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    التقریر االقتصادي واالجتماعي السنوي
  
٢٠٠٤  

  
  ٢٠٠٥أغسطس 

  ةــــمدقم -
  يلامجإلا ىوتسملا ىلع يداصتقالا ومنلا داعبأ -
  يعامتجالاومنلا داعبأ  -
 ٢٠٠٥ماعل يداصتقالا ءادألا  تاعقوت  -
 ةيعامتجاو ةيداصتقا اياضق -

 

  ةمدقم
  

ططخ نم اريبك ازيح ،يداصتقالا حالصإلاو ةيمنتلاب مامتهالا ذخأ   
يف ةيمهأ عوضوملا اذه بستكيو ، ةيبرعلا لودلا ةصاخ ، لودلا تاسايسو  

ريوطتلاو ةيمنتلل ةيقيقح ةبغر نم اعبان هنوكل ، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود 
مدقتملا ملاعلاب قاحللاو روطتلاو يقرلا قيقحتل ةموكحلا دوهج عم نمازتت 

  .ة يضاملا ةرتفلا لالخ تققحت يتلا تازاجنإلاو تابستكملا ىلع ظافحلل اضيأو
وه رصعلا اذه نأ كردن نأ دبال ، ةيقيقح ةيمنت نع ثيدحلا دنعو   

حالصإلاو ةيمنتلا ىلإ فدهت يتلا تاعمجتلاو تالتكتلاو ةفرعملا رصع 
الوأ يجيلخ يداصتقا لماكت لالخ نم الإ ةيمنت ثادحإ بعصي هنأو ، رمتسملا 

  .كلذ دعب يبرع مث 
دراوملل ةلاعف ةرادإل يع سلا بلطتي ةيومنتلا فادهألا قيقحت نأ كش ال  

ةيلمعلا بلص يف ةأرملا كارشإو لمعلا صرفو ةيداصتقالا صرفلا عيسوتو 
تالاصتالا ايجولونكتب مامتهالاو ةئيبلا ةيامحو رارقلا ةعانص يفو ةيومنتلا 
نيعاطقلا نيب نواعتلاو ملاعلا يف يداصتقالا ومنلل يساسأ كرحمك تامولعملاو 
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رصعلا تايدحت ةهجاوم ليبس يف ةموكحلا هل ى عست ام اذهو ، صاخلاو ماعلا
  .يملاعلا داصتقالا يف ةقحالتملا تاروطتلاو 

ةلودب ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاك يف ومنلا تالدعم تعفترا دقل   
ةدع قالطناو طفنلا راعسأ عافترا اهنم ، لماوع ةدع ببسب تارامإلا 

ىلع تسكعناو ةفاك ةلودلا تارامإ تلمش تاعاطقلا فلتخم يف تاعورشم ، 
يف حضاو لكشب تمهاس تاعاطق تزربو ، ةيلحملا لاملاو ةراجتلا قاوسأ 
ماخلا طفنلاو زاغلاو ةحايسلاو تاراقعلا عاطق لثم ةلودلاب يداصتقالا ومنلا 

   .ةيواميكورتبلاتاعانصلاو 
نكلو ، ةيداصتقالا ةرودلل يسيئرلا كرحملا وه يطفنلا عاطقلا لازالو   

يونتو جاتنإلا ةدعاق عيسوتل ةيلحملا تارامإلاتاموكحو ةلودلا ىعست ةدايزو هع   
هجوتيف كلذ رهظيو ، هتءافك نوكتل ةلودلا   يف تامدخل ل يسيئرلا زكرملا 

ةيعانصلا تاعاطقلا يف تارامثتسالا تالاجم حتف قيرط نع ةقطنملا 
  .تامدخلا ةراجتو ةيحايسلاو 

ملعلاب حلستلا الإ تارامإلا عمتجم مامأ سيل تاروطتلا هذه راطإ يفو    
ةفاقث مئالي امب اهقلخ ىلع لمعلاو ، ايجولونكتلا ةيصان كالتماو ةفرعملاو 

ةادأ اهعضوو عمتجملا يف ايجولونكتلا ةفاقثل انيكمتو هميقو هثارتو عمتجملا  
عيراشملاو جماربلا نم ةعومجم يف اهديسجت متيو ةجتنملا يديألا يف ةلهس 

يرشبلا رصنعلا لالخ نم متي اذه لك ةينورتكلإلا ةموكحلا عورشم لثم ، 
  .ةيمنتلا نم فدهلاو ةادألا 

  
يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاروطتلا ضرعتسن يونسلا ريرقتلا اذه يفو 

ىلع فرعت لل ، ىضم ماع يف ةرصتخم ةروصب تارامإلا عمتجم ىلع تأرط
  .ةبسانملا تارارقلا ذاختاو تاسايسلا مسر ىلع لمع لاو فعضلاو ةوقلا طاقن

  واهللا ولي التوفیق                                  
  
  
  

                                                                                          لبنى بنت خالد القاسمي
  رة االقتصاد والتخطیط                                                                                        وزی
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   يلامجإلا ىوتسملا ىلع يداصتقالا ومنلا داعبأ

  
يف تادايزلا عم تارامإلا ةلود يف يداصتقالا شاعتنالا ةلاح ترمتسا   

 ٢٨،٢نم ليمربلا رعس طسوتم عفترأف ، زاغلاو ماخلا طفنلا عاطق لخد دئاوع 
ىلإ ٢٠٠٣ماع رالود  ماع رالود ٣٦،٤  كلت تسكعنا يلاتلاب  ، و٢٠٠٤ 

يف ةيمنتلا ةكرح طفنلا دوقيثيح ماع لكشب يتارامإلا داصتقالا ىلع ةدايزلا   
  .ةيبرعلا جيلخلا لود كلذكو ةلودلا 

  
ومن ةبسن ) ةتباثلا راعسألاب ( ةلودلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ققح دقل   

وحن ٢٠٠٤ماع تغلب ةعفترم  يبط ةجيتن كلذو٢٠٠٣ماعب ةنراقم  % ٧،٤  ةيع  
  .ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا ومن ببسب اضيأو ، طفنلا راعسأ عافترال 

  
تحبصأو ، ةريخألا تاونسلا يف ينطولا داصتقالا لكش ريغت دقل   

ةيداصتقالا ةرودلا يف اماه ارود بعلت ةيطفنلا ريغ ةيداصتقالا تاعاطقلا ، 
عونتلا فده نأو لؤافتلل وعدي لكشب تاعاطقلا كلت يف يمانت كانهف 

( يلامجإلا يلحملا جتانلا ناك اذإف ، حيحصلا هراسم يف ريسي يداصتقالا
ةبسنب ٢٠٠٤ماعلا لالخ امن دق ) ةتباثلا راعسألاب  تاعاطقلا نإف  % ٧،٤ 

  ) .ةتباثلا راعسألاب % (٩،٤ةبسنب ماعلا سفن يف تمن ةيطفنلا ريغ ةيداصتقالا 
  

 ٢٠٠٤ماع يف تارامثتسالا مجح دادزا يداصتقالا شاعتنالا ةلاح عمو   
ةبسنب ٢٠٠٣نع  ةددعتملا تاعورشملا لالخ نم كلذ رهظيو  % ١١ 

طفنلا عاطقو تاراقعلا عاطق ةصاخو تاعاطقلاو تارامإلا ةفاكل ةلماشلاو 
  .ءاملاو ءابرهكلا عاطقو تالاصتالا عاطقو قدانفلاو ةحايسلا عاطقو ماخلا 
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ةيعلسلا تاردا صلا ةميق تعفترا ماخلا طفنلا راعسأ يف ةدايزلل ةجيتنو  
ةبسنب ٢٠٠٤ماع يف  كلذكو ةيطفنلا تارداصلا اهيلع بلغي يتلاو  % ٢٣،٢ 

ىلع كلذ سكعناو ةرتفلا سفن لالخ  % ١٨،٣ةبسنب ةيعلسلا تادراولا تعفترا 
   % .٧١،٣تغلب ةيلاع ةبسنب عفترا ثيح يراجتلا نازيملا يف ضئافلا 

هيقشب يكالهتسالا قافنإلا عفترا ةيداصتقالا تاروطتلا كلتل ةجيتنو   
ةبسنب ٢٠٠٤ماع يف صاخلاو يموكحلا  يموقلا راخدالا دازو  % ١٤،٢ 

   %.٣٩،٧ةبسنب 
  
    يلامجإلا يلحملا جتانلا

  
يلحملا جتانلا هنع ربعي يذلاو ينطولا داصتقالل ديجلا ءادألا رمتسي   

وحن حبصيل ٢٠٠٤ماع يف عفترا يذلا يلامجإلا  راعسألاب مهرد رايلم ٣٧٩   
اهردق ومن ةبسنب ةيراجلا ةتباثلا راعسألاب ناك امنيب ٢٠٠٣ماع نع  % ١٧،٧   

ققحت ةيطفن ريغلا تاعاطقلا تلاز الو ، مهرد رايلم ٣٢٤وحن ) ةيقيقحلا (   
يلحملا جتانلا يلامجإ يف اهتبسن عافتراو اهمجح ةدايز يف لثمتت تاحاجن ، 

ماع مهرد رايلم ٢٥٦وحن تققح دقف  هردق ومن ةبسنب ٢٠٠٤   ١١,٣ % 
يلامجإلا يلحملا جتانلا مجح نم  % ٦٧لثمت تحبصأو ةيراجلا راع ــسألاب

   .٢٠٠٤ماع 
تاعاطقلا هققحت ام ىدم انل حضوي يلحملا جتانلل يعاطقلا عيزوتلاو   

  : يلاتلا لودجلا حضوي امك ةعفترم تالدعم نم ةيطفن ريغلا 
  )مهرد رايلملاب ةميقلا(                                                                                  

 %ومنلا لدعم ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ يعاطقلا عيزوتلا

 يطفنلا عاطقلا
طفن ةيفصت  +زاغو ماخ طفن(

  )زاغ ليبستو
٣١،٨ ١٤٥ ١١٠ 

 ٩،٧ ٩٠ ٨٢ ماعلاو يموكحلا عاطقلا

 ١٠،٧ ١٤٤ ١٣٠ صاخلا عاطقلا

 ١٧،٧ ٣٧٩ ٣٢٢ يــــلامجإلا

  
يف صاخلا عاطقلا هبعلي يذلا ريبكلا رودلا انل حضتي لودجلا اذه نمو 

لداعت ةبسن ققحي حبصأ ىتح اهبستكا يتلا هتاردقو ةلودلاب يداصتقالا طاشنلا 
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عجري و ، يلامجإلا يلحملا جتانلا يف هتاعانصو طفنلا هققحي ام رودل اذه  
حبصا رصع يف صاخلا عاطقلاب ضوهنلل تاليهستلا ةفاك ميدقت يف ةلودلا 

ريبكارود ةحوتفملا قوسلا ةسايسل هذهو ، ملاعلا لود عيمج يف ةيمنتلا يف ا   
حبصأ انه نمو ، ملاعلا تايداصتقا طسو تارامإلا ةلود داصتقال ةريبك ةزيم 

 ةجيتنملاعلا راظنأ طحمو ةيملاعلا ةيرامثتسالا ةطيرخلا ىلع ةناكم ةلودلل 
لمعلا تالاجم ةفاك يف صاخلا عاطقلل اهعيجشتو ةلودلل ةيحاتفنالا تاسايسلل  .  

