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والخمسين للمؤسسةة الةذي  الثانييسعدني بإسم مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم التقرير السنوي  

م(. ويشةمة  6172هـة )7341/7342يستعرض أحدث التطورات التي شهدها االقتصاد السعودي خالل العام الةمةالةي 

التقرير تطورات مختلف مجاالت االقتصاد المحلي مث  التطورات النةقةديةةا والةنةشةار الةمةصةرفةيا والسةو  الةمةالةيةةا 

واألسعارا والمالية العامةا والحسابات القوميةا والتجارة الخارجية وميزان المدفوعاتا كما يقدم الةتةقةريةر إيةجةا ا  عةن 

آخر التطورات االقتصادية المحلية في مختلف القطاعات االنتاجية المحلية. ويعطي التقرير شرحا  وافيا  للمهام التي تقةوم 

بها المؤسسة مث  تصميم وإدارة السياسة النقديةا والرقابة واإلشراف على البنوك التجارية وقطاعي التأمين والةتةمةوية ا 

م. ويعةتةمةد بصةورة 6172يونية  41ويتضمن كذلك تقرير مراقبي الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي المنتهي في 

رئيسة على البيانات الرسمية من الو ارات واإلدارات الحكومية والمؤسسات العامةا إضافة إلى البيانات التي تصةدرهةا 

مؤسسة النقد العربي السعودي. وأود أن أشكر جميع الو ارات والجهات األخرى على حسن تعاونها وتوفيرها معلومات 

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

 هذا التقرير وإنجا  كافة المهام المنارة بالمؤسسة. 

 

   

 

 

 أح د  ن عبد     م   خ  في                    

 رئ س  مج س   إل  رة   حافظ                             

 

 
 

 

 

 

 هـ7341رمضان 

 م6172يـونـيـة  
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 للمراسالت واالستفسارات :

 

 بريديا  :       

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي 

 إدارة األبحاث االقتصادية  

 77729ا  الرياض   6996ص.ب   

 المملكة العربية السعودية 

 

 +(922) 77 - 3244111هاتف :  

 +(922) 77 - 3226424فاكس :  

 research@sama.gov.saالبريد اإللكتروني:        

 

ولمتابعة أحدث ما تنشره مؤسسة النقةد الةعةربةي السةعةودي مةن تةقةاريةرا وتةعةلةيةمةات  

للمؤسسات المالية التي تشرف عليهاا ومن اإلحصاءات الةنةقةديةة والةمةصةرفةيةةا وتةقةديةرات 

ميزان المدفوعات الربعية وغير ذلك. يرجى  يارة موقع المؤسسة في شبكة اإلنترنت عةلةى 

 العنوان التالي :

 

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

  5102سجلت دول االقتصادات المتقددمدة  دي  دا   

 دي الدمدئدة  دي الدعدا   0.8 ي المئة مدقدابد   0.1نمواً نسبته 

السابق، واستقر معدل النمو  ي الواليات المتحدد  اممدريد د دة 

 0.1نمواً بلغ   ي المئة. وسجلت دول منطقة ال ورو 5.2 ند 

 ي الدمدئدة  دي الدعدا  السدابدق،  1.1 ي المئة مقاب  نمٍو نسبته 

 دي  0.1 ي المئة مقابد   0.2نسبته  اً ح ث سجلت ألمان ا نمو

 دي  0.0المئة  ي العا  السابق، و ي  رنسا بلغ معدل الدندمدو 

 ي المئة  ي العا  السابق. وسجدلدت ايدطدالد دا  1.5المئة مقاب  

 ي الدمدئدة  1.0 ي المئة مقاب  ان ماش نسبته  1.8نمواً نسبته 

 الوضع االقتصادي العالمي

  دا االقدتدصداد الدعدالدمدي  د ل  تراجع مدعددل ندمدو 

 ي المئة مقارنة بمعددل ندمدو  0.0نمواً قدره    ل سج  5102

 ي العا  السابدق، وحدقدقدت االقدتدصدادات الدمدتدقددمدة  0.2بلغ 

ارتفا اً طف فاً  ي مستوى النمو ب نمدا تدبداطدن الدندمدو  دي دول 

امسواق الناشئة والنام ة مقارنة بالمستوى المتحقق  ي السدندة 

ابدريد  ) السابقدة. وحسدت تدقدريدر ا داق االقدتدصداد الدعدالدمدي 

( الصادر  ن صندوق النقد الدولي، من الدمدتدوقدع أ   5101

 دي الدمدئدة  دي  دا   0.5يبلغ معدل نمو االقتصاد الدعدالدمدي 

5101 .  

 االقتصاد العالمي               

توقعات

20092010201120122013201420152016

———————————————————————

0.05.44.23.53.33.43.13.2العالم

3.11.71.21.21.81.91.9-3.4االقتصادات المتقدمة

2.51.62.21.52.42.42.4-2.8الواليات المتحدة األمريكية

0.91.61.5-0.3-2.11.60.9-4.5منطقة اليورو

3.93.70.60.41.61.51.5-5.6ألمانيا

2.02.10.20.70.21.11.1-2.9فرنسا

0.81.0-0.3-1.7-1.70.62.8-5.5إيطاليا

1.71.40.00.50.5-4.70.5-5.5اليابان

1.52.01.22.22.92.21.9-4.2المملكة المتحدة

3.13.11.72.22.51.21.5-2.9كندا

3.07.46.35.34.94.64.04.1دول األسواق الناشئة والنامية

4.06.65.04.35.25.03.43.0أفريقيا جنوب الصحراء

7.59.67.86.96.96.86.66.4    دول آسيا الناشئة والنامية

9.210.69.57.77.77.36.96.5الصين

8.510.36.65.66.67.27.37.5       الهند

1.55.24.55.12.12.62.32.9 دول الشرق األوسط وشمال افريقيا

4.75.41.22.82.83.53.5-3.0دول أوروبا الناشئة والنامية

-0.5-6.14.93.23.01.30.1-1.2    أمريكا الالتينية والكاريبي

-3.8-7.53.91.93.00.13.8-0.1   البرازيل

-1.0-4.64.83.52.11.12.8-6.4    الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

-1.8-4.54.33.51.30.73.7-7.8روسيا

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف

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

)نسبة مئوية(
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 1.2 ي العا  السابق. و ي ال ابا ، سج  االقتصاد نمواً نسبته 

ركوٍد  ي العا  السابق. و ي الممل ة المدتدحدد ،  ي المئة مقاب  

 ي المئة مدقدابد  ندمدو نسدبدتده  5.5نمواً نسبته حقق االقتصاد 

 ي المئة  ي العا  السابق. وتراجع معدل النمو  دي دول  5.1

  5102 ي المئة  دي  دا   2.1امسواق الناشئة والنام ة من 

 ، وبلغ معدل النمو  ي دول 5102 ي المئة  ي  ا   2.1إلى 

 ي الدمدئدة  دي  1.8 ي المئة مقاب   1.1اس ا الناشئة والنام ة 

 دي  1.1العا  السابق. وتراجع معدل النمو  دي الصد دن إلدى 

 ي المئة  ي العا  السابق، ب نما ارتفع الدندمدو  3.0المئة مقاب  

 دي الدمدئدة  دي الدعدا   3.5 ي المئة مقاب   3.0 ي الهند إلى 

السابق. وانخفض معدل النمو  ي دول الشرق اموسط وشمال 

 ي الدمدئدة  5.0 ي المئة  ي العا  السابق إلى  5.1أ ريق ا من 

 . وسجلت دول أوروبا  الناشئة والنام ة ندمدواً  5102 ي  ا  

 ي المئدة  دي الدعدا  السدابدق.  5.8 ي المئة مقاب   0.2نسبته 

وسج  النمو  ي دول أمري ا ال ت ن ة وال اريبي ان ماشاً قددره 

  ي المئة  ي العا  السابق.  0.0 ي المئة مقاب  نمٍو قدره  1.0

 

وحسددت تددقددريددر ا دداق االقددتددصدداد الددعددالددمددي )ابددريدد   

 ،  ندمدو دول 5101 ( من المتوقع أ  يستقر  ي  ا  5101

 ي المئة، وأ  يسدتدقدر مدعددل  0.1االقتصادات المتقدمة   ند 

 ي المئة، وأ   5.2النمو  ـي الواليات المتحد  اممري  ة  ند 

 ي المئدة،  دي  0.2يتباطن معدل النمو  ي منطقة ال ورو ل بلغ 

ح ن يـتـوقـع أ  يسج  مدعددل الدندمدو  دي دول االقدتدصدادات 

 ي الدمدئدة   دي  دا   2.0الناشئة والنام ة ارتفا اً طف فاً ل بلغ 

  .  ي ح ن يتوقع أ  يتراجع معدل النمدو  دي الصد دن 5101

 ي الدمدئدة  1.2  ل ص  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   1.1من 

(. ويـددو ددـ الـددرسدد  0-0  )جدددول رقدد  5101 ددي  ددا  

اإلجـدمدالدي  الدمدحدلدي( معدل نمو الـنداتد  0-0الـبـ ـانـي )رق  

الـحق قي لمجمو ة من االقدتدصدادات  د ل الدفدتدر  مدن  دا  

  . 5101  إلى  ا  5105

 

 التضخم

انخفض معدل التضخ   ي دول االقتصادات المتقدمدة  

انخفض المدعددل  ، ح ث 5102 ي المئة  ي  ا   1.0ل سج  

  إلدى 5102 ي الدمدئدة  دي  دا   1.2 ي منطقة ال ورو من 

 . واندخدفدض الدمدعددل  دي 5102مستوى الصدفدر  دي  دا  

 دي الدمدئدة  دي  دا   0.1الواليات المتحدد  االمدريد د دة مدن 

 .  دي حد دن 5102 ي المئة  ي  ا   1.0  ل ص  إلى 5102

 ي المئدة  دي  2.3استقر معدل التضخ   ي الدول النام ة  ند 

 . واندخدفدض الدمدعددل  دي دول الشدرق اموسدط 5102 ا  

 . 5102 دي الدمدئدة  دي  دا   2.1وشمال إ ريق ا ل ص  إلى 

( نسدت 5-0ويو ـ الرس  الب اني )رقد   . ( 5-0)جدول رق  

مدن الددول  د ل التغ ر  ي أسعار المستهل  ن لدمدجدمدو دات 

  .5101  إلى  ا  5102الفتر  من  ا  

 

 البطالة

انخفض معدل البطالة  ي دول االقتصادات المتدقددمدة  

 ي المئة  ي  دا   1.3  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   3.0من 

 . وانخفض المعدل  ي الواليات المتحد  اممري  ة من 5102

 ي الدمدئدة  دي  دا   2.0  إلى 5102 ي المئة   ي  ا   1.5

 . كما انخفض معدل البطالة  ي منطقة ال ورو لد دصد  5102

 ي  00.1  مقارنة بمعدل 5102 ي المئة  ي  ا   01.1إلى 

 

 

 

 

 

  

5105 5100 5102 5102 (توقعات) 5101

 ة
 و
  
بة
 
 

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

االقتصادا  المت   ة   د   ا  وا  النا  ة  النا  ة   د   ال    ا       ما        ا الص  
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إيفافالفافا الف  وانخفضفا الفمفعفد  ففي م، 5102المئة في عام 

ففي  214في المئة وانخضا المعد  ففي للفمفانفافا إلف   0011

. ففي الفمفئفة 0112ففرنسفا إلف  المئة، بانما ارتضع المعد  في 

ففي  212وانخضا معد  الباالة في الممفكف فة الفمفتفىفد  إلف  

ففي الفمفئفة  614المئة. وفي الاابان، انخضا معد  الباالة من 

م. واستقر المعد  ففي نفنفدا 5102في المئة في عام  612إل  

(. 6-0م )جفدو  رقف  5102ففي الفمفئفة ففي عفام  411عند 

( مفعفدالا الفبفافالفة ففي 6-0ويوضح الرس  الفبفافانفي رقف  )

إلف  عفام م  5105عام مجموعاا من الدو  خال  الضتر  من 

 م.5104

 المالية العامة

سجكت دو  االقتصاداا المتقدمة انخضاضاً في عفجف   

ففي الفمفئفة مفن الفنفاتف  الفمفىفكفي  611الما اناة العامة لابفكف  

في الفمفئفة   615م مقابل عج   نسبته 5102اإلجمالي في عام 

م، حاث انخضا العج  في الوالياا الفمفتفىفد  5102في عام 

ففي  613م إلف  5102في المئة في عفام  210األمري اة من 

م.  وانخضا العج  في مفنفافقفة الفافورو 5102المئة في عام 

م، 5102في المئة في عام  511في المئة لاصل إل   514من 

في الفمفئفة ففي عفام  114حاث سجكت للماناا فائضاً طضاضاً بك  

ففي الفمفئفة إلف   611م، وانخضا العج  في فرنسا من 5102

1

5

2

4

 

5102 5102 (توقعاا) 5104

 ة
  
 م
 ة
 
 

    ال  ي       عا  الم     ي     م م  ا      م  ا            يا        

ا    ا ا  الم   مة   ال ي     ال    ا       ما       يا     ا   ا  ال ا  ة  ال امية  

توقعات

201420152016
——–—————————

التضخم العالمي

1.40.30.7االقتصادات المتقدمة

1.60.10.8    الواليات المتحدة االمريكية

0.40.00.4       منطقة اليورو

4.74.74.4االقتصادات الناشئة والنامية

6.65.95.5   دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

العائد السائد بين المصارف في لندن )1(

0.30.50.9    ودائع الدوالر األمريكي

-0.20.00.3    ودائع الين الياباني

-0.20.10.1    ودائع اليورو

)نسبة مئوية(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف

جدول رقم 1-2 : التضخم وأسعار الفائدة

)1(  معدل ستة أشهر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وثالثة أشهر في منطقة اليورو.
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 دي  1.0-  ل دسدجد  5101ومن المتوقع أ  ينخفض  ي  ا  

المئة. وكذلك  انخفض العائد  دلدى الدودائدع بدالد دورو ) د  دة 

 دي  1.0  لد دسدجد  5102 ي المئة  ي  ا   1.5أشهر( من 

غ ـد، ومن المتوقـع أ  يسج  انخفا اً ل بلد5102المئة  ي  ا  

 (.5-0  )جدول رق  5101 ي المئة  ي  ا   1.0-

 

   عا  الص ف

استمر الدوالر اممري ي بتدسدجد د  مدعددالت صدر    

 . 5102مرتفعة مقاب  معظ  العم ت الرئ سة بدندهدايدة  دا  

مد وماً بق ا  البنك المرك ي الف درالي االمري ي بر ع أسعدار 

ندقدطدة  52الفائد   ي شهر ديسمبر مدن ندفدل الدعدا  بدمدعددل 

أساس. هذا وقد أ ر استمرار برنام  الت س ر ال مي المتبع  دي 

منطقة ال ورو  لى سعر صر ه مقابد  الددوالر حد دث سدجد  

 . 5102 ي المئة أما  الدوالر بنهاية  ا   01انخفا اً نسبته 

 ي الدمدئدة  1.5 ي المئة. و ي ال ابا  انخفض العج  من  0.1

 ي المئة. وسجلت الممل ة الدمدتدحدد  اندخدفدا داً  دي  2.5إلى 

 دي الدمدئدة.  دي حد دن ارتدفدع  2.2مستوى العج  ل ص  إلى 

 0.3  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   1.2العج   ـي كــنـدا من 

 (.2-0  )جدول رق 5102 ي المئة  ي  ا  

 

 التطو ا  الن   ة  المال ة

   عا  الفائ  

ارتفع معدل العائد السائد  لى الودائدع بدالددوالر بد دن  

 ي الدمدئدة  دي  دا   1.0المصار   ي لند  )ستة أشهر( من 

 ، ومن المتوقع أ  5102 ي المئة  ي  ا   1.2  إلى 5102

 .  دي حد دن 5101 دي الدمدئدة  دي  دا   1.1يرتفع ل سج  

انخفض المعدل  لى الودائع بال ن ال اباني )سدتدة أشدهدر( مدن 

 ، 5102   لتبلغ صفر  ي  دا  5102 ي المئة  ي  ا   1.5

1
5
2
1
8
01
05
02

5105 5100 5102 5102 (توقعات) 5101

 ة
 و
  
بة
 
 

  ع   ال  ال ب ط ال   ة       م   ا ي  قم  

االقتصادا  المت   ة   نط ة ال و    

توقعات

2013201420152016

————————————

7.97.36.76.3االقتصادات المتقدمة

7.46.25.34.9  الواليات المتحدة األمريكية

12.011.610.910.3  منطقة اليورو

5.25.04.64.6ألمانيا

10.310.310.410.1فرنسا

12.112.611.911.4إيطاليا

4.03.63.43.3  اليابان

7.66.25.45.0  المملكة المتحدة

7.16.96.97.3  كندا

جدول رقم 1-3 : االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف
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البريطاني اإلبقاء  لى س استه المال ة  ي ظ  تددندي مسدتدوى 

 التضخ .

 

   وا  ال ن ا 

ارتفع العائد  لى السندات الح وم ة اممري  ة لجم دع  

 ، حد دث ارتدفدع الدعدائدد 5102 تـرات االستحقاق بنهاية  ا  

 دي   1.231 لى سنـدات استحقـاق ستة أشهـدر لد دصد  إلدى 

، وارتفع العائد  لى سندات استحقداق سدندة لد دصد  إلدى المئة

، وارتفع العائد  لدى سدندـدـددات اسدتدحدقداق  ي المئــة  1.115

، وارتدفدع الدعدائدد  دلدى  دي الدمدئدة  0.125سنت ن ل ص  إلى 

 دي   0.011سنــدات استحقــاق  د   سدندوات لد دصد  إلدى 

 .  ةـالمئ

 

و ي ال ابا ، اندخدفدض الدعدائدد  دلدى جدمد دع  دتدرات  

 . ح ث سج  5102االستحقاق للسندات الح وم ة بنهاية  ا  

العائد مستويات سلب ة  لى سندات استحقاق سنت ن ل ص  إلدى 

 02 ي المئة، وانخفض العائد  لى سندات استحقاق  1.118-

 ي الدمدئدة، واندخدفدض الدعدائدد  دلدى  1.225سنة ل ص  إلى 

 دي الدمدئدة،  0.112سنة لد دصد  إلدى  51سندات استحقاق  

سدندة لد دصد  إلدى  01وانخفض العائد  لى سندات استحقاق 

  ي المئة. 0.530

 ي المئة، وانخفض الجدند ده  5.0وانخفض ال ن ال اباني بنسبه 

 ي الدمدئدة أمدا  الددوالر بدندهدايدة  دا   0.5االسترل ني بنسبه 

5102.  

 

 ا  وا  المال ة لأل  م  ال ن ا  

   وا  ا   م

 ي الواليات المتحد  اممري  دة، تدراجدع مدؤشدر داو  

 ي المئة ل ص   5.5( لألسه  اممري  ة بنسبة DJIAجـون  )

 . و ي ال ابا ، حدقدق 5102نقطة  ي نهاية  ا   03252إلى 

( لألسه  ال ابان دة ارتدفدا داً نسدبدتده  NIKKEIمؤشر نـ  اي )

 ، 5102نقطة  ي ندهدايدة  دا   01100 ي المئة  ل بلغ  1.1

ويعود هذا االرتفاع  إلى استمرار الد   المقد  من قب  الدبدندك 

المرك ي ال اباني من   ل الت س ر ال مي وتراجع المدخداو  

 من تباطؤ االقتصاد العالمي. 

 

و ي أوروبا، انخفض مؤشر مورغا  ستانلي لألسهد    

 دي الدمدئدة لد دبدلدغ  2.3( بنسبة MSCI-EUROاموروب ة )

 ، أمدا  دي 5102ندقدطدة  دي ندهدايدة  دا   0011.1مستوى 

(  دي -FTSEالممل ة المتحد ، سج  مدؤشدر  دوتسدي )

 دي الدمدئدة لد دبدلدغ  2.0  انخدفدا داً نسدبدتده 5102نهاية  ا  

نددقددطددـددـددة، ورلددك بسددبددت قددرار الددبددنددك الددمددركدد ي  1525.0

توقعات

2013201420152016
————————————————

-2.9-3.0-3.2-3.6االقتصادات المتقدمة

-3.8-3.7-4.1-4.4الواليات المتحدة األمريكية

-2.0-2.0-2.6-3.0منطقة اليورو

0.10.30.60.1ألمانيا

-3.4-3.6-3.9-4.1فرنسا

-2.7-2.6-3.0-2.9إيطاليا

-4.9-5.2-6.2-8.5اليابان

-3.2-4.4-5.6-5.6المملكة المتحدة

-2.4-1.7-0.5-1.9كـنـــدا

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

)نسبة مئوية(

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف
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 . وارتفع معدل العج   ي الحدسداا الدجداري  دي 5101 ا  

 دي الدمدئدة  دي  دا   5.3الواليات المتحد  اممري  ة ل سج  

 ي المئة  دي الدعدا  السدابدق،  5.5  مقاب   جٍ  نسبته 5102

 ي الدمدئدة  دي  دا   5.1ومن المتوقع أ  ي داد العج  ل سج  

 . و ي منطقة ال ورو، سج  الحساا الدجداري  دائضداً 5101

  مقارنة بدفدائدض نسدبدتده 5102 ي المئة  ي  ا   0.1نسبته 

 . ويتدوقدع أ  يسدجد  الدفدائدض 5102 ي المئة  ي  ا   5.2

 . حد دث ارتدفدع 5101 ي المئة  ي  دا   0.2ارتفا اً نسبته 

 ، 5102 ي المئة  ي  ا   8.2الفائض  ي ألمان ا ل ص  إلى 

 دي الدمدئدة  دي  دا   8.2 ي ح ن يتوقع أ  يدبدلدغ الدفدائدض 

 دي الدمدئدة  دي  1.1  . وانخفض العج   ي  رنسا من 5101

 ، ويدتدوقدع أ  5102 ي المئة  ي  ا   1.0  إلى 5102 ا  

 . وسدجد  5101 ي المئة  ي  دا   1.1يسج   ائضاً نسبته 

 دي الدمدئدة  دي  5.0الحساا الجاري  ي ايطال ا  ائضاً نسبته 

 دي الدمدئدة  دي  دا   0.1  مقارنة بفائض نسبتده 5102 ا  

 5.0 ، ويتوقــع أ  يرتفــع  ل سجــ   ائضــاً نسدبدتدـده 5102

 . و ي ال ابــا ، ارتفع الفائدض مدن 5101 ي المئة  ي  ــا  

 ي المئة  دي  دا   0.0  إلى 5102 ي المئــة  ي  ــا   1.2

 دي الدمدئدة  0.8 ، ويتوقــع ارتفاع الفائض ل ص  إلى 5102

 . وانخفض العج   ي الممدلد دة الدمدتدحدد  مدن 5101 ي  ا  

 دي الدمدئدة  دي  دا   2.0  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   2.0

  )جددول 5101 ، ومن المتوقع أ  يسدتدقدر  دي  دا  5102

 (.2-0رقـ  

 

و ي دول امسواق الناشئة والنامد دة سدجد  الدحدسداا  

 1.5الجاري نسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي  جد اً نسدبدتده 

 ي المئة  ي  1.2  مقاب   ائض قدره 5102 ي المئة  ي  ا  

 دي  1.1العا  السابق، ومن المتوقع أ  يسدجد   دجد اً قددره 

 .  في دول اس ا الناشئة والنام ة، ارتدفدع 5101المئة  ي  ا  

الفائض  ي الحساا الجاري نسبة إلى النات  المحلي اإلجمالي 

 ي المئة  ي  دا   0.1  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   0.2من 

 ي المئدة  0.3 ، ومن المتوقع أ  ينخفض الفائض إلى 5102

 . كما ارتفع الفائض  ي الدول المدسدتدقدلدة  دن 5101 ي  ا  

  إلدى 5102 ي الدمدئدة  دي  دا   5.0االتحاد السو   تي من 

 ، ويتوقع أ  ينخفدض الدفدائدض 5102 ي المئة  ي  ا   5.8

 دي الدمدئدة. و دي دول  5.1  لد دصد   إلدى 5101 ي  دا  

مجمو ة الشرق اموسط وشدمدال أ دريدقد دا، سدجد  الدحدسداا 

  مدقدارندة 5102 دي الدمدئدة  دا   0.8الجاري  ج اً نسبته 

 ، ومدن الدمدتدوقدع 5102 ي المئة  ي  ا   1.1بفائض نسبته 

وانخفضت  وائد السدنددات الدحد دومد دة  دي مدندطدقدة  

  5102ال ورو لجم ع  دتدرات االسدتدحدقداق  دي ندهدايدة  دا  

باستثناء العائد  لى السندات طويلة امج ، ح ث سج  العدائدد 

 ي  0.551سنة ارتفا اً ل ص  إلى  51 لى سندات استحقاق 

سنة ل ص  إلى  02المئة، وارتفع العائد  لى سندات استحقاق 

  ي المئة. 1.122

  

و ي الممل ة المتحد ، سدجدلدت السدنددات الدحد دومد دة  

 . 5102ارتفا اً  لى معظ   ترات االستحقاق  ي نهاية  دا  

سدندة لد دصد  إلدى   52ح ث بلغ أ لى  ائد لسندات استحقاق 

سنوات  01 ي المئة، وارتفع العائد لسندات استحقاق  5.125

  ي المئة. 0.11ل ص  إلى 

 

 الت ا   ال  ل ة   واز   الم  و ا 

 الت ا   ال  ل ة - 

 0.2انخفض معدل النمو  ي حج  التجار  الدول ة من  

 . 5102 ي المئة  ي  ا   5.8  إلى 5102 ي المئة  ي  ا  

 دي الدمدئدة  دي  دا   0.0ومن المتوقع أ  يسج  نمواً نسبتده 

 . وبالنسبة لحج  الصادرات من السلع والخدمات،  قدد 5101

 دي الدمدئدة  دي  دا   0.2سجلت الدول المتقدمة نمواً نسدبدتده 

 دي  5.2 ، ومن المتوقع أ  ينخفض النمو إلدى نسدبدة 5102

 . و ي دول امسواق الناشئة والنام ة بلغ 5101المئة  ي  ا  

، ومن الدمدتدوقدع 5102 ي المئة  ي  ا   0.3نمو الصادرات 

  .5101 ي المئـة  ي  ــا   0.8أ  يسج  نمواً نسبته 

 

أما بالنسبة لحج  الواردات،  قد سجلت الواردات مدن  

 ي  2.0السلع والخدمات  ي االقتصادات المتقدمة نمواً نسبته 

 ، 5102 ي المئة  ي  دا   0.2  مقاب  5102المئة  ي  ا  

  لد دصد  إلدى 5101ومن المتوقع أ  ينخفض النمو  ي  دا  

 ي المئة. ونمت الدواردات  دي دول امسدواق الدنداشدئدة  0.2

 دي  0.3  مقاب  5102 ي المئة  ي  ا   1.2والنام ة بنسبة 

 ، ومن المتوقع أ  يتحسن الندمدو لد دبدلدغ 5102المئـة  ي  ا  

 (.2-0  )جدول رق  5101 ي المئة  ي  ا   0.1

 

 ال  اب ال ا ي لمواز   الم  و ا  -ب

سج  الحساا الدجداري نسدبدةً إلدى الدنداتد  الدمدحدلدي  

اإلجمالي  ي موازين مد و ات دول االقدتدصدادات الدمدتدقددمدة 

 دي  1.2  مدقدابد  5102 ي المئة  ي  ا   1.3 ائضاً نسبته 

 ، ويتوقع أ  يستقر مدعددل الدفدائدض  دي 5102المئة  ي  ا  
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 ي المئة من النات  المحلي اإلجمدالدي الدمدتدوقدع  5.8ما نسبته 

  . 5101 ي  ا  

 

 ال  اب المالي لمواز   الم  و ا  -ج

حقق صا ي الحساا المالي لموازين مد و ات  

مل ار دوالر  120.5اقتصادات الدول المتقدمة  ائضاً مقداره 

مل ار دوالر  221.8  مقارنة بفائض مقداره 5102 ي  ا  

 ، ويتوقع أ  يسج  صا ي الحساا المالي 5102 ي  ا  

 . وارتدفدع 5101 ي المئة  ي  دا   3.2تسج    جٍ  نسبته 

العج   ي الحساا الجاري لدول أ دريدقد دا جدندوا الصدحدراء 

  مقاب   جٍ  نسدبدتده 5102 ي المئة  ي  ا   1.1ل ص  إلى 

 ي المئة  دي الدعدا  السدابدق، ومدن الدمدتدوقدع اسدتدمدرار  2.0

 دي الدمدئدة  دي  دا   1.5االرتفاع  ي العج  إلى مدا نسدبدتده 

 . وارتفع  ج  الدحدسداا الدجداري  دي دول أمدريد دا 5101

  إلدى 5102 ي المئدة  دي  دا   0.0ال ت ن ة وال اريبي من 

 ، ومن المتوقع أ  يسج  العج  5102 ي المئة  ي  ا   0.1

توقعات

201420152016
——–—————————

3.52.83.1نمو التجارة العالمية )سلع وخدمات(

الصادرات

3.53.42.5االقتصادات المتقدمة

3.11.73.8دول األسواق الناشئة والنامية

الواردات

3.54.33.4االقتصادات المتقدمة

3.70.53.0دول األسواق الناشئة والنامية

)1(
 الحساب الجاري

0.50.70.7االقتصادات المتقدمة

-2.9-2.7-2.2الواليات المتحدة

2.43.03.4منطقة اليورو

7.38.58.4ألمانيا

0.6-0.1-0.9فرنسا

1.92.12.3إيطاليا

0.53.33.8اليابان

-4.3-4.3-5.1المملكة المتحدة

-0.6-0.50.2دول األسواق الناشئة والنامية

1.41.91.7دول آسيا الناشئة والنامية

2.12.82.0الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

-7.5-6.03.8دول الشرق األوسط وشمال افريقيا

-6.2-6.0-4.1أفريقيا جنوب الصحراء

-2.8-3.6-3.1أمريكا الالتينية والكاريبي

جدول رقم 1-5 : التجارة العالمية والحساب الجاري

)نسبة مئوية(

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف

)1(  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
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 ج   ارتفعوبالنسبة لدول امسواق الناشئة والنام ة،  

 085.0صا ي الحساا المالي لموازين مد و اتها ل ص  إلى 

مل ار  21.8  مقارنة بحوالي 5102مل ار دوالر  ي  ا  

 . و ي دول أ ريق ا جنوا الصحراء 5102دوالر  ي  ا  

مل ار دوالر  31.3سج  صا ي الحساا المالي  ج اً بلغ 

مل ار دوالر  ي العا  السابق.  30.3مقارنة بعج  مقداره 

و ي دول اس ا الناشئة والنام ة ارتفع  ائض صا ي الحساا 

 23.5مل ار دوالر مقارنة بحوالي  023المالي ل ص  إلى 

مل ار دوالر. وسج  صا ي الحساا المالي لموازين 

مد و ات دول الشرق اموسط وشمال ا ريق ا وأ غانستا  

مل ار دوالر مقارنة بفائض  10.0وباكستا   ج اً بلغ 

مل ار دوالر  ي العا  السابق، ويتوقع أ   011.2مقداره 

مل ـار  031.5يرتفع  ج  صا ي الحساا المالي ل ص  إلى 

 (.1-0 . )جدول رق  5101دوالر  ي  ا  

 . و ي 5101مل ار دوالر  ي  ا   110.1 ائضاً مقداره 

الواليات المتحد  اممري  ة انخفض  ج  صا ي الحساا 

مل ار دوالر  ي  ا   511.5المالي لم  ا  مد و اتها ل بلغ 

مل ار دوالر  ي  ا   501.1  مقارنة بحوالي 5102

 . وسجلت منطقة ال ورو  ائضاً  ي صا ي الحساا 5102

 210.0مل ار دوالر مقارنة  بفائض بلغ  501.1المالي ل بلغ 

مل ار دوالر، و ي ألمان ا انخفض  ائض صا ي الحساا 

مل ار دوالر مقارنة بحوالي  582.5المالي ل ص  إلى 

مل ار دوالر  ي العا  السابق. ب نما انخفض العج    050.0

مل ار  01.0 ي صا ي الحساا المالي  ي  رنسا ل ص  إلى 

مل ار دوالر. وبالنسبة لل ابا   قد  02.2دوالر مقارنة بحوالي 

مل ار  032.3ارتفع  ائض صا ي الحساا المالي ل ص  إلى 

مل ار دوالر  ي  20.0  مقارنة بحوالي 5102دوالر  ي  ا  

  . 5102 ا  

توقعات

201420152016
——–—————————

456.8643.2691.9االقتصادات المتقدمة

-156.9-209.2-239.6الواليات المتحدة

---403.3239.6منطقة اليورو

323.3285.2292.0ألمانيا

17.3-10.3-14.4فرنسا

61.446.143.7إيطاليا

51.1174.7164.4اليابان

-120.0-124.0-166.2المملكة المتحدة

-51.7-43.2-39.1كندا

-98.6-182.1-49.8دول األسواق الناشئة والنامية

-81.7-76.7-71.7أفريقيا جنوب الصحراء

57.2147.0273.8دول آسيا الناشئة والنامية

-170.2-196.593.3دول الشرق األوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان

-24.2-5.5-40.2دول أوروبا الناشئة والنامية

-147.2-212.0-185.6أمريكا الالتينية والكاريبي

58.550.9-6.0الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

اق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ابريل 2016م. المصدر: آـف

جدول رقم 1-6 :  الحساب المالي لموازين المدفوعات

)مليار دوالر أمريكي(
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 التعا ن ا ق  مي  ال  لي

 اال  اد الن  ي ل       س التعا ن ل    الخ    الع   ة - 

د   النظا  امساسي للمجلل النقددي الخل جدي ح د   

 ، ويددض  المجلددل  ددي 5101مددارس  53التنف ددذ بتدداري  

 ضويته كٌ  من الممل ة العرب ة السعودية، وممل ة البحدرين، 

 ودولة قطر، ودولة ال ويت ويقع مقره  بالرياض. 

 

يددذكر أ  المجلددل أنهددى اسددت مال البندداء اله  لددي  

المؤسسي ح ث شم  رلك االسدترات ج ة، والتدصم   واله  د  

التنظ مدددي، والس اسدددات واإلجدددراءات اإلداريدددة، وس اسدددة 

الحوكمددة والرقابددة الدا ل ددة، والمددوارد البددشرية، وتقن ددة 

 المعلومات، إ ا ة إلى الجوانت القانون ة لعم  المجلل. 

 

وبذل المجلدل النقددي الخل جدي جهدوًدا حث ثدة لبنداء  

  قات تعداو  مدع المنظمدات الدول دة رات الع قدة بطب عدة 

 م  المجلل و تـ قنوات اتصال مع صدندوق النقدد الددولي، 

والبنك الدولي، والبندك المركد ي اموروبدي وصدندوق النقدد 

العربي. وبدأ المجلل التعاو  مدع المركد  اإلحدصائي لددول 

مجلددل التعدداو  لدددول الخل دد  العرب ددة ورلددك  ددي المجددال 

اإلحددصائي. وتدد  توق ددع مددذكر  تفدداه  ب ددن المجلددل النقدددي 

الخل جددي والبنددك المركدد ي اموروبددي تتددضمن إطددار  مدد  

لتبددادل المعلومددات، والتعدداو  الفددني ب ددن الجهت ددن وإقامددة 

الندددوات وتبددادل الخددبرات  ددي المجدداالت رات االهتمددا  

المشتــرك، كما تد  توق دع مدذكر  تفداه  مدع مجمو دة البندك 

الدولي. والعم  جار  لى توق ع مذكرات تفاهـد  مدع الجهدات 

 الدول ة ام رى رات الع قة بعم  المجلل النقدي الخل جي.

 

 ال و  الخ    ة الم ت كة - 

تض  السوق الخل ج ة المشتركة لدول المجلل حوالي  

تريل دو   0.03مل و  نسمة، وناتجاً قوم اً يدص  إلدى  25.1

دوالر. وارتفعت التجار  الب ن ة لددول المجلدل بدش   مطدرد 

 050.3  إلدى حوالدي 5101مل ار دوالر  ي  ا   81.2من 

 .  كما تُظهر اإلحدصاءات ت ايدد 5102مل ار دوالر  ي  ا  

 دد المستف دين من قرارات السوق الخل ج دة ح دث بلدغ  ددد 

 08.1المدواطن ن الددذين يتنقلدو  ب ددن دول المجلددل حوالددي 

 . كما ازداد  دد مواطني دول المجلدل 5102مل و   ي  ا  

الدذين يمارسددو  امنددشطة االقتدصادية  ددي الدددول ام ددضاء 

ام رى ل بلغ العدد التراكمي للترا  ص الممنوحدة أكدثر مدن 

ألف ر صة. وارتفدع  ددد المدستف دين مدن القدرارات  23.2

التطو ا  االقتصاد ة ل       س التتتعتا ن لت    التخت ت ت  

 الع   ة

تفاوتت معدالت النمو االقتدصدادي  دي دول مدجدلدل  

التعاو  لدول الخل   العرب ة  بدامسدعدار الدحدقد دقد دة  دي  دا  

 ، ح ث انخفض معدل الدندمدو  دي الدمدمدلد دة الدعدربد دة 5102

  إلى 5102 ي المئة  ي  ا   0.1السعودية بش   طف ف من 

 . واندخدفدض الدندمدو  دي دولدة 5102 ي المئة  ي  ا   0.2

 دي  0.1 دي الدمدئدة إلدى  2.1اإلمارات العرب ة المتحد  من 

 0.0 ي المدئدة إلدى  2.1المئة. وانخفض النمو دولة قطر من 

 ي المئـدـدة إلـدى  2.2 ي المئــة. و ـي ممل ــة البحريــن مـن 

 ي المئة.  ي ح ن ارتفـع الدندمدـدـدو  دي دولـدـدة الد دويدت  0.5

 ـدي  2.0 ي المئــة، و ـي سلطنــة ُ مـدـدا  إلدى  1.1ل بلــغ 

  . 5102المئة  ـي  ـا  

 

أما بالنسبة لمعدالت التضدخد ،  دقدد اندخدفدض مدعددل  

 ي الدمدئدة  دي  5.3التضخ   ي الممل ة العرب ة السعودية من 

 . واندخدفدض 5102 ي المئة  ي  دا   5.5  إلى 5102 ا  

 دي  0.8المئة إلى  5.3التضخ  أيضاً  ي ممل ة البحرين من 

 دي الدمدئدة  0.3 ي المئدة إلدى  0.0المئة و ي دولة قطر من 

 ي المئة. ب نما  1.5 ي المئة إلى  0.1و ي  سلطنة  ما  من 

ارتفع معدل التضخ   ي دولة اإلمارات العرب ة الدمدتدحدد  مدن 

 ي المئـدة و دي دولـدـدة الد دويدت مدن  2.0 ي المئة إلى  5.0

 ـدي الدمدئدة  دي  0.2  إلى 5102 ـي المئــة  ـي  ــا   5.1

  . 5102 ا  

 

وبالنسبة لمدوازيدن الدمدد دو دات، اندخدفدض إجدمدالدي    

دوالر  دي  دا  مدلد دار  0101المجدلدل مدن صادرات دول 

  بانخدفداض 5102دوالر  ي  ا  مل ار  355.1إلى   5102

 دي الدمدئدة. واندخدفدض إجدمدالدي واردات دول  51.1نسبته 

مدلد دار دوالر   212.8مل دار دوالر  إلدى  218المجلل من 

 ي المئة. وسجلت معظ  دول الدمدجدلدل  1.1بانخفاض نسبته 

 ج اً  ي الحساا الدجداري حد دث بدلدغ الدعدجد  الدمدقددر  دي 

مدلد دار  21.1الحساا الجاري للممل ة العدربد دـدة السدعدوديدة 

 8 ، و ي اإلمارات العدربد دة الدمدتدحدد  5102دوالر  ي  ا  

مدلد دو  دوالر، و دي  521مل ار دوالر، و ي ممل ة البحرين 

مل دار دوالر.  دي حد دن اندخدفدض  دائدض  2.2سلطنة  ما  

 3.2و 00.1الحساا الجاري ل   من ال ويت وقطر لد دبدلدغ 

)جـددول  . 5102مل ــار دوالر  لــى التوالـدـدي  ـدي  ـدـدا  

   (.3-0رقــ  
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 ي المئة، وحاز القطاع االجتما ي نسبة  21.2تخص صه لها 

 ي المئة، وقطاع ال را ة والتنم ة الريف دة  لدى نحدو  50.0

 .  ي المئة، من التموي ت 03.8

 

و  مددا يخددص الو ددع المددالي للمددصر   تظهددر  

المؤشرات أنه واص  نهجه  ي المحا ظدة  لدى مركد  مالدي 

  5102سل  ، ورلك بارتفاع صا ي موجوداته  ي نهاية العدا  

مل دو  دوالر  دي  2.181مل و  دوالر، مقابد   2.510إلى 

 ، ورلك نت جة ل يداد  إيدرادات محدا أل اموراق 5102نهاية 

المال ة واست   ج ء من القسط امول  ي زيداد  رأسدماله مدع 

 مواصلة التح    ي االنفاق اإلداري.

 

مل دو  دوالر  02.2وقد انخفض صا ي الد   إلدى  

مل دو  دوالر  081.5  بالمقارنــة مدع مبلدغ 5102 ي  ـا  

 ، ويعــد ى رلدك إلدى تددني أداء أســدواق 5102 ي  ــدا  

  بالمقارنددة مددع  ددا  5102  العالم ددة  دد ل  ددا  ـددامسه

5102.  

 

 الصن    الع  ي لإل ماء االقتصادي  اال تما ي -   

  بق مدة 5102قر داً  د ل  دا   02قد  الصندوق  

 8مل و  دينار كويتي، استفادت منهدا  251.5إجمال ة تقارا 

دول  رب ة. وقدرت الت ال ف اإلجمال ة لتلدك المدشاريع بنحدو 

مل ار دينار كويتي، كما قددرت ندسبة القدروض المقدمدة  0.5

 ددي المئددة. وبلددغ  02إلددى إجمددالي تلددك المددشاريع بحوالددي 

المجموع التراكمي للقروض الدتي قددمها الدصندوق مندذ بددء 

قر داً  120 ، 5102  وحتى نهاية  ا  0132 مل اته  ا  

 مل ار دينار كويتي.  8.8ق متها اإلجمال ة حوالي 

 

 11.2  حدوالدي 5102وبلغ إجدمدالدي الدد د  لدعدا    

 83.0مل و  دينار، وهو ناتد   دن د د   دوائدد الدقدروض )

مدلد دو   8.1مل و  دينار(، والد   من االستثدمدارات بدندحدو)

 1.1دينار(، والد   من برنام  تمدويد  الدتدجدار  الدعدربد دة )

مل و  ديدندار(.  1.0مل و  دينار(، وايرادات تشغ ل ة أ رى )

مدلد دو   8.2   )5102أما اإلنفاق اإلداري  قد بلغ   ل  ا  

ديدنددار كددويدتددي(، وهددو إنددفدداق مددعدتدداد مـددوزع بدد ددن  رواتددت 

مدلد دـدو  ديدندار(، ومصداريدف  1.8ومخصصات الموظف ن )

مل و  دينار(. ولدذلدك  دقدد بدلدغ صدا دي الدربدـ  0.3أ ـرى )

مدلد دو  ديدندار  دا   82.2مل و  دينار كويتي مقدابد   33.2

5102.  

حالددة تملددك  ددي  ددا   50.211الخاصدة بتملددك العقددار إلددى 

 . و ي مجال تداول امسه ، بلغ  ددد المدساهم ن مدن 5102

مواطددني دول المجلددل  ددي الددشركات المددساهمة بالدددول 

شددركة  121ألددف مددساه   ددي  202.8ام ددضاء حوالددي 

  . 5102مساهمة   ل  ا  

 

 ال   ا  المال ة الع   ة - 

تعقد اله ئدات المال دة العرب دة اجتما اتهدا  دي  دص   

الرب ع من كد   دا  ويتد    لهدا اسدتعراض أداء كد  ه ئدة 

والموا  ع المطروحة  لى جدول أ مالها. و  ما يلي موجد  

  ن نشاط هذه اله ئات 

 

 صن    الن   الع  ي -  

مل دو   258.8بلغ رص د الت امات القروض حوالي  

 ، تعــدادل 5102دينار  ربي حسابي )د.ع.ح(  ي نهاية  ا  

 دي المئـدة  13مل ار دوالر امري ي، وتمث  نحو  5.5حوالي 

مل ـدو   232.0من رأس المــــال المد ـوع، مقارنـة بحوالي 

مل ار دوالر  5.0 ، تعادل نحو 5102د.ع.ح.  ي نهايـة  ـا  

  ي المئة من رأس المال المد ـوع. 15مثلـت حوالي 

 

وبلغ إجمدالي ق مدة القدروض الدتي قددمها الدصندوق  

مل دار  0.12  إلدى 5102لدول ام دضاء حدتى نهايدة  دا  

مل دار دوالر امري ــدي. وقدد  8.5د.ع.ح. تعـــادل حوالـــي 

استفادت أربع  شر  دولة من الدول ام دضاء مدن القدروض 

 قر اً. 032التي قدمها الصندوق والبالغ  ددها 

 

وجددداءت القدددروض التقل ديدددة )التلقائ دددة والعاديدددة  

والتعويددض ة والممتددد (  ددي مقدمددة التددسه  ت الددتي و رهددا 

  وحتدى 0138الصندوق منذ بداية نشاطه اإلقرا ي  ي  ا  

 ي المئة من إجمالي  10  بحصة بلغت نحو 5102نهاية  ا  

 05القروض، تلتها قروض تسه   التصح ـ اله  لدي بندسبة 

 دي المئدة،  0.0 ي المئة،    تسه   اإلص ح التجاري بنحو 

  ي المئة. 0.3وأ  راً تسه   النفط بنسبة 

 

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

قر داً  01   لدى 5102تمت الموا قة  د ل  دا   

مل دو  دوالر امري دي لمدشرو ات تنمويدة  ددي  511بق مدة 

أ ريق ددا. وقددد حظ ددت مددشرو ات قطدداع البن ددة امساسدد ة 

بالنص ت امو ر من هذه التموي ت ح دث بلغدت ندسبة مدا تد  
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 المؤ  ة الع   ة لضمان اال تثما   ائتمان الصاد ا  -د 

  نحو 5102بلغ إجمالي موجودات المؤسسة  ي  ا   

 دي  31.1مل و  دوالر موز ة ب ن استثمارات بنسدبدة  203

 دي الدمدئدة،  51.3المئة، والنقدية والودائدع الدمدالد دة بدندسدبدة 

 ي الدمدئدة. وبدلدغدت حدقدوق  5.2والموجودات ام رى بنسبة 

مدلد دو  دوالر  205.0  مدبدلدغ 5102المل  ة  ي نهاية  ا  

 مل و  دوالر.  58.2ب ياد  تبلغ 

 

  ندحدو 5102وبلغ إجمالي د   المؤسسدة  دي  دا   

مدلد دو  دوالر ندتد   دن  8.1مل و  دوالر منه مبلدغ  50.1

نشاط المؤسسة  ي تقدي  الضما  ومن الفوائد المدحدقدقدة  دلدى 

السنددات والدودائدع والدحدسدابدات تدحدت الدطدلدت واإليدرادات 

ملد دو  دوالر ندتد   دن اسدتدثدمدارات  00.0ام رى، ومبلغ 

موجودات المؤسسة ومن توزيعدات امربداح وبد دع  ددد مدن 

االستثمارات  ي السدنددات والصدنداديدق الدمدالد دة والدمدحدا دأل 

 االستثمارية و روق العملة. 

 

وبلغت مصاريف المؤسسة العمدومد دة واإلداريدة  دي  

مل و  دوالر  وهي أق  من التقدديدرات  1.8  نحو 5102 ا  

  . 5102 ي موازنة  ا  

 

وبذلك  إ  صا ي نتائ  أ دمدال الدمدؤسدسدة  دي  دا   

مدلد دو  دوالر  05.0  تظهر أربداح مدحدقدقدة قددرهدا 5102

  مل و  دوالر للعا  السابق.   1.0مقارنة بمبلغ 

 

 ال   ة الع   ة لال تثما   ا  ماء الز ا ي -ه  

بلغ إجمالي ق مة مساهمة الدهد دئدة  دي رموس أمدوال  

  5102الشركات القائمة والشركات قد دد الدتدندفد دذ  دي  دا   

 010مل و  دوالر تعادل  230.2)مساهمات وقروض( نحو 

مدلد دو   211 ي المئة من رأس مال اله ئة المد وع والدبدالدغ 

 دوالر. 

 

  ندحدو 5102وبلــغ إجدمدالـدـدي الدد ـد   د ل  دا   

مدلد دو  دوالر  22.1مل ـو  دوالر امدريد دي مدقدابد   12.1

ة أسداسد دـدـدة ـامري ـي للعــا  السابــق، ويت ــو  الد ــ  بصف

من د ــ  المدحدا ـدـدأل االسدتدثدمداريدة والدد د  مدن الدقدروض 

والد   مـن أربــاح الشركات. وبلــغ صا ــي الربـدـدـ ندحدـدو 

مل ــدو  دوالر لدلدعدـدـدا   51.1مل ـــو  دوالر مقابــ   00.1

 السابــق. 

  نحدو 5102وبلغ إجمالي الموجودات  ي نهاية العا   

مل و  دوالر امري دي  318مل و  دوالر امري ي مقاب   312

مدلد دو   22.1للعا  السابق. وبلغ إجمالي الدمدطدلدوبدات ندحدو 

مل دو  دوالر لدلدعدا   021  مقاب  5102دوالر امري ي لعا  

 السابق. 

 

 البنك ا  ال ي ل تنم ة - 

مدلد دار  55.2ارتفع إجمالي مدوجدودات الدبدندك مدن  

مل دار دوالر   55.3  إلى حوالي 5102دوالر  ي نهاية  ا  

 ، كما ارتفع إجدمدالدي الدمدطدلدوبدات مدن      5102 ي نهاية  ا  

مل ار دوالر، وانخفض إجمالي  00.1مل ار دوالر إلى  01.1

مددلدد ددو  دوالر إلددى حددوالددي       212.1اإليددرادات مددن نددحددو 

مل و  دوالر   ل نفل الفتر  العا  السدابدق. وبدلدغ   222.2

مدلد دو  دوالر  دي  ـدـدا   011.8صا ــي الد ــد  حدوالدي 

 ، وبدلدغدت 5102مل و  دوالر  ي  دا   522  مقاب  5102

  5102الق مــة اإلجمال دة لدلدقدروض الدمدصدرو دة  دي  دا  

مدلد دار دوالر  دي  دا   0.1مل ار دوالر مقابد   5.0حوالي 

مدلد دار  00.2 ، كما بلغت القروض الدقدائدمدة حدوالدي 5102

مدلد دار دوالر  دي  دا   00.8  مقابد  5102دوالر  ي  ا  

مدلد دار  0.0 ، وبلغــت القــدروض الدمدسددد  حدوالدي 5102

مدلد دار دوالر  دي  دا   0.5  مدقدابد  5102دوالر  ي  ا  

5102.  

 

 صن    ا   ك ل تنم ة ال  ل ة -5

بلغ رأسمال الصندوق )يشتم   لى مساهمات الددول  

ملد دار دوالر أمدريد دي  1.1ام ضــاء واالحت اطـي( حوالي 

مل دو  دوالر  0.8  بانخفــاض قدره 5102 ـي نهايــة  ــا  

 . وبدلدـدغ إجدمدالدي مدوجـدـدـدودات 5102مقارنة مدع  ـدـدـدا  

 1.0مدلد دار دوالر بداندخدفداض قددره  3.1الصندوق نحـدـدو 

مل ــو  دوالر  ن الدعدا  السدابدق. وبدلدغ إجدمدالدي الدقدروض 

 00.0  حدوالدي 5102المقدمـة مـن  الصنـدوق حتى  ـدا   

مدلد دار دوالر حدتدى  دا   01.2مل ار دوالر مقابد  حدوالدي 

 1.8 . وبلغت ق مــة القدـدـدروض الدمدسدـدـددد  ندحدـدـدو 5102

ملد دـدـدار دوالر  1.5  مقابــ  5102مل ــار دوالر حتـى  ا  

ملد دو  دوالر  31.0 ــي العا  السابـق. وبلـغ إجمالي الد ـ  

 . كدمدا 5102مل و  دوالر لدعدا   12.8  مقاب  5102لعا  

 51.3  صدا دي د د  بدلدغ 5102سج  الصندوق  دي  دا  

مددلد دو  دوالر  ددي  ددا   21.5مدلد ددو  دوالر مدقدابدد  نددحدو 

5102 .  
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 صن    الن   ال  لي - 

 ال  نة الن   ة  المال ة ال  ل ة

 قدت اللدجدندة الددولد دة لدلدشدؤو  الدندقدديدة والدمدالد دة  

أبدريد   01اجتما ها الثالث والث   ن  ي واشدندطدن بدتداريد  

 ، وناقشت اللجنة الدو دع االقدتدصداد الدعدالدمدي الدذي 5101

يواص  نموه المحدود ويلحدأل بدعدض الضدعدف  دلدى ا  داق 

االقتصادية مقارنة بنكتوبر من العا  المدا دي. يشدار إلدى أ  

تقلت امسواق الدمدالد دة زادت حددتده وال يد ال تدعدا دي ندمدو 

التجـار  العالم ــة مستمراً ول دن بدوتد دـدر  بدطد دئدـدة. كدمدا أ  

 عــف الطلت العالمي هو المؤ ر امكبر  لدى االقدتدصدادات 

 المتقدمة.

 

و لى الرغ  ا  مساهمة اقتصادات الدول النام ة هدو  

المؤ ر االكبر  ي النمو االقتصادي الدعدالدمدي إال أ  ندمدوه ال 

ي ال يخالف التدوقدعدات حد دث ا درت أسدعدار السدلدع امولد دة 

المنخفضة سلدبد دا  دلدى تدلدك االقدتدصدادات. وأكددت الدلدجدندة 

حرصها  لى تحق ق نمو  المي مت ن ومستمر وأكثدر تدوازنداً 

ويتمتع بالقدر   لى  لق  رص الدعدمد . ود دت الدى إجدراء 

من شننها أ  تحف   اص حات ه  ل ة وس اسات اقتصادية كل ة

التعا ي االقتصادي وتسداهد   دي الدندمدو الدفدعدلدي والدمدتدوقدع، 

وتع ي  االستقرار المالي، وتجنت مخاطدر االند دمداش. وأكدد 

االجتماع  لى أهم ة اال صاح  ن الس اسات االقتصادية للحدد 

 من تقلت امسواق وانتقال التدا  ات السلب ة.

 

وشددت اللجنة  لى  رور  ا تماد س اسدة لدلدمدالد دة  

العامة دا مة للنمو  ي ك  البلدا ، وأ  ي و  د د  االقدتدصداد 

 هد  استرات جي للمال ة العامة.

 

   مو ة البنك ال  لي -7

 ل نة التنم ة 

 قدت لجنة التنم ة اجتدمدا دهدا  دي مدديدندة واشدندطدن   

 ، وطالبت اللجنة ك ً من مدجدمدو دة 5101أبري   01بتاري  

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعم  معاً لح  الدعدوائدق 

التي تحد من  رص الدندمدو، والدتدي تشدمد  تدراجدع الدطدلدت، 

و عف حركة التجار ، والهبوط المستمر  ي أسدعدار الدندفدط 

والمواد امول ة، وتو  ر المشور  والد   المالي بطريقة ت دفد  

تحق ق نمو شام  ومستدا . كما رحبت بجهود البنك اإلس مي 

للتنم ة وامم  المتحد  ومجمدو دة الدبدندك الددولدي  دي مدجدال 

تو  ر ال ة تمويدلد دة لددول مدندطدقدة الشدرق اموسدط وشدمدال 

ا ريق ا، وطالبت بضرور  تدطدويدر الد دة دولد دة لد دسدتدجدابدة 

 الفا لة لألزمات.

 

وأكدت اللجنة د مها للتعاو  ب ن مؤسسات الدتدمدويد   

الدولد دة لدلدوصدول إلدى طدرق تدمدويدلد دة رات جدود   دالد دة 

الستثمارات مسدتددامدة ومدحدفد   لدلدندمدو  دي مدرا دق الدبدند دة 

امساس ة، وأشادت بدور القطاع الخاص  ي تدحدقد دق أهددا  

 العم  التنموي.

 

  نك الت و ا  ال  ل ة - 

 قد بنك التسويات الدول ة اجتما ه السنوي  ي مديندة  

 ، ويرى التقرير السنوي 5102يون و  58سويسرا  ي  -بازل

الثامن والخمس ن للبنك أنه يدجدت الدتدركد د   دلدى السد داسدات 

طويلة امج  الدتدي تدؤدي إلدى تدندمد دة اقدتدصداديدة مدتدوازندة 

ومستمر . وأشار التقرير إلى أ  انخدفداض اسدعدار الدندفدط قدد 

ساه  نو اً ما  ي د ع  جلة النمو العالمي،  ي ح ن أ  ارتفاع 

 سعر صر  الدوالر أ عف ز   هذا النمو. 

 

وركر التقرير أ   استمرار  فض اسعار الفائد  ساه   

 ي ا ت ل وكبـ النمو العالمي و اصةً  وائد بعض السنددات 

الس ادية والتي اصبـ معدل العائد  ل ها  دي مدنداطدق سدلدبد دة.  

و لى الرغ  من رلك يرى التقرير أ  هناك صعوبة  دي  دهد  

االسباا ال امنة وراء بطء النمو العالدمدي بدمدا  دي رلدك  دهد  

الع قة ب ن التطورات المال ة و مل دة الدندمدو والدتدضدخد   دي 

االقتصاد العالمي. كما أشار التقرير إلى أ  سدوء تدخدصد دص 

الددمددوارد قددد يددؤدي إلددى اسددتددندد ا ددهددا  ددي وقددت الددطددفددرات 

االقتصادية، كما أ  البلدا  التي ال تدحدتداق اقدتدصداداتدهدا إلدى 

ت س ر إجراءاتها الدندقدديدة والدمدالد دة قدد تدتدن در سدلدبداً بداتدبداع 

التوص ات والتوجهات التي تتدبدعدهدا الددول الدتدي تدعداندي مدن 

  عف النمو.  

 

    س اال ت  ا  المالي -9

 قد مجلل االستقرار المدالدي اجدتدمدا ده  دي مدارس  

   ي طوك و بال ابا  ح دث تد  مدنداقشدة أهد  اولدويدات 5101

 . وأكدد الدمدجدلدل  دلدى د دمده إلكدمدال 5101المجلل لعا  

االص حات المال ة  ي أ قاا امزمدة الدمدالد دة، واالسدتدعدداد 

لمواجهة أي مخاطر مال ة قد تحدد . و دي هدذا الشدن  وا دق 

المجلدل  دلدى إصددار تدقدريدره الدثداندي الدمدتدعدلدق بدتدطدبد دق 

اإلص حات المال ة وا ارها  لى المؤسسدات الدمدالد دة، حد دث 
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س حتوي التقرير لهذا العا   لى تق    للتغد درات الد دبد در   دي 

الس ولة. وناقش المجلل العقبات والمخاطر الطارئة التي مدن 

شننها أ  تؤ ر  دلدى الدندظدا  الدمدالدي الدعدالدمدي. و دي  دوء 

االهتما  بالتموي  القائ   لى السوق  قد قا  الدمدجدلدل بدطدلدت 

االستشار  العامة لنقاط الضدعدف الدهد د دلد دة الدخداصدة بدإدار  

امصول المال ة ورلك اسدتدعددادا لدتدقدديدمدهدا لدقدمدة مدجدمدو دة 

العشرين بهانغتشو بالص ن. وأكد المجلل  لى د مه لتدعد يد  

متانة البن ة التحت ة للنظا  المالي ورلك من   ل التدعداو  مدع 

( ولجنة المد و ات )IOSCOالمنظمة الدول ة له ئات الرقابة 

، ورلدك لدلدتدنكدد مدن مدروندة وقدو  )CPMI(والبن ة التحت ة 

 (.CCPامطرا  المقابلة المرك ية )

 

 ل نة  از  -  

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصر  ة  ي يندايدر  دا   

  المع ار النهائي الخاص بمتطلبات اإل صاح المدندقدحدة 5102

. وستم ن هذه المتطلبات المشارك دن  دي امسدواق 0للد امة 

من المقارنة ب ن ب انات المصار  المدتدعدلدقدة بداإل صداح  دن 

رأس المال وامصول مرجحة المخاطر، وس د   هذا المع ار 

  .5101ح   التنف ذ بنهاية  ا  

 

كما أصدرت لجنة بازل للرقابة المصر  ة الدمدعدايد در  

يناير  0النهائ ة بشن  موا  ع متنو ة، وستسري ا تباًرا من 

  ، وهي كما يلي 5103 ا  

 المتطلدبدات الدندهدائد دة لدرأس الدمدال لدألطدرا  الدمدقدابدلدة

تتمحور هذه الدمدتدطدلدبدات الدتدفدصد دلد دة حدول   –المرك ية 

معاملة امصول مرجدحدة الدمدخداطدر لد ند دشدا دات  دلدى 

امطرا  المقابلة المرك ية، إلى جانت مدعدامدلدة الدهدامدش 

 المبدئي وهامش التباين.

 متطلبات رأس المال ل ستثدمدار  دي أسدهد  الصدنداديدق– 

يتناول هذا المع ار معاملة رأس المال الستثمارات امسهد  

  ي مختلف الصناديق  بر اتباع أسال ت مختلفة.

 النه  الموحد للمخاطر االئتماند دة لدألطدرا  الدمدقدابدلدة– 

يتناول هذا النه  الجديد مخاطدر امطدرا  الدمدقدابدلدة  دي 

  مل ات المشتقات المال ة  ارق البورصة.

 يعال  هذا المع ار مسنلة  مل دات الدتدورق   –إطار التورق

 البس طة والشفا ة والقابلة للمقارنة.

  يتناول هدذا الدمدعد دار   –متطلبات الس ولة   ل نفل ال و

مراقبدة مدتدطدلدبدات السد دولدة  د ل ندفدل الد دو  لدجدمد دع 

 المصار .

 متطلبات الهامش للمشتقات الدمدالد دة  دارق الدبدورصدة– 

يعال  هذا المع ار مسنلة استدحددا  مدتدطدلدبدات الدهدوامدش 

)الهامش المبدئي وهامش التباين( للمشتقات المال ة  دارق 

الددبددورصددة إ ددا ددةً إلددى اسددتددحدددا  مددخددتددلددف أشدد ددال 

 االستقطا ات ل   نوع من أنواع المشتقات.

 

   مو ة الع     -  

اجتمع قاد  دول مجمو ة العشرين  ي مدينة انطال ا  

 . وأكدوا  لى 5102نو مبر  01-02بترك ا   ل الفتر  

تشج ع ب ئة ام مال ورلك للمسا د   ي  لق الم يد من 

الوظائف وكذلك الحث  لى تحق ق نمو  المي قوي ومستدا ، 

كما تطرق القاد  إلى أهم ة تشج ع االستثمار ب ن الدول 

كعام  مه  ل ياد  النمو العالمي وكذلك تشج ع استخدا   

س اسات شمول ة لر ع النات  المحلي اإلجمالي لدول مجمو ة 

 ي المئة بحلول  ا   5.1العشرين بنسبة إ ا  ة معدلها 

5108.  

 

وناقش القاد  التحديات التي قد تعوق نمو االقتصاد  

العالمي والمتمثلة  ي المخاطر و د  ال ق ن التي ال زالت تهدد 

امسواق العالم ة، إ ا ة إلى تن ر النمو بان ماش الطلت 

والمشاك  اله  ل ــة  ي اقتصـادات الــدول. وحث المؤتمــر 

صانعي الس اسات بتبني س اسات اقتصادية سل مة وقوية 

لتحق ق أهدا  النمو المنشود  ومحاولة إيجاد حلول  ورية 

للبطالة والعمالة غ ر النظام ة التي من شننها ا  تقوض النمو 

االقتصادي، كما أكد المؤتمر  لى  رور  مساهمة القطاع 

 الخاص  ي  مل ة النمو الشاملة.

 

إ ا ة إلى رلك أكد قاد  دول مجمو ة العشرين  لى  

أهم ة متانة المؤسسات المال ة  ي تحق ق نمو اقتصادي شام  

ومستدا ، و ل ه  قد ت  االنتهاء من  ناصر امطر القانون ة 

والمعاي ر الدول ة للمصار  وشركات التنم ن التي تش   

 طراً  لى النظا  المالي العالمي. وت  مناقشة أهم ة تطوير 

نظا  الضرائت وحث الدول النام ة  لى تبني نظا   ريبي 

أكثر شفا  ة، ومحاربة الفساد. كما  بر القاد   ن أسفه  لعد  

تحق ق أي تقد  يذكر  ي إص ح نظا  الحصص الخاص 

بصندوق النقد الدولي وحثوا الواليات المتحد  اممري  ة  لى 

 بذل الم يد من الجهد  ي هذا المو وع.  

 

أ  راً اتفق القاد   لى أهم ة الترك    لى الدعدنداصدر  

التي من شننها ا  تع ز استدامة التنمد دة و داصدة  دي الددول 

امق  نمواً كاممن الغذائي، وسهولة الحصول  دلدى الدطداقدة، 
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واالستثمار  ي رأس المال البشري والبن ة التحت ة، والشدمدول 

 المالي.

