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بسم الله الرحمن الرحيم
العربــي  النقــد  مؤسســة  إدارة  مجلــس  باســم  يســعدني 
والخمســين  الرابــع  الســنوي  التقريــر  تقديــم  الســعودي 
للمؤسســة الــذي يســتعرض أحــدث التطــورات التــي شــهدها 
المالــي 1439/1438هـــ  العــام  االقتصــاد الســعودي خــال 
مجــاالت  مختلــف  تطــورات  التقريــر  ويشــمل  )2017م(. 
والنشــاط  النقديــة،  التطــورات  مثــل  المحلــي  االقتصــاد 
ــة،  ــة العام ــعار، والمالي ــة، واألس ــوق المالي ــي، والس المصرف
والحســابات القوميــة، والتجــارة الخارجيــة وميــزان المدفوعات، 
كمــا يقــدم التقريــر إيجــازًا عــن آخــر التطــورات االقتصاديــة 
المحليــة فــي مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة المحليــة. ويعطــي 
التقريــر شــرحاً وافيــاً للمهــام التــي تقــوم بهــا المؤسســة مثــل 
ــى  ــراف عل ــة واإلش ــة، والرقاب ــة النقدي ــم وإدارة السياس تصمي
ويتضمــن  والتمويــل،  التأميــن  وقطاعــي  التجاريــة  البنــوك 
كذلــك تقريــر مراقبــي الحســابات الختاميــة للمؤسســة للعــام 
المالــي المنتهــي فــي 30 يونيــة 2017م. ويعتمــد بصورة رئيســة 
علــى البيانــات الرســمية مــن الــوزارات واإلدارات الحكوميــة 
والمؤسســات العامــة، إضافــة إلــى البيانــات التــي تصدرهــا 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وأود أن أشــكر جميــع 
الــوزارات والجهــات األخــرى علــى حســن تعاونهــا وتوفيرهــا 
معلومــات وبيانــات قيمــة مكنــت المؤسســة مــن إعــداد هــذا 
التقريــر. كمــا أشــكر جميــع منســوبي المؤسســة علــى مــا 
بذلــوه مــن جهــد فــي إعــداد هــذا التقريــر وإنجــاز كافــة المهــام 

المناطــة بالمؤسســة.

أحمد بن عبد الكريم الخليفي

رمضان 1439هـ
يونية 2018م
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االقتصاد
العالمي

الوضع االقتصادي العالمي
حقـق االقتصـاد العالمـي خـال عـام 2017م نمـوًا 
بلـغ  نمـو  بمعـدل  مقارنـة  المئـة  فـي   3.8 نسـبته 
نمـو  إلـى  ذلـك  وُيعـزى  السـابق،  العـام  فـي   3.2
االقتصـادات المتقدمـة وكذلـك دول االقتصـادات 
الناشـئة والناميـة مقارنـة بالمسـتوى المتحقق في 
االقتصـاد  آفـاق  تقريـر  وحسـب  السـابقة.  السـنة 
صنـدوق  عـن  الصـادر  2018م(  )إبريـل  العالمـي 
ارتفـاع  اسـتمرار  المتوقـع  مـن  الدولـي،  النقـد 
معـدل نمو االقتصـاد العالمي ليبلـغ 3.9 في المئة 

عـام 2018م.  فـي 

النمو االقتصادي
عـام  فـي  المتقدمـة  االقتصـادات  دول  سـجلت 
 1.7 مقابـل  المئـة  فـي   2.3 نسـبته  نمـوًا  2017م 
فـي المئـة فـي العـام السـابق، فقـد ارتفـع معـدل 
ليسـجل  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  النمـو 
2.3 فـي المئـة مقابـل نمـوًا نسـبته 1.5 فـي المئـة 
منطقـة  دول  سـجلت  كمـا  السـابق.  العـام  فـي 
اليـورو نمـوًا بلـغ 2.3 فـي المئـة مقابل نموًا نسـبته 
1.8 فـي المئـة فـي العـام السـابق، حيـث سـجلت 
ألمانيـا نمـوًا بلغـت نسـبته 2.5 فـي المئـة مقابـل 