طفن ، ( ةيجاتنإلا تاعاطقلا نأ دجن ، يلحملا جتانلا لكيه عبتت دنعو 
 % ٥٧هتبسن ام ققحت نأ تعاطتسا )ءانبو دييشت ، ءابرهك، ةعارز ، ةعانص 

   ، ٢٠٠٤ماع ققحملا يلحملا جتانلا يلامجإ نم 
  

تالاصتا و لقن ، ةيلام تاسسؤم ، ةراجت( ةيجاتنإلا تامدخلا تاعاطق امأ 
تاراقع     % .١١تققح ةيمدخلا تاعاطقلاو  % ٣٢هتبسن ام تققح دقف ) ،

داصتقالاو ةيداصتقالا تاعاطقلل يسيئرلا كرحملا لازال طفنلا ناك اذإو 
كشالف ، ىرخألا ةيطفنلا ريغ تاعاطقلا يف ظوحلم مدقت ظحالن اننأ الإ ، لكك 

موينمولألا ةعا نص يف لثمتت ةيطفنلا ريغ تاعانصلا يف مدقت كانه نأ
حضتي ةلودلا عيجشت نأو ، ةيئاذغلا تاعانصلا كلذكو ءانبلا داوم تاعانصو 
تاعانصلا نم ديدعلا كلذكو ةصصختملا ةيعانصلا قطانملا ءاشنإ لالخ نم 
اهمدقت يتلا ةيلاملا تاليهستلاو ةلودلاب ةرشتنملا ةرحلا قطانملاب أشنت يتلا 

  .يعانصلا كنبلاو تاموكحلا 
  

   ةتباثلا تارامثتسالا
نم نكمت يتلا ةيلآلا وهف ، ةيداصتقا ةيمنت يأ ةزيكر وه رامثتسالا   

نيذلا بابشلل لمعلا صرف ريفوت ىلع ةرداق ةديدج تاعورشم ءاشنإو قلخ 
رامثتسالا تالدعم عافترا نإف ىرخأ ةيحان نمو ، ايونس لمعلا قوس نولخدي 

علسلاو تادراولا نم ل القإلاو تارداصلا ةدايزو جاتنإلا ةلجع عفد هنأش نم
  .لخادلا يف اهتاليثم جاتنإ نكمي يتلا ةيكالهتسالا 

ليدعت لالخ نم ىعست امك ةيلخادلا تارامثتسالا ةلودلا عجشت كلذ لجأ نم 
خضي نأ هنأش نم يذلا ، يجراخلا رامثتسالا عيجشت نم تاكرشلا نوناق يف 

ةلودل يرا مثتسالا خانملاحبصأ ثيح ينطولا داصتقالل ةديدج ةقاط ، 
  .نيرمثتسملاو ةيملاعلا تاكرشلا راظنأ طحم تارامإلا 
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ةققحملا تارامثتسالا مجح يف ظوحلم مدقت كانه نأ ىلإ ريشت تانايبلا   
وحن تغلب ذإ ٢٠٠٤ماع ةلودلاب  ماعب ةنراقم مهرد رايلم ٨١  يذلا ٢٠٠٣   

هردق ومن لدعمبو مهرد رايلم ٧٣هيف تناك  ت ارامثتسالا ةبسن نأ امك % ١١ 
ربتعت ةدايزلا هذه نأ كشالو  . ٢١،٤وحن تغلب يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ 

تارامثتسالا نم مجح باعيتسا ىلع يتارامإلا داصتقالا ةردق ىلع ةمالع 
تاعانص مأ ماخ جاتنإ ءاوس يطفنلا عاطقلا ناك اذإو ، ماع دعب ماع دادزي 

ماع ةققحمل ا تارامثتسالا مجح نم % ٢٨هتبسن ام ىلع ذوحتسي ةيطفن 
ىلع تذوحتسا ىرخألا تاعاطقلاف ٢٠٠٤ عونتلا ىلع لدي اذهو  % ٧٢ 

يف ةديدج تاقاط قلخ يف كلذ ساكعناو ةلودلا هدهشت يذلا يرامثتسالا 
يحايسلا طاشنلاو قدانفلا عاطقك يرامثتسالا لاجملا يف لخدت تأدب تاعاطق 

ماقت يتلا تاراقعلا و تاديشملا مجح اهنع ربعي يتلا ةريبكلا ةينارمعلا ةضهنلاو
دياز عورشم (ةيداحتالا ءاوس تاموكحلا اهيف تمهاسو ، تارامإلا ةفاك يف  

رود كلذك و تاراقعلا لاجم يف ةيلحملا تاموكحلا تاعورشم وأ) ناكسإلل 
  .عاطقلا اذه يف ةقالمعلا تاكرشلا 

  
تاعاطقلا نأ دجن ٢٠٠٤ماع ةققحملا تارامثتسالا لكيه عبتت دنعو   

زربتو ةلودلاب تارامثتسالا ةلمج نم  % ٤٥،٩ىــلع تذوحتسا ةيجاتنإلا 
  ماخلا طفنلا عاطق تاعورشم ةيجاتنإلا تاعاطقلا نم 

تققحو ، ءاملاو ءابرهكلا تاعورشمو ةيليوحتلا تاعانصلا تاعورشمو 
ماع تارامثتسالا مجح نم  % ٤٥،٤هتبسن ام ةيجاتنإلا تامدخلا تاعاطق 

م تاعاطقلا هذه نم زربتو٢٠٠٤ تاعورشملاو تالاصتالاو لقنلا تاعورش  
 % ٨،٧ىــلع ذوحتسا دقف تامدخلا عاطق امأ ، قدانفلاو معاطملاو ةيراقعلا 

  .تارامثتسالا مجح نم 
ىلع تذوحتسا ةدئار ةيسيئر تاعاطق ثالث كانه نأ ةراشإلاب ريدجلا نمو 

تذفن يتلا تالاصتالاو لقنلا ىهو ، تارامثتسالا ةلمج نم  % ٣٩،٣
تذفن يتلا ةيليوحتلا تاعانصلاو مهرد رايلم ١٤،٧ةميقب ت اعورشم  

تاعورشم ذفن يذلا تاراقعلا عاطقو مهرد رايلم ١٤،٣ةميقب تاعورشم   
مهرد رايلم ١٠،٣ةميقب   .  

تارامثتسالا نم ةفلتخم عاونأل باطقتسا زكرم تارامإلا ةلود تحبصأ دقل 
يف امهم ارود ينط ولا صاخلا عاطقلا هيف بعلي يذلا تقولا يف ، ةيملاعلا
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نيب اريبك العافت دجوأ ام وهو لخادلا يف هتارامثتسا نم اريبك اءزج فيظوت 
  .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا 

تارامثتسالل بذاج ميلس يرامثتسا خانم قلخ يف ةلودلا تحجن دقل 
لماوعلا دودح دنع فقي ال يرامثتسالا خانملاف ، ةيلحملاو ةيجراخلا 

لك ، يعيرشتلاو ينمألاو يسايسلا رارقتسالا ىلإ ك لذ زواجتي لب ةيداصتقالا
ةلودلل ايلعلا تادايقلا هريفوت ىلع صرحت يذلا يرامثتسالا خانملا لكشي كلذ 
سكعنيس امم تارامثتسالا عاونأ ةفاكل ىقتلم تارامإلا ةلود لعجي ام وهو   ،

  .ةيداصتقالا ةايحلا ةيعونو لكش ىلع بيرقلا لبقتسملا يف 
  

  يئا هنلا كالهتسالا
نع ر بعت يتلا ةيداصتقالا تارشؤملا دحأ يئاهنلا يكالهتسالاقافنإلا   

لودلا ىعست يتلا ةماهلا ةيداصتقالا اياضقلا دحأوهو ةشيعملا ىوتسم روطت
  .يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعمو ، اهومن تالدعم نيب قيفوتلل 

ماع يف يئاهنلا يكالهتسالا قافنإلا نأ تانايبلا ريشتف  غلب ٢٠٠٤   ٢٣٣ 
قافنإلا لثميو ٢٠٠٣ماع نع  % ١٤،٢غلب ومن لدعمب عفتراو مهرد رايلم   ، 

ةبسن يهو يلحملا جتانلا مجح نم  % ٦١،٥هتبسن ام يئاهنلا يكالهتسالا 
ةيمنتلا ةيلمع قاستا نامضل ةيداصتقالا طباوضلا مادختسا بجيو ةيلاع 

بسنب ومني يذلا يلئا علا كالهتسالا ةصاخو يئاهنلا كالهتسالا طبض ةلواحمو
وحن ٢٠٠٤ماع  تغلب ةيلاع   ١٧،١.%   

  
يكالهتسالا قافنإلا نأ حضوي يئاهنلا يكالهتسالا قافنإلا لكيه نأ 

يلإ مهرد رايلم ٤٦نم عفترا يموكحلا  ماع مهرد رايلم ٤٨  لدعمب ٢٠٠٤ 
ىلع ظافحلل ةموكحلا ةلواحم ةجيتن يعيبط لدعم اذهو  %٤،٣هردق ومن 

قافنإلا طبض يف ةردق عم نيميقملاو نينطاوملل تامدخل ا نم قئال ىوتسم
هردق ومن لدعمب مهرد رايلم ١٨٥يلئاعلا يكالهتسالا قافنإلا غلب امنيب   ١٧،١ 

تاراجيإ نم راعسألا عافتراو ةيناكسلا ةدايزلا ةجيتن عفترم لدعم وهو % 
  .ةلودلا ناكسل عفترملا يشيعملا ىوتسملا كلذكو ةيكالهتسا داومو 

مهرد رايلم                                                                  (        (  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ نايبلا
ومنلا لدعم 

 يونسلا



 ٨

 ٤،٣  %٢٠،٦ ٤٨ %٢٢،٥ ٤٦ يموكح قافنإ

 ١٧،١  %٧٩،٤ ١٨٥ %٧٧،٥ ١٥٨ يلئاع قافنإ

يكالهتسالا قافنإلا 
 يئاهنلا

١٤،٢ ١٠٠ ٢٣٣ ١٠٠ ٢٠٤ 

                