 

  نظمة ا   ك -  

 قدت منظمة الدول المصدر  للنفط )أوبك( مؤتمرها   

 -   ي    ندا 5102الثامن والست ن بعد المئة  ي شهر ديسمبر 

النمسا.  أ ار المؤتمر بعض الموا  ع التي يدرى بدن  تد دو  

من أولويات الدول ام ضاء كتغ رات المناخ وحمدايدة الدبد دئدة 

واستدامة التنم ة، كما شدد المدؤتدمدر  دلدى أهدمد دة اسدتدمدرار 

المحاد ات مع المجمو ات والت تد ت مدن  دارق الدمدندظدمدة 

ورلك   ما يتعلق بقضايا النفط  والطاقة. و  ما يتعلق بدجداندبدي 

العرض والطلت يتوقع أ  يق  المعروض من النفط من الدول 

 ،  د دمدا يدتدوقدع أ  يد داد الدطدلدت 5101 ارق المنظمة  ي 

مل و  برم    ي ال و . وبحث الدمدؤتدمدر  0.0العالمي بمقدار 

سب  استقرار السوق النفط دة  دلدى الدمددى الدطدويد  وكدذلدك 

 تحق ق التواز  ب ن المنتج ن والمستهل  ن.
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دوالر للبررمريرل  81.79دوالر للبرميل مقارنة بنحو  58.92

م. وبالنسبة إلنتاج المملكرة مرا الرنرترير   ريرر 5175في عام 

بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية إلى ار تاع الرمرتروسري 

م لريربرلر  5172اليومي إلنتاج المملركرة مرا الرنرتري فري عرام 

مليرون بررمريرل  8.17مليون برميل مقارنة بنحو  71.78نحو

 في المئة. 5.8م أي بار تاع نسبته 5175في عام 

 

وسجلت الميزانية الرعرامرة الرترعرلريرة لرلردولرة فري عرام   

مرلريرار و. وسرجرل الرحرسرا   2.5.5م عجزاً بلر  5172

مرلريرار  511.2الجاري لميزان المدفوعات عجزاً برلر  نرحرو 

في المئة ما النا ج المحلي اإلجرمرالري.  9.5ور أو ما يعادل 

( ار رتراعراً نسربرتره 2وسجل عرض النقود بتعريته ال امل )ن

مرلريرار ريـرال )جردول  7115.7فـي المئــة ليصل إلى  ..5

 (.  7-5رقـم 

 

 النمو االقتصادي

  ير بيانات النا ج المحلي اإلجمالي باألسعار الثرابرترة   

م لريربرلر  نرحرو 5172في المئة فري عرام  2.2إلى نموه بنسبة 

فري الرمرئرة فري  ..2مليار و مقارنة بنمو نسبته  5251.9

م. وسجل النا ج المحلي للقطاع الرنرترطري ار رتراعراً 5175عام 

مرلريرار و. أمرا الرنرا رج  7192.7في المئة ليبل   5.1نسبته 

فري  2.7المحلي للقطاع غير النتطي فقد سجل نرمرواً نسربرتره 

مليار ور وار رترم مرعردل نرمرو  7575.8المئة ليبل  حوالي 

في المرئرة لريربرلر   2.5نا ج القطاع الخاص غير النتطي بنسبة 

مرلريرار ور فري حريرا ار رترم نرا رج الرقرطراع  898.8نحو 

 555.8فري الرمرئرة لريربرلر   5.2الحكومي غير النتطي بنسبة 

 مليار و.

 

ونمت معظم األن طة االقتصادية الرئيسرة براألسرعرار   

(. 5-5م بنسر  مرترتراو رة )جردول رقرم 5172الثابتة في عام 

فري الرمرئرةر  2.9حيث نمى ن اط الصناعات التحويلية بنسبة 

في الرمرئرةر  رمرا  ..2وسجل ن اط الت ييد والبناء نمواً نسبته 

في المئةر  2.2سجل ن اط الكهرباء والغاز والماء نمواً نسبته 

 5.1وسجل ن اط النقل والتخزيا واال صاالت نرمرواً نسربرتره 

فري  2.5في المئةر ونمى ن اط التعديا والرترحرجريرر برنرسربرة 

المئةر وسجل ن راط  رجرارة الرجرمرلرة والرترجرزئرة والرمرطراعرم 

في المئةر ونمى ن اط خدمات المال  2.1والتنادق نمواً نسبته 

فري الرمرئرةر  5.8والتأميا والعقارات وخدمات األعمال بنسبة 

 5.1ونمى ن اط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية بنسبة 

في المئةر وسجل ن اط منتجي الخدمات الحكومية نمواً نسبتره 

واصل االقتصاد السعودي نرمروه اإليرجرابري خر ل 

م على الرغم ما انختاض أسعار النتري الرعرالرمريرة 5172عام 

مستتيداً ما رؤية مجلس ال ئون االقتصادية والتنميةر والريي 

يهدف إلى  نسيق السياسات االقتصادية والتنمرويرة ووهرعرهرا 

في إطار متناغم لتحقيق األهداف التنموية ما خر ل الرخرطري 

الخمسيةر وإلى  ختيف االعتماد على اإليرادات النتطية حريرث 

سجل النا ج المحلـي اإلجمالي باألسعار الثابتــة )سرنرة أسرا  

 5251.9في المئة ليربرلر  نرحرو  2.2م( نمــواً نسبتــه 5171

 مليار ريـال.

 

وانتهجت المملكة مساراً  نرمرويراً جرديرداً مرترمرثر ً فري   

والتي  عتمد عرلرى “  م5121رؤية المملكة العربية السعودية ” 

ث ثة محاور رئيسية: المجتمم الحيوير واالقتصاد المزدهررر 

والرروطررا الررطررمررو . إن لررهرريه الرررؤيررة أهررداف مررنررهررا:               

رفم حجم االقتصاد الوطنير وختض معردل الربرطرالرةر ورفرم 

مساهمة المن آت الصغيرة والمتوسطرة فري الرنرا رج الرمرحرلري 

اإلجمالير و يلك رفم نسبة م ار ة المرأة في سوق الرعرمرلر 

ورفم قيمة أصول صندوق االستثمارات العامةر ورفرم نسربرة 

االستثمارات األجنبية المباشرة ما النا ج المحلري اإلجرمرالرير 

باإلهافة إلى الوصول بمساهمة القطاع الرخراص فري الرنرا رج 

فري الرمرئرةر وزيرادة اإليررادات  2.المحلري اإلجرمرالري إلرى 

 7.2الحكومية غير النتطية إلى ألف مليار و سرنرويراً مرا 

مليار و حالياًر ورفم نسبرة مردخررات األسرر مرا إجرمرالري 

 دخلها. 

   

ولتحقيق اآلمال والتطلعات لرؤية المملكةر بدأ التنتريري   

التعلي لعدد ما البرامج التي ستسهم و مهد الطريق أمرام هريا 

التوجه التنموي الجديد. وما هيه البرامج التي سروف  سراعرد 

على  حقيق الرؤية ما يلي: برنامج إعادة هريركرلرة الرحركرومرةر 

وبرنامج الرؤى والتوجهاتر وبرنامج  حقيق التوازن المالير 

وبرنامج إدارة الم روعراتر وبررنرامرج مرراجرعرة األنرظرمرةر 

وبرنامج قيا  األداءر وبرنامج التحول االسترا يجري ل رر رة 

أرامكو السعوديةر وبرنامج إعادة هيكلة صندوق االستثمارات 

العامةر وبرنامج رأ  الرمرال الربر ررير وبررنرامرج الرترحرول 

الوطنير وبرنامج ال را ات االسترا يجيةر وبرنامج الرتروسرم 

 في التخصيصر وبرنامج  عزيز حو مة العمل الحكومي.

  

وفي جان  سوق النتير   ير بيانات مرنرظرمرة الردول   

م إلى انختاض متروسري 5172المصدرة للبترول )أوبك( لعام 

في المئة ليبلر   59.1سعر برميل النتي العربي الختيف بنسبة 

 االقتصاد ال  ودي                 
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ب كل مباشر أو غير مباشر في المؤشرات الداخلية لرلرنرمرا ج. 

ويعد حجم إنتاج النتي الخام وسرعرر بررمريرل الرنرتري مرا أهرم 

 المتغيرات الخارجية في النما ج المستخدمة. 

 

و  ير التوقعات األولية لرلرنرمرو ج إلرى نرمرو الرنرا رج   

م برنرحرو .517المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خر ل عرام 

في المئة. أما على مستوى القطاعاتر فت ير الرتروقرعرات  7.9

 7.5إلى ار تاع النا ج المحلي الحقيقي للقطاع النتطي بنسربرة 

فري الرمرئرةر ونرمرى ن راط الرزراعرة والرغرابرات وصريرد  5.2

 في المئة عا العام السابق.  7.7األسماك بنسبة 

  

 م6102توق ات نمو االقتصاد ال  ودي ل ام 

 قوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإعداد  رقرديررات   

سنوية ألهم المؤشرات االقتصادية للمملكة مرا خر ل نرمرا ج 

اقتصادية قريراسريرة أ عردت وفرقراً الفرترراهرات مرحرددة ب رأن 

السياسات النقدية والمالية والمتغيرات الخارجريرة الرتري  رؤثرر 

2012201320142015
————————————————

29.2029.9930.7731.52تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(

2752.332791.262826.872422.51إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار لاير(

2289.252350.372435.902520.80إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة )مليار لاير( )2010م=100(

110.07113.03117.03122.36معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

2.873.522.682.18معدل التضخم )أسعار المستهلك(

1393.751545.151729.361774.10إجمالي عرض النقود ن3 )مليار لاير(

9.769.649.7110.19المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

110.22106.5397.1849.85متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

99.61102.35105.35118.49متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.559.278.899.54نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.4590.7391.1190.46نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

133.43136.29159.34225.54صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار لاير(

0.920.950.940.88أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

18.2317.8717.8818.08معدل كفاية رأسمال المصارف )معيار بازل2(

1247.401156.361044.37615.91اإليرادات العامة الفعلية )مليار لاير(

1144.821035.05913.35446.44اإليرادات النفطية )مليار لاير(

873.31976.011109.90978.14المصروفات العامة الفعلية )مليار لاير(

-362.23-374.09180.3565.54عجز الميزانية العامة ) مليار لاير (

-14.95-13.596.462.32نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

1456.391409.521284.12763.31الصادرات السلعية *** )مليار لاير(

583.47630.58651.88655.03الواردات السلعية )سيف( )مليار لاير(

-22.4518.209.788.28نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

-617.86507.91276.59200.54الحساب الجاري )مليار لاير(

6801.228535.608333.306911.76مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

3.052.151.575.87نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

* حسب أرقام األوبك.

جدول رقم 2-1 : مؤشرات اقتصادية مختارة

**  أسعار الفائدة بين المصارف.

*** تشمل )الصادرات النفطية وغيرالنفطية (.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي.
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( 2-5م(. ويوهح )الرجردول رقرم 5111المئة )سنة األسا  

 قديرات المؤسسة ومقارنتها بتوقعات صندوق الرنرقرد الردولري 

 م. .517لعام 

 

 ال رض والطلب 

سجل إجمالي العرض ما السلم والخردمرات لرلرقرطراع   

فري الرمرئرة  5.5غير النتطي باألسعار الجارية ار تاعاً نسبته 

(ر حريرث سرجرل الرنرا رج 5-5م )جردول رقرم 5172في عرام 

 5.2في المئةر في حيا يتوقم نمو القطاع غير النتطي بنسبرة 

م.  ما يتوقم أن يحقق القطاع الرحركرومري .517في المئة لعام 

في المئة والقطاع الخراص غريرر  7.9غير النتطي نمواً نسبته 

 في المئة. 5.9النتطي نمواً نسبته 

 

 ما ي توقم أن يحقق الحسا  الرجراري عرجرزاً يرعرادل   

في المئة ما النا ج المحلي اإلجمالير ويتوقم أن يتراو   8.5

فري  5.2و 2.9م مرا بريرا .517معدل التضخم خ ل عرام 

التغير %

20132014*20152015
————————————————

14962350502510521.1- الزراعة والغابات وصيد األسماك

296360297272910042153.2- التعدين والتحجير

9545519634119947143.2       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

9051931895012.0      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

32556032799872961405.8- الصناعات التحويلية

62029741738400913.3         أ( تكرير الزيت

1935742058132121313.1        ب( صناعات أخرى

42983631282329285.3- الكهرباء والغاز والماء

51126171202111269305.6- التشييد والبناء

62126972254202322073.0- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

71286201366021420054.0- النقل والتخزين واالتصاالت

82183652255332319842.9- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

1153071193821240003.9         أ( ملكية المساكن

1030591061521079841.7        ب( أخرى

94534047908491982.7- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

102016920333205140.9- ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

3350573460993539192.3ب- منتجو الخدمات الحكومية

2331192241594025000633.5المجموع ما عدا رسوم االستيراد

1918119956207393.9رسوم االستيراد

2350373243589625208023.5الناتج المحلي اإلجمالي

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

  * بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

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

) مليون لاير(
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م. ويعزى هيا االر تاع إلى زيادة 5175في المئة مقارنة بعام 

فري الرمرئرةر حريرث ار رترم  2.5اإلنتاق االستهر  ري برنرسربرة 

فري الرمرئرةر  9.1االسته ك النهائي للقطاع الخراص برنرسربرة 

بالرغم ما انختاض االسته ك النهرائري لرلرقرطراع الرحركرومري 

في المئة. وار تم إجرمرالري اإلنرتراق االسرترثرمراري  2.7بنسبة 

في المئةر وبالرمرقرابرل  5.7)إجمالي  كويا رأ  المال( بنسبة 

فري الرمرئرة  8.2انختضت الصادرات غير النرترطريرة برنرسربرة 

 (.5-5)جدول رقم 

المحلي اإلجمالي للقطاع غير النترطري )براألسرعرار الرجراريرة( 

في المئةر  ما ار تم النرا رج الرمرحرلري غريرر  1.9زيادة نسبتها 

فري الرمرئرةر وار رترم  75.2النتطي للقطاع الحكومي بنرسربرة 

في المئةر وبالمقرابرل  2.7النا ج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 

 في المئة.  7.8سجل إجمالي الواردات انختاهاً نسبته 

 

وسجل الطل  على السلم والرخردمرات لرلرقرطراع غريرر  

 5.5م ار تاعاً نسبته 5172النتطي باألسعار الجارية في عام 

التغير %

20132014*20152015
———————————————

2341425256362226707724.2إجمالي العرض**

1479296160593517313737.8الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

43697746574553314314.5الحكومي

1042319114019111982315.1الخاص

-8621289576869393981.9إجمالي  الواردات

2445879271821527826132.4إجمالي الطلب

1467257164901317049463.4 االستهالك النهائي

-6285227391567161393.1الحكومي

8387359098579888078.7الخاص

7324668060128393704.1اجمالي تكوين رأس المال

-2461572631902382989.5الصادرات غير النفطية

-20173921625418402114.9الصادرات السلعية

44417469365427715.6صادرات الخدمات

)مليون لاير(

  *    بيانات أولية.

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء.

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

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

مؤسسة النقد العربي السعودي*بعض المؤشرات االقتصادية
(1)

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

1.81.2نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

--1.2القطاع النفطي

--2.5القطاع غير النفطي

--2.8القطاع الخاص غير النفطي

--1.8القطاع الحكومي غير النفطي

-10.2-9.4نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي االجمالي

3.83.8 - 4.3معدل التضخم

)1( تقديرات صندوق النقد الدولي ) إبريل 2016م(.

جدول رقم 2-3 : تقديرات مؤسسة النقد وصندوق النقد الدولي ألبرز مؤشرات االقتصاد السعودي لعام 2016م

* تقديرات أولية )إبريل 2016م(.
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 عرض النقود والنشاط المصرفي

م 5172( ار تاعاً فري عرام 2سجل عرض النقود )ن  

مليار ور مرقرابرل  7115.7في المئة ليصل إلى  ..5نسبته 

في المئة في العام السابق عندما بل  نرحرو  77.8ار تاع نسبته 

مليار و. وار تم النقد المتداول خارج المصرارف  7158.5

في المئةر وار تعت الودائم األخرى شبه النقرديرة  71.7بنسبة 

فري الرمرئرةر و ريلرك ار رترعرت الرودائرم الرزمرنريرة  2.5بنسبة 

مر بريرنرمرا 5175في المئة مقارنة بعام  8.1واالدخارية بنسبة 

 في المئة.  7.2انختضت الودائم  حت الطل  بنسبة 

 

وواصل القطاع المصررفري أداءه الرجريرد خر ل عرام  

مر حيث ار تم إجمالي موجودات المصارف الترجراريرة 5172

ملريرار و مرقرارنرة  5519.9في المئة ليبل  نحو  ..2بنسبة 

مليار و في العام السابق. وسجلرت الرودائرم  ..5725بنحو 

 7.15.9في الرمرئرة لرتربرلر  نرحرو  7.8المصرفية نمواً نسبته 

مليار و. وار تم رأسمال واحتياطيات المصارف التجراريرة 

مرلريرار ور وار رترعرت  517في المئة ليبل  نحو  8.5بنسبة 

مرلريرار و.  55.1في المئة لتبلر  نرحرو  2..األربا  بنسبة 

وار تم االئتمان المصرفي الممنو  للقطاعيا الخاص والرعرام 

مرلريرار ور وبرلر   ..72.7في المئة ليبل  نحو  9.8بنسبة 

في المئة  79.7متوسي معدل  تاية رأ  المال )معيار بازل( 

في المئة في الرعرام  71.8م مقارنة بنحو 5172في نهاية عام 

 السابق.

 

 قطاع التأمين

بل  مستوى عمق سوق التأميا في المملكرة )إجرمرالري  

أقساط التأميا المكتت  بها إلى إجمالي النا ج المحلي( في عام 

في المئة في  7.7في المئة مقارنة بنسبة  7.2م حوالي 5172

العام السابق.  ما ار تعت  ثافة سوق التأميا )إجمالي أقسراط 

 78.1التأميا المكتت  بها مقسومة على عدد السكان( بنرسربرة 

و  881.1و للترد مقارنة بنحو  7..779في المئة لتبل  

 للترد في العام السابق.

 

 سوق األسهم المحلية

سجل المؤشر العام ألسعار األسهم المحلية انرخرتراهراً  

نقطة بنهايرة عرام  877.9.في المئة ليبل   71.7سنوياً نسبته 

م. وانختضت القيمة السوقيرة لرهرسرهرم الرمرصردرة فري 5172

مرلريرار و مرقرارنرة  7218.7م لتصل إلى 5172نهاية عام 

مرلريرار و فري نرهرايرة الرعرام السرابرقر أي  7975.8بنحرو 

فري الرمرئرة. وار رترم عردد األسرهرم  75.8بانخرتراض نسربرتره 

مليار سرهرم برقريرمرة  2.8.في المئة لتبل   1..المتداولة بنسبة 

 مليار و. ..1..7بلغت نحو 

 

 التطورات المالية

  ير األرقام األولية لإليرادات والمصروفات التعليرة  

م( إلررى انررخررترراض 5172هـرر ).7521/752لررلررعررام الررمررالرري 

 72.8.في المئة لرتربرلر  نرحرو  57.1اإليرادات التعلية بنسبة 

مليار و في العام السابق.  7155.5مليار و مقارنة بنحو 

في المئرة لرتربرلر   77.8وانختضت المصروفات التعلية بنسبة 

مليار و. وشكلت المصروفات الجراريرة نرحرو  819.7نحو 

في المئة ما إجرمرالري الرمرصرروفراتر بريرنرمرا شركرلرت  12.1

المصروفات الرأسمالية النسبة المتبقية. وبل  الرعرجرز الرترعرلري 

مرلريرار و  2.2.مليار و مقارنة بعجز بل   2.5.5نحو 

م. وشكلت اإليرادات النتطية النسبة األ بر مرا 5175في عام 

فري الرمرئرة مرا  15.2إجمالي اإليرادات حيرث برلرغرت نرحرو 

 م. 5172إجمالي اإليرادات في عام 

 

 الح اب الجاري والتجارة الخارجية

  ير  قديرات ميزان مدفوعات المرمرلركرة إلرى عرجرز   

مرلريرار و  511.2م ليبلر  5172الحسا  الجاري في عام 

في المئة ما النا ج المحلي اإلجرمرالري.  9.2أي ما ي كل نحو 

مرلريرار  ....5ويعزى  لك إلى عجز السلم والخدمات بنحو 

 و.

 

م 5172و  ير األرقام األولية للتجارة الخارجية لعام   

فري  1..5إلى انختاض حجم التجارة السلعية للمملكة بنرسربرة 

مليار و مقارنة بانختاض نسربرتره  7579.2المئة لتبل  نحو 

في المئة في العام السابق. ويعود  لك إلى انختاض قيمرة  2.7

 1.2.2في المئة لتبل  نرحرو  ..51إجمالي الصادرات بنسبة 

مليار ور وبالمقابل ار تعت قيمة إجمالي الرواردات برنرسربرة 

 مليار و. 22.في المئة لتبل  نحو  1.2

 

 التجارة والصناعة

برنراًء عرلررى أحرردن الربرريرانررات الصررادرة عرا الرهرريرئررة  

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقرنريرةر برلرغرت مسراهرمرة 

الصناعات التحويلية في النا ج المحرلري اإلجرمرالري براألسرعرار 

في المئة  أي مرا يرقرار   75.5م حوالي 5172الجارية لعام 

في المئة فري عرام  71.9مليار و مقارنة بنسبة بلغت  588

م  ررطرروراً فرري عرردد الررعررقررـررود 5172م. وشررهررد عررام 5175

عرقرد صرنراعري   111.الصناعية المنتجة التي بلغرت حروالري 



 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

            

59 

 

بالمملكةر  ليها صنراعرة فرحرم الركروك والرمرنرترجرات الرنرترطريرة 

مليار و وبرنرسربرة  ...77مصنعاً بمبل   752المكررة لعدد 

 في المئة ما إجمالي رأ  مال المصانم. ..71

 

وبالنسبة ل ستثمار األجرنربرير فرقرد أصردرت الرهريرئرة  

 رخريرصراً لرمرنر رآت  57م 5172العامة ل ستثمار خ ل عام 

صناعية وبرأ  مال بل  نحو مليرار و. وبرهريا فرقرد وصرل 

مرنر رأة  9819م 5172عدد المن آت األجنبية حتى نهاية عام 

 12.7.)صناعيةر خدميهر وأخرى( برأ  مرال برلر  قررابرة 

ألف موظف سعرودي ي ركرلرون  ..722مليار ور يعمل بها 

في المئة ما إجمالي عدد الموظتريرا وبرمرتروسري  55ما نسبته 

رل  922.أجر شهري قدره  و. وحس  الن اط التجاري شركل

فري الرمرئرة مرا  11.9رأ  المال للن اط الصناعي ما نسبته 

 255إجمالي رأ  المال للمن آت المرخص لها أي ما يعادل 

 725.2من أة صناعية يعمل بهرا  52.1مليار و بمجموع 

 ألف عامل. 

 

 ال ياحة

  ير البيانات األولية الصرادرة عرا الرهريرئرة الرعرامرة  

للسياحة والتران الوطني إلى ار تاع النا ج المحلي اإلجرمرالري 

م مقارنة بالعام 5172في المئة خ ل عام  1..للسياحة بنسبة 

مليار ور واستقرت نسبة مساهرمرتره فري  92.2السابق ليبل  

النا ج المحلي اإلجمالي غير النتطي )القيمرة الرمرضرافرة( عرنرد 

مر و لك حس   وقعرات الرهريرئرة 5172في المئة في عام  2.1

 م.5172-5175لعامي 

 

وبل  حجم اإلنتاق على الرح ت السياحية المحلية )ال  

 51.7م حوالي 5172ي مل مصاريف النقل الدولي( في عام 

م مرحرقرقراً 5175مليار و فري عرام  52.7مليار و مقابل 

في المئة. ويعزى  لك إلى ار تاع اإلنرتراق  8.5ار تاعاً نسبته 

 75.9في المئة ليربرلر  نرحرو  22.5على مرافق اإليواء بنسبة 

مرلريرار و فري الرعرام السرابرقر  8.2مليار و مقارنة بنحو 

فري  ..75وار تاع اإلنتاق على وسائل النقل الداخلية بنرسربرة 

مرلريرار و  2.8مليار و مقارنة بنحو  1..المئة لتبل  نحو 

 في العام السابق.

 

وار تم حجم اإلنتاق على الرح ت السياحيرة الروافردة  

مليار و  97.2في المئة ليبل   25.2م بنسبة 5172في عام 

مليار و في العام السابق. وفي الرمرقرابرل  25.9مقارنة بنحو 

بل  حجم اإلنتاق على الرح ت السياحيرة الرمرغرادرة فري عرام 

في المئة مقرارنرة مرم عردد الرعرقرود لرلرعرام  1.7بزيادة نسبتها 

 السابق.

 

وواصل قطاعا التجارة والصناعة  حرقريرق مرعردالت   

نمو ملحوظةر حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة خر ل 

شرر رة جرديردة  72189م سج ت  جارية إلن اء 5172عام 

مر 5175شر ة أ ن ئت في عام  75511متنوعة مقارنة بعدد 

  في المئة.  75.5أي بزيادة نسبتها 

 

 ما بل  عدد السج ت التجارية لل ر ات حتى نرهرايرة  

ألف سجل  وزعت عرلرى مرخرترلرف  779.1م نحو 5172عام 

مناطق المملكة بنس  متتاو ةر و ان النصي  األ بر لمرنرطرقرة 

في المئةر  لتها منطرقرة مركرة الرمركررمرة  28.5الرياض بنسبة 

فري  51.2في المئةر ثم المنطقة ال رقية بنرسربرة  1..5بنسبة 

المئةر و لك ما إجمالي عدد السج ت الرترجراريرة لرلر رر رات 

 م. 5172حتى نهاية عام 

 

وفرري مررجررال الصررنرراعررةر أصرردرت وزارة الررتررجررارة  

م  رراخريرص صرنراعريرة إلن راء 5172والصناعة خ ل عرام 

مصنعاً جديداً في مختلف األن طرة الصرنراعريرة وبررأ   .21

مليار و  وفر فرص عمل لما يرزيرد عرا  8.9مال بل  نحو 

ألف مروظرف وعرامرل. ويرظرهرر  صرنريرف  رراخريرص  ...2

م حسر  ن راطرهرا الصرنراعري 5172الم اريم الجديدة لرعرام 

 رخيصاً لصناعة الرمرعرادن  722وإجمالي رأ  مالها إصدار 

الم كلة باستثناء اآلالت والمعدات بإجمالي رأ  مال بل  نحو 

في المئة ما إجرمرالري  21.2مليار و وهو ما ي كل نسبة  2

 ررخريرصراً لصرنراعرة  758رأ  مرال الرترراخريرص. وصردر 

 5.2المعادن ال فلزية األخرى بإجمالي رأ  مال برلر  نرحرو 

في الرمرئرة مرا إجرمرالري  52.9مليار و وهو ما ي كل نسبة 

 م.5172رأ  مال التراخيص الصناعية الصادرة في عام 

 

مر ار رترم الرعردد اإلجرمرالري 5172وفي نرهرايرة عرام  

الترا مي للمصانم القائمة برالرمرمرلركرة الرمررخصرة مرا وزارة 

مصنعاً منتجاًر بإجمرالري  1171التجارة والصناعة ليصل إلى 

مرلريرار ور  روظرف نرحرو  7188.1رأ  مال بل  حروالري 

ألف موظف وعامل. ويتضح ما  صنيف الرمرصرانرم  ..897

المنتجة حس  ن اطها الصنراعري وإجرمرالري رأ  مرالرهرا أن 

إجمالي رأ  مال صناعرة الرمرواد الركريرمريرائريرة والرمرنرترجرات 

مليار و وبرنرسربرة  2.2.2مصنعاً بل   1..الكيميائية لعدد 

في المئة مرا إجرمرالري رأ  مرال الرمرصرانرم الرقرائرمرة  27.5
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و  ير  قديرات الهريرئرة الرعرامرة لرلرسريراحرة والرترران  

الوطني إلى قدرة قطاع السياحة على  وفير عدد مرترزايرد مرا 

الوظائف المباشرة في القطاعات السياحيرة الرتررعريرةر عر وة 

على فرص العمل غريرر الرمربراشررةر الرتري يرحرترزهرا الرنر راط 

السياحي في القطاعات االقتصراديرة األخررى الرمرترداخرلرة مرم 

القطاع السياحير باإلهافة إلى فرص العمل التي ما الممركرا 

استحداثها في فترات الحقة نتيجة دورة اإلنرتراق االقرترصراديرة 

في جميم القطاعات  ات الصلة بالتنمية السياحيةر حيث يتوقم 

مليون وظيتة مباشرة وغيرر  7.5أن يوفر قطاع السياحة نحو 

مليون وظيتة مبراشررة  7.8مر وحوالي .517مباشرة في عام 

م.  ما يتروقرم أن يروفرر حروالري 5157وغير مباشرة في عام 

م .515مليون وظيتة مباشرة وغير مربراشررة فري عرام  5.2

 (..-5)جدول رقم 

 

 المياه والكهرباء

أن أت الدولة عدداً ما محطات التحلية الرعرامرلرة برلر   

محطة  نت ر على السراحرلريرا ال ررقري والرغرربري  59عددها 

للمملكة. وقد بل  إنتاج المؤسسة العامة لتحلية الميراه الرمرالرحرة 

مرلريرون  7585.5م نحرو 5172ما المياه المح ة خ ل عام 

مليون متر مكع  في العام السرابرقر  7751متر مكع  مقابل 

ألف مرترر مركرعر   2251.7أي بمتوسي إنتاج يومي بل  نحو 

ألف متر مكرعر  يرومريراً فري الرعرام السرابرق.  2752.2مقابل 

وبلغت  ميات الطاقة الكهربائية ما محطات الرمرؤسرسرة لرعرام 

مرلريرار و  19مليار و مقارنة بنحرو  11.1م نحو 5172

 في المئة. 1.5م محققاً انختاهاً نسبته 5175في عام 

 

واستمراراً لجهود الهيئة العرامرة لرلرسريراحرة والرترران  

الوطني في  طوير قطاع الترنرادقر فرقرد ار رترم عردد الرترنرادق 

 .755م ليرصرل إلرى 5172العاملة في المملكة في نهاية عام 

فندقاً ما مختلرف الردرجرات. وبرلر  عردد الروحردات السركرنريرة 

 5958م نرحرو 5172المتروشة في المملكة فري نرهرايرة عرام 

وحدة سكنية  وزعت على مختلف مدن المملكة بنس  متتاو رة 

فري  25.1 ان النصي  األ بر فيها لمنطقة الريراض برنرسربرة 

 55.8وحدة(ر  لتها منطقة مكة المكرمة برنرسربرة  822المئة )

 وحدة(. 25.في المئة )

 

ويقوم قطاع السياحة بدور هرام فري  روفريرر الرتررص  

الوظيتية التي  ستوع  أعداداً ما العامليا في المملكةر حريرث 

بل  عدد الوظائف المباشرة في القطاعات السياحريرة الررئريرسرة 

في المملكة بحس   قديرات الهيئة العامة لرلرسريراحرة والرترران 

م برار رتراع 5172ألف وظيتة في عام  995.8الوطني حوالي 

ألرف  925.7في المئة مقارنة بالعام السابق البال   7..نسبته 

وظيتة مباشرة موزعة على القرطراعرات السريراحريرة الرتررعريرة 

(. وبلغت نسبة السعودة فري  رلرك الروظرائرف 2-5)جدول رقم 

 51.5م مقارنة برنرحرو 5172في المئة في عام  51.9حوالي 

 في المئة في العام السابق.

 

2015**2014**القطاع الفرعي

———————————

115085122107مجموع اإليواء

392755416713المطاعم والمقاهي

3683039077وكاالت السفر والسياحة

152849162173خدمات  نقل المسافرين*

134621142833الخدمات الترفيهية

832140882903المجموع

27.427.8نسبة السعودة )٪(

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

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

** بيانات تقديرية.

المصدر: مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

جدول رقم 2-5 : الوظائف المباشرة في قطاع السياحة

20212026

——————

1239.01537.0وظائف مباشرة

620.0768.0وظائف غير مباشرة

1859.02305.0المجموع

المصدر: مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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

)ألف وظيفة( 
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مرلريرون مريرجراوات/ 21م( حوالري 5172هـ ).7521/752

 ساعة.

  

م 5172و  ير بيانات وزارة المياه والكهربراء لرعرام  

م برلر  نرحرو 5172إلى أن معدل االسته ك المنزلي في عرام 

مرلريرون  1.8مليون متر مكع  يومياًر مقارنرة برحروالري  9.2

فري  2.7متر مكع  يومياً في العام السابقر أي بار تاع نسبته 

 2المئة. وبل  االسته ك المنزلي السنروي لرلرمرمرلركرة حروالري 

مليرار مرترر مركرعر  فري  5.8مليار متر مكع ر مقارنة بنحو 

العام الماهير وبل  متوسي استه ك الترد الواحد ما الرمريراه 

لتراً يومياًر مرقرارنرة  .52م نحو 5172في المملكة خ ل عام 

 لتراً يومياً في العام السابق.  522بنحو 

 

وار تم عدد السدود الرمرنرترية )جروفريرةر وخررسرانريرةر  

هـ .7521/752و رابية( في أنحاء المملكة حتى نهايـة عرام 

سـداً بطاقــرة  رخرزيرنريرة برلرغرـرت  215م( لتصــل إلى 5172) 

سرداً برلرغرت  595مليــار متـر مركرعر ر مرقرابرل  5.71نحـو 

مرلريرار مرترر مركرعر  فري الرعرام  5.19طاقتها التخزينية نحو 

 السابــق.

 

وفي ن راط الركرهرربراءر ار رترعرت مربريرعرات ال رر رة  

 5.5م بنسربرة 5172السعودية للكهرباء ما الطاقة خ ل عام 

مرلريرون  .59في المئرة عرا الرعرام السرابرقر لرتربرلر  حروالري 

فري  21.5ميجاوات/ساعة. واستحو  االسته ك السكني على 

مليون ميجاوات/ساعة( مرا إجرمرالري اسرترهر ك  755المئة )

مرلريرون  51.5الكهرباء بالمملكةر يليه االسته ك الرترجراري )

فري الرمرئرةر ثرم االسرترهر ك  ...7ميجاوات/ساعة( برنرسربرة 

مليون ميرجراوات/سراعرة(  52.7الصناعي في المر بة الثالثة )

مليرون  25.9في المئةر ثم االسته ك الحكومي ) 72.9بنسبة 

 في المئة. 77.2ميجاوات/ساعة( بنسبة 

 

وأدت زيادة إنتاج واسته ك الكرهرربراءر إلرى ار رتراع  

 2.15.م إلرى 5172الحمل األقصى للكهربراء خر ل عرام 

في الرمرئرة عرا الرعرام السرابرق.  71.1ميجاوات بزيادة نسبتها 

 21715وار تعت قدرة التوليد التعلية للكهربراء إلرى حروالري 

 في المئة عا العام السابق. 5.2ميجاوات بزيادة نسبتها 

 

وار تم عدد الم ترر ريرا الرمرسرترتريرديرا مرا خردمرات  

 9.7م لريربرلر  نرحرو 5172الكهرباء في المملكة بنهرايرة عرام 

في المئة عا العام السرابرقر  2..مليون م ترك بزيادة نسبتها 

ويمثل الم تر ون في االسته ك السكني البال  عرددهرم نرحرو 

فري الرمرئرة مرا إجرمرالري  18.2مليون م ترك ما نسبته  5..

الم تر يار يليهم الم تر ون في االسته ك التجاري بحوالري 

في المئةر ثم الرمر رترر رون  2..7مليون م ترك وبنسبة  7.2

ألف م تررك وبرنرسربرة  755.5في االسته ك الحكومي بنحو 

في المئةر وأخيراً الم تر ون في االسرترهر ك الرزراعري  7.9

في المئة )جدول رقم  7.1ألف م ترك وبنسبة  95.1بحوالي 

 (.7-5( )رسم بياني رقم 5-1

المنطقة
زراعيصناعيحكوميتجاريسكني

—————————————————————————————————

1355820329484961591669378111298483610879432846762644736الوسطى

14819198642813224889433829048684324117219739521455418الشرقية

18241185685072885417502941853775158157237843212874875الغربية

3554534316683439426147739106397979751245841119219الجنوبية

6360214404070047401581327955574513421351675338094248*50172اإلجمالي

* غير متزامن.

المصدر: الشركة السعودية للكهرباء.

جدول رقم 2-7 : تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين خالل العام المالي 1437/1436 هـ ) 2015م(

)ميجاوات(

قدرة 

التوليد 

الفعلية

الحمل 

الذروي

الطاقة المباعة

عدد المشتركين

——————————————————————————
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 الزراعة والثروة الحيوانية

إشررارة ألحرردن اإلحصرراءات الصررادرة عررا وزارة  

م نما قطاع الرزراعرة والرغرابرات وصريرد 5172الزراعة لعام 

فري  7.8في المئة مقابل  7.9م بنسبة 5175األسماك في عام 

المئة خ ل العام السابقر وبل  إجمالي الرنرا رج الرمرحرلري لرهريا 

مرلريرار و فري عرام  22.1القطاع باألسعار الجارية حوالي 

مليار و في الرعرام السرابرقر لرترصربرح  27.1م مقابل 5175

فري الرمرئرة.  7.8نسبة مساهمته في نا ج القطاع غير النتطري 

وانختض نصي  قطاع الزراعة وصيد األسماك ما االئرترمران 

م 5175المصرفي الممنو  لهن طة االقتصادية خر ل عرام 

مرلريرار و خر ل الرعرام  75ملريرار و مرقرابرل  ..77إلى 

في المئة ما إجمالي االئرترمران الرمرمرنرو   7.1السابقر ويمثل 

  لجميم األن طة االقتصادية.

   

 اإلنتاج النباتي

اسرترنراداً ألحردن اإلحصراءات الصرادرة عرا وزارة  

ألرف  .7م انختض اإلنتاج النبا ي بمقدار 5172الزراعة لعام 

ألرف طرا مرقرابرل  8511في الرمرئرة لريربرلر   1.5طا وبنسبة 

ألف طا في العام السابق. ويعرزى انرخرتراض اإلنرتراج  8582

فري الرمرئرة  ..79النبا ي إلى انختاض إنتاج الحبو  برنرسربرة 

 7192م مقارنة بنحو 5175ألف طا في عام  992حيث بل  

ألف طا في العام السابق.  ما انختضت المساحة الرمرزروعرة 

ألرف هركرترار  ..7في المئة لرتربرلر   57.9ما الحبو  بنسبة 

 ألف هكتار في العام السابق. 575.5مقارنة بحوالي 

 

م نرحرو 5172وبل  عدد النخيل بالمملكة بنهرايرة عرام  

مليون نخلرة فري  52.18مليون نخلة مقارنة بحوالي  52.71

 1.12ألف نخلة وبرنرسربره  ..1العام السابقر بار تاع مقداره 

رعت على مساحٍة قدرها  ألف هكترارر وبرلر   721في المئة ز 

مرلريرون طرا  7.7م حروالري 5172إنتاج التمور خ ل عرام 

في المئة عا الرعرام  5..ألف طا وبنسبه  5.بار تاع مقداره 

السابقر مما جعل المملكة في مر بة متقدمة ما حيث اإلنرتراج 

على المستوى العالمي. وبلغت صادرات المملكة ما الرترمرور 

ألرف طرا مرقرارنرة برنرحرو  ..89م حوالري 5172خ ل عام 

فري  51.2ألف طا في العام السابق أي بار تاع نسبته  11.2

 المئة.

 

 اإلنتاج الحيواني

وفررقرراً ألحرردن اإلحصرراءات الصررادرة عررا وزارة  

الزراعةر فقد سجرل إنرتراج الرمرمرلركرة مرا الرلرحروم )حرمرراءر 

ألرف  71م ار تاعاً مقداره 5172ودواجار وأسماك( في عام 

 927ألف طرا مرقرابرل  9.9في المئة ليبل   5.1طا وبنسبة 

ألف طا في العام السابقر ويعود  لك بصتة رئيسة إلى زيرادة 

ألف طا  299ألف طا مقابل  15.إنتاج لحوم الدواجا ليبل  

فري الرمرئرة عرا الرعرام  5.1في العام السابقر بار تاع نسربرتره 

 السابق.

 

وفي مجال إنتاج األلبانر ار رترم اإلنرتراج خر ل عرام   

فري الرمرئرة لريربرلر   2.9ألف طا أي بنسبة  17م بنحو 5172

ألرف طرا فري الرعرام السرابرقر  7915ألف طا مقابل  7852

 7192.2و ان نصي  م اريم اإلنتاج المرترخرصرصرة مرنرهرا 

في المئرة مرا إجرمرالري  87.9ألف طا واليي ي كل ما نسبته 

 إنتاج األلبان خ ل العام المي ور.

 

 النقل واالتصاالت

 النقل

سجلت حر ة النرقرل )  رمرل الرمرسرافرريرا بريرا مردن  

المملكة ومم الدول األخرى بواسطة النقل الرجروير والربررير 

م 5172في المئة خر ل الرعرام  9.8والبحري( ار تاعاً نسبته 

في المئة خ ل العام السابقر حيرث برلر   9.1مقابل نمو نسبته 

مرلريرون را ر  مرقرابرل  87.5عدد الر ا  المسافريا حوالي 

 1.5مليون را   في العام السرابرق برار رتراع مرقرداره  92.9

مليون را  . ويعود االر رتراع إلرى زيرادة عردد الرمرسرافرريرا 

 (. 9-5في المئة )جدول رقم  8.2بواسطة النقل الجوي بنسبة 

 

وبل  إجمالي أطوال شبكة الطرق الرمرعربردة مرا قربرل  

ألف  ريرلرومرترر حرترى نرهرايرة عرام  5.5.وزارة النقل حوالي 

1

61

 1

21

 1

011

6106 610 610 610 

ت 
وا
جا
مي
  
 ل

  
عة
سا

نمو مبي ات الشر ة   6 0رسم بياني رقم  

ال  ود ة للكهرباء من الطاقة الكهربا ية

 م 610   6106  

الوسط    الشرقية   ال ربية   الجنوبية  
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ألف  يلو متر طررق  72.7م( منها 5172هـ ).7521/752

رئيسة  ربي بيا المناطرق الررئريرسرة فري الرمرمرلركرة والرحردود 

 71.2الدوليةر  ما  خدم المناطق الحضرية الكبررىر ونرحرو 

ألف  يلو متر طرق ثانوية  ربي بيرا الرمردن الركربررى داخرل 

ألف  يلو متر طرق فرعيرة  رترتررع  29.9المناطقر وحوالي 

ما الطرق الثانوية و خدم القرى والهجر والمناطق الزراعية. 

وبل  إجمالي أطوال الطرق التي يجري  نتيريهرا حرالريراً حرترى 

 27.2م( حروالري 5172هـ ).7521/752نهاية العام المالي 

 ألف  يلو متر.

 

وحس  البيانات والمعلرومرات الصرادرة عرا الرهريرئرة  

مر برلرغرت نسربرة 5172العليا لتطوير مرديرنرة الرريراض لرعرام 

فري الرمرئرة وهرو مرا  .5اإلنجاز في م روع قطار الريراض 

ينسجم مم الجدول الزمني لتنتيي الم روع. ويجري العمل في 

موقعاً على  افة مسارات شبكة القرطرار السرترة  791أ ثر ما 

في مختلف أرجاء المدينةر حيث بدأت أعمال الرخررسرانرة فري 

مرحرطرة وأعرمرال  رحرويرل  58محطةر وأعمال الحتر في  52

محطةر و يلك يجرري الرعرمرل عرلرى إن راء  72الخدمات في 

 مرا ز المبيت والصيانة هما الم روع. 

 

وفيما يتعلق بالخطوط الحديديةر فرقرد أشرارت أحردن  

البيانات والمعلومات الصرادرة عرا صرنردوق االسرترثرمرارات 

العامة إلى أن نسبرة إنرجراز الرخري فري م رروع سركرة حرديرد 

في المئة واليي يربي  81الجنو ( قد بل  أ ثر ما  -)ال مال 

مناجم التوستات في حزم الج ميد مم مواقم الترصرنريرم عرلرى 

  رم. 7121الخليج العربي في رأ  الخير بطول يرزيرد عرا 

وبالنسبة للجزء المتبقي ما الخي واليي يربي مدينة الرريراض 

بمدينة القريات مروراً بسدير والقصيم وحائل والجروف الريي 

سيكون مخصصاً لتقديم خدمات نقل الر ا  والبضائمر فقد  م 

في المئة و م استهداف الرنرصرف األول  82استكمال ما نسبته 

م لبداية الت غيل. أما م روع قطار الرحررمريرا .517ما عام 

السريم الرابي بيا  ل ما وسي محافظة جدةر ومطار الرمرلرك 

عبدالعزيز الدولير ومكة المكرمةر والمدينة المنورةر ومديرنرة 

الملك عبدهللا االقتصادية في رابر ر فروفرقراً ألحردن الربريرانرات 

الصادرة عا المؤسسة العامرة لرلرخرطروط الرحرديرديرةر يرتروقرم 

مر حيث بلرغرت نسربرة .517االنتهاء ما الم روع بنهاية عام 

اإلنجاز للمرحلة األولى المتعلقة بإن اء المحرطرات مرا يرعرادل 

فري الرمرئرة لرمرحرطرة مركرة  .8في المئة لمحرطرة جردةر و 81

المكرمةر و رم االنرترهراء مرا مرحرطرة مرديرنرة الرمرلرك عربردهللا 

االقتصادية و يلك محطة الرمرديرنرة الرمرنرورة. وبرلرغرت نسربرة 

في الرمرئرة الرتري  22اإلنجاز للمرحلة الثانية للم روع حوالي 

 خص  نتيي أعمال الخي الحديدي و وريد و  غريرل الرمرعردات 

 واألنظمة. 

 

وحس  أحدن البيانات والرمرعرلرومرات الصرادرة عرا  

الهيئة العامة للطيران المدنير حقق م روع  روسرعرة الصرالرة 

( في مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض خ ل 2رقم )

فري الرمرئرة. وأمرا برالرنرسربرة  .9م إنرجرازاً نسربرتره 5172عام 

لم روع  طوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مرحرافرظرة 

م .517جدة فيتوقم أن يتم االنتهاء مرا  رنرتريريه برنرهرايرة عرام 

20142015

 ————— —————

عدد المسافرينعدد المسافرين

)مليون مسافر()مليون مسافر(نــوع النــقل

—————————————————

74.7581.86النقل الجوي

7.758.01النقل البري

1.241.32الخطوط الحديدية

6.0906.32النقل بين المدن

0.420.37النقل الدولي

1.281.35النقل البحري

83.7891.22اإلجمـــالـي

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

جدول رقم 2- 8 : حركة نقل المسافرين والبضائع بأنواعها
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م. 5171ويكون الت غيل الكامل لرلرمررحرلرة األولرى فري عرام 

وقامت الهيئة مؤخراً بالترخيص لث ن ناق ت وطرنريرة وهري 

شر ة خطوط الطيران السعودية الخليرجريرة وشرر رة طريرران 

المها وشر ة نسما للرطريررانر حريرث سرترقروم هريه ال رر رات 

 بتسيير رح ت داخلية ودولية ما وإلى مطارات المملكة.

 

 االتصاالت وتقنية الم لومات

  ير بيانات هيئة اال صاالت و قرنريرة الرمرعرلرومرات 

إلررى زيررادة االسررتررثررمررارات فرري الررقررطرراع و ررطررويررر شرربرركررات 

اال صاالت. وبحس   قديرات الهيرئرة برلرغرت نسربرة مسراهرمرة 

في المئرة مرا إجرمرالري الرنرا رج  1..قطاع اال صاالت حوالي 

المحلي.  ما بلغت مساهمة القطاع ما إجمالي النا ج الرمرحرلري 

 م. 5172في المئة في عام  71.1غير النتطي حوالي 

 

وبل  عدد الخطوط العاملة للها ف الثابت في المملكرة    

 5مليون خير منرهرا حروالري  2.9م حوالي 5172بنهاية عام 

في المئة ما إجمالي الخطوط  25مليون خي سكني  مثل نحو 

العاملةر وبيلك  بل  نسبة انرتر رار الرهرا رف الرثرابرت إلرى عردد 

في المئةر في حيا  بل  نسبة االنتر رار لرلرمرسرا را  75السكان 

 في المئة.  25

وبل  عدد االشترا ات في خدمات اال صاالت المتنقلة   

مر حريرث انرخرترضرت 5172مليون اشتراك بنهاية عام  25.9

فري الرمرئرة. و رمرثرل االشرتررا رات  7.1.2نسبة االنت ار إلى 

 في المئة.  95مسبقة الدفم الغالبية العظمى بنسبة 

 

 مرا نرمرى عردد االشرتررا رات فري خردمرات الرنرطراق  

العريض عبر شبكات اال صاالت الثابتة التي   رمرل خرطروط 

(ر والتوصي ت ال سلكية الثابرترةر DSLالم تر يا الرقمية )

باإلهافة إلى األلياف البصرية والخطوط السرلركريرة األخررى 

م برنرسربرة 5172مليون اشتراك بنهايرة عرام  ..2إلى حوالي 

في المئة. فري  58.1انت ار على مستوى المسا ا  قدر بنحو 

حيا بل  عدد االشترا ات في خدمات النطاق العريرض عربرر 

مرلريرون اشرترراك  22.5شبكات اال صاالت المتنقلة حروالري 

م. و لك يعود إلى االنت ار المتزايد ألجهزة 5172بنهاية عام 

الهوا ف الي ية وار تاع عدد المستخدمريرا ب ركرل  ربريرر فري 

السنوات األخيرةر وزيادة حر ة البيانات عبر هريه األجرهرزة 

المدعومة بتغطية واسعة ما شبكات الجيل الثالث والرابم في 

مختلف مناطق المملكة. وقد وصلت نسربرة انرتر رار خردمرات 

النطاق العريض عبر شبكات اال صاالت المرترنرقرلرة برالرنرسربرة 

 (.8-5في المئة )الجدول رقم  .71للسكان إلى حوالي 

اشتراكات النطاق العريض ) الثابت (اشتراكات االتصاالت الثابتة

————————————————————————————

اجمالي االشتراكاتاجمالي االشتراكاتالمنطقة
—————————————————

989040950238الرياض

195166175317مكة المكرمة

11309411102009المدينة المنورة

732926456691القصيم

176194155219المنطقة الشرقية

183410162118عسير

5538135064تبوك

6803158989حائل

41797281502الحدود الشمالية

5529060267جازان

6914049450نجران

3315235228الباحة

2166343279الجوف

37521313565371إجمالي المملكة

جدول رقم 2 - 9 : خدمات االتصاالت حسب المناطق لعام 2015م

)باأللف(

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.
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وزادت نسبة انت ار اإلنترنت في المملكة برمرعردالت  

فري الرمرئرة فري  57عالية خ ل السنوات الماهية ما حوالي 

في المئة في نهايرة عرام  9.2.م إلى حوالي 5171نهاية عام 

م. و عزى أسبا  زيادة نسبة انت ار اإلنترنت إلى نمو 5172

خدمات النطاق العريضر وانختاض أسعار أجهزة الرحراسر  

اآللي وخدمات اال صاالت واإلنترنتر و يلك اعتماد الكرثريرر 

ما الجهات الحكومية والخاصة على التعام ت اإللكترونيرةر 

وزيرادة االسررترخردام واالر ربراط الركربرريرر بررقرنروات الرترواصررل 

االجتماعير واستخدام قنوات المحتوى حس  الطل ر إهافة 

 إلى األلعا  عبر اإلنترنت.

 

وحققت شر ات اال صاالت إيرادات إجمالية مباشرة  

مرلريرار و فري عرام  15.5ما عمليا ها في المملكة بلرغرت 

فري الرمرئرةر  2.9م مر تعة عا العام الماهي بنرسربرة 5172

فري  12و مثل إيرادات خدمات اال صاالت المتنقلرة حروالري 

المئة ما إجمالي اإليراداتر في حيا  رمرثرل إيررادات خردمرة 

فري الرمرئرة )رسرم  52اال صاالت الثابتة والمعطيات حوالي 

 (.5-5بياني رقم 

 

 البر د ال  ودي

بل  إجمالي عدد المكا   البريدية فري الرمرمرلركرة  

مكتربراًر وبرلر  عردد الرو راالت  15.م 5172بنهاية عام 

و الةر  رمرا برلر  إجرمرالري عردد صرنراديرق  28البريدية 

ألف صندوقر وبرلر  إجرمرالري عردد  57.5.الم تر يا 

مرلريرون م رتررك.  2الم تر يا بخدمة العنوان البريدي 

و هدف مؤسسة البريد السعودي إلى التحول للعمل عرلرى 

أسس  جارية ما خ ل الرترصرل فري الصر حريرات بريرا 

الم غل ومنظم السوق البريدير وإيرجراد بريرئرة  رنرافسريرة 

  جم على اإلبداعر وزيادة اإلنتاجية وختض الرتركرالريرف 

 ودعم إيرادات الدولة غير النتطية.

 

 الت ليم والصحة والخدمات االجتماعية

 الت ليم ال ام

سجل إجمالي عدد طلبة وطالبات الرترعرلريرم الرعرام  

مرلريرون  2.2هـ نحو 7522/.752خ ل العام الدراسي 

طال  وطالبة. وبل  عدد المعلميا والمعلمات فري جرمريرم 

مراحل التعليم العرام )  رمرل جرمريرم الرمرراحرل: ريراض 

أطتالر وابتدائير ومتوسير وثرانروير و رربريرة خراصرةر 

ألف معلم ومعرلرمرةر فريرمرا برلر   251و عليم الكبار( نحو 

ألرف مردرسرة مرنرهرا حروالري  22.2عدد المدار  نحرو 

فري الرمرئرة  25.9ألف مدرسة للبنات   كل نحو  79.1

 ما إجمالي عدد المدار .

 

 الت ليم ال الي

سجل عدد الطلبة المسجليا في مؤسسات التعرلريرم  

هـ نرحرو 7522/.752العالي في المملكة للعام الدراسي 

مليون طال  وطالبة. وبل  عدد المستجديا بمختلف  7.2

ألف طرالر  وطرالربرةر  281مؤسسات التعليم العالي نحو 

ألررف طررالرر  وطررالرربررة فرري مرررحررلررة  585مررنررهررم نررحررو 

فري الرمرئرة مرا  12.5البكالوريو  بلغت نسبتهرم نرحرو 

إجمالي عدد الطلبة المستجديار في حيا شكلرت مرراحرل 

الدبلوم العالي والماجستير والد تروراه الرنرسربرة الربراقريرةر 

فري الرمرئرة  22.2وشكلت نسبة الط   المستجديا نحو 

ما إجمالي عدد الطلبة والطالبات المستجرديرا فري حريرا 

فري  2..5شكلت نسبــة الطالبرـرات الرمرسرترجردات نرحرو 

 المئـة.

  

وبل  إجمالي عدد الخريجيا فري جرمريرم مرراحرل  

ألف خريج وخريجة  515التعليم العالي في المملكة نحو 

 ..712هـر منهم نحرو 7522/.752في العام الدراسي 

في المئة مرا إجرمرالري  27.9ألف خريجة ي كلا حوالي 

 عدد الخريجيا.

1

01

61

 1

 1

 1

21

 1

 1

6106 610 610 610 

  
 

 
ر 
يا
مل

  رادات قطاع  دمات   6 6رسم بياني رقم 

االتصاالت

االتصاالت الثابتة والبيانات   االتصاالت المتنقلة  

.هيئة اإل صاالت و قنية المعلومات: المصدر



 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  االقتصاد السعودي
 

            

22 

 

وبل  إجمالي عردد أعضراء هريرئرة الرتردريرس فري   

مؤسسات التعليم العالي في المملكة فري الرعرام الردراسري 

ألررف عضررور وبررلرر  عرردد  11هـرر نررحررو 7522/.752

الررجررامررعررات فرري الررمررمررلرركررة فرري نررهررايررة الررعررام الرردراسرري 

جامرعرة حركرومريرة  59جامعة منها  51هـ 7522/.752

 29جامعــة أهليرـرـرة  رحروي  75 ليــةر و 259 حــوي 

  ليـة.

 

ووصل عدد الطلبرة والرطرالربرات الرييرا يرترلرقرون  

هـ 7522/.752 عليمهم في الخارج في العام الدراسري 

ألف طال  وطالبةر شكلت نسبة المبترعرثريرا  725.2نحو 

في المئة والنسبة الباقية مما يدرسون عرلرى  ..95منهم 

 حسابهم الخاص.

 

 التدر ب التقني والمهني واإلداري

وصل إجمالي عدد الطلبة الدارسيا والمرتردربريرا  

في  ليات ومعاهد المؤسرسرة الرعرامرة لرلرتردرير  الرترقرنري 

 .77هـ نرحرو 7522/.752والمهني في العام الدراسي 

 751ألف طال  ومتدر ر يتلقون  عليمهم و دريبهم فري 

 لية ومعهد. وبل  إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس فري 

ألرف  ..1المؤسسة العامة للتدري  التقني والمهني نحرو 

عضور وبل  عدد الرمرتردربريرا هرمرا بررامرج الرتردرير  

األهلي اليي   رف عليه المؤسسة العامة للتدري  التقني 

ألــف متـدر  ومرتردربـرـرة فري نرترـرس  728.5والمهني 

 العــام.

  

واستمر معهد اإلدارة العامة في برامجه التدريبية  

الهادفة ل ر قاء بالمسرتروى الرمرهرنري لرمروظرتري الرقرطراع 

هـر أنرجرز 7522/.752الحكومي في المملكة. فتي عام 

المعهد عدداً ما الدورات التردريربريرة الرعرامرة والرخراصرة 

والحلقات التطبيقيرة والرنردوات والرلرقراءات فري الرمرر رز 

الرئيس بالرريراض وفرروعره فري الردمرام وجردة والرتررع 

النسوي في الرياض. وبرلر  عردد الرمر رار ريرا فري هريه 

ألف م ارك. وبل  عدد الخريجيرا  775.9األن طة نحو 

خريرجراً وخرريرجرة.  7585ما البرامج اإلعدادية المنتية 

وبل  عدد أعضاء هيئة التدري  فري الرمرعرهرد فري الرعرام 

عضواً ما السعوديريرا  21.عضواً منهم  .95التدريبي 

في المئة ما إجمرالري عردد أعضراء  11.1  كل نسبتهم 

 هيئة التدري .

 

 الشؤون الصحية

  ير الربريرانرات الصرادرة عرا وزارة الصرحرة لرعرام  

هـ إلى ار تاع عدد المست تيات العرامرلرة فري الرمرمرلركرة .752

مست تيات عرا الرعرام السرابرقر  8مست تى بزيادة  5.5لتبل  

مسرتر رترى  52مست تى  ابعة لروزارة الصرحرةر و 515منها 

مسرتر رترى لرلرقرطراع  752للقطاعات الرحركرومريرة األخررىر و

الخاص. وبل  إجمالري الرمررا رز الصرحريرة والرمرسرتروصرترات 

مرر رزاً  5825هـر .752الخراصرة فري الرمرمرلركرة فري عرام 

مر زاً ومستوصف فري عرام  5.82ومستوصتاً مقارنةً بعدد 

هـ.  ما وصل عدد األطباء العامليا في الرمرمرلركرة إلرى 7522

نسرمرة( برزيرادة  7111طبير  لركرل  5.1ألف طبي  ) 92.8

ة 7522طبي  عا عام  5219 هـر وار تم إجمالي عدد األسررل

 5.5ألرف سرريرر ) 11.5في مست تيات المملكة لتبل  نرحرو 

سرير عا عرام  5579نسمة( بزيادة بلغت  7111سرير لكل 

 هـ.7522

 

 الخدمات االجتماعية

وبحس  بيانات و الة الضمان االجتماعي في وزارة 

ال ؤون االجتماعية بل  إجمالي اإلعانات خ ل العرام الرمرالري 

مليار و برزيرادة  2..7م( حوالي 5172هـ ).7521/752

في المئة عا العام المالي السرابرق. واسرترتراد مرا  9.5نسبتها 

 5.8الضمان االجتماعي نحو مليون مستتيد برار رتراع نسربرتره 

 في المئة مقارنة بالعام الماهي.

 

وحقق الصندوق الخيري االجتماعير الرترابرم لروزارة  

ال ؤون االجتماعية اليي يهدف إلى معالجة التقر في المملركرة 

و مكيا المواطنيا المستحقيا مرا الرعرمرل برإنرتراجريرة وإعرالرة 

مر 5172أنتسهم وأسرهمر العديد ما اإلنرجرازات خر ل عرام 

 ما أهمها:

 

مرلريرون ور  915.2برامج المنح التعليميةر خصص لرهرا  -

 529.9صرف منها فعلياً خ ل الرعرام الرمرنرصررم حروالري 

 مليون و.

 517.5برامج التدري  والتروظريرفر حريرث خصرص لرهرا  -

مليون و خر ل عرام  78.1مليون و صرف منها فعلياً 

 م.5172

برامج القروض والم روعاتر حيرث خصرص لرهرا قررابرة  -
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مليون و حرترى  5.5مليون و صرف منها فعلياً  71.9

 م. 5172نهاية عام 

 

 اإلسكان

قامت وزارة اإلسكان بالعمل عرلرى عردة م رروعرات  

مليون و حرترى نرهرايرة عرام  528بتكلتة إجمالية بلغت نحو 

هـر حيث بل  عدد المنتجات السكنية التي  م  خصيصها .752

ألف منتج سكني  ان النصي  األ بر منهرا  22لمستحقيها نحو 

فري الرمرئرةر ثرم مرنرطرقرة مركرة  22.9للمنطقة ال رقية بنسبرة 

في المئةر ثم مرنرطرقرة الرريراض برنرسربرة  51.9المكرمة بنسبة 

في المئة. وما المتوقم أن  بل  عدد الوحدات السركرنريرة  72.5

ألرف  51هـر نرحرو 7529هـر و7521المنجزة خ ل العاميا 

 وحدة. 

 

 التقاعد والتأمينات االجتماعية

بلر  عردد الرمر رترر ريرا فري نرظرام الرترقراعرد الرمردنري  

مرلريرون  7.52م حوالي 5172)المؤسسة العامة للتقاعد( لعام 

مليون م ترك في الرعرام السرابرق  7.55م ترك مقارنة بنحو 

في المئةر وار تعت المبال  المحرصرلرة مرا  5.1بزيادة نسبتها 

مرلريرار و مرقرابرل  51.2الم تر يا على رأ  العمل لتبل  

مليار و في العرام السرابرق. وبرلر  إجرمرالري الرمربرالر   51.7

مليار و بار تاع نسبتره  25المصروفة على المستتيديا نحو 

فرري الررمرئررة عررا الررعررام الررمررالرري السررابررقر وار ررتررم عرردد  1.1

ألرف  225.7في المئة لريربرلر   1.1المتقاعديا األحياء بنسبة 

فري  1..متقاعدر وار تم عــدد المتقاعديــا المتوفيا برنرسربرة 

ألرف مرترقراعردر وار رترم عردد  ..719المرئرـرـرة لريربرلر  نرحرو 

 557في المئة ليربرلر  نرحرو  2.9المستتيديا ما الورثة بنسبة 

 ألف مستتيد. 

  

وار تم عدد المن آت الخاصة الرمر رترر رة فري نرظرام  

التأمينات االجتماعية )المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعريرة( 

ألرف مرنر رأةر فري  ..527في المئة ليبل  حوالري  9.7بنسبة 

فري الرمرئرة  5.1حيا انختض عدد المن آت الحكومية بنسربرة 

من أة. وار تم عدد الم تر يا الم موليا بنرظرام  7257ليبل  

فري الرمرئرة  1.2م بنسبرة 5172التأمينات االجتماعية في عام 

 55.1مليون م رتررك مرقرارنرة برحروالري  55.5ليبل  حوالي 

مليون م ترك في العام السابق. وار تم عدد الم تر يا عرلرى 

مرلريرون  71.5في المئة ليبل  حروالري  1.1رأ  العمل بنسبة 

مرلريرون م رتررك فري الرعرـرام  ..8م ترك مقرارنرة برحروالري 

 السابــق.

 ال كان والقوى ال املة 

   ير  قديرات منتصف العام لتعداد السكران الصرادرة  

عا الهيئة العامة لإلحصراء فري الرمرمرلركرة إلرى برلرو  سركران 

مليون نسرمرة برنرمرو  27.2م نحو 5172المملكة منتصف عام 

 21.9في المئة عا العام السرابرق الرمرقردر برنرحرو  5.5نسبته 

في المئة  1.مليون نسمةر شكل السكان السعوديون منهم نحو 

 مليون نسمة(. 57.7)

 

ويتوزع سكان المملكة حس  الجنس بناًء على نرترائرج  

فري الرمرئرة  7..2م بما نسبرتره 5172 قديرات منتصف العام 

رل  52.8  ورر و في المئرة إنران مرا جرمرلرة السركرانر وشركل

في المئرة واإلنران  21.5السكان السعوديون الي ور ما نسبته 

في المئة ما إجمالي السعودييار بيرنرمرا شركرل  58.9ما نسبته 

فري الرمرئرة  9.7.السكان الي ور غير السعودييا مرا نسربرتره 

في المئة ما إجمالي  27.8واإلنان غير السعوديات ما نسبته 

 غير السعودييا.

 

وما حيث  روزيرم سركران الرمرمرلركرة مرنرترصرف عرام  

م حس  المناطق اإلداريةر احتلت منطقة مكة المكرمرة 5172

فري  52.1مليرون نسرمرة وبرنرسربرة  9.7المر بة األولى بنحو 

 1.8المئةر  ليها منطقة الرياض في المرر ربرة الرثرانريرة برنرحرو 

في المئةر والمنطقرة ال ررقريرة فري  52.7مليون نسمة وبنسبة 

فري  72.7مرلريرون نسرمرة وبرنرسربرة  5.9المر بة الثالثة بنحو 

المئةر أما منطقة الحدود ال مالية فقد أ ت برالرمرر ربرة األخريررة 

فري الرمرئرة مرا إجرمرالري  7.5مليون نسمة وبنسبة  1.5بنحو 

 سكان المملكة.

 

 القوى ال املة 

   ير أحدن اإلحصاءات الصادرة عا وزارة الخدمة  

المدنيرة إلرى برلرو  عردد الرعرامرلريرا فري الرقرطراع الرحركرومري 

 7.52م نرحرو 5172)سعوديون وغير سعودييا( بنهاية عام 

في المئة عرا الرعرام السرابرقر  ..1مليون عامل بزيادة نسبتها 

و بل  نسبة السعودييا العامليرا فري الرقرطراع الرحركرومري إلرى 

 في المئة. 85.5إجمالي العامليا في القطاع حوالي 

 

وبالنسبة للعامليا السعودييا في القرطراع الرحركرومرير  

ألرف  118.2م حوالري 5172فقد بل  عدد الي ور بنهاية عام 

في المئة عرا الرعرام السرابرقر وبرلر   7.5عامل بتراجم نسبته 

في المئرة  5ألف عاملة بزيادة نسبتها  5.8عدد اإلنان حوالي 

 عا العام السابق.
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أما العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي، فقد  

ألف عااما   7250م حوالي 5102بلغ عدد الذكور بنهاية عام 

في المئة عن العام الساابا ، لبالاغ عادد  552بانخفاض نسبته 

في المئة عان الاعاام  7ألف عاملة بانخفاض نسبته  72اإلناث 

 الماضي.