نمـوًا نسـبته 1.9 فـي المئـة في العام السـابق، كما 
فـي   1.8 ليبلـغ  النمـو  فـي  ارتفـاع  فرنسـا  سـجلت 
المئـة مقابـل نمـوًا نسـبته 1.2 فـي المئة فـي العام 
السـابق، وارتفـع النمـو فـي إيطاليـا ليبلـغ 1.5 فـي 
المئـة مقارنـًة بنمـو نسـبته 0.9 في المئة فـي العام 
السـابق. وارتفـع معـدل النمـو في كنـدا ليبلغ 3.0 
فـي المئـة مقابـل 1.4 فـي المئة فـي العام السـابق. 
 1.7 نسـبته  نمـوًا  االقتصـاد  سـجل  اليابـان،  وفـي 
فـي المئـة مقارنـة بنمـو نسـبته 0.9 فـي المئـة فـي 
العـام السـابق. وفـي المقابـل، تراجع معـدل النمو 
فـي المملكـة المتحـدة مـن 1.9 فـي المئـة فـي عام 
2016م إلـى 1.8 فـي المئة في عـام 2017م. وارتفع 
الناشـئة  االقتصـادات  دول  فـي  النمـو  معـدل 
والناميـة مـن 4.4 فـي المئـة فـي عـام 2016م إلـى 
4.8 فـي المئـة فـي عـام 2017م، فـي حيـن اسـتقر 
معـدل النمـو في دول آسـيا الناشـئة والنامية عند 
6.5 فـي المئـة خـال عـام 2017م. وارتفـع معـدل 
النمـو فـي الصيـن إلـى 6.9 فـي المئـة مقابـل 6.7 
اسـتمر  حيـن  فـي  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي 
معـدل نمـو الهنـد باالنخفـاض ليصـل إلـى 6.7 فـي 
المئـة مقابـل 7.1 في المئـة في العام السـابق. كما 
انخفـض معـدل النمـو فـي دول الشـرق األوسـط 

وشـمال أفريقيـا من 4.9 في المئـة في عام 2016م 
إلـى 2.2 فـي المئـة في عـام 2017م. وسـجلت دول 
فـي   5.8 نسـبته  نمـوًا  والناميـة  الناشـئة  أوروبـا 
المئـة مقابـل 3.2 في المئـة في العام السـابق. كما 
حققـت دول أمريـكا الاتينية والكاريبي نمـوًا إيجابياً 
بلغـت نسـبته 1.3 في المئـة مقابـل انكماش قدره 

0.6- فـي المئـة فـي العـام السـابق. 

)إبريـل  العالمـي  االقتصـاد  آفـاق  تقريـر  وحسـب 
2018م( مـن المتوقع أن تشـهد اقتصـادات الدول 
نمـوًا نسـبته 2.5 فـي  المتقدمـة فـي عـام 2018م 
المئـة، وأن يسـجل االقتصـاد األمريكـي نمـو قـدره 
فـي  النمـو  معـدل  يرتفـع  وأن  المئـة،  فـي   2.9
المئـة، ومـن  فـي  إلـى 2.4  ليصـل  اليـورو  منطقـة 
المتوقـع أن يسـجل معـدل نمـو دول االقتصـادات 
الناشـئة والناميـة ارتفاعـاً ليبلـغ 4.9 فـي المئـة فـي 
معـدل  يتباطـأ  أن  يتوقـع  حيـن  فـي  2018م.  عـام 
المئـة فـي  إلـى 6.6 فـي  الصيـن ليصـل  النمـو فـي 
عـام 2018م )جـدول 1-1(. ويوضـح الرسـم البيانـي 
1-1 معـدل نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي 
لمجموعـة مـن االقتصـادات خـال الفتـرة مـن عـام 

2018م.  عـام  إلـى  2014م 

 رسم بياني رقم  1-1: 
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  الصين

   دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  دول األسواق الناشئة والنامية

  االقتصادات المتقدمة
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التضخم
االقتصـادات  دول  فـي  التضخـم  معـدل  ارتفـع 
المتقدمـة ليسـجل 1.7 فـي المئـة فـي عـام 2017م 
السـابق،  العـام  المئـة فـي  بنسـبة 0.8 فـي  مقارنـة 
حيـث ارتفـع معـدل التضخـم فـي الواليـات المتحـدة 
األمريكيـة مـن 1.3 فـي المئـة في عـام 2016م ليصل 
ارتفـع  كمـا  2017م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   2.1 إلـى 
المئـة  فـي   0.2 مـن  اليـورو  منطقـة  فـي  المعـدل 
عـام 2017م.  فـي  إلـى 1.5  ليصـل  عـام 2016م  فـي 
االقتصـادات  دول  فـي  التضخـم  معـدل  وانخفـض 
الناشـئة والناميـة مـن 4.3 في المئة فـي عام 2016م 
ليصـل إلـى 4.0 في المئة في عـام 2017م. كما ارتفع 
المعـدل فـي دول الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا 
ليصـل إلـى 6.6 فـي المئـة فـي عـام 2017م )جـدول 
1-2(. ويوضـح الرسـم البيانـي 1-2 نسـب التغيـر في 
أسـعار المسـتهلكين لمجموعـة مـن الـدول خـال 

الفتـرة مـن عـام 2016م إلـى عـام 2018م.