    ةيجراخلا ةراجتلا
نإف ، اداريتساو اريدصت يجراخلا ملاعلاب تارامإلا ةلود طابترال ارظن     

ثيح ، ماع لكشب ةلودلا داصتقا يف ارثؤم ارصنع دعت ةيجراخلا ةراجتلا 
ماع يلحملا جتانلل ةيجراخلا ةراجتلا ةبسن لالخ نم طابترالا اذه ىدم حضتي 

تغلب يتلاو ٢٠٠٤  ١٤٠. %   
رايلم ٢٤٦نم ةيعلسلا تارداصلا ةميق روطت ىلإ تان ايبلا ريشتو    

ىلإ ٢٠٠٣ماع مهرد  ماع مهرد رايلم ٣٠٤  يف ةدايزلا ببسب ٢٠٠٤   
هتبسن ام ٢٠٠٤ماع يف تلكش يتلا ماخلا طفنلا تارداص  يلامجإ نم  % ٣٦ 

قطانملا تارداصو  % ٣٣ةبسن ريدصتلا ةداعإ تلثم امنيب ةيعلسلا تارداصلا 
 ٥ةيطفنلا تاجتنملا تارداصو  % ٦ليسملا زاغلا ت ارداصو % ١٦ةرحلا 

 % ٤تناكف ةيعانصو ةيئاذغ تارداص لمشت يتلا ىرخألا تارداصلا امأ % 
  .ةيعلسلا ةلودلا تارداص يلامجإ نم 

ماع مهرد رايلم ١٩١نم ةلودلل ةيعلسلا تادراولا تروطت امك  ىلإ ٢٠٠٣   
ماع مهرد رايلم ٢٢٦ ا علسلا يف ةدايزلا ببسب٢٠٠٤  ةيئاذغلا ةيكالهتسال  

اضيأ تداز امك  % ٣٥تادراولا مجح يف اهتبسن تغلب ذإ ةيئاذغلا ريغو 
تققح دقف ةيلامسأرلا علسلا امأ  % ٣٦لثمت تحبصأو ةطيسولا علسلا تادراو 

  .ةلودلا تادراو يلامجإ نم  % ٢٩هتبسن ام 
  

    ٢٠٠٤ةيجراخلا ةراجتلا 
مهرد رايلم(                                                                        (  

 ةيعلسلا تادراولا ةيعلسلا تارداصلا

 ٨٠ ةيكالهتسا علس ١٠٩ ماخ طفن

 ٨١ ةطيسو علس ١٥ ةيطفن تاجتنم

ةيلامسأرعلس ١٧ ليسم زاغ   ٦٥ 

   ١٣ ةيعانصو ةيعارز تارداص

   ١٦ ةرح قطانم تارداص



 ٩

   ١٠٢ ريدصت ةداعإ

 ٢٢٦  ٣٠٤ يلامجإ
  

  ةيلاملا تاسسؤملا
ةيداصتقالا ةيمنتلا ةكرح يف  لاعف رود ةيلاملا تاسسؤملا عاطقل ناك   

ةكرح ليومتو ةراجتلا ليومت تالاجم يف ةصاخو ٢٠٠٤ماع ةيعامتجالاو   ، 
  ايلاح ةلودلا اهدهشت يتلا ةعساولا ءانبلا  

  ٢٠٠٤ماع يف تعفترا يتلا ةصاخلا ةيلحملا ةلويسلا مجح روطت   
روطت ببسب كلذو مهرد رايلم ٢٤٨،٤ىلإ تلصو ثيح  % ٢٣،٨ةبسنب   

ماع مهرد رايلم ٤٤،٥نم عئادولا كلت تعفترا ثيح ، ةيدقنلا عئادولا   ٢٠٠٣ 
ماع مهرد رايلم ٦٥ىلإ  هردق ةدايز ةبسنبو ٢٠٠٤  ومن ناك امنيب  % ٤٦،٢   ،

هبشعئادولا مجح غلب لقأ ةبسنب ةيدقنلا   رايلم ١٦٧،٦ىلإ لصتل  % ١٧،٧   
ب ةنراقم ٢٠٠٤ماع يف م هرد ماع مهرد رايلم ١٤٢،٣  لدي اذهو ٢٠٠٣   

اهريثأت ىدمو ٢٠٠٤ماع لالخ ةلودلا يف ةيداصتقالا ةكرحلا ةيكيمانيد ىلع   
  .ةيلحملا ةلويسلا مجح تانوكم ىلع 

ىلإ ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاكل حونمملا يفرصملا نامتئالا مجح لصو و
ماع مهرد رايلم ٢٤٧ ب ةنراقم٢٠٠٤  ماع مهرد رايلم ١٩٧   ةبسنبو ٢٠٠٣   

نم ربكألا مجحلا ىلع ةراجتلاو دييشتلا يعاطق ذوحتسا دقلو  % ٢٥،٤ةدايز 
رايلم ٦٩،٥ةراجتلا عاطقل حونمملا نامتئالا مجح غلب ثيح نامتئالا مجح   

ىلع لصح دقف دييشتلا عاطق امأ ، يلامجإلا نم  % ٢٨،١ةبسنبو مهرد 
ةبسنبو مهرد رايلم ٣١،٧   .نامتئالا مجح يلامجإ نم  % ١٢،٨ 

ماع مهرد رايلم ٥٩،٦تغلب ثيح ةيصخشلا ضورقلا ةرهاظ يمانت     
ةبسنبو ٢٠٠٤ هذه ةسارد ةرورضب يصونو ، نامتئالا مجح نم ٢٤،١   

  يتلا ضارغألاو تاهاجتالا ءوض ىلع ةرهاظلا 
  

راعس أتايوتسم ةسارد ءوض ىلع كلذكو ضورقلا هذه اهيف تمدختسا 
ةيلمع ميظنت لالخ نم و ةرسألاةينازيمل لماكتم ثحب لالخ نموةشيعملا 

  يبدو يبظ وبأ يقوس يف ةيلاملا قاروألا يف لوادتلا 
مت ، ةمهاسملا تاكرشلا لمعل ةمظنملا نيناوقلاو تاعيرشتلا رادصإ د عبو

ميلس لكشب لوادتلا تايلمع روطت يف دعاست ةروطتم ةيساسأ ةينب داجيإ ، 



 ١٠

كلتب لمعلا يف ةثيدحلا بيلاسألاب ةيعوتلا ثبنو لوادتلا ةفاقث يمنن نأ انيلعو 
  .             رابكلاو راغصلا نيرمثتسملا نيب قاوسألا 

  ةماعلا ةيلاملا
انسحت ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل دحوملا يلاملا باسحلا ققح    

يلاملا زجعلا ضفخناف ةيطفنلا تاداريإلا عافترا ببسب ٢٠٠٤ماع يف اسوملم   
ماع مهرد رايلم ١٤نم  ىلإ ٢٠٠٣  هردق ضافخنا ةبسنب مهرد رايلم ٠،٩   ٩٥ 
ماع ةلودلا تاداريإ تعفترا دقف %  ىلإ ٢٠٠٤،  امنيب مهرد رايلم ٩٤،٤   

يف نسحتلا رهاظم نمو ، مهرد رايلم ٩٥،٣ماعلا سفن يف تاقفنلا تناك   
ةبسن تقاف % ٢٢،٦تغلب يتلاو تاداريإلا يف ةدايزلا ةبسن نأ يلاملا عضولا   

  %  ٤،٢تغلب يتلا تاقفنلا يف ةدايزلا 
وحن ٢٠٠٤ماع يف تغلب ةيطفن لاتاداريإلا نأ تانايبلا ريشتو     ٧٣،٣ 

وحن ٢٠٠٣ماع يف تناك امنيب مهرد رايل م اهردق ةدايزب مهرد رايلم ٥٧   ٢٨ 
ىلإ ٢٠٠٤ماع يف تلصوو ةيطفن ريغلا ىرخألا تاداريإلا تعفتراو %   

لثمت تحبصأ يأ مهرد رايلم ٢١،١ امنيب ةلودلا تاداريإ يلامجإ نم  % ٢٢ 
ىرخ ألا تاداريإلا ىلع بلغيو % ٧٨هتبسن ام زاغلاو طفنلا تاداريإ لثمت 

  .   كرامجلا تاداريإو تاكرشلا حابرا 
مهرد رايلم ٩١،٤نم تعفترا دقف ةماعلا تاقفنلا تانايب امأ                

ىلإ ٢٠٠٣ماع  ماع مهرد رايلم ٩٥،٣  لثمت ةيراجلا تاقفنلا نأو ٢٠٠٤   ، 
ةماعلا تاقفنلا يلامجإ نم ،  % ١٦لثمت ةيلامسأرلا تاقفنلا امنيب  % ٨٤وحن 

تاقفنلا ىلع بلغي امك ، ةيراجلا تاليوحتلا ةيراجلا تاقفنلا ىلع بلغيو 
وحن ٢٠٠٤ماع تغلب يتلاو ةيئامنإلا تاقفنلا ةيلامسأرلا  مهرد رايلم                                     ١٥،٦   

  )مهرد رايلم                               (                                     

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ البیــــان
 ٩٤٫٤ ٧٧ اإلیرادات

 ٧٣،٣ ٥٧ زاغو طفن تاداريإ

 ٢١،١ ٢٠ ىرخأ
 ٩٥٫٣ ٩١٫٤ النفقات

 ١٥،٥ ١٦ ةيئامنإ تاقفن

 ٨٠،٨ ٧٥،٤ ىرخأ
 ٠٫٩ ١٤٫٤ العجز



 ١١

  
  يعامتجالا ومنلا داعبأ

  
تاروطتلا نمازتت نأ ى لع اهمايق ذنم تارامإلا ةلود تصرح  

ةحاتملا تاناكمإلا لكب تعسو ، ةيداصتقالا تاروطتلا عم ةـــيعامتجالا 
هلحارم لك يف عمتجملل ةيقيقحلا ةورثلا وه يذلا حلاصلا نطاوملا ءانبل ، 

ءانب يف ارود اهئاطعإو ةأرملاب ضوهنلا ىلع تزكرو ترخسو ، عمتجم لا 
سرادملا ءانب قيرط نع عمتجمل ا تاموقم ءانبل ةيداصتقالا تاردقلا ةفاك

ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا نيسحتو ةينيدلاو ةيفاقثلا تاسسؤملاو تايلكلاو 
لضفأ ةايح ريفوتو ةرمتسم ةروصب دالبلا يف ةماعلا قفارملا ريوطتو ءانبو 