 

 سوق العمل 

تشير أحدث األرقام الصادرة عن لزارة الاعاما   لا   

بلوغ عدد العاملين فاي الاقاطااع الاخااد وساعاودياو  لغايار 

مليو  عام  بزيادة  0151م نحو 5102سعوديين( بنهاية عام 

في المئة. لتبلغ نسبة السعودييان  252عن العام الساب  نسبتها 

العاملين في القطاع الخاد  ل   جمالي العاملين فاي الاقاطااع 

 في المئة. 0151حوالي 

 

لبالنسبة للعاملين السعوديين في القطاع الخاد، بالاغ  

مالاياو  عااما   055م ناحاو 5102عدد الذكور بناهااياة عاام 

في المئة عن العاام الساابا ، لبالاغ عادد  5152بارتفاع نسبته 

فاي الامائاة  2مليو  عاملة بارتفاع نسبتاه  152اإلناث حوالي 

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمناطق الرئيسة

—————————————————————————

103989931030354320702536106148131051514721129960سعوديون

68673323200507100678397076815331464310391458غير سعوديين

172663251350405030770375176916281382979031521418اإلجمالي

311135296318607453309314294585603899اإلجماليعدد المواليد

64876428111076876640543425109830اإلجماليعدد الوفيات

18545318640302718561120884617081412916987سعوديون

8337677205849854352619037487165158906889غير سعوديين

1019220810698791126208713992201042465611823876اإلجمالي

6.033.311.85.333.811.5سعوديون

0.62.00.70.32.00.5غير سعوديين

3.022.36.02.421.45.6اإلجمالي

71762945095711685867092564687771178033سعوديون

361253603772162350643496170025غير سعوديين

75375448699412407487443205037381248058اإلجمالي

1136902413073154997512393644995901738954سعوديون

8301552169812847136486815541553108836864غير سعوديين

943845458288510021339654900992091810575818اإلجمالي

4160159874758843307625649563اإلجماليموظفو القطاع المصرفي

—————————————–— ————————————–——

السكان

موظفو القطاع الحكومي

موظفو القطاع الخاص

2015

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل، مؤسسة النقد العربي السعودي.

جدول رقم 2-10 : مؤشرات مختارة عن السكان والقوى العاملة في المملكة

المشتغلون

2014

معدالت البطالة )%(
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عا العام السابق. أما بالنسبة للعامليا غير السعودييار فقد بل  

مرلريرون عرامرل  9.1م حروالري 5172عدد الي ور بنهاية عام 

في المئةر  مرا برلر  عردد  ..5بار تاع عا العام السابق نسبته 

مليون عاملة بانختاض عرا  1.5اإلنان غير السعوديات نحو 

 في المئة. 9.5العام السابق نسبته 

 

وبل  إجمالي عدد الباحثيا عا عمرل فري نرهرايرة عرام  

مليون مواطا ومواطنه شكل اإلنان مرا  5.7م حوالي 5172

في الرمرئرةر وحسر  الرمرنراطرق اإلداريـرة  رر رز  82.7نسبته 

غالبيــة البـاحثيــا عا العمــل فـي  ل مـرا مرنرطرقرـرـرة مركرـرة 

المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة ال رقية حيث شركرلروا مرا 

في المرئرة عرلرى  72.9في المئة و 78في المئة و 51.5نسبته 

 التوالي. 

 

 البطالة

  ير أحدن البيرانرات الصرادرة عرا الرهريرئرة الرعرامرة  

فري  2.1لإلحصاء إلى انختاض معدل البطالة في المملكة ما 

فري  ..2م إلى 5175المئة ما إجمالي القوى العاملة في عام 

م. وبلغت نسبة السعوديريرا الرعراطرلريرا 5172المئة خ ل عام 

في المئة ما إجمالي الرقروة الرعرامرلرة  77.2عا العمل حوالي 

فري الرمرئرة فري الرعرام السرابرق.  77.1السعودية مقارنةً بنسبة 

فري الرمرئرة مرا  2.2وسجل معدل بطالة السعودييا الري رور 

إجمالي قوة العمل للي رور السرعروديريرار بريرنرمرا برلرغرت نسربرة 

في الرمرئرة مرا  22.9السعوديات العاط ت عا العمل حوالي 

إجمالي قوة العمل النسائية السعودية. أما نسبة العاطليرا غريرر 

في المئة ما إجمالي القروة الرعرامرلرة  1.2السعودييا فقد بلغت 

 غير السعودية في المملكة.

 

 مؤس ات اإلقراض المتخصصة

استمرت مؤسسات اإلقراض المتخصصة فري  رقرديرم  

القروض التي  سهم في  حقيق األهداف الترنرمرويرة لرلرمرمرلركرةر 

حيث بل  إجمالي القروض التي قدمتهرا مرؤسرسرات اإلقرراض 

 1..51م نحو 5172المتخصصة مني إن ائها حتى نهاية عام 

مليار ور وبل  إجمالي مروجرودات  رلرك الرمرؤسرسرات نرحرو 

في الرمرئرة عرا نرهرايرة  2.5مليار و بار تاع نسبته  22.2.

م بل  المنصرف الترعرلري مرا 5172العام السابق. وخ ل عام 

مليار و بار تاع نسربرتره  ..8.قروض هيه المؤسسات نحو 

في المرئرة عرا الرعرام السرابرقر وبرلر  حرجرم  سرديردات  78.9

فري  29.2مليار و برار رتراع نسربرتره  ..52القروض نحو 

المئة عا العام السابقر فبل  رصيد القروض القائمة في نهرايرة 

 72.7مليار و برار رتراع نسربرتره  227.2م نحو 5172عام 

 في المئة عا نهاية العام السابق.

 

 صندوق التنمية الصناعية ال  ودي

بل  المنصرف الرترعرلري مرا الرقرروض الرتري قردمرهرا  

م نرحرو 5172صندوق التنمية الصناعية السعودي خ ل عام 

فري الرمرئرة عرا الرعرام  ..2.مليار و بار تاع نسبرتره  8.5

مرلريرار و  2.9السابقر وبل  حجم  سرديرد الرقرروض نرحرو 

فري الرمرئرة عرا الرعرام السرابـرـرق. وبرلر   58.7بار تاع نسبته 

م حروالري 5172إجمالـي القــروض القائمــة بنهرايـرـرة عـرـرام 

فري الرمرئرة عرا الرعرام  9.7مليار و بار تاع نسبرتره  22.5

 السابق.

 

 صندوق التنمية ال قار ة

م نرحرو 5172بل  إجمالي القروض القائمة بنهاية عام  

في المئة مقارنةً بنهاية  72.7مليار ور بار تاع نسبته  758

م قرروهراً 5172العام السابق. وقد قدم الصندوق خ ل عرام 

 29.2مليار ور بار تاع نسربرتره  51.2بلغت قيمتها حوالي 

في المئة عا العام السابق. وبلغت  سديردات الرقرروض خر ل 

فري  52.2مليار و بار تاع نسبته  ..2م حوالي 5172عام 

 المئة عا العام السابق.

 

 صندوق التنمية الزراعية

انختض إجمالي الرقرروض الرتري صررفرهرا صرنردوق  

في المئة لتبل   8.5م بنسبة 5172التنمية الزراعية خ ل عام 

مليون و خر ل الرعرام  858مليون و مقارنةً بنحو  955

في المئرة مرقرارنرةً  7.2السابقر وار تم  سديد القروض بنسبة 

مرلريرون و. ووصرل  1.9بالعام السابق لتصل إلى حوالري 

 9.1م إلى حروالري 5172إجمالي القروض القائمة بنهاية عام 

فـي الرمرئرـرـرة عـرا الرعرام  1.8مليــار ريــال بار تــاع نسبتــه 

 السابــق. 

 

 صندوق االستثمارات ال امة

ار تم إجمالي المنصرف التعلي ما قروض صنردوق  

في المئرة  5..7م بنسبة 5172االستثمارات العامة خ ل عام 

مليار و. وبل   سديرد  ..79مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 

في الرمرئرة  81.5مليار و بار تاع نسبته  2.7القروض نحو 

مقارنةً بالعام السابق. وبل  رصيد القروض القائمة بنهاية عرام 

مليار ور بار رتراع عرا نرهرايرة الرعرام  712.8م نحو 5172

 في المئة. 72.1السابق نسبته 
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 البنك ال  ودي للت لي  واالد ار 

بل  إجمالي المنصررف الرترعرلري مرا قرروض الربرنرك  

 72.2م حوالي 5172السعودي للتسليف واالدخار خ ل عام 

في المئة عا العام السابق.  8..5مليار ور بانختاض نسبته 

مرلريرار و برار رتراع نسربرتره  9.2وبل   سديد القروض نحو 

في المئة عا الرعرام السرابرق. وبرلر  رصريرد الرقرروض  5..2

مرلريرار ور  57.8م نرحرو 5172القائمة حتى نرهرايرة عرام 

 في المئة. 72.2بار تاع عا نهاية العام السابق نسبته 

 

 برنامجا القروض المحلية واإلعانات

بل  إجمالي المنصرف التعلي ما بررنرامرج الرقرروض  

مليون و مرر رترعرا  127.2م نحو 5172المحلية خ ل عام 

في المئة عا العرام السرابرق. وبرلر  الرمرسردد مرا  59.5بنسبة 

مليون و محققاً انرخرتراهراً نسربرتره  555.5القروض حوالي 

في المئة عا الرعرام الرمراهري. وخر ل الرعرام الرمرالري  72.2

 72قررهراً مرنرهرا  25م(  م اعتماد 5172هـ ).7521/752

قررهراً فري مرجرال  75قرهاً في مجال الم اريم الصحيةر و

 البرامج التعليمية والتدري  األهلي.

 

وبل  مجموع اإلعانات المصروفة خ ل العام المرالري  

مرلريرار و. حريرث  ..2م( حوالي 5172هـ ).7521/752

مليون ور وبرلرغرت  2..721بلغت إعانة ال عير المستورد 

مليون ور وبلرغرت إعرانرة حرلرير   7955.1إعانة األع ف 

مليون ور وبلغت إعانة المردار  األهرلريرة  725.8األطتال 

 مليون و. 7.2مليون ور وبلغت إعانة األرز  72.9

 

 اإلصالحات الهيكلية و هم القرارات االقتصاد ة

استمراراً للجهود التي  بيلها المملكة في سربريرل رفرم  

 تاءة األداء االقتصادي و حقيق االستغر ل األمرثرل لرلرمروارد 

م صدور عردد مرا األوامرر 5172المتاحةر فقد  م خ ل عام 

الملكية وقرارات مجلرس الروزراء الرهرادفرة لر رسرترمررار فري 

 طوير االقتصاد السعودي  ما  م إنجاز عردد مرا الرخرطروات 

التطويرية في مجال هيكلة االقتصراد السرعرودي. وفريرمرا يرلري 

 أبرزها:

 األوامر الملكية

 إلغاء عدد ما أجهزة الدولة وهي: -

 ( اللجنة العليا لسياسة التعليم .7   

 ( اللجنة العليا للتنظيم اإلداري .5   

 ( مجلس الخدمة المدنية .2   

 ( الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .5   

 ( مجلس التعليم العالي والجامعات .2   

 ( المجلس األعلى للتعليم ..   

 ( المجلس األعلى ل ؤون البترول والمعادن .1   

 ( المجلس االقتصادي األعلى .9   

 ( مجلس األما الوطني .8   

( المجلس األعلى لمدينة الملك عبدهللا للطاقة اليرية 71 

 والمتجددة .

 ( المجلس األعلى لل ؤون اإلس مية .77 

 ( المجلس األعلى ل ؤون المعوقيا .75 

 

إن اء مجلس ال ؤون السياسية واألمنية ومجلس ال ؤون  -

 االقتصادية والتنمية.

صرف را   شهريا أساسيا لجميم موظتي الدولة  -

 السعودييا ما مدنييا وعسكرييا.

صرف مكافأة شهريا لجميم ط   وطالبات التعليم  -

 الحكومي داخل المملكة وخارجها.

صرف معاش شهريا للمتقاعديا على نظام المؤسسة العامة  -

 للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

  عديل سلم معاش الضمان ال هري. -

 صرف مكافأة را   شهريا لمستتيدي الضمان االجتماعي. -

صرف مكافأة إعانة شهريا للمعاقيار وهم قوائم االنتظار  -

 للمعاقيا إلعانة المعاقيا اعتباراً ما  اريخه.

صرف مبل  ملياري ريـال دعماً للجمعيات المرخصة  -

 بوزارة ال ؤون االجتماعية.

 دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبل  مئتي مليون ريـال. -

 قديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها  -

 مقداره ع رة م ييا ريـال لكل جمعية.

دعم جميم األندية الرياهية المسجلة رسمياً بع رة م ييا  -

و لهندية ما الدرجة الممتازةر وخمس م ييا و 

لهندية ما الدرجة األولىر ومليوني و لهندية الرسمية 

 الباقية. 

اعتماد مبل  ع ريا مليار ريـال لتنتيي خدمات الكهرباء  -

 والمياه في مخططات المنح في جميم مناطق المملكة. 

  

 قرارات مجلس الوزراء

الموافقة على إعادة  ر ي  األجهزة التي   رف عليها  -

 وزارة المالية أو  ر بي بها  نظيمياًر على ما يلي:

يكون ار باط البنك السعودي للتسليف واالدخار بوزارة   (7  

ال ؤون االجتماعيةر ويرأ  مجلس إدار ه وزير 

 ال ؤون االجتماعية.
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يكون ار باط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة   (5  

 المدنيةر ويرأ  مجلس إدار ها وزير الخدمة المدنية.

يكون ار باط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة   (2  

والصناعةر ويرأ  مجلس إدار ه وزير التجارة 

 والصناعة.

يكون ار باط صندوق التنمية الزراعية بوزارة    (5  

 الزراعةر ويرأ  مجلس إدار ه وزير الزراعة.

يكون ار باط صندوق االستثمارات العامة بمجلس  (2  

ال ؤون االقتصادية والتنميةر ويرأ  مجلس إدار ه 

 رئيس مجلس ال ؤون االقتصادية والتنمية.

( التأ يد على نقل أي ن اط له صلة بالجانر  االقرترصرادي .  

 ما وزارة المالية إلى وزارة االقتصاد والتخطيي. 

 

الموافقة على قيام وزارة الرمرالريرة برإقرراض الرمر رروعرات  -

 التندقية والسياحية.

الموافقة عرلرى أن يربراشرر صرنردوق االسرترثرمرارات الرعرامرة  -

اختصاصات الجمعية العامة العادية وغيرر الرعراديرة الرواردة 

 في النظام األسا  ل ر ة المياه الوطنية.

 الموافقة على  ختيض أسعار وقود الطائرات. -

 الموافقة على  نظيم االر باط بعقود الم روعات. -

 الموافقة على  نظيم الهيئة السعودية للمحاميا.  -

الموافقة على  نظيم المر ز السرعرودي العرترمراد الرمرنر رآت  -

 الصحية.

الموافقة على  وحيد مكافأة أعضاء مجالس اإلدارة لرجرمريرم  -

 المؤسسات والهيئات واألجهزة الحكومية.

الموافقة على القواعد التي  نظم و حكم الرقابرة عرلرى  رلرقري  -

 الجهات الحكومية هبات و برعات.

الموافقة على  نظيم صندوق ال هداء والمصابيرا واألسررى  -

 والمتقوديا.

الموافقة على  وقيم م روع ا تاقية  أسيس البرنرك اآلسريروي  -

 ل ستثمار في البنية التحتية.

الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني لتتح فرع له فري  -

 المملكة.

الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامم الغ ل ومطاحا  -

الدقيق ب راء  ميات القمح المنتج محلياً لرلرمروسرم الرزراعري 

هـ( التي  زيد على الكمية الرمرصرر  .7521/752الحالي )

 بها.

الموافقة على إن اء برنامج وطني باسم )البرنامرج الروطرنري  -

 لدعم إدارة الم روعات في الجهات العامة(.

الموافقة على إهافة عقوبة الت هير إلى العقوبرات الرمرقرررة  -

في  ل ما: نظام خدمة حجاج الداخلر ونظام نقل الرحرجراج 

إلرى الرمررمرلركررة وإعراد رهررم إلرى بر دهرمر و ررنرظريررم خردمررات 

المعتمريا وزوار المسجد النبروي ال رريرف الرقرادمريرا مرا 

خارج المملكةر وال ئحة التنظيمية لمنم غير السعودييا مرا 

التعامل في مجال إسكان الحرجراج والرمرعرترمرريرا والرزوارر 

ء وقواعد  أدي  أفراد طوائف المطوفريرا والرو ر ء واألدالل 

 والزمازمة.

الموافقة على ال ئرحرة الرترنرظريرمريرة )الرجرديردة( لرترأشريررات  -

 األعمال المؤقتة والموسمية.

 الموافقة على  نظيم الهيئة السعودية للمقاوليا. -

الموافقة على إن اء برنامج وطني لرترطرويرر قرطراع الرثرروة  -

 السمكية في المملكة.

الموافقة على ا تاقية  نظيم نقل البضائم على الطرق البرريرة  -

 بيا الدول العربية.

الموافقة على  عديل أسعار منتجات الطاقةر  عرفة استهر ك  -

الكهرباءر  سعيرة بيم المياه واالر رتراق برخردمرات الصررف 

 الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.

 الموافقة على  نظيم هيئة  وليد الوظائف ومكافحة البطالة.  -

الموافقة على إلغاء )مر ز األداء لقيا  األجهزة الحكومية(  -

وإن اء مر ز وطنري لرقريرا  أداء األجرهرزة الرعرامرة براسرم 

 )المر ز الوطني لقيا  أداء األجهزة العامة(. 

الموافقة على   كيل لجنة دائرمرة فري مرقرر الرهريرئرة الرعرامرة  -

للطيران المدني   عنى باألخطار المحدقة بالطريرران الرمردنري 

 في مناطق النزاع المسلح.

الموافقة على إن راء الرهريرئرة الرعرامرة لرلرمرنر رآت الصرغريررة  -

 والمتوسطة.

الررمرروافررقررة عررلررى  ررحررويررل مصررلررحررة اإلحصرراءات الررعررامررة  -

 والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لإلحصاء.

الموافقة على التر يبات التنظيمية لمر ز اإلنجراز والرتردخرل  -

 السريم. 

 الموافقة على نظام جديد لل ر ات. -

الموافقة على اعتماد مبل  سنوي في ميزانية الهيرئرة الرعرامرة  -

للطيران لدعم الخطوط اإللزامية المنختضة الرحرر رة الرتري 

   حددها الهيئة العامة للطيران المدني.

 الموافقة على نظام رسوم األراهي البيضاء. -

الموافقة على ال ئحة التنتييية لنظام نزع ملركريرة الرعرقرارات  -

 للمنتعة العامة ووهم اليد المؤقت على العقار. 

الموافقة على إيقاف زراعة األع ف الخضراء فري مردة ال  -

  تجاوز ث ن سنوات.

الموافقة على  طبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة على  -
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الجمعيات الخيرية التي  رغ  في افتتا  مؤسسات صرحريرة 

 خيرية. 

 الموافقة على  أسيس نظام الهيئة العامة لهوقاف. -

 الموافقة على  عديل  نظيم هيئة  قويم التعليم العام.  -

الموافقة على عدد مرا اإلجرراءات فريرمرا يرخرص اإلر را   -

 بالطائرات للموظتيا المدنييا والعسكرييا وما في حكمهم.
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ٍ  لالا   السيولة الكلية في النظام المصرفي متوفرة بشكل كاا

الرغم من انخفاض المتوسط اليومي لعمليات اتفااياياات دلاادة 

م 5102مالاياار ي فاي لاام  7246الشراء المعاكا  دلا  

مليار ي للعام السابق، في حين انخفا   6.42مقارنة بنحو 

المتوسط اليومي لعمليات اتفاييات دلادة الشاراء لاياصال دلا  

مليون ي للعام السابق.  020مليون ي مقارنة بحوالي  .8

واساتامارت الامااؤساساة فاي داادار سةوناات ماؤسااساة الاناقااد 

مليار ي لل  سساا   8للمصارٍ التجارية بحجم يصل دل  

م. كما سبقت المؤسسة للا  احاتاساا  5102سسبولي في لام 

فاي  1.تسعيرة سةونات مؤسسة النقد دون تغيير لل  سساا  

المئة من سعر العائد لل  الودائع بين المصاارٍ فاي الساو  

( وةلك لتشجاياع الاماصاارٍ لالا  تاو ايا  SIBIDالمحلية )

 السيولة نحو اإليراض.

 

 نمو عرض النقود

(،        0سجل لرض الاناقاود باتاعاريافااتا  الاماخاتالافاة )ن 

م نمواً بنسب  سيال ماماا كاانات 5102( في لام 3(، و)ن5و)ن

(، وهاو 3للي  في العام السابق. حيث سجل لرض النقود )ن

األداة األوسع لقيا  السيولة المحلية )ويساما  سيًااً لارض 

النقود بتعريف  الواسع ويتكون مان الاناقاد  اارص الاماصاارٍ 

فاي  547ود مالي الودائع لدى المصارٍ(، ارتفاالااً نساباتا  

تاريالاياون ي فاي  046مليار ي( ليصل دل   2246المئة )

مالاياار  0.245في المئة ) 0048م، مقارنةً بنسبة 5102لام 

م. كما حافظت الودائع المصرفياة، الاتاي 5102ي( في لام 

في المئة من لرض الاناقاود باتاعاريافا  الاواساع  8142شّكلت 

استمرت مؤسسة النقد الاعارباي الساعاودي فاي ددارة  

وتنفيذ السياسة النقدية للمملكة التي تهدٍ دل  تحقيق استاقارار 

سعر ارٍ الريال، والمحافظة لل  سالمة وماتااناة الاناظاام 

المالي للقيام بدوره المهم في االيتصاد. ويد حاظاي االياتاصااد 

م بالسيولة الكافاياة لاتالاباياة ماتاطالاباات 5102الوطني في لام 

التمويل المتجددة في النشاط االيتصادي فاي لال الاماحاافاظاة 

لل  استقرار العملة الوطنية لند سعر ارفها الرسمي البالا  

رياالً للدوالر األمرياكاي، واساتاقارار وماتااناة الاناظاام  3462

 المالي بشكل لام.

 

 أدوات السياسة النقدية

م باتاوفار 5102اتسم االياتاصااد الاوطاناي فاي لاام  

السيولة المالية المالئمة لتمويل سنشطت  المختلفة لالا  الارغام 

من تأثر السيولة بترا ع اإلنفا  الحاكاوماي، واناخافااض ناماو 

مطلوبات المصارٍ من القطاع الخاص، وزيادة لجز ميزان 

المدفولات للقطاع الخاص. ولذلك ترا ع معدل ناماو لارض 

م 5102في المائاة فاي لاام  0048النقود بتعريف  الواسع من 

م. وحافظت ماؤساساة الاناقاد 5102في المئة في لام  547دل  

العربي السعودي من  الل سياستها النقدية لل  ماعادل لاائاد 

اتفاييات دلادة الشراء دون تغيير لن العام السابق لاناد نساباة 

في المئة، مع رفاع ماعادل لاائاد اتافااياياات دلاادة الشاراء  5

في المئة. كاماا سباقات  1421في المئة دل   1452المعاك  من 

المؤسسة متطلبات االحتياطي النظامي لالا  ودائاع الاعاماالء 

في المئة للودائاع الازماناياة  2للمصارٍ دون تغيير لند نسبة 

في الامائاة لالاودائاع تاحات الاطالاب. ولالات  6واالد ارية، و

 ال  و ات النقدية                

)ن3()ن2()ن1(

)2+1()4+3()6+5(

————————————————————————————————

) 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () 6 () 7 (

201111992964105676098530544110664271571361223563

201213314675397088711532442812115431822111393754

2013143169857280100044934503513454851996641545149

2014153777989174114295139874315416941876611729356

2015169328976231114555943450115800601940361774096

*  تتكون من ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل إعتمادات مستندية،  والتحويالت القائمة،  وعمليات إعادة الشراء ) الريبو( التي نفذتها المصارف  

مع القطاع الخاص.

نهاية السنة

جدول رقم 3- 1 : عرض النقود

)مليون لاير(

 الودائع األخرى 

شبه النقدية*

الودائع الزمنية 

واالدخارية

الودائع تحت 

الطلب

النقد المتداول 

خارج المصارف



 34 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  التطورات النقدية

 . 5163مليار لاير( فيي ايا   2455في المئة ) 6251نسبتها 

وسجلت الودائع الزمنية واالدخارية من إجمالي ارض النقيود 

 ، ميقيارنية 5162في اليميئية فيي ايا   5352( ما نسبته 4)ن

في المئية فيي اليعيا  السيابيل. وسيجيليت اليودائيع  5456بنسبة 

األخرى شبه النقدية المكونة من ودائع اليميقيييمييين بياليعيمي ت 

األجنبيية واليودائيع ميقيابيا اايتيميادات مسيتينيديية و يميانيات 

وتحوي ت قائمة، وامليات إاادة الشراء )الريبو( التي نفذتيهيا 

فيي اليميئية    453المصارف مع القطاع الخاص، ارتفاااً نسبته 

  مقارنةً بيانيخيفياض نسيبيتيه 5162مليار لاير( في اا   153) 

  )الجداول رقم 5163مليار لاير( في اا   65في المئة ) 151

 (.5-4و 6-4والرسمان البيانيان رقم 4-4و 5-4و 4-6

 

من ناحية أخرى، سيجيليت أدوات السيييولية اليرئيييسية  

( 6األخـرى ممثلـةً بعر ي النقــود بتعريفيهمـا الضيقيييـين )ن

(، اللذين يشم ن ودائع أكثر سيولة نسبياً معدالت نيميو 5و )ن

(، الذي يشما الينيقيد 6 . فقد سجا )ن5162 ئيلة خ ل اا  

نقطية ميئيويية( ايلي   155( )أقا من العا  الما ي بنحو 4)ن

مليار لاير( فيي  5155في المئة ) 651معدل نمو  ئيا نسبته 

فييي الييمييئيية             6553 ، مييقييارنيية بييزيييادة نسييبييتييهييا 5162اييا  

 . وارتيفيع ميعيدل نيميو 5163مليار لاير( في ايا   65451) 

ملييار لاير(  6151في المئة ) 553النقد خارج المصارف من 

مليار لاير( فيي  6251في المئة ) 6156  إل  5163في اا  

  . 5162اا  

  

ويظهر تحليا الودائع المصيرفييية اسيتيحيواا اليودائيع  

تحت الطلب ال  النصيب األكبر من إجمالي ايرض الينيقيود 

 ، ميقيابيا 5162في المئة فيي ايا   2251( حيث بلغت 4)ن

 ، كما تقلص حجم هذه الودائع 5163في المئة في اا   2555

  5162ميليييار لاير( فيي ايا   6551في المئة ) 654بنسبة 

مليييار لاير( فيي  64651في المئة ) 6253مقارنة بنمو نسبته 

 151العا  السابل. ونمت الودائع الزمنية واالدخارية بيميعيدل 

 ، ميقيابيا دييادة 5162مليار لاير( في اا   4253في المئة )

نهاية السنة
النقد المتداول 

خارج المصارف

الودائع تحت 

الطلب
)ن1(

الودائع الزمنية 

واالدخارية
)ن2(

الودائع األخرى 

شبه النقدية
 )ن3(

—————————————— —————————— ———————

201125.620.921.62.415.40.413.3

201211.017.616.66.213.616.013.9

20137.513.712.86.411.19.610.9

20147.415.414.215.614.66.0-11.9

201510.11.3-0.29.02.53.42.6

جدول رقم 3- 2 : معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

)نسب مئوية(
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م، وحيَّاد 5102لــام   مليــار ريــال في 861األ ــرى نحــو 

 80845سثره لجز ميزان المدفولات للقطاع الخااص باناحاو 

م 5102مليار ي لتصبح الزيادة في لرض النقود فاي لاام 

م البيـاناي ـوالرس 2-3مليار ي. )الجــدول ريــم  2246نحو 

 (.  3-3ريـم 

 

 القاعدة النقدية و ضاعف النقود

تعد القالدة النقدية المقيا  األ ياق لاحاجام الساياولاة  

وتتكون القالدة النقدية من النقد المتداول  اارص الاماصاارٍ، 

والنقد في اناديق المصارٍ، د افة دل  ودائاع الاماصاارٍ 

فاي  747لدى مؤسسة النقد. ويد نمت القالدة النقادياة باناساباة 

المتداول  ارص الماصاارٍ والاودائاع تاحات الاطالاب، زياادةً 

في المئة في  0245في المئة مقارنة بزيادة  نسبتها  145نسبتها 

( 0م. وانخف  نصيب الودائع تحت الطلب في )ن5102لام 

فاي  742.م مقارنة بنسبة 5102في المئة في لام  245.دل  

(، الذي يشامال الاودائاع 5المئة في العام السابق. كما سجل )ن

في الامائاة  542الزمنية واالد ارية األيل سيولة، زيادةً نسبتها 

في المئة في لام  0247م مقارنة بزيادة نسبتها 5102في لام 

فاي  7740( مان 3( دلا  )ن0م. وانخفًت نسبة )ن5102

م، 5102في المئة فاي لاام  7247م دل  5102المئة في لام 

في المئة  840.( بوايع 3( دل  )ن5في حين لم تتغير نسبة )ن

 (. 2-3)الجدول ريم 

 

    ال وا ل الس  ية   عرض النقود    ريفه الواسع   

( بشاكال  ائايال 3ارتفع معدل نمو لرض النقود )ن 

م نتيجة ارتفاع التأثير السالاباي لاعاجاز مايازان 5102لام   في

 742.فاي الامائاة ) 0142المدفولات للقطاع الخاص بنسباة 

مليار ي ، وكاذلاك اناخافااض ناماو  80845مليار ي( دل  

فاي  0546مطلوبات المصارٍ من القطاع الاخااص باناساباة 

مليار ي، وانخفااض ناماو  00246مليار( دل   0748المئة )

في الامائاة   342اافي اإلنفا  الحكومي المحلي بالريال بنحو 

م. 5102لاام   مليار ي في 62.47مليار ي( دل   5746) 

وبذلك تصبح القيمة اإليجابية في زيادة لرض النقود مان كال 

من اافي اإلنفا  الحكوماي الاماحالاي باالارياال وماطالاوباات 

المصارٍ من القطاليان الاخااص و الاعاام وااافاي الاباناود 

ن2/ ن3ن1/ ن3السنة

——————————

201162.287.2

201263.686.9

201364.787.1

201466.189.1

201564.689.1

جدول رقم 3- 4 : معـدالت نقديـة

 )نسبة مئوية(

20112012201320142015

———————————————

9.89.69.38.99.5 النقد المتداول خارج المصارف

90.290.490.791.190.5 مجموع الودائع

52.454.155.557.255.0 الودائع تحت الطلب

25.023.322.323.124.5 الودائع الزمنية واالدخارية

12.813.112.910.910.9 الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0 عرض النقود )ن3(

جدول رقم 3- 3 : مكونات عرض النقود

)األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفترة(
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م ماقاارناة باارتافااع 5102مليار ي( في لاام  0.47المئة )

 م.5102مليار ي( في لام  .574في المئة ) 0142نسبت  

 

وسجل النقد المتداول  ارص المصارٍ ارتفالاً نسبت   

م ماقاارناة 5102مليار ي( في لام  0242في المئة ) 0140

مالاياار ي( فاي لاام  0147فاي الامائاة ) 642بنماو نسابا  

م، كما سن نصيب  من القالدة النقدياة ساجال ماا نساباتا  5102

رسم بياني رقم 3-3

العوامل السببية للتغير في ) ن3 (

 

   

   

   

   

    

    

                    

 ا   ا نفا  ال  و   الم     الريا   يا   

-    

-   

-   

-   

-   

 

                    

ع    ي ا   د وعات الق ا  ال ا   يا   

 

  

  

  

  

   

   

   

   

                    

ال  ير       و ات الم ا      الق ا  ال ا   يا   

-   

-   

-   

-   

-   

 

   

   

                    

 ا   ال نود ا  ر   يا   

 

  

   

   

   

                    

       ا   ا  ر ع   عرض النقود   يا   

201320142015
—————————

151.4184.244.7التغير في ن3

العوامل السببية

950.7785.3758.6صافي اإلنفاق الحكومي المحلي  بالريال*

124.5132.6115.7التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

-4.51.77.0التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

-919.2-832.8-722.4العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص **

97.596.6-206.0صافي البنود األخرى

151.4184.244.7المجموع

جدول رقم 3- 5 : العوامل السببية للتغير في عرض النقود )ن3(

 *     اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقصاً اإليرادات المحلية بالريال.

 **   تقديرية.

 ) مليار لاير (
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فاي  2242م ماقاارناة باناساباة 5102في المئة في لام  2745

المئة في العام السابق. ومن  هة س رى، سلهرت احتياطاياات 

مالاياار  .774فاي الامائاة ) 3042المصارٍ انخفا اً نسبت  

فاي الامائاة        743م مقارنة باناماو نساباتا  5102ي( في لام 

 مليار ي( في العام السابق.0546)

  

وبالنسبة للمًالف النقدي، ترا ع مًالف الاناقاود  

 عفاً في  740 عفاً مقارنة بنحو  248م ليبل  5102في لام 

(. 2-3والرسم الابايااناي ريام  7-3العام السابق )الجدول ريم 

ويعزى هذا الترا ع دل  سن النمو في الودائع المصارفاياة كاان 

م ناتاياجاة 5102سيل من النمو في القاالادة الاناقادياة فاي لاام 

لترا ع اإلنفا  الحكومي وزيادة العجز في ميزان مادفاولاات 

 القطاع الخاص. 

 

 ا ت اهات الموسمية ل نقد الم داو   ا ج الم ا  

لادة ما يسجل النقد المتداول  اارص الاماصاارٍ فاي  

المملكة سلل  معدالت   الل مناسبتين دسالميتين مهمتيان هاماا 

شهر رمًان المبارك وموسم الحا  والالاذيان ااادفاا الارباع 

الثالث والرابع من السنوات الميالدية القليلة الما ية، ويتًح 

هذا من بياناات الساالاسال الازماناياة لالاناقاد الاماتاداول  اارص 

(. وياد 2-3والرسم البياني ريم  6-3المصارٍ )الجدول ريم 

بل  الطلب لل  النقد المتداول  ارص الاماصاارٍ ةروتا  فاي 

مليار ي في شهر يوليو )الموافاق  06840م لند 5102لام 

 02748هـ(. وسجل سدن  مستاوى لا  لاناد 0237شوال  02

ربيع ثااناي  01م )الموافق 5102مليار ي بنهاية شهر يناير 

فاي الامائاة  0343هـ(. وارتفع هذان المستويان بنسبة  0237

 في المئة مقارنة بالعام السابق. .64و

 

مضاعفالقاعدة النقديةنهاية

النقود)مليون لاير( السنة

————————————

20112108565.8

20122356295.9

20132560786.0

20142829246.1

20153014975.9

جدول رقم 3- 6 : القاعدة النقدية ومضاعف النقود

نهاية الشهر الميالدي
التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري

          الكمية             

)مليون لاير(

نهاية الشهر 

الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري

          الكمية          

   )مليون لاير(

——————————————————————————————

2011/8 1432/10/2 1294212011/1 1432/2/26 99110

2012/10 1433/12/15 1379722012/1 1433/3/8 121003

2013/7 1434/9/23 1461702013/1 1434/3/19 134148

2014/9 1435/12/6 1580712014/1 1435/3/30 145490

2015/7 1436/10/14 1790752015/1 1436/4/10 156921

جدول رقم 3- 7 : االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

———————————————————— ————————————————————
أدنى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة أعلى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خالل السنة

   

   

   

   

   

   

   

 

  

   

   

   

   

   

   

                    

القاعدة النقدية و ضاعف النقود       س   يان      

القاعدة النقدية  ضاعف النقود

 ضاعف النقود
القاعدة النقدية
   يا    
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 المسح النقدي

مازال النظام المصرفي السعودي يوياً وماتايانااً لالا   

الرغم من االنخفا ات في المركز الاماالاي الاماوحاد لالاناظاام 

(، .-3المصرفي السعودي. فيشير المسح النقدي ) دول ريم 

 243دل  انخفاض مو ودات النظام المصرفي بأكمل  باناساباة 

تريليون ي فاي  2مليار ي( ليصل دل   55246في المئة )

 0.8فاي الامائاة ) 246م، مقارنة بارتفاع نساباتا  5102لام 

 م.5102مليار ي( في لام 

 

وانخف  اافي المو اودات األ اناباياة فاي الاماساح  

ملياار  37742في المئة ) 0546م بنسبة 5102النقدي في لام 

ملياار ي(  2045في المئة ) .04ي( مقارنة بزيادة نسبتها 

في العام السابق. لالا   اوء ةلاك تارا اع نصاياب ااافاي 

 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

                    

 
  
يا
  

ا ت اهات الموسمية ل نقد        س   يان       

الم داو   ا ج الم ا  

أدن   س و      السنة   أع    س و      السنة  

20112012201320142015
———————————————

الموجودات

21403592562004282407828753262508920صافي الموجودات األجنبية

20070862428571268779227159892283382مؤسسة النقد

133273133433136286159336225538المصارف التجارية

9377501081203121740013551601496902االئتمان المحلي

858365999127112364512562101371925مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

4755442491496285313486158مطلوبات المصارف من الحكومة

3183139585441274581638820التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

30781093643207404147842304854005822اإلجمــــالـي

المطلوبات

12235631393754154514917293561774096عرض النقود )ن3(

11879841516744164154015607061162521الودائع الحكومية**

6665637327098547909404231069205صافي البنود األخرى

30781093643207404147842304854005822اإلجمــــالــي

-22.319.710.21.812.7صافي الموجودات األجنبية

7.815.312.611.310.5االئتمان المحلي

10.616.412.511.89.2مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

16.87.162.2-10.6-23.2مطلوبات المصارف من الحكومة

-24.411.53.815.3-1.4التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

13.313.910.911.92.6عرض النقود )ن3(

-25.5-19.627.78.24.9الودائع الحكومية**

22.19.916.710.013.7صافي البنود األخرى

)مليون لاير(

*    المركز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية.          **   تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل.

)نسبة التغير المئوية(

جدول رقم 3- 8 : المسح النقدي*

)نهاية السنة(
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فاي  7.41المو ودات األ نبية دل  د مالي المو اودات مان 

م، 5102في المئة فاي لاام  7547م دل  5102المئة في لام 

وفي المقابل ارتفع نصيب المو ودات المحلية مان اإل اماالاي 

في المئاة فاي  3642م دل  5102في المئة في لام  3541من 

م. وطرس ةلك بشكل رئي  نتياجاة تارا اع ااافاي 5102لام 

المو ودات األ نبية للمؤسساة د اافاة دلا  ناماو ماطالاوباات 

 00246في المئاة ) 845المصارٍ من القطاع الخاص بنسبة 

 03547فاي الامائاة ) .004مليار ي( مقارنة بنماو نساباتا  

 (..-3مليار ي( في العام السابق ) دول ريم 

 

ومع ترا ع سسعار النفط بشكل حاد في الربع األ ايار  

م د افة دل  استمرار اإلنفا  الحكاوماي لالا  5102من لام 

مشاريع التنمية، ترا عت ودائع الحكومة لدى المؤسسة بنسباة 

م مقارنة 5102مليار ي( في لام  38.45في المئة ) 5242

مليار ي( فاي الاعاام  .14.في المئة ) 248بانخفاض نسبت  

 السابق.

 

 ات اهات س ر الفائدة

انخف  متوسط سسعار الفائدة لل  الاودائاع باالارياال  

بااايااان الاااماااصاااارٍ الساااعاااودياااة لااامااادة ثاااالثاااة سشاااهااار                         

 (SIBOR بنحو ست نقاط سسا  فاي لاام )م ماقاابال 5102

م. وفاي 5102انخفاض بنحو نقاطاة سساا  واحادة فاي لاام 

المقابل ارتفع متوسط سسعار الافاائادة لالا  الاودائاع باالادوالر 

م بناحاو تساع ناقااط 5102األمريكي لمدة ثالثة سشهر في لام 

سسا  مقابل ترا ع في العام السابق بنحو سربع ناقااط سساا . 

كما استمر الفار  بين متوسط السعرين لصالح الارياال حاياث 

م مقارنة بنسباة 5102في المئة في لام  1427سجل ما نسبت   

والارسام  8-3م ) ادول ريام 5102في المئة في لام  1461

 (.7-3البياني ريم 

 

 ت و ات س ر ال ر 

استمر سعر ارٍ الارياال الساعاودي مساتاقاًرا فاي  

ي سعودي للادوالر  3462م لند 5102السو  الفورية لعام 

األمريكي كنتيجة لسياسة المؤسسة الرامية دل  الاحافاال لالا  

استقرار سعر ارٍ الريال باماا ياحاقاق مصاالاح االياتاصااد 

(. كما لوحظ بع  التذبذبات فاي 01-3السعودي ) دول ريم 

سعر ارٍ الارياال ال ال ماقاابال الادوالر فاي ماعااماالت 

محدودة نتيجة لتكهنات باعا  الاماًااربايان باتماكااناياة تاأثار 

غايار سن تاوفار  . االيتصاد السعودي بأسعار النفط المنخفاًاة

مالاياار ي فاي  530042االحتياطيات األ نبية التي بلاغات 

م، واستمرار االيتصاد السعودي باماؤشاراتا  5102نهاية لام 

الجيدة، والتزام مؤسسة النقد بالحفال لل  سعر الصرٍ سدى 

 دل  تًائل هذه التذبذبات واستقرار سعر الصرٍ ال ل. 

أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة
المتوسط 

)لكامل الفترة(

———————————————

20123.75083.74983.7502

20133.75123.74703.7503

20143.75573.75003.7509

20153.76103.74973.7512

.Bloomberg :المصدر *

جدول رقم 3- 10 : مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في 

السوق الفورية*

   

   

   

   

   

   

   

                

ة 
ئد
فا
ال
  
 ا
س
 أ
 
س
 و
 

أس ا  الفائدة ع   الودائع        س   يان      

   ر  وس  أس ا  الفائدة ل   ة أ  الريا  والدو  

الودائع  الريا  الس ودي الودائع  الدو  

 

السنة

الودائع 

بالريال 

السعودي

 الودائع 

بالدوالر

الفارق بين أسعار 

الفائدة بالريال 

والدوالر

———————————————

20120.920.360.55

20130.950.270.69

20140.940.230.70

20150.880.320.56

جدول رقم 3- 9 : أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*

)متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشهر(

*  أسعار الفائدة بين المصارف.
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غ ـبمليار لاير( ليبببلب 23.5في المئة ) 6.3موجوداتهــا بنسبــة 

في البمبئبة  65.3ة بنمو نسبتـه ـمليار ريــال، مقارن 5582.2

 (.6-9مليار لاير( في العام السابق )جدول رقم  564.6)

 

 الودائع المصرفية

م 5862ارتفع إجمالي الودائع البمبصبرفبيبة فبي  بام  

 6389.2مليار لاير( ليبلغ نحبو  54.5في المئة ) 6.4بنسبة 

مليار  626.3في المئة ) 65.9مليار لاير، مقارنة بنمو نسبته 

، والرسمان البببيبانبيبان 5-9لاير( في العام السابق )جدول رقم 

 (.5-9، ورقم 6-9رقم 

 

وباستعراض تبطبوراا البودائبع البمبصبرفبيبة  سب    

م 5862نو ها، يال ظ انخفاض الودائع تحت الطل  في  ام 

مبلبيبار  423.5مليار لاير( لتبلغ  65.4في المئة ) 6.6بنسبة 

مليار لاير(  666.4في المئة ) 62.9لاير، مقارنة بنمو نسبته 

في العام السابق، وتراجع نصيبها المئوي من إجمالي البودائبع 

فبي  38.2م إلب  5869في المئة في نبهبايبة  بام  35.2من 

م. بينما ارتفبعبت البودائبع الب مبنبيبة 5862المئة في نهاية  ام 

مبلبيبار لاير( لبتبببلبغ  62.2في المئة ) 4.8واالدخارية بنسبة 

 ل  الرغم من تراجع مستوياا اإلنفبا  البعبام  بلب   

مشاريع التنمية االقتصادية واالجتما ية، واصلت المبصبار  

م  ببلب  مبخببتبلبب  5862البتبربباريبة ادالقبا البقببوي فببي  ببام 

األصعبد،، و بقبقبت مبعبدالا ارببا  جبيبد،، مبتبرباو ،   بار 

التراجع الحاد ألسعار النفط. ويبعب ذ كلبل لبلبدور اإل برافبي 

الذي تمارسه مؤسسة النبقبد البعبرببي السبعبودي فبي البرقباببة 

واإل را   ل  النظام المصرفي الهاد  إل  تعب يب  مبتبانبتبه 

وماللته المالية ورقي مستوياا الخدماا المصرفية والمبالبيبة 

التي يقدمها للعمالل واألنشطة االقتصادية والترارية المختلفة. 

م مبن 5862ويظهر األدال الريد للمصار  الترارية في  ام 

خالل ارتفاع نشاطها العام، وتع ي  مراك قا المبالبيبة،  بيب  

في المئة، ونبمبت البودائبع  6.3 اد إجمالي موجوداتها بنسبة 

فبي البمببئبة، وارتبفببع را  البمببال  6.4البمبصبرفبيببة ببنبسببببة 

في المئة، وكذلل ارتفعت ارببا بهبا  4.5واال تياطياا بنسبة 

 في المئة. 3.6بنسبة 

 

 المركز المالي الموحد للمصارف

م اداًل جيداً 5862 ققت المصار  الترارية في  ام  

   ا فيه مبتبانبة مبراكب قبا البمبالبيبة، فبقبد ارتبفبع إجبمبالبي 

 ال  ا  المصرفي              

20112012201320142015
———————————————

الموجودات

179174217455200366213073146238  االحتياطيات المصرفية

208723212829210691251613316710  الموجودات األجنبية

79385820769375598949124977  مطلوبات على القطاع العام

858365999127112364512562101371925  مطلوبات على القطاع الخاص

16942737274022542904  مطلوبات على مؤسسات  مالية غير نقدية

217092219918262085310477246015  موجودات أخرى

15444341734141189328321325772208768إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

11036341260608140198015755791604768الودائع المصرفية

7545079396744059227791171المطلوبات األجنبية

190140209494225855248111270964رأس المال واالحتياطيات

3091933508356924015942683األرباح

144291151135155350176451199182مطلوبات أخرى

جدول رقم 4-1 : المركز المالي الموحد للمصارف التجارية

)نهاية الفترة(

)مليون لاير(
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مليار لاير، مقارنة بارتفاع في العبام السباببق نسبببتبه  969.2

مليار لاير(، وارتفع نصيبها البمبئبوي  26.2في المئة ) 62.3

فبي  52.6م إلب  5862من إجمالي الودائع في نبهبايبة  بام 

في المئة في نهايبة البعبام السباببق.  52.6المئة، مقارنة بنسبة 

                    

                    

 

  

  

  

   

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

الودائع ح   ال ملة     ر    يا ي ر   

الودائع  ال ملة الم لية  الودائع  ال ملة ا    ية 

وبالنسبة للودائع األخرذ  به النقدية )معظمها ودائع المقيميبن 

في  6.9م بنسبة 5862بالعملة األجنبية(، فقد ارتفعت في  ام 

مبلبيبار لاير، مبقبارنبة  649مبلبيبار لاير( لبتبببلبغ  3.9المئة )

مبلبيبار لاير( فبي البعبام  65في المئبة ) 3.8بانخفاض نسبته 

-  

 

  

  

  

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

  د    مو الودائع      ر    يا ي ر   

المصرفية

  ر        د ة    ية   د ار ة     ال ل  

20112012201320142015

———————————————

أوالً : حسب النوع

641056753970857280989174976231الودائع تحت الطلب

305441324428345035398743434501الودائع الزمنية واإلدخارية

157136182211199664187661194036الودائع األخرى شبه النقدية:

136435159394170562157414160989الودائع بالعملة األجنبية

83659849128121402816284        مقابل اعتمادات مستندية

1010357014عمليات إعادة الشراء )ريبو(

1232612958162551615016749التحويالت القائمة

ياً : حسب القطاع ثان

890244998255110321612218381256308القطاع الخاص

213390262354298764353740348459القطاع العام

ثالثاً : حسب العملة

9671991101214123141814181651443778الودائع بالعملة المحلية

136435159394170562157414160989الودائع بالعملة األجنبية

11036341260608140198015755791604768إجمالي الودائع المصرفية

جدول رقم 4-2 : الودائـع المصرفيــة

)نهاية الفترة(

)مليون لاير(
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السابق، و اد نصيبها المئوي من إجمالي البودائبع فبي نبهبايبة 

فبي  66.4في المئة، مقارنة ببنبسبببة  65.6م إل  5862 ام 

 (.6-9المئة في نهاية العام السابق )رسم بياني رقم 

 

وبالنظر إلب  تبو يبع البودائبع  سب  البقبطباع، فبقبد  

في  5.2م بنسبة 5862ارتفعت ودائع القطاع الخاص في  ام 

ملبيبار لاير، مبقبارنبة  6523.6مليار لاير( إل   69.2المئة )

مبلبيبار لاير( فبي البعبام  662.3في المئة ) 68.2بنمو نسبته 

السابق، وبلغ نصبيب  ودائبع البقبطباع البخباص مبن إجبمبالبي 

في المئة، مبقبارنبة ببنبسبببة  22.6الودائع المصرفية ما نسبته 

في المئة في نهاية البعبام السباببق. وانبخبفبعبت ودائبع  22.2

 2.6فبي البمبئبة ) 6.2م ببنبسبببة 5862القطاع العام في  ام 

مليار لاير، مقارنة ببارتبفباع نسبببتبه  692.2مليار لاير( لتبلغ 

مليار لاير( في العام السباببق. وببذلبل  22.8في المئة ) 62.9

انخفض نصي  ودائع القطاع العام من إجبمبالبي البودائبع مبن 

فبي البمبئبة  56.2م إل  5869 ام  نهاية في المئة في 55.2

 م.5862 ام  نهايةفي 

 

وبالنسبة لتطوراا الودائع المصرفية  س  البعبمبلبة،  

 6.2م ببنبسبببة 5862ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في  ام 

مبلبيبار لاير،  6996.2مليبار لاير( لبتبببلبغ  52.3في المئة )

مبلبيبار لاير(  623.2في المئبة ) 62.5مقارنة ب ياد، نسبتها 

في العام السابق، واستمر نصيبها المئوي من إجمالي البودائبع 

م  ند مستبوا  فبي البعبام السباببق ببنبحبو 5862في نهاية  ام 

في المئة. اما الودائع بالعملة األجبنبببيبة، فبقبد ارتبفبعبت  48.8

مليار لاير،  636مليار لاير( لتبلغ  6.3في المئة ) 5.6بنسبة 

مليار لاير( فبي  66.5في المئة ) 2.2مقارنة بانخفاض نسبته 

العام السابق، كما استمر نصيبها من إجمالي الودائع في نهبايبة 

فبي  68.8م  ند مستوذ العام السابق الببالبغ نبحبو5862 ام 

 المئة.

 

   لو ا  المصارف  ن ال  اعين الخاص  ال ام

ارتفع إجمالي مطلوباا البمبصبار  مبن البقبطبا بيبن  

الخاص والعام )قبروض وسبلب ، وكبمبببيباالا مبخبصبومبة، 

فـي المبئبـبـبة  68.2م بنسبــة 5862واستثمـــاراا( فـي  ــام 

مبلبيبار لاير، مبقبارنبة  6944.2مليار لاير( ليبببلبغ  695.9) 

مليار لاير( فبي البعبام 662.6في المئة ) 66.6بارتفاع نسبته 

السابق. وبذلل  كل إجمالي المطلوباا من البقبطبا بيبن البعبام 

فبي البمبئبة مبن  46.2م نسببة 5862والخاص في نهاية  ام 

في المئبة فبي  23.5إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة بنسبة 

 نهاية العام السابق.

 

وارتفع إجمالي مطبلبوبباا البمبصبار  مبن البقبطباع  

ملبيبار  662.2في المئة ) 4.5م بنسبة 5862الخاص في  ام 

 66.2مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبته  6626.4لاير( ليبلغ 

مليبار لاير( فبي البعبام السباببق. و بكبلبت  665.3في المئة )

مطلوباا المصبار  مبن البقبطباع البخباص فبي نبهبايبة  بام 

في المئة من إجمالي الودائع المصرفبيبة،  22.2م نسبة 5862

 في المئة نهاية في العام السابق. 24.2مقارنة بنسبة 

 

اما مطلوباا المصار  من القبطباع البعبام )قبروض  

للمؤسساا العامة واستثماراا في اورا  مالية  كومية(، فقد 

مبلبيبار  53في البمبئبة ) 53.6م بنسبة 5862ارتفعت في  ام 

 2.2مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسببتبه  652لاير( لتبلغ نحو 

وطراا الب يباد، مليار لاير( في العام السابق.  2.5في المئة )

االستثماراا في اورا  مالية  كومية في نهاية  ام في جان  

مليار لاير( لبتبببلبغ نبحبو  66في المئة ) 35.5م بنسبة 5862

 6.2في المئبة ) 2.6مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبته  23.5

مليار لاير( في العام السابق. وفي المقابل انخفعت البقبروض 

فبي  62.6م ببنبسبببة 5862للمؤسساا العامة في نهاية  بام 

مبلبيبار لاير، مبقبارنبة  62.2مليار لاير( لتبلغ نحبو  2المئة )

مبلبيبار لاير( فبي البعبام  6.3في البمبئبة ) 6.2بارتفاع نسبته 

السابق. و كلت المطلوباا من القطاع العبام فبي نبهبايبة  بام 

في المئة من إجمالي الودائع البمبصبرفبيبة،  2.2م نسبة 5862

في المئة في نهاية العام السابق )جدول رقم  3.6مقارنة بنسبة 

 (.2-9، ورقم 9-9، والرسمان البيانيان رقم 9-6

                    

                    

                    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

  و ا  الودائع المصرفية     ر    يا ي ر    

  ر        د ة    ية   د ار ة     ال ل  
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 ا ئتمان المصرفي ح   اآل ال

ارتفع االئتمان المصرفي قصير األجل )اقل من سنة(  

الممنو  للقطاع الخاص ومؤسسباا البقبطباع البعبام فبي  بام 

مبلبيبار لاير( لبيبببلبغ  36.4في المبئبة ) 68.6م بنسبة 5862

في المبئبـبة  6.8مليــار ريــال، مقارنة بارتفاع نسبته  322.5

مليار لاير( في العبام السباببق. و اد االئبتبمبان مبتبوسبط  62) 

فبي  6.3م بنسبببة 5862سنواا( في  ام  6األجل )سنة إل  

مبلبيبار لاير، مبقبارنبة  596.2مليار لاير( ليببلبغ  6.2المئة )

مليار لاير( فبي البعبام  52.2في المئة ) 65.5بارتفاع نسبته 

سبنبواا(  6السابق. وارتفع االئتمان طويل األجل )اكثر مبن 

مليار  962.8مليار لاير( ليبلغ  96.9في المئة ) 66.6بنسبة 

مبلبيبار لاير(  23.6في المئة ) 52.6لاير، مقارنة بنمو نسبته 

 في العام السابق.

 

 ا ئتمان المصرفي ح   ال شاط ا  تصادي 

تباين تو يبع االئبتبمبان البمبصبرفبي  سب  األنشبطبة  

م، فبقبد ارتبفبع االئبتبمبان البمبصبرفبي 5862االقتصادية لعام 

 55.3في المبئبة ) 52.6الممنو  لقطاع البنال والتشييد بنسبة 

    

    

    

     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                

 
ر 
يا
 ل

  لو ا  المصارف ح   ال  ا        ر    يا ي ر   

  مين ال  ا  ال ام    ار ال  ا  الخاص 

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                

 
ر 
يا
 ل

  لو ا  المصارف  ن ال  ا  الخاص     ر    يا ي ر   

  مين ا ت مارا     ار ائتمان  صرفي 

المبلغ

النصيب 

المئوي 

المبلغللمجموع

النصيب 

المئوي 

المبلغللمجموع

النصيب 

المئوي 

للمجموع
——————————————————

112364592.1125621092.5137192591.5المطلوبات على القطاع الخاص

107639388.2120483188.8132280988.2االئتمان المصرفي

106553387.3119452088.0130819987.2قروض وسلف

108600.9103110.8146111.0كمبياالت مخصومة

472523.9513803.8491163.3استثمارات في أوراق مالية خاصة

937557.7989497.31249778.3المطلوبات على القطاع العام

441273.6458163.4388202.6االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

496284.1531343.9861585.7سندات حكومية

27400.222540.229040.2مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

1220141100.01357413100.01499806100.0المجمــوع

2015 2014
————————— —————————

)نهاية الفترة(

2013
—————————

جدول رقم 4-3 : مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص والعام

)مليون لاير(
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في المئة في العام السابق. كبذلبل  53.6مقارنة بارتفاع نسبته 

انخفض االئتمان المصرفي الممنو  لقطاع النقل واالتصاالا 

فبي البمبئبة     6.9مليار لاير، اي بانخفاض نسببتبه  95.2ليبلغ 

في المئة فبي  69.6مليـار لاير(، مقارنة بارتفاع نسبته  8.3) 

 (.3-9، والرسم البياني رقم 9-9العـام السابق، )جدول رقم 

 

 ال ر ض ا  تهالكية   ر ض ال  ا ا  ا ئتما ية

سرلت البقبروض االسبتبهبالكبيبة وقبروض ببطباقباا  

 662.6االئتمان من المصار  ا ل  مستوذ لها لتصل إلب  

مبلبيبار  655.2م، مقارنة بنبحبو 5862مليار لاير بنهاية  ام 

فبي البمبئبة.  9.2لاير في العام السابق، اي ببارتبفباع نسبببتبه 

وطراا معظم ال ياد، في القروض االستهالكية التي ارتفعبت 

مبلبيبار  652.6مليار لاير( لبتبببلبغ  69في المئة ) 9.2بنسبة 

فبي البمبئبة     2.2م، مقارنة بارتفاع نسبتبه 5862لاير في  ام 

مليار لاير( في العام السابق. وباسبتبعبراض مبكبونباا  52.5) 

قذ  القروض، يبال بظ ارتبفباع البقبروض ألغبراض اخبرذ 

مبلبيبار  529.2مليار لاير( لتبببلبغ  4.9في المئة ) 6.2بنسبة 

في المئة مبن إجبمبالبي البقبروض  22.4لاير، ممثلة ما نسبته 

مليبار  2.5في المئة ) 6.8االستهالكية، مقارنة بارتفاع نسبته 

لاير( فببي الببعببام السببابببق. وارتببفببعببت الببقببروض الببمببمببنببو ببة 

ة ـبفي المبئب 99.3ألغراض ترميــم وتحسين العقــاراا بنسبة 

 66.6مليار لاير، اي ما نسببتبه  62مليار لاير( لتبلغ  66.9) 

مليار لاير، مقارنة ببارتبفباع نسبببتبه  682.2مليار لاير( ليبلغ 

في المئة في العام السابق. كما ارتفع االئتمان المصبرفبي  2.2

مبلبيبار لاير(  65.9في المبئبة ) 58.2لقطاع الخدماا بنسبة 

في المئة  2.2مليار لاير، مقارنة بانخفاض نسبته  25.2ليبلغ 

في العام السابق. كما ارتفع االئتمان المصرفي لبقبطباع البمبال 

فبي البمبئبة   65.6والكهربال والغا  والخدماا الصحية بنسبة 

مليبار لاير، مبقبارنبة ببارتبفباع  98.2مليار لاير( ليبلغ  9.9) 

في المئة في العام السباببق. كبمبا تبوسبع االئبتبمبان  2.5نسبته 

مليبار  54.2في المئة ) 66.2المصرفي لقطاع الترار، بنسبة 

في  2.4مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبته  522.2لاير( ليبلغ 

المئة في العام السابق. و هد االئتبمبان البمبصبرفبي البمبمبنبو  

 69.6في المئة ) 2.4لقطاع الصنا ة واإلنتاج ارتفا اً نسبته 

مليار لاير، مقارنة ببارتبفباع نسبببتبه  625.2مليار لاير( ليبلغ 

فبي البمبئبة فبي البعبام السباببق. كبمبا ارتبفبع االئبتبمبان  66.9

 8.4في المئة ) 9.2المصرفي لقطاع التعدين والمناجم بنسبة 

مليار لاير، مقارنة ببارتبفباع نسبببتبه  56.5مليار لاير(، ليبلغ 

في المئة في العام السابق. وفي المقابل،  هد االئبتبمبان  59.6

المصرفي الممنو  لقطاع ال را ة وصيد األسماك انبخبفبا باً 

مبلبيبار  66.6مليبار لاير( لبيبببلبغ  8.2في المئة ) 9.6نسبته 

في المئة في العام السباببق.  6.3لاير، مقارنة بانخفاض نسبته 

كما انخفض االئتمان المصرفي الممنو  لقطاع التمويل بنسببة 

مبلبيبار لاير،  66.4مليار لاير( لبيبببلبغ  6.6في المئة ) 6.2

النصيبالنصيبالنصيب

المئويالمئويالمئوي
——————————————————

120011.1115731.0110800.8الزراعة وصيد األسماك

13976413.015844113.217249813.0الصناعة واإلنتاج

163481.5202871.7212051.6التعدين والمناجم

343153.2361023.0404853.1الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

765557.1832596.91058348.0البناء والتشييد

23476821.825564521.228549221.6التجارة

379243.5432633.6426553.2النقل واالتصاالت

279152.6351962.9338902.6التمويل

640045.9603255.0727095.5الخدمات

43279940.250073941.653696140.6نشاطات أخرى متنوعة

1076393100.01204831100.01322809100.0المجمــوع

المبلغ

—————————————————————
2015 20132014

المبلغ المبلغ

)مليون لاير(

)نهاية الفترة(

جدول رقم 4-4 : االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي
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في المئة من إجمالي القروض االستهالكية، مقققاة قة بقاة ق قاع 

ملقيقاة  ف فقي القعقاا السقابق    504في المئة ) 5.05 سبته 

ا بقنقسقبقة 5.02واة  عت قروض بطاقات االئتمان فقي اقاا 

مقلقيقاة  ،  0.05مليون  ف لتقبقلق   255في المئة ) 205

مقلقيقاة  ف فقي  005في المئة ) 0405مقاة ة باة  اع  سبته 

العاا الساب   بينما ا خ ض االئتمان الممنوح ألغراض شقرا  

 505في المئـقة ) 0.04سياةات ووسائل  قــل شخصية بنسبة 

فقي  .0.ملياة  ، أي مقا  سقبقتقه  5.04ملياة  ف ليبل  

المئة من إجمالي القروض االستهالكية، مقاة ة بقنقمقو  سقبقتقه 

ملياة  ف في القعقاا السقابق   )جقدو   502في المئة ) 5502

 ف 5-5أ، والرسم البيا ي ةقم 2-5ةقم 

 

رسم بياني رقم 4-6: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي 

    

     

            

     

    

    

    
     

     

                                                                                     

                                               

              

    

     

    
        

     

    

    

    
     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

                    

 
  
  
  

                                           

السنـة

)نهاية الفترة(
ترميم وتحسين

عقارات

سيارات ووسائل

نقل شخصية

أثات وسلع 

معمرة
تعليم

الرعاية 

الصحية

سياحة 

وسفر
 المجموعأخرى

———————————————————————————————————

20111413421705--- --- --- --- 1889372247757759

20121805024088--- --- --- --- 2210552631937965

20132130028364--- --- --- --- 2382262878908509

***2014256043588054554142461032453983131009667

2015370212932049126373128525478932707610213

**      تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.  

***   قبل عام 2014م بنود كل من أثاث وسلع معمرة، تعليم، الرعاية الصحية، سياحة وسفر تندرج تحت بند أخرى.

جدول رقم 4-5أ  :    القروض االستهالكية وقروض البطاقات االئتمانية*

)مليون لاير(

بطاقات 

االئتمان**

——————————————————————————————————————————

القروض االستهالكية

 *        يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجيرالتمويلي والتمويل بالهامش بغرض المتاجرة باالسهم. 
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 ال ر ض ال  ار ة

واصلت القروض العقارية المقبدمبة مبن البمبصبار   

م، لبتبببلبغ  بوالبي 5862لألفراد والشركاا نموقبا فبي  بام 

فبي البمبئبة          62.6مليار لاير، اي ببارتبفباع نسبببتبه  623.2

فبي البمبئبة         65.2مليار لاير(، مقارنبة ببنبمبو نسبببتبه 52.2) 

مليار لاير( فبي البعبام السباببق، وسبربلبت البقبروض  64.5) 

 2فبي البمبئبة ) 2.2العقارية الممنو ة لألفراد ارتفا اً نسبته 

مليار لاير، مقارنة ببارتبفباع نسبببتبه  685.5لتبلغ  مليار لاير(

مليار لاير( في البعبام السباببق، وببلبغ  56.4في المئة ) 69.8

م 5862نصيبها من إجمالي القروض العقارية في نهاية  بام 

في المئة. وكذلل ارتفعت القبروض البمبقبدمبة مبن  29.2نحو 

 68.6م بنبسبببة 5862المصار  الترارية للشركاا في  ام 

مليار لاير، مبقبارنبة  29.6مليار لاير( لتبلغ  64.2في المئة )

مليار لاير( فبي البعبام  62.6في المئة ) 66.8بارتفاع نسبته 

 ب(.2- 9السابق. )جدول رقم 

 

 ال ر ض المشتركة

تشير بياناا القروض المشتركة للمقيمين إل  ارتبفباع  

 ددقا بين المصار  البمبحبلبيبة ببالبتبحبالب  مبع البمبصبار  

 934في المئة لتبببلبغ  55.6م بنسبة 5862الخارجية في  ام 

فبي البمبئبة  55.3قر اً، وكذلل ارتفعت لغير المقيمين بنسبة 

قر اً، وارتفع إجمالي قيمة قذ  القروض للمقيبمبيبن  32لتبلغ 

مبلبيبار لاير،  669في المئة لتبلغ  6.5م بنسبة 5862في  ام 

فبي  93.6وارتفعت ايعاً قيمة القروض لغير المقيمين بنسبة 

 مليار لاير. 65المئة لتبلغ 

 

 المو ودا   الم لو ا  ا    ية للمصارف الت ار ة

ارتفعت الموجوداا األجنبية للمصار  الترارية في  

مليار لاير(  32.6في المئة ) 52.4م بنسبة 5862 ام  نهاية

 64.9مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبببتبه  663.2لتبلغ نحو 

 مليار لاير( في العام السابق. 98.4في المئة )

 

وانخفعت المطلوباا األجبنبببيبة  بلب  البمبصبار   

مبلبيبار  6.6في المئة ) 6.5م بنسبة 5862الترارية في  ام 

 59.8مليار لاير، مقارنة بارتفباع نسبببتبه  46.5لاير( لتبلغ 

م ـبمليار لاير( في العام السباببق )جبدول رق 62.4في المئة )

 (.4-9، ورقم 2-9، والرسمان البيانيان رقم 9-3

 

ونتيرة لبهبذ  البتبطبوراا  اد صبافبي البمبوجبوداا  

األجنبية للمصار  الترارية )الموجوداا األجبنبببيبة نباقصباً 

في المئـبة   96.2م بنسبة 5862المطلوباا األجنبية( في  ام 

مبلبيبار لاير، مبقبارنبة  552.2مليار لاير( لبيبببلبـبـبغ  33.5) 

مليار لاير( في البعبام  56.6في المئة ) 63.4بارتفـاع نسبته 

 السابق.

