚ÃjÖ]51,73119,17470,905

íé×èçvjÖ]<l^Â^ß’Ö]77,985468,129546,114

ð^¹]æ<‡^ÇÖ]æ<ð^e†ãÓÖ]40,18023,73163,911

‚ééjÖ]54,741381,018435,759

íñˆrjÖ]æ<í×Û¢]<ì…^Ÿ167,663791,230958,893

ÜÂ^Ş¹]æ<Ñ^ßËÖ]29,497232,184261,681

l÷^’i÷]æ<àèˆ~jÖ]æ<ØÏßÖ]59,88297,519157,401

íéÖ^¹]<í^‰çÖ]25,67111,91837,589

íè…^rjÖ]<Äè…^¹]æ<q`jÖ]æ<…^ÏÃÖ]60,232122,986183,218

Üé×ÃjÖ]28,44039,10067,540

êÂ^Ûjq÷]<ØÛÃÖ]æ<ív’Ö]21,69465,42187,115

ï†}÷]<íé’~Ö]æ<íéÂ^Ûjq÷]<l^Ú‚¤]8,94893,758102,706

í×Û¢]665,2862,522,8943,188,180

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]æ<íéŠß¢]<gŠu<°×Çj¹]<‚Â

ë^’jÎ÷]<½^ßÖ]
°×Çj¹]<í×¶



íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<<<( ١٤ ) جدول رقم

¼éŞ~jÖ]æ<^’jÎ÷]<ì…]‡æ<<<<<<<

l^Úç×Ã¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l]ð^’uý]<ív×’Ú

íéq^jÞý]<l^Â^ŞÏÖ]<l]ð^’uc<<<<<<<<<

ëçÃ‰ëçÃ‰<Æ<í×Û¢]

š^è†Ö]163,439772,909936,348

íÚ†Ó¹]<íÓÚ180,698680,900861,598

ì…çß¹]<íßè‚¹]34,216112,228146,444

Üé’ÏÖ]30,905108,701139,606

íéÎ†Ö]<íÏŞß¹]196,727512,302709,029

ŠÂ20,841110,774131,615

Õçfi8,73250,50859,240

Øñ^u7,11240,04147,153

íéÖ^ÛÖ]<æ‚£]2,46615,90318,369

á]‡^q7,57145,89053,461

á]†¨4,87028,07832,948

äu^fÖ]4,05319,95224,005

Íç¢]3,65624,70828,364

íÓ×Û¹]<í×¶665,2862,522,8943,188,180

في القطاعات  ( الخاصة - العامة - التي ال تهدف للربح ) .

D<ÝNLLO<E<{âMPNP<lbß¹]<]‚Ãi

íè…]ý]<íÏŞß¹]æ<íéŠß¢]<gŠu<°×Çj¹]<‚Â

íè…]÷]<íÏŞß¹]
°×Çj¹]<í×¶