  .نينطاوملا عيمجل 
طيطختلا ةرادإ روحم يه ناسنإلا ةيمنتل ةورثلا ريخست ةركف ن إ  

قيقحت نكمي هلالخ نم يذلا يجيتارتسالا فدهلا وهو ، ةلودل اب يعامتجالا
ةرادإ لظ يف يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا ىلع تازاجنإلا نم ديزم لا

  .ةديشر 
  : ةلودلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا تالاجم نم اضعب يلي اميف ضرعتسن فوسو 

  
  ةلماعلا ىوقلاو ناكسلا 

نإف ، هلالخ نمو ناسنإلاب الإ متت ال لماشلا اهموهفمب ةيمنتلا تناك امل   
ةيمنتلا ةيعونو لكش ديدحت يف ةيمهأ رثكألا لماعلا حبصت ناكسلا ةيعون ، 
اعيمج اهساسأو جاتنإلا رصانع مهأ يرشبلا رصنعلا حبصي كلذ ىلع اءانبو ، 
ديدحت يف مساحلا لماعلا ، ةدئاسلا ميقلاو ركفلا ثيح نم هتيعون حبصت امك 

بوعشلا نم بعش يأل ققحتي يذلا فلختلاو مدقتلا ىدم  .  
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاب رثأتتو رثؤت ةيناكسلا تاروطتلا ن ، إ  

 و ، ةلماعلا ىوقلاو ناكسلا اياضقل ةريبك ةيمهأ ةلودلا يطعت قلطنملا اذه نمو
ماعلادادعتلا ءارجإ يفطيطختلاو داصتقالا ةرازو تأدب  ناكسلل   نكاسملاو  

ىوقلاو ناكسلا تامسو صئاصخ نيبت جئاتنل ل وصولل ٢٠٠٥ماعل  تآشنملاو 
  .ةلماعلا 
ماع ةمسن فلأ ٤٣٢٠وحنب ناكسلا ددع ةرازولا تردق دقو     ٢٠٠٤ 

نم نيلغتشملا ددع عفترا امنيب ٢٠٠٣ماع نع  % ٦،٩اهتبسن ةدايزب   ٢٣٣٤ 



 ١٢

ىلإ ٢٠٠٣ماع لماع فلأ  ماع لماع فلأ ٢٤٥٩  هردق ةدايز لدعمب ٢٠٠٤   
تلثم دقف ، ةلامعلاو ناكسلا نيب ريبك طابترا كانه ناك امل و % ٥،٣وحن 

   .٢٠٠٤ماع ناكسلا مجح نم  % ٥٧ةلامعلا 
    

ءانبلاو دييشتلا عاطق نأ دجن ٢٠٠٤ماع ةلامعلا لكيه ةساردبو  زاهج (  
ةراجتلا عاطقو ، ةلودلاب ةلامعلا مجح نم  % ٢٠،٣ىلع ذوحتسي ) تالواقملا 

عاطقو ، ةلامعلا مجح نم  % ١٩،٥ىلع ذوحتسي حالصإلا تامدخو 
تاعاطق ثالث كانه نأ يأ  % ١٣ةيليوحتلا تاعانصلا    رثكأ ىلع ذوحتس ت، 

ةريبكةلالد يطعي اذهو ، ةلودلاب ةلامعلا فصن نم طاشنلا مجح ىلع    
  .عمتجملاب ةدئاسلا هتيعونو يداصتقالا 

ود بت دقف ، ةلاطبلا ةيضق ، ةلامعلاو ناكسلا سمت يتلا اياضقلا نمو  
رغصلو اهتثادحل كلذو ةيملاعلا سيياقملاب ةيشماه ةلودلا يف ةلاطبلا ةرهاظ 
تاهجو يف لوخدلا نودو ، مامتهالا نم ريثكلا تبطقتسا اهنأ الإ ، اهمجح 
نمف ، قلقلل وعدت لمعلا قاوسأ يف تاروطتلا نأ هيف كش ال امم نإف ، رظنلا 

كانه نإف رخآ بناج نم و ، ناكسلا ومن تالدعم ىلعأ دهشت ةلودلا نإف ةهج
  .ةدفاولا ةلماعلا ىوقلا ىلع رمتسم بلط 

ةدودحم تحبصأ يموكحلا عاطقلا يف فئاظو قلخ ىلع ةلودلا ةردق نأ   
زفاوحلا تاسايس لالخ نم صاخلا عاطقلا ىوس ليبس نم كانه دعي مل اذلو   ،

  .بيغرتلاو 
ىلع ةعزوم ةلامعلا   تاعاطقلا 

  )فلألاب ددعلا                               (                               

 % ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ تاعاطقلا

 ٤٢٠٧ ١٠٥٠ ٤٢٠٩ ١٠٠١ ةيجاتنإلا

 ٣٤،١ ٨٣٨ ٣٣،٦ ٧٨٤ ةيجاتنإلا تامدخلا

 ٢٣،٢ ٥٧١ ٢٣،٥ ٥٤٩ ةيمدخلا

 ١٠٠ ٢٤٥٩ ١٠٠ ٢٣٣٤ يلامجإلا

  



 ١٣

  ةيميلعتلا تامدخلا
تاعمتجملاب ةيمنتلا جمارب ا هيلع موقت يتلا ةيساسألا مئاعدلا دحأ ميلعتلا  

اياضقلا لكب رثأتيو رثؤي عمتجملا تانوكم نم يساسأ نوكم وهو   ،
  .لودلا اهققحت يتلا تازاجنإلاو 

ةفاك لثم اهتامامتها ةمدقم يف ةيميلعتلا اياضقلا عضت تارامإلا ةلودو   
ةيلوئسملا لمحت ةينطو رداوك ءانب وه فدهلا نأ ثيح ، ةيمانلا لودلا ، 

يف للخلا جلاعت تالاجملا ةفاك يف رداوك انل جرخي يذلا عنصملا وه مي لعتلاو
  .ةلودلاب ةلماعلا ىوقلا ةبيكرت 

  
حوارتف ، ةيميلعتلا ةمدخلا ءادأ تالدعم تنسحت ةيموكحلا دوهجلل ةجيتن 

امنيب ١٤،٦وحن ىلإ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣يساردلا ماعلا يف ملعم لكل ةبلطلا ددع 
وحن ٢٠٠٢/  ٢٠٠١ةقباسلا تاونسلا يف تناك  ماعو ١٤،٩   ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ 

ماع ٢٣،٤نم لصف لكل ةبلطلا ددع ضفخنا امك  . ١٤،٨وحن   ٢٠٠٢ /
ىلإ ٢٠٠٣ ماع ٢٢،٦   ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣.   

ماع ةسردم ١٢٠٨نم سرادملا ددع عفتراو  ىلإ ٢٠٠٣  ةسردم ١٢١٦   
نم ةبلطلا ددع عفتراو ٢٠٠٤ماع  ىلإ ةبلاطو بلاط فلأ ٥٩٥  يف فلأ ٦١١   

  .ةرتفلا سفن 
ماع يف هنأ يموكحلا قافنإلا تانايب ريشتو ميلعتلا ىلع قافنإلا ناك ٢٠٠٤   
مهرد نويلم٤٠٨٦ وحن غلبماعلا   .  

تامولعملا ةروث لظ يف ةيميلعت ةسايس عضو مامأ ةريبك تايدحت كانه نأ 
تايدحتلا هذه عفدتو ةينقتلاو ملعلا نيدايم يف تارفطلاو تالاصتالا روطتو ،  

قئاقحل كردملا يعاولا نطاوملا قلخت يتلا ةيميلعتلا جها نملاو جماربلا عضول
  .هعمتجم ميقو هنيد ئدابمب كسمتملا عمتجملا 

  
   ةيحصلا تامدخلا

 لعج امم تازاجنإلا نم اريبك اطوش ةيموكحلا ةيحصلا تامدخلا تعطق  
ةمدخلا ميدقتل ىعستو ، ةقباسلا ةيحصلا تاسايسلا ةفاك يف رظنلا ديعت ةلودلا  
ةئيه مايق عمو ، مكلا لبق فيكلا ىلع زكري يذلا رصعلا ةفس لفب ةيحصلا

تزكرتو ةحصلا ةرازو تايلوئسم تعزوت ، يبظ وبأ يف ةيحصلا ةياعرلا 
ةياعرلا ةئيه تطشنو ، ىرخألا تارامإلاب ةيموكحلا ةيحصلا تامدخلا 
لاجملاب ةلماعلا رداوكلا ةءافكل مييقتو ةلماش ةعجارم يف تأدبو ةيحصلا 



 ١٤

ةديفتسم ةينقت رثكأ بولسأب ىوتسم ىلعأو، ةمدخ نسحأ ميدقت فدهب يحصلا  
  .يبطلا لاجملا يف ةيملاعلا تاروطتلا نم 

دقف ، ةيحصلا تامدخلا يف نسحت لاىلإ ءادألا تايوتسم تارشؤم ريشتو 
ماع درف ٥٩٠نم بيبط لكل ناكسلا ددع ضفخنا  ىلإ ٢٠٠٢  ماع درف ٥٥٢   

نم نانسأ بيبط لكل ناكسلا ددعو٢٠٠٣ ماع درف ٣،٩٥  ،  ىلإ ٢٠٠٢   
ماع درف ٣،٢٥ نم ةضرممو ضرمم لكل ناكسلا ددعو ٢٠٠٣  درف ٣١٠ ،   
ىلإ ٢٠٠٢ماع  ماع درف ٢٦٨  ماع دهش امك ٢٠٠٣  يف ريبك روطت ٢٠٠٣   

ىلإ ١٤٠نم زكارملا تعفترا ذإ ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم دادعأ   ١٦٣  ،
ىفشتسم٦١نم تايفشتسملا ددع عفترا امك  صاخو يموكح(    ٢٠٠٢ماع )   

ماع ىفشتسم ٦٩ىلإ  ا ددع عفترا يلاتلابو٢٠٠٣  ماع ٧٨٨٠نم ةرس أل   
ىلإ ٢٠٠٢ ماع اريرس ٨٣٦٠   ٢٠٠٣.  

  
 ١،٥٦نم ماخلا تايفولا لدعم ضفخنا ةيحصلا تامدخلا روطتل ةجيتنو 

ىلإ ٢٠٠٢ماع  ماع ١،٤٩  نم عضرلا تايفو لدعم ضفخنا امك ٢٠٠٣   ، 
ىلإ ٨،١٢ ةرتفلا سفن يف٧،٨   .   