 

 احتياطيا  المصارف الت ار ة

انخفعت ا تياطياا المصار  )النقد في الصنبدو   

 33.2م بحبوالبي 5862والودائع لدذ مؤسسة النقد( في  ام 

في المئة لتبلبغ فبي نبهبايبة البعبام  66.9مليار لاير، او بنسبة 

ملبيبار لاير،  65.2مليار لاير، مقارنة بارتفاع قدر   693.5

في المئة في العام السابق. وقد جبال مبعبظبم  3.6او ما نسبته 

اإلجماليالشركاتاألفرادالسنة )نهاية الفترة(

————————————————————

2011423142789770211

2012535763444888024

20137033449419119753

20149424164743158984

201510220784257186464

)مليون لاير(

جدول رقم 4-5 ب  :   القروض العقارية من المصارف التجارية
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االنخفاض من انخفاض الودائع األخرذ لدذ البمبؤسبسبة البتبي 

م إلب  5869مليار لاير فبي نبهبايبة  بام  46.3انخفعت من 

فبي  24.3م، اي بنسبة 5862مليار لاير في نهاية  ام  64.6

مبلبيبار لاير(، وكبذلبل البودائبع البرباريبة لبدذ  29.2المبئبة )

 662مبلبيبون لاير إلب   925المؤسسة التي انخبفبعبت مبن 

مبلبيبون لاير(،  623في المئبة ) 66.8مليون لاير، اي بنسبة 

فبي  3.6بينما  ادا الودائع النظامية لدذ المؤسبسبة ببنبسبببة 

مليار لاير. وفي المقباببل،  42.2مليار لاير( لتبلغ  2.3المئة )

  

  

   

   

   

   

   

   

                

 
ر 
ليا
 

المو ودا   الم لو ا       ر    يا ي ر    

ا    ية للمصارف

المو ودا  ا    ية  الم لو ا  ا    ية 

 

 

  

  

  

                    

 ة
 و
  
 ة
 
 

   ة المو ودا       ر    يا ي ر    

 الم لو ا  ا    ية  ل    مالي  و ودا  

   لو ا  المصارف

المو ودا  ا    ية  الم لو ا  ا    ية 

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ

————————————————————

الموجودات األجنبية

37586830921320854.245506121.1مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

33208.1-15.1-41174444937299مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

231319.9-1.5-1162213936180مبالغ مستحقة على جهات أخرى

1612311751883519327.9139588.7االستثمارات في الخارج

2516133167104092219.46509725.9اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

-7.1-5246048743773817.33717مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

171381713910642163.920.0مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

261011.5-2.2-2267925290509مبالغ مستحقة على جهات أخرى

-1.2-92277911711787124.01105اإلجمالي

1593362255382305016.96620241.5صافي الموجودات األجنبية

—————————

التغيــرالمبلــغ

)مليون لاير(

———————————————————— ——————————

2014

2015

2015

2014

—————————

)بنهاية الفترة(

جدول رقم 4-6 : الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية
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مليار لاير ليبلبغ  5.6ارتفع النقد في صناديق المصار  بنحو 

 (.2-9مليار لاير )جدول رقم  54.9

 

 ر س المال  احتياطيا  المصارف

ارتفع راسبمبال وا بتبيباطبيباا البمبصبار  فبي  بام  

فبي البمبئبة  4.5مليار لاير، اي بنسبة  55.4م بحوالي 5862

ملبيبار  55.6مليار لاير، مقارنة بارتفاع مقدار   526.8ليبلغ 

في المئة في العام السابق. وارتفعبت نسبببة  4.4لاير، ونسبته 

فبي  62.2را  المال واال تياطياا إل  إجمالي الودائع مبن 

في المئة في نهاية  ام  63.4م إل  5869المئة في نهاية  ام 

م، وارتفعبت نسبببة را  البمبال واال بتبيباطبيباا إلب  5862

في المئة فبي نبهبايبة  بام  66.3إجمالي الموجوداا من نحو 

م. وببلبغبت 5862في المئة في نهاية  ام  65.6م إل  5869

نسبة را  المال إل  المبوجبوداا مبرجبحبة البمبخباطبر وفبقباً 

في المئبة  62.6م نحو 5862لمعيار لرنة با ل في نهاية  ام 

وقي اكثر من النسبة الموص  بهبا مبن لبربنبة ببا ل )جبدول 

 (.2-9رقــم 

 

 صادر  ا تخدا ا  الموارد المالية للمصارف الت ار ة فيي 

 م    عام 

بلغ إجمالي الموارد البمبالبيبة البمبعبافبة لبلبمبصبار   

مليار لاير، مبقبارنبة  569.6م  والي 5862الترارية في  ام 

مليار لاير في العام السابق، اي بانخفاض نسبته  562.6بنحو 

في المئة. وقد ترك ا الموارد المالية المعافة الرئبيبسبة  6.2

مليار لاير، اي  24.2في تسييل اكوناا مؤسسة النقد بحوالي 

في المئة من إجمالي الموارد، بباإل بافبة إلب   62.6ما نسبته 

السح  من النقد وا تياطيباا السبيبولبة لبدذ مبؤسبسبة البنبقبد 

في البمبئبة مبن  52.2مليار لاير، اي ما نسبته  33.2بحوالي 

إجمالي الموارد، وارتفع ايعاً كل مبن البودائبع البمبصبرفبيبة، 

مليار لاير، اي مبا  52.9و 54.5والقا د، الراسمالية بحوالي 

في المئة من اإلجمالبي  بلب  البتبوالبي،  68.2و  65.2نسبته 

مليار لاير،  63وكذلل ارتفع صافي المطلوباا األخرذ بنحو 

في المئة، كما تم تسبديبد جب ل مبن ائبتبمبان  3.2اي ما نسبته 

في المئة  6.8مليار لاير، اي ما نسبته  2للقطاع العام بحوالي 

 من إجمالي الموارد.

 

واستخدمت معظم قذ  البمبوارد البمبالبيبة خبالل  بام  

م ل ياد، كل من المطلوباا من القطاع البخباص ببنبحبو 5862

فببي الببمببئببة مببن  94.9مببلببيببار لاير اي مببا نسبببببتببه  662.2

اإلجمالي، باإل افة إل   ياد، صافي البمبطبلبوبباا األجبنبببيبة 

في البمبئبة مبن  52.6مليار لاير، اي ما نسبته  33.5بحوالي 

اإلجمالي، كما  ادا االستثماراا في سنداا  كوميبة و بببه 

في المبئبة  69.6مليار لاير، اي ما نسبته  66 كومية بحوالي 

 64.5من اإلجمالي، كما تم تسديد ادواا في سو  النقد بنبحبو

20112012201320142015

———————————————
1991719666232192711529383النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

180161173472317ودائع جارية

6225370005810859187997467ودائع نظامية

96825127623958899360719071ودائع أخرى

179174217455200366213073146238احتياطيات المصارف

النسب )٪ ( إلى الودائع المصرفية

1.801.561.661.721.83النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

0.020.010.010.030.02ودائع جارية

5.645.555.785.836.07ودائع نظامية

8.7710.126.845.941.19ودائع أخرى

16.2317.2514.2913.529.11احتياطيات المصارف

)بنهاية الفترة(

)مليون لاير(

جدول رقم 4-7 : احتياطيات المصارف التجارية
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 عدد المصارف وفروعها

بلغ عدد المصارف التجارية في المملكة بنننيناينة عنا   

منرخصنة   5عامنلنة   52  خمسة وعشرين مصرفاً )5102

بما في ذلن  فنروع مصنارف بينننونرنةع وار نرنع عندد فنروع 

 77فرعاً من خالل  شنينرن   0151المصارف التجارية لتولغ 

فرعاً يديداً في مختلف مناطق المملكةع ووفقاً لتوزيع النرنروع 

 100حسب المناطق اإلدارية   حظى منطقة النريناب بنعندد 

في المئة من اإلينمنالني  ومنننطنقنة  2107فرعاً  بي ما نسوته 

في المئة من إينمنالني النمنواردع  505ملرار لاير  بي ما نسوته 

  ع 1-4)يدول رقم 

 

 أرباح المصارف التجارية

  5102بليت برباح المصارف النتنجنارينة فني عنا   

فني النمنئنة عنن  102ملرار لاير  بار راع نسنونتنه  4507نحو 

ملرار لاير  النتني ار نرنعنت  4105برباح السنة السابقة الوالية 

  ع5102في المئة عن برباح عا   0502بنسوة 

20112012201320142015

———————————————

190140209494225855248111270964رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من:

17.216.616.115.716.9الودائع المصرفية

12.312.111.911.612.3إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة )%(

17.618.217.917.918.1المخاطر )معيار بازل(

)بنهاية الفترة(

)مليون لاير(

جدول رقم 4-8 : رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية

المبلغالمصادر
النصيب 

المئوي
المبلغاالستخدامات

النصيب 

المئوي

———————————————————————

115.749.4مطلوبات من القطاع الخاص89.738.3تسييل أذونات مؤسسة النقد

66.228.3صافي المطلوبات األجنبية66.828.5نقد واحتياطيات السيولة

33.014.1استثمارات في سندات حكومية29.212.5الودائع المصرفية

19.28.2تسديد أدوات في سوق النقد25.410.8القاعدة الرأسمالية

7.03.0تسديد جزء من االئتمان للقطاع العام

16.06.8صافي المطلوبات أخرى

234.1100.0االجمالي234.1100.0االجمالي

جدول رقم 4-9 : الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام 2015

)مليار لاير(
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مليار لاير. كما انخفض متوسط قيمة الشيل فبي  بام  296.2

لاير فبي  بام  682662في المئة، من  66.3م بنسبة 5862

 م.5862لاير في  ام  49252م إل  5869

 

وبشببكببل  ببام انببخببفببض  ببدد الشببيببكبباا الببتببربباريببة  

من خالل المقاصة اآللبيبة  م5862في  ام والشخصية المنفذ، 

في العديد من غر  المقاصة الرئيسة في المملكة، وقد يبرجبع 

كلل إل  التوسع في استخدام التقنية المصرفية ومبنبهبا اجبهب ، 

في  3.3نقاط البيع، وكان االنخفاض في غرفة الرياض بنسبة 

في  9.2مليون  يل، وفي غرفة الدمام بنسبة  5.6المئة ليبلغ 

فبي  3.3مليون  يل، وفي غرفة جد، بنسببة  6.3المئة ليبلغ 

مليون  يل، وفي غرفة المدينة المنور، بنسبة  6.6المئة ليبلغ 

الب   بيبل، وفبي غبرفبة ببريبد،  666.2في المئة ليبلغ  2.9

ال   يل، وفي غرفة مكبة  553.4في المئة ليبلغ  2.4بنسبة 

الب   بيبل، وفبي  666.5في المئة ليبلغ  8.5المكرمة بنسبة 

ال   يل، وفبي  96.2في المئة ليبلغ  4.2غرفة تبوك بنسبة 

ال   بيبل. وفبي  62في المئة ليبلغ  2.3غرفة الطائ  بنسبة 

المقابل، ارتفع  دد الشيكاا التراريبة والشبخبصبيبة البتبي تبم 

فبي البمبئبة لبيبببلبغ  55.6مقاصتها  لياً في غرفة ابها ببنبسبببة 

 (.68-9ال   يل )رسم بياني رقم  622.2

 

 ( MADA)ثا ياً   د  

 ققت الشبكة السعودية للمدفو اا )مدذ( خالل  ام  

م نمواً إيرابياً في جميع  ملياتها، وارتفع  بدد اجبهب ، 5862

في  66.8( العاملة في المملكة بنسبة ATMsالصر  اآللي )

فبي  66.2جها اً، مقارنة ب ياد، نسبتبهبا  62556المئة لتبلغ 

فبي البمبئبة  56.3فر اً، اي ما نسبته  954مكة المكرمة بعدد 

فبر باً، اي مبا  629من اإلجمالي، والمنطقة الشرقبيبة ببعبدد 

في المئة من اإلجمالبي، ومبنبطبقبة  سبيبر ببعبدد  64.6نسبته 

فبي البمبئبة مبن اإلجبمبالبي،  3.8فر اً، اي مبا نسبببتبه  658

في البمبئبة مبن  2.4فر اً، اي ما نسبته  662ومنطقة القصيم 

فبر باً، اي مبا نسبببتبه  42اإلجمالي، ومنطقة المدينة المنور، 

 (.68 – 9في المئة من اإلجمالي )جدول رقم  9.4

 

 عدد ال ا لين في ال  ا  المصرفي

سرل  دد العاملين في القطباع البمبصبرفبي فبي  بام  

مبوفبفباً  94236في المئة ليببلبغ  9.5م ارتفا اً نسبته 5862

 –وموففةً. وبلغ النصي  المئوي للعاملين السعوديبيبن )ككبور

في المئة من إجمالي العاملين في القبطباع  48.5إناث(  والي 

موففاً وموففةً. وبلغت نسببة  99322المصرفي، اي  والي 

فبي البمبئبة مبن  22.3العاملين السعوديبيبن البذكبور  بوالبي 

في المئة من البعبامبلبيبن البذكبور  4.2اإلجمالي، مقارنة بنسبة 

غير السعوديين، وبلغت نسبة البعبامبالا اإلنباث السبعبوديباا 

فبي  8.6في المئة من اإلجمالي، مقارنة بنسببة  65.2 والي 

 المئة من العامالا اإلناث غير السعودياا.

 

 م      ورا  الت  ية المصرفية في عام 

    ً  عمليا  غرف الم ا ة

تراجع  دد الشيكاا الترارية والشخصية التبي تبمبت  

م 5862مقاصتها بواسطة غر  المقاصة بالمملكبة فبي  بام 

الب   بيبل،  665.5في المئة، بانخفاض مقبدار   2.5بنسبة 

فبي البمبئبة إلب   63.5اما بالنسبة لقيمتها فقد انخفعت بنسبة 

الرياض
مكة 

المكرمة

المدينة 

المنورة
حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقية

الحدود 

الشمالية
المجموعالباحةنجرانجازانالجوف

—————————————————————————————————

201149337275309104102403214203722261646

201250638478320107106423214213823251696

201353539484331110111423513234123261768

201458641294366114117473915244725261912

201561142998384118120484015255025261989

جدول رقم 4-10 : فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية

)نهاية الفترة(
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المئة في العام السابق. وارتفع  بدد ببطباقباا الصبر  اآللبي 

مبلبيبون  55.2في المئة لبتبببلبغ  بوالبي  4.6المصدر، بنسبة 

في المئبة فبي  62.9بطاقة صر   لي، مقارنة بارتفاع نسبته 

 العام السابق. 

 

وارتفع  دد العملياا البتبي تبم تبنبفبيبذقبا  بببر مبدذ         

 (MADA في  ام )فبي البمبئبة لبتبببلبغ  58.6م بنسبة 5862

في المئة فبي  65.9مليون  ملية، مقارنة ب ياد، نسبتها  229

العام السابق. وارتفعت قيمة السحوباا التي نفذا مبن خبالل 

رسم بياني رقم 4-10: النصيب المئوي لشيكات المقاصة

التجارية والشخصية حسب المدن

الر اض 

الد ا م

 د  

 ر د  

  ه ا 

المد  ة 
الم ور  

   ة الم ر ة 

 ا ان 

   و  

ال ائ  

                    

م    

الر اض 

الد ا م

 د  

 ر د  

  ه ا 

المد  ة 
الم ور  

   ة الم ر ة 

 ا ان 

   و  

ال ائ  

                    

م    

مبلبيبار  969.2في المئة لتبلغ  64.2( بنسبة MADAمدذ )

في المئة في العام السباببق.  65.8لاير، مقارنة ب ياد، نسبتها 

اما بالنسبة لعدد العملياا التي جرا  بر  بكة البمبصبار ، 

مبلبيبار  بمبلبيبة،  6.6في المئة لتببلبغ  62.5فقد  ادا بنسبة 

فبي البمبئبة فبي البعبام السباببق.  63.6مقارنة ب ياد، نسبتبهبا 

وانخفعت قيمة السحوباا النقبديبة البتبي تبمبت  بببر  بببكبة 

مليار لاير، مقبارنبة  695في المئة إل   9.3المصار  بنسبة 

في المئة في العام السابق. ونبتبيبربة لبذلبل  2.9بارتفاع نسبته 

ارتفع إجمالي  دد العملياا التي نفذتها اجه ، الصر  اآللي 

مبلبيبون  بمبلبيبة، و اد  6256في المئة لبيبببلبغ  64.8بنسبة 

فببي الببمببئببة لببيبببببلببغ        2.3إجببمببالببي السببحبب  الببنببقببدي بببنببسبببببة 

، والبرسبم البببيبانبي 66-9مليار لاير  )جبدول رقـبم  223.2

 (.  66-9رقــم 

رسم بياني رقم 4-11: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

   

   

   

   

    

    

    

                    

ف
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المجموعالمصارفمدىالمجموعالمصارفمدى
—————————————————————————————————————

201111766142619934867691255270593307676578269

201212712164402585338001333301473324281625754

201313883178106535587771336324567333810658377

201415516205502746279041532363668358373722041

2015172232245927575410691823434694342023776716

عدد البطاقات 

المصدرة

عدد العمليـــــــــات )مليون عملية(

جدول رقم 4-11 : إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

——————————————
السحوبات النقدية )مليون لاير(

عدد أجهزة 

الصرف اآللي السنوات

———————————————

رسم بياني رقم 12-4
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مل
ع
ن 
و
لي
 

عمليا    اط ال يع

  مين     ي ا     ار  عدد ال مليا  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

            

ف
 
آل
 ا

عدد   هز    اط ال يع

م بنسببة 5862وارتفع  دد اجه ، نقاط البيع في  ام  

جبهبا اً، مبقبارنبة ببارتبفباع  552625في المئة ليبلبغ  35.9

في المئة في العام السابق. وارتفع  دد  مبلبيباا  52.2نسبته 

فبي البمبئبة  55.6البيع المنفذ،  بر اجه ، نقاط البيع بنبسبببة 

فبي  56.6مليون  ملية، مقارنة بب يباد، نسبببتبهبا  996لتبلغ 

المئة في العام السابق. كذلل ارتفعت قيمة المبيبعباا البمبنبفبذ، 

 646.2في المئبة لبتبببلبغ  65.2 بر اجه ، نقاط البيع بنسبة 

في المبئبة فبي البعبام  62.2مليار لاير، مقارنة بارتفاع نسبته 

(، 65-9، والبرسبم البببيبانبي رقبم 65-9السابق )جدول رقم 

وتشيبر مبعبدالا البنبمبو فبي  بدد ببطباقباا الصبر  اآللبي 

والعملياا المنفذ،  ل  اجه ، الصر  اآللبي واجبهب ، نبقباط 

البيع إل   ياد، ا تماد العمالل  لب  خبدمباا مبدذ وتبعب يب  

الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة، وتأكيد االستمبراريبة 

 في اإلنرا اا التي  ققتها مدذ.

 

 ث ا ل   اً     ا ل   ي ا م   ا ل     و د ي   ل ل ت   و   ال     ا ل ميا لييية   ا لي ير  ي ية  

 SARIE  

ارتفع إجمالي  دد العملياا المنفذ، من خالل البنبظبام  

السعودي للتبحبويبالا البمبالبيبة السبريبعبة )سبريبع( فبي  بام 

مبلبيبون  بمبلبيبة،  26.2في المئة لتبلغ  53.6م بنسبة 5862

فبي البمبئبة فبي البعبام السباببق.  66.9مقارنة ب ياد، نسبتهبا 

وبالنسبة لتو يع  ملياا نظام سريع وفقاً لعملياا مدفبو باا 

العمالل الفردية والمرمعة، فقد ارتفع  دد العملبيباا البفبرديبة 

مليون  ملية، وانخفعت قيبمبة  2في المئة ليبلغ  66.4بنسبة 

مبلبيبار لاير.  6694في المئة لتبلغ  6.6قذ  العملياا بنسبة 
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 رابعاً: نظام سداد للمدفوعات 

بلغ عدد المفوترين المرتبطين بنظام سداد حتى نهااياة  

مفوتراً من قطاعات مختلفة منها الكهرباء،  042م 5102عام 

والمياه، واالتصاالت، وشركات الطيران، والتأمين، وبطاقات 

االئتمان وغيرها، وكذلك بلغ عدد المصارف الامارتاباطاة ما  

مصرفاً، وتم االتفاا  ما  ثا ثاة مصاارف   ار   02النظام 

ل رتباط، وبلغ إجمالي عادد الاعامالاياات الامانافاذ   ا   عاام 

مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت ناحاو  0.574م نحو 5102

مليون عملية، بقيمة  02472مليار لاير، مقارنة بنحو  50172

مليار لاير في نهاياة الاعاام الساابام  رسام  72..0بلغت نحو 

 .(04-4بياني رقم 

 

 نشاط سوق المشتقات المالية

ارتفعت عمليات المشتقات المالية في المملكة في عاام  

في المئة لتبلاغ  272مليار لاير  ي بنسبة  2.75م بنحو 5102

 

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

            

 ليار  

 ليو  

عملية
  مال  عمليات س    

ع م ل ي ات ن ظ  ام س       :     رس  بيان  ر    

  مي  القيم   ة    ار الع    دد 

عدد العملياتمبيعات

)مليون عملية()مليون لاير(

————————————————————

20119890519088793

201212222623892538

2013144327294107763

2014169928363138779

2015191666443225372

جدول رقم 4-12 : إحصاءات نقاط البيع

عدد األجهزةالسنــوات

في الامائاة لايابالاغ  5272وارتف  عدد العمليات المجمعة بنسبة 

في الامائاة  0275مليون عملية، وارتفعت قيمتها بنسبة  172.

مليار لاير، وارتف  عدد العمليات األ ر  بنسبة  02.4لتبلغ 

مليون عملية، وانخفضت قاياماتاهاا  572في المئة ليبلغ  4274

مالاياار لاير.  ماا  52في المائاة لاتابالاغ حاوالاي  2571بنسبة 

بالنسبة لتصانايام عامالاياات ساريا  وفاقااً لالامادفاوعاات بايان 

المصارف، فقد ارتف  عدد العمليات الفردية بيان الاماصاارف 

فاي الامائاة لايابالاغ  5475م بنسباة 5102التجارية     عام 

 لم عملية، وانخفاضات قاياماة هاذه الاعامالاياات  424حوالي 

مالاياار لاير.  42421فاي الامائاة لاتابالاغ ناحاو  .007بنسبة 

وانخفض عدد العمليات المجمعة المنفذ  عبر نظام سري  بيان 

 لام  5.فاي الامائاة لايابالاغ حاوالاي  .2.7المصارف بنسبة 

فاي الامائاة  0.71عملية، وارتفعت قيمة هذه العمليات بنسبة 

 ، وجادو  رقام 02-4مليار لاير  جدو  رقام  22لتبلغ نحو 

 .(02-4ب، والرسم البياني رقم 4-02
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المؤسساا المالية  ل  تقييم المخاطر بشكل منهربي وفبعبال، 

وتوفير المتطلباا النظامية التشغيلية لعمان استقرار وكبفبال، 

القطاع المالي، وغيرقا من المنتراا والخدماا التي  بكبلبت 

في مرملها د امة قوية الستقرار القطاع المالي. ومعت سمة 

قدماً بتبني الفكر، التي اسست من اجلبهبا كبربهبةو مبعبلبومباتبيبةو 

ائتمانيةو سعوديةو مستقلة في نهاية التسعيناا، إلكمال منظبومبة 

التمويل في المملبكبة البعبرببيبة السبعبوديبة، ولبتبطبويبر قبطباع 

المعلوماا االئتمانية وخدماته المختلفة تبمبهبيبداً لبلبتبوسبع فبي 

سو  االئتمان في المملكة تبعاً للمعطياا االقتبصباديبة ور يبة 

 صناع القرار المالي واالقتصادي.

 

م فبي تبطبويبر  لبيبة 5862واستمرا سمة خالل  ام  

 ملها تقنياً ونظامياً وفق استراتيرياا محدد، متمثلبة ببتبوفبيبر 

بنيةو اساسيةو معلوماتيةو فّعالةو تحسن القدر،  لب  تبقبيبيبم وإدار، 

المخاطر،  ي  توفر سمة البمبعبلبومباا االئبتبمبانبيبة البال مبة 

للوصول إل  صور،و وا حةو للمبقبتبر بيبن مبمبا يسبا بد فبي 

ملبيبار لاير فبي  6983.9مليار لاير، مقارنة بنحو  6286.3

نهاية العام السابق. و كلت المشتقاا الماليبة فبي نبهبايبة  بام 

في المئة من الحساباا النظامية )خبارج  32.2م نسبة 5862

فبي البمبئبة فبي  32.2المرك  المالي المو د(، مقارنة بنحبو 

 .نهاية العام السابق

 

 في ال  ا  المصرفيال دار  ا ئتما ية 

واصلت الشركة السعوديبة لبلبمبعبلبومباا االئبتبمبانبيبة  

م توفير خدماتها لكافة الربهباا كاا 5862)سمة( خالل  ام 

العالقة، وكلل من خالل تطوير خدماتها ومبنبتبرباتبهبا، سبواًل 

فيما يتعلق بمشروع نظام األفراد )سبمبتبي(، ومشبروع نبظبام 

الشركاا )سمتنا(، ومشروع نظام تقييم المنشآا البمبتبوسبطبة 

والصغير،، ومشروع نظام تأميني )قطاع التأمين(، ومشروع 

 يكي )نظام تسريل الشيكاا المرترعة(، ومشروع )مبّعبر  

الكياناا القانونية( الذي اقرا اقمبيبتبه مبربمبو بة البعبشبريبن 

بمبادر، من مبربلبال االسبتبقبرار البمبالبي ويبهبد  لبمبسبا بد، 

)1+2+3()3(المجموع )2(مفردةمجمعةالمجموع )1(مفردةمجمعة

—————————————————————————————

20113892135524247387273360123744070

201248882434953231129335464121554909

201350768529056058112342454145657967

201456375608562459118374492162864580

20157063980237866372464537233581534

)1+2+3()3(المجموع )2(مفردةمجمعةالمجموع )1(مفردةمجمعة

—————————————————————————————

20111159230434643750895509325854454

20121332271440466161290613512265420

20131530304045704950013500622754660

20141722345751795149196492473454459

20151984334953335943450435102348865

* تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.

الفتـرة

مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

جدول رقم 4-13ب : مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

)مليار لاير(

المجموعأخرى*
————————————————————————————

جدول رقم 4-13أ : عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

الفتـرة

مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

)ألف عملية(

————————————————————————————
المجموعأخرى
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 ملية اتخاك القرار وتحسبيبن البقبدر،  بلب  تبحبلبيبل مبخباطبر 

 االئتمان، وتقييم المالل، المالية للمقتر ين.

 

م لبتبقبديبم خبدمبااو 5862وسعبت سبمبة خبالل  بام  

للبقبطبا بيبن البمبصبرفبي والبمبالبي، والبو اراا والصبنباديبق 

الحكومية، وقطاع الخبدمباا، وقبطباع البتبربار، والصبنبا بة، 

والقطاع العقاري، وقطاع التأجير، وقطاع المنشآا الصغيبر، 

والمتوسطة، والقطاع الصحي، والقطاع البتبعبلبيبمبي، وقبطباع 

البتروكيماوياا، والقطا اا األخرذ التي تحتباج البمبعبلبومبة 

االئتمانية  ن العمالل.  ي  ترتبكب  مبهبمبة سبمبة فبي تبقبديبم 

خدماا المعلوماا االئتمانية والمنتراا كاا القيمة المبعبافبة 

وفق افعل المعايير العالية لتحقيق ا ل  مسبتبويباا البمبهبنبيبة 

 للقطا اا كاا العالقة.

 

م بببنبال مبركب  مبعبلبومباا 5862وقامت سمة خالل  

( وكلل  من TIER IVمتطور بأ ل  المواصفاا العالمية )

سعي سمة التخاك كافة اال تياطاا الال مة لبلبتبحبقبق مبن ان 

المعلوماا التي استلمتها او  صلت  لبيبهبا قبد تبم تسبربيبلبهبا 

و فظها ومطابقتها ومعالرتها بشكل صحيب  ودقبيبق، وتبمبت 

 مايتها  د الفقدان بما في كلل ا بتبمباد انبظبمبة  بفبظ نسب  

ا تياطية كافية وو ع خبطبط السبتبرجباع البمبعبلبومباا فبي 

 االا الطوارئ،  الو،  ل   مايتها من البدخبول إلبيبهبا او 

استخدامها او تعديلها او اإلفصا   نها بشكل غير مصر  ببه 

 وكلل تما ياً مع قوا د العمل التي اقرتها مؤسسة النقد.

 

م إدار، خبباصببة 5862ود ببنببت سببمببة خببالل  ببام  

بمعالرة الشكاوذ واقرتها مؤسسة النقد، تما ياً مع متبطبلببباا 

 الالئحة التنفيذية لنظام المعلوماا االئتمانية.

م ببنبشبر البدلبيبل 5862كما قامت سبمبة خبالل  بام  

اإلجرائي وتو يعه في مرك  خدمة العمالل، من خالل  بمبلبة 

)ا ر   قوقل(، ومواقع األ عال ل ياد، الو ي االئبتبمبانبي 

لدذ كافة  رائ  المرتمع، والتواصل المبا ر مبع البربمبهبور 

 Twitter – Facebook بر وسائل التواصل االجتما ي )

YouTube.) 

 

 في الممل ة ال ر ية ال  ود ة    ورا     ي    يار  ا ل 

استمراراً لرهود مؤسسة النقد العربي السبعبودي فبي  

   المصار  الترارية  ل  االلت ام بتطبيق معبايبيبر لبربنبة 

با ل للرقابة المصرفية المتعلقة بمعيار كفاية را  المال  ل  

فبيبمبا يبتبعبلبق  6اسا  المخاطر. فقد تم تطبيق معبيبار ببا ل 

البخباصبة  5المتعلقة بمخاطر االئتمان، والد امبة  6بالد امة 

لإلفصا   ن الببيبانباا  6بعملية المراجعة الرقابية، والد امة 

م، 5864تدريرياً  بتب   بام  6المصرفية. ويتم تطبيق با ل 

وتردر اإل ار، إل  ان البمبصبار  البتبرباريبة ببداا بشبكبلو 

م، ويبعب ذ 5863استباقي بتطبيق قذ  المعايير منذ بداية  ام 

كلل إل  متانة القطاع البنكي وماللته الماليبة. وفبيبمبا يبتبعبلبق 

متطلباا المصار  المحلية والعالمية كاا األقمية النظامية، ب

فقد تم االنتهال من إطار  مل متطلباا البمبصبار  البمبحبلبيبة 

كاا األقمية النظامية، وتم إصدار الالئبحبة كاا الصبلبة وتبم 

م بموج  تعبمبيبم البمبؤسبسبة فبي 5863تطبيقها في بداية  ام 

 م.5869سبتمبر من  ام 

 

واصدرا المؤسسة إطار تحديد متطلباا ا تياطيباا  

كبمبا ، م5862را  المال المعاد، للتقلباا الدورية في  بام 

بداا المؤسسة في تطبيق ومراقبة نسبببة كبفبايبة را  البمبال 

 م. 5862في  هر سبتمبر  ام  6لمعيار با ل 
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 قطاع التأمين

ضمن إطار مهام مؤؤسؤسؤة الؤنؤقؤد الؤعؤربؤي السؤعؤودي   

اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث تم إصدار العديد 

 ـه7341/7345مـن التعليمـات والضوابـــط خـــالل عــؤام 

م( التي تعزز نؤمؤو واسؤتؤقؤرار هؤطا الؤقؤطؤاع وتؤقؤلؤل 5172) 

المخاطر التي قد يتعرض لها. وتنشر المؤسسة على موقؤعؤهؤا 

على اإلنترنت األنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقؤة بؤقؤطؤاع 

التأمين في المملكة، وكطلك نشر معلومات عن سوق التؤأمؤيؤن 

والشركات المرخص لها بالعمل. ومن أبرز ما تحقق في عام 

 م اآلتي:5172

 

أوالً: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاا  اشرافا اق لاقاطااع 

 م5102التأمين الصادرة حتى نهاية عام 

أصدرت مؤسسة النؤقؤد الؤعؤربؤي السؤعؤودي فؤي عؤام   

م الئحة حؤوكؤمؤة شؤركؤات الؤتؤأمؤيؤن والئؤحؤة لؤ ؤا  5172

المراجعة في شركات التأمين وإعؤاد  الؤتؤأمؤيؤن. وبؤلؤ  عؤدد 

اللوائح الصادر  في األعؤوام السؤابؤقؤة أربؤة عشؤر  الئؤحؤة 

 حسب اآلتي:

 الالئحة التنفيؤطيؤة لؤنؤظؤام مؤراقؤتؤة شؤركؤات الؤتؤأمؤيؤن

 التعاوني.

.الالئحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين 

   قواعد مؤكؤافؤحؤة اسؤل األمؤوال وتؤمؤويؤل اإلرهؤا

 لشركات التأمين.

 الئحة مكافحة االحتيال في شركات التأمين وشركؤات

 المهن الحر .

.الئحة سياسة توزية فائض عمليات التأمين 

 .الئحة إدار  المخاطر في شركات التأمين 

 .الئحة تكاليف اإلشراف والتفتيش 

 .الالئحة التنظيمية ألعمال إعاد  التأمين 

.الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين 

  .الئحة عمليات التأمين اإللكترونية 

 .الوثيقة الموحد  للتأمين اإللزامي على المركتات 

 .الئحة االستثمار 

   الئحة اإلسناد الؤخؤاصؤة بشؤركؤات الؤتؤأمؤيؤن وإعؤاد

 التأمين وأصحا  المهن الحر .

 متطلتات التعيين في الؤمؤنؤاصؤب الؤقؤيؤاديؤة فؤي الئحة

  المؤسسات المالية الخاضعة إلشراف مؤسسة النقد.
 

 ثانياً: السعودة  ق قطاع التأمين

 القفارات والتعليمات الصادرة بخصوص السعودة: -أ

تنص الماد  الثانية من الالئحة التنفيطية لنظام مؤراقؤتؤة  

 التأمين والتموي                 

شركات التأمين التعاوني على أ  أحد أهداف النظام والالئؤحؤة 

تطوير قطــاع التأمين في الؤمؤمؤلؤكؤة بؤمؤا فؤي رلؤك الؤتؤدريؤب 

وتوطين الوظائف. وتنص الماد  الرابعة من الالئحة عؤلؤى أ  

تتضمـن خطــة عمــل شركات التأمؤيؤـؤـؤن وأصؤحؤا  الؤمؤهؤن 

الحر  عدد الؤمؤوظؤفؤيؤن الؤمؤتؤوقؤة وخؤطؤة تؤوظؤيؤف وتؤأهؤيؤل 

 السعوديين.

 

وأكدت الماد  الخمسو  من الالئحة عؤلؤى أنؤج يؤ ؤب  

على شركات التأمين وأصحا  المهن الحر  تزويد المؤسسؤة، 

قتل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي، بتيا  يشؤمؤل 

عدد ونسب الموظفين السعوديين على مستؤو  الشؤركؤة وكؤل 

فرع أو إدار ، والمستو  الوظيفي لؤلؤوظؤائؤف الؤتؤي يشؤ ؤلؤهؤا 

السعوديو . وحسب الماد  التاسؤعؤة والسؤتؤعؤيؤن مؤن الؤالئؤحؤة 

التنفيطية لنظام مراقتة شركات التأمين التعاوني فإنج "ي ب أال 

تقل نستة الموظفين السعوديين لد  الشركة وأصحا  الؤمؤهؤن 

الحر  عن ثالثين بالمئة في نؤهؤايؤة السؤنؤة األولؤى وأ  تؤزداد 

 سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة".

 

 العاملون  ق قطاع التأمين: -ب

بل  إجمالي عدد موظفي شركات الؤتؤأمؤيؤن الؤتؤعؤاونؤي  

موظفاً بنهاية عام  7511العاملة في المملكة العربية السعودية 

م، أي 5173موظفاً بنهاية عؤام  7227م مقارنة بنحو 5172

ؤل الؤمؤوظؤفؤو   1.2بنستة نمو طفيفة بل ت  فؤي الؤمؤئؤة. وشؤكم

في المئة من إجؤمؤالؤي الؤعؤامؤلؤيؤن فؤي  21.3السعوديو  نستة 

في المئة مقارنؤة بؤنؤهؤايؤة  1.0شركات التأمين، بارتفاع نستتج 

م، وارتفعت نستة السعوديين في الؤمؤنؤاصؤب اؤيؤر 5173عام 

فؤي الؤمؤئؤة  55.5م لتصل إلؤى 5172اإلدارية في نهاية عام 

م، وفؤي الؤمؤقؤابؤل 5173في المئة بؤنؤهؤايؤة عؤام  20.7مقابل 

 41.0انخفضت نستة السعوديين في المناصب اإلداريؤة إلؤى 

 م.5173في المئة بنهاية عام  34.0في المئة مقابل 

 

 ثالثاً: التدريب

في إطار جهود المؤسسة في تنؤظؤيؤم قؤطؤاع الؤتؤأمؤيؤن  

وحث الشركات وموظفيها على االلتزام بالمؤهؤنؤيؤة ومؤمؤارسؤة 

نشاط التأمين على أسؤ  عؤلؤمؤيؤة ومؤنؤهؤ ؤيؤة وفؤق األنؤظؤمؤة 

واللوائح والتعليمات الصادر  من المؤسسة، أعدت الؤمؤؤسؤسؤة 

( كشؤهؤاد  IFCEاختتار الشهاد  العامة في أساسيات التأمين )

إلزامية لموظفي شركات التؤأمؤيؤن وشؤركؤات الؤمؤهؤن الؤحؤر . 

وتشمل هطه الشهاد  الؤمؤتؤادأل األسؤاسؤيؤة لؤانؤظؤمؤة والؤلؤوائؤح 

الخاصة بنشاط التأمين، ويتم تطتيقها خالل ثالث سنوات وفقؤاً 
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لاير  771.1السكا (. وقد ارتفعت كثافة سوق التؤأمؤيؤن مؤن 

لاير لؤكؤل فؤرد فؤي  7705.7م إلؤى 5173لكل فرد في عام 

في الؤمؤئؤـؤـؤة )جؤدول  77.1م، أي بزيـاد  نستتها 5172عـام 

 (.4-2م ــرق

 

 إجمالق أقسا  التأمين المكتتب بها: -ج

ل التأمين الصحي والتأمين على المركتات    07.5شكم

في المئة من إجمالي أقساط التأمؤيؤن الؤمؤكؤتؤتؤب بؤهؤا فؤي عؤام 

م. وال يزال التأمين الصحي أكثر أنواع التأمين طؤلؤتؤاً، 5172

في المئة من إجمالي أقساط التأمين الؤمؤكؤتؤتؤب  25حيث شكل 

في المؤئؤة فؤي عؤام  27.5م، مقارنة بنستة 5172بها في عام 

م. ويحتل التأمين على المركتات المرتؤتؤة الؤثؤانؤيؤة مؤن 5173

في المئة، وشكلت أقساط الؤتؤأمؤيؤن  57.5حيث الطلب مشكالً 

على الحماية واالدخار، وتأمين الطاقة، والتأمين الؤتؤحؤري مؤا 

في الؤمؤئؤة عؤلؤى  5.1في المئة، و 7.2في المئة، و 5.0نستتج 

 (.7-2التوالي )جدول رقم 

 

 صا ق أقسا  التأمين المكتتب بها:  -د

ف صافي أقساط التأمين المكتتب بها بأنج إجمالؤي   يُعرم

أقساط التأمين بعد خصم حصة إعاد  التأمين. ويشكل التؤأمؤيؤن 

في الؤمؤئؤة مؤن   74الصحي والتأمين على المركتات ما نستتج 

م. وسؤ ؤل 5172صافي أقساط التأمين المكتتب بها فؤي عؤام 

م مؤن 5172التأمين على المركتات أعلى معدل نمو في عؤام 

فؤي  41.3حيث صافي أقساط التأمين المكتتب بؤهؤا، بؤنؤسؤتؤة 

فؤي الؤمؤئؤة )جؤدول  50.4المئـة، يليــج تأمين الطاقــة بنستؤة 

 (.7-2رقـم 

 

 نسبة االحتفاظ: -هـ

تُعد نستة االحتفاظ مقياساً للمخاطر في أقساط التأميؤن  

المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التؤأمؤيؤن، حؤيؤث أ  هؤنؤا  

عالقة طردية بين نستة االحتفاظ والمخاطر. ويتم حسا  هؤطه 

النستة عن طريق تقسيم صافي أقساط التأميؤن الؤمؤكؤتؤتؤب بؤهؤا 

على إجمالي أقساط الؤتؤأمؤيؤن الؤمؤكؤتؤتؤب بؤهؤا. وبؤلؤ ؤت نسؤتؤة 

االحتفاظ اإلجمالؤيؤة )بؤاسؤتؤثؤنؤاء تؤأمؤيؤن الؤحؤمؤايؤة واالدخؤار( 

في الؤمؤئؤة فؤي عؤام  04لشركات التأمين في السوق السعودية 

م. 5173فؤي الؤمؤئؤة فؤي عؤام  17.0م مقارنة بؤنؤحؤو 5172

وتتأثر هطه النستة إلى حد كتير بنستة االحتفاظ العالية للتؤأمؤيؤن 

على المركتات والتأمين الصحــي، اللــطا  يمثؤال  مؤعؤاً نؤحؤو 

في المئــة من إجمالي أقسـؤاط الؤتؤأمؤيؤن الؤمؤكؤتؤتؤب بؤهؤـؤا.  74

وس ل التأمين ال ــوي وتأميــن الطاقــة أقــل نستــة احتفــاظ 

ل دول زمني يحدد المد  التي ي ب خاللها اجتؤيؤاز االمؤتؤحؤا  

 لكل شريحة من شرائح الموظفين.

 

 م 5102رابعاً: سوق التأمين  ق المملكة  ق عام 

 أداء السوق بشك  عام: -أ

  م نؤمؤواً فؤي مؤعؤظؤم 5172شهد سوق الؤتؤأمؤيؤن فؤي عؤام

مؤشراتج، حيث ارتفة إجمالي أقساط التأمين المكؤتؤتؤب بؤهؤا 

مليار لاير مقارنة  45.2في المئة، ليصل إلى  77.1بنستة 

م. وتؤعؤز  هؤطه 5173في المئة في عام  51.0بنمو نستتج 

الزياد  بشكل رئي  إلى زيؤاد  الؤوعؤي بؤأهؤمؤيؤة الؤتؤأمؤيؤن، 

باإلضافة إلى التأمين اإللزامي على الؤمؤركؤتؤات والؤتؤأمؤيؤن 

 الصحي التعاوني. 

  ارتفة إجمالي أقساط التأمين العام المكتتب بها، الطي يمؤثؤل

فؤي  77في المئة من إجمالي أقساط التأمين، بنسؤتؤة  32.5

م مقارنة بؤنؤمؤو 5172مليار لاير في عام  75.2المئة ليتل  

 (.7-2م )جدول رقم 5173في المئة في عام  51.2نستتج 

  ارتفة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها، بؤنؤسؤتؤة

م 5172ملؤيؤار لاير فؤي عؤام  70.7في المئة ليتل   51.1

م. 5173في الؤمؤئؤة فؤي عؤام  57.7مقارنة بارتفاع نستتج 

وبطلك استمر التأمين الصحي كأكتر أنشطة التأمين في عؤام 

م، ويعود النمو الكتير في أقسؤاط الؤتؤأمؤيؤن الصؤحؤي 5172

بشكل رئي  إلى تطتيق نظام الضما  الصؤحؤي الؤتؤعؤاونؤي 

 على شرائح أكتر من المستفيدين من النظام. 

 وس ل إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار المكتتب بهؤا

ملؤيؤو  لاير  7142.1في المئة ليتل   73.2ارتفاعاً نستتج 

مليؤو  لاير فؤي عؤام  713.3م مقارنة مة 5172في عام 

 م.5173

 

 عمق وكثا ة سوق التأمين: -ب

ف عمق سوق التأمين بإجؤمؤالؤي أقسؤاط الؤتؤأمؤيؤن   يُعرم

المكتتب بها نستة إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وبؤلؤ  مسؤتؤو  

 7.2م حؤوالؤي 5172عمق سوق التأمين في المملكة في عام 

م، علؤمؤاً أ  5173في المئة في عام  7.7في المئة مقارنة مة 

نستة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الؤنؤاتؤج الؤمؤحؤلؤي 

فؤي الؤمؤئؤة فؤي عؤام  5.7اإلجمالي للقطاع اير النفطي بؤلؤ  

م، )جؤدول 5173في المئة في عام  7.7م، مقارنة مة 5172

 (.  5-2رقم 

 

ف كثافة سوق التأمين بمعدل إنفاق الؤفؤرد عؤلؤى   وتُعرم

التأمين )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عؤدد 
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المئة على التوالي من إجمالي المطالبات المممدعموعمة عمي عما  

 . وتعكس هذه النسب المرتفعة النصيب األعلى نسمبميما  5102

ألنشطة التأمين الصحي والتأمين على المركبات من إجمممالمي 

 أقساط التأمين عي السوق. 

 

  أعملمى 5102وسجل نشاط التأمين الجوي عي عما   

معــدل نمــو عي إجمالي المطالبــمات المممدعموعـمـمة بما تمفمـما  

مملميموي  يـمـمال  2025عي المئــة ليمصمل إلمى  85522نسبته 

مليوي  يــال عي العــا  السابـق )جــدول  120مقا نــة بنحــو 

 (.2-2 قــم 

 

 خامساً: وضع شركات التأمين في المملكة

بلغ عدد شركات التأمين التي سبق أي واعق مجملمس الموء ا   

شمركمة لمممةاولمة نشماط  52 ، 5102عليها حتى نهاية عما  

شمركمة ممهمن حمرة  505التأمين وإعادة التأمين. إضاعة  إلمى 

 (.8-2لمساندة خدمات التأمين )جدول  قم 

  )جمدول 5102عي المئة لكل منهما عمي عما   5تقــد  بنحو 

 (.0-2 قم 

 

 العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء التأمين: -و

بلغ إجمالي العموالت التي دععتهما شمركمات المتمأمميمن   

  5102مليا  لاير عمي عما   0252للوسطا  ووكال  التأمين 

ملم  5101مملميما  لاير عمي عما   0211مقا نة بنحو   . وشمكل

عمي المممئمة  1122العموالت الخاصة بالتأمين الصمحمي نمحمو 

عي المئة من إجمالي العموالت المدعوعمة عمي عماممي  1121و

 (.1-2  على التوالي )جدول  قم 5102  و5101

 

 إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط: -ز

عمي  5121ا تفع إجمالي المطالبات المدعوعة بنسمبمة  

مملميما   5122  إلى5101مليا  لاير عي عا   5125المئة من 

 . وشكل  مطمالمبمات المتمأمميمن الصمحمي، 5102لاير عي عا  

عمي  5126عمي المممئمة  2522ومطالبات تأمين المركبات نحو 

نوع النشاط

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

————————————————————————————————————

0.410.780.500.870.680.959.20إجمالي التأمين العام

0.460.870.560.980.781.1012.24إجمالي التأمين الصحي 

0.030.060.030.060.040.065.34إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

0.901.711.091.901.512.1111.10اإلجمالي

التغير  ٪

————————————————————
201320142015

)نسبة مئوية(

جدول رقم 5-2 : نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي

—————————

التغير  ٪20112012201320142015نوع النشاط

————————————————————————————————————————————————————

290.8308.3393.9450.4536.019.0إجمالي التأمين العام

357.8386.5441.7510.9616.420.6إجمالي التأمين الصحي 

33.430.428.929.433.714.5إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

682.0725.2864.5990.71186.119.7اإلجمالي

)بالريال للفرد(

جدول رقم 5-3 : كثافة سوق التأمين
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الحر  المتعلقة بنشاط التأمين. ويمكن الرجوع لموقة المؤسسة 

على اإلنترنت من أجل الحصول على آخر تحؤديؤث لشؤركؤات 

التأمين المرخص لها، وكطلك شركات المهن الحر  الؤمؤتؤعؤلؤقؤة 

بنشاط التأمين والتي يتم تحديثهؤا بصؤفؤة دوريؤة. كؤمؤا يؤمؤكؤن 

االطالع في نف  الموقة على أداء سوق التأمين في الؤمؤمؤلؤكؤة 

 م. 5172م إلى عام 5110خالل الفتر  من عام 

 سادساً: الوصول لمعلومات سوق التأمين

تخصص المؤسسة رابطاً خاصاً لنشاط التأميؤن عؤلؤى  

يؤحؤتؤوي عؤلؤى  www.sama.gov.saموقعها اإللكؤتؤرونؤي 

األنظمة واللوائح والتعاميم والدراسات المتعلقة بقطاع التأميؤن 

وكطلك النمارج الخاصة بطلب الترخؤيؤص ومؤعؤايؤيؤر الؤمؤالء  

للمؤسسين والمديرين في شركات التؤأمؤيؤن وشؤركؤات الؤمؤهؤن 

 ٪مليون لاير ٪مليون لاير ٪مليون لايرنوع النشاط
—————————————————————————————

-76.47.871.66.970.95.21.0التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

300.230.6331.931.9512.437.854.4التأمين على المركبات

118.512.190.98.797.47.27.2التأمين على الممتلكات ضد الحريق

-61.46.351.55.044.23.314.2التأمين البحري

0.50.10.80.11.00.125.0التأمين الجوي

0.10.00.00.00.00.00.0التأمين على الطاقة

69.77.149.24.756.74.215.2التأمين الهندسي

626.964.0595.957.4782.657.831.3إجمالي التأمين العام

330.633.7420.640.5551.540.731.1إجمالي التأمين الصحي

-22.52.322.52.220.81.57.6إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

979.9100.01039.0100.01354.9100.030.4اإلجمالي

جدول رقم 5-4 : العموالت المتكبدة حسب نوع النشاط

201320142015
—————————————————————

نسبة التغير 

2014-2015م

 ٪مليون لاير ٪مليون لاير ٪مليون لايرنوع النشاط
————————————————————————

-118.30.7207.11.0200.20.83.3التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

4720.227.8606929.97554.630.824.5التأمين على المركبات

859.75.113126.523679.780.4التأمين على الممتلكات ضد الحريق

-374.12.2261.21.3216.20.917.2التأمين البحري

6.90.07.10.051.30.2622.5التأمين الجوي

1.20.01.20.01.20.00.0التأمين على الطاقة

2131.3559.42.8631.32.612.9التأمين الهندسي

6293.137.0841741.411021.845.030.9إجمالي التأمين العام

10405.261.211567.256.913106.153.513.3إجمالي التأمين الصحي

297.21.7329.41.6389.71.618.3إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

16995.5100.020313.6100.024517.6100.020.7اإلجمالي

——————————————
2015

نسبة التغير ———————

2014-2015م

جدول رقم 5-5 : إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

20132014
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رأس المال

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

10002004/12/02الشركة التعاونية للتأمين

3002007/09/11شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

10002007/09/11شركة المتوسط والخليج مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدقلف(

2502007/09/11شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني )سالمة(

3402007/09/11شركة ساب للتكافل

2002007/09/11شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

1672007/09/11شركة األهلي للتكافل

2502007/09/11الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو(

2202007/09/11شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

2002008/03/08شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

2002008/03/08الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

2752008/03/31شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني

2502008/03/31شركة الصقر للتأمين التعاوني

2052008/06/10الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

4002008/06/18شركة التأمين العربية التعاونية

4002008/07/02الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(

10002008/07/21الشركة السعودية إلعادة التأمين "إعادة" التعاونية

8002008/08/10شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

4902008/12/30الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

3202009/03/09الشركة األهلية للتأمين التعاوني

2002009/05/10شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )اسيج(

4002009/11/17شركة الراجحي للتأمين التعاوني

1002009/12/08شركة ايس العربية للتأمين التعاوني

4002009/12/13شركة العالمية للتأمين التعاوني

4502010/01/26شركة أكسا للتأمين التعاوني

2002010/03/06الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

2002010/03/24شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

3502010/03/29شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

2502010/05/29شركة بروج للتأمين التعاوني

1002010/06/16الشركة الوطنية للتأمين

3202010/07/06شركة أمانة للتأمين التعاوني

5552011/03/20شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

4002012/08/07شركة عناية  السعودية للتأمين التعاوني

4502012/09/30شركة االنماء طوكيو مارين

3502013/12/18شركة الجزيرة تكافل تعاوني

تاريخ الحصول على التصريح

جدول 5-6 : الشركات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نهاية عام  2015م
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 سابعاً: مجلس الضمان الصحق التعاونق

بل  عدد المشمولين بالت طيؤة الصؤحؤيؤة مؤن الؤعؤمؤالؤة  

مؤلؤيؤو  وافؤداً، وبؤلؤ   1.5م نحو 5172الوافد  في نهاية عام 

عدد الشركات المؤهلة لتية وثائق الضما  الصحي الؤتؤعؤاونؤي 

شركة، وبل  عدد شركات إدار  مطالؤتؤات الؤتؤأمؤيؤن الؤتؤي  55

تراب في تقديم الؤخؤدمؤات الصؤحؤيؤة تؤحؤت مؤظؤلؤة الضؤمؤا  

 شركات. 1الصحي التعاوني 

 

وبلؤ  عؤدد الشؤركؤات أو الؤمؤؤسؤسؤات الؤتؤي وفؤرت  

م نؤحؤو 5172الت طية الصحية لعؤامؤلؤيؤهؤا حؤتؤى نؤهؤايؤة عؤام 

م بؤلؤ  عؤدد 5172ألف شركة ومؤسسة. وبنهاية عام  351.0

المرافق الصحية المعتمد  من الم ل  لتقديم الرعاية الصحيؤة 

 5225مرفقاً صحياً في مختلف مناطق المملكة، منها  5257

مـرفقاً للقطاع العــام. )جـؤدول  74مـرفقاً للقطـاع الخـاص، و

 (.  1-2رقم 

 

أما بالنستة لنوع المنشؤأ ، فؤيؤحؤتؤل مؤ ؤمؤة الؤعؤيؤادات  

الطتية المرتتة األولى بين المنشآت المقدمة لخدمات الؤرعؤايؤة 

م، تؤلؤيؤهؤا 5172الصحية المعتمد  في المملكة حتى نهاية عام 

محالت النظارات الطتية، ثم الصيدليات، ثم الؤمؤسؤتؤوصؤفؤات، 

فيؤمؤا تؤحؤتؤل عؤيؤادات الؤطؤتؤيؤب الؤواحؤد ومؤحؤالت األجؤهؤز  

واألطراف الصناعية المرتتة األخير . وتأتي منطقة الؤريؤاض 

في المرتتة األولى من حيث تقديم خدمات الؤرعؤايؤة الصؤحؤيؤة 

على مستو  المناطق في المملكة، تليها منطقة مكة المكؤرمؤة، 

ثم المنطقة الشرقية، فيما تأتي منطقتا الحدود الشمالية والتاحؤة 

 (.1-2في المرتتتين األخيرتين على التوالي )جدول رقم 

 

 قطاع التموي 

تتولى مؤسسؤة الؤنؤقؤد الؤعؤربؤي السؤعؤودي مسؤؤولؤيؤة  

اإلشراف والرقابة على قطاع التمويل في الؤمؤمؤلؤكؤة، واتؤخؤار 

اإلجراءات الالزمؤة لؤلؤمؤحؤافؤظؤة عؤلؤى سؤالمؤة هؤطا الؤنؤشؤاط 

واستقراره، وحماية حؤقؤوق الؤعؤامؤلؤيؤن فؤيؤج، وكؤطلؤك تؤتؤولؤى 

المؤسسة مسؤولية إصدار التراخؤيؤص الؤمؤتؤعؤلؤقؤة بؤمؤمؤارسؤة 

أنشطة التمويل، ورلك وفق أحكــام أنظمة التمؤويؤل ولؤوائؤحؤج. 

أما ما يخص مسؤولية اإلشراف على نظام الؤرهؤن الؤعؤقؤاري 

من عمليات الرهــن وحقــوق الؤرهؤن، فؤتؤخؤتؤص بـؤج وزار  

 العــدل. 

 

يساهم نظام التمويل العقاري في توفير المساكن لؤعؤدد  

من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخؤل، خؤاصؤة فؤي ظؤل 

وجود ضوابط تحقق الضمانات الالزمة عند ممارسة أنشؤطؤة 

التمويل العقاري وتحمي حقوق جمية األطراف المشتركة فؤي 

عملية التمويل. ومن أبرز ما تحقق بخصوص مراقتة شركات 

 م اآلتي:5172التمويل في عام 

المنطقة / نوع 

صيدلياتمستوصفاتمستشفياتالمنشأة

مجمع 

عيادات

عيادة 

طبيب واحد

مركز 

عمليات 

اليوم 

الواحد

محل 

نظارات 

طبية

مختبر 

تحليل

مركز 

تشخيص

مركز 

عالج 

طبيعي

محالت 

األجهزة 

واألطراف 

اإلجماليالصناعية

————————————————————————
——

—
————————————

2941104138031101110428الشرقية 

3656182380162861222954الرياض

4463226158041201030619مكة المكرمة 

215240010000042نجران 

1115303910200000116عسير

147323301711000159المدينة المنورة 

1037005000016الباحة 

41613160021000070القصيم

194140019000047تبوك

399130012000046جازان

212116008000039حائل

0338001000015الحدود الشمالية 

02511000000018الجوف

14723462784721468343622569اإلجمالي 

جدول رقم 5 - 7 : مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2015م 

المصدر : مجلس الضمان الصحي التعاوني.
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 أوالً: التطورات التنظيمية 

تهدف المؤسسة من خالل اإلدار  العامة للرقابة علؤى  

شركات التمويل إلى تحقيق أهدافها التؤي تؤتؤمؤثؤل فؤي تؤعؤزيؤز 

االستقرار المالي الطي يدعم النمو االقتصادي المسؤتؤدام ورلؤك 

بضما  عدالة التعامالت لكافة أصحا  المصلحة، وفي ستيؤل 

رلك تسعى المؤسسة للتميز في أعمالها اإلشرافية عتر تحسيؤن 

اإلجــراءات الداخليــؤة واالسؤتؤفؤـؤاد  مـؤن جؤمؤيؤـؤة الؤمؤـؤوارد 

 المتاحــة.

 

وفي ستيل تعزيز الدور اإلشرافي والرقابي للمؤسسؤة  

فقد تم اعتماد نمارج التيانات االحترازية التي تستؤوجؤب عؤلؤى 

شركات التمويل تزويد المؤسسة بها وفقاً لؤمؤا قؤررتؤج أحؤكؤام 

نظام مراقتة شركات التمويل والئحتج التنفيطية، وكطلك تحؤديؤد 

مواعيــد محــدد  للشركات باتتــاع معايير المحاستــة الدولؤيؤة 

 (IFRS  في إعداد حساباتها وقوائمها الؤمؤالؤيؤة. كؤمؤا قؤامؤت )

المؤسسة بتطوير قواعد تنظيم التصرف في أصؤول الؤتؤمؤويؤل 

أو الحقوق الناشئة عنها التي صدرت بؤقؤرار مؤعؤالؤي مؤحؤافؤظ 

/م ش ت بؤتؤاريؤ  34مؤسسة النقد الؤعؤربؤي السؤعؤودي رقؤم 

م، وتوضح هطه القواعد 5172/0/53ه الموافق 7345/77/7

التي على شركات التمويؤل اتؤتؤاعؤهؤا فؤي حؤال راؤتؤتؤهؤا بؤيؤة 

أصولها التمويلية أو التصرف فيهؤا بؤمؤا فؤي رلؤك رهؤنؤهؤا أو 

التنازل عنها بما يتماشى مة هدف المؤسؤسؤة فؤي الؤمؤحؤافؤظؤة 

 على سالمة القطاع المالي.

 

وفي ستيل حؤمؤايؤة حؤقؤوق الؤمؤسؤتؤهؤلؤك فؤي خؤدمؤات  

م علؤى مؤوقؤعؤهؤا 5172التمويل، فقد نشرت المؤسسة في عام 

اإللكتروني الدليــل اإلرشــادي لحسا  معدل النستة السؤنؤوي 

 (APR وفيج تم شرح طريقة حسابج، ويعتتر معدل الؤنؤسؤتؤة ،)

( أحد المعايير التي من شأنها إيضاح التؤكؤلؤفؤة APRالسنوي )

الفعلية للتمويل وتمكين المستفيدين من المقارنة بؤيؤن عؤروض 

التمويل لتعزيز متدأ الشفافية واإلفصاح، كما قامت المؤؤسؤسؤة 

بإلزام مقدمي خدمات التمويل من التنو  وشؤركؤات الؤتؤمؤويؤل 

باستخدام طريقة موحد  لحسا  متل  السؤداد الؤمؤتؤكؤر لؤعؤقؤود 

التمويل رات الدفعؤات الشؤهؤريؤة مؤثؤل الؤتؤمؤويؤل الشؤخؤصؤي، 

وتمويل المركتات من خؤالل اإليؤ ؤار الؤتؤمؤويؤلؤي والؤتؤمؤويؤل 

العقاري، ورلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين وضمؤا  عؤدالؤة 

التعامالت من كافة مقدمي خدمات التمويل. وبل  عدد اللؤوائؤح 

 الصادر  في األعوام السابقة ستة لوائح حسب اآلتي:

 الالئحة التنفيطية لنظام مراقتة شركات التمويل. -

 الالئحة التنفيطية لنظام اإلي ار التمويلي. -

 الالئحة التنفيطية لنظام التمويل العقاري. -

إرشادات التقدم بطلب الترخيص بؤمؤمؤارسؤة األنشؤطؤة  -

 التمويلية.

 قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الص ر. - 

ضوابط إصدار وتش يل بطاقات االئؤتؤمؤا  وبؤطؤاقؤات  - 

 الحسم الشهري.

 

ثانياً: الشفكات المفخص لها ممارسة أنشطة الاتاماويا   اق 

 المملكة

بل  عدد شركات التؤمؤويؤل الؤمؤرخؤص لؤهؤا مؤمؤارسؤة  

( 41م )5172أنشطة التمويل في المملكة حؤتؤى نؤهؤايؤة عؤام 

( شركة في العام السؤابؤق، حؤيؤث بؤلؤ  عؤدد 70شركة مقابل )

( 5الشركات المرخصة بممارسة نشاط الؤتؤمؤويؤل الؤعؤقؤاري )

(، فيما بل  عدد الشركات المؤرخصؤة 0-2شركات )جدول رقم

رأس المال المدفوع

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

9002013/12/24شركة أمالك العالمية

5002013/12/31شركة دار التمليك

8002014/02/27الشركة السعودية لتمويل المساكن

5712014/05/20شركة دويتشه الخليج للتمويل

2002014/12/07شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار

9002015/12/14شركة بداية لتمويل المنازل

جدول 5-8 : شركات التمويل العقاري المرخصة

تاريخ الحصول على الترخيص
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( شركؤة 53بممارسة أنشطة تمويلية خالف التمويل العقاري )

(. وحقق إجمالي أصول شركات التمويل نمواً 7-2)جدول رقم

مؤلؤيؤار لاير فؤي عؤام  43.7فؤي الؤمؤئؤة لؤيؤتؤلؤ   54.5نستتج 

م. 5173مؤلؤيؤار لاير فؤي عؤام  50.3م، مقارنة بنحو 5172

في المئة لتصؤل  55وس ل إجمالي متال  التمويل نمواً بمقدار 

 57.5م، مؤقؤارنؤة   5172مليار لاير بنهاية عام  55.5إلى 

ل التمؤويؤل الؤعؤقؤاري 5173مليار لاير بنهاية عام  م، حيث شكم

في المئة، والتمويل خالف التمويل العقاري نستؤة  45.1نستة 

 في المئة. 51.4

 ثالثاً: الوصول لمعلومات سوق التموي  

تخصص المؤسسة رابطاً خاصاً لنشاط التمويل عؤلؤى  

يؤحؤتؤوي عؤلؤى  www.sama.gov.saموقعها اإللكؤتؤرونؤي 

األنظمة واللوائح والتعاميم واألسئلة المتكرر  بقطاع التؤمؤويؤل 

وكطلك النمارج الخاصة بطلب الترخؤيؤص ونؤمؤارج الؤمؤالئؤمؤة 

للمؤسسين وشاالي المناصب القيادية في شؤركؤات الؤتؤمؤويؤل، 

ويمكن الرجوع لموقة الؤمؤؤسؤسؤة عؤلؤى اإلنؤتؤرنؤت مؤن أجؤل 

الحصول على آخر تحديث لشركات التمويؤل الؤمؤرخؤص لؤهؤا 

 والتي يتم تحديثها بصفة دورية. 