البطالة
االقتصـادات  دول  فـي  البطالـة  معـدل  انخفـض 
المتقدمـة مـن 6.2 فـي المئـة فـي عـام 2016م إلـى 
6.0 فـي المئـة فـي عـام 2017م، حيـث انخفضـت 
البطالـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن 4.9 
فـي المئـة فـي عام 2016م إلى 4.4 فـي المئة في عام 
2017م. كمـا انخفـض معـدل البطالـة فـي منطقـة 
اليـورو ليصـل إلـى 9.1 فـي المئـة فـي عـام 2017م 
مقارنـة بمعـدل 10.0 فـي المئـة فـي عـام 2016م، 
حيـث انخفـض المعـدل في كٍل مـن ألمانيا وفرنسـا 
علـى  المئـة  فـي  و11.3  و9.4   3.8 إلـى  وإيطاليـا 
المملكـة  فـي  البطالـة  معـدل  وانخفـض  التوالـي. 
المتحـدة إلـى 4.4 فـي المئـة. وفـي اليابـان، انخفض 
معـدل البطالـة ليصـل إلـى 2.9 فـي المئـة فـي عـام 
2017م. )جـدول 1-3(. ويوضـح الرسـم البياني 1-3 
معـدالت البطالـة فـي مجموعـة مـن الـدول خـال 

الفتـرة مـن عـام 2015م إلـى عـام 2018م.

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

)نسبة مئوية(
توقعات       

 20112012201320142015201620172018

4.33.53.53.63.53.23.83.9العالم

1.71.21.32.12.31.72.32.5االقتصادات المتقدمة

1.62.21.72.62.91.52.32.9الواليات المتحدة األمريكية

0.21.32.11.82.32.4-0.9-1.6منطقة اليورو

3.70.70.61.91.51.92.52.5ألمانيا

2.10.20.60.91.11.21.82.1فرنسا

1.70.11.00.91.51.5-2.8-0.6إيطاليا

0.11.52.00.41.40.91.71.2-اليابان

1.51.52.13.12.31.91.81.6المملكة المتحدة

3.11.72.52.91.01.43.02.1كندا

6.45.45.14.74.34.44.84.9االقتصادات الناشئة والنامية

5.14.45.35.13.41.42.83.4     أفريقيا جنوب الصحراء

7.97.06.96.86.86.56.56.5    دول آسيا الناشئة والنامية

9.57.97.87.36.96.76.96.6       الصين

6.65.56.47.48.27.16.77.4       الهند

4.45.12.52.62.44.92.23.2    دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

6.62.54.93.94.73.25.84.3    دول أوروبا الناشئة والنامية

0.61.32.0-4.62.92.91.30.3    أمريكا الالتينية والكاريبي

3.51.02.3-3.5-4.01.93.00.5       البرازيل

2.00.42.12.2-5.33.72.51.0    الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

0.21.51.7-2.5-5.13.71.80.7    روسيا

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.
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 جدول رقم 3-1: 
االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة 

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(
توقعات  

 2015201620172018

6.76.26.05.3االقتصادات المتقدمة

5.34.94.43.9  الواليات المتحدة األمريكية

10.910.09.18.4  منطقة اليورو

4.64.23.83.6ألمانيا

10.410.09.48.8فرنسا

11.911.711.310.9إيطاليا

3.43.12.92.9  اليابان

5.44.94.44.4  المملكة المتحدة

6.97.06.36.2  كندا

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.

 جدول رقم 2-1:
التضخم وأسعار الفائدة

)نسبة مئوية(
توقعات   

 201620172018

التضخم العالمي

0.81.72.0االقتصادات المتقدمة

1.32.12.5    الواليات المتحدة األمريكية

0.21.51.5       منطقة اليورو

4.34.04.6االقتصادات الناشئة والنامية

4.96.68.7   دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا   
العائد السائد بين المصارف في لندن )1(

1.11.52.4    ودائع الدوالر األمريكي

0.00.00.0    ودائع الين الياباني

0.3-0.3-0.3-    ودائع اليورو

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.

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

  منطقة اليورو  

   االقتصادات المتقدمة
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20162015 2017 2018
توقعات

  رسم بياني رقم 3-1: 
مـعــدالت الـبـطـالـــة

نسبة مئوية

رسم بياني رقم 2-1:
نسب التغري في أسعار المستهلكني 

في مجموعات دول مختارة
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20172016 2018
)توقعات(

 دول األسواق الناشئة والنامية  

  دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

  االقتصادات المتقدمة
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المالية العامة
االقتصـادات  فـي  العامـة  الميزانيـة  عجـز  ارتفـع 
الناتـج  مـن  2016م  عـام  فـي   3.3 مـن  المتقدمـة 
عـام  فـي  المئـة  فـي   3.4 إلـى  اإلجمالـي  المحلـي 
2017م، حيـث ارتفـع العجـز في الواليـات المتحدة 
األمريكيـة مـن 4.2 فـي المئـة فـي عـام 2016م إلـى 
4.6 فـي المئـة فـي عـام 2017م، وارتفـع العجـز في 
اليابـان مـن 3.7 فـي المئة إلـى 4.2 في المئـة. بينما 
فـي  مـن 1.5  اليـورو  فـي منطقـة  العجـز  انخفـض 
المئـة ليصـل إلـى 0.9 فـي المئـة فـي عـام 2017م، 
حيـث انخفـض العجز في فرنسـا مـن 3.4 في المئة 
إلـى 2.6 فـي المئـة، وانخفـض العجـز فـي المملكة 
وكذلـك  المئـة،  فـي   2.3 إلـى  ليصـل  المتحـدة 
انخفـض العجـز في كنـدا من 1.1 في المئـة