قافنإلا غلباهتفلكت عافتراو ةيحصلا تامدخلا ميدقت يف عسوتلل ةجيتنو ،   
مهرد نويلم ١٧٢٥ةحصلا ىلع يداحتالا يموكحلا     .٢٠٠٤ماع    

  
   ةيعامتجالا ةياعرلا

داحتالا مايق دعب تارامإلا عمتجم يف ةيعامتجالا ةياعرلا تريغت ،   
يداصتقالا عضولا دعاس ثيح ، يموقلا لخدلا دازو  ةطشنألا تروطتو 

ةلودلا قطانم فلتخم يف يعامتجالا نامألا ةكبش رشن نم اهنيكمت يف ةلودلل ، 
  .عمتجملا تائف فلتخمل ةميركلا ةايحلاو قئاللا يشيعملا ىوتسملا كلذب رفوتو 

يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا نم ديدعلاب ةيعامتجالا ةياعرلا ةلودلا تمظن دقو 
يف ةمكارتملا تاربخلا تدأو ، يعامتجالا لفا كتلا عمتجم سيسأت اهيلع ماق
نم لكشك يريخلا لمعلاب ىنعت تاسسؤم سيسأتل ةيعامتجالا ةياعرلا لاجم  

  .ةيعامتجالا ةياعرلا لاكشأ 
ديفتستو ةيعامتجالا ةياعرلا لاكشأ نم الكش ةيعامتجالا تادعاسملا ربتعتو 

لمارألاو نسلا رابكو ةزجعلاك ةريثك تائف ةيعامتجالا تادعاسملا نم  
مجح غلب دقلو . مهمكح يف نمو نينوجسملا رسأو ماتيألاو تاقلطملاو 



 ١٥

هتميق ام ٢٠٠٣ماع ةيعامتجالا تادعاسملا  مهعيزوت مت مهرد نويلم ٦٥٥   
ةلاح ٣٣٤٢٢ىلع   .  

يف ةناضحلا رود يهو عمتجملاب ةيعامتجالا ةياعرلا نم رخآ لكش كانهو 
ماع راد ١١٣اهددع حبصأ يتلاو ةلودلا  لباقم ٢٠٠٣  ماع راد ١٠٨   ٢٠٠٢ 

لفط ٦٣٦٨رودلا هذه يف لافطألا ددع غلب ن يح يف  .  
ةياعرلا زكارم لالخ نم ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةياعرب ةلودلا موقت امك 

ماع درف ٢٥٣٣ءالؤه ددع غلب دقلو ، ةلودلا ءاحنأ ىلع ةعزوملا ةيموكحلا   
ماع اوناك امنيب ٢٠٠٣ وحن ٢٠٠٢  زجلا زكرتيو٢٦٨٢  يف مهنم ربكألا ء  ، 

ماع ةبلاطو بلاط ١٦٣٢مهددع غلب ثيح ، ةصاخلا ةيبرتلا لوصف   ٢٠٠٣ 
  .يلكلا عومجملا نم 

  
 مهل لفكت ثيحب نينسملا ةياعر رود تأشنأف نسلا رابك ةلودلا سنت ملو

هذه نأ ىلإ ةفاضإ ، ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا تامزلتسم ةفاك 
يف نينسملا ددع غلب دقلو ، نيميقملا ريغ نينسملل ةيفاضإ تامدخ مدقت رودلا 

ماع ١٤٩رودلا كلت   ٢٠٠٣.         
                

  ٢٠٠٥ماعل يداصتقالا ءادألا تاعقوت 
  

هتءافك ةدايزو هعيونتو جاتنإلا ةدعاق عيسوت يف ةلودلا يعس رمتسي   
بن اج ىلإ ، رامثتسالا ةئيب يف نسحتلاو ، طفنلا قاوسأ يف نسحتلا ةلغتسم

ءاشنإ لثم ةيجاتنإلا ةدعاقلا عيونت دوهجو ةيحالصإلا تاسايسلا نم ديدعلا 
مامتهالا ةدايزو ، ةيعانصلا قطانملا كلذكو  تارامإلا يف ةرحلا قطانملا 
لماوعلاو ةيحايسلا تاناكمإلا ةلغتسم ، لخدلل ديدج ردصمك يحايسلا بناجلاب 

هشيعت يتلا يسايسلاو ينمألا را رقتسالا ةلاحو ، ةلودلا اهب عتمتت يتلا ةيعيبطلا
  .ةلودلا 
ةيباجيإلا تاروطتلاو يداصتقالا شاعتنالا نم ةديجلا ةلاحلا هذه طسوو   

ملا يف لثمتت ةمداقلا ةرتفلا يف ةلودلا مامأ تايدحت كانه ةيناكسلا ةل ضع، 
نكاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا جئاتن اهمجح رهظيس يتلاو ، ةلماعلا ىوقلاو 

تاءارجإ هعبتيس يذلاو ٢٠٠٥ربمسيد يف هءارجإ متيس يذل ا تآشنملاو  
   البقتسم ةيداصتقالاتاروطتلا ىلع رثؤملا بناجلا اذه ميظنتل تاسايسو 

ةيملاعلا ةراجتلا نيناوقل اقفو ةيراجتلا عاضو ألاقيفوت ةيضق كانه ن أ امك



 ١٦

نمف انه نمو ، ةلودلل ةريبك ةيمهأ لثمت يتلاو تامدخلا ةراجت ةصاخو 
ديدجلا تاكرشلا نوناق ذخأينأ عقوتملا لمع ميظنتل ةيرورضو ةئيرج تاوطخ  

  . ماهلا عاطقلا اذه  
ماع تارامإلا ةلودل يلامجإلا يلحملا جتانلا عفتري نأ عقوتملا نمو   
غلبيل ٢٠٠٥ هردق ومن لدعمب مهرد رايلم ٤٢٤   ، ٢٠٠٤ماع نع  % ١١،٩ 

ةيطفنلا ريغ تاعاطقلل يل امجإلا يلـــحملا جتانلا ققحي نأ عقوتملا نم امك
مهرد رايلم ٢٨٧هتميق ام اققحم  % ١٢،١هردق اومن   .  

ىلإ ٢٠٠٥ماع يف تارامثتسالا عفترت نأ رظتنملا نمو  مهرد رايلم ٨٥   
ةيعانصلا تاعورشملا يف ةدايز ببسب كلذو  % ٤،٩هردق ومن لدعمب 

  .ةلودلا تارامإ ةفاك اهدهشتس يتلا ةيحايسلاو ةيراقعلاو
ملا نمو مهرد رايلم ٧٨نم يراجتلا نازيملا يف ضئافلا عفتري نأ عقوت    
ىلإ ٢٠٠٤ماع  ماع مهرد رايلم ٩٥  نم تارداصلا ةدايز عقوت ببسب ٢٠٠٥   
ماع مهرد رايلم ٣٠٤ ىلإ ٢٠٠٤  ماع مهرد رايلم ٣٦٥   ٢٠٠٥.   

نم ةلاطبلا ةلكشم لحل ةداج تالواحم دهشيس ٢٠٠٥ماع نأ كش الو   
هذه تحبصأ نأ دعب ةموكحلاو صاخلا عاطقلا ني ب نواعتلا نم ديزم لالخ

تاقالعلا نم ديزم دهشتس ةلودلا نأ امك ، تاعاطقلا ةفاك مامتها لحم ةيضقلا 
يتلا ةرحلا ةراجتلا تاقافتا ةروص يف يداصتقا لقث تاذ لود عم ةيراجتلا 
. ةيقافتالا فارطأ نيب ةراجتلا ريرحتو تازايتمالا لدابتل ةثيدحلا ةليسولا يه 

  ةماه ةوطخ اهنأ كش الو
  

اهيف حيتتس يتلا ةراجتلاو ةعانصلا ةصاخو ةيداصتقالا تاعاطقلا ريوطتل 
ةلودلاتاجتنمل تاقافتالا نوكيس يلاتلابو قئاوع نود ةديدج قاوسأل لوخدلا    

قاوسألا يف ةسفانملا ىلع ةرداق نوكتل تاجتنملا نيسحتل ةديج صرف كانه 
  .ةيملاعلا 

  
  ةيداصتقا اــياـضق 

  
  ةرحلا قطانملا

  
ةيفارغجلا ةلودلا دودح لخاد عقت ةقطنم اهنأب ةرحلا ةقطنملا فرعت ،   

قلعتي اميف كلذو ، ةيبنجألا ةلودلا ةلماعم ةيكرمجلا ةيحانلا نم لماعت نكلو 



 ١٧

ةيرح بسب مسالا اذهب تيمس دقو ، اهعبتت يتلا ةلودلا ءازجأ يقابب اهتاقالعب 
بئارض ضرفت ال ذإ ، يجراخلا ملا علا رئاسو ةقطنملا هذه نيب ةراجتلا

 ، ىرخألالودلا نيبو ةرحلا ةقطنملا نيب ةيراجتلا تالدابملا ىلع ةيكرمج 
ةقطنملا لخاد يرست تاميلعتلاو ةمظنألا نم اهريغو ةلودلا نيناوق نكلو 
اهتاقالع يف ةيبيرضلا ةدايسلا ءانثتساب ةلودلا ةدايسل عضخت يهف ، ةرحلا 

  .يجراخلا ملاعلاب 
  

ناك تارامإلا يف ةديدع ةرح قطانم ةماقإ تانينامثلا فصتنم دهش دق لو  
يف رشتنت ةرحلا قطانملا تذخأ مث  ) ١٩٨٥( يبد يف يلع لبج ةقطنم اهلوأ 

لثم ةيلودلا تاراطملا وأ ئناوملا يف ءاوس تارامإلا ةلود نم ةفلتخم ءاحنأ 
 ) ١٩٨٧( نيويق لا مأ يف ةرحلا ةقطنملاو ) ١٩٨٧( ةريجفلا يف ةرحلا ةقطنملا 

راطمب : ةقراشلاب ةرحلا ةقطنملاو  ) ١٩٨٨( نامجع يف ةرحلا ةقطنملاو 
ةقراشلابةرحلا ةيرمحلا ةقطنمو ) ١٩٨٥( يلودلا ةقراشلا    ) ١٩٩٦ (  ،

   ) .١٩٩٦( يبظ وبأ ةقطنم  ) ١٩٩٦( يلودلا يبد راطم يف ةرحلا ةقطنملاو 
  

هأ قيقحتل ةرح قطانم ءاشنإ ىلإ لودلاأجلتو   بذج اهنم ةددعتم فاد  
يف لمعلل ينطولا لاملا س أر بناجب ةيبنجألا ايجولونكتلاو لاومألا سوؤر

يف لمعت يتلا تاعورشملل ةيعيرشت لاو ةيلاملا تاليهستلاقيرط نع اهيضارأ 
تاعانصلا عيجشتو ، ةيبنجأ مأ ةينطو تاعورشم تناكأ ءاوس ةرحلا ةقطنملا 