رأس المال المدفوع

) مليون لاير(اسم الشركة

—————————————————————

5002013/12/31شركة النايفات للتمويل

5502014/02/27شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

5002014/02/27شركة اليسر لالجارة والتمويل

5002014/05/20شركة آجل للخدمات التمويلية

2502014/08/25الشركة الوطنية

1202014/09/14شركة المرابحة المرنة للتمويل

5402014/11/12شركة كرناف

1502014/11/16شركة متاجر

1502014/11/16شركة الجاسرية

1002014/11/20الشركة السعودية للتمويل

17002014/12/08شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل

1002014/12/08شركة الخليج للتمويل

1002014/12/11شركة تمويلي العالمية

2002015/03/16شركة األمثل للتمويل

1002015/03/22شركة أصول الحديثة للتمويل

1002015/05/05شركة دار االئتمان السعودي

1002015/06/04شركة توكيالت للتمويل

3202015/08/04شركة مرابحة لالستثمار والتقسيط

4002015/08/30شركة التيسير العربية

1002015/08/31شركة إيجارة للتمويل

1002015/11/18شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

2502015/12/03شركة تمويلي األولى

1002015/12/10شركة أمريكان اكسبرس

3452015/12/14شركة الجبر للتمويل

جدول 5-9 : شركات التمويل المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل خالف التمويل العقاري

تاريخ الحصول على الترخيص
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م أعلى من معددالت الدتدضدخدم 5102معدالت تضخم في عام 

لمتوسط خمس السدندوات السدابدقدة ولدي يدالدتدالدي  الدتدرويد  

والثقافة، ومجموعة المالبس واألحذية، ومجدمدوعدة ال،د دة، 

 ومجموعة التعليم، ومجموعة االت،االت. 

 

م، سجلد  احددع عشدرج مدجدمدوعدة 5102وفي عام  

 7.4نسب الزيادج السنوية التالية  مجموعة التروي  والدثدقدافدة 

فدي الدمدئدة،  7.4في المئة، ومجمدوعدة الدمدالبدس واألحدذيدة 

ومجموعة السكن والمياه والكهدربداو والد دان وأندواق الدو دود 

في المئة، ومجموعة ال، ة، ومجموعة تأثديد   7.7األخرع 

فدي الدمدئدة لدكدما مدندهدمدا،  5.4وتجهيزات المنزل وصيانتهدا 

في المئة، ومجموعة التعليم، ومجمدوعدة  5.1ومجموعة التبغ 

في المئة لكما مندهدمدا، ومدجدمدوعدة  0.4األغذية والمشروبات 

في المئة، ومجموعة السلع والخدمدات الدمدتدندوعدة،  0.5النقم 

في المئة لكما منهما. وفي المقابم،  1.4ومجموعة االت،االت 

 0.5سجل  مجموعة المطاعم والفنادق انخفاضاً سنوياً نسبته 

 (.7-6وجدول ر م  5-6في المئة )جدول ر م 

 

 مساهمة األقسام الرئيسة في الرقم القياسي العام

سالم  معظم األ سام الرئيسة بدندسدب مدتدفداوتدة فدي  

ارتفاق الر م القياسي الدعدام لدتدكدالديدف الدمدعديدشدة خدالل عدام 

م، حي  سالم  سم السكن والميداه والدكدهدربداو والد دان 5102

فدي  1.4وأنواق الو ود األخرع بالن،يب األيبر بما نسدبدتده 

في المئة،  1.7المئة، يليه  سم األغذية والمشروبات بما نسبته 

ويان  سم المطاعم والفنادق األ م مسالمةً في التضخم بنسدبدة 

 (.0-6في المئة )رسم بياني ر م  1.0-

يقاس التضخم في المملكة باستخددام الدر دم الدقديداسدي  

العام لتكاليف المعيشة الذي ت،دره الهيئة العدامدة لداح،داو، 

 منذ أيثر من خمسين عاماً. 

 

م 5105و ام  الهيدئدة الدعدامدة لداح،داو فدي عدام  

بت يير سنة أساس الر م القديداسدي الدعدام لدتدكدالديدف الدمدعديدشدة 

م، واعتمدت الت ديثات التدي جدرت عدلدى 5114باعتماد سنة 

ترييبة سلة المستهلك على ت،نيف االستهالك الفردي حسدب 

( ال،ادر عن األمم الدمدتد ددج، بد درض )COICOPال رض 

التبويب لأل سام والمجموعات والدفد،دول والدبدندود الدمدكدوندة 

لتكاليف المعيشة، وتعتمد الهيئة نظدام السدبديدر فدي احدتدسدا  

الر م القياسي لتكاليف الدمدعديدشدة، ويشدتدرم الدندظدام بديداندات 

 متوسطات األسعار لفترات المقارنة وبيانات أونان الترجي .

 

 م5102الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خالل عام 

ارتفع الر م القياسي العام لتكاليدف الدمدعديدشدة بدندسدبدة  

 5.4م مقارنة بارتفاق نسبدتده 5102في المئة خالل عام  5.5

م علدى 5107م و5107في المئة خالل عامي  7.2في المئة و

م معامم انكماش الناتج الم لي غديدر  التوالي. وفي المقابم سجَّ

النفطي، الذي يقيس متوسط أسعار جدمديدع السدلدع والدخددمدات 

التي ينتجها القطاق غير النفطي السعودي خالل سنة، ارتفاعداً 

م مقارنة بارتفاق نسبتده 5102في المئة خالل عام  7.6نسبته 

 (. 0-6م )جدول ر م 5107في المئة خالل عام  7.2

 

و د سجل  خمس مجموعات رئيسة من أصم اثدندتدي  

عشرج مجموعة في الر م القياسي الدعدام لدتدكدالديدف الدمدعديدشدة 

 األسعا    كاليف المعيشة                      

201220132014*2015

————————————

5.52.73.54.6معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي )2010م = 100(

2.93.52.72.2الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان )2007م = 100(

5.56.44.83.1الناتج المحلي غير النفطي )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

-5.611.813.711.9اإلنفاق الحكومي

13.910.911.92.6عرض النقود )ن3(

جدول رقم 6-1 : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

)نسب مئوية(

* بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.



 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  األسعار وتكاليف المعيشة

 

42 

متوسط التغير السنوي 

للفترة )2010-2014م(
2015م

مساهمة األقسام 

الرئيسة في الرقم 

القياسي 2015م

األوزان النسبية ٪

———————————————————————

3.32.22.2100.0الرقم القياسي العام

4.51.70.421.7األغذية والمشروبات

8.62.00.010.5التبغ

0.83.70.38.4المالبس واالحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع 

الوقود األخرى
5.83.40.920.5

4.02.70.29.1تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

1.82.70.12.6الصحة

2.41.20.110.4النقل

0.90.058.1-0.9االتصاالت

2.94.90.13.5الترويح والثقافة

0.71.70.042.7التعليم

5.7-0.1-3.31.2المطاعم والفنادق

2.80.90.16.8السلع والخدمات المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

جدول رقم 6-2 :  تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة )جميع السكان(

)2007م = 100(

20112012201320142015% التغير 

———————————————————

119.0122.4126.7130.1132.92.2الرقم القياسي العام

127.1132.9140.5145.1147.51.7األغذية والمشروبات

126.7141.3153.1162.3165.52.0التبغ

99.7103.3104.8105.5109.53.7المالبس واالحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 

األخرى
143.9148.7153.8159.1164.63.4

115.5117.5122.6128.2131.72.7تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

103.4105.6109.0112.6115.62.7الصحة

103.1108.3111.0110.4111.81.2النقل

92.092.193.893.794.50.9االتصاالت

104.7104.5106.3114.0119.54.9الترويح والثقافة

108.7110.2112.6115.9117.91.7التعليم

-117.0121.7126.8129.6128.11.2المطاعم والفنادق

113.9117.8117.6120.1121.30.9السلع والخدمات المتنوعة

جدول رقم 6-3 : الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة )جميع السكان(

)2007م = 100(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 
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في المئة في العععاا السعابعطر واعرت اعرتع عا  فعي  6.7نسبته 

بعض المجموعات الرئيسة المكونة للمعؤرعرح ثعيعل سعجعلع  

مجموعة الزيوت والدهون الحيوانية والعنعبعاتعيعة تععلع  نسعبعة 

فعي العمعئعةح تعلعتع عا  5.2ا بعلع ع  5602ارت ا  خعل  ععاا 

 0.1مجموعة المواد ال ذائية والحيوانات الحية بارت ا  نسبته 

فعي  0.1في المئةح ثم مجموعة المشروبات والدخان بعنعسعبعة 

المئةح وجاءت بعدها مجموعة المواد األولية عدا المحعرواعات 

في المئةح في المقابل سجل  بعض العمعجعمعوععات  6.5بنسبة 

الرئيسة نسب انخ اضح وكان  تعل  نسبة انخ اض لمجموعة 

في المئةح تلت ا مجمعوععة العمعواد  4.2سلع تخرى ثيل بل   

فعي العمعئعةح  2.2الكيماوية والعمعواد العمعتعهعلعة بع عا بعنعسعبعة 

 5.6ومجموعة السلع المهنعة المهن ة ثسب المادة بعنعسعبعة 

فعي  5.1ة اآلعت ومعدات النقل بنسبعة ــفي المئـةح ومجموع

 0.0المئةح ثم جاءت مجموعة تصناف مهنعة متنوعة بنسبة 

في المئةح و لم يطرت ت ير عل  مجموعة المحرواات المعدنيعة 

 (ر2-7والمواد ذات الهلـة )جدو  رام 

 

 تطورات األسعار العالمية وآثارها

انخ ض  ايمة الهادرات السلعية للمعمعلعكعة فعي ععاا  

ا لعتعبعلع  5602في المئة مقعارنعة بعععاا  26.1ا بنسبة 5602

في  5.5مليار لايرح وانخ ض  ايمة الواردات بنسبة  624.2

 مليار لايرر 716.2ا لتبل  5602المئة مقارنة بعاا 

الرقم القياسي لتكاليف المعععيعحعة العد العمععا  ع    عا  

5102  

سجل  جميع مدن المملكة الرئيسة )باستعنعنعاء تعبعو (  

زيادة في الرام القياسي لتكاليف المعيشةر فقعد سعجعلع  معديعنعة 

في المئةح واثتل  مدينعة  2.2جازان تعل  نسبة ارت ا  بل   

في المئةح ثم مدينة العريعاض  2.1عرعر المرتبة النانية بنسبة 

في العمعئعةح  1.2في المئةح تلت ا مدينة سكاكا بنسبة  1.4بنسبة 

في المئة لكل من عمعاح  1.6وجاءت مدينتا الباثة وبريدة بنسبة 

فعي العمعئعةح جعاءت بعععدهعا  5.6ثم مدينة نجران بنسبة بل   

في المئةح تعلعتع عا جعدة بعنعسعبعة  5.5مدينة مكة المكرمة بنسبة 

فعي  0.2في المئةح ثم مدينة تب ا بنسعبعة ارتع عا  بعلع ع   0.4

في المئةح  0.2المئةح تلت ا المدينة المنورة بنسبة ارت ا  بل   

في العمعئعةح بعيعنعمعا سعجعلع  تعبعو   0.6ثم مدينة الدماا بنسبة 

والعرسعم  ح2-7في المئعة )العجعدو  راعم  7.6انخ اضاً نسبته 

   (ر5-7البياني رام 

 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة 

يقيس هذا المؤرر متوسط الت عيعر فعي تسعععار السعلعع  

والخدمات المباعة في تسواق الجمعلعة العمعحعلعيعةح ويضعم هعذا 

بنداً موزعة عل  عشرة تاساا رئعيعسعة  076المؤرر عينة من 

ثسب التهنيف الدولي النمطي للتجارةح وسجل هذا العمعؤرعر 

ا مقارنة بارت ا  5602في المئة في عاا  0.6انخ اضاً نسبته 

-   

 

   

   

   

   

 

   5102 لاهمة األقلا  الر يلة  ي الت  م       ا      0رسم  يا ي رقم 
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التغير %

2013201420152015/2014الرقم القياسي العام
———————————————————————————
126.7130.1132.92.2المملكة )جميع المدن(

129.9135.0140.13.8          الرياض

122.6126.9129.72.2          مكة المكرمة

126.1129.3131.71.8          جدة

135.0133.7135.11.0          الدمام

120.6124.7126.41.4          المدينة المنورة

123.1127.2127.80.5          الطائف

122.6124.6124.90.3          الهفوف

120.3123.2125.01.5          أبها

122.5123.9127.73.0          بريدة

-119.5128.9120.26.7          تبوك

125.7127.2128.20.8          حائل

134.1142.1149.95.4          جازان

125.1128.5132.02.7          نجران

125.1130.5134.53.0          الباحة

124.6127.5131.73.4          سكاكا

114.5120.1126.55.3          عرعر

)2007م = 100(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 6-4 : متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب المدن

    الريا           
5 5 مكة المكرمة          

     د           

    الدما           

المدينة           

    المنور 

2   ال ا ف          

    ال  و           

2    ب ا          

    بريد           

     ا            7    ت و           

  2  ا ا           

7 5   را           

    ال ا ة          

    سكا ا          

  2  ر ر          
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وتؤثر معدالت الت ير في األسعار العالمية للمندتدجدات   

والسددلددع الددتددي تسددتددوردلددا السددوق السددعددوديددة مددن الشددريدداو 

التجاريين الرئيسين للمملكة عدلدى الدر دم الدقديداسدي لدتدكدالديدف 

(، ويعــرض )الدجددول 6-6المعيشــة الم لـي )جــدول ر ــم 

( أسعار المستهلك لدع أيبر الشدريداو الدتدجداريديدن 4–6م ــر 

م، حيــ  ارتدفدـدـدـدع مدتدوسدـدـدط 5102للمملكــة خــالل عــام 

فدي  7.4م في الهند بنسبة 5102أسعــار المستهلك خالل عام 

فدي الدمدئدة، يدمدا ارتدفدع فدي  0.2المئة، وفي أستراليا بنسبة 

فدي  1.4في المئة، وفدي الديدابدان بدندسدبدة  0.7ال،ين بنسبة 

فدي الدمدئدة، وفدي  1.4المئة، وفي يوريا الدجدندوبديدة بدندسدبدة 

الواليــات المت دج األمريكيــة وفي المملكــة المدتد دـدـددج وفدي 

فدي الدمدئدة لدكدما  1.0ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليدا بدندسدبدة 

 منهــم. 

 

وبالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج الدعدربديدة،  

م فدي دولدة 5102ارتفعد  أسدعدار الدمدسدتدهدلدك خدالل عدام 

فدي الدمدئدة، وفدي دولدة  7.0اإلمارات العربية المت دج بنسبة 

 0.4في المئة، وفي مملكة الب رين بنسبة  7.7الكوي  بنسبة 

في المئة، وفدي سدلدطدندة  0.4في المئة، وفي دولة  طر بنسبة 

 (.4 –6في المئة )جدول ر م  1.5عمان بنسبة 

20132014201520142015األوزان النسبية ٪
——————————————————————————

-100.0158.2159.1157.50.61.0الرقم القياسي العام

31.9185.3186.7190.30.81.9المواد الغذائية والحيوانات الحية

1.2170.9177.3179.63.71.3المشروبات والدخان

0.2-0.3204.1204.0204.50.1المواد األولية عدا المحروقات

10.1186.3186.3186.30.00.0المحروقات المعدنية والمواد ذات الصلة

2.4-0.4150.7148.9152.51.2الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية

-9.8203.8211.8200.13.95.5المواد الكيماوية والمواد المتصلة بها

-2.7-26.2143.9143.4139.50.3السلع المصنعة المصنفة حسب المادة

-13.4143.3143.4140.10.12.3اآلالت ومعدات النقل

-6.4135.8137.0135.50.91.1أصناف مصنعة متنوعة

-8.4-0.3275.7257.3235.66.7سلع أخرى

)1988م = 100(

التغير  ٪
—————————

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 6-5 : المتوسط السنوي للرقم القياسي العام ألسعار الجملة
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20112012201320142015
————————————————————

3.12.11.51.60.1الواليات المتحدة األمريكية

0.00.42.70.8-0.3اليابان

4.52.82.61.50.1المملكة المتحدة

2.52.11.60.80.1ألمانيا

2.32.21.00.60.1فرنسا

2.93.31.20.20.1إيطاليا

5.42.62.62.01.4الصين

3.31.72.52.51.5أستراليا

4.02.21.31.30.7كوريا الجنوبية

8.19.99.45.94.9الهند

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2016م.

ين الرئيسين جدول رقم 6-7 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أكبر الشركاء التجاري

20112012201320142015

————————————————————

0.90.71.12.34.1اإلمارات العربية المتحدة

2.83.32.71.8-0.4مملكة البحرين

1.91.93.13.31.7قطر

4.93.22.72.93.4الكويت

4.02.91.21.00.2سلطنة عمان

جدول رقم 6-8 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2016م.

201220132014201520142015
————————————————————————

104.6106.0107.5107.81.40.3أسعار المستهلك في الدول الصناعية

-13.0-107.3107.1106.092.21.0قيم وحدة الصادرات للدول الصناعية

)1(
99.6102.1104.1114.72.010.2سعر صرف الريال الفعلي االسمي

)2(
99.6102.4105.4118.52.912.5سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي

ـام قيـاسية مختـارة جدول رقم 6-6 : أرق

)2010م = 100(

التغير ٪

——————————

)1(   يمثل متوسط الفترة لسعر صرف الريال السعودي منسوباً إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمالت الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة .

)2(   يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقاً للتغير في المستوى العام لألسعار.

المصدر: نشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS(  - مارس 2016م.
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ملللرلار  029120في المئة لتبلغ  0521م بنسبة 5802في عام 

 ملرار لاير في نهاية العام السابق. 000521لاير مقارنة بنحو 

 

م 5802وانخفض عدد األسلهلا اللملتلداوللة فلي علام   

ملرار سها مقلارنلة  0221في المئة لرصل إلى نحو  028بنسبة 

ملرار سها في العام السلابلق عملعلدللة اتلرا ا   9820بنحو 

، وانخفضت القرمة ااتمالرة للسلسلهلا اللملتلداوللة 0الشركا (

ملرار لاير في  506022ملرار لاير مقابل  000820لتبلغ نحو 

في المئة. وانلخلفلض  5520العام السابق، أي بانخفاض نسبته 

ملللرلو   4826م لرصلل إللى 5802عدد الصفقا  خالل عام 

ملرو  صفقة في العام السلابلق، أي  4220صفقة مقارنة بنحو 

 (.0-9في المئة عتدول رقا  0621بانخفاض نسبته 

 

م بلغ المتوسط الرومي لقرملة األسلهلا 5802وفي عام  

ملللرلار لاير فلي اللعلام  020ملرار لاير مقلابلل  020المتداولة 

في المئة، كما بلغ المتوسلط  5521السابق أي بانخفاض نسبته 

ملرو  سها ملقلابلل  50521الرومي لعدد األسها المتداولة نحو 

ملرو  سها خالل العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت  50524

في المئة، وانخفض المتوسلط اللرلوملي للعلدد الصلفلقلا   021

ألف صلفلقلة  064ألف صفقة مقابل  05024المنفذة لربلغ نحو 

 في المئة. 0225في العام السابق أي بانخفاض نسبته 

 

وبلغت قرمة األسها المتداولة عل  رلريلق اانلتلرنلت  

 060420م ملقلابلل 5802ملرار لاير خلالل علام  009925

فلي  5820ملرار لاير في العام السابق أي بانلخلفلاض نسلبلتله 

المئة، وتشكل قرمة األسها الملتلداوللة عل  رلريلق اانلتلرنلت 

في المئة م  إتمالي قرمة األسهلا اللملتلداوللة فلي علام  9821

في المئة في العلام السلابلق. وبلللغ علدد  0120م مقابل 5802

مللرلار سلهلا فلي  6020األسها المتداولة ع  رريق اانترنت 

ملرار سلهلا فلي اللعلام السلابلق أي  6126م مقابل 5802عام 

في المئة، ويمثل عدد األسها اللملتلداوللة  022بانخفاض نسبته 

في المئة م  إتمالي عدد األسلهلا  9429ع  رريق اانترنت 

فلي اللملئلة فلي اللعلام  0129م مقابل 5802المتداولة في عام 

السابق. وبلغ عدد الصفقا  اللملنلفلذة عل  رلريلق اانلتلرنلت 

ملللرلو   5920م ملقلابلل 5802ملرو  صفقة في علام  5429

فلي اللملئلة،  0522صفقة في العام السابق أي بانخفاض نسبته 

فلي  9920ويمثل عدد الصفقا  المنفذة ع  رريق اانتلرنلت 

م بلاللعلديلد 5802قامت هرئة السوق المالرة خالل عام  

م  ااترا ا  والخطوا  الهلادفلة للتلنلللرلا السلوق اللملاللرلة 

وتطويرها، والعمل على تنمرة ااترا ا  الكفرللة بلاللحلد مل  

المخارر المرتبلطلة بلملعلاملال  األوراق اللملاللرلة، و لملايلة 

المستثمري  في األوراق المالرة م  الممارسا  غرر اللعلادللة، 

والعمل على تحقرق العدالة والشفافرة في التعلاملال  اللملاللرلة. 

وبهدف دعا البنرة التشريعرة للسوق اللملاللرلة أصلدر مل للل  

م الئحة اللقلواعلد اللملنلللملة السلتلثلملار 5802الهرئة في عام 

المؤسسا  المالرة األتنبرة المؤهلة في األسها الُمدرتة. وبللغ 

عدد اللوائح الصادرة خلالل األعلوام السلابلقلة خلمل  عشلرة 

الئحة. كما واصلت الهرئة تهودها لتنمرة الوعي االستلثلملاري 

بإقامة العديد م   مال  التوعرة والتثقرف الملاللي مل  خلالل 

األنشطة واللبلراملإل ااعلالملرلة واللتلوعلويلة واللتلواصلل مل  

 ال مهور.

 

م رُر ت أرب  شركلا  للالكلتلتلا  5802خالل عام  

العام، أُدِرتت منها ثالث شركا  لرلبلللغ مل لملوك الشلركلا  

تللة فللي السللوق  م، 5802شلركللة بللنلهللايلة عللام  090اللُملدرة

ورُِر ت صكوك خاصة لشلركلتلرل ، كلملا رخصلت اللهلرلئلة 

 لشركة تديدة في ممارسة أنشطة أعمال األوراق المالرة. 

 

م انخلفلاًلاي فلي بلعلض ملؤشلرا  5802وشهد عام  

السوق المالرة السعودية،  رث انخفض ملؤشلر أسلعلار سلوق 

نلقلطلة  065022م بلنلحلو 5802األسها السعودية بنهاية عام 

فلي  0920م، أي بلنلسلبلة 5806عّما كا  علره في نهاية عام 

نلقلطلة. كلملا انلخلفلض  010020المئة لربلغ في نهايلة اللعلام 

ملرار لاير أو ملا  920إتمالي أصول صناديق االستثمار بنحو 

م إللى نلحلو 5802في المئة لرصلل بلنلهلايلة علام  920نسبته 

 ملرار لاير. 08521

 

 م5102تطورات سوق األسهم السعودية خالل عام 

أُغلق المؤشر العام ألسعار األسها السعودية في نهاية  

نلقلطلة ملقلارنلة بلنلحلو  010020م عنلد مسلتلو  5802عام 

م أي بلانلخلفلاض نسلبلتله 5806نقطة في نهاية عام  044424

في المئة، و قق مؤشر أسلعلار األسلهلا أعلللى نلقلطلة  0920

إبللريللل عللنللد مسللتللو   48م فللي 5802إغللالق خللالل عللام 

نقطة. وانخفضت القرمة السوقرة لسسها اللملصلدرة  104622

 سوق ر   ال ال             

عديل مستمر لعدد األسها المتداولة بلحلسلب بت تختلف برانا  عدد األسها المتداولة عالفعلرة( ع  البرانا  التي تنشرها السوق المالرة السعودية "تداول"، والسبب هو أ  "تداول" تقوم(  0ع 

 إترا ا  الشركا  كمنح أسها م انرة أو تعديل رأس المال.
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م مقابلل 5802المئة م  إتمالي عدد الصفقا  المنفذة في عام 

 (.5-9في المئة في العام السابق عتدول رقا  9229

 

م بلغ عدد المس لر  فلي نلللام 5802وفي نهاية عام  

ملللرلو  مشلتلرك فلي  622ملرو  مشترك مقلابلل  620تداول 

أللف  1426في اللملئلة ع 520نهاية العام السابق بزيادة نسبتها 

مشترك(. وانخفض عدد المشتركر  في خلدملة اللتلداول علبلر 

م، 5802ألف مشترك في نهلايلة علام  00125اانترنت لربلغ 

م، 5806ألف مشترك في نهاية علام  00121مقارنة بحوالي 

 (.4-9في المئة عتدول رقا  820أي بانخفاض نسبته 

وبتحلرل نشار سوق األسها المحلرة  سب القطاعلا   

م، يتضح أ  قطاك اللتلطلويلر اللعلقلاري أنشلط 5802في عام 

القطاعا  م   رث عدد األسها الملتلداوللة،  لرلث بلللغ نلحلو 

في المئة م  إتملاللي  5028ملرار سها تشكل ما نسبته  0420

عدد األسهــا المتداولــة، يلرـه قطاك اللملصلارف واللخلدملا  

فلي  0020ملرــار سهــا تمثل ملا نسلبلتله  0526المالرة بنحو 

ة، و ل في المرتلبلة ــالمئة م  إتمالي عــدد األسهــا المتداول

ملرـار سهــا  120الثالثة قطاك الصناعا  البتروكرماوية بنحو 

فلي اللملئلة مل  إتلملاللي علدد األسلهلا  0421أو ملا نسلبلتله 

 ة.ـالمتداول

عدد األسهم 

المتداولة
التغير

قيمة األسهم 

المتداولة
التغير

القيمة السوقية 

لألسهم المصدرة
التغير

عدد الصفقات 

المنفذة
التغير

مؤشرأسعار 

األسهم
التغير

)٪() نقطة ()٪() ألف صفقة ()٪() مليار لاير ()٪() مليار لاير ()٪() مليون سهم (العام
———————————————————————————————

201148544.646.01098.844.71270.84.1-25546.930.86417.73.1-

201286006.177.21929.375.61400.310.24210564.86801.26.0

201352306.339.2-1369.729.0-1752.925.228967.731.2-8535.625.5

201470118.434.12146.556.71812.93.435761.123.58333.32.4-

2015659206.0-1660.622.6-1579.112.9-30444.214.9-6911.817.1-

جدول رقم 7-1 : مؤشرات سوق األسهم السعودية

المصدر : السوق المالية السعودية )تداول(.

التغير  )٪(20142015

——————————————

-1483.11177.220.6عن طريق اإلنترنت

-2146.51660.622.6اإلجمالي*

69.170.92.6النسبة

-49370.148631.31.5عن طريق اإلنترنت

-70803.365995.96.8اإلجمالي*

69.773.75.7النسبة

-2706123674.112.5عن طريق اإلنترنت

-35761.130444.214.9اإلجمالي*

75.777.82.8النسبة

جدول رقم 7-2 : عمليات بيع وشراء األسهم عن طريق اإلنترنت

قيمة األسهم المتداولة ) مليار لاير (

**   بيانات معدلة إلجراءات الشركات.

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

عدد األسهم المتداولة ) مليون سهم (**

عدد الصفقات المنفذة ) ألف صفقة (

*      اإلجمالي يمثل بيع وشراء األسهم عبر كافة قنوات السوق )صاالت التداول، اإلنترنت، الهاتف المصرفي، مكائن الصرف اآللي(.
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ملرلار لاير  00626قطاك االتصاال  وتقنرة المعلوما  بقرمة 

في المئة م  إتملاللي اللقلرلملة السلوقلرلة للسلسلهلا  0826تمثل 

 (.6-9المصدرة عتدول رقا 

 

وبالنسبة للشركا  المساهمة الثالث األكثر نشاراي م   

م، تصلدرهلا 5802 رث عدد الصفقا  الملنلفلذة خلالل علام 

 020ملرو  صفقة، ثا سابك بنحلو  020مصرف اانما  بنحو 

أللف  09024ملرو  صفقة، ثلا شلركلة دار األركلا  بلنلحلو 

 (.2-9صفقة. عتدول رقا 

 

 م5102الطروحات الجديدة خالل عام 

م أرب  شركا  لالكتتا  بلقلرلملة 5802ررح في عام  

 445ملرار لاير وعدد أسها مصدرة بلغت  625إتمالرة بلغت 

ملرو  سها لالكتتا  العلام.  1120ملرو  سها،  رث تا ررح 

ملللرلار  0525وبلغ إتمالي القرمة السوقرة لسسها اللملصلدرة 

لاير، وبلغ متوسط عدد مرا  التغطرة للشركا  المكتتب بلهلا 

 (.0-9مرة عتدول رقـا  929على مستـو  السـوق 

 

بلغ إتمالي عدد المكتتبر  في الشركلا  اللملطلرو لة  

ملرو  مكتتب، وأسهمت قلنلوا   224م نحو 5802خالل عام 

وملكلائل  الصلرف   االكتتا  المختلفة مثل الهاتف اللملصلرفلي

اآللي واانترنت وتطبرقا  األتهزة الذكرلة فلي اللتلقلللرلل مل  

األخطا  واختصار مدة االكتتا  والتقلرل م  االعلتلملاد علللى 

رلبا  االكتتا  المطبوعة،  رث بللغ علدد اللملكلتلتلبلرل  عل  

م، 5802وم   رث قرمة األسها المتلداوللة فلي علام  

ا تل قطاك المصارف والخدما  المالرة المرتبة األولى بقرملة 

فلي اللملئلة مل   0920ملرلار لاير تلملثلل  51226بلغت نحو 

إتمالي قرلملة األسلهلا اللملتلداوللة، و لل قلطلاك الصلنلاعلا  

ملللرلار لاير  59826البتروكرماوية في المرتبة الثانرة بحوالي 

في المئة م  إتمالي قرمة األسها المتداولة، و لل  0024تمثل 

ملللرلار لاير  50820في المرتبة الثالثــة قطاك التأمر  بلنلحلو 

 في المئة م  إتمالي قرمة األسها المتداولة.  0529تمثل 

 

وباستعراض أدا  السوق  سب عدد الصفقا  المنفذة  

م، كا  لقطاك التأمر  اللنلصلرلب األكلبلر بلعلدد 5802في عام 

فلي اللملئلة مل  إتلملاللي علدد  5021ملرو  صفقة تمثل  029

الصفقا  المنفذة، يلره قطاك الصناعا  البتروكرماوية بلنلسلبلة 

 424في المئة م  إتمالي عدد الصفقا  المنفذة وبعلدد  0028

ملرو  صفقة، و ل في اللملرتلبلة اللثلاللثلة قلطلاك اللملصلارف 

في المئلة  124ملرو  صفقة تمثل  520والخدما  المالرة بنحو 

 م  إتمالي عدد الصفقا  المنفذة.

 

وبالنلر للقرمة السوقرة لسسها الملصلدرة فلي نلهلايلة  

م، ا تل قلطلاك اللملصلارف واللخلدملا  اللملاللرلة 5802عام 

في الملئلة  5922ملرار لاير تمثل  64420المركز األول بقرمة 

م  إتمالي القرمة السوقرة لسسها المصدرة، و ل ثانراي قلطلاك 

ملللرلار لاير تلملثلل  46520الصناعا  البتروكرماوية بقلرلملة 

في المئة م  القرمة السوقرة للسلسلهلا اللملصلدرة، تلال   5029

عدد العمالء

التغير  )٪(المستفيدين من التداول عبرالتغير  )٪(عدد العمالء المسجلين

اإلنترنت والمتابعة اآلنيةفي نظام تداولالعام

—————————–—————–——————–——————–—

201140995271.3512894.9-

201242213553.09839791.8

201343357392.7980440.4-

201444620672.911993722.3

201545554462.11191590.6-

المصدر : السوق المالية السعودية ) تداول (.

جدول رقم 7-3 : عدد العمالء المسجلين في نظام تداول والمشتركين في خدمة التداول عن طريق اإلنترنت

) نهاية الفترة (
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عدد المكتتبر ، وبلغ عدد المكتتبر  عل  رلريلق اللتلطلبلرلقلا  

فلي  224ملرو  مكتتباي مثلوا  824المتا ة على األتهزة الذكرة 

المئة م  إتمالي عدد المكتتبر ، في  ر  بلغ عدد الملكلتلتلبلرل  

في  020ملرو  مكتتباي مثلوا  826ع  رريق فروك المصارف 

 (.9-9المئة م  إتمالي عدد المكتتبر  عتدول رقـا 

فلي  125ملرو  مكتتبلاي ملثلللوا  822رريق الهاتف المصرفي 

المئة م  إتمالي عدد المكتتبر ، وبللغ علدد اللملكلتلتلبلرل  عل  

في اللملئلة  2020ملرو  مكتتباي مثلوا  4رريق الصراف اآللي 

م  إتمالي عدد المكتتبر ، وبلغ عدد المكتلتلبلرل  عل  رلريلق 

في المئة م  إتماللي  5520ملرو  مكتتباي مثلوا  025اانترنت 

دار األركانسابكمصرف اإلنماء)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

1610.71054.8871.3)ألف صفقة(

كيان السعوديةدار األركانمصرف اإلنماء)الشركة(عدد األسهم المتداولة

9.59.12.8)مليار سهم(

دار األركانسابكمصرف اإلنماء)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

182.1135.377.3)مليار لاير(

جدول رقم 7-5 : الشركات المساهمة الثالث األكثر نشاطاً خالل عام 2015م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية ) تداول ( لعام 2015م.

مليون سهم

النسبة 

مليار لايرلإلجمالي ٪

النسبة 

ألف صفقةلإلجمالي ٪

النسبة 

مليار لايرلإلجمالي ٪

النسبة 

لإلجمالي ٪
————————————————————————————

1240518.829517.828369.343427.5المصارف والخدمات المالية

914113.927016.3334611.034321.7الصناعات البتروكيماوية

17532.7472.810163.3603.8األسمنت

13702.1764.617745.8634.0التجزئة

7691.2140.82140.7674.3الطاقة والمرافق الخدمية

25163.8825.019986.61026.5الزراعة والصناعات الغذائية

49027.4885.313704.516410.4االتصاالت وتقنية المعلومات

744011.321112.7667221.9402.6التأمين

16572.5342.08512.8654.1شركات االستثمار المتعدد

37305.71438.626258.6593.7االستثمار الصناعي

34085.2855.123217.6201.2التشييد والبناء

1381221.018811.326858.81016.4التطوير العقاري

17432.6724.414394.7322.1النقل

8211.2261.57282.470.4اإلعالم والنشر

4540.7301.85691.9211.3الفنادق والسياحة

65920100.01661100.030444100.01579100.0اإلجمالي

جدول رقم 7-4 : نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام 2015م

عدد األسهم المتداولة

————————

قيمة األسهم المتداولة

————————————————

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2015م.

———————

القطاع
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٪العدد٪العدد
——————————————

-1.19.90.59.255.5الهاتف المصرفي

-6.558.63.056.653.9الصراف اآللي

-2.522.21.222.152.4اإلنترنت

-1.09.30.46.865.0الفروع

0.00.00.35.30.0تطبيق جوال

-11.1100.05.3100.052.3اإلجمالي

جدول رقم 7-7 : عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات 

الطرح العام

) مليون مكتتب (

المصدر: هيئة السوق المالية.

———–—————–——

قناة االكتتاب

20142015

التغير ٪

 م5102الشركات الجديدة ال ضافة ل ؤشر تداول خالل عام 

م أسها الشركا  التاللرلة إللى 5802أًُرفت في عام  

 مؤشر السوق عتداول(:

 الشركة السعودية للعدد واألدوا .-0

 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق.-5

 الشركة السعودية للخدما  األرًرة.-4

 

جهود هيئة السوق ال الية في توعية ال ستث رر خرالل عرام 

 م5102

تقوم هرئة السوق المالرة بنلشلر األخلبلار واللقلرارا   

الصادرة ع  م ل  الهرئة على موقعها االكتروني لضلملا  

وصول المعلومة إلى تمر  المستثمريل  فلي ٍ و وا لد. كلملا 

تقوم الهرئة بتوعرة وإرشاد المتعاملرل  فلي األوراق اللملاللرلة 

باألنلمة والتعلرما  والقرارا  التي يصدرها م ل  الهرئة، 

والمخارر التي قد يتعلرض للهلا اللملسلتلثلملرو  فلي السلوق 

المالرة، والتصرفا  التي تُعد تالعباي أو تضلللرلالي فلي السلوق 

المالرة. وتماشراي م  استراتر رة الهرئة نحو متابلعلة بلرامل لهلا 

م 5802المتعلقة بتوعرة المستثمر، قامت الهرئلة خلالل علام 

بعدد مل  األنشلطلة واللتلي تشلملل نشلر اللعلديلد مل  اللملواد 

حجم رأس 

المال

األسهم 

المصدرة

األسهم 

المطروحة 

عدد المكتتبينحجم الطرحسعر اإلغالقلالكتتاب العام

القيمة 

السوقية

عدد 

مرات 

التغطية

(مرة)(مليون لاير)(مليون مكتتب)(مليون لاير)2015/12/31(مليون سهم)(مليون سهم)(مليون لاير)

–—–——–—–———–———–———––—————–———–———–———————–

-1

شركة الشرق 

األوسط لصناعه 

وإنتاج الورق

األستثمار 

الصناعي
0450050153025.54501.312757.5 - أغسطس

-2
الشركة السعودية 

للعدد واألدوات
222402477099.55041.123899.1 - أبريلالتجزئة

-3
الشركة السعودية 

للخدمات األرضية
251880188565045.328201.985116.2 - يونيوالنقل

-4
شركة االندلس 

العقارية
7.8-3781.1-18700702118 - ديسمبرالتطوير العقاري

------3320332100------41525.412174---

تاريخ الطرحالقطاع

 سعر 

الطرح الشركة

——–—

اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2015م.

جدول رقم 7-6 :  الشركات الجديدة التي تم طرحها  في  سوق األسهم السعودية خالل عام 2015م
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الصحفرة وااعالمرة والرسائل التوعوية التي تتناول األخلبلار 

والمواد والقرارا  الصادرة ع  م ل  الهرئة، وبلللغ علددهلا 

مرة فلي علدد مل  اللوسلائلل  688براناي صحفراي تا نشرها  05

تقلريلراي  06ااعالمرة الورقرة واالكترونرة. كما قامت بإعداد 

ملرة.  690توعوياي ووزعت على وسائل ااعالم وتا نشرهلا 

رسالة توعوية على اللملواقل  االتلتلملاعلرلة  0001كما تا بث 

للهرئة بهدف زيادة الوعلي للد  اللملسلتلثلملريل  اللحلاللرلرل  أو 

المتوق  دخولها في السوق. كما تا تلنلللرلا ملؤتلملر صلحلفلي 

لإلعالم المحلي م  معالي رئر  م ل  هرئة السلوق اللملاللرلة 

بهدف ارالك الصحفرر  على مهام الهرئة المنصلو  علللرلهلا 

في نلام السوق المالرة وإ ارتهلا بلاسلتلراتلرل لرلتلهلا للسعلوام 

أللف  06القادمة. إللى تلانلب رلبل  وتلوزيل  ملا يلزيلد عل  

أفلالم  6مطبوعة ومطوية ونشرا  وكتربا  توعوية، وإنتاج 

 288فرديو توعوية بثت في عدد م  الملواقل  االلكلتلرونلرلة و

ألف نسخة م  مطوية أهداف فتح سوق األسها السعودية أملام 

م 5802االستثمار األتنبي. كما نلللملت اللهلرلئلة خلالل علام 

سلفلرلرة ًلمل  بلرنلامل لهلا عسلفلرلر  40دورا  تدريبرة لعدد 

المستثمر الذكلي( وتلا تلزويلدهل  بلاألدوا  اللالزملة اقلاملة 

العروض، و رصت الهرئة م  خالل هذا البرنامإل على نشلر 

ثقافة التعامال  المالرة السلرمة وكذلك نشر ثقافة التطوك. هلذا 

وقد نلمت الهرئة علدداي مل   لللقلا  اللعلملل واللملحلاًلرا  

 م.5802وشاركت في عدة مؤتمرا  خالل عام 

 م5102سوق الصكوك والسندات خالل عام 

بلغ إتمالي   ا الصكوك والسندا  المصدرة القائمة  

م. وبلللللغ عللدد 5802ملللللرللار لاير فللي نللهللايللة عللام  5026

ااصللدارا  سللبللعللة إصللدارا ، مللنللهللا إصللداريلل  للللللشللركللة 

ملللرلار لاير،  0022السعودية للكهربا  بلحل لا إصلدار بلللغ 

 020إًافة اصدار وا د لكل م  شلركلة سلبلكلرلا بلحلواللي 

ملللرلار  422ملرار لاير، وشركة ساتور  بح ا إصدار بلللغ 

ملللرلار  421لاير، وشركة النقل البحري بحل لا إصلدار بلللغ 

ملللرلار  922لاير، وكذلك لشركة صدارة بح لا إصلدار بلللغ 

لاير، وقد تر  إلغا  إدراج صك شركة أوركل  السلعلوديلة 

م. وبلللغ  ل لا تلداول الصلكلوك 5802105156في تلاريل  

م، فلي  لرل  5802ملرو  لاير خالل عام  62522والسندا  

بلغت القرمة االسلملرلة اللملتلداوللة للهلذ  الصلكلوك والسلنلدا  

 (.0-9ملرو  لاير عتدول رقا  66020

 

مقارنة سوق األسهم السعودية بأسواق األسهم العربية عرام 

 م5102

تفاو  أدا  األسواق المالرة العلربلرلة اللملشلاركلة فلي  

م. فلقلد 5802علام خلالل قاعدة برانا  صندوق النقد العربي 

واق اللملاللرلة اللعلربلرلـلـلة بلنلسلب ــانخفضـت مؤشــرا  األس

فلي  5022في المئـة لبورصة بررو  و  820تراو ــت بر  

المئــة للبورصــة المصريــة. فـي المقابــل ارتلفلـل  ملؤشلـلـلر 

الصفقاتالعائد السنويالقيمة االسميةحجم اإلصدار

القيمة 

المتداولة

القيمة االسمية 

المتداولة

) ألف لاير () ألف لاير (المنفذة)٪() ألف لاير () مليون لاير (
———————————————————————————————

صكوك أوركس 

السعودية*
00.00سايبور لمدة 3 أشهر + 1.65%26 ديسمبر 2401002015

350500.050000سايبور لمدة 6 أشهر+ 0.95 %15 ديسمبر 7500502028صكوك  صدارة

168434.068000سايبور  + 1.75%6 يوليه 18001002016صكوك سبكيم

00.00سايبور لمدة 6 أشهر+ 0.80 %30 يوليه 390010002022صكوك البحري

2263615.0260750سايبور+ 0.95%10 مايو 7000102030كهرباء السعودية 3

170000.070000سايبور لمدة 3 أشهر + 0.7%30 يناير 450010002024كهرباء السعودية 4

00.00سايبور لمدة 6 أشهر+ 0.95 %20 ديسمبر 3490932025صكوك ساتورب

7452549.0448750———28430اإلجمالي

السند / الصك

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2015م.

تاريخ االنتهاء

* تم إلغاء اإلدراج بتاريخ 2015/12/24م.

جدول رقم 7-8 :  نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام 2015م
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م نلحلو 5802المتداولة لسوق األسها السعودية في نهاية عام 

فلي اللملئلة  9220ملرار دوالر أمريكي، أي ما نسبته  66520

م  إتمالي قرمة األسها اللملتلداوللة ألسلواق اللدول اللعلربلرلة 

 المشاركة في قاعدة برانا  أسواق األوراق المالرة العربرة.

 

ووصل عدد الشركا  التي تر  تداول أسهملهلا فلي  

شلركلة  090م إللى 5802سوق األسها السعودية بنهاية عام 

ملللرلار دوالر  522بمتوسط قرمة سوقرة لللشلركلة بلللغ نلحلو 

شلركلة  1024أمريكي، مقارنة بمتوسلط علدد شلركلا  بلللغ 

ملللرلار دوالر  8210وبمتوسط قرمة سوقرة للشركة بلغ نلحلو 

أمريكي للدول العربرة المشتركلة فلي قلاعلدة بلرلانلا  أسلواق 

، ورسلا بلرلانلي 08-9األوراق المالرة العربرلة عتلدول رقلا 

 (.0-9رقــا 

 

 م5102تطورات صناديق االستث ار خالل عام 

ارتف  عدد صناديق االستثمار التي تلديلرهلا شلركلا   

فلي اللملئلة  920م بنسبة 5802االستثمار في المملكة في عام 

صندوقاي. وانخفض إتمالي أصول الصناديلق  598لرصل إلى 

ملرار لاير فلي نلهلايلة  00829في المئة م   والي  920بنحو 

ملللرلار لاير فلي نلهلايلة علام  08521م إلى نحلو 5806عام 

م. كما انخفضت األصول المحلرة لصناديق االستلثلملار 5802

في الملئلة عتلدول  628ســوق فلسطر  لسوراق المالرة بنسبة 

 (.1-9رقــا 

 

وارتف  متوسط القرمة السوقرلة ااتلملاللرلة للسلسلواق  

ملللرلار  0025في المئة لتبلغ نلحلو  028المالرة العربرة بنسبة 

ملرار دوالر  0824م مقارنة بحوالي 5802دوالر بنهاية عام 

وس لت القرمة السوقرة لسلوق مسلقلط م. 5806في نهاية عام 

في المئة، تلالهلا  024لسوراق المالرة أكبر نسبة ارتفاك بلغت 

فلي  622سوق فلسطر  لسوراق المالرة بنسبة ارتفاك بلللغلت 

المئة. في  ر  س لللت األسلواق اللملاللرلة اللعلربلرلة األخلر  

 م.5802تراتعاي في القرمة السوقرة بنهاية عام 

  

وبمقارنة مؤشرا  أسواق األسها العربرة اللملخلتلارة  

م، س لت سلوق األسلهلا السلعلوديلة أعلللى 5802بنهاية عام 

المؤشرا  بر  أسواق األسها العربرة األخر ،  لرلث بلللغلت 

ملللرلار  65829القرمة السوقرة لسوق األسها السعوديلة نلحلو 

مللرلار دوالر  0025دوالر أمريكي، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 

أمريكي للدول العربرة المكونة لمؤشر صندوق النقد اللعلربلي. 

وشكلت القرمة السوقرة لسلوق األسلهلا السلعلوديلة ملا نسلبلتله 

في المئة م  إتمالي القرمة السوقلرلة ألسلواق األوراق  4126

م، وبللغلت قلرلملة األسلهلا 5802المالرة العربرة في نهاية عام 

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمعدد األسهم المتداولةالسوق
————————————————————————

-17.1-12.9-2.6السعودية

-14.1-12.5-35.3الكويت

-21.5-30.621.4مصر

-7.2-22.413.9المغرب

-14.8-11.213.6البحرين

-1.4-0.5-14.6األردن

-33.28.314.8ُعمان

-0.9-6.0-8.3تونس

-0.8-1.2-33.5لبنان

-4.9-1.6-51.2أبوظبي

---18.2-2.9الجزائر

-16.5-4.5-46.9دبي

-3.1-12.6-10.7السودان

-15.1-18.3-46.6قطر

65.34.54.0فلسطين

--: غير متوفر.

المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية - الربع الرابع 2015م.

جدول رقم 7-9 : معدالت التغير السنوية في مؤشرات أسواق األسهم العربية ) 2015م(

) نسب مئوية (
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التغير السنوي 

في المؤشر
القيمة السوقية

متوسط حجم 

الشركة

إجمالي الناتج المحلي 

باألسعار الجارية

درجة عمق 

السوق

)٪(**) مليار دوالر (*) مليون دوالر () مليون دوالر ()٪(
————————————————————————

64665.1***4206561712460-17.1السعودية

87767216406123.271.2-14.1الكويت

54913222247330.816.6-21.5مصر

4595775712103.144.6-7.2المغرب

190934641530.961.8-14.8البحرين

2536622811138.270.0-1.4األردن

4098413131360.268.1-14.8ُعمان

87367811244.319.7-0.9تونس

110883037054.420.4-0.8لبنان

111903681750339.133.0-4.9أبوظبي

91245175.10.04--الجزائر

83873591422339.121.1-16.5دبي

15189258261984.3180.2-3.1السودان

151892423616192.179.1-15.1قطر

--4.0333449680.0فلسطين

81169.698.3978136.853.6-9.2المتوسط

*      صندوق النقد الدولي.               **  القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.          --: غير متوفر.

***  الهيئة العامة لإلحصاء - وزارة االقتصاد والتخطيط.

عدد الشركات 

المدرجة

جدول رقم 7-10 : أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خالل عام 2015م

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية )الربع الرابع 2015م(.
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ملللرلار لاير، بلرلنلملا ارتلفلعلت اسلتلثلملارا   5المئة لتبلغ نحو 

ملرار لاير في نلهلايلة  220الصناديق في السندا  المحلرة بنحو 

م بارتفاك 5806ملرار لاير في نهاية عام  6م مقابل 5802عام 

في المئة، ومثّل االستثلملار فلي أسلواق السلنلدا   6029نسبته 

في المئة م   920م نحو 5802المحلرة واألتنبرة في نهاية عام 

في الملائلة  226إتمالي أصول صناديق االستثمار مقارنةي بنحو 

 في نهاية العام السابق.

 

ومثلت استثمارا  الصناديق في أدوا  النقد اللملحلللرلة   

في المئة م  إتمالي أصول صناديق  2220واألتنبرة ما نسبته 

عدد 

الصناديق

التغير العاملة

االستثمارات 

باألصول 

التغيرالمحلية

االستثمارات 

باألصول 

التغيراألجنبية

إجمالي 

أصول 

التغيرعدد المشتركينالتغيرالصناديق

)٪() ألف مشترك ()٪() مليار لاير ()٪() مليار لاير ()٪() مليار لاير ()٪(العام

—————————————————————————————————————

20112492.56513.3-1813.0-82.213.2-2948.3-

20122403.6-708.2183.488.17.12766.2-

20132361.7-8217.32116.8103.217.22586.4-

20142526.8820.02935.3110.77.32464.7-

20152707.1767.3-276.4-102.97.1-2373.7-

جدول رقم 7-11 : أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

المصدر: هيئة السوق المالية.

8

58

68

08

08

088

5800 5805 5804 5806 5802

   
 

لاير
ر 
لرا
م

 صول صناديق االستث ار     5رسم بي اني ر م 

لد  شركات االستث ار ال   ية

أصول محلرة أصول أتنبرة

 

ملللرلار لاير فلي  9221في المئة لتصل إلى نحلو  924بنسبة 

م. وانخفضت األصول األتنلبلرلة لصلنلاديلق 5802نهاية عام 

في المئة للتلصلل  026م بنسبة 5802االستثمار في نهاية عام 

ملرار لاير، وبلغ نصرب تلك االسلتلثلملارا  مل   59إلى نحو 

م ملا يلقلار  5802إتمالي أصول الصناديق في نهاية علام 

م بلغ عدد المشتركر  في 5802في المئة. وبنهاية عام  5025

 429ألف مشترك بانخفاض نسلبلتله  549صناديق االستثمار 

، ورسلا 00-9في المئــة ع  العــام السلابـلـلق عتلدول رقلا 

 (.5-9براني رقــا 

 

وباستعراض توزيل  اسلتلثلملارا  الصلنلاديلق داخلل  

م، يلتلضلح انلخلفلاض 5802المملكة وخارتها في نهاية عام 

فلي  229إتمالي االستثمار في أسواق األسها األتنبرة بنسبة 

ملرار لاير. كما انخفض   ا االستثمار فلي  0820المئة لربلغ 

ملللرلار لاير.  58في المئة لربللغ  0025األسها المحلرة بنسبة 

في المئة مل  إتلملاللي  0226وتمثل األسها المحلرة ما نسبته 

فلي  0020استثمارا  صناديق االستثمار في األسها ملقلابلل 

م. ويملثلل االسلتلثلملار فلي أسلواق 5806المئة في نهاية عام 

 5129م نلحلو 5802األسها المحلرة واألتنبرة في نهاية عام 

في المئة م  إتمالي أصول صناديق االستثمار، مقارنةي بنحو 

 (.05-9م عتدول رقا 5806في المئة في نهاية عام  4525

 

انخفضت استثلملارا  الصلنلاديلق فلي السلنلدا  كما   

فلي  820م بنسبة رفرفة بلللغلت 5802األتنبرة في نهاية عام 
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وبتحلرل تصنرف شلركلا  االسلتلثلملار وفلقلاي ألصلول  

الصناديق، فقد ا تلت شركة األهلي اللملاللرلة اللملرتلبلة األوللى 

بالنسبة لح ا أصول صناديق االستثمار التلابلعلة للهلا بلحلواللي 

في اللملئلة مل  إتلملاللي أصلول  5129ملرار لاير تمثل  4820

صناديق االستثمار. تلتها شركة الرياض المالرة بلحل لا أصلول 

في المئة، و لت ثالثاي شلركلة  0221ملرار لاير تمثل  0026بلغ 

ملرار  0420سامبا لسصول وإدارة االستثمار بح ا أصول بلغ 

فللي الللمللئللة ملل  إتللمللالللي أصللول صللنللاديللق  0425لاير أو 

 االستثمـار.

 

وم  نا رة إتماللي علدد الصلنلاديلق، ا لتلللت شلركلة  

صندوقاي منها صنلدوق  40الرياض المالرة المرتبة األولى بعدد 

وا د مغلق، و لت في المرتبة الثانرة شلركلة األهلللي اللملاللرلة 

صندوقاي، منها صلنلدوق وا لد ملغلللق، وتلا   فلي  59بعدد 

المرتبة الثالثة شركلة أتلأ أس بلي سلي اللعلربلرلة السلعلوديلة 

 صندوقاي تمرعها مفتو ة. 58المحدودة بعدد 

 

وباستعراض ترترب شلركلا  االسلتلثلملار وفلقلاي للعلدد  

المشتركر ، ا تلت شركة اللريلاض اللملاللرلة اللملرتلبلة األوللى 

ألف مشترك، تلتها شركة األهلي اللملاللرلة بلعلدد  0120بحوالي 

ألف مشترك، و لت في المرتبة الثالثة شركة أتلأ أس  4020

أللف مشلتلرك  4820بي سي العربرة السعودية المحدودة بعدد 

 (.04-9عتدول رقا 

 

فلي اللملئلة فلي  2228م، مقلابلل 5802االستثمار بنهاية عام 

نهاية العام السابق، وانخفض   ا االستثمار في أدوا  النلقلد 

م إللى 5806ملرار لاير فلي نلهلايلة علام  6229المحلرة م  

م وبلنلسلبلة انلخلفلاض 5802ملرار لاير في نهاية عام  6429

في الملئلة، ويلملثلل االسلتلثلملار فلي أدوا  اللنلقلد  624بلغت 

في اللملئلة مل   9920م ما نسبته 5802المحلرة في نهاية عام 

فلي اللملئلة  9228إتمالي االستثمارا  في أسواق النقد مقابل 

في نهاية العام السابق. كما انخفضت االستثمارا  في أدوا  

ملللرلار  0225في المئة م   والي  0620النقد األتنبرة بنسبة 

ملرار لاير في نهايلة علام  04م إلى 5806لاير في نهاية عام 

 م. 5802

 

وانخفض االستثمار في األصول المحلرة األخر  في  

ملللرلار  6في المئة لربلغ نلحلو  625م بنسبة 5802نهاية عام 

في الملئلة مل  إتلملاللي االسلتلثلملارا  فلي  1820لاير تمثل 

فلي  1020األصول المحلرة واألتنبرة األخر  مقارنةي بنسبة 

المئة في نهاية العام السلابلق. كلملا انلخلفلض االسلتلثلملار فلي 

فلي  829م بلنلسلبلة 5802األصول األتنبرة األخر  في عام 

ملرو  لاير. وانخلفلض االسلتلثلملار فلي  689المئة لربلغ نحو 

في المئة لربلللغ  222م بنسبة 5802األصول العقارية في عام 

في المئة م  إتملاللي أصلول  424ملرار لاير تمثل  426نحو 

في المئة في نهاية العلام  425صناديق االستثمار مقارنةي بنحو 

 (.05-9السابق عتدول رقا 

إجمالياستثماراتأصول أجنبيةأصول محليةأدواتأدواتسنداتسنداتأسهمأسهمنهاية

األصولعقاريةأخرىأخرىنقدية أجنبيةنقدية محليةأجنبيةمحليةأجنبيةمحليةالفترة
———————————————————————————————

2012191921035420861807448746034184460181788068

201323639121702878173150809700514114093127103179

2014244771121539732019456741519441894103560110711

2015200251057358302017436911297640144073365102898

جدول رقم 7-12 :  أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية موزعة حسب نوع االستثمار

) مليون لاير (

المصدر: هيئة السوق المالية.
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اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشركات االستثمار
———————————————————————————

126272689937123061136828شركة األهلي المالية

13536866677241639069062شركة الرياض المالية

018181152020621358229405شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار

01212197381101008313083شركة الراجحي للخدمات المالية

020205939779671830585اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

113144992182517412320شركة السعودي الفرنسي كابيتال

11516304011731567575شركة العربي الوطني لإلستثمار

210121368126326311404شركة الجزيرة لألسواق المالية

01616156437619402543شركة السعودي الهولندي المالية

066120151206758شركة فالكم للخدمات المالية

وساطة  شركة االستثمار لألوراق المالية وال

)االستثماركابيتل(
0885877501336713

0778913392427578شركة البالد لالستثمار

05533034365185شركة األول للخدمات المالية

25753705371477مجموعة كسب المالية

134353418772132شركة الشرق األوسط  لالستثمار المالي

022495049514شركة بيت اإلستثمار العالمي السعودية

0334185847599شركة عودة كابيتال

07718851642048233شركة جدوى لالستثمار

0444746480525شركة أصول وبخيت االستثمارية

05514863115171025شركة اإلنماء لالستثمار

044862711351شركة الخبير المالية

0222480248240شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

02293093132شركة ملكيه لالستثمار

011115011557شكة أرباح المالية

0223303369شركة المستثمرون الخليجيون إلدارة األصول

0118208253شركة مشاركة المالية

022134013433شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية

0118508510شركة مورجان ستانلي السعودية

0331303316336شركة بلوم لالستثمار السعودية

0222502510شركة المستثمر لألوراق المالية

022161016137شركة بيت المال الخليجي

0448719106108شركة الخير كابيتال السعودية

0117576440شركة إتقان كابيتال

0441901916شركة األولى جوجيت كابيتال

0114046شركة رنا لالستثمار

011269026962شركة مسقط المالية

0222302393مجموعة النفيعي لالستثمار

011124012461شركة الوساطة المالية

0332761228755شركة أشمور لالستثمار السعودية

0112570257249شركة دراية المالية

0115405415شركة النمو المالية لالستشارات المالية

92612707692525973102898236977اإلجمالي

جدول رقم 7-13 : تصنيف شركات االستثمار وفقاً ألصول وعدد الصناديق

وعدد المشتركين في عام 2015م

حجم أصول الصناديق ) مليون لاير (عدد الصناديق

عدد المشتركين

———————————————————————

المصدر: هيئة السوق المالية.
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فوي اوا  فوي الومو وة   2.82حووالوي المحلي اإلجمالي للمملكة 

 في الم ة في العا  السابق. 5.82 ، مقارنة بنسبة 5192

 

 الصادرات

بلغ إجموالوي دوادرال الومومولوكوة السولوعو وة فوي اوا   

مولو وار   95.889مل ار لاير موقوابو   35787حوالي   5192

في الومو وة  8185  مسجلة انخفاضاً نسبته 5198في اا  لاير 

فوي الومو وة فوي الوعوا  السوابوق.  81.مقارنة بانخفاض نسبتوه 

 (. 9-.)جدول رقم 

 

 الصادرات النفطية

وفقاً للب انال الصادرة ان اله  ة الوعواموة لوءحصوا ،  

  نوحوو 5192بلغت ق مة دادرال المملكة من النفط في اا  

في الم ة، مقوارنوة  8587مل ار لاير، بانخفاض نسبته  23788

في الم ة في العوا  السوابوق )جودول رقوم  9985بتراجع نسبته 

(. ويعزى االنخفاض في ق مة الصوادرال الونوفوطو وة إلو  9-.

انخفاض متوسط أسعار النفط في األسواق العالم ة، ح ث بولوغ 

  حووالوي 5192متوسط سعر النفط العوربوي الوخوفو و  لوعوا  

دوالر للبورمو و   .1389دوالر للبرم   مقاب  حوالي  818.2

حسب األرقا  الصادرة ان اله  ة الوعواموة لوءحصوا ، 

مولو وار  35787إجمالي دادرال المملكة السلع ة حوالي بلغ 

مولو وار لاير فوي اوا    95.889  مقوابو  5192لاير في اا  

وبلغت نسبة إجمالي الصادرال إل  الناتج الوموحولوي    .5198

جوموالوي إبلغت ق موة وفي الم ة.   7982اإلجمالي للمملكة نحو 

مولو وار لاير وتوكولوت موا   52281الواردال )س  ( حووالوي 

في الم ة من إجمالي الناتج الوموحولوي اإلجوموالوي.   5381نسبته 

وفي أدا  الموعوامومل موع الوعوالوم الوخوارجوي، حوقوق مو وزا  

قودر   اوجوزاً الحساب الجاري في م زا  مدفواال المومولوكوة 

في الم وة   87. بما نسبته ، 5192مل ار لاير في اا   51182

 من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.

 

 التجارة الخارجية

تش ر األرقا  الصادرة ان اله  وة الوعواموة لوءحصوا   

حجم التوجوارة السولوعو وة لولومومولوكوة   انخفاض    إل 5192لعا  

موولوو ووار لاير،  989.87)الصووادرال ا الووواردال( لوو ووبوولووغ 

مل ار لاير في العا  السابق، بانخفواض نسوبوتوه  917581مقاب 

في الم ة. وكمق اس لدرجوة االنوفوتواى اولو  االقوتوصواد  5583

العالمي، بلغت نسبة حجم التجارة الخارج ة السلع ة إل  الناتج 

 ال طا  الخارج               

التغير 2015٪*201220132014
————————————————————

-12655501207080106709157341246.3الصادرات النفطية

-1144638110247893895948654648.2     النفط الخام

-1209121046021281328686632.2     المنتجات المكررة

-19095220244321703118990112.5الصادرات غير النفطية

-12418413150914364711491620.0    بتروكيماويات

-105361175313704136810.2    مواد البناء

128531262813405136111.5    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

433794655346275476933.1    سلع أخرى**

-14565021409523128412276331340.6المجموع

*    بيانات أولية.

جدول رقم 8-1 : صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

**  تشمل إعادة التصدير.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

)مليون لاير(
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 تنمية الصادرات السعودية غير النفطية

تهدف البرامج التنموويوة لولوصوادرال السوعووديوة إلو   

تنم ة الصادرال غ ر النوفوطو وة مون قومل توقوديوم تسوهو ومل 

التموي  للمصدرين والمستوردين للسلع ذال المنشأ السعودي، 

وذلك ضمن جهود المملكة لتوس ع القاادة اإلنتواجو وة وتونوويوع 

الصادرال غ ر النفط ة. ولتحق ق ذلك اتخذل المومولوكوة اودداً 

من اإلدمحال اله كل ة والمؤسساتو وة مونوهوا إنشوا  بورنواموج 

الصادرال السعودية، وه و وة تونومو وة الصوادرال السوعووديوة. 

ويبرز دور ه  ة تنم ة الصادرال بوعومو  الودراسوال ووضوع 

الخطط لح  التحديال التي تواجه المصدريون وتوقوو  الوهو و وة 

أيضا بالمشاركة في الفعال ال الودولو وة والوبوعوتوال الوتوجواريوة 

للتسويق للمنتج الوطني كما تقو  بتنظ م ورش العم  لتوطوويور 

قدرال وقبرال المنشآل السوعووديوة فوي موجوال الوتوصوديور، 

وقامت اله  ة بوضع االسترات ج ة الوطن ة لتنم وة الصوادرال 

غ ر النفط ة والعم  ال  وضع البرامج التطويرية بوالوتوشواور 

والووتووعوواو  مووع الووجووهووال ذال الووعوومقووة لضوومووا  االرتووقووا  

 بالصادرال غ ر النفط ة. 

 

فوو وومووا يووقووو  بوورنووامووج الصووادرال السووعوووديووة الووتووابووع  

للصندوق السعودي للتنم ة بودور فوااو  لوتونومو وة الصوادرال 

الوطن ة غ ر النفط ة بهدف تنويع مصادر الدق  الوطني ابر 

امل ال تموي  وضما  الصادرال، ح ث بلغ اودد اومولو وال 

اومولو وة مونوذ انوطومق  981التموي  التي أاتمدها الصنودوق 

مولو وار  5983 ، بق مة إجمال ة بلغوت 5119البرنامج في اا  

لاير. وقد وافق البرنامج ال  مجمواة متنواة مون اومولو وال 

 188التموي  وضما  االئتما  للصادرال بلغت ق متوهوا نوحوو 

فوي الومو وة  77185  بارتفاع نسبته 5192مل ار لاير في اا  

(. وتووزاوت اومولو وال 5-.ان العا  السوابوق )جودول رقوم 

 . بالرغم من ارتفاع متوسط إنتاج المومولوكوة 5198قمل اا  

مولو وو  بورمو و  يوومو واً فوي اوا   1839من النفط الخا  مون 

  .5192مل و  برم   يوم اً في اا   91891  إل  5198

 

وتش ر ب انال الصادرال النفط وة حسوب الونووع إلو   

في الومو وة مون  8.85تراجع ق مة دادرال النفط الخا  بنسبة 

مل ار لاير فوي  8.582  إل  5198مل ار لاير في اا   171

 . كما انخفضت ق مة دادرال المنتجال المكررة 5192اا  

 581.مل ار لاير إلو   95.89في الم ة من  7587بما نسبته 

( تووطووور 9-.مولوو وار لاير. ويوووضو  الوورسوم الوبوو وانووي )رقوم 

 دادرال المملكة النفط ة.