ةيحان نم ةلودلل يراجتلا نازيملا يف ، ضئاف قيقحت يف دعاست يتلا ةيريدصتلا  
ةيداملاو ةيرشبلا ةينطولا دراوملا لالغتسا نسح ىلع ىرخأ ةيحان نم لمعت امك 

  .ةيرشبلاو ةيداصتقالا ةيمنتلل اساسأ نوكت ةيعانص ةدعاق نيوكتو 
قطانملا ةماقإ ىلع تارامإلا ةلود تدعاس لماوعلا نم ددع كانه   

لماوعلا هذه مهأ نمو باذج رايتخا ةديدج ةرح قطانم ءاشنإ لعجو ةرحلا  :  
  .لاومألا سوؤر رفوت  .١
 .اماه ايراجت ازكرم دعت اهعقوم مكحب تارامإلا  .٢

 .ايراجت حوتفم داصتقا تارامإلا  .٣

 .ةعانصلا اهمزلتست يتلا ةيلوألا داوملا ضعب رفوت .٤

  .ةعانصلا اهجاتحت يتلا ةقاطلا رداصم رفوت .٥
  
  



 ١٨

  :يف اهزجون ةر حلا قطانملا حاجنل تارشؤم كانهو
   .ةلودلا تارداص يلامجإ ىلإ ةرحلا قطانملا تارداص ةميق .١
  .ماخلا داوملا يلامجإ ىلإ ةمدختسملا ةيلحملا ماخلا داوملا ةبسن .٢

 .نيلماعلا يلامجإ ىلإ قطانملا لخاد نيلماعلا ةبسن  .٣

 .يلحملا قوسلل تاعيبملا  .٤
 
  :اهنم ركذن ةرح لا قطانملا لبقتسم نأشب اهحرط نكمي طاقنلا نم ددع ةمثو

ةمظنم نيناوق قيبطت نع تجتن ةرحلا قطانملا مامأ تايدحت كانه  .١
ةينطولا تاعانصلا ىعست نأ يرورضلا نمف ةيملاعلا ةراجتلا 
تاجتنم جاتنإ ىلع ةرحلا قطانملا يف ةعانصلا يف نورمثتسملاو 
رارمتساب ةدوجلا هذه ريوطت ىلع صرحلاو ةيلاعلا ةدوجلاب مستت 

  ةسفانملا اهيلع دمتعت يتلا ةيساسألا ةزيك رلا اهرابتعاب
رصنعلا دادعأ ةدايزو ةلماعلا رداوكلا ريوطت رمألا مزلتسي امك  .٢

قطانملا دوجو ققحت ىتح ةرحلا قطانملا ةطشنأ يف نطاوملا 
 ينطولا داصتقالا ريوطت يف اهفادهأ ةرحلا 

ةلودلا يف ةرحلا قطانملا ةرادإل ىلعأ سلجم أشني نأ بجي امك .٣  
تاذ تاهجلا يلثممو ةرحلا قطانملا ءاسؤر نم هءاضعأ نوكتي 

داصتقالا ةرازوو  ةعانصلاو ةيلاملا ةرازو لثم صاصتخالا
تاسايس عضوب سلجملا صتخيو ةيراجتلا فرغلاو طيطختلاو 

 رامثتسالا تاسايس ةعجارمو ةرحلا قطانملل ةقستم 
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2001200220032004*

3488375440414320

1929217623342459

254236272856321752378761

179246200304229616255500

262353269304301311323630

259648263481308887366554

222708227512270011325160

221614226462269011323660

61251418156490790762
160363184647204104232898

41700418184605748221

118663142829158047184677

60178624047310581255
177800191571246555303901

136961156641191241226178

7806889285105183124398

35221125102772847509

70924791028892694395

102.8105.8109.1114.2

المتغیرات االقتصادیة 

المتغیرات االقتصادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 (Million Dirhams )( ملیون درھم )

ECONOMIC VARIABLES

UNITED ARAB EMIRATES ECONOMIC VARIABLES

Population (000) -  ــ السكان ( ألف نسمة )

Workers (000) -  ــ المشتغلون ( ألف مشتغل )

Gross Domestic Product -  ــ الناتج المحلي اإلجمالي 

  G.D.P. (Exc. Oil Sector ) -   ــ الناتج المحلي اإلجمالي عدا قطاع النفط خام

G.D.P. ( At Constant 2000 Prices ) - ــ الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٠)

 Gross National Income -  ــ الدخل القومي االجمالي

    Net National Income -  ــ الدخل القومي الصافي  

Disposable Income -  ــ الدخل القومي الممكن التصرف فیھ ( المتاح) 
National Saving -  ــ اإلدخار القومي

:Final Consumption Expenditure -  ــ اإلنفاق االستھالكي النھائي  :

 Government Final Consumption -    ــ اإلنفاق االستھالكي الحكومي النھائي  

        Private Final Consumption -   ــ اإلنفاق االستھالكي الخاص النھائي  

Gross Fixed Capital Formation -  ــ  إجمالي تكوین رأس المال الثابت   
Total Exports(Fob) -  ــ إجمالي الصادرات السلعیة(فوب) 

Preliminary *  *   أولیة  

Current Account Balance -  ــ المیزان الجـــاري     

General Consumer Price Index Number (2000=100)ـــ الرقم القیاسي العام ألسعار المستھلك (٢٠٠٠ = ١٠٠ )

Wages And Salaries -  ــ حجم األجور ( تعویضات المشتغلین )

 ــ إجمالي الواردات السلعیة  (سیف)

Imports ( Exc. Re-Exports ) -  ــ صافي الواردات (عداإعادة التصدیر)

 - Total Imports(Cif)
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 percentage (نسبة التطور%   )

تطور أھم المتغیرات االقتصادیة في دولة االمارات العربیة المتحدة (٢٠٠٠-
Development of Economic Variables in UAE (2000-2004) (٢٠٠٤

commodity imports الواردات السلعیة

commodity exports الصادرات السلعیة

consumption االنفاق االستھالكي النھائي
expenditure

national income الدخل القومي

G.D.P الناتج المحلي االجمالي

Workers المشتغلون

population السكان
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  U.A.E ECONOMIC INDICATORS المؤشرات اإلقتصادیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة                

Th.Dh.Th.$Th.Dh.Th.$Th.Dh.Th.$Th.Dh.Th.$

 - : Per Capita  حصة الفرد من:
Gross Domestic Product - 72.919.972.719.879.621.787.723.9 ــ الناتج المحلي اإلجمالي 

G.D.P. ( At Constant 2000 Prices ) - 75.220.571.719.574.620.374.920.4ــ الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتھ لسنة ٢٠٠٠)

Gross National Income - 74.420.370.219.176.420.884.923.1 ــ الدخل  القومي االجمالي                         

    Net National Income - 63.817.461.616.566.818.275.320.5 ــ الدخل القومي الصافي 

Disposable Income - 63.517.360.316.466.618.174.920.4 ــ الدخل القومي ( المتاح )

:Final Consumption Expenditure - 46.012.549.213.350.513.853.914.7 ــ اإلنفاق االستھالكي النھائي  :

 Government Final Consumption - 12.03.211.13.011.43.111.23.0      ــ اإلنفاق االستھالكي الحكومي النھائي  

        Private Final Consumption - 34.09.338.110.339.110.742.711.7      ــ اإلنفاق االستھالكي الخاص النھائي  

National Saving - 17.54.811.13.116.14.321.05.7 ــ اإلدخار القومي

Gross Fixed Capital Formation - 16.44.516.64.518.14.918.95.1 ــ  إجمالي تكوین رأس المال الثابت  

Total Exports - 51.013.951.013.961.016.669.819 ــ  الصادرات السلعیة 

 Total Imports - 39.310.741.711.447.312.952.414.3ــ  الواردات السلعیة  

(ExportsـExc. Re) Total Imports - 22.46.123.86.526.07.128.87.8 ــ  صافي الواردات ( عدا اعادة التصدیر )

General Average of Wages *33.99.233.89.235.79.736.19.8م     * المتوسط العام لألجر

General Average of Labour Productivity *     92.025.092.225.196.826.4101.927.7و     * المتوسط العام ألنتاجیة العامل
Preliminary *  أولیة * 

 

INDICATORSالمؤشـــــرات
2001200220032004*
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الناتج المحلي االجمالي بسعر االساس حسب 

القطاعات االقتصادیة
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT BASIC PRICES BY 
ECONOMIC SECTORS

  ( Million Dirhams / At Current Prices  )      (  ملیون درھم  /  باألسعار الجاریة ) 

SECTORS*20032004*20012002القطاعات  

  :The Non-Financial Corporations Sector  213614231348274873328702  قطاع المشروعات غیر المالیة  :  
Agriculture,Live Stock and Fishing- 88629105915210100 -الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

: Mining and Quarrying- 756877327792901124089 -الصناعات االستخراجیة :
Crude Oil and Natural Gas*             749907255292136123261         *النفط الخام  والغاز الطبیعي

Quarrying*             697725765828         *المحاجر

Manufacturing Industries- 35132377104221549546 -الصناعات التحویلیة 

Electricity,Gas and Water- 4890493060096720 -الكھرباء والغاز والماء

 Construction- 17446214782607228468 -التشیید والبناء 

Wholesale,Retail Trade and Repairing Services- 22838288943546038682 -تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح

Restaurants and Hotels- 5435602565257343 -المطاعم والفنادق

Transports,Storage and Communication- 19595217422469227263 -النقل والتخزین واالتصاالت 

Real Estate and Business Services- 19662225242535529540 -العقارات وخدمات االعمال

Social and Personal Services- 4067566364926951 -الخدمات االجتماعیة والشخصیة 

 The Financial Corporation Sector  16845173141990222318   قطاع المشروعات المالیة 

 Government Services Sector  27029278643073732201   قطاع الخدمات الحكومیة  

Domestic Services of Households- 1940203020652126 -الخدمات المنزلیة

5192570058256586Less :Imputed Bank Servicesناقصا : الخدمات المصرفیة المحتسبة 

254236272856321752378761TOTALالمجموع 
179246200304229616255500Total of Non Crude Oil Sectorsمجموع القطاعات عدا النفط الخام

Preliminary *  *  اولیــــــــــــة
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ةنسل يلامجالا يلحملا  جتانلا يف ةيداصتقالا تاعاطقلا ةمهاسم ٢٠٠٤
Economic sectors in G.D.P.for 2004

33%

12%
9%8%

13%

8%

17%

crude oil ماخلا طفنلا

قدانفلاو معاطملاو ةراجتلا
trade,resturants,hotels
Gov.services ةيموكحلا تامدخلا

construction ءانبلاو دييشتلا

manufacturing ةيليوحتلا تاعانصلا

 real estate تاراقعلا

other sectors ىرخأ تاعاطق
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    (  Million Dirhams / At Constant 2000 Prices )  