 
   
   
   
   
    
    
    

                    

 
ر 
يا
  

 ادرات المم  ة النفطية     ر    يا   ر    

 نتجات   ررة  ف   ا  

 

  

   

   

                    

 
ر 
يا
  

  و ات  ادرات المم  ة      ر    يا   ر   

غير النفطية

ال تر  يما يات        ت م  ا ادة التص ير        ر    

 نتجات  را ية   يوا ية  غ ا ية     واد  نا     

 الصادرات غير النفطية

تراجعت ق مة دادرال المملكة غ ر الونوفوطو وة وفوقواً  

للب انال الصادرة ان اله  ة العامة لءحصا ، حو وث سوجولوت 

في الم ة لوتوصو  إلو   9582  انخفاضاً نسبته 5192في اا  

في الومو وة  385مل ار لاير مقارنة بارتفاع نسبته  9.181نحو 

(. وقود سوجولوت قو وموة 9-.في الوعوا  السوابوق )جودول رقوم 

 5181دادرال المملكة من البتروك ماويال انخفاضاً نسبوتوه 

مل ار لاير. كما انخفضت ق موة  99881في الم ة لتبلغ حوالي 

 9783في الم ة لتبلغ حوالي  185دادرال مواد البنا  بنسبة 

مل ار لاير، ف ما ارتفعت ق مة دادرال المنتجوال الوزرااو وة 

 9785في الم ة لتبلغ حوالوي  982والح وان ة والغذائ ة بنسبة 

مل ار لاير. وارتفعت ق مة دادرال السلع األقرى بموا فو وهوا 

مل وار  8383في الم ة لتبلغ حوالي  789إاادة التصدير بنسبة 

( مكونوال الصوادرال 5-.لاير. ويوض  الرسم الب اني )رقم 

  . 5192-5199غ ر النفط ة وتطورها قمل الفترة 



 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  القطاع الخارجي 

            

17 

 الواردات

تظهر الب انال ارتفاع ق مة واردال المملكة السولوعو وة  

 52281في الم ة لتبلغ نوحوو  182  بنسبة 5192)س  ( لعا  

مل ار لاير في العا  السوابوق )جودول  52981مل ار لاير مقاب  

 (.7-.رقم 

 

وتش ر الب انال التصن ف ة لوواردال الومومولوكوة حسوب  

( إلو  أ  7-.  )رسم ب اني رقم 5192مكوناتها الرئ سة لعا  

 93.87واردال اآلالل واألجهزة والوموعودال الوكوهوربوائو وة )

فوي  5385مل ار لاير( احتلت المرتبة األول  بنص ب مقودار  

مل ار لاير،  985  ب ن الضما  بمبلغ 5192البرنامج في اا  

مولو وار لاير. وبولوغوت اومولو وال توموويو   89.والتموي  بمبلغ 

وضما  دادرال قطاع الصنااال الوكو ومواويوة والومونوتوجوال 

مولو وار لاير اولو   985مولو وار لاير و .38البمست ك ة نحوو 

التوالي. وبلغت امولو وال توموويو  دوادرال قوطواع دونوااوة 

 .78المنتجال المعدن ة المصنوعوة واآلالل والوموعودال نوحوو 

مل و  لاير. وقا  البرنامج بتوف ر قطوط توموويو  قومل اوا  

مل و  لاير. وبلغت اومولو وال توموويو   98582  بمبلغ 5192

 59188وضما  دادرال منتجال القطااال األقرى نوحوو 

 مل و  لاير ال  التوالي.  2281مل و  لاير و

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات

————————————————————————

110113040صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات

2419917095477601171الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية

0668000مشاريع رأسمالية

431024401430خطوط تمويل

039063311721956أخرى

286113131057107181261227المجموع

20142015

————————

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية.

————————

جدول رقم 8-2 : تمويل وضمان الصادرات السعودية

)مليون لاير(

————————

2013

20132014*20152013201420152015
—————————————————————

16523017101117832126.226.227.24.3آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

90341916269192814.314.114.00.3المواد الغذائية

-5300978191771598.412.011.81.3منتجات كيماوية ومعدنية

1888020229216273.03.13.36.9منسوجات وملبوسات

-78102797596447312.412.29.819.2معادن عادية ومصنوعاتها

2490925131281994.03.94.312.2أخشاب ومجوهرات

10755210861012051617.116.718.411.0معدات نقل

-92559773177281014.711.911.15.8سلع أخرى

630582651876655033100.0100.0100.00.5المجموع

————————————

جدول رقم 8-3 : واردات الــمــملكـــة )سيف(

حسب مكوناتها الرئيسة

النصيب المئويمليون لاير
التغير ٪

——————————————

*  بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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المجمواة التالتة الدول العرب ة باستتنا  دول مجلس الوتوعواو  

لدول الخل ج العرب ة، وتأتي بق ة دول العالوم فوي الوموجوموواوة 

 (.8-.الرابعة )جدول رقم 

  

وتوض  ب انال الواردال من أكبر ست اشورة دولوة  

 ، ارتفاع الواردال من دول هوذ  5192مصدرة للمملكة لعا  

مل ار لاير،  .85.8في الم ة لتبلغ نحو  781المجمواة بنسبة 

 3985ح ث بلغ نص بها من إجمالي واردال المملكوة حووالوي 

 1588في الم ة. واحتلت الص ن الشعوبو وة الومورتوبوة األولو  )

في الم ة من إجوموالوي واردال  9889مل ار لاير( بنص ب بلغ 

في الم وة. تولوتوهوا  589المملكة بارتفاع ان العا  السابق نسبته 

مولو وار  183.الواليال المتحدة األمريك ة في المرتبة التان ة )

فوي  .28في الم ة وبارتفواع نسوبوتوه  9783لاير( بنص ب بلغ 

مولو وار لاير(  8589الم ة. وجا ل ألمان ا في المرتبة التالتة )

فوي الومو وة.  589في الم ة وبانخفاض نسبته  381بنص ب بلغ 

في  982ف ما جا ل في المرتبة األق رة إندون س ا بنص ب بلغ 

 الم ة من إجمالي واردال المملكة. 

 

وسجلت واردال المملكة من دول موجولوس الوتوعواو   

 8.83في الم ة لتبلغ  981نسبته ارتفاااً لدول الخل ج العرب ة 

في الم ة مون  388  وبنص ب بلغ 5192مل ار لاير قمل اا  

إجمالي واردال المملكة. وقد سجلت الواردال من موجوموواوة 

في الم ة لتبلغ نحوو  285الدول العرب ة األقرى ارتفاااً نسبته 

في الومو وة مون إجوموالوي  789مل ار لاير، وبنص ب بلغ  5189

واردال المملكة. ف ما سجلت واردال المملكة مون بوقو وة دول 

مل وار لاير،  99382في الم ة لتبلغ  185العالم انخفاضاً نسبته 

في الم ة اون  887الم ة من إجمالي الواردال، بارتفاع نسبته 

مولو وار  95182العا  السابق. وجا ل واردال معدال النقو  )

في المو وة مون إجوموالوي  9.88لاير( في المرتبة التان ة مشكلة 

في الم ة اون الوعوا  السوابوق.  9981الواردال، بارتفاع نسبته 

مل ار  1981وفي المرتبة التالتة حلت واردال المواد الغذائ ة )

فوي  187في الم ة، وبارتفاع نسبته  9881لاير( وبنص ب بلغ 

ا ل واردال المنتجال الك ومواويـوـوة والوموعودنو وـوة      ـالم ــة. وج

في  .998مل ار لاير( في المرتبة الرابعة بنص ب بلغ  3385) 

في الومو وة. أموا واردال السولوع  987الم ة، وبانخفاض نسبته 

مل ار لاير( فقود احوتولوت الومورتوبوة الوخوامسوة  .358األقرى )

في الم ة.  .28في الم ة، وبانخفاض نسبته  9989بنص ب بلغ 

مولو وار  5882واحتلت واردال المعاد  العادية ومصنوااتها )

في الم ة، وبانخفواض  .18لاير( المرتبة السادسة بنص ب بلغ 

في الم ة ان العا  السابق، أما واردال األقشاب  9185نسبته 

مل ار لاير( فجا ل في المرتبة السابعوة  5.85والمجوهرال )

فوي الومو وة  9585في الم ة، وبارتفاع نسبته  887بنص ب بلغ 

ان الوعوا  السوابوق. وفوي الومورتوبوة الوتوامونوة جوا ل واردال 

مل ار لاير( بونوصو وب قودر   5985المنسوجال والملبوسال )

فوي الومو وة اون الوعوا   581في الم ة، وبارتفاع نسوبوتوه  787

 السابق. 

 

 الواردات  سب المن أ

تصن  واردال المومولوكوة حسوب الومونوشوأ إلو  أربوع  

مجمواال، وتضم المجمواة األول  أكبر سوت اشورة دولوة 

مصدرة للمملكة من قارج الدول العرب ة. وتضم الوموجوموواوة 

التان ة دول مجلس التعاو  لدول الخل ج العرب ة، بو ونوموا تضوم 

 

 

  

  

  

  

  

                    

 سب   و ات ا الر يسة    ا جمال    ي   صيب  اردات المم  ة      ر    يا   ر     س ة   وية

      ر    ع ات         ا    جو رات    عاد   ادية   صنو ات ا   نسوجات     و ات    نتجات  يما ية   ع  ية   واد غ ا ية    ت   ج  ة   ع ات   ر ا ية  
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في الومو وة  5588النفط ة )تشم  إاادة التصدير( مقارنة بنحو 

  . 5198في اا  

 

وتش ر الب انال التفص ل ة لصادرال القطاع الوخوا   

الممولة بواسطة المصارف التجارية )االاتوموادال الوموسوددة( 

  إلو  ارتوفواع دوادرال الومونوتوجوال الصونوااو وة 5192لعا  

فوي  581مل ار لاير بارتفاع نسبوتوه  8785األقرى لتبلغ نحو 

 ، محتلة بذلك المرتبة األول  بنسبوة 5198الم ة، مقارنة بعا  

في الم ة من اإلجمالي. تلتها دادرال المواد الك ماوية  387.

فوي  9887مل ار لاير بانخفاض نسوبوتوه  5والبمست ك ة بمبلغ 

فوي الومو وة. تولوتوهوا الصوادرال  9581الم ة وبنص ب نسبوتوه 

فوي الومو وة. ويووضو  الورسوم الوبو وانوي       9381وبنص ب بولوغ 

  5192( واردال المومولوكوة حسوب الومونوشوأ لوعوا  8-.)رقم 

  . 5112مقارنة بعا  

 

 ادرات الق قطقا  القخقام القمقمقولقة  قوا قطقة القمقصقار  

 التجارية

سجلت دادرال القطاع الخا  الوموموولوة بوواسوطوة  

 585المصارف التجارية )االاتمادال المسددة( ارتفاااً نسبته 

 ، 5192مل ار لاير قومل اوا   2181في الم ة لتبلغ حوالي 

 ، وارتوفوعوت 5198مل ار لاير فوي اوا   8.83مقارنة بنحو 

فوي الومو وة مون إجوموالوي الصوادرال غو ور  5587نسبتها إل  

20132014*20152013201420152015

—————————————————————

78488871229239812.413.414.16.1الصين الشعبية

85376847308967813.513.013.75.8الواليات المتحدة األمريكية

-4481247093461167.17.27.02.1ألمانيـــــا

-3515337306372865.65.75.70.1اليابــان

3601832336372515.75.05.715.2كوريا الجنوبية

-2182123509225323.53.63.44.2الهند

-1966322132204623.13.43.17.5فرنسا

-2037421929198353.23.43.09.5ايطاليا

1604317271187992.52.62.98.8المملكة المتحدة

-1974017953153163.12.82.314.7سويسرا

1350813907140592.12.12.11.1تايالند

1228310867127451.91.71.917.3تركيا

1250011225118892.01.71.85.9البرازيل

82169998112501.31.51.712.5فيتنام

7877853695871.21.31.512.3اسبانيا

7417912695591.21.41.54.7اندونيسيا

43928945504046876269.769.871.63.0مجموع الدول الست عشرة

4844847793487147.77.37.41.9مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي**

1873719098200953.02.93.15.2مجموعة الدول العربية األخرى

-12410812994511746219.719.917.99.6بقية دول العالم

630582651876655033100.0100.0100.00.5إجمالي الواردات )سيف(

-575038.6594232.45812162.2الواردات )فوب(

* بيانات أولية .               ** تشمل إعادة التصدير.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

النصيب المئوي

التغير ٪—————————————————————————

جدول رقم 8-4 : واردات الـمـملـكـــة حسب الـمـنـشأ

مليون لاير
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ميييييو     339الزراعية والحيوانية محققة قييي ية قيدر يا 

فيي الي يمية ميقيارنية بياليعيا  السيابي   3.03بانخفاض نسبيتي  

 في ال مة من اإلج الي.  00.وبنصيب بيغ 

 

 واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة المصارف التجارية

تراجعت واردات القطاع الخاص الي ي يولية بيواسيطية  

ال صارف التجارية )االعت ادات ال سددة والفواتير الي يرسييية 

فيي الي يمية ليتيبيييغ  005  بينيسيبية 5.02ليتحصيل( في عيا  

مييار   في اليعيا   53300مييار   مقارنة بنحو  53.02

الساب . وبيغت نسبة واردات القطاع اليخياص الي ي يولية عين 

طري  ال صارف التجارية إلى إج الي قي ة واردات ال  ييي ية 

فيي  3206في ال مة مقارنة بينيسيبية  3205  نحو 5.02لعا  

 ال مة في العا  الساب .

 

ويعزى انخفاض واردات القطياع اليخياص الي ي يولية  

  إلى انخفياض 5.02بواسطة ال صارف التجارية خالل عا  

في ال مة ليبييغ نيحيو  5206ت ويل الواردات من اآلالت بنسبة 

مييار  ، وانخفاض ت ويل الواردات من مواد البينيا   0202

ميييييار  ، وانيخيفياض  5009في ال مة ليبيييغ  0503بنسبة 

 900في ال مة ليبيييغ  03.ت ويل الواردات من األجهزة بنسبة 

مييار  ، كذلك انخفاض ت ويل الواردات من الي ينيسيوجيات 

ميييييار  ،  506في ال مة ليييبيييغ  5503وال يبوسات بنسبة 

وانخفاض ت ويل واردات كل من مواد غذائية أخرى، وسي ير 

فيي  600في ال مة و  605وشاي وبن، ومواشي ولحو  بنسبة 

 في ال مة عيى التوالي .  606ال مة و

بين ا ارتفع ت ويل الواردات من سيع أخيرى بينيسيبية   

مييار  ، كي يا ارتيفيع تي يوييل  0.500في ال مة ليبيغ  500

 2309في ال يمية ليييبيييغ  0005الواردات من السيارات بنسبة 

مييييييييار  . كييذلييك ارتييفييع تيي ييويييل الييواردات ميين الييفييواكيي  

مييييو   ،  905في ال مة ليبيغ  3.05والخضراوات بنسبة 

فيي الي يمية ليتيبيييغ  305وارتفع ت ويل واردات الحبوب بنسبة 

 مييار  .  0300

 

وبالنسبة لينصيب ال موي من إج الي واردات القطاع  

الخاص ال  ولة بواسطة ال صارف التجاريية، اتيتيل تي يوييل 

الواردات من السيع األخرى الي يرتيبية األوليى بينيصيييب بيييغ 

في الي يمية مين اإلجي ياليي. ليا تي يوييل اليواردات مين  3305

فـيي  5305السيــارات فـي ال رتبــة الثانيــة بنصيب نسبيتيـي  

ال مة من اإلج الي. واتتــل تي يويـيـيل الـيـيواردات مين ميواد 

فيي الي يمية مين  603غ ـيـيالبنــا  ال رتبة الثالثــة بنيصيييب بييي

اإلج الي. وجا  ت يوييل اليواردات مين اآلالت فيي الي يرتيبية 

في ال مة، لا ت ويل كل مين واردات  902الرابعة بنصيب بيغ 

الحبوب، وواردات مــواد غذائية، وواردات األجهـزة بنصيب 

فيي الي يمية عيييى  506فيي الي يمية و 300في ال مة و 200بيغ 

 التوالي.

   

 الصادرات عبر الموانئ

تشير البيانات الصادرة عن ال ؤسسة العامة ليي يواني   

الصادرات بالطن عبر مواني  الي ي ييي ية فيي عيا   إلى ارتفاع

ميييييو  طين )ال  .09في ال مة لتيبيييغ  3203  بنسبة 5.02

رسم بياني رقم 8-4: واردات المملكة حسب المنشأ 

     

    
    

    

    

    

     

     

     

        
    

     

    

     

     

دو  ال ال  ا  ر   ال     المان ا  ال ابا   الص   ال  ب ة  الو يات المت    ا  ري  ة  وريا الج وب ة 
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تشم  دادرال النفط الخا ( مقارنة بكم اتها في العا  السوابوق 

 مل و  طن. 99189البالغة 

 

وحققت دادرال المنتجال النفط ة المكوررة والوغواز  

مل وو  طون فوي اوا   2188في الم ة من  3388زيادة نسبتها 

 . وارتوفوعوت 5192مل و  طن في اا   91287  إل  5198

 881في الومو وة لوتوبولوغ  2183دادرال المواد األقرى بنسبة 

مولو وو  طون  582  مقارنة بحوالي 5192مل و  طن في اا  

في العا  السابق. وارتفعت دادرال المواد الك ماوية في اوا  

مل وو  طون موقوابو   5881في الم ة لتبلغ  287  بنسبة 5192

مل و  طن في العا  السابق. كموا ارتوفوعوت الصوادرال  5783

ألو  طون فوي اوا   585.أل  طن إل   2883الزراا ة من 

فوي الومو وة، وارتوفوعوت دوادرال  2.88  أي بنسوبوة 5192

  لوتوبولوغ 5192في الم ة في اا   5181بضائع المسافنة بنسبة 

مل و  طن في العا  السابق. ف موا  82.مل و  طن مقاب  9187

  5192انخفضت دادرال مواد البنا  والحوديود قومل اوا  

مل و  طن مقوارنوة بوحووالوي  9288في الم ة لتبلغ  783بنسبة 

 مل و  طن في العا  السابق.  95

 

ر اوبوأما بالنسبة للنص ب الم وي لكومو وة الصوادرال  

  فوقود احوتولوت دوادرال الومونوتوجوال 5192الموان  في اا  

في المو وة  .528النفط ة المكررة والغاز المرتبة األول  بنسبة 

فوي  2781من إجمالي الصادرال ابر الموان  مقارنة بنسبة 

الم ة في العا  السابق. لم دادرال المواد الك ماوية بالمورتوبوة 

في الم ة من إجموالوي الصوادرال  9285التان ة بنص ب نسبته 

ابر الموان ، تلتها دادرال مواد البنا  والوحوديود بوالومورتوبوة 

فوي الومو وة. فو وموا احوتولوت بضوائوع  185التالتة بنص ب نسبته 

 في الم ة.  588المسافنة المرتبة الرابعة بنص ب 

 

 الواردات   ر الموا ئ

  إلو  ارتوفواع الوواردال 5192تش ر بو وانوال اوا   

في الومو وة لوتوبولوغ نوحوو  383بالطن ابر موان  المملكة بنسبة 

مل و  طن. ح ث ارتفعت الواردال من المواد الغذائ وة  1383

 5288مل و  طن مقارنوة بونوحوو  5281لتبلغ نحو  .98بنسبة 

مل و  طن في العا  السابق. وارتفعت الواردال من الوموعودال 

مل و  طن قومل  581في الم ة لتبلغ حوالي  .878بما نسبته 

مل و  طن فوي الوعوا  السوابوق. فو وموا  581  مقاب  5192اا  

فوي الومو وة  585انخفضت الواردال من البضائع العامة بنسبة 

مولو وو  طون  51مل و  طن مقارنة بنحو  5.88لتبلغ حوالي 

في العا  السابق. وانخفضت الواردال مون موواد الوبونوا  بوموا 

 95مل و  طن مقوابو   9285في الم ة لتبلغ حوالي  587نسبته 

 مل و  طن في العا  السابق. 

 

وبالنسبة للنص ب الم وي لموكوونوال كومو وة الوواردال  

 ، فوقود احوتولوت واردال 5192ابر موان  المملكة قمل اا  

في الومو وة  5189البضائع العامة المرتبة األول  بنص ب نسبته 

من إجمالي الواردال ابر الموانو ، وجوا ل واردال الوموواد 

فوي الومو وة،  5582الغذائ ة بالمرتبة التانو وة بونوصو وب نسوبوتوه 

واحتلت واردال المواد الصناا ة المرتبة التالتة بنص ب نسبته 

في الم ة، وجا ل واردال مواد البنا  بالمرتبة الرابوعوة  5282

 في الم ة.  9581بنص ب 

 

أما ف ما يخص الس ارال والمواتي الح ة فوقود بولوغوت  

واردال المملكة من الس ارال ان طريق الموانو  قومل اوا  

أل  س ارة اا   11183مل و  س ارة مقاب   987  نحو 5192

فوي الومو وة. فوي حو ون بولوغوت  5181  بارتفاع نسوبوتوه 5198

  نوحوو 5192واردال المملكة من المواتي الح ة قومل اوا  

في الم ة مقارنة بونوحوو  9281مل و  رأس بارتفاع نسبته  182

  . 5198مل و  رأس قمل اا   85.

 

الت اد  التجاري غير النفط     د    ج ق  القتقعقا   لق    

 الخ يج العر ية

سج  دافي التبادل التجاري غ ر النفطي للمملكة موع  

 فوائضواً   5192دول مجلس التعاو  لدول الخل ج العرب ة لعا  

مولو وار لاير  8185مل ار لاير مقاب  فائض بلغ نحو  7187بلغ 

(. وسجلت واردال الممولوكوة 2-.  )جدول رقم 5198في اا  

من دول مجلس التعاو  لدول الخل وج الوعوربو وة )تشومو  إاوادة 

ملو وار لاير  8.83في الم ة لتبلغ  981التصدير( ارتفاااً نسبته 

مولو وار لاير فوي الوعوا  السوابوق.  .838  مقاب  5192في اا  

فوي  388وتشك  واردال المملكة من دول المجلس ما نسوبوتوه 

الم ة من إجمالي واردال الومومولوكوة. فوي الوموقوابو  توراجوعوت 

في الم وة فوي  9.81دادرال المملكة إل  دول المجلس بنسبة 

فوي  8985مل ار لاير، وتمت  ما نسبوتوه  31  لتبلغ 5192اا  

الم ة من إجمالي دادرال المملكة غ ر النفط ة )تشومو  إاوادة 

 التصدير(.

 

وتوض  الب انال التفص ل ة أ  الم زا  السولوعوي غو ور  

النفطي للمملكة سج  فائضاً موع كو  مون اإلموارال الوعوربو وة 

المتحدة ومملكة البحرين وقطر وسلطنة ُاما  و الوكوويوت بولوغ 

 251مولو وار لاير  2مولو وار ريـوال و 9787مل ار لاير و 581
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 3.6مليار لاير أي ماا سساباتا   2وأخيراً سلطنة ُعمان بمبلغ 

 في المئة.

 

التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاريين من 

 الدول العربية

تشير بياسات التبادل التجاري غير النفطي لالامامالا اة  

مع الدول العربية )باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليا  

مليار لاير فاي  2..5العربية( إلى تسجيل فائض للممل ة بلغ 

مالاياار لاير فاي عاام  5.9.م مقابل فائض بالاغ 5102عام 

(. وسجلت واردات الامامالا اة ما  3-9م )جدول رقم .510

ملياار  51.0في المئة لتبلغ  2.5الدول العربية ارتفاعاً سسبت  

مالاياار لاير فاي الاعاام  08.0م ماقاابال 5102لاير في عام 

السابق، وتش ل واردات الممل ة م  الدول العربية ما سساباتا  

في المئة م  إجمالي واردات الامامالا اة. وفاي الاماقاابال  6.0

 52.2اسخفضت صادرات الممل ة إلى الدول العربية بناساباة 

مليار لاير  9...في المئة، مقارسة بالعام السابق لتبلغ حوالي 

فاي الامائاة ما  إجاماالاي صاادرات  56.3وتمثل ما سسباتا  

 الممل ة غير النفطية )تشمل إعادة التصدير(.

 

ويتضح م  البياسات التفصايالاياة لالاتاباادل الاتاجااري  

للممل ة مع أهم الشركاء التجاريي  ما  الادول الاعارباياة، أن 

م، 5102الممل ة حققت فائضاً في تبادلها التجاري خالل عام 

مالاياار  9مليار لاير، واألردن بلغ  3.2مع كل م  مصر بلغ 

مالاياار  ..5مليار لاير، والمغرب بلغ  0.3لاير، واليم  بلغ 

م عاالااى 5102ماالاايااار لاير و فااي عااام  3..ماالاايااون لاير و

 ي. ـالتوال

 

وتشير بياسات واردات الممل ة غير النفطية ما  دول  

م إلى بقاء دولة اإلمارات العربية المتحادة 5102المجلس لعام 

مالاياار  66.6في المرتبة األولى كأكبر مورد للممل ة بامابالاغ 

فاي الامائاة ما  إجاماالاي  39.6لاير، حيث تمثل ماا سساباتا  

واردات الممل ة غير النافاطاياة ما  دول الاماجالاس. وجااءت 

مالاياار لاير  ..2ممل ة البحري  في المرتبة الاثااساياة بامابالاغ 

 2..في المئة، تلتها سلطنة ُعمان بامابالاغ  02.0مش لة سسبة 

في المئة، ثم جاءت في الامارتاباة  8.5مليار لاير مش لة سسبة 

مالاياار لاير لا ال  0.9االخيرة كل م  ال ويت وقطر بمابالاغ 

فاي الامائاة، ما  إجاماالاي واردات  6.2منهما أي ما ياعاادل 

 الممل ة غير النفطية م  دول المجلس.
 

وفيما يخص صادرات الممل ة غايار الانافاطاياة لادول  

م، فاقاد تالات 5102مجلس التعاون لدول الخلي  العربية لعام 

دولة اإلمارات العربية الماتاحادة فاي الامارتاباة األولاى حاياث 

مليار لاير، أي ماا ياعاادل  1.5.صدَّرت الممل ة لها ما قيمت  

في المئة م  إجمالي صادرات الممل ة غايار الانافاطاياة  21.9

لدول المجلس، وجاءت دولة البحري  في المرتبة الثاسية بمبلاغ 

في المئة، تالاتاهاا دولاة  53.0مليار لاير، أي ما سسبت   51.2

في المئة، ثم دولة  9.3مليار لاير أي ما سسبت   3.9قطر مبلغ 

فاي الامائاة،  9.0مليار لاير أي ما سساباتا   ..3ال ويت بنحو 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

—————————————————————————————————

31019443561333733264401616897-31940241477793اإلمارات

7266345592729373592065213293-63605968392البحرين

238957073318210861954087180367984995قطر

54356533109844755004529-588334102473عمان

187660894213196557703805181363944581الكويت

477939741349620487147900930295-48448453213127المجموع

2013

—–———————————

**2014

—–———————————

***2015

—–———————————

* تشمل إعادة التصدير.                        ** بيانات معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 8-5 : التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية*

)مليون لاير(
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مل ار لاير. من ناح ة أقورى، حوقوقوت  .98لاير، والعراق بلغ 

المملكة اجزاً في توبوادلوهوا الوتوجواري موع لوبونوا  قومل اوا  

 581مل و  ريــال، ومع السوودا  بوموبولوغ  .95  بلغ 5192

 مل و  ريــال.  995مل و  ريــال، ومع سوريا بمبلغ 

 

وف ما يخص واردال المملكة غ ر النفطو وة مون أهوم   

 ، احوتولوت 5192الشركا  التجاري ن من الدول العرب ة لوعوا  

 83.مصر المرتبة األول  بصادرال إل  الممولوكوة موقودارهوا 

فوي الومو وة مون إجوموالوي  8788مل ار لاير، مشكلة ما نسبوتوه 

واردال المملكة غ ر النفط وة مون الودول الوعوربو وة، وجوا ل 

مل وار لاير، مشوكولوة موا  .78األرد  في المرتبة التان ة بمبلغ 

فوي الووموو وة موون إجومووالووي الوواردال موون هووذ   .9.8نسوبووتووه 

مل ار لاير، أي ما نسبوتوه  585المجمواة، تلتها السودا  بمبلغ 

مل وار  985في الم ة، لم لبنا  في المرتبة الرابعة بمبلغ  9583

في الم ة. وجا ل واردال المملوكوة  81.لاير مشكلةً ما نسبته 

من المغرب وال من وسوريا في المراتب الخوامسوة والسوادسوة 

ملو وار  188مل ار لاير و 185مل ار لاير و .18والسابعة بنحو 

 لاير ال  التوالي.

 

وبالنسبة لصادرال المملكة غو ور الونوفوطو وة إلو  أهوم  

 ، جوا ل 5192الشركا  التجاري ن من الدول العرب وة لوعوا  

مصر في المرتبة األول ، ح ث دّدرل المملكة لها ما ق وموتوه 

في الم ة مون إجوموالوي  7781مل ار لاير، أي ما يعادل  9285

دادرال المملكة غ ر النفط ة للدول العرب ة، وجا ل األرد  

مولو وار لاير، أي موا نسوبوتوه  .998في المرتبة التان ة بموبولوغ 

 787في الم ة، تلتها المغرب في المرتبة التالتة بوموبولوغ  5587

في الم ة، لم ال من فوي الومورتوبوة  387مل ار لاير أي ما نسبته 

مل ار لاير، وجا ل دادرال المملكة إلو   585الرابعة بمبلغ 

مولو وار لاير، لوم  981السودا  في المرتبة الوخوامسوة بوموبولوغ 

ملو وار لاير، واحوتولوت  .98العراق في المرتبة السادسة بنحو 

 988ك  من لبنا  وسوريا المرتبت ن السابعة والتامونوة بونوحوو 

 مل ار لاير ال  التوالي. 187مل ار لاير و

 

  ي ا  الم فو ات  

    ً  ال سا  الجاري 

  5192تش ر تقديرال م زا  مدفواال المملكة لعا   

إل  أ  الحساب الجاري سج  اجزاً سنويواً وألول مور  مونوذ 

مل ار لاير مقارنة بوفوائوض بولوغ  51182 ، مقدار  .911اا  

مل ار لاير في الوعوا  السوابوق. وبولوغوت نسوبوة  53585حوالي 

في الم ة. ويعزى هذا  87.العجز إل  الناتج المحلي اإلجمالي 

العجز في الحساب الجاري إل  اجز م زا  السلع والخودموال 

مولو وار لاير، وارتوفواع اوجوز دوافوي الودقو   91583البالغ 

في الم ة، وانخفاض فائض بند دافوي  289التانوي بما نسبته 

(. 3-.فوي الومو وة )جودول رقوم  285الدق  األولي بما نسبته 

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

————————————————————————————————
84141434459308719151816462-790966791230مصر

318870343846348717792143053773117898016األردن

9123750283810094710370157022161646اليمن

-1481158810716131445168-1689165831لبنان

314183615226378801816485832922434المغرب

-25601920640-195620438721781806372السودان

-369253116-441109332-725499226سوريا

6201020045343534301018411831العراق

203847752737144692897843162368995276بقية الدول العربية

187373028411547190986187442776200954483624741المجموع

2013

* تشمل إعادة التصدير.              ** بيانات معدلة.           *** بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ين من الدول العربية* جدول رقم 8-6 : التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاري

**2014
————————————

***2015
—————————————

)باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(

)مليون لاير(

————————————
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 السلع والخدمات:-أ

 السلع -1 

  5102انخفض فائض الميزان السلعيي الي ع ميا   

ميليييار مق ميقيارنية  03347في المئة ليييبيلي   3.47بنسبة 

مليار م في العيا  السيابيوذ ك ليي نيتييي ية  091بفائض بل  

انخفاض إجيمياليي الريادراش ل ايميد الريادراش الينيفيطييية 

ميليييار مذ  32842في المئة لتبلي   149.كاألالرى( بنسبة 

فيي اليميئية ليتيبيلي   545كما انخفضت الوارداش لفوب( بنسبة 

ملييار م الي ع  29.45مليار م مقارنة بحوالي  28045

 العا  السابوذ 

 

 الخدمات -2

انخفيض اليعي يز فيي اسياب اليخيدمياش الي ع ميا   

مليار م ميقيارنية  .58في المئة ليبل   0.41  بنسبة 5102

مليار م الي ع اليعيا  السيابيوذ كييرجي   77140بع ز بل  

انخفاض اليعي يز فيي اسياب اليخيدمياش بايليد رئييي  إلي  

انخفاض الع ز في صافي بند اليخيدمياش اليحيليومييية بينيسيبية 

(  يطيور ميييزان اليحيسياب 2-8كيوضح الرسم البياني رقيم ل

  إلي  5105ال ياري كبينيودل اليرئيييسية الي ع اليفيتير  مي  

  ذ5102

201220132014*2015
التغير٪  

2015

————————————————
---617864507909276593200542أوالً :  ميزان الحساب الجاري

---690800591564359873106682      أ. السلع والخدمات

-92463983459068998117729174.3          1. السلع

-14.0-283973-330107-243027-233839          2 . الخدمات

-412075085561972587385.2      ب.  الدخـــــل األولي

5.1-152598-145252-134510-114144      ج.  الدخل الثانوي

ياً :  الحساب الرأسمالي 40.5-1732-1233-1257-1017ثان

-215.5-445983474498239947277162ثالثاً :  الحساب المالي

0.2-9828-9809-14705-29178      1 . االستثمار المباشر

-11941247731004263738462.8      2 . استثمارات الحافظة

411222051151244741300394.5      3 . استثمارات أخرى

-1849.0-42209825931524857434758      4 . األصول االحتياطية

00000.0          4 . 1. الذهب النقدي

-86.9-278-2127-802-1626          4 . 2. حقوق السحب الخاصة

-25.3-3473-4651-28781757          4 . 3. وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

-1462.4-42084626187431635431006          4 . 4. األصول االحتياطية األخرى

-61610530.3-14318-18067320668             4 . 4. 1. عملة وودائع

-1172.0-24017328254245953492616             4 . 4. 2  اوراق مالية

111.5-74888-35413-32154-170864الـســهــــو والـخــطـــأ

جدول رقم 8-7 : ميـــزان المدفـــوعــات

)مليون لاير(

 )-(  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري.

 *     تقديرية

-   
-2  
-1  
 
1  
2  
   
   
   
   
   
   

2 12 2 1 2 1 2 1 

مل ا    م  ا  ال سا  ال ا  :          ا        

م  ا  ال سا  ال ا     السلع والخدمات 

الد   ا ول   الد   ال ا    
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مولو وار لاير موقوارنوة  .9578في الم ة، ح ث بلغ نحو  9982

مل ار لاير قمل العا  السابق، وإلو  انوخوفواض  97181بنحو 

في الم وة حو وث بولوغ  7787العجز في دافي بند السفر بنسبة 

مولو وار لاير قومل الوعوا   2182مل ار لاير مقاب   7183نحو 

السابق، وإل  انخفاض العجز في بند دافي قدمال األاوموال 

مولو وار لاير  5188في الم ة إلو  نوحوو  7181األقرى بنسبة 

مل ار لاير قومل الوعوا  السوابوق، وكوذلوك  5182مقارنة بنحو 

 .888انخفاض العجز في دافي بند الخدمال المال ة بونوسوبوة 

مولو وار لاير  783مل ار لاير مقاب   589في الم ة ل بلغ حوالي 

في العا  السابق، وانخفاض اجز مدفواال قدمال بند النوقو  

 5781مل ار لاير مقاب   .558في الم ة ل بلغ نحو  983بنسبة 

مل ار لاير في العا  السابق. وانخفاض العجز في دوافوي بونود 

مولو وار لاير  91في الم ة ل بولوغ نوحوو  887االتصاالل بنسبة 

مل وار لاير قومل الوعوا  السوابوق، كوذلوك  9188مقارنة بنحو 

انخفاض العجز في دافي بند التأم ن ومعاتال التقااد بنسبوة 

مولو وار  389مل ار لاير موقوابو   583في الم ة ل بلغ نحو  285

لاير في العا  السابق. ب نما ارتفع العجز فوي دوافوي قودموال 

مولو وار لاير  9.85في الومو وة لو وبولوغ  9283بند التش  د بنسبة 

 مل ار لاير في العا  السابق.  9581مقاب  

 

 ال    ا  ل  - 

تش ر ب انال م زا  المدفواال إل  انخوفواض فوائوض  

فوي الومو وة  285  بنسبوة 5192دافي بند الدق  األولي لعا  

مولو وار لاير الوعوا   55مل ار لاير موقوابو   2.83ل بلغ حوالي 

السابق، نت جة انخفاض دافي بند دق  استتمارال الوحوافوظوة 

مل ار لاير. وانخفاض دوافوي اوجوز بونود  5781ل بلغ حوالي 

مولو وار لاير. وارتوفواع  882االستتمار المباتر ل بلوغ حووالوي 

في المو وة  281العجز في دافي بند تعويضال العامل ن بنسبة 

مل ار لاير. ب نوموا ارتوفوع فوائوض بونود دقو   585ل بلغ حوالي 

مولو وار  .98في الم ة إلو   7281االستتمارال األقرى بنسبة 

 مل ار لاير في العا  السابق. 987لاير مقاب  

  

 ال    ال ا وي -ج 

ارتفع العجز في حساب الودقو  الوتوانووي قومل اوا   

مولو وار لاير  92585في الم ة ل ص  إل   289  بنسبة 5192

مل ار لاير قمل العا  السابق، حو وث  98287مقاب  اجز بلغ 

في الم ة، وارتفع بند  582ارتفعت التحويمل الحكوم ة بنسبة 

فوي الومو وة إلو  نوحوو  281تحويمل العامل ن األجانب بنسبة 

( توطوور .-.مل وار لاير. ويووضو  الوجودول )رقوم  .9898

تحويمل العامل ن األجانب في المملكة ونسوبوتوهوا إلو  الونواتوج 

  .5113المحلي اإلجمالي منذ اا  

 

 ثا ياً  ال سا  الر  مال  

سج  بند الحساب الرأسمالي تودفوقواً لولوخوارج بوقو وموة  

مل ار لاير للوعوا  985مل ار لاير مقاب  تدفق للخارج بق مة 983

 السابق. 

نسبة التحويالت للناتج المحليالناتج المحلي  للقطاع الخاص*

للقطاع الخاصمليون لايرالتغير السنوي ٪مليون لايرالعــام

———————————————————————————

2007590093.053305011.1

20087854633.161197612.8

20099632922.665534714.7

2010981731.974553213.2

20111034855.484578012.2

20121073353.794079411.4

201312776819.0104231912.3

20141349955.7114019111.8

**20151417855.0119823111.8

جدول رقم 8-8 : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة

* باألسعار الجارية.                      ** أرقام أولية.

وعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من الهيئة العامة لإلحصاء. مدـف زا ن اـل انـات مــي المصدر: بـي
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 ثال اً  ال سا  المال  

انخفض بند دافي االستتمارال المباترة قومل اوا   

مل ــوار ريـوـوال. بو ونوموا ارتوفوـوـوع دوافوي  .18  بمبلغ 5192

مل ــار ريـوـوال. وارتوفوـوع  7388استتمارال الحافظــة بمبلــغ 

مولو وار لاير. فو وموا  971دافــي االستتمارال األقرى بمبلغ 

مولو وار  .8788سجلت األدول االحت اط ة انخفاضاً بوموبولوغ 

 ريــال. 

 

  سا  ات المم  ة ل     النا ية

تساهم المملكة في تقديم مساادال وقوروض مو وسورة  

للدول النام ة، حو وث بولوغ إجوموالوي الوموسوااودال والوقوروض 

الخارج ة المقدمة ابر القنوال التنائ ة ومن قمل المؤسسوال 

 ( نووحووو 5192  -  5199موتووعوددة األطوراف قومل الوفووتورة )

(. وتشكو  الوموسوااودال 1-  .مل ار لاير )جدول رقم  .9778

مولو وار  99181في الم ة من اإلجمالوي أي  185.والقروض 

لاير، وبلغ إجمالي المساهمال في الجمع ال والمنظمال نحوو 

فوي الومو وة مون اإلجوموالوي. أموا  85.مل ار لاير وبنسوبوة  99

المساادال من قمل برامج العو  متعدد األطراف فقد بلوغوت 

فوي الومو وة  585مل ار لاير وبنسبة  581قمل تلك الفترة نحو 

 من اإلجمالي.

 

أما بالنسبة لمساادال وقروض الممولوكوة الوخوارجو وة  

المقودموة اوبور الوقونووال الوتونوائو وـوة ومون قومل الوجوموعو وال 

والووموونووظوومووال والوومووؤسووسووال مووتووعووددة األطووراف قوومل اووا  

مل ار لاير بوانوخوفواض نسوبوتوه  7188 ، فقد بلغت نحو 5192

في الومو وـوـوة موقوارنـوـوـوة بوالوعوا  السوابـوـوق. وتوكولوـوت  8985

  الوجوز  5192المساادال والقروض الموقودموة قومل اوا  

فوي الومو وة  283.مل ار لاير وبنسبة  5589األكبر بق مة بلغت 

في الم ة مقارنوة بوعوا   8.85من اإلجمالي، وبانخفاض نسبته 

 . وبلـغ إجمالي مساهموال الومومولوكوة فوي الوجوموعو وال 5198

مولو وار لاير  885  نوحوو 5192والمنوظوموال قـومل اـوـوا  

بولوغوـوت  وبارتفــاعفـي الم ــة مـن اإلجمالــي،  9881وبنسبـة 

في الم ة مقارنة بالعا  السابق. وبلوغ إجوموالوي  95985نسبتــه 

مساادال المملكة من قمل العو  متعــدد األطراف فوي اوا  

فوي الومو وة مون  187مل ــو  ريــال وبنسبة  13  نحو 5192

فوي الومو وة موقوارنوة بوالوعوا   581اإلجمالي، وبانخفاض نسبته 

 السابق. 

 

 تطورات  عر الصر 

استمرل مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة  

ال  سعر الصرف الرسمي للريال السعودي موقوابو  الودوالر 

لاير لك  دوالر أمريكي قمل اا   7832األمريكي اند سعر 

 . وارتفع مؤتر سعر الصرف الفعلي اإلسمي بونوسوبوة 5192

  5198نقطة فوي نوهوايوة اوا   918895في الم ة من  9185

 . وارتوفوع موؤتور 5192نقطة في نهاية اوا   998831إل  

فوي الومو وة مون  9582سعر الصرف الفعلي الحق قي بونوسوبوة 

نوقوطوة  99.881  إلو  5198نقطة في نهاية اا   912872

   .5192في نهاية اا  

العونمساهمات في

المتعددالجمعياتمساعدات

اإلجمالياألطرافوالمنظماتوقروضالعام
———————————————

201118442752120620400

2012419831444217763

2013208431241110723191

20145033616269952061

20152607442479730418

119893110102930133833اإلجمالي

للفترة  )2011-  2015م(

 )مليون لاير(

المصدر:  وزارة المالية.

جدول رقم 8-9 : مساعدات المملكة الخارجية
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والتتتنتتمتيتتة اة،تتتتمتتادتيتتةص والتمتتواقد اة تتتت تتاديتة والت تتر ص 

والتعامالت اإللكترونيةص وددم البحث العلمي لتشجيت  التبتيت تة 

اةستثماقية إليجاد مزيد من فرص العمل لتلتمتوانتنتيتن ودفت  

دجلة النمو اة ت ادي. باإلضافة إلى استتتحتداخ مت ت ت  

 ،ديد بمسمى م    ددم الميزانية.

 

وتضمنت الميزانية بداية برامج دمل متكاملة وشاملة  

تنمو من خاللها المدخرات وتتتوفتر فتيتهتا فترص التعتمتل مت  

مواصلة تنفيذ التمتشترودتات التتتنتمتويتة والت تدمتيتة وتت تويتر 

ال دمات الحكومية التمت تتتلتفتةص وقفت  إلتفتا ا اإلنتفتا  التعتا  

ومرا،عة منظومة الددم الحكوميص مت  التتتدقي فتي التتتنتفتيتذ 

لتحقيق الكفا ا في است دا  المواقد والحد متن التهتدق. وفتيتمتا 

يلي استعراض ألبرز ما تضمنته الميزانية العامة لتلتدولتة متن 

  :ادتمادات م   ة لإلنفا  دلى الق ادات الرئيسة

 

 قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية:

خ   لق ادي التعليم وتنمية المواقد البشرية نتحتو  

فتتي التتمتت تتة متتن  5592متتلتتيتتاق   تتتمتتثتتل نتتحتتو  3.391

 ص 5031التمت تروفتات التمتعتتتمتدا بتالتمتيتزانتيتة ختال  دتا  

في الم ة دما تم ت  ي ه في ميزانية  3391بان فاض نسبته 

 ( )،ـتـتدو  5032هـ )3311/3311العــا  المالــي السابــق 

 (.5-.م ـق 

  

  لخدمات الصحية والتنمية االجتماعية:ا

بلغ ما خ   لق ادات ال دمات ال حية والتتنتمتيتة  

متلتيتاق  20اة،تمادية بالق ادين )المدني والعتستكتري( نتحتو

في الم ة دمتا تتم تت ت تيت ته فتي  591  بان فاض نسبته 

أ ر مجلس الوزقا  في ،لسته المنعقتدا يتو  اإليتنتيتن  

  5032ديستتمتتبتتر 52هـتت التتمتتوافتتق 3311قبتتيتت  األو   31

هـ 3312/3311الميـزانيــة العامــة للدولـــة للعــا  المالـتـتي 

 (ص التي هي بمثابة التحو  والترشيد نحو بنا  ا ت اد 5031) 

 وي متعدد التمت تادق فتي نتل انت تفتاض أستعتاق التبتتترو  

والتحديات اة ت ادية واإل تلتيتمتيتة والتدولتيتةص  تيتث  تدقت 

ملياق  ص بانت تفتاض  تدق   230إ،مالي الم روفات بنحو 

في الم ة دن الميزانية المقدقا للعا  المتالتي الستابتق مت   591

تو،ه الدولة بأن تُع ى األولوية ةستكما  تنفيذ المتشترودتات 

 المقرا في الميزانيات السابقة.

 

و دقت الميزانية العامة لتلتدولتة إ،تمتالتي اإليترادات  

متلتيتاق  233 ( بنتحتو  5031هـ )3312/3311للعا  المالي 

في التمت تة دتن تتقتديترات التعتا   5293 ص بان فاض نسبته 

ملياق  ص  يث تتمتثتل  132المالي السابق التي  ُدقت بنحو 

في الم ة متن إ،تمتالتي  1192اإليرادات غير النف ية ما نسبته 

متلتيتاق   ختال  دتا   151اإليراداتص و ُدق العجز بنتحتو 

في الم تة متن التنتاتتج  3192( يمثل 3-.  )،دو  ق م 5031

 المحلي اإل،مالي. 

 

المالمح الرئيسة للميزانييية اليعيامية ليليدولية ليليعيا  اليميالي  

  (:6182هـ )8341/8341

استمر الترإليز في الميزانية العامة للدولة للعا  المالي  

 ( دلى التمتشتاقيت  التتتنتمتويتة فتي 5031هـ )3312/ 3311

الق اع األمني والعسكريص واستكما  تنفيذ المشتاقيت  التمتقترا 

في الميزانيات السابقةص والتتعتلتيتم وتتدقيتى التقتوة التعتامتلتةص 

وم    ددم الميزانية العامة و  تاع الت تدمتات ال تحتيتة 

 المالية العامة              

التغيرالعام الماليالعام المالي

٪1438/1437هـ )2016م(1437/1436هـ )2015م(

—————————————————————————

-71551428.1إجمالي اإليرادات

-8608402.3إجمالي المصروفات

125.0-326-145الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

ية العامة للدولة جدول رقم 9-1 : تقديرات الميزان

)مليار لاير(



 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي  المالية العامة

                                                                                      

401 

النصيب المـئوي ٪المبـــلغالنصيب المـئوي ٪المبــلغ
——————————————————————

21602225.119157222.8تنمية الموارد البشرية

223482.6123011.5النقل والمواصالت

481485.6260253.1تنمية الموارد االقتصادية

820719.5799589.5الصحة والتنمية االجتماعية

125921.577080.9تجهيزات البنية األساسية

341924.0212462.5الخدمات البلدية

30694735.721320725.4الدفاع واألمن الوطني

805759.4685538.2اإلدارة العامة والمرافق والبنود العامة

149781.738950.5مؤسسات اإلقراض الحكومية المتخصصة

421274.9325353.9اإلعانات المحلية

18300021.8------مخصص دعم الميزانية العامة

860000100.0840000100.0المجموع

)مليون لاير(

المصدر: وزارة المالية.

——————————————
1438/1437هـ )2016م(1437/1436هـ )2015م(

——————————————

)حسب القطاعات الرئيسة(

ية العامة التقديرية للدولة جدول رقم 9-2 : توزيع اعتمادات الميزان
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في الم ة من التنتفتقتات  92.ميزانية العا  السابقص يمثل  والي 

 المعتمدا بالميزانية. 

 

 قطاع الخدمات البلدية:

بلغ ما تم ت  ي ه لق اع ال دمات البلديتةص وتشتمتل  

وزاقا الشؤون البلدية والقرويةص واألمانتات والتبتلتديتات نتحتو 

فتي التمت تة متن إ،تمتالتي  592ملياق  ص يمثل  والي  5395

في التمت تة  .119النفقات المعتمدا بالميزانيةص بان فاض نسبته 

  .5032دما تم ت  ي ه في ميزانية العا  المالي 

 

 قطاع الت  يزات ا  ا ية والن  :

 3591ُخ   لق اع النقتل والتمتواصتالت  توالتي  

في الم ة من النفقتات التمتعتتتمتدا  392ملياق  ص يمثل  والي 

في التمت تة  32 ص بان فاض نسبته 5031بالميزانية خال  دا  

 دن العا  المالي السابق. 

 

 قطاعات أخرى: 

بلغ الم    لق اع تنمية المواقد اة ت ادية نتحتو  

في الم ة من إ،متالتي التنتفتقتات  193ملياق   تمثل نحو  51

في الم ة دتمتا تتم  .329المعتمدا بالميزانيةص بان فاض نسبته 

  .5032ت  ي ه في ميزانية العا  المالي 

 

ونظراً للتقلبات الحادا في أسعاق التبتتترو ص فتقتد تتم تتأستيتس  

م    ددم الميزانية العامة لموا،هة النق  المحتتمتل فتي 

متلتيتاق   أي متا يتعتاد   321اإليرادات  يث خ   له 

 في الم ة من إ،مالي اإلنفا . 5392

 

وبلغ الم    لتقت تاع اإلداقا التعتامتة والتمترافتق  

فتي  295ملياق  . يمثل ما نسبته  1292والبنود العامة نحو 

الم ة من إ،مالي النفقات المعتمدا بالميزانيةص بان فاض نسبتتته 

 في الم ة دن العا  السابق.  .339

 

اليميليحي ية ميزانيات الم  يسيات اليعيامية لات اليميييزانيييات 

هـ 8341/8341 الميزانيــة العامــة للدولــة للعـا  المالي  

(6182:)  

صتتدق متترستتو  متتلتتكتتي بتتتتتقتتديتتر إيتترادات وادتتتتتمتتاد  

م روفات ميزانيات المتؤستستات التعتامتة مات التمتيتزانتيتات 

هـ 3312/3311الملحقة بالميزانية العامة للدولة للعا  المالي 

 (ص  يث بلغ إ،مالي تقديرات ادتمادات التمتؤستستات 5031) 

مليــاق قيـتـتـتا ص متقتاقنتة بتحتوالتي  31191العامـــة  والــي 

مليــاق قيــا  في التعتا  الستابتق بتانت تفتاض متقتداق   31191

فـي التمت تـتـتةص وتشتكتل  3291مليــاق قيــا ص وبنسبــة  1093

في الم ة من النفقات  3292ميزانيات تلك المؤسسات ما نسبته 

هـ 3312/3311المعتمــدا بالميزانيـــة خــال  العـــا  المالي 

(5031 .)  

 

  ( 618ا يرادات والمصرو ات الفعلية للعا  المال  )

ستتجتتتلتتتت اإليتتترادات التتتفتتتعتتتلتتتيتتتة لتتتلتتتعتتتا  التتتمتتتالتتتي  

فتي التمت تةص  33 ( ان فاضاً نسبتتته 5032هـ )3311/3311

في الم ة في العا  السابق لتت تل  91.مقاقنة بان فاض نسبته 

فتي التمت تة متن  5293ملياق   أي متا نستبتتته  .1329إلى 

في المت تة دتن  5395الناتج المحلي اإل،مالي بان فاض نسبته 

(. ويتعتزة انت تفتاض 1-.تقديرات المتيتزانتيتة )،تدو  ق تم 

إ،مالي اإليرادات إلى ان فتاض اإليترادات التنتفت تيتة بتنتستبتة 

 في الم ة.  2393

 

وبلغ إ،مالي التمت تروفتات التفتعتلتيتة لتلتعتا  التمتالتي  

فتي التمت تة  3093ملياق   أي ما نسبته  12.  نحو 5032

ملياق   أو  332من الناتج المحلي اإل،ماليص بزيادا  دقها 

في الم ة دن تقديرات الميزانيةص وبلغ التعتجتز  3191ما نسبته 

 115 ( نتحتو 5032هـت )3311/3311الفعلي للعا  المالي 

فتي التمت تة متن التنتاتتج التمتحتلتي  32ملياق   مشكالً نسبة 

ملياق   يمتثتل نستبتة  1292اإل،ماليص مقاقنة بعجز مقداق  

في الم ة من الناتج المحلي اإل،مالتي فتي التعتا  الستابتق  591

 (. 5-.ص وقسم بياني ق م 3-.)،دو  ق م 

 

 ا يرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

فتي  2393ترا،عت اإليرادات النف ية الفعلية بنستبتة  

  متقتابتل 5032ملياق  ص خال  دا   33193الم ة إلى نحو 

 في الم ة في العا  السابق. 3392ان فاض نسبته 

 

 1592وبلغ الن يى الم وي لإليرادات النف ية نتحتو  

  5032في الم ة من إ،مالي اإليرادات التفتعتلتيتة ختال  دتا  

 (. 2-.في الم ة في العا  السابق )،دو  ق م  2192مقابل 

 

 5.91وسجلت اإليرادات غير النف ية اقتفاداً نسبته  

متلتيتاق   ختال  دتا   31.92في الم ة لتت تل إلتى نتحتو 

في التمت تة فتي التعتا  الستابتق.  2  مقابل اقتفاع نسبته 5032

فتي  5192وبلغ الن يى الم وي لإليرادات غير النف ية نحو 

فتي  3592  مقابل 5032الم ة من إ،مالي اإليرادات في دا  
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القيمة

التغير 

٪

النسبة الى 

الناتج المحلي 

التغير ٪القيمةاالجمالي*

النسبة الى 

الناتج المحلي 

التغير ٪القيمةاالجمالي*

النسبة الى 

الناتج المحلي 

االجمالي*

———————————————————————————————

25.4-36.961591041.0-41.410443669.7-11563617.3إجمالي اإليرادات

18.4-32.344643951.1-37.191334611.8-10350469.6اإليرادات النفطية

12131518.34.31310208.04.616947129.37.0اإليرادات األخرى

40.4-97601411.835.0110990313.739.397813911.9إجمالي المصروفات

10.9-31196719.211.237024518.713.126372628.8المصروفات الرأسمالية

29.5-6640478.623.873965811.426.27144133.4المصروفات الجارية

-452.715.0-362229-2.3-136.3-6.565537-18034751.8الفائض / العجز

)مليون لاير(

1437/1436هـ )2015م(1436/1435هـ )2014م(1435/1434هـ )2013م(

جدول رقم 9-3 : اإليرادات والمصروفات الفعلية

——–————————————–————————————–—————————

* تشمل رسوم االستيراد) باألسعار الجارية (.

المصدر: وزارة المالية.

                              

يةأرقام فعلية يةأرقام فعليةتقديرات الميزان يةأرقام فعليةتقديرات الميزان تقديرات الميزان

—————————————————————————————

11563618290001044366855000615910715000  إجمالي اإليرادات

1035046727000913346735000446439581300إيرادات النفط

121315102000131020120000169471133700اإليرادات األخرى

9760148200001109903855000978139860000   إجمالي المصروفات

-145000-0362229-180347900065537الفائض )العجز(

——————————— ——————————————————————

)2015م(

1436/1435هـ1435/1434هـ

)2014م(

المصدر: وزارة المالية.

)2013م(

ية العامة للدولة جدول رقم 9-4 : األرقام الفعلية والتقديرية للميزان

)مليون لاير(

1437/1436هـ
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ص والترستم التبتيتانتي 2-.الم ــة في العا  السابق )،تدو  ق تم 

 (.1-.ق ــم 

  

 المصرو ات الفعلية ال ارية والرأ مالية

سجلت الم روفات الفعلية الجاقية ان فتاضتا نستبتتته  

  5032ملياق   في دتا   13393في الم ة لتبلغ نحو  193

في الم ة في التعتا  الستابتق. وبتلتغ  3393مقابل اقتفاع نسبته 

في المت تة متن  11الن يى الم وي للم روفات الجاقية نحو 

في التمت تة  1191  مقابل 5032إ،مالي الم روفات في دا  

في العا  السابق. وسجلت الم روفات الرأسماليتة انت تفتاضتاً 

ملياق   فتي دتا   51191في الم ة لتبلغ نحو  5292نسبته 

في الم ة في العا  السابقص  3291  مقابل اقتفاع نسبته 5032

فتي  51وبلغ الن يى الم وي للم روفات الرأسمالتيتة نتحتو 

 1193  مقابل نحو 5032الم ة من إ،مالي الم روفات لعا  

ص والرستم التبتيتانتي 1-.في الم ة في العا  السابق )،دو  ق م 

 (.  3-.ق م 

- 11

-411

-811

811

411

 11

111

 11

8811

ا يرادات النفطية جمال  ا يرادات ا يرادات ا خرى الع ز/الفائ  جمال  المصرو ات

 
ر 
يا
مل

(  618)هـ 8341/ 8342الميزانية الت ديرية والفعلية للعا  المال   :   6ر م  يان  رقم  

أرقا   علية  ت ديرات الميزانية 

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالعام
———————————————————— —————    

1433/1432103436092.5834327.51117792هـ (2011)

1434/1433114481891.81025808.21247398هـ (2012)

1435/1434103504689.512131510.51156361هـ (2013)

1436/143591334687.513102012.51044366هـ (2014)

1437/143644643972.516947127.5615910هـ (2015)*

جدول رقم 9-5 : اإليرادات الفعلية النفطية وغير النفطية

المصدر: وزارة المالية.

اإليرادات النفطية

إجمالي اإليرادات —————————————— ——————————————

* بيانات أولية.

اإليرادات غير النفطية

)مليون لاير(
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إجمالي المصروفاتالنصيب المئوي ٪المبلغالنصيب المئوي ٪المبلغالعام
————————————————————————————

1433/143255050066.627620033.4826700هـ (2011)

1434/143361162670.026167930.0873305هـ (2012)

1435/143466404768.031196732.0976014هـ (2013)

1436/143573965866.637024533.41109903هـ (2014)

1437/143671441373.026372627.0978139هـ (2015)*

——————————————

* بيانات أولية.

المصدر: وزارة  المالية.

—————————————

)مليون لاير(

جدول رقم 9-6 : المصروفات الفعلية الجارية والرأسمالية

المصروفات الرأسماليةالمصروفات الجارية
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الناتج المحلي اإلجمالي*

)باألسعار الجارية(السنة

—————————————————————————————

1434/1433275233437409313.6هـ (2012)

1435/143427912591803476.5هـ (2013)

-2.3-1436/1435282686965537هـ (2014)

-15.0-1437/14362422507362229هـ (2015)**

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية.

* تشمل رسوم االستيراد.             ** بيانات أولية.

نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي ٪
ية فائض أو عجز الميزان

ية الفعلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي جدول رقم 9-7 : نسبة فائض/عجز الميزان

)مليون لاير(

 نسبة ع ز الميزانية الفعل   لى الناتج المحل  ا جمال 

  إلتى أن دتجتز 5032تشير بيتانتات التعتا  التمتالتي  

مليـاق قيــا ص مشكتالً  11595الميزانيــة العامــة للدولــة بلـغ 

في الم ة من الناتج المحلي اإل،ماليص مقاقنة بتعتجتز  32نسبة 

في الم ة متن التنتاتتج  591ملياق   وما نسبته  1292مقداق  

(. وسيتـتـتم 1-.المحلي اإل،مالي في العا  السابق )،دو  ق م 

تمويــل العجــز وفـتـتق خت تـتـتي تترادتي أفضتل الت تيتاقات 

التمويليــة المتا ـة وبما ة يؤيــر ستلتبتاً دتلتى الستيتولتة لتدة 

الق ــاع المت ترفتي لضتمتان نتمتو تتمتويتل أنشت تة التقت تاع 

 اص.ــال 

  الدي  العا 

في الم ة فتي  553سجل  جم الدين العا  القائم اقتفاداً نسبته 

 (.  تيتث تتم 5032هـت )3311/3311نهاية التعتا  التمتالتي 

متلتيتاق    2.إصداق سندات تنمية  كومتيتة بتمتبتلتغ  تدق  

 33591استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية ليبلتغ نتحتو 

فتي التمت تة متن التنتاتتج التمتحتلتي  .29ملياق   يمثل نسبتة 

اإل،مالي مقاقنة بحجتم التديتن التعتا  نتهتايتة التعتا  التمتاضتي 

ملياق   التذي متثتل متا  3395 ( 5033هـ )3311/3312

في الم ــة من الناتـج المحلي اإل،تمتالتي )،ـتدو   391  هنسبتـ

 (.2-.ق ـم 

المسددالمقترضالعام المالي
حجم الدين العام القائم في 

نهاية العام
التغير ٪

الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(

نسبة الدين العام إلى 

الناتج المحلي 

اإلجمالي ٪

———————————————————————————————

25106505.4-1433/143254223692213549918.9هـ (2011)

27523343.0-516518384838.1---1434/1433هـ (2012)

27912592.2-237306011828.3---1435/1434هـ (2013)

28268691.6-158584426026.4---1436/1435هـ (2014)

1437/1436980000142260221.424225075.9هـ (2015)*

     )مليون لاير(

جدول رقم 9-8 :  الدين العام

*  بيانات أولية.

 المصدر : وزارة المالية.
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في المئئئة  7.8في المئة، مقارنة بنمو نسبته  8.7النفطي ليبلغ 

فئي  2.1في العام السابق، والقطاع الخاص غير النفطي ليبلغ 

في المئة في العام السابق، علماً  4.9المئة، مقارنة بنمو نسبته 

فئي  19.2أن القطاع الحكومي غير النفطي سجل نمواً نسبته 

 في العام السابق. 8.8المئة مقابل نمو نسبته 

 

وحسب األرقام األولية نما الناتج المئحئلئي االئمئالئي  

( )يشمل رسوم االستيئراد( 111م = 5111بـاألسعار الثابتة )

م، مقابل نـئمئـئو نـئسئـئبئتئه 5112في المئة في عام  5.2بنسبة 

فـي الـمـئة في العام السابق. وسـجـل الـقـطـئاع الئنئفئطئي  5.8

في المئة  نئتئيئجئة ارتئفئاع انئتئا  الئنئفئ ،  9.1ارتفاعاً نسبته 

في المئة في العام السئابئق. ائمئا  5.1مـقـابـل ارتفاع نـسـبـته 

 م5102الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

م محققئاً 5112االقتصاد المحلي نموه في عام  واصل 

معدالت نمو مختلفة شملت قطاعات مئتئنئوعئة فئي االقئتئصئاد 

الوطني وذلك وفقاً للناتج المحلي االمالي باألسعئار الئثئابئتئة. 

وتشير األرقئام األولئيئة الئ  أن الئنئاتئج الئمئحئلئي االئمئالئي 

باألسعار الجارية )يشمل رسوم االستيئراد( سئجئل انئخئفئا ئاً 

م، مقابل ارتفئاع نسئبئتئه 5112في المئة في عام  19.5نسبته 

في المئة في العام السابق. ويعزى الترالع في معدل نمو  1.5

الناتج المحلي بشكل رئيس ال  انكماش القطاع النفطي بنئسئبئة 

فئي  8.5في المئة خالل العام، مقابل انكئمئاش نسئبئتئه  99.2

المئة في العام السابق، واذلك ال  انخفاض أسعار الئنئفئ  فئي 

األسواق العالمية، و ترالع معدل نمو ال مئ  الئقئطئاع غئيئر 

 الح ا ا  ال       ال نم   ال  ا                                     

القيمة
نسبة 

النمو ٪

النصيب 

المئوي
القيمة

نسبة 

النمو ٪

النصيب 

المئوي

——————————————————

الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

27.5-42.466513844.5-111974147.2- قطاع النفط

216059358.656.817313737.871.5- القطاع غير النفطي

11401919.440.311982315.149.5 أ-  القطاع الخاص

4657456.616.553314314.522.0ب- القطاع الحكومي

98.9-28033491.299.2239651214.5الناتج المحلي اإلجمالي

32352011.10.82599510.51.1- رسوم االستيراد

100.0-28268691.3100.0242250714.3إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

110437012.142.810851184.043.0- قطاع النفط

213722394.856.314149463.156.1- القطاع غير النفطي

9576075.439.39899793.439.3 أ-  القطاع الخاص

4146313.717.04249662.516.9ب- القطاع الحكومي

24159403.699.225000633.599.2الناتج المحلي اإلجمالي

3199564.00.8207393.90.8- رسوم االستيراد

24358963.6100.025208023.5100.0إجمالي الناتج المحلي بما في ذلك رسوم اإلستيراد

معامل االنكماش الضمني )2010م=100(

-9617.4-1162.3الناتج المحلي اإلجمالي

-6146.6-11159.1- قطاع النفط

21173.51224.6- القطاع غير النفطي

جدول رقم 10-1 : الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات

)مليون لاير(

 *  بيانات أولية.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

2014*2015
——————————————————————————

الناتج المحلي اإلجمالي باألسـعار الثـابتة  )2010م=100( 
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فقد م وبمعدالت متفاوتة. 5112االقتصاد حققت نمواً في عام 

 نمواً سجل نشاط الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النف ( 

في المئة في  4.2في المئة، مقابل نمو نسبته  2.7نسبته  

 2.8نسبته  نمواً . وسجل نشاط التشييد والبناء السابق العام 

في المئة في العام السابق.  8.8في المئة، مقابل نمو نسبته 

وسجل نشاط المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء( نمواً 

في المئة في العام  9.7في المئة، مقابل نمو نسبته  2.5نسبته 

السابق. اما سجل نشاط النقل والتخزي  واالتصاالت معدل 

في المئة في  8.5في المئة، مقابل نمو نسبته  9.1نمو نسبته 

العام السابق. وسجل نشاط خدمات المال والتأمي  والعقارات 

نسبته  نموفي المئة، مقابل  5.4وخدمات األعمال نمواً نسبته 

نشاط التعديـ  وسجــل فـي المئــة فـي العــام السابق.  5.5

والتحجير )يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي، ونشاطات 

في  5.5تعدينية وتحجيريه أخرى( أدن  معدل نمو نسبته 

في المئة في العام السابق )لدول  1.4المئة، مقابل نمو نسبته 

 (.  5-11رقم 

 

   اهم  ال  اع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي

بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي  

االمالي باألسعار الجارية )ال يشمل رسوم االستيراد( نحو 

في المئة  91.8م، مقابل 5112في المئة خالل عام  21.1

في العام السابق. وبلغ معدل نمو القطاع الخاص باألسعار 

فئي الئمئئئة،  5.1سجل القطاع غـيـر الـنـفـطـي نمئواً نسئبئتئه 

فـي الـمـئـة في الئعئام السئابئق. وسئجئل  9.7مقابل نمو نسبته 

فـئي الـئمئـئئئة،  5.9القطاع الخـاص غيـر النفطي نمواً نسبته 

في المئــة في العام السابق. اما سـجل  2.9مقارنة بنمو نسبته 

فـئي الـئمئـئئئة،  5.2القطاع الحكومي غير النفطي نمواً نسبته 

فـي الـئمئـئئئة فئي الئعئام الـئسئـئابئق  5.8مـقـابـل نـمـو نـسـبته 

  (.1-11)لدول رقم 

 

فئي  54.5وساهم القطاع الخاص غير النفطي بنسبة  

المئة م  الناتج المحلي االمالي بئاألسئعئار الئثئابئتئة فئي عئام 

م، وهي نسبة مماثلة لما اانت عليه في الئعئام السئابئق. 5112

 18.4وسجل الـقـطـاع الـحـكـومي غير النفطي نمئواً نسئبئتئه 

فئي الئمئئئة فئي الئعئام السئابئق.  18مقابل نمو نسبته في المئة 

فئي الئمئئئة فئي عئام  95.1وساهم القطاع الئنئفئطئي بئنئسئبئة 

  في المئة في العام السابق. 95.7م، مقابل 5112

 

وسجل معامل االنكماش الضمني للقطاع غير النفطي  

م، مقئابئل ارتئفئاع 5112في المئة في عام  9.8ارتفاعاً نسبته 

 (.1-11في المئة في العام السابق )لدول رقم  5.2نسبته 

 

ويتضح م  توزيع الناتج المحلي االمالي باألسعار  

الثابتـة حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة أن لميع أنشطة 

القيمة20122013
النصيب 

المئوي٪

نسبة 

النمو ٪
القيمة

النصيب 

المئوي٪

نسبة 

النمو ٪

——————————————————————

197751296360297272940.30.9100421540.23.2- التعدين والتحجير

224726925560327998711.69.529614011.85.8- الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النفط(

32935729836312821.34.8329281.35.3- المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء(

41044991126171202115.06.71269305.15.6- التشييد والبناء

51996162126972254209.36.02322079.33.0- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

61208581286201366025.76.21420055.74.0- النقل والتخزين واالتصاالت

71999302183652255339.33.32319849.32.9- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

226971223311922415940100.03.62500063100.03.5الناتج المحلي اإلجمالي**

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 10-2 : الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

——————————

 * بيانات أولية.                       ** ال يشمل رسوم االستيراد.