20012002*20032004SECTORS

222568230061257763277478The Non- Financial Corporations Sector : 

Agriculture,Live Stock and Fishing- 8844891589429806 -الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

: Mining and Quarrying- 87402808569176394415 -الصناعات االستخراجیة :

 Crude Oil and Natural Gas*            86700801389102593625          *النفط الخام  والغاز الطبیعي
Quarrying*            702718738790          *المحاجر

Manufacturing Industries- 35062363053917045047 -الصناعات التحویلیة 

4842489057776412 -Electricity,Gas and Water

 Construction- 17188203552380925380 -التشیید والبناء 

22390269183229333947 -Wholesale,Retail Trade and Repairing Services

Restaurants and Hotels- 5220547757006395 -المطاعم والفنادق

Transports,Storage and Communication- 18296195862112123260 -النقل والتخزین واالتصاالت 

Real Estate and Business Services- 19375215372327226554 -العقارات وخدمات االعمال

Social and Personal Services- 3949522259166262 -الخدمات االجتماعیة والشخصیة 

16666168101895421075  The Financial Corporation Sector 

26344260112822229315  Government Services Sector  
Domestic Services of Households- 1900195219702005 -الخدمات المنزلیة

5125553055986243Less :Imputed Bank Servicesناقصا : الخدمات المصرفیة المحتسبة 

262353269304301311323630TOTAL
175653189166210286230005Total of Non Crude Oil Sectors

Preliminary *  *  اولیــــــــــــة
  

مجموع القطاعات عدا النفط الخام

G.D.P AT BASIC PRICES BY ECONOMIC SECTORS                     الناتج المحلي االجمالي بسعر االساس حسب القطاعات االقتصادیة

( (ملیون درھم / باألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٠ )

القطاعات  

 -الكھرباء والغاز والماء

 -تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح

  قطاع المشروعات المالیة   

   قطاع الخدمات الحكومیة 

المجموع 

  قطاع المشروعات غیر المالیة  : 
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.SECTORAL DISTRIBUTION OF U.A.Eالتوزیع القطاعي ألجمالي الناتج المحلي 

(Milion Dirhams)(ملیون درھم)

Oil Sector ـ 9033088133109871144959 ـ القطاع النفطي

        * النفط الخام والغاز الطبیعي
749907255292136123261

* Crude Oil & Natural Gas

Oil Refining & Gas Liquification *           15340155811773521698      * تصفیة النفط وتسییل الغاز

Government And Public Sector ـ 68388759108195890171 ـ القطاع الحكومي والعام

Private Sector ـ 95518108813129923143631 ـ القطاع الخاص

.254236272856321752378761G.D.P  الناتج المحلي األجمالي

.Pre**اولیـــــة

Sectoral Distribution 2004 2003* 20012002التوزیع القطاعي
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الناتج المحلي اإلجمالي موزعا حسب نوع اإلنفاق 

 (Million Dirhams)  ( ملیون درھم )

EXPENDITURE*2001200220032004اإلنفـــــــاق

: Final Consumption Expenditure - 160363184647204104232898 ــ اإلنفاق اإلستھالكي  النھائي  :

Government Eexpenditure ــ 41700418184605748221 ــ إنفاق حكومي

         Private Expenditure ــ118663142829158047184677 ــ إنفاق خاص  (عائلي)

: Gross Fixed Capital Formation - 60178624047310581255ــ إجمالي تكوین رأس المال الثابت :  

 Government ــ15533140161612917500ــ حكومي

Puplic Sector ــ20300220032452028395 ــ قطاع عام

       Private Sector ــ        24345263853245635360 ــ قطاع خاص

 : Change In Stocks  -  2792287029503392ــ التغیر في المخزون السلعي 

: Export of Goods And Services - 186516201076256775314988   ــ الصادرات من السلع والخدمات: 

: 154441175711211786249844Less : Imports of Goods And Servicesناقصا : الواردات من السلع والخدمات :

  Indirect Taxes   (Net)*       3928(-)3396(-)2430(-)1172(-)   * الضرائب غیر المباشرة  (صافي)  

254236272856321752378761G. D. P.  At Basic Pricesالناتج المحلي اإلجمالي بسعر األساس
Preliminary**اولیة     

G. D. P.  BY TYPE OF EXPENDITURE



7

(Milion Dirhams)( ملیون درھم)

 : 56775593186968277469The Non - Financial Corporations Sector   قطاع المشروعات غیر المالیة :

 Agriculture , Live stock and Fishing  - 1997209720712241 - الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

                : Mining and Quarrying - 7694811186519564 - الصناعات اإلستخراجیة :
      Crude oil and Natural Gas  * 7530792584459350 *  النفط الخام والغاز الطبیعي
                              Quarrying  * 164186206214* المحاجر                    

                Manufacturing Industries - 9583112751236014303 - الصناعات التحویلیة

                Electricity , Gas and water - 5359574058677120 - الكھرباء و الغاز والماء 

                                        Construction - 3043306838044138 - التشیید والبناء

                                                    Wholesale, Retail Trade and Repairing  Services - 2517326739324815 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

 Restaurants and Hotels - 3227388457176490 - المطاعم والفنادق

   Transports , Storage and  Communication - 10760104651398614689 - النقل والتخزین واإلتصاالت

Real Estate and business Services - 98498722978710324 - العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Services - 2746268935073785 - الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

 The Financial Corporations Sector  603606710500  قطاع المشروعات المالیة  

 Gevernment Services Sector 2800248027133286  قطاع الخدمات الحكومیة  

60178624047310581255TOTALالمجموع
Construction ـ25550262003136034208ـ تشییـــــــــــــــد
         Others ـ34628362044174547047ـ اخرى          

.Pre **اولیة

 GROSS  FIXED  CAPITAL FORMATION BY ECONOMIC SECTORS    اجمالي تكوین راس المال الثابت حسب القطاعات األقتصادیة

SECTORS 20012002القطاعات  *20032004
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WORKERS IN ECONOMIC SECTORS المشتغلون حسب القطاعات األقتصادیة

(Worker) (مشتغل) 

 :1497125171538318580391967326The Non - Financial Corporations Sector قطاع المشروعات غیر المالیة :

Agriculture , Live stock and Fishing ـ 154043163192166428168574ــ الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة

: Mining and Quarrying ــ 30248317023291135575ــ الصناعات اإلستخراجیة :
Crude Oil and Natural Gas *25945271972807330015               *النفط الخام والغاز الطبیعي

                                  Quarrying*  4303450548385560              *المحاجر

Manufacturing Industriesــ 246910276476299064319384ــ الصناعات التحویلیة

Electricity , Gas and water  ــ31370265912835928848ــ الكھرباء والغاز والماء 

   Constructionــ305477420896473577497974ــ التشیید والبناء

Wholesale, Retail Trade and Repairing Servicesــ370827415974450208478716ــ تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

Restaurants and Hotels  ــ840019493098509109931ــ المطاعم والفنادق

Transports , Storage and Communicationــ127243130923142548147807ــ النقل والتخزین واإلتصاالت

Real Estate and business Servicesــ56495636646710773817ــ العقارات وخدمات األعمال

Social and Personal Servicesــ905119103599328106700ــ الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

   The Financial Corporations Sector   24825257242636827011  قطاع المشروعات المالیة

 Gevernment Services Sector  214226237368250174264568 قطاع الخدمات الحكومیة  

Domestic Servics of Households ــ 192846197825199731200240ــ الخدمات المنزلیة

1929022217630023343122459145TOTALالمجموع
.Pre**اولیة

SECTORS 2003القطاعات   2002 20012004*
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تعویضات المشتغلین (حجم األجور)
 (Million Dirhams) ( ملیون درھم)  

42851474785517459052 قطاع المشروعات غیر المالیة :

2519253926192719ــ الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة      

2220231624062453ــ الصناعات اإلستخراجیة :
2104218722722312 *  النفط الخام والغاز الطبیعي
116129134141*المحاجر                    

5598622368657448ــ الصناعات التحویلیة

1333138614511526ــ الكھرباء والغاز والماء 

9641102381426815244ــ التشیید والبناء

9247112871270913532ــ تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

1907205321532454ــ المطاعم والفنادق

6733774586269316ــ النفل والتخزین واإلتصاالت

1306139315321689ــ العقارات وخدمات األعمال

2347229825452671ــ الخدمات اإلجتماعیة والشخصیة

2881301531223223  قطاع المشروعات المالیة

23252265792856529994 قطاع الخدمات الحكومیة  

1940203020652126ــ الخدمات المنزلیة

70924791028892694395المجموع
.Pre*  *أولیــــــــــة

  COMPENSATION OF EMPLOYEES                   

*200120022003SECTORS 2004القطاعات  

The Non - Financial Corporations Sector : 

Agriculture , Live stock and Fishing ـ 

: Mining and Quarrying ــ 
* Crude Oil and Natural Gas
*Quarrying                         

Manufacturing Industriesــ 

Electricity , Gas and water  ــ

   Constructionــ

Wholesale, Retail Trade and Repairing Servicesــ

Restaurants and Hotels  ــ

Transports , Storage and Communicationــ

Real Estate and business Servicesــ

TOTAL

Social and Personal Servicesــ

   The Financial Corporations Sector   

  Gevernment Services Sector 

Domestic Servics of Households ــ 
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ITEMS دائنمدین دائنمدین دائنمدین دائنمدینالبیــــان
DebitCreditDebitCreditDebitCreditDebitCredit

32075253654498965144GOODS AND SERVICES (Net)1  السلع و الخدمات (صافي)1
1--1ـ:572745372778263104864TRADE BALANCEالمیزان التجاري (صافي) :ـ1--1

 :177800191571246555303901Total Exports(Fob)اجمالي الصادرات(فوب) :
Crude Oil ـ652036125481217108794ـ  النفط الخام 

  Petroleum Products ـ9471119051299015162ـ  المنتجات النفطیة  

 Gas ـ13132120251436317228ـ  الغاز

  Other Exports ـ753786491058912967  ـ صادرات اخرى

Free Zone Exports ـ23564303824133847970ـ صادرات المناطق الحرة
 Re-Exports ـ588936735686058101780ـ اعادة التصدیر

136961156641191241226178Total Imports(Cif)اجمالي الواردات (سیف) 
120526137844168292199037Total Imports(Fob)اجمالي الواردات (فوب)

25199283623327439720Services(Net) :1--2الخدمات (صافي):1--2
Tourism ـ121884405134104890145305280164255850 ـ السیاحة

Transport ـ 40352991427531554535335056713552 ـ النقل
+ Direct Purchases by Gov.Abroudـ  ـ مشتریات مباشرة للحكومة من الخارج+