                                                                                                                              )مليون لاير(

*2015 2014

——————————
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في المئة في العام السابق   6.6م، مقابل نمو نسبته 5112عام 

  (.1-11ورسم بياني رقم  3-11)جدول رقم 

 

 مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي  

م، 5112في المئة في عام  2..5اإلجمالي باألسعار الجارية 

في المئة في العام الساب . وسجل القطاع النفطي  ..75مقابل 

فـي المئة في عام  77.2باألسعار الجارية تراجعاً نسبته 

في المئة في العام  5..م، مقابل انخفاض نسبته 5112

م، مقابل نمو 5112في المئة خالل عام  2.1الجارية نحو 

 3-11في المئة في العام الساب  )جدول رقم  4.7نسبته 

 (.1-11ورسم بياني رقم 

 

 مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغت نسبة مساهمة القققطقاع القحقفقومقي فقي القنقاتقج  

في المقئقة فقي عقام  55.5المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

في المئة في العام الساب . وبلغت نسبة   16.6م، مقابل 5112

فقي القمقئقة فقي  17.2نمو القطاع الحفومي باألسعار الجارية 

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

2012273084094079434.511.241347015.111.4

20132770085104231937.610.843697715.85.7

20142803349114019140.79.446574516.66.6

**20152396512119823150.05.153314322.214.5

جدول رقم 10-3 : مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

الناتج المحلي  اإلجمالي*
القطاع الحكوميالقطاع الخاص

——————————————————————————

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

*    ال يشمل رسوم االستيراد.

 **  بيانات أولية.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

             

     

           

     

             

     

ل ا    س ة مساهمة القطا ا  ا    ا  ة في الناتج المحلي ا جمالي  ا   ا  ال ا  ة              ا ي     
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في الئمئئئة فئي الئعئام  91.5م، مقابل 5112في المئة في عام 

السابق. وسجل نشاط التعدي  والتحجئيئر بئاألسئعئار الئجئاريئة 

م، مئقئابئل 5112فئي الئمئئئة فئي عئام  92.2ترالعاً نسبئتئه 

في المئــة في العــئام السئابـئق )لئدول  7.5انخفــاض نسبتـه 

 (.5-11ورسم بياني رقم  2-11رقـم 

 

   اهم  النشاط ال نا ي في الناتج المحلي اإلجمالي

سجلت نسبة مساهمة النشاط الصناعي )يشمل تكرير  

الزيت وصناعات أخرى( في الناتج المحلي االمالي 

في  15.9م لتبلغ 5112باألسعار الجارية ارتفاعاً في عام 

في المئة في العام السابق. وسجل النشاط  11.4المئة، مقابل 

في المئة في  5.8الصناعي باألسعار الجارية انخفا اً نسبته 

في المئة  11.1م، مقابل ارتفاع في النمو نسبته 5112عام 

 (.5-11ورسم بياني رقم  2-11في العام السابق )لدول رقم 

 

  اهم  ا  ش ة  الةيسة ة ة  ا يةيل فةي الةنةاتةج الةمةحةلةي 

 اإلجمالي

بلغت نسبة مساهمة النشــاط الزراعــي )يشمل  

الزراعــة، والغابــات، وصيـد األسماك( في الناتج المحلي 

في  5.5م حوالي 5112الجارية لعام االمالي باألسعار 

السابق، ويعزى هذا االنخفاض ال  الهبوط في أسعار النف  

 (.1-11ورسم بياني رقم  9-11)لــدول رقــم 

 

  اهم   شةاط الةخةت ةا  فةي الةنةاتةج الةمةحةلةي اإلجةمةالةي       

بلغت نسبة مساهمة نشاط الئخئدمئات )تشئمئل تئجئار   

الجملة والتجزئة والئمئطئاعئم والئفئنئادق، والئنئقئل والئتئخئزيئ  

واالتصاالت، وخدمات المال والتأمي  والئعئقئارات وخئدمئات 

األعمال، وخدمات لماعية والتماعية وشخئصئيئة، ومئنئتئجئو 

الخدمات الحكومية، مخصومئاً مئنئهئا الئخئدمئات الئمئصئرفئيئة 

المحتسبة( في الناتج المحئلئي االئمئالئي بئاألسئعئار الئجئاريئة 

في الئمئئئة فئي  91.5م، مقابل 5112في المئة في عام  21.5

العام السابق. وبلغت نسبة نمو هذا النشاط باألسعئار الئجئاريئة 

فئي  7.5م، مقابل نئمئو نسئبئتئه 5112في المئة في عام  4.1

ورسئم بئيئانئي  9-11المئــة في العــام السابق )لــئدول رقئم 

 (.  5-11رقـم 

 

   اهم   شاط ال عت ن  ال ح  ي في الناتج المحلي اإلجمالي

بلغت مساهمة نشاط التعدي  والتحجير )يشمل الئزيئت  

الخام والغاز الطبيعي ونشاطات تعدينية وتئحئجئيئريئه أخئرى( 

 52.8في الناتج المحلي االمالي باألسعار الجارية ما نسبتئه 

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

20122730840137657650.47.895080734.872.8

20132770085129078946.66.2-104224437.69.6

20142803349119741442.77.2-112794440.28.2

**2015239651266513827.844.5-122978451.39.0

جدول رقم 10-4 : مساهمة القطاع النفطي ونشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

الناتج المحلي  اإلجمالي*

نشاط الخدماتالقطاع النفطي
——————————————————————————

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

*   ال يشمل رسوم االستيراد.

 **  بيانات أولية.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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في العام السابق.  1.1المئة مقارنة بنسبة مساهمة بلغت 

 5.1وبلغت نسبة النمو في النشاط الزراعي باألسعار الجارية 

فـي  8.3م، مقابل نمو نسبته 5112في المئــة في عــام 

ورســم بيـاني  6-11الـمـئة في العام السابـق )جـدول رقـم 

  (.5-11رقــم 

 

وبلغت مساهمة نشاط التشييد والبناء في الناتج  

في المئة في  6.3المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ما نسبته 

في المئة في العام السابق. وسجل  2.2م، مقابل 5112عام 

في المئة، مقابل  6.2نشاط  التشييد والبناء ارتفاعاً نسبته 

 في المئة في العام السابق. 18.1ارتفاع نسبته 

 

وسـاهـم نـشـاط الـكـهـرباء والغاز والماء في الناتج   

في المئة في  1.2الـمـحـلي اإلجـمـالـي باألسعار الجارية بنحو 

في المئة في العام السابق. وسـجـل  1.5م، مقابل 5112عـام 

م، مقابل نمو نسبته 5112في المئة في عام  1.1نمواً نسبته 

ورسم بياني   6-11في المئة في العام السابق )جدول رقم  6.1

 (.5-11رقم 

التغيرالتغير

 ٪)مليون لاير( ٪)مليون لاير()مليون لاير(السنة
———————————————————————————————

20122730840131144848.07.92701809.97.2

20132770085123282344.56.0-27807110.02.9

20142803349113005440.38.3-30618910.910.1

)4(
2015239651261589325.745.5-29796512.42.7-

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

)1(
الناتج المحلي  اإلجمالي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

 يشمل تكرير النفط.
  )3(

 يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.                 
    )2(

 ال يشمل رسوم االستيراد.            
 )1(    

—————————————

  بيانات أولية.
)4(     

—————————————

جدول رقم 10-5 : مساهمة نشاط التعدين والتحجيروالنشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي

)3(
النشاط الصناعي 

)2(
نشاط التعدين والتحجير 

)باألسعار الجارية(
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     ط  يل الفي 

تشير األرقام األولية ال  انخفاض متوس  دخل الفرد  

م بنسبة 5112م  الناتج المحلي االمالي في المملكة في عام 

ريـاالً، مقابــل  88725في المئــة ليبلــغ نحو  18.5

في المئة في العـام السابق )لــدول  1.5اض نسبته ــانخف

 (.8– 11رقـم 

 م 5102اإل فاق  لى الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

تشير األرقام األولية ال  أن اانفاق عل  الناتج  

المحلي االمالي بقيم المشتري  باألسعار الجارية سجل 

م ليبلغ نحو 5112في المئة في عام  19.5انخفا اً نسبته 

مليار لاير )يشمل رسوم االستيراد(، مقابل نمو  5955.2

في المئة في العام السابق. ويعزى ذلك ال   1.5نسبته 

التغيرالنشاطالناتج المحلي
نشاط 

التشييد
التغيرنشاط الكهرباءالتغير

٪والغاز والماء ٪والبناء٪الزراعي**اإلجمالي*السنة
—————————————————————————————————

20122730840498161.83.41185134.310.7300761.16.3

20132770085517351.93.91345884.913.6306231.11.8

20142803349537191.93.81529655.513.7324791.26.1

***20152396512548492.32.11629756.86.5350461.57.9

  *    ال تشمل رسوم االستيراد.          ** يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.

جدول رقم 10-6 : مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

)باألسعار الجارية(

 )مليون لاير(

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

النصيب 

المئوي٪

  ***  بيانات أولية.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

التغير٪2015*التغير201220132014٪

——————————————————

-2752334279125928268691.3242250714.3الناتج المحلي اإلجمالي** )باألسعار الجارية( )مليون لاير(

29.2029.9930.772.631.522.4عدد السكان )مليون نسمة(

-7685316.3-9427493060918701.3متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  )لاير(

**     تشمل رسوم االستيراد.

جدول رقم 10-7 : متوسط  نصيب الفرد في الناتج المحلي االجمالي

*       بيانات أولية.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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في  155.7انخفاض صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 

مليار لاير في عام  151.7المئة ليصل ال  عجز بنحو 

في المئة في العام  58.1م، مقابل انخفاض نسبته 5112

السابق. وسجل االستهالك النهائي للقطاع الخاص ارتفاعاً 

 477.7م ليبلغ نحو 5112في المئـة في عام  7.8نسبته 

في المئة في العام  7.2مليار لاير، مقابــل زياد  نسبتها 

 السابــق.

 

وارتفع المالي االستهالك النهائي )الحكومي  

مليار لاير في عام  1894في المئة م   5.9والخاص( بنسبة 

م. اما بلغ 5112مليار لاير في عام  1819.4م ال  5119

في المئة م  اانفاق  81.9نصيب المالي االستهالك النهائي 

-211

1

211

1111

1211

5111

5115 5115 5119 5112

  
  

لاير
ر 
ليا
م

ا  فاق  لى الناتج المحلي اإلجمالي  01        ا ي      

  ا  عا  ال ا    

 افي ال ا  ا  جمالي تك  ن     الما  جمالي ا       الن اسي

 

عل  الناتج المحلي االمالي باألسعار الجارية في عام 

م )لدول 5119في المئة خالل عام  27.5م، مقابل 5112

 (.  7-11رقم 

 

وارتفع المالي تكوي  رأس المال )يشمل التغير في   

 754.9م ال  5119مليار لاير في عام  718المخزون( م  

في المئة. في حي   9.1م وبنسبة 5112مليار لاير في عام 

في  155.7انخفض صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 

م ال  عجز بقيمة 5119مليار لاير في عام  581.7المئة م  

قيمة م نتيجة لترالــع 5112مليار لاير في عام 151.7

)لــدول رقــم  م  النفــ  بسبب ترالع سعره الصادرات

 ( . 5-11ورسم بياني رقم  11-7
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زياددة ماتااوسال الاادالاخ ما  دول  اادعا ماناا اماة الاتاعاادو  

 41.24في الماةاة لايابالا   0.3بمد نسبته   االقتصددي والتنمية

مليو  برميل يوميادً  41.14مليو  برميل يوميدً، مقدعنة بنحو 

م. كمد اعتفع متوسل الدلخ ما  دول مانا اماة 5314في عدم 

فاي الاماةاة لايابالا   1.3التعدو  االقتصددي والتنمياة باناساباة 

 مليو  برميل يوميدً.  41.11

 

وجدءت الزيددة في الدلاخ عالال الانافال لالادول  ادعا 

من مة التعدو  االقتصددي والتنمية في كل م  الصي  باناساباة 

مالاياو  بارمايال ياومايادً، والادول  11.01في المةة ليبل   1.0

( الاناناوباياة اآلسيوية األ رى )عدا الصي  واليادباد  وكاوعياد

مليو  برميل يوميدً، ودول  15.21في المةة ليبل   4.0بنسبة 

مليو  برميل  1.11في المةة ليبل   1.1الشرق األوسل بنسبة 

 3.13في المةة ليبل   4.2يوميدً، ودول أوعوبد الشرقية بنسبة 

في المةة لايابالا   0.5مليو  برميل يوميدً، ودول أفريقيد بنسبة 

مليو  برميل يوميدً. في المقدبل، انخفا  الادالاخ ما   4.11

شهدت أسعدع النفل في األسواق العدلمية تاراجاعادً اادداً 

م، ليصل متوسل سعر النفل العربي الخفيف 5312 الل عدم 

للبرميل اساخ بايادنادت مانا اماة أوبا ،  اً دوالع 41.12نحو 

م، 5314دوالع لالابارمايال فاي عادم  11.11مقدعنة بحوالي 

فاي الاماةاة. وياعازى ىلا   لال عادة  41.1بدنخفدض نسبتاه 

أسبدب، منهد ضعف نمو الدلخ العدلمي، وزيددة اإلناتادا ما  

الدول  دعا األوب  و صوصدً زيددة  نتدا النفال الصاخاري 

م  الواليدت المتحدة األمريكية، بدإلضدفة  لال تاوقاع اعتافاد  

  نتدا جمهوعية  يرا  م  النفل. 

 

 الطلب العالمي على النفط

اسخ تقديرات وكدلة الددقة الادولاياة، اعتافاع ماتاوسال 

 5.3م بمد نسباتاه 5312الدلخ العدلمي علل النفل  الل عدم 

مليو  برميال ياومايادً، ماقادعناة باناحاو  14.11في المةة ليبل  

م )جادول عقا  5314مليو  برميل يومايادً فاي عادم  15.11

(. وياعاود اااا االعتافاد   لال 1-11وعس  بيدني عقا   11-1

 ال       ال     المع                            

201320142015
الربع 

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
20142015

——————————————————

24.0724.1424.3624.2424.0924.7324.370.30.9دول أمريكا الشمالية

1.8-13.6013.4613.7113.4513.5514.1513.671.0دول أوروبا الغربية

-0.3-8.348.138.118.747.657.788.262.5دول منطقة المحيط الهادي

1.0-46.0145.7346.1746.4345.2946.6646.300.6دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :

-4.724.924.874.584.895.054.974.21.0دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

10.2610.6411.3111.0911.3511.3811.433.76.3الصين

0.660.670.700.680.700.710.711.54.5دول أوروبا الشرقية

-6.676.826.786.646.786.886.812.20.6دول أمريكا الجنوبية

11.8012.0712.5912.3912.6412.3912.932.34.3دول آسيا األخرى

7.918.048.187.648.358.608.131.61.7دول الشرق األوسط

3.893.984.114.134.114.004.192.33.2دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 

45.9147.1448.5447.1548.8249.0149.172.73.0االقتصادي والتنمية

91.9292.8794.7193.5894.1195.6795.471.02.0إجمالي الطلب العالمي

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.

المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية أبريل 2016م.

جدول رقم 11- 1 : متوسط الطلب العالمي على النفط*

  )مليون برميل يومياً(

التغير 2015٪

———————————–———————
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 0.0مليو  برميل يوميدً، والنرويج باناساباة  3.11المةة ليبل  

مليو  برميل يوميدً، في اايا  اناخافا   1.12في المةة ليبل  

مليو  برمايال  5.13في المةة ليبل   1.1 نتدا المكسي  بنسبة 

 يوميدً.

 

 األسعار العالم   للنفط

وفقدً لبيدندت من مة األوب ، اناخافاأاع أساعادع الانافال 

م، ايث بل  ماتاوسال ساعار الانافال 5312العدلمية  الل عدم 

دوالع للبرميل، مقدعنة بمتوسال  41.12العربي الخفيف نحو 

م 5314دوالع لاالااباارمااياال فااي عاادم  11.11سااعاارب الااباادلاا  

 41.1دوالع للبرميل أو مد نساباتاه  41.00بدنخفدض مقداعب 

(. وبل  متوسل سعار نافال سالاة 0-11في المةة، )جدول عق  

دوالع لاالااباارمااياال  41.41م نااحااو 5312أوباا   ااالل عاادم 

دوالع  11.51في المةة، مقدعنة بنحو  41.1بدنخفدض نسبته 

م. وانخف  متوسل سعر نفل باحار 5314للبرميل  الل عدم 

دوالع  11.31في الاماةاة، ما   41.1الشمدل )برنع( بنسبة 

دوالع للبرميل فاي عادم  25.41م  لل 5314للبرميل في عدم 

م. وسنل متوسل سعر نفل غرب تاكاسادن اناخافادضادً 5312

دوالع للبارمايال فاي عادم  41.14في المةة ليبل   41.1نسبته 

دوالع لالابارمايال فاي عادم  10.11م، مقدعناة باناحاو 5312

 م.5314

 

 األسعار الحق ق   للنفط

م انخفدضدً في األسعدع الحقيقية لالانافال 5312شهد عدم 

م(، ايث تراجع متوسل السعر الحقياقاي 5332)سنة األسدن 

 41.41في الاماةاة لايابالا   45.5للنفل العربي الخفيف بنسبة 

مالاياو   1.11في المةة ليبل   3.1دول أمريكد الننوبية بنسبة 

برميل يوميدً، ودول مد كد  يعرف بدالتحدد السوفيتي )سادباقادً( 

 مليو  برميل يوميدً. 4.11في المةة ليبل   1.3بنسبة 

 

 اإل  اج العالمي من النفط

تشير تقديرات وكدلة الددقة الدولية  لال ناماو ماتاوسال 

فاي  5.1م بناساباة 5312اإلنتدا العدلمي م  النفل  الل عدم 

 10.14مليو  برميل يوميدً، مقدعنة بنحو  11.43المةة ليبل  

(. 5-11م )جادول عقا  5314مليو  برميل يوميدً فاي عادم 

ويعزى ااا االعتفد   لل زيددة متاوسال  ناتادا دول مانا اماة 

فاي الاماةاة لايابالا   4.1التعدو  االقتصددي والتنمياة باناساباة 

مالاياو   55.11مليو  برميل يوميدً، مقدعناة باناحاو  50.12

فاي  54.1م، ليمثل بال  مد نسبته 5314برميل يوميدً في عدم 

فاي  54.4المةة م   جمدلي اإلنتدا العدلمي، مقدعناة باناساباة 

المةة في العدم السدبق. بدإلضدفة  لال اعتافاد  ماتاوسال  ناتادا 

مالاياو  بارمايال  01.41في المةة م   0.0دول األوب  بنسبة 

مليو  برميال ياومايادً  01.10م  لل نحو 5314يوميدً في عدم 

في المةة م   جامادلاي  43.5م، ممثالً مد نسبته 5312في عدم 

 (.5- 11اإلنتدا العدلمي )عس  بيدني عق  

 

وم   دعا مانا اماة األوبا ، اعتافاع ماتاوسال  ناتادا 

في  1.1م بنسبة 5312الواليدت المتحدة األمريكية  الل عدم 

فاي  5.5مليو  برميل يوميدً، وكندا بنسبة  15.14المةة ليبل  

مليو  برميل يوميدً، ودول ماد كاد  ياعارف  4.01المةة ليبل  

 10.11في المةة ليبالا   3.1بدالتحدد السوفيتي )سدبقدً( بنسبة 

فاي الاماةاة لايابالا   1.1مليو  برميل يوميدً، والبرازيل بنسبة 

فاي  13.1مليو  برميل يوميدً، والمملكة المتحدة بنسبة  5.20

 

  

  

  

  

   

            

  
 ا  
 م
  
  
 م
  
 
  
مل

م  سط    اج العال  من النفط       رس    ا ي ر     

ال ا 

ا مالي ا  اج ا       

  مالي ا  اج     من م  ال عا   ا    ا    ال نم     

ا مالي ا   اج العالمي   

 

  

  

  

  

   

            

  
  
 

 ا  
 م
   
م 
  
  
  
مل

م  سط الطلب العالمي على       رس    ا ي ر   

النفط

الطلب  ي     من م  ال عا   ا    ا    ال نم     

الطلب  ارج     من م  ال عا   ا    ا    ال نم     

الطلب العالمي   



 153 البترول والثروة المعدنية 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي 

  الربع   

األول

الربع 

الثاني

الربع 

الثالث

الربع 

الرابع
20142015

——————————————————

36.7237.4838.7338.1638.4839.1339.152.13.3دول منظمة األوبك

20.9122.9123.8523.8023.5023.9124.119.64.1دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنتجون من خارج األوبك

13.8713.8713.9914.0114.0113.9214.030.00.9دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

10.2411.9912.9412.8412.9213.0112.9817.17.9الواليات المتحدة األمريكية

4.184.254.334.304.364.344.331.71.9الصين

3.974.284.384.534.074.444.467.82.2كندا

-7.6-2.892.812.602.642.562.602.592.8المكسيك

10.1-0.890.870.960.901.020.881.032.2المملكة المتحدة

1.841.891.951.921.911.962.022.73.3النرويج

2.122.352.532.522.502.562.5410.87.7البرازيل

91.4093.7496.4095.1896.2696.9397.232.62.8مجموع اإلنتاج العالمي

المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية أبريل 2016م.

——————

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

2015 2014 2013

التغير ٪

تاج العالم من النفط* جدول رقم 11- 2 : متوسط إن

)مليون برميل يومياً(

2015
————————————–—

نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال )برنت(سلة أوبكالنفط العربي الخفيفالعام

—————————————————————————————
200026.8127.6028.4430.37

200123.0623.1224.4626.00

200224.3224.3625.0326.13

200327.6928.1028.8131.09

200434.5336.0538.2341.44

200550.2150.6454.3756.51

200661.1061.0865.1466.04

200768.7569.0872.5572.29

200895.1694.4597.37100.00

200961.3861.0661.6861.88

201077.8277.4579.6079.42

2011107.82107.46111.3694.99

2012110.22109.45111.6294.10

2013106.53105.87108.6297.96

201497.1896.2999.0893.17

201549.8549.4952.4148.74

جدول رقم 11-3 : األسعار الفورية لبعض أنواع النفط )متوسط الفترة(

)دوالر أمريكي/ برميل(

 المصدر: منظمة أوبك.
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دوالع للابارمايال  االل  13.04دوالعاً للبرميل، مقدعنة بنحو 

(. كمد انخف  متوسل السعار 4-11م )جدول عق  5314عدم 

في المةة ليبل   43.4الحقيقي لنفل بحر الشمدل )برنع( بنسبة 

م، ماقادعناة باناحاو 5312دوالعاً للبرميل  الل عادم  41.11

دوالع للبرميل في العدم السدبق. واناخافا  ماتاوسال  11.11

فاي الاماةاة لايابالا   45.3السعر الحقيقي لنفل سلة أوب  بنسبة 

دوالع للبرميال  11.13دوالع للبرميل، مقدعنة بنحو  41.10

 في العدم السدبق.  

 

م أقال 5312ويالاظ أ  األسعدع الحقيقية للنفل في عدم 

م، بادلارغا  ما  أ  1113م  األسعدع الحقيقية للنفل في عدم 

األسعدع اإلسمية كدنع أعلل، فعلل سبيل المثدل، بل  ماتاوسال 

دوالع للبرميال  41.11السعر الحقيقي لنفل بحر الشمدل نحو 

دوالع للبارمايال ما   04.5م، أي أقل بحوالي 5312في عدم 

دوالع لالابارمايال،  10.31م البدل  نحو 1113سعرب في عدم 

في المقدبل نند أ  السعر اإلسمي لنفل بحر الشمادل فاي عادم 

دوالع للبرميل، أي أعلل مناه فاياه عادم  25.41م بل  5312

دوالع لالابارمايال والااي بالا  ناحاو  14.25م بحوالي 1113

 دوالع للبرميل. 01.11

  اح  اطي المملك  من النفط ال ا   الغاز الط  عي 

ااتيدطي المملكة الثدبع وجودب م  الانافال الاخادم   بل  

مليدع برميل، بدنخفدض  511.22م نحو 5312في نهدية عدم 

مالايادع بارمايال. واعتافاع  3.10ع  الاعادم السادباق ماقاداعب 

 

  

  

  

  

   

   

   

                            

  
  
 م
ل 
 ل
 ر
  

م  سط األسعار الف ر   للنفط      رس    ا ي ر    

النفط الع  ي ال ف    سل        فط      ك ا           فط  ح  ال ما  

سلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفسلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفالعام
–—————–———–——––————––—————–————––—————–—

198028.6737.8928.6462.8583.0762.79

199020.8223.9922.2628.4032.7330.36

200026.8128.4427.6035.6437.8136.69

201077.8279.6077.4568.6070.1768.27

2011107.82111.36107.4688.7991.7088.50

2012110.22111.62109.4593.0694.2492.40

2013106.53108.62105.8788.9590.7088.40

201497.1899.0896.2980.3481.9179.60

201549.8552.4149.4946.4748.8646.13

المصدر: منظمة األوبك.

األسعار الحقيقية للنفط*
————————–————————–——

األسعار االسمية للنفط

)سنة األساس عام 2005م(

——————————————————–—

)دوالر أمريكي/ برميل(

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس عام 2005م.

جدول رقم 11- 4 : األسعار االسمية والحقيقية للنفط
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 1.5ااتيدطي المملكة الثدبع وجودب م  الغدز الدبيعي بنسبة 

تريالاياو   030.52م نحو 5312في المةة ليبل  في نهدية عدم 

تريليو  قدم مكعاخ  511.14قدم مكعخ قيدسي، مقدعنة بنحو 

 م.5314قيدسي في نهدية عدم 

 

    اج المملك  من النفط ال ا 

م 5312اعتفع  نتدا المملكة م  النفل الخدم  الل عادم 

مالاياو  بارمايال،  0153.0في المةة ليبالا  ناحاو  4.1بنسبة 

م. وباالا  5314مليو  برميل في عدم  0242.1مقدعنة بنحو 

 13.11م نحو 5312يكو  متوسل  نتدا المملكة اليومي لعدم 

 (.2 – 11مليو  برميل يوميدً )جدول عق  

 

 اإل  اج  ا س هالك المحلي من المن جات المك ر 

م 5312اعتفع  نتدا المملكة م  المنتندت المكرعة لعدم 

مليو  برميال، ماقادعناة  132.40في المةة ليبل   10.1بنسبة 

م. وباالا  ياكاو  5314مليو  برميل في عدم  112.51بنحو 

متوسل  نتدا المملكة اليومي م  الاماناتانادت الاماكارعة ناحاو 

 (. 1 –11مليو  برميل يوميدً )جدول عق   5.41

 

ويعزى اعتفد  المنتندت الاماكارعة  لال اعتافاد   ناتادا 

فاي  01.1في المةة، اياث ياماثال ناحاو  51.1الديزل بنسبة 

المةة م   جمدلي  نتدا المنتانادت الاماكارعة، واعتافاد   ناتادا 

في المةة، واعتافاد   ناتادا فاحا  الاكاو   11.1البنزي  بنسبة 

في المةة، واعتفد   نتدا غدز البترول الاماسادل  510.1بنسبة 

فاي الاماةاة، بادلارغا  ما  اناخافادض  ناتادا وقاود  0.1بنسبة 

في المةة. باياناماد اناخافا   ناتادا زياع  3.2الددئرات بنسبة 

 في لمةة. 1.1الوقود بنسبة 

 

واعتفع  جمادلاي االساتاهاال  الاماحالاي ما  الاماناتانادت 

م بنسبة 5312المكرعة والزيع الخدم والغدز الدبيعي في عدم 

ملياو  بارمايال ماقادعناة  1211.21في المةة ليصل  لل  4.1

م )جادول 5314دم ـاـامليـو  برميال فاي ع 1211.13بنحو 

 (.1 – 11عق  

201220132014201520142015
——————————————————

3573.43517.63545.13720.30.84.9إجمالي اإلنتاج

9.769.649.7110.190.84.9المتوسط اليومي

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

تاج المملكة من النفط الخام جدول رقم 11- 5 : إن

)مليون برميل(

التغير ٪
————————–—

 

  

  

  

  

   

                                    

 
م 
 
ل 
 ل
ر
 
 
 

األسعار الحق ق   للنفط      رس    ا ي ر    

        سن  األسا   

النفط الع  ي ال ف     سل                 فط  ح  ال ما  



 150 البترول والثروة المعدنية 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي 

20112012201320142015المنتج

 ——— ———————————————

أ( االستهالك العام

15.8413.7412.2711.4812.60غاز البترول المسال

162.46175.92184.14190.71203.98وقود السيارات )بنزين(

23.9024.7625.5627.2831.37وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

234.01253.06259.40261.22276.07الديزل

88.2691.50107.47125.86140.43زيت الوقود

190.73193.50176.94202.36209.42الزيت الخام

20.5419.9620.9428.5929.12اإلسفلت

1.761.601.591.921.68زيوت التشحيم

437.21484.62496.44504.09506.07الغاز الطبيعي

1174.721258.651284.721353.511410.72المجموع الفرعي

ب( استهالك صناعة النفط

2.452.622.993.713.53غاز البترول المسال

6.104.904.8412.675.20زيت الوقود

3.627.106.9213.728.04ديزل

20.1618.8120.2920.5631.75غاز الوقود

0.100.090.070.100.05الزيت الخام

113.49113.3698.97110.54121.61الغاز الطبيعي

0.773.063.152.015.60أخرى

146.70149.94137.24163.29175.78المجموع الفرعي

1321.411408.591421.971516.801586.50المجموع الكلي

)مليون برميل(

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم 11- 7 : االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي

2011201220132014201520142015المنتج

—–——————————————————————
11.9711.2513.8616.1716.7616.73.6غاز البترول المسال

142.58145.89134.69160.94179.9019.511.8وقود السيارات )بنزين(

-62.1264.1858.6570.2768.7719.82.1نافثا

-60.7463.8059.4677.3276.9530.00.5وقود طائرات )كيروسين(

229.40234.12219.77274.84351.4725.127.9ديزل

-152.17168.38166.20175.68163.165.77.1زيت وقود

18.7217.6919.6020.0621.602.37.7اإلسفلت

213.1---8.5726.82---------فحم الكوك

677.70705.31672.23795.28905.4318.313.9المجموع

تاج المملكة من المنتجات المكررة جدول رقم 11- 6 : إن

)مليون برميل(

التغير ٪

————————–—

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.
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وجدءت ااب الزيددة في االستهال  الماحالاي  االل عادم 

فاي الاماةاة  4.5م نتينة اعتفد  االستهال  العدم بنسبة 5312

مالاياو  بارمايال، بادإلضادفاة  لال اعتافاد   1413.10ليبالا  

فاي الاماةاة لايابالا   1.2استهال  قدد  صندعة النفل باناساباة 

مليو  بارمايال. وبادلاناساباة لالاناصاياخ الاناساباي ما   112.1

االستهال  العدم، فقد بل  نصياخ اساتاهاال  الاغادز الاداباياعاي 

في المةة م   جامادلاي االساتاهاال  الاعادم، واساتاهاال   02.1

فاي  14.2في المةة، واستهال  وقود السيدعات  11.1الديزل 

فاي الاماةاة، واساتاهاال   13.3المةة، واستهال  زيع الوقود 

في المةة. أمد النصيخ النسبي م  صنادعاة  14.1الزيع الخدم 

في المةاة  11.1النفل، فقد بل  نصيخ استهال  الغدز الدبيعي 

فاي الاماةاة،  11.1م  اإلجمدلي، واستهال  غدز الوقود نحو 

في المةة، واستهال  زيع الوقاود  0.3واستهال  الديزل نحو 

 في المةة. 4.1

 صا رات المملك  من النفط ال ا   المن جات المك ر 

بل   جمدلي صددعات المملكة م  النافال )تشامال الاخادم 

مليو  برميل، أي بمعادل  0301م نحو 5312والمكرع( لعدم 

مليو  برميل يوميدً. ايث اعتفعع صددعات المملكة ما   1.0

فاي الاماةاة، لاتابالا   3.1م بنسبة 5312النفل الخدم  الل عدم 

مالاياو   5111مليو  برميل مقدعنة باناحاو  5114.2اوالي 

م. كمد اعتفعع صددعات الامامالاكاة ما  5314برميل في عدم 

في الاماةاة  11.1م بنسبة 5312المنتندت المكرعة  الل عدم 

مالاياو   013.1مليو  برميل، ماقادعناة باناحاو  451.2لتبل  

 (.1 – 11م )جدول عقــ  5314برميل في عدم 

 

واستحوىت مندقة آسيد والشارق األقصال عالال أغالاخ 

صددعات المملكة م  النفل الخدم والمنتندت الاماكارعة  االل 

(، ايث بالا  نصاياباهاد 2  –  11م )عس  بيدني عق  5312عدم 

نفط خامالصادرات إلى
منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة
نفط خام

منتجات 

مكررة

——–——————————————————————————————————

 -16.6 -456.744.71434.63-532.52أمريكا الشمالية

29.063.0425.154.7525.441.491.00.4أمريكا الجنوبية

347.4327.89347.5341.13320.2065.9712.215.7أوروبا الغربية

99.3643.0199.7867.94104.4971.474.017.0الشرق األوسط

80.9833.4069.7341.7353.6671.252.116.9أفريقيا

1670.79182.471609.96200.291669.64211.3063.950.1آسيا والشرق األقصى

--0.2-6.45-2.12-3.18اوقيانوسيا

2763.32289.802611.01360.562614.51421.48100.0100.0المجموع

20142015
النصيب المئوي لعام 

2015

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية.

)مليون برميل(

——————–———————–———————–———————–—

جدول رقم 11- 8 : صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة )حسب المناطق(

2013
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في المئة،  9.36من إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 

في المئة من إجمالي صادرات المملكة من المنتجاات  2.35و 

المكررة، يليها من حيث الترتيب دول أمريكا الشاماالاياة الاتاي 

بلغ نصيبها من إجمالي صادرات المامالاكاة مان الانافاط الاخاام 

في المئة، ثم دول أوروبا الغربية التي حصلت على ماا  5939

في المئة من إجمالي صادرات المملكة من النافاط  5535نسبته 

في المئة من المنتجات المكررة، أماا دول  5231الخام، ونحو 

فاي الامائاة مان إجاماالاي  .03الشرق األوسط فقد بلغ نصيبها 

في المائاة مان  .513صادرات المملكة من النفط الخام، ونحو 

إجمالي صادرات المملكة من المنتجات المكررة، وبلغ نصيب 

فاي  5936في المئة من النفط الخام، وناحاو  535دول أفريقيا 

 المئة من المنتجات المكررة.

 

 صناعة البتروكيماويات في المملكة

ارتفع حجام إناتاال الشارلاة الساعاودياة لالاصانااعاات  

في المئة لايابالاغ  .53م بنسبة 5.52األساسية )سابك( في عام 

مليون  9631مليون طن متري، مقارنة بحوالي  1.30حوالي 

طن متري في العاام السااباو. وارتافاعات الاكاماياات الامابااعاة 

مالاياون طان  2930في المئة لتبلغ حوالي  536للشرلة بنسبة 

مالاياون طان ماتاري فاي الاعاام  2035متري، مقارنة بحوالي 

 السابو. 

وقد قدرت نسبة مساهمة سابك الاماباا ارة فاي إجاماالاي 

في المئة مان  30.في المئة، وحوالي  531الناتج المحلي نحو 

الناتج المحلي للقطاع الخاص. وبلغت قاياماة ماباياعاات سااباك 

مالاياار  51م للقطاع الصانااعاي ناحاو 5.52المحلية في عام 

مليار لاير، وللاقاطااع  .5لاير، ولقطاع التشييد والبناء حوالي 

مليون لاير، وبذلك تكون مساهماة سااباك فاي  515الزراعي 

م 5.52القطاعات االقتصادية الوطنية اإلنتاجياة الا ل عاام 

 مليار لاير. 55حوالي 

 

مليار لاير في عام  15وبلغت قيمة صادرات سابك نحو 

في المئة من إجماالاي صاادرات  136.م، تمثل حوالي 5.52

 المملكة السلعية غير البترولية. 

 

 الثروة المعدنية 

تشرف ولالة وزارة البتارول لالاثاروة الاماعادناياة عالاى 

األنشطة التعدينية في الممالاكاة، حاياث تاعامال عالاى تشاجاياع 

االستثمار في مجال التعدين وتقديم الاخادماات واالساتاشاارات 

لدعم هذا النشاط، وإصدار الرالص والصكوك التعدينية وفاقاا  

للوائح واألنظمة المعمول بها. وبلغ عدد الارالاص الاتاعادياناياة 

رالصة، منها  5..5م نحو 5.52سارية المفعول بنهاية عام 

رالصاة لشا ، وناحاو  251رالصة واحدة استط ع، ونحو 

رسم بياني رقم 11-5: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2015م
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 53ع صة منن  صغير، وبل  عدد ع ص التعدي  نحاو  15

ع صة لمختلف الخدمادت الاماعادناياة الافالازياة ماثال الااااخ، 

والاانااحاادن، والاازناا ، والااحااديااد، والاافااوساافاادت، والاامااعاادد  

ع صاة ماحانار  11المصدابة، واألاندع الكريمة، وناحاو 

مواد  دم لخدمدت صندعة اإلساماناع ماثال الاحانار الاناياري 

والااناابااا، ولااخاادماادت الاامااعاادد  الصااناادعاايااة األ اارى مااثاال 

سع، والاباوزال ، والصالاصادل، والاحادياد يالدولومديع، والش

ع صة محدجر مواد الابانادء. وبالاغاع  1022وغيراد، ونحو 

 يرادات وكدلة الوزاعة للثروة المعدناياة  االل الاعادم الامادلاي 

 مليو  لاير. 201م( نحو 5312اـ الموافق )1401/1401

  

وبدلنسبة إلنتدا الااخ والفأة والمعدد  المصدابة لهد 

م  ماواقاع الار اص الاتاعادياناياة فاي مانادجا  ماهاد الااااخ، 

 ناتادجاهاد  اعتفعوالصخيبرات، والحندع، وبلغة، واألمدع، فقد 

فاي الاماةاة لايابالا   1.3م بنساباة 5312م  الااخ  الل عدم 

 4111م الابادلا  5314كن ، مقدعنة بإنتدجهد في عدم  2311

في المةة ليبل   1.3كن . أمد الفأة فقد انخف   نتدجهد بنسبة 

 4133م الابادلا  5314كن ، مقدعنة بإنتدجهد في عدم  4410

فاي الاماةاة، ما   4.1كن . واعتفع  نتدجهد م  النحدن بنسبة 

طاا  فااي عاادم  04123م  لاال 5314طاا  عاادم  00111

في المةاة، ما   4.1م. واعتفع  نتدجهد م  الزن  بنسبة 5312

طا  فاي عادم  41133م  لال 5314ط  في عادم  01111

 (. 1-11م )جدول عق  5312

 

وقدعت وكدلة وزاعة البترول للثروة المعدنية ماناماو  

الكميدت المستخرجة م  الخدمدت المعدنية األ رى  الل عادم 

مليو  ط  م  مختالاف الاخادمادت  442م بمد يزيد ع  5312

المعدنية مثل الحانار الاناياري، وعمال السايالاياكاد، والامالاح، 

والدي ، والفلدسبدع، والر دم لألغراض الصندعياة، والارمال 

الحديدي، والكدولي ، والنبا، وكتال الار ادم، والاناراناياع، 

والحنر النيري، ومواد الكسدعات، والرمل العددي المستخدم 

 (. 13-11في أعمدل التشييد والبندء )جدول عق  

 

وفيمد يخص مشرو  المل  عبدهللا لتدوير مديناة وعاد 

الشمدل الاي تعمل عليه شركة الاتاعاديا  الاعارباياة الساعاودياة 

)معدد (، فقد ت   نشدء شركة معدد  وعد الشمدل للافاوسافادت، 

واي شركة ىات مسةولية محدودة تشتر  في ملكيتهد كل ما  

فاي  52في المةاة(، وماوزايايا  )باناساباة  13معـدد  )بنسبة 

في المةة(. وتعامال الشاركاة  12المةة(، وشركة سدب  )بنسبة 

مصدنع كبيرة  1علل  قدمة منمع للصندعدت الفوسفدتية يشمل 

مليو  طا  ساناويادً. وساياكاو   11بددقة  نتدجية  جمدلية تبل  

للمشرو  أثر اقتصددي واجتمدعي  يندبي علل المامالاكاة ما  

زنكنحاسفضةذهب

)طن()طن()كجم()كجم(

————————————————————

20114612583919544934

2012521552121763921213

2013415846554133239813

2014478948003311639798

* 2015507844633475041700

*  تقديري.

المصدر: وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية.

تاج بعض المعادن في المملكة جدول رقم 11– 9 : إن

السنة



 151 البترول والثروة المعدنية 25التقرير السنوي  —مؤسسة النقد العربي السعودي 

2015*2011201220132014أنواع الخامات المستغلة

———————————————————————

4630048615567005950062300الحجر الجيري

65478300688072207690الطين

18641611190019902080الملح

13031270116012101270رمل السيليكا

272700300000300000315000330000مواد كسارات )بحص(

2540030000290003040031800رمل

652987644676708رمل حديدي

22391700170017801470جبس

13521300300031503300رخام لألغراض الصناعية

2425111212كتل رخام

993834110011551150كتل جرانيت

770484120012601320كتل حجر جيري

70137101106111كاولين

3032303243بارايت

160227160168198فلدسبار

1010941460480500بوزالن
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المصدر: وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية.

جدول رقم 11- 10 :  الخامات المعدنية المستغلة )ألف طن(

*  تقديري.              )---(  غير متوفر.

ايث الندتج المحلي، و يندد صندعدت جديادة. وتاعاد الشاركاة 

الاعا  الثدني إلنتدا الفوسفدت في )معدد (. وم  الاماقارع أ  

تبدأ مصدنعهد التي مد تزال قيد اإلنشدء الاعامال عالال مارااال 

م،  ى بلغع نسبة اإلنندز في بندء مصادناعاهاد 5311 الل عدم 

م. وتاقاع مانادجا  5312في المةة تقريبدً في نهدية عادم  13.4

ومصدنع الصندعدت الخدصاة بشاركاة ماعادد  وعاد الشامادل 

للفوسفدت في مندقة أم وعدل، بدلقرب م  ماحادفا اة طارياف 

في مندقة الحدود الشمدلية، في ايا  ياناري  نشادء مصادناع 

األمونيد وفوسفدت األمونيوم واألسمدة المركبة التدبعة لهد فاي 

 مدينة عأن الخير الصندعية بدلمندقة الشرقية.
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دأبت مؤسسة النقد العربيي السيعيودي  يليي تي يقي ي   

أهدافها بت ديد الرؤى، ووضوح الرسالة، وسيويو اليقي يد  و يد 

  5183هـيي الييوييوافيي  8342وضييعييت الييوييؤسييسيية فييي  ييا  

استرات ج ة ميتيمياميلية ليتيطيويير ا داا و فين اي ياا  ا  يتيا  

باستخدا  أحدث التقن ات، والتأهي يو واليتيد ييس، واسيتيقيطيا  

الخبراا؛ من أجو تطيويير وقتيقياع اليعيويو وسير ية ق يجيا  ، 

وترجوته  لي أ ض اليوا ين لي يتينياويد مين وضين اليويويليمية 

اال تصادي والوياليي اليويتي يني ين  وييتينياو  هي ا الي يصيو أهيد 

الونجزات التي حققتها الوؤسسة، وا هداف اليطيويوحية اليتيي 

 تسعي قل ها  

  

 مهام مؤسسة النقد العربي السعودي 

أ شئت مؤسسة النقد العربيي السيعيودي ماليويصيرف   

 ـه8435الوراــزي للوولمــة العرب ـة السعوديـة( فـي  ـيـيا  

 ( وأواو قل ها العديد من الوها  بووجس  يد  أ يةيوية 8525م 

و را ات  ومين أهيد هي   اليويهيا  اليقي يا  بيأ يويا  مصيرف 

ال مومة، وسك وطبن العولة اليوطيني ية ماليرييا  السيعيودي(، 

ود د النقد السعودي، وتوط د وتثب ت   وته داخل اً وخا جي ياً، 

با ضافة قلي تقوية وطاا النقد، وقدا   احت اط يات اليويويليمية 

من النقد ا جنبي، وقدا   الس اسة النقيديية؛ ليليوي يافيةية  يليي 

استقرا  ا سعا  الو ل ة وأسعا  الصرف لليرييا ، وتشيجي ين 

 وو النةا  الواليي وضيوياع سي ميتيه واسيتيقيرا  ، وميرا يبية 

الوصا ف التجا ية والوشتغل ن بأ وا  الصرافية وا ريراف 

 ل هوا، وا لك مرا بة رراات التأم ين اليتيعياو يي وريرايات 

الوهن ال ر  الوتعلقة بالتأمي ين، وميرا يبية ريرايات اليتيويوييو 

والييتييوييويـييو الييعييقييـييـييا ي، ومييرا ييبييـيية رييراييات الييوييعييلييومييات 

 االئتوا  ــة 

 

  أهداف المؤسسة

تهدف مؤسسة النقد قلي تي يقي ي  االسيتيقيرا  اليوياليي   

والنقدي من خ   التمامو ب ن م ياو   ئي يسية ميتيويثيلية فيي: 

الو و  ا و : مؤسسات مال ة  اج ة ممصيا ف، وريرايات 

تأم ن، ورراات توويو(، والو و  الثيا يي:  يةيد ميدفيو يات 

مال ة متطو ، والو و  الثالث:  ةا  معلوماتي ائتوا ي ومالي 

سل د، يوفر الوعلومات اليويوقيو ية اليتيي تسيا يد  يليي اتيخيا  

القرا ات التوويل ة الص   ة  وتسعي الوؤسيسية قليي تي يعي يو 

ه   الوي ياو   يليي  ي يو ييتينياسيس مين ميتيطيليبيات الينيشياط 

اال تصادي، ويم و االستقرا  الوالي  بر قيجاد بي يئية أ يويا  

منةوة، تسهد في خل  مؤسسيات ميالي ية وا يتيصياديية  ائيد ، 

وا تصاد وطني وا د، وت ق   الرؤى والتيطيليعيات مين أجيو 

 تعزيز االستقرا  الوالي والنقدي 

 

  أبرز المنجزات

حققيت اليويؤسيسية مينيجيزات أسيهيويت فيي تيعيزييز   

االستقرا  النيقيدي واليوياليي الي ي ييد يد الينيويو اال يتيصيادي 

الوتوا ع والوستدا ، وتطب   السي ياسيات الينيقيديية اليوي ئيوية، 

والر ابة ال ا لة  لي القطا ات الوال ة، وا رراف  لي  يةيد 

الودفو ات، وقدا   العولة واالحت اط ات، وتيقيدييد اليخيدميات 

الوصيرفي ية الي يدييثية واليويتيطيو   ليلي يميومية  وايا يت هي   

الونجزات مبن ة  لي التقويد الوستور، والعوو بروح الي يريي  

الواحد، والتواصو ب ا ل ة، وقد اك الوخاطر، واليتيمي ي  مين 

الوتغ رات، وال رص  لي التطوير الوستور  وسنتناو  أبير  

 ه   الونجزات في ه ا ال صو وهي اوا يلي:

  

 االستراتيجية العامة للمؤسسة  -1

يتصد  أهداف الوؤسسة االسيتيراتي يجي ية أميراع فيي   

واية ا هو ة، ح ث يتوثو ا و  في ت ق   االستقرا  الينيقيدي 

والوالي والو افةة  ل هوا، واآلخر في د د النوو اال تصيادي 

الوستدا  من خ   القطاع الوالي  وا  ا ميريين ميتيداخي ع، 

وال ين ص ع  ن بعضهوا البعض  وتتو و  أ وا  ميؤسيسية 

النقد العربي السعودي وأهدافها حو  الغايات التي أر ر قلي يهيا 

مسبقاً  وتنسجد ه   ا هداف تواماً من ما جاا في خطة التنو ة 

العارر  والتوجه العا  للدولة  و د رملت استرات ج ة الوؤسسة 

  قطا اً مهواً ليليرؤى وا هيداف 5183التي ا تودت في  ا  

التي تطوح الوؤسسة قلي ت ق قها من خ   أداا دو ها الواليي 

الو لي وا  ل وي بو الدولي، في الو افةة  يليي االسيتيقيرا  

الوالي  و د حددت الوؤسسة ضون استرات ج تها  يد  أهيداف 

 ااآلتي:

ص اوة وتن    س اسة  قدية متوافقة من ا هداف اال تصاديية  -

 الوطن ة 

تقديد و شر التيقيا يير ا حصيائي ية وا بي ياث اال يتيصياديية   -

 الو ئوة في الو ت الوناسس 

ت ق   الم اا  وال ا ل ة في الدو  الر ابي  لي الجهات التي  -

 تشرف  ل ها 

حواية الوستهلم ن والعو ا في الجهات التي تشرف  ل يهيا،  -

 ود د الشوو  الوالي 

 تقديد الخدمات الوصرف ة لل مومة ب ا ل ة  -

 توف ر  ةد مدفو ات مال ة راملة ومبتمر   -

 مؤسسة النقد العربي السعودي  منجزات  ت لعات                                          
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تعة د  وائد االسيتيثيويا   يليي اليويدى اليطيوييو أخي اً فيي  -

 ال سباع مستوى الوخاطر الوقبولة 

 

 ت ورات األداء الداخلي للمؤسسة -2 

طّو ت الوؤسسة أدااها و د اتها من خ   ت يسي ين   

العول ات الداخل ة لتموع  لي مستوى من الم اا  وال ا ل ة بوا 

 يوااس استرات ج تها  و لك من خ  :

 ققراا الت ل و اال تصادي وتوص ات الس اسات اال تصادية  -

 ت س ن وتعزيز ا طا  الر ابي وقدا ته  -

ت س ن الخدمات الوصرف ة لل مومة، وقدا   العويلية و يةيد  -

 الودفو ات 

 ضواع تن    برامج االستثوا  بم اا  وأماع  -

ترس خ قدا   الوخاطر، وااللتزا  ب لك لدى جو ن النشاطيات  -

 الوزاولة 

 استقطا  الم ااات الوناسبة والو افةة  ل ها  -

 تطوير الوها ات والجدا ات وال رص الوظ   ة  -

 تطب   أفضو التقن ات التي تلبي احت اجات الوؤسسة   -

 تطوير القاد  من خ   التوم ن وت وو الوسؤول ات  -

 ال واوة ب ا ل ة؛ لضواع تن    استرات ج ة الوؤسسة  -

 

 السياسة النقدية  -3

تؤدي مؤسسة النقد دو اً ميهيوياً فيي  يويو وا دهيا    

اال تصاد السعودي، و لك من خ   س ياسيتيهيا الينيقيديية اليتيي 

تهدف قلي استقرا  ا سعا  الو ل ة بشميو  يا  واليوي يافيةية 

 لي استقرا  سعر صرف الريا  واستقيرا  الينيةيا  الينيقيدي 

والوالي  لي وجيه اليخيصيوص  وييويمين اسيتيعيراض أبير  

 أهداف الس اسة النقدية للوؤسسة  لي الن و اآلتي:

 

  أ الً  استقرار األسعار المحلية

للو افةة  لي استقرا  ا سعا  اليوي يلي ية، اتيخي ت   

الوؤسسة  را ات توخضت  نها اتيبياع ا جيرااات الي  مية 

لضواع  وو الس ولة النقدية الو ل ة ب  ث تموع منسجوة بقد  

اب ر من الوعروض من السلن والخدمات، وأع يتوفير ليلينيةيا  

الوصرفي مال ي يعد أحد الراائز الوهوة ل  تصياد اليوطينيي( 

الس ولة الو ئوة لتلب ة االحت اجات االئتوا  ة لجو ن  يطيا يات 

اال تصاد  وتستخد  اليويؤسيسية حيزمية مين أدوات السي ياسية 

النقدية؛ لت يقي ي  هي ا اليهيدف، مين ضيوينيهيا: ق ياد  الشيراا 

لألو اق الوال ة ال موم ة، والتيغي ي ير فيي  سيبية االحيتي ياطيي 

ا لزامي للوصا ف التيجيا يية  ينيد الي ياجية، ووي يرهيا مين 

ا دوات النقدية الوتاحة لدى مؤسسة النقد  و د تو ز اال تصياد 

السعودي بت ق   د جة  ال ة من االسيتيقيرا  فيي اليويسيتيوى 

 العا  لألسعا   لي مدى سنوات طويلة 

 

  ثانياً  استقرار سعر صرف الريال

من الوها  الرئ سة للس اسة النقدية اليوي يافيةية  يليي   

استقرا  سعر صرف الريا  السعيودي فيي السيوق اليوي يليي 

وا سواق الخا ج ة  وتجد  ا ريا   قليي أع سيعير صيرف 

الريا  السعودي مقابو الدوال  ا مريميي ظيو مسيتيقيراً  ينيد 

   ويييعييّد الييريييا  8511لاير لييمييو دوال  ميينيي   ييا   4732

السعودي من أاثر العو ت في العياليد اسيتيقيرا اً، وال تيوجيد 

هناك أية   ود م روضة  لي الصرف والتي يوييو بياليعيوي ت 

ا جنب ة  و د سا د ه ا ا جراا  لي استقرا  سيعير صيرف 

الريا  السعودي ال ي ا عمس  لي  شاط القطاع اليخياص مين 

ح ث االست راد والتصدير، وتيدفي   ؤوا ا ميوا  ليليداخيو 

والخا  ؛ موا أسهد في  وو مختل  القطا ات اال تصادية في 

 الوولمة 

 

 ثالثاً  استقرار النظام النقدي  المالي 

ُمن ت الوؤسسة الص ح ات التي تومنها مين اليقي يا    

بدو ها ال ا و تجا  النةا  الوصرفي والوياليي، وييتيويثيو فيي 

الير يابية وا رييراف  يليي جييوي ين الييويؤسيسيات الييويصيرفي يية 

والتوويل ة، والتيأمي يني ية  و ليك ليتي يقي ي   يدد مين ا هيداف 

االسترات ج ة التي تتوثو في الو افيةية  يليي سي مية الينيةيا  

الوصرفي والوالي، وت ديد اليويخياطير بيأريمياليهيا اليويخيتيلي ية 

 وتقويوها و  اسها ومعالجتها 

 

 العملة  اإلصدار  مراكز النقد  -3

قع من الوها  الونوطة بوؤسسة النقد قصدا  اليعيويلية   

الوطن ة سواا اا ت و   ة أ  معيد ي ية، والي ي ياظ  يليي تيليك 

ا صدا ات، و  وتها، وح ظ موجودات اليدولية مين اليعيويلية، 

وتأم ن االحت ياجيات مينيهيا  يبير فيروع اليويؤسيسية اليعيشير  

الونتشر  في جو ن مناط  الوولمة  وتطبن وتسك العولية وفي  

أحدث الوواص ات ال ن ة الوتاحة فيي ميجيا  طيبيا ية اليعيويلية 

وسمها، اوا يتد تضّو ن العولة أحدث وأ وى الع مات ا من ة 

التي تسهو  لي الوتعامل ن التعيرف  يليي اليعيويلية السيلي يوية، 

قضافة قلي  شر الو ي الوعرفي بالعولة الوطني ية و ي مياتيهيا 

ا من ة  بر الدو ات التد يب ة اليتيي تيقيدميهيا ليليعياميلي ين فيي 

القطاع الوصرفي والوتداول ن بالنقد  اوا تتابن الوؤسسة جو ن 

حاالت تزي   العولة، ولديها تينيسي ي  مسيتيوير مين اليجيهيات 

ا من ة في سب و التصدي لو اوالت التزي  ، موا سياهيد فيي 
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تد ي  سس تزي   العولة السعوديية ميقيا  ية بيويا ليدى اليدو  

 ا خرى 

 

 إدارة االحتياطيات األجنبية  -5

تدير الوؤسسة االحت اطي يات مين اليعيويلية ا جينيبي ية   

بهدف ال  اظ  لي  أا الوا  الوستثور وتوف ر الس ولية، مين 

ال صو   لي  ائد يتناسس من الوخاطر اليويصياحيبية  وهي   

االحت اط ات منو ة من ح ث ا صو  ومو  ة جغراف ياً فيي 

معةد ا سواق الوال ة العالو ة  وهناك ضوابط ت مد قدا تهيا، 

فهي تتد وف  مؤررات  ياليوي ية مي يدد  وميو  ية؛ لضيوياع 

تغط ة تدفقات النقد الخا جي الوتو عة، اوا أع هناك ضيوابيط 

ل ستثوا  تنص  لي االستثوا  في ا و اق اليويالي ية اليجي يد  

 ات الييتييقيي يي ييد الييعييالييي  واسييتييثييوييا ات الييوييؤسييسيية ميي ييمييوميية 

باسترات ج ة الس اسة االستثويا يية اليتيي تينيص  يليي تيو يين 

ا صو  وتنويعها ح ث تقن مهوة مراجعتها وا توادها سنيويياً 

 لي لجنة االستثوا  بالويؤسيسية  ايويا أع مين ميهيا  اليليجينية 

االجتواع بشميو دو ي مين أجيو ميراجيعية تيني ي ي  اليبيراميج 

االستثوا ية الويعيتيويد  وأداا االسيتيثيويا ات ومينيا شية حيالية 

ا سواق والوخاطر الو تولة واالست اد  من توص ات الي يريي  

االستثوا ي،   و   لي استعا ة الوؤسسة ببعيض الشيرايات 

االستثوا ية العالو ة؛ ليتيقي ي يد بيعيض الي يرص االسيتيثيويا يية 

الوناسبة، وتق  د مديري الوي يافيظ اليخيا جي ي ين؛ لي ليك تيتيبين 

استثوا ات الوؤسسة ضيوابيط مي يدد  تينيسيجيد مين ميا ليدى 

الوؤسسات والصنادي  العاليوي ية  ايويا أع اليويبيادة الي يالي ية 

و يد   لل واوة في الوؤسسة تتبن معاي ر متعا ف  ل ها  الو ياً 

استيطيا يت اليويؤسيسية خي   سينيوات طيوييلية مين قدا تيهيا 

االحت اط ات ا جنب ة ااتسا  خيبير   يالي ية، وتيميويين اياد  

وطني متخصص وم ترف، أهّو  ن طري  ب وت االستثويا  

العالو ة    و   لي أع الوؤسسة تطب  الوسؤول ة ا خي  ي ية 

في موا ساتها االستثوا ية  بر حةرها االستثوا  فيي بيعيض 

النشاطات مثو: الوقامر ، والم و ، والتبغ، ول د اليخينيزيير، 

 وا سل ة 

 

 إدارة الدين العام للد لة -6

تشـرف الوؤسســة  ليي قصيـيـيدا  الـيديـين اليعيـيـيا    

لل مومة، و لك   ابة  ن و ا   اليويالي ية  وهي   ا صيدا ات 

التابعة لــو ا   الوال ـــة تيخيتيليـيـي  مـين حي يـيـيث  يو ي يـيـية 

ا و اق الوال ـــة الوصـد  ، وتوا يــيخ اسيتي يقيا يهيـيـيا  ايويا 

تــراوحت آجـا  ه   ا صدا ات ما ب ن خوس وسبين و شير 

 سنوات 

 اإلشراف  الرقابة على الق اع المصرفي -7 

تشرف مؤسسة النقد  لي  وو اليويصيا ف وتيرا يبيه  

بهدف التأاد من مدى س متها ومي اتيهيا اليويالي ية، وفيا يلي ية 

أدائها في اال تصاد الو ليي، و ليك  يبير تيطيبي ي  ا  يةيوية، 

وقصدا  اللوائح والتعل وات والضوابيط، واليقي يا  بياليزييا ات 

ا رراف ة، وبرامج ال  ص ال  مة  ومن أبر  ما ت يقي  فيي 

   اآلتي:5182 ا  

 

 أ الً  الت ورات التنظيمية  اإلرشادات

أصد ت الوؤسسة تعام د قرراف ة تيتيضيوين االليتيزا   

بالوعاي ر الر اب ة اليتيي تصيد هيا فيي ميجياالت  يد  بيهيدف 

ت س ن النةا  الوصرفيي وتيطيويير ؛ ليتينيسيجيد مين ميعيايي ير 

ومبادة اله ئات التنة و ة الدول ة  ومن ا مثلة  لي التيعيامي يد 

الوهوة في تي يسي ين أداا اليويصيا ف ميا صيد  بشيأع دلي يو 

م اسبة االئتواع الوتو ن خسا ته، والصاد  من ليجينية بيا   

لإلرراف البنمي، اوا صد  تعو د بشأع التطو ات فيي قدا   

مخاطر االئتواع ب ن اليقيطيا يات: اليتيطيبي يقيات واليتيوصي يات 

الصــاد    ن لجنــة بــا  ، وا لك صــيد  تيعيوي يد بشيـيـيأع 

اليتييقيي يـييد بيياحيتييسييا  قجييوييالـييي الييراتييس  يينييد مينييح اليتييوييويييو 

 االسته اي 

 

   ت ورات نشاط الزيارات اإلشرافية للمصارف التجاريةثانياً 

تقو  مؤسسة النقد بزيا ات   اب ة دو ية للوصا ف   

العاملة في الوولمة اافة، وتشوو ه   الزيا ات  قد اجتوا ات 

قنائ ة ب ن ال ري  الر ابي والوصرف تيتينياو  اسيتيراتي يجي يات 

الوصرف و ول ياتيه، وحيجيد اليويخياطير وطيرييقية قدا تيهيا، 

وأسال س الر ابة الداخل ة لديه  ايويا تيتي يح هي   االجيتيويا يات 

الثنائ ة لووظ ي قدا   ا رراف البنمي فيي اليويؤسيسية قييجياد 

سبو ت ديث وتق  د حجيد اليويخياطير اليتيي  يد تيتيعيرض ليهيا 

   يا  ميويثيليو ميؤسيسية الينيقيد 5182الوصا ف  وفيي  يا  

بزيا ات قرراف ه لجو ن الويصيا ف اليعياميلية فيي اليويويليمية، 

 وق داد تقا ير  ن الوخاطر الوتعلقة بها 

 

 ثالثاً  ت ورات برامج الفحص الميداني الشامل  المتخصص

استورت الوؤسسة في أداا ميهياميهيا الير يابي ية  يليي  

الوصا ف وفروع الوصا ف ا جنب ة ومؤسيسيات الصيرافية 

  من خي   قجيراا وتيني ي ي  بيراميج الي ي يص 5182في  ا  

الو دا ي الشامو ميشوو العول ات والنشاطات اافة(، وال  ص 

الوتخصص ميقتصر  لي بعض النشاطات والعول يات، ميثيو: 

ف ص الوبادة العامة ل ويايية اليعيوي ا، وفي يص اليوظيائي  
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الق ادية الوصرف ة     الخ( وف  أفضو الووا سيات اليويطيبيقية 

 دول اً في مجالي ا رراف والر ابة  

 