  Expenses of Diplomatic Missions  نفقات البعثات الدبلوماسیة في الدولة

Frieght and Insuranceـ 16435187972294927141ـ  نفقات الشحن والتأمین

Property,Enterprenurial  Income دخل الملكیة وعائد التنظیم وتحویالت 

and Other Transfers with World(Net)جاریة اخرى مع العالم الخارجي(صافي)

Property, Enterprenurial Income ـ 552024120765911054924391021600016931 ـ دخل الملكیة وعائد التنظیم
Workers Remittances ـ 14360152001612017066 ـ تحویالت العاملین

Other Current Transfers ـ  1094105010001500 ـ تحویالت جاریة اخرى

35221125102772847509CURRENT ACCOUNT BALANCE3 اجمالي الحساب الجاري3

CURRENT ACCOUNT BALANCEالمیزان الجاري
(.Mn.Dh)( ملیون درھم)

2001200220032004*

12571320138514601480159015701685

.Pre**اولیــــــــــة

17261 176352 2314612855 
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CONSUMER PRICES INDEX NUMBERSاألرقام القیاسیة ألسعار المستھلك
(2000= 100 )(2000 = 100)

الوزن مجموعات األنفاق الرئیسیة
weight2001200220032004*Major Expenditure Groups

: 100.00102.8105.8109.1114.0General Index Numberالرقم القیاسي العام :

Food,Beverages and Tobacco- 14.43101.0102.4104.7109.7ـ الطعام والشراب والتبغ

Clothing and Foot Wear- 6.74104104.9106.6108.5ـ المالبس وملبوسات القدم

House Rent and Related House Items- 36.14102.7107.1112.7120.0ـ األیجارات وملحقات السكن       

Furniture and Related Items- 7.40101.0102.8104.4106.8ـ األثاث والتأثیث

Medical Care and Health Services- 1.85104.8112.5115.3118.1ـ العنایة الطبیة والخدمات الصحیة

Transport and Communication- 14.93102.0103.8106.6112.9ـ النقل واألتصاالت 

Recreational , Education and Cultural- 10.29108.3113.2114.7116.2ـ خدمات الترفیھ و التعلیم والثقافة
    Services

Other Goods and Services- 8.22101.0102.3103.9105.1ـ سلع و خدمات اخرى

Preliminary**أولیة



Population ( Thousands ) - 40416902267063623312547ــ  عدد الســكان (ألف نسـمة )
( % ) Average Population Growth(1995-2003 )- 7.62.02.83.31.13.3ــ متوسـط النمـو السـكاني (١٩٩٥ -٢٠٠٣) ( % )

Population Density (Person / Km.Sq.) - 4897510568143ــ  الكثــافـة السـكانیة ( فرد / كم مربع)
( % ) Percentage of Labour Force to Population - 57.749.734.156.839.756.4 ــ نسبـة القوى العاملـة إلى السـكان ( % )

 Per Capita Agriculture Product ( Us. $ ) - 616884298618487ــ متوسط نصیب الفرد من الناتج الزراعي  ( دوالر أمریكي )
Fish Production ( Th. Ton ) - 144.012.157.26.2124.97.1ــ إنتـاج األسـماك ( ألف طـن )

Crude Oil Production (Th.B./D. ) - 2225.5189.58410.0635.0843.22106.7ــ إنتـاج  النفط الخام  ( ألف برمیل / یوم )
Crude Oil Reserves ( Bill.B. ) - 97.800.13262.7916.885.8096.50ــ  إحتیاطي النفط الخام ( بلیون برمیل )

Natural Gas Production (Mn.Cu.M./ Year ) - 63830121536201338057216509457ــ إنتـاج الغاز الطبیعي (ملیون متر مكعب / سنة )
Natural Gas Reserves ( Bill.Cu.M. ) - 6060926646256678491557ــ إحتیاطي الغلز الطبیعي  ( بلیون متر مكعب )

Refineries‘ Production of Oil Products (Th.B./D.) - 614.6279.82074.8109.686.0839.2ــ انتاج المصافي من المشتقات النفطیة ( ألف برمیل / یوم )
Water Production (Bill. Gallon) - 205.031.0311.035.023.091.0ــ انتاج المیاه (بلیون جالون)

Electric Energy Generates (Gigawatt- Hour) - 494507715149767111601032034105 ــ الطاقة الكھربائیة المولدة ( جیجاوات - ساعة )
Total Energy Production (Th.Boe/D) - 370842410568147912622357ــ  اجمالي انتاج الطاقة ( الف برمیل مكافئ نفط یومیا )

Per Capita Manufacturing Product ( Us. $ ) - 2840151295922037641182ــ متوسط نصیب الفرد من ناتج الصناعات التحویلیة (دوالر أمریكي )
Gross Domestic Product ( Us.$ Mn. ) - 877209357212210202982142441448ــ الناتج المحلي االجمالي  ( ملیون دوالر أمریكي )
(%) .Average increase in G.D.P - 16.713.713.73.76.318.7ــ معدل الزیادة في الناتج المحلي اإلجمالي ( % )

G.D.P. Per Capita ( Us. $ Th. ) - 21.713.69.431.99.216.3ــ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (ألف دوالر أمریكي)
 Final Consumption Expend.Per Capita(Us.$ Th.)- 14.08.35.511.46.212.4ــ متوسط نصیب الفرد من اإلنفاق اإلستھالكي النھائي (ألف دوالر أمریكي )

% Infation Rate - 0.31.2-3.11.60.62.3 - معدل التضخم %
-: ( % ).Percentage to G.D.P -  ــ النسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي ( % ):- 

Agriculture*        2.80.74.60.32.00.5     * قطاع الزراعة     
      Mining & Quarrying Sector *     29.225.938.558.042.346.9 * قطاع الصناعات اإلستخراجیة
Manufacturing Sector *     13.111.110.26.98.37.3 * قطاع الصناعات التحویلیة

Construction Sector *     8.13.65.84.92.32.3 * قطاع التشیید  
Trade, Restaurants & Hotels Sector *     12.98.56.85.512.66.4 * قطاع التجارة  والمطاعم والفنادق
Transport, Storage & Communication Sector *     7.77.34.23.47.15.1 *  قطاع النقل والتخزین واإلتصاالت

Government Services Sector *     9.515.816.713.07.15.1 *  قطاع الخدمات الحكومیة
Commodity Imports *     59.458.517.429.230.726.0 * إجمالي الواردات السلعیة
Commodity Exports  *     76.571.444.362.154.550.6 * إجمالي  الصادرات السلعیة

Gross Investments ( Gross Capital Formation ) *     22.623.119.631.613.78.7 * اإلستثمارات اإلجمالیة ( إجمالي تكوین رأس المال )
Final Consurnption Exenditure *     64.561.258.435.967.576.0 * اإلنفاق اإلستھالكي النھائي

Surplus or Deficit in Government Budget*     0.615.608.131.4010.25-2.50- * الفائض او العجز في  المیزانیة الحكومیة
المصدر : ـ  التقریر اإلقتصادي العربي الموحد   ٢٠٠٤

Ministry of Economic and Planning - U . A . E  -                        ـ  وزارة األقتصاد و التخطیط ـــ  دولة اإلمارات العربیة المتحدة
          ـ التقریر اإلحصائي السنوي لسنة ٢٠٠٤  ـ األوابك  

 - النشرة األحصائیة  السنویة لسنة٢٠٠٤ -األمانة العامة - مجلس التعاون 

Source : -  The Joint Arab Economic Repot 2004

               - Annul Statistical Report 2004 OAPEC
 - Statistical Bullentin 2004- Sec. Gen.- AGCC                           

دولـة  قطر 
Qatar

سلطنـة عمان 
Oman

دولــة الكویت 
KuwaitINDICATORS تارــــــشؤملا

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة 
U.A.E

دولـة البحرین  
Bahrain

 المملكة العربیة
  السعودیة
K.S.A

ةيساسألا ةيداـصتقإلا تارــشؤملا    BASIC ECONOMIC INDICATORS 
ةــنسلةيبرعلا جيلخلا نواعتلا سلجم لود يف (٢٠٠٣)  IN A.G.C.C.  FOR YEAR ( 2003)
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1000 (الف نسمة)

جملةإناثذكور جملةإناثذكور جملةإناثذكور جملةإناثذكور 
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

9663961362104742314701140451159111994791678Abu Dhabiابو ظبي

7163131029772340111283536912049034031306Dubaiدبي

358204562382217599406230636434244678Sharjahالشارقة

117791961288721513996235153105258Ajmanعجمان

312152352459372562402868Umm Al-Quwainام القیوین

10675181110771871158019512184205Ras Al-Khaimahراس الخیمة

6541106694311273451187948127Alfujeirahالفجیرة

235911293488254312113754274512964041292913914320TOTALاجمالي الدولة

.Est ** اولــیـة

     POPUALATION IN U.A.E                                                             السكان في دولة األمارات العربیة المتحدة        

األمارة
200120022003

EMIRATE
2004*
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           FORECASTS OF SOME ECONOMIC VARIABLES توقعات بعض المتغیرات األقتصادیة(معدلة)

ECONOMIC VARIABLES**2005*20032004المتغیرات األقتصادیة

Population (000) - 404143204626 ــ السكان (الف نسمة)

                                        Workers (000) - 233424592630 ــ المشتغلون (الف مشتغل)  

G.D.P. (Bill of Dh.) - 321,8378,8423,9 ــ الناتج المحلي األجمالي (بلیون درھم)

G.D.P. Non Oil Sectors (Bill.of Dh.) -  286,8 255,5 229,6 ــ الناتج المحلي األجمالي عدا قطاع النفط (بلیون درھم)

  G.D.P. At Constant 2000 Prices (Bill.of Dh.) - 352,3 323,6 301,3 ــ الناتج المحلي األجمالي باألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٠(بلیون درھم)

Per Capita National Income (Th.of Dh.) - 66,875,379,0 ــ متوسط دخل الفرد (الف درھم)

Gross Fixed Capital Formation (Bill.of.Dh.) -  81,385,3 73,1 ــ اجمالي تكوین راس المال الثابت (بلیون درھم)

Final Consumption Expenditure (Bill.of.Dh.) -  232,9257,5 204,1 ــ األنفاق األستھالكي النھائي(بلیون درھم)

Commodity Exports (Bill.of Dh.) -  364,7 246,6303,9ــ اجمالي الصادرات السلعیة (بلیون درھم)           

Commodity Imports (Bill.of Dh.) - 191,2226,2270,4 ــ اجمالي الواردات السلعیة(بلیون درھم)

(%)Inflation Rate - 3,14,73,5 ــ معدل التضخم(%)

   Preliminary Data *ز*  بیانات اولیة
Forecasts **** توقعات*   