 برامج الفحص الميداني الشامل -أ

تهدف  ول ة ال  ص الو دا ي الشامو اليويبيني ية  يليي  

أسيياا الييوييخيياطيير قلييي تييقييويييد جييود  ا صييو ، والسيي ييوليية، 

والربي ي ية، وقدا   اليويخياطير، واليويراجيعية اليداخيلي ية ليدى 

الوصا ف، ومدى ا اية  أا اليويا ، بيا ضيافية قليي ميدى 

االلتزا  با  ةوة والتعل وات الصاد    ن الوؤسسة  وتجيري 

الوؤسسة ف صاً رام ً لجو ن الوصا ف العاملة في الويويليمية 

 بر فري   وو متخصص مموع من الوؤسسة باليتيعياوع مين 

مماتس الو اسبة والوراجعة الدول ية  وييعيّد الي يريي  تيقيا يير 

تيتيضييوين الييوي حيةييات واليتييوصي يات وميتيابييعية ا جييرااات 

 التص    ة الوتبعة لدى تلك الوصا ف 

 

 برامج الفحص المتخصصة -ب

وضعت الوؤسسة  دداً من برامج ال  ص الوتخصصية  

 لي النشاطات والعول ات الوصرف ة للوصا ف اليعياميلية فيي 

الوولمة، ومنها ف ص حواوة الوصا ف، وف ص اليوظيائي  

الق ادية الوصرف ة، وف ص ضيوابيط اليتيويوييو االسيتيهي ايي 

الو دقــة، وف ـص الوبـادة العامــة ل واية العو ا ليليتي يقي  

من مدى االلتزا  با  ةوة والتعل وات الصاد    ين ميؤسيسية 

النقــيد، وفي يص تيقيني يـيـية أمين اليويعيليوميات، واسيتيويرا يية 

 ا  وــا  

 

 رابعاً  إجراءات الرقابة االحترازية الكلية في المملكة 

اتخ ت الوؤسسة اليعيدييد مين اآللي يات وا جيرااات   

الر اب ة االحترا ية المل ة  دا   الوخياطير فيي  يةيا  اي يايية 

 أا الوا  وف  الوتطلبات الجديد  لتيوصي يات بيا    و يليي 

ققر  لك طبقت الوؤسيسية  يوا يد االحيتيرا  اليميليي  وتشيويو 

 أدوات االحترا  الملي الوستخدمة حال اً ما يلي: 

  تشج ن اليويصيا ف  يليي  يياد   أا اليويا  ليويواجيهية

 التقلبات الدو ية  

  قلييزا  الييوييصييا ف بييالييويي ييافييةيية  ييلييي  سييبيية قجييويياليي يية

في الوئة مين  811لوخصصات القروض ب  ث ال تقو  ن 

في الوئة في  511القروض الوتعثر   و فن ه   النسبة قلي 

   و  الدو   اال تصادية 

  )أال تتجاو   سبة الودائن/ م أا الويا    االحيتي ياطي يات

 ضع اً   82لدى الوصا ف 

  371أال تقو احت اط ات ا لزام ة لدى مؤسسة الينيقيد  ين 

فيي اليويئية  371في الوئة بالنسبة للودائين تي يت اليطيليس و

 بالنسبة للودائن الزمن ة واالدخا ية  

  1271أال تتجاو   سبة القروض الوصرف ة قليي اليودائين 

 في الوئة 

  فيي  51أال تقو  سبة ا صو  السائيلية قليي اليودائين  ين

 الوئة 

  في الوئة من   وة  1271أال تتجاو   سبة التوويو العقا ي

فيي اليويئية ليليويصيا ف  3171العقا  لشراات التيويوييو و

 التجا ية  

  أال يتجاو  قجوالي السداد الشهري للقروض االستهي اي ية

 في الوئة من  اتس الوقترض   4474 سبة 

  فيي اليويئية مين  5271أال تتجاو   سبة تراز اليويخياطير

 قجوالي ال د القا و ي ل قوق الولم ة 

 

 اإلشراف  الرقابة على ق اع التأمين -8

الزيا ات ا رراف ية  يليي ريرايات اليتيأمي ين   تشوو  

وق اد  التأم ن، ورراات الوهن ال ر ، وا رراف اليويميتيبيي 

وال  ص الو دا ي للتأاد من ا جرااات االحترا ية للشرايات 

وس مة و و  م اتها الوال ة  وت ق قاً له ا الغرض اسيتيويرت 

  في الق ا  بزيا ات قريرافي ية لشيرايات 5182الوؤسسة  ا  

التأم ن وق اد  التأم ن اليويتيو ين حصيوليهيا  يليي تيراخي يص 

لوزاولة  شاط التأم ن وق اد  التأم ن التعاو ي، با ضافية قليي 

الزيا ات الدو ية لشراات التأم ن، وق اد  التأم ن اليتيعياو يي 

في الوولمة  وتهدف ه   الزيا ات ا رراف ة قليي اليتيأايد مين 

التزا  تلك الشراات بأحما   ةيا  ميرا يبية ريرايات اليتيأمي ين 

بيتيا ييخ  45التعياو يي الصياد  بياليويرسيو  اليويليميي   يد  /

  والئي يتيه اليتيني ي ي يية 5114/3/48هـ الووافي  8353/5/1

واللوائح التنة و ة الصاد    ن الوؤسسة، اوا يشيويو اليتيأايد 

من مدى اوع رراات التأم ن أو ق اد  التأم ن  لي  د   يا   

من الم اا  والجاهزية، وأع الوتطلبات النةام ة وال ن ية ليتيليك 

الشراات متوافقة من خطط العوو التي وافقت  ل ها الوؤسسة 

مسبقاً، وتعّد ررطاً أساس اً لون ها اليتيرخي يص ليويزاولية  ليك 

 النشاط 

  

وبلغ  دد اليزييا ات ا ريرافي ية لشيرايات اليتيأمي ين،  

(  ييا   قريرافي ية، 44  م5182وق اد  التأم ن خي    يا  

رولت د اسة الينيواحيي الي يني ية والينيةيامي ية وا دا يية ليهي   

الشراات، وتقوييد االسيتيراتي يجي يات اليعيامية ليميو الشيرايات 

وأهدافها وخططها التوسع ة، والتأاد من مدى تن    الوتطلبات 

التي التزمت بها الشراات ضون طليس اليتيرخي يص، واي ليك 
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التأاد من أع اله مو ا دا ي لشراات التأم ن، وق اد  التأم ين 

ووظائ  ا دا ات ومجلس ا دا   واللجاع تيقيو  بيوظيائي يهيا 

حسس النيةيا  والئي يتيه اليتيني ي ي يية وأهيداف هي   الشيرايات 

وخططها  و د اطلن ال ري  ا ريرافيي فيي اليويؤسيسية  يليي 

خطط العوو الووضو ة، و وّمها مين الينياحي ية الي يني ية  يبير 

مراجعة  ول ات التأم ن وأسيس تسيعي ير وتيقي ي يد اليوينيتيجيات 

و ول ات وأدوات االستثوا  الخاصة بالشراات واليتيقيدييرات 

والتو عات الوال ة الوستقبل ة لها  ويتأاد الي يريي  أقينياا اليقي يا  

بالزيا ات ا رراف ة من مدى توافر  ةا  مرا بة داخل ة فا و 

ي توي  لي تعل وات للورا بة اليداخيلي ية، وقدا   اليويخياطير، 

وااللتزا  بإجرااات معالجة رماوى العو ا  ويتيأايد الي يريي  

أيضاً ا ط  اً من حرص الوؤسسة  لي حواية حيويلية وقيائي  

التأم ن وتعزيز الوصدا  ة من مدى تعامو رراات التأم ن من 

 و ئهد بوهن ة و دالة، وتقديد خدميات  يليي  يد   يا   مين 

 الجود   

 

وف وا يخص ال  يص اليوي يدا يي،  ياميت اليويؤسيسية   

بزيا ات ت ت ش ة لشراات التأم ن للت ق ، من مدى اليتيزاميهيا 

بالوتطلبات الر اب ة وا رراف ة  ات الع  ة، والتأاد من ميدى 

موا ستها  شاطها وف  ا صو  الوهن ة، وبويا ييمي يو حيقيوق 

حولة الوقائ  وأص ا  الوطالبات وو رهد من  وي الع  ية  

  بي ي يص 5182وفي ه ا الس اق،  امت الوؤسسة فيي  يا  

 اآلتي:

 

 مدى التزا  ريرايات اليتيأمي ين وق ياد  اليتيأمي ين بيتيأمي ين

الورابات والتأم ن الطبي الوواف   يلي يهيا مين اليويؤسيسية 

( من ال ئ ة التن   يية لينيةيا  ميرا يبية 81بووجس الواد  م

رراات التأم ن التعاو ي، و وجعت خ   ه   اليزييا ات 

الت ت ش ة آل ة االاتتيا  فيي مينيتيجيات تيأمي ين اليويرايبيات 

والتأم ن الطبي الوتبعة من الشراات، وفي يص السيجي ت 

والوستندات  ات الع  ة؛ لليتي يقي  مين ميدى تيني ي ي  تيليك 

الشراات  ولي يات االايتيتيا  بيويا ييتيوافي  مين ا  يةيوية 

 والتعل وات  ات الع  ة  

 مدى التزا  رراات التيأمي ين وق ياد  اليتيأمي ين وريرايات

الوهن ال ر  با  ةوة والتعل وات  ات اليعي  ية بيتيسيويي  

منتجات التأم ن  واستعرض أقناا ه   الزيا ات الت ت يشي ية 

 ةا  وقجرااات العوو الوتبعة من االط ع  يليي  ي ينيات 

من الوقائ  والسج ت والب ا ات لدى الشراات؛ ليليتي يقي  

من  شاطها بوا ييتيوافي  مين ا  يةيوية واليتيعيلي يويات  ات 

 الع  ة  

 اإلشراف  الرقابة على الق اع التمويلي  -9

 الت ورات التنظيمية -أ

سعت اليويؤسيسية قليي بينياا مينيةيومية مين ا حيميا   

واللوائح الوتعلقة بالتوويو وف  أهدافها واسترات ج تها الوتوثلية 

في تطوير ا طيا  اليتينيةي يويي لينيشياط اليتيويوييو اليعيقيا ي، 

ورراات التوويو باليتيعياوع مين أحيد أفضيو بي يوت اليخيبير  

العالو ة،   و   لي مراجعة ممو اته بص ة دو ية في ضيوا 

التطب   العولي، وما يستجد من معايي ير وميويا سيات دولي ية؛ 

لتعزيز االستقرا  الوالي لقيطياع اليتيويوييو بيويا ييد يد الينيويو 

اال تصادي الوستدا  وضواع  دالة التعام ت لمافة أصي يا  

 الوصل ة 

  

 الزيارات اإلشرافية على شركات التمويل-ب 

اسيييتيييويييرت اليييويييؤسيييسييية خييي   اليييعيييا  اليييوييياليييي  

 (، بييالييقيي ييا  بييدو هييا اليير ييابييي 5182هـيي م8343/8341

وا ررافي من خ   الزيا ات ا رراف ة لشيرايات اليتيويوييو 

الورخصة للو وف  لي مدى التزا  تلك الشرايات بيا  يةيوية 

واللوائح والتعل وات، وا لك للتأاد أع رراات التويوييو  يليي 

 د    ا   من الم اا  والجاهزية، وأع اليويتيطيليبيات الينيةيامي ية 

وال ن ة لتلك الشراات متوافقة من خطط اليعيويو اليتيي وافيقيت 

 ل ها الوؤسسة مسبقياً اشيرط  أسياسيي ليويني يهيا اليتيرخي يص 

 لوزاولة النشاط 

 

وبلغ  دد الزييا ات ا ريرافي ية لشيرايات اليتيويوييو   

 يا   قرراف ة، رولت النواحي ال ني ية  21  5182خ    ا  

والنةام ة له   الشراات، واليتيأايد مين ميدى االسيتيراتي يجي ية 

العامة، وخطط العوو، وال يوايوية، وتيقي ي يد اليتيزا  ريرايات 

 التوويو بأ ةوة التوويو ولوائ ها التن   ية 

 

 اإلشراف على أنظمة المدفوعات المالية  المقاصة  -11

تسعي مؤسسة النقد قلي قيجاد  ةد مدفو يات فيا يلية   

ومتماملة وآمنة في الوولمة تضاهي أفضو النةد الدول ة و لك 

لتسه و الخدمات الوصرف ة، وتعزيز قسها  النةا  الوصرفي، 

والق ا  بدو   ب ا ل ة تجا  الونةومة اال تصادية الو ل ة  ومن 

 أبر  تلك ا  ةوة اآلتي:

 

 ( مدىمأ الً  الشبكة السعودية للمدفوعات 

يُعد  ةا  "مدى" الهوية الجديد  ليليشيبيمية السيعيوديية   

للودفو ات ح ث يونح أ ةيوية الصيرف اآلليي و يقياط اليبي ين 

أبعاداً من الورو ة، والسير ية، وا مياع، واليقيبيو   وتيهيدف 
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الوؤسسة من قيجاد  ةد مدفو ات فا لة ومتماملة وآمينية فيي 

الوولمة  وتتوثو  سالة  ةا  "مدى" في تطوير وتشغ و البن ة 

الت ت ة لنةد الودفو ات الوي يلي ية بيمي ياا   يالي ية، وتيطيويير 

منتجات جديد  في مجا   ةد الودفو ات تستج س لوتيطيليبيات 

السوق الو لي ولخدمة  طا ي ا فراد وا  وا   اوا ييهيدف 

النةا  قلي تطوير البن ة الت ت ة لينيةيد اليويدفيو يات، ووضين 

الوقاي س والوعاي ر اليوينيسيجيوية مين تيليك الينيةيد، وتيطيويير 

مباد ات قلمترو  ة؛ لتقل ص التعام ت النقدية، وت ديد خطيط 

وآل ات قدا   الوخاطر الوال ة الويتيعيليقية بينيةيد اليويدفيو يات، 

وتوظ   المواد  الوطيني ية وتيأهي يليهيا؛ ليقي ياد  ايافية اليويهيا  

 الوطلوبة 

  

ويعوو  ةا  "مدى" انةا  ربمة مدفو ات ميرايزيية   

يربط ب ن جو ن أجهز  الصراف اآللي و قاط الب ن في جيوي ين 

أ  اا الوولمة، ومعالجة  ول ات الس س والشراا باليبيطيا يات 

م ل اً وق ل و اً ودول اً  ويعد أيضا ممو ً   ةوية اليويدفيو يات 

الييويياليي يية ا خييرى وهييي  ييةييا  "سييرييين" اليينييةييا  السييعييودي 

للت وي ت الوال ة السريعة ال ي يعد النةيا  ا سياا واليبيني ية 

الورازية للتسوية ا جوال ة الوستوير ، وييعياليج اليويدفيو يات 

 ات الق د العال ة، مثو: مدفو ات العو ا والرواتيس  واي ليك 

 ةا  "سداد" للودفو ات وهو  ةيا  ميرايزي ليعيرض ودفين 

ال وات ر والودفو ات  بر جيوي ين اليقينيوات اليويصيرفي ية فيي 

الوولمة قلمترو  ا وبوساطة أجهز  الصراف اآللي، واليهياتي  

الوصرفي، وا جهز  ال ا ة  ويتو ز  ةا  "مدى" بالعديد مين 

 الوو زات والخدمات منها:

طا ة است عاب ة فائقة تعاد  سبعة أضعياف حيجيد  يويلي يات  - 

 الج و الساب  

معاي ر و ر مسبو ة من سر ة ق يجيا  اليعيويلي يات واي ياا   - 

 ا داا 

قرعا  فو ي ل املي البطا ات  ن أي  ول ة مال ية "ريراا  -

 أو س س  قدي" 

قمما  ة  فن سق  ال د ال ومي لق وة العول ات الشرائ ة  بير  -

 أل  لاير   11أل  لاير قلي  51 قاط الب ن من 

قتاحة خدمة " قد" التي تونح العو و قمما  ة ال صيو   يليي  -

 مبلغ  قدي  ند الشراا 

االست اد  من العروض ال صرية واليخيصيوميات واليويزاييا  -

 التي توفرها البنوك الوصد   للبطا ات 

توس ن  طاق استخدا  البطا ة في الووليمية  يليي مسيتيوييات  -

جديد ، والتمامو من الشيبيميات اليدولي ية  يليي الصيعي يديين 

 ا  ل وي والعالوي 

و د ريهيدت الشيبيمية السيعيوديية ليليويدفيو يات ميني    

 ، تيطيو اً مضيطيرداً ريويو بيني يتيهيا 8551ا ط  ها في  ا  

التقن ة، وا ااتها االست عاب ة، وسعة ا تشا ها، حي يث ريهيدت 

ربمة الصرف اآللي  وواً في  دد أجهزتها تجاو ت في  هاية 

جها ، أي بيا تي ياع  سيبيتيه 83554  ما مجوو ه 5182 ا  

في الوئة  ن العا  الساب ، في ح ن بلغ  دد  يقياط اليبي ين  88

الوو  ة لدى الوتاجر وا سواق في مخيتيلي  ميدع اليويويليمية 

في الويئية   1573جها ا أي بزياد   سبتها  552435أاثر من 

  في 5182واستورت الشبمة السعودية للودفو ات خ    ا  

جهودها؛ لتسخ ر التقن ات اآللي ية فيي سيبي يو تيقيدييد خيدميات 

مصرف ة قلمترو  ه توتا  بالسر ة والد ة وا مياع  واسيتيوير 

النوو في حجد العول ات اآلل ة  جهز  الصرف اآلليي و يقياط 

 الب ن والبطا ات الوصرف ة  

 

ثانيــاً  النظـــام السعــودي للتحـويــالت الماليــة السريعــــــة 

(SARIE) 

أحدث النةا  السعودي للت وي ت اليويالي ية السيرييعية  

والوعروف اختصا اً   "سرين" تقدمياً فيي ميجيا  ا  يويا  

الوصرف ة اآلل ة والوعام ت التجا ية في الوولمة ميني  بيدايية 

 ، ويشيميو هي ا الينيةيا  اليبيني ية 8553/85/1ت ع له بتا ييخ 

ا ساس ة التي يعتيويد  يلي يهيا  يددظ مين أ يةيوية اليويدفيو يات 

مصيرفياً فيي  54والتسويات الوال ة الوتقدمة، ويشا ك حالي ياً 

 ةا  "سرين"  و امت الوؤسسة ميؤخيراً بيد اسية وميراجيعية 

الس اسة التسع رية لنةا  الت وي ت الوال ة السريعة "سرين"، 

وقصدا  النسخة الخامسة من الس اسة والتي  وو بيويوجيبيهيا  

ح ث رولــت قضافـة سقــ  تعرفة جديد  للعويلي يات اليويني ي   

من خــ   خدمــة اليويدفيو يات ا ليميتيرو ي ية و ليك بيهيدف 

تشج ن العو ا  ي يو اسيتيخيدا  اليتي يوييو اآلليي  يبير  يةيا  

 "سرين" 

 

 ثالثاً  نظام سداد للمدفوعات 

ا ط  اً من  ؤيـة الوؤسسة اليويتيويثيليـيـية فيي بينيـيـياا  

 ا ــد  قلمترو  ة حديثة وبتقن ات متيطيو   ليتيسيهي يو  يويلي ية 

ا س ا  ال وات ر والودفو ات ا لمترو  ة في الوولمة، وقييجياد 

وس ط موقوق به ب ن البنــوك والجهات الويخيتيلي يـيـية، طـيـيّو  

 يةيـيا  ميرايزي  هيو ةا  سداد و ةا  سداد ليليويدفيو يات، و

لســداد ودفــن ال وات ــر والودفو ـيـيات ا خـيـيرى آلي ياً  يبير 

جو ن القنوات الوصرفي ية فيي اليويويليمية مفـيـيروع اليبينيـيوك، 

وأجهز  الصرف اآللي، واليهياتي  اليويصيرفيي، وا  يتير يت 

 الوصرف ة( 
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 رابعاً  مقاصة الشيكات 

سعت الوؤسسة قلي ت ديث أجهزتيهيا بيجيوي ين فيروع   

الوؤسسة م شر  فروع( لتلبي االحت يا  اليوي يليي ليليشي يميات 

وتداولها ب ن الوصا ف  و د حّدقت أجيهيز  وأ يةيوية ويرف 

الدما ( ح ث تشوو  ليك -جد -الوقاصة اآلل ة الث ث مالرياض

في الوئة من الش مات في السنوات الوياضي ية   51مقاصة   و

والجدير بال ار أع  دد الش مات بدأ بالتنا ص  لي الويسيتيوى 

العالوي، ق   اد التوجه   و  ينيوات دفين قليميتيرو ي ية جيدييد  

ابدائو لها، مثو: ال واالت  وتراجن  دد الش ميات اليتيجيا يية 

والشخص ة الوقاصة بوساطة ورف الوقاصة بالوولمة في  ا  

ألي   48575في الوئة، با خ اض مقدا    275  بنسبة 5182

 23873في اليويئية قليي  8175ر ك، وا خ ضت   وتها بنسبة 

  5182مل ا  لاير  اوا ا خ ض متوسط   وة الش ك في  يا  

  5183لاير فيي  يا   813483في الوئة، من  8871بنسبة 

   5182لاير في  ا   53152قلي 
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تعوو مؤسسة النيقيد  يليي خيدمية وحيويايية مصياليح   

 و ا القطاع الوصرفي واليوياليي واليجيهيات ا خيرى اليتيي 

تشرف  ل ها الوؤسسة ق  يعد هدفاً استرات ج ا تسعي الوؤسسة 

قلي ت ق قه  بر حرصها  ليي قيصيا  اليويصيا ف ووي يرهيا 

مستوًى متقدماً من الوعاملة اليعيادلية وا مينية و شير خيدميات 

الوصا ف مالشوو  الوالي(، والق ا  با  وا  ال  مة للت ق  

 من تن    اآلل ات اآلت ة:

تعزيز مبادة ا فصاح والش اف ة، وخاصة الورتبطية مينيهيا  -

 با سعا  والرسو  والعووالت وآل ة تقديد الشموى 

ال د من مخاطر تعيثير اليعيوي ا مين خي   اليتيأاي يد  يليي  -

 مسئول ة الوؤسسات الوال ة باتباع ا  راض الونضبط 

د اسية وميعياليجية ريمياوى اليعيوي ا، وا يتيراح الضيوابيط  -

 التص    ة لل د من مسبباتها 

 فن مستوى ا  راد والتو  ة باستخدا  ميخيتيلي  اليقينيوات  -

 الوتاحة 

 ق داد وتطوير س اسات وأ ةوة حواية العو ا  -

 تعزيز م هو  الشوو  الوالي في السوق الو لي  -

التعاوع من الجهات  ات الع  ة ب ويايية اليعيوي ا ممي يلي ياً  -

 ودول اً(  

 

   اسيتيقيبيا  5182ومن أبر  ما أ يجيز خي    يا    

رموى متنو ة مين  يوي ا اليويصيا ف وريرايات  55335

التأم ن ورراات التوويو سواًا أاا ت وا د  قليي اليويؤسيسية 

و يد تيد د اسية ، أ   ن طري  اليجيهيات الي يميومي ية  مبارر 

رموى منها  وتو  ة الجوهو   ن طيريي   55313ومعالجة 

تو ين مطويات تتضون  سائو تو وية توضح حقو يهيد ليدى 

 الجهات الوال ة الوختل ة التي تشرف  ل ها مؤسسة النقد 
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استورا اً لجهود مؤسسة الينيقيد فيي اليقي يا  بياليويهيا     

الت ت ش ة الدو ية  لي الوؤسسات الوال ة الخاضعة  ررافهيا؛ 

للتأاد من مدى تطب   التعل وات وا  ةوة واتبا يهيا، و صيد 

أي مخال ات واتخا  ا جرااات ال  مة لوتابيعية تصي ي ي يهيا 

 وتقويوها، ومن  لك:

  ت ع و  ول ة التنسي ي  واليتيعياوع اليويشيتيرك بي ين أجيهيز

مماف ة وسو ا موا  وتوويو ا  ها  في الوولمة سيواا 

أاا ت الجهات ا رراف ة  لي اليقيطياع اليوياليي مميؤسيسية 

النقد، وه ئة السوق الوال ة( من ا دا   العامة ليليتي يرييات 

الوال ة في و ا   الداخل ة وه ئة الت قي ي  واالد ياا اليعيا  

و لك بص ة خاصة وبق ة ا جهز  الوعن ة  ات الع  ة من 

أجييو تييطييوييير الييعييوييو الييوييشييتييرك، وتيي ليي ييو الصييعييوبييات 

والوعو ات التي تواجهه، وميتيابيعية تيوصي يات ميجيويو ية 

 ( FATFالعوو الوالي م

 استورا  االجتوا ات الدو ية للجنة الدائوة لوماف ة وسو

ا موا  ومقرها مؤسسة النقد برئياسية ميعياليي اليوي يافيظ، 

وا لك مشا اة الوؤسسة في أ وا  اللجنة العل ا واليليجينية 

الدائوة لوماف ة ا  ها ، ومقرها و ا   الداخل ة، ولجينية 

ال صو السابن الوعن ة بيتيطيبي ي   يرا ات ميجيليس ا مين، 

ومقرهيا و ا   اليخيا جي ية، واليليجينية اليدائيوية ليطيليبيات 

الوسا د  القا و  ة الوعن ة بالتعاوع الدولي وتلقي الطيليبيات 

 الدول ة، ومقرها و ا   الداخل ة 

 استورا  الوشا اة في أ يويا  اليليجياع اليبينيمي ية اليدائيوية

الومو ة من موثل ن  ن جو ن البنوك الو يلي ية اليتيي تيعيقيد 

اجتوا اتها بص ة دو ية لونيا شية ميوضيو يات االليتيزا ، 

ومماف ة الجرائد الوال ة، ومينيهيا  ضياييا وسيو ا ميوا ، 

 وتوويو ا  ها  وا تشا  التسلح 

 ت ع و مجيا  اليتيو ي ية واليتيد ييس اليويتيخيصيص، حي يث

استيضيافيت اليويويليمية  يدداً مين اليويؤتيويرات والينيدوات 

والدو ات التد يب ة اليخياصية بيويميافي ية  يويلي يات وسيو 

  وُدّ    يدد 5182ا موا  وتوويو ا  ها  خ    ا  

واي ليك اليجيهيات اب ر من منسوبي اليجيهيات ا ريرافي ية 

الخاضعة  ررافها  ن طري   دد من الوعاهد واليميلي يات 

الوعتود ، ومنها الوعهد الوالي مالوعهد الوصيرفيي سيابيقياً( 
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التابن لوؤسسة النقد ال ي يقد  العديد من الدو ات التد يب ة 

 في مجا  مماف ة وسو ا موا  وتوويو ا  ها  

 استورا  مشا اة الوولمة ب ا ل ة في أ وا  واجيتيويا يات

وريويا  مجوو ة العوو الوالي لوينيطيقية الشيرق ا وسيط 

(؛ لييوييمييافيي يية جييرائييد وسييو MENAFATFقفييريييقيي يية م

 ا موا ، وتوويو ا  ها ، وا تشا  التسلح 

 

وف وا يتعل  بالتطو ات في  ضيويية اليويويليمية فيي    

( فإع وفداً  ف ين اليويسيتيوى FATFمجوو ة العوو الوالي م

برئاسة  ئ س الوجوو ة وسمرت رها التن   ي و ؤساا وفود 

الواليات الوت د  ا مريم ية وجينيو  قفيرييقي يا وتيراي يا فيي 

 ، و ا  اليوفيد 5182الوجوو ة  ا وا الويويليمية فيي  يا  

خ لها  دداً من الجهات الوعن ة بيويميافي ية وسيو ا ميوا ، 

( FATFوتوويو ا  ها ، وا تشا  التسلح  و د أ يد وفيد م

االجيتيوياع اليعيا  تقريراً م ص ً  ن الزيا   و يرض  يليي 

الثالث من الدو   السادسة والعشرين ال ي ُ يقيد فيي ميديينية 

وبينياًا  يليي     5182بريزبن في أسترال ا ف شهر يو  و  ا  

التقرير ال ي أ د  الوفد، أصد ت مجوو ة اليعيويو اليوياليي 

 را اً با جواع يقضي بالووافقة  لي مينيح اليويويليمية ميقيعيد 

اليعيضيويية مرا س في الوجوو ة توهي يداً لي يصيوليهيا  يليي 

الماملة وفقاً لس اسات وقجرااات العوو الداخلي ية لي  ضيويا  

قلي الوجوو ة، وجاا  را  الوجوو ة  يقيس اليدو  اليبيا   

للوولمة في مماف ة جرائد وسو ا موا  وتيويوييو ا  هيا  

وا تشا  التسلح من خ   بر امج متمامو تشا ك ف ه جيوي ين 

السلطات الوعن ة في الوولمة ا  ضاا فيي اليليجينية اليدائيوية 

لوماف ة وسو ا موا ، وأاد ال ري  أهو ة ا ضوا  الويويليمية 

لعضوية الوجوو ة تقديراً لوا تب له مين د يد وجيهيود  يليي 

 الوستوي ن الدولي وا  ل وي في مماف ة تلك الجرائد  
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   يدداً مين ا جيرااات 5182اتخ ت الوؤسسة خ    يا   

ا رييرافيي يية واليير ييابيي يية  ات الييعيي  يية بييوييوضييوع مييمييافيي يية 

االخت ا واالحت ا  الوالي  ومن أبر  التيطيو ات فيي هي ا 

  لسي ياسية 5182الوجا  صدو  الت يدييث ا و  فيي  يا  

الضوا ات الوال ة وقجرااات تغط ة الورااز الوال ية ليلينيةيا  

السعودي للت وي ت الوال ة السريعة "سرين"  اوا أصيد ت 

  القيوا يد اليخياصية بصينيدوق حيويايية 5182الوؤسسة في 

لاير  5117111الودائن، وبووجبه ستغطيي اليودائين حيتيي 

سعودي من مبلغ او وديعة، وسي ُيويو  هي ا اليويشيروع مين 

 صندوق تؤسسه الوصا ف خص ًصا له ا الغرض 

وأصد ت الوؤسسة في العا    سه، س اسة الت ق  باسيتيخيدا   

الر د السري  لي البطا ات االئتوا  ة  ند الشيراا مين خي   

 قاط الب ن  وضاً  ن الوستخد  سابقاً في اليتي يقي  بياالايتي ياا 

 بطلس التو  ن من حامو البطا ة  

 

  بدأت ميراجيعية وتيقي ي يد 5183في  وفوبر من  ا    

الورحلة الثا  ة والثالثة لتطب   الوسؤول ات الخويس الصياد   

 ن لجنة أ ةوة الودفو ات، والبني الت ت ة لألسواق اليويالي ية 

والونةوة الدول ة له ئات ا و اق الوال ة، وتراز ه   الورحلة 

 لي ما ق ا اا ت أ شطة السلطات الوعن ة في الدولة تتس  مين 

الوسؤول ات  ات الصلة وما ق ا اا ت ه   السيليطيات تيرا يي 

الوسؤول ات بطريقة ااملة ومتسقة  و يد صيد  تيقيريير حيو  

 تائج التق  د ال ي يغطي جو ين اليدو  فيي  يوفيويبير مين  يا  

   و شر  لي الويو ين ا ليميتيرو يي ليبينيك اليتيسيوييات 5182

الدول ــة، وحصلــت الوؤسســـة  لـي تق  ــد "متوافــ  ال ـيـياً 

 ("  لي تطب   الوسؤول ات الخوس Observedم
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تسعي مؤسسة النقد قلي أع تموع منيبيعياً فيميريياً ليهيا،  

وجهةً فا لةً يعتود  ل ها داخو الوؤسسة وخا جها، و لك فيي 

ق داد الد اسات  ات الق وة والجود  اليعيالي ية فيي اليويجيالي ين 

الوالي واال تصادي، وأع تموع مصنعاً  حدث وأدق الب ا يات 

النقدية والوصرف ة والوال ة بوا في  ليك مي يزاع اليويدفيو يات 

لدى الوولمة؛ لتوااس التطو  اال تصيادي  يليي اليويسيتيويي ين 

 الو لي والعلوي  ومن أبر  منجزاتها في ه ا الوجا  ما يلي:

 

 ًق داد التقرير السنوي للوؤسسة ال ي يعيّد ميرجيعياً ميهيويا

 للباحث ن والوهتو ن بشؤوع اال تصاد الوطني 

 قد و ش  وو  بن سنوية تيهيدف قليي ققيراا اليويعيرفية 

وتباد  ا فما  من أااديو  ن ومصرف  ن ومهتو ن، ب  ث 

تتناو  موضو ات ا تصادية، ومال ة  د ، واو ما ييطيرأ 

  لي الساحت ن اال تصادية والوال ة 

 تقديد  روض رهرية  ن أو اق  وو قلي الوسئول ن فيي

الوؤسسة والوعن  ن بالشأع الواليي ليرفين مسيتيوى تيبياد  

ا فما  ب ن موظ ي الوؤسسية، واليقيطيا يات الي يميومي ية 

 ا خرى 

 ق داد تقا ير وقحصااات رهرية و بين سينيويية، ومينيهيا

النشر  ا حصائ ة الشيهيريية، واليربين سينيويية، وتيقيريير 

التضخد واالستقرا  الوالي، وتقرير اليتيطيو ات الينيقيديية 

 والوصرف ة، و شرها  لي مو ن الوؤسسة ا لمترو ي 
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 ق داد أو اق  وو متخصصة في الوجاالت اال يتيصياديية

 والوال ة والتنووية، و شرها  لي مو ن الوؤسسة 

  تزويد الجهات  ات الع  ة بب وث متخصصة في ميجيا

القطاع النقدي والوصرفي والواليي، وتيو يعيات ميؤسيسية 

 النقد حو  اال تصاد السعودي 

 ا سها  في فرق  وو تعوو من الجهات  ات الع  ية فيي

بناا استرات ج يات فيي ميجياالت سيوق اليديين، واليو يي 

والتعل د الوالي، وتطوير القيطياع اليويصيرفيي، وتشيجي ين 

 االدخا  الو لي، وقص ح أسعا  الطا ة     قلخ 

  

 المعهد المالي -15

سعي الوعهد الوياليي اليتيابين ليليويؤسيسية خي    يا     

 ، قلي استموا  ما بدأ بتن     فيي اليربين ا خي ير مين 5182

العا  الساب ، ح ن تبني  سالته الجديد  الوتوثلة فيي تيطيويير 

مها ات العامل ن في القطاع الوالي من خ   وضن ميعيايي ير 

الجدا  ، ومنح الشهادات الوهن ة الوتخصصة، وتقديد حيليو  

 ال ة الجود ، لتطوير القد ات الوهيني ية، حي يث ا يتيهيي مين 

ت ديد الجدا ات للعامل ن في اليقيطيا يات اآلتي ية: مصيرفي ية 

ا فراد، ومصرفي ية اليويؤسيسيات الصيغي ير  واليويتيوسيطية، 

وتوويو اليويؤسيسيات الصيغي ير  واليويتيوسيطية، ومصيرفي ية 

الشراات، ورراات التيأمي ين، وقدا   اليويخياطير  ايويا بيدأ 

بت ديد الجدا ات للعامل ن في وظيائي  االليتيزا ، ووظيائي  

الخزينة، ومن الوتو ن اال تهاا منها في الربن ا و  من  يا  

   ويونح الوعهد رهادات مهن ة جيدييد  ميبيني ية  يليي 5181

الجدا ات الخاصة بوصرف ة ا فيراد، واليتيي طيرحيت فيي 

 ، وهي: الشهاد  اليويهيني ية 5182بداية رهر  وفوبر من  ا  

للصراف ن، والشهاد  اليويهيني ية ليويوظي يي خيدمية اليعيوي ا، 

والشهاد  الوهن ة للوستشا  االئتوا ي  و د  اليويعيهيد دو ات 

تد يب ة جديد  مبن ة  لي الجدا ات لقطاع مصرف ة ا فيراد  

وف وا يلي بعض النشاطات التي  ي ي هيا اليويعيهيد خي    يا  

5182   

 

 أ الً  الد رات  الند ات   رش العمل

 د  الويعيهيد دو ات تيد ييبي ية جيدييد  ميبيني ية  يليي    

الجدا ات لقطاع مصرف ة ا فراد، قضافية قليي اليعيدييد مين 

الدو ات التد يب ة الووجهة لقطاع التأم ن، وا لك اليدو ات 

الوتخصصـة في مجـا  ا  ةويـية واليقيوا ي ين، ايويا  يقيـيـيد 

  اليعيدييد مين الينيدوات وو ش 5182الوعهد خي   اليعيا  

العوـو التي تهدف قلي  فن مستوى الو ي اليوياليي، وقتياحية 

ال رصة للويتيخيصيصي ين لي طي ع  يليي أحيدث اليتيجيا   

والوستجدات العالو ة وا  ل و ة واليوي يلي ية، بيا ضيافية قليي 

اللقاا من الخبراا العياليوي ي ين واليوي يلي ي ين مين أجيو تيبياد  

 الوعرفة 

 

 ثانياً  االختبارات المعيارية 

يعوو الوعهد الوالي  يليي اسيتي يداث ميجيويو ية مين  

الشهادات الوهن ة والبرامج التد يب ة الوهوة في تطوير القيوى 

العاملة الوطن ة من الباحث ن  ن العوو والووظ  ن وتيأهي يليهيد 

لشغو وظائ  في اليقيطياع اليوياليي وا سيهيا  فيي تيطيو هيد 

الوظ  ي والصعود بهد قلي وظائ   ات مستوى أ يليي  يبير 

التد يس والتأه و الوناسس ال ي يضون اجت ا هد االختبيا ات 

الوهن ة، وال صو   لي رهادات مهن ة معتيويد   حي يث ييقيد  

الوعهد االختبا ات الوهن ة في الوجاالت الوال ة الوختل ة منها: 

الوصرف ة، والتوويو، واالستثوا ، والتيأمي ين بيا ضيافية قليي 

الوجاالت الوتخصصة ايويجيا  وسيطياا ا سيهيد، وميعيايينيي 

( 88ال وادث لشراات التأم ن  ويقد  الوعهد الوياليي حيالي ياً م

 اختبا اً متخصصاً، وهي ااآلتي:

 اختبا  أساس ات مصرف ة ا فراد  -

 اختبا  رهاد  أساس ات التأم ن  -

 اختبا  تأم ن الورابات  -

 اختبا  التأم ن الص ي  -

 اختبا  ال واية واالدخا   -

اختبا  الشهاد  العامة للتيعياميو فيي ا و اق اليويالي ية:  -

 الجزا ا و : التشريعات 

 الجزا الثا ي: العول ات  

اختبا  رهياد  اليويطيابيقية واالليتيزا  وميميافي ية وسيو  -

 ا موا  وتوويو ا  ها  

 اختبا  رهاد  وسطاا ا سهد  -

 اختبا  رهاد  معايني ال وادث  -

 اختبا  رهاد  تداو   -

 

اوا أع هناك  دداً من االختبا ات بصدد ا  داد لهيا    

مييثييو: اخييتييبييا  قدا   الييوييخيياطيير، ومصييرفيي يية الشييراييات، 

واختبا ات التأم ن التخصص ة، والخزينة  وي رص الوعهيد 

 لي تطوير بنك ا سئلة واتابتها داخل اً بياليتيعياوع مين  وي 

الخبر  واالختصاص في القطاع الوالي، ح ث د ي  دد مين 

الوتخصص ن في القطاع، دّ بوا  لي أساس ات اتابة ا سئلة 

من خ   و ش  وو  ةوها الوعهد، وتتد ه   العولي ية وفي  

آل ة ومعاي ر  ال ة، تضون س مة االخيتيبيا ات ومي اميتيهيا 

 القطاع الوالي  



 843 25التقرير السنوي   —مؤسسة النقد العربي السعودي  تطلعات ومؤسسة النقد العربي السعودي: منجزات 

 المشاركات الد لية  اإلقليمية للمؤسسة -16

تشا ك الوؤسسة ب ا ل ة في  ضوييتيهيا اليعيدييد مين   

الوؤسسات الوال ة الدول ة وا  ل و ة  ح ث تشا ك اليويؤسيسية 

في اجتوا ات مجوو ة العشرين والوؤسسات الوال ة اليدولي ية 

وا  ل و ة ا خرى، مثو: بنك التسوييات اليدولي ية، وصينيدوق 

النقد والبنك الدول  ن، ومجلس االستقيرا  اليوياليي، ومينيةيوية 

التجا   العالو ة، والوؤسسات واليهي يئيات اليويالي ية اليعيربي ية، 

ومجلس الخدمات الوال ة ا س م ة، واجيتيويا يات مي يافيةيي 

البنوك الورازية في بلداع منةوة اليتيعياوع ا سي ميي ودو  

مجلس التعاوع لدو  اليخيلي يج اليعيربي ية، واليويجيليس الينيقيدي 

الخل جي، و دد من اللجاع ال ن ة وفرق العوو التابيعية ليليجينية 

 الو افة ن 

 

 المسؤ لية االجتماعية

ت رص الوؤسسة  لي تطبي ي  ميعيايي ير اليويسيئيولي ية    

(، IOSاالجتوا  ة الصاد    ن منةوة الويعيايي ير اليدولي ية م

وتطب قات بعض الوصا ف الورازية التي يومين االسيتيررياد 

النقد التيي تيعيد مين اليويسيئيولي ية   بها  وتوثو  شاطات مؤسسة

 االجتوا  ة في سبعة م او  ااآلتي: 

 

 أ الً  االستقرار المالي

قد ااا من مؤسسية الينيقيد بيأهيوي ية دو  االسيتيقيرا     

الوالي  ولت  لي ال  اظ  لي االستقرا  اليوياليي لي  يتيصياد 

السعودي  بر   امها بالوها  الوينيوطية بيهيا وقصيدا  تيقيريير 

االستقرا  الوالي ال ي يستعرض مؤررات السي مية اليويالي ية 

للوصا ف والوؤسسات الوال ة بهدف تعزييز  شير ميؤريرات 

النةا  الوالي امو، اوا يوفر التقرير ت ل  ً م ص ً حو  أهيد 

الوخاطر النةام ة، التي تواجهها الوؤسسات اليويالي ية قضيافية 

قلي التداب ر والس اسات االحترا ية، ويلعس االستقرا  الوياليي 

دو اً مهواً في استدامه النوو اال تصادي و ياد  فرص العيويو 

 وت س ن مستويات الوع شة  فراد الوجتون 

 

 ثانياً  قضايا المستهلكين

تهدف الس اسة النقدية للوولمة اليتيي تيدييرهيا وتيني ي هيا 

الوؤسسة قلي الو افيةية  يليي اسيتيقيرا  ا سيعيا  اليوي يلي ية 

باستخدا  أدوات الس اسة النيقيديية؛ لضيبيط مسيتيوى السي يولية 

الو ل ة وتأق رها في اال تصاد السعودي، فوعيدالت اليتيضيخيد 

في الوولمة  ند مقا  تها بوث  تها في اليبيليداع ا خـيرى تُيعيّد 

، ايويا أ شيأت اليويؤسيسية قدا   حيويايية من أ ـيو اليويعيدالت

   اــالعو

 ثالثاً  الممارسات العمالية العادلة 

طبقت مؤسسة النقد مبدأ العدالة مين ميوظي ي يهيا، و ليك  

 بإتباع حزمة من ا جرااات ومن أبر ها:

 ت ديث الئ ة الويوا د اليبيشيريية، ووضين ميعيايي ير  يامية

 الستقطا  الم ااات من الووظ  ن 

 وضن حوافز متنو ة؛ لرفن مستوى ق تاج ة العوو 

 قصدا  وقائ  حو  سلوا ات العويو فيي اليويؤسيسية، ميثيو

وق قة أخ   ات العوو، وتموين ليجينية تيواصيو السيتيقيبيا  

 رماوى الووظ  ن، وت ق   مبدأ العدالة لهد 

   توف ر فرص التوظ   توفي يراً  يادالً وري يافياً، مين خي

التقديد اآللي  ن طري  مو ن الوؤسسة ا ليميتيرو يي الي ي 

ي توي  لي او الشروط الوطلوبة من الوتقد  أو الويتيقيدمية 

 للعوو في الوؤسسة  

  اوا د وت الوؤسسة تيد ييس ميوظي ي يهيا داخيو اليويويليمية

وخا جها؛ موا أسهد في توط ن الوظائ  وسعودتها بيني يو 

 سرين   

 واستقطبت الوؤسيسية  يدداً مين اليمي يااات الينيسيائي ية فيي

 مجاالت  د  ووظ تهد في قدا ات الوؤسسة الوختل ة 

 ورجعت اليويؤسيسية  يويلي ية تيوظي ي   وي االحيتي ياجيات

 الخاصة، ووضعت س اسات مناسبة لهد 

 

 رابعاً  ت بيق مبادئ الشفافية 

استشعرت الوؤسسة مسئول تهيا تيجيا  تيطيبي ي  ميبيدأ   

الش اف ة في أ والها، وأ ّدت خطة للتواصو من الجوهو   بر 

 شر او ما يتعل  بالوعلومات والب ا ات اال تصادية واليويالي ية 

 وأخبا  الوؤسسة والتعام د الصاد    نها 

 

خامساً  المشاركة في تنمية المجتمع  حمايته من المـخـاطـر 

 المالية

أسهوت الوؤسسة قسهاماً فا  ً في تنوي ية اليويجيتيوين   

وم و ا م ة الوال ة، و لك  ن طريي  تيبينيي االسيتيراتي يجي ية 

الوطن ة للتعل د وا  راد الوالي في الووليمية، حي يث تيقين فيي 

قطا   ا  ليتيعيزييز مي يو ا مي ية اليويالي ية بي ين اليويواطيني ين 

 ومؤسسات القطاع العا  و طاع ا  وا  في الوولمة 

 

ومن أهد جهود مؤسسة الينيقيد فيي تينيوي ية اليويجيتيوين  

 وقجرااات حوايته من الوخاطر الوال ة اآلتي:

ق شاا قدا   "حوايية اليعيوي ا" اليتيي مين ميهياميهيا  شير  -

الوبادة العامة ل واية  و ا اليقيطيا يات اليويالي ية اليتيي 

 تشرف  ل ها الوؤسسة  
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مباد   الشوو  الوالي، و د تبنتها الوؤسسة و   تيهيا  يبير  -

الوصا ف اليتيجيا يية اليعياميلية فيي اليويويليمية،  يصيا  

الخدمات الوال ة  فراد الوجتون اافة قيصاالً آمينياً أيينيويا 

اا وا  ن طري  خدمات ا  تر ت، واسيتيخيدا  اليهياتي  

الوصرفي في الت وي ت والعول يات اليبينيمي ية ا خيرى، 

واستخدا  البطا ات الوصرف ة وبطا ات ال  زا والواسيتير 

اا د وو يرهيا  وليغيرض حيويايية اليقيطياع اليويصيرفيي 

والوالي والوجتون من النشاطات الوال ة و ر الوشرو ة، 

أ شأت الوولمة اللجنة الدائوية ليويميافي ية وسيو ا ميوا  

 ومقرها الوؤسسة 

أ شأت الوؤسسة  سد اليجيرائيد اليويالي ية بيإحيدى قدا اتيهيا  -

الوختصة؛ لغرض ميميافي ية وسيو ا ميوا  وميميافي ية 

توويو ا  ها  والتزوير الوالي واو ما يتعل  بالجيرائيد 

الوال ة ا خرى  وطلبت الوؤسسة من البنيوك اليتيجيا يية 

ق شاا وحدات مواقلة للتعياوع واليتيواصيو في يويا بي ينيهيا، 

با ضافة قلي التنس   التا  من الوؤسسة، بي ي يث تينيسي  

 من الجهات ا من ة  ات الع  ة  

 

ومن ا جرااات ال  مة ل واية الوجتون وميميافي ية   

 ول ات وسو ا موا  وتوويو ا  ها ، قلزا  مؤسسة الينيقيد 

الوؤسسات الوال ة باالحت اظ بسج ت ووقائ  العول ات الوال ة 

من صو   من وقائ  العو و، و لك لويد   شير سينيوات  و يد 

تزيد حسس توج هات الوؤسسة  اوا حّدقت الوؤسيسية اليعيدييد 

من التعل وات في مجا  مماف ة الجرائد الوال ة، و ضايا وسو 

ا موا ، والصاد   للبنوك، وم ا  الصيرافية، اليتيي تيتيعيلّي  

بت ديد هويّة العو ا، ومرا بة جيوي ين اليعيويلي يات، وأد جيت 

في  دد من ا دلّة التنة و ّة الرئ سة  الوؤسسة ه   التوج هات

اوا    ت الوؤسسة  يدداً مين اليزييا ات اليوي يدا ي ية   الو دقة 

الت ت ش ة الووجهة للبنوك العاملة فيي اليويويليمية، وميؤسيسيات 

با ضافة قلي اهتويا  اليويؤسيسية  ،الصرافة، ورراات التأم ن

بوجا  التو  ة والتد يس الوتخصص  و د سيعيت اليويؤسيسية 

لتشج ن الوؤسسات الوال ة  لي استخدا   ول ات اليويدفيو يات 

ا لمترو  ة، مثو  ةا  سرين، والسوي ت، و ولي يات الشيبيمية 

 السعودية: االصرف اآللي، و قاط الب ن، و ةا  سداد 

 

وتبنت الوؤسسة خططاً استرات ج يةً ميهيوية قحيداهيا:    

 ، وهيي قحيدى أهيد اليرؤى 5151 ؤية الوصا ف في  ا  

التي تي يتيوي  يليي ميبياد ات ليد يد اليخيدميات اليويصيرفي ية 

وتطويرها وتسيهي يو اليوصيو  قلي يهيا، بيا ضيافية قليي د يد 

الونشآت الصغ ر  والوتوسطة من خ    وو الوؤسسة  يليي 

بر امج ا الة لتشج ن الوصا ف  لي تقديد تسه  ت لوشا ين 

تلك الونشآت، وال س وا مشا يعها التي تهتد بتوظ   وتد يس 

الوواطن ن و فن مستوى مها اتهد، اوا أع الوؤسسية وجيهيت 

من البنوك؛ لتقديد الخدمات الوصرف ة التي تيليبيي احيتي ياجيات 

 ومتطلبات الوجتون بتمال    ادلة 

 

 سادساً  ت وير الكوادر البشرية 

لد تأ  الوؤسسة جهداً في تطوير اواد هيا اليبيشيريية   

 بر بر امج االبتعاث للد اسة فيي اليخيا   ليويجيويو ية مين 

موظ  ها لل صو   لي رهادات الواجست ير واليدايتيو ا  فيي 

 دد من الوعاهد والجامعات العالو ية، بيا ضيافية قليي تيقيدييد 

التد يس الداخلي والخا جي، وا لك قتاحة البرامج التعلي يوي ية 

والتد يب ة  ات العي  ية بيواسيطية اليويعيهيد اليوياليي، وقتياحية 

ال رصة لط   الجامعات للتد يس التطب قي في التخصصات 

التي تموع ضون أ وا  الوؤسسية، وق يدادهيد ليدخيو  بي يئية 

وق طاا ال رص لعدد من أبناا الوولمة للعيويو  العوو مستقب ً،

في قجا   الصي ي  فيي اليتيخيصيصيات  ات اليعي  ية بيعيويو 

 الوؤسسة؛ موا يت ح لهد فرصة التعلد والتد يس 

 

 سابعاً  الد ر التثقيفي  التوعوي 

ب لت الوؤسسة جهوداً ملووسة في مجا  دو ها التثق ي يي  

والتو وي للوست  دين من خدماتهيا وخيدميات اليجيهيات اليتيي 

تشرف  ل ها، ويبر   لك الدو  من خ   مشا اتها الو يلي ية 

 والدول ة 

 

 المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي

سجو الوراز الوالي لوؤسسة النقد تيراجيعياً فيي  يا   

 ،  وا ااع  ل ه في العا  السيابي ، حي يث ا يخي يضيت 5182

في الوئيـية  8271أصــو  الوؤسسة ا جوال ــة بنسبــة بلغــت 

تيريييلي يوع لاير ميقيا  يية  573ميلي يا  لاير( لييتيبيليغ  38173م 

ميلي يا  لاير( فيي  يا   2473في الوئة م 875با ت ا ها بنسبة 

   ورملت ح ا ات ا صو  ا جنب ة القد  ا ابير مين 5183

الوراز الوالي للوؤسسة، ورهدت ا يخي ياضياً  يتي يجية تيراجين 

أسعا  الن ط  وال يزا  تيو يين حي يا ات ميؤسيسية الينيقيد مين 

ا صو  ا جنب ة يو و   و االستثيويا  فيي ا و اق اليويالي ية 

مل يا   35471في الوئة م 5373ا جنب ة التي ا خ ضت بنسبة 

في الويئيـية  574  مقابــو ا ت ــاع بنسبة 5182لاير( في  ـا  

   وا تي يعيت ودائين 5183ميلي يا   يـيا ( فيي  يا   3273م 

مؤسسة النقد لدى البنوك العاملة خا   الوولمة بنيسيبية بيليغيت 

  ميقيابيو 5182مل يا  لاير( فيي  يا   3874في الوئة م 178
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ميلي يا  لاير( فيي  يا   4273في الوئة م 172ا خ اض بنسبة 

فيي اليويئية قليي  571   وا ت ن وطاا العويلية بينيسيبية 5183

  مقا  ة بيزيياد   سيبيتيهيا 5182مل ا   يـا  في  ا   54375

مل ا  لاير( في العا  الساب  مالجدو   5873في الوئـة م 8871

 ( 8-85  د 

 

أّما ما يخص جا س الوطلوبات لدى اليويرايز اليوياليي  

للوؤسسة، فقد رملت ودائن واحت اطي يات الي يميومية فيي  يا  

في الوئة من قجوالي الوطلوبات ميقيا  ية  3375   سبة 5182

في الوئة في العا  الساب   و يويا حسيا  جيا ي  2871بنسبة 

 38مل ا  لاير( ل بيليغ  8375في الوئة م 4471ال مومة بنسبة 

 ، مقا  ة مين تيراجين  سيبيتيه 5182مل ا  لاير في  هاية  ا  

في الوئة في  هاية العا  الساب   وفي الوقابو، ا خي يض  3173

 5373  بينيسيبية 5182االحت اطي العا  للدولة في  هاية  ا  

ميلي يا  لاير  12471ميلي يا  لاير( لي يبيليغ  52173في الوئة م

مل ا  لاير( في العا   2475في الوئة م 175مقا  ة بنوو  سبته 

الساب   ا لك ا خ ضت ودائن الصنادي  واله ئات ال يميومي ية 

مل ا   83578مل ا  لاير( لتبلغ  3175في الوئة م 5578بنسبة 

 8171 ، مقا  ة من  يياد   سيبيتيهيا 5182لاير في  هاية  ا  

مل ا  لاير( في اليعيا  السيابي   أميا أ و يات  8172في الوئة م

 53375في اليويئية م 2375مؤسسة النقد، فقد ا خ ضت بنسبة 

ميلي يا   يـيـيا ، ميقيا  ية مين  81575مل ــا   يــا ( لتبلــيغ 

ملي يا  لاير( فيي اليعيا   4578في الوئة م 371ا خ اض  سبته 

 السابـ  

20112012201320142015

———————————————

أوالً : الموجودات

169033186227194684216132237212نقد أجنبي وذهب 

2918733415282963524039300نقد في الصندوق

2917633405282843522839289ورق نقد سعودي

1110121211نقود معدنية

414007576415546629510972552360ودائع لدى البنوك بالخارج

14278201670020195283719985801505023استثمارات في أوراق مالية بالخارج

1781718986162833118539487موجودات متنوعة أخرى

20578642485063273872827921092373382االجمالي

ياً : المطلوبات ثان

169033186227194684216132237212العملة المصدرة

139846152812166388180892197912في التداول

2918733415282963524039300لدى المؤسسة

10833641400946150833414126351049841ودائــع واحتياطي الحكومة

3022563640151807955305171005 جاري الحكومة  

723802724166851429904614653892االحتياطي العام للدولة

57307312766476110454970324943مخصصات مشاريع حكومية* 

136844152544165720182270142074ودائع صناديق وهيئات حكومية

6351170791819019255898117الودائع النظامية للمؤسسات المالية

377440916358969511213ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

379202441210459932427815182947اذونات مؤسسة النقد

222136229254321800451004651978مطلوبات متنوعة أخرى

20578642485063273872827921092373382االجمالي

)مليون لاير( 

* تمثل ماخصص للصرف على المشاريع الحكومية التي تم اإللتزام بها.

جدول رقم 12-1 : المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي

)نهاية السنة(
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 تقرير مراجعي الحسابات

 

 

 الموقر        معالي/ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

 الموقرين      السادة/ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:

   

 نطاق المراجعة

م، وقائمية 5302يونييه  03لقد راجعنا قوائم المركز المالي لمؤسسة النقد العربيي اليسعودي لالمؤسيسةم كميا فيي 

م والتي تعتبر جزًءا من 2م إلى رقم ل0اإليرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات من رقم ل

هذه القوائم المالية المعدَّة من قبل المؤسسة وفقاً لألساس المحاسبي المعتمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة والمقدمة لنا مع 

كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

واشتملت على فحص السجالت المحاسبية واإلجيراءات اخريرا اليتي رأيناهيا ييرورية لتكيوين درجية معقولية مين اإلقتنيا   

 تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.

 

 أساس إعداد القوائم المالية

م فقد أُعدت هذه القوائم المالية وفقياً لألسياس المحاسيبي المعتميد مين مجليس إدارة 5كما هو مبين باإليضاح رقم ل

 المؤسسة.

 

 الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية ككل، والمشار إليها أعاله  تظهر بعدل المركز الميالي لمؤسيسة النقيد العربيي اليسعودي  

م، وإيراداتها ومصروفاتها عن السنة الماليية المنتهيية فيي ذليك التياريخ وفقياً لألسياس المحاسيبي 5302يونيه   03كما في 

 م .5الذي اعتمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة المويح في اإليضاح رقم ل

 

 

 

 إرنست ويونغ 

 راشد بن سعود الرشود

 ترريص –محاسب قانوني 

 م033رقم ل

 برايس وترهاوس كوبرز

 محمد بن عبدالعزيز العبيدي

 ترريص -محاسب قانوني 

 م033رقم ل
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 قســـــــــــم االصدار

 غطـــاء العمــلة المصدرة: 
16241624 ذهــب ) إيــضــاح  2/هــ(

239543203983 استثمارات في أوراق مالية في الخارج

241167205607

 قسم األعمـــــــــال المصرفية

 نقـــد في الصــنــدوق :

3524927043 أوراق نقـــــــــــــد

1012 عـمـالت مــعــدنـيــة

3525927055

448923468724 ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

18251522083223 اسـتـثمارات في أوراق مالية في الـخـارج
87438743 اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـلـية

60405938 مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

23241172593683

 حسـابـــات نظامية  

13 شيـكات برسم التـحصيل وخالفــه

هيـــئات والمؤسسات المستقلة  قسم ال

1884950160 ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

387495347329 اسـتــثمارات في أوراق ماليـة أجـنبــيـة

131259210032 اسـتــثمارات في أوراق مـالية مـحـليـة

662112781 ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

100211ودائع لدى البنوك المحلية

544324620513

قوائم المالية.   تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5  جزًءا ال يتجزأ من هذه ال

مؤسســة النقـــــــــد العربي السعودي

قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2015م

الموجودات

)مليون لاير (

 2014/6/30م 2015/6/30م
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قســـــــــــم االصدار

 أوراق نقد مصدرة

205583178248 في الـتـداول

3524927043 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

240832205291

 عمالت معدنية مصدرة

325304 في الـتـداول

1012 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

335316

241167205607

قسم األعمـــــــــال المصرفية

729094985435 ودائع الـحـكـومة

106447654 ودائع لـجـهات أجـنـبــية

181425187608 ودائع مــصالح وهــيـئات 

تـأمـيـن 10081990369 ودائع الــبــنـوك واـل

374950488509 مطـلوبات للحكومة

927185834108 مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى

23241172593683

حسابات نظامية  

13 التزامات مقابل شيكات برسم التحصيل وخـالفه

هيـئات والمؤسسات المستقلة قسم ال

544324620513الهيـئات والمؤسسات المستقلة

544324620513

مؤسســة النقــــــــد العربي السعودي

قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2015م 

المطلوبات

)مليون لاير(

 2014/6/30م 2015/6/30م
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61024805 اإليــــــــرادات ) إيــضاح 4 (

 المـــــــــصروفــــــات

ــــــــــــــة 20591887  مصـــــــروفات عــــــموميــــــــــة وإدارـي

 اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد 

)إيــضاح 5(
4242

21011929

 فائض مرّحل إلحتياطي أراضي وإقامة مباني جـديدة 

للمؤســسة وفروعـها
40012876

61024805

قوائم المالية.  تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5 جزًءا ال يتجزأ من هذه ال

( مليون لاير)

 2014/6/30م 2015/6/30م

مؤسسة النقد العربي السعودي

قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتهية في  30 يونيه 2015م 
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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 إيضاحات حول القوائم المالية

 مم5302يونيه  03هـ الموافق ل0303رمضان  00للسنة المنتهية في 

 

 

 م طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية0ل

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي ل المؤسسة م بعمل كمصرف لحكومة المملكة العربية اليسعودية بحكيم 

 نظامها وتحتفظ بحسابات الحكومة. 

 قسم اإلصدار:

ان النشاط الرئيسي لقسم اإلصدار هو سك وطبع العملة الوطنية لالريال السعوديم، ودعيم النقيد اليسعودي 

 وتثبيت قيمته الدارلية والخارجية.

 قسم اخعمال المصرفية:

تقبيل المؤسييسة ودائييع مين هيويات حكومييية وأرييرا وتقييوم باسيتثمارها وتيسجل تكلفيية وعوائييد ا سييتثمار 

مباشرة في حساباتها الظاهرة في قائمية المركيز الميالي لقيسم اخعميال الميصرفية دون إدراجهيا فيي قائمية اإلييرادات 

 والمصروفات للمؤسسة.

 قسم الهيوات والمؤسسات المستقلة:

تظهر اخرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والهيوات المستقلة، التي تقوم المؤسسة بإدارتها لحسابهم، 

 والودائع التي تقبلها منهم في قائمة مستقلة بهدف إبرازها على حدة.

 

 م  ملخص خهم السياسات المحاسبية5ل

 أسس إعداد القوائم المالية: -أ 

أعدت القوائم المالية وفقاً للسياسات المحاسبية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة المبينة أدنياه واليتي اتبعيت 

 في السنوات السابقة، تعتمد القوائم المالية  من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

 اخساس المحاسبي: -ب 

 تتبع المؤسسة اخساس النقدي في تسجيل عملياتها وتعد قوائمها المالية وفقاً لمبدأ التكلفة الفعلية.

 ا ستثمارات: -ج 

تظهيير ا سييتثمارات بالتكلفيية، وتييسجل اخربيياح أو الخييسائر عنييد تحققهييا لحييساب الجهيية المييستفيدة وفقيياً 

 للسياسات المتبعة من قبل المؤسسة.

 العمالت اخجنبية: -د 

تقيّد المؤسسة عملياتها وتظهر أرصدة نهايية الفيترة الماليية بالعملية اخجنبيية بالرييال اليسعودي باخسيعار 

مم والتعديل الالحق لسعر اليورو الذي اعتمدته اإلدارة 0893هـ لالموافق 0333الدفترية التي ثبتتها اإلدارة في عام 

 مم.0888هـ لالموافق 0353في عام 
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 الذهب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة: -هـ 

م الذهب المحتفيظ بيه كغطياء للعملية الميصدرة بيسعر ي سيعودي واحيد لكيل جيرام وذليك  3553320 يُقوَّ

م. وييشتمل اليذهب بقيسم 0830أغسطس  05هـ الموافق 0080رجب  00بتاريخ  09بموجب المرسوم الملكي رقم 

ي سيعودي دفعتيه المؤسيسة كجيزء   3350835939م على ما قيمته 5303م و5302يونيو  03اإلصدار  كما في 

 من اكتتاب المملكة في صندوق النقد الدولي ُحّول إلى حقوق سحب راصة لدا الصندوق.

 اخثاث والمعدات والسيارات: -و 

تحّمل تكلفة اخثاث والمعدات والسيارات عند شرائها على المصروفات وتدرج قيمة رمزية للسيارات يمن 

 موجودات متنوعة أررا في قائمة المركز المالي يمن قسم اخعمال المصرفية.

 :اخرايي والمباني -ز 

% سينويا 2تظهر المباني واخرايي بالتكلفة يمن موجودات متنوعة أررا ويتم استهالك المباني بوقيع 

ويجمع ا ستهالك في احتيياطي ا سيتهالك ويخيصم فيي قائمية المركيز الميالي مين قيمية اخصيل ييمن قيسم اخعميال 

 المصرفية. 

 اإليرادات والمصروفات:   -ح 

تحصل المؤسسة على رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها وذلك لسد نفقاتها بموجب الميادة الثانيية مين نظيام 

المؤسسة والتي تمثل إيراداتها. وتقوم المؤسسة بتجنيب فائض اإليرادات على المصروفات لمقابلية تموييل اخراييي 

 وإقامة مباني جديدة للمؤسسة وفروعها.

تقوم المؤسسة بتسجيل عائدات احتياطي مبنى المركز الرئيسي والفرو  في حساب احتياطي مبنى المركيز 

الرئيسي والفرو  يمن مطلوبات متنوعة أررا فيي قائمية المركيز الميالي لقيسم اخعميال الميصرفية و  تظهير تليك 

 العائدات يمن قائمة اإليرادات والمصروفات.

 فترة القوائم المالية   ل0م 

يولييه   0هـي الموافيق 0303رميضان  00هـي إليى 0302رميضان  0أُعدت القوائم المالية عن الفترة مين 

 م.5302يونيه  03م إلى 5303

 إعادة تصنيف  ل3م 

 تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية.

 ا كتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد   ل2م

يتييم ا كتتيياب فييي المؤسييسة العاميية للتقاعييد طبقيياً للمييادة الثالثيية عييشر ميين نظييام التقاعييد المييدني الييصادر 

م. فيي حيال وجيود اكتتياب 0830أغيسطس  59هـي الموافيق  0080رجيب  58بتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م /

إيافي ناتج عن تعديل الرواتب ومزايا الموظفين، يتم تحميل أثره على مبالغ ا كتتياب فيي المؤسيسة العامية للتقاعيد 

 على حساب المطلوبات المتنوعة اخررا في قسم اخعمال المصرفية السنة التي تمت فيها الزيادة.



ملحق الجداول اإلحصائية موجود على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي في شبكة 

 اإلنترنت على الرابط التالي:
 

 

 

sa/EconomicReports/Pages/AnnualReport.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar 

 

 

 
 

استبيان التقرير السنوي على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي في شبكة اإلنترنت 

 على الرابط التالي:
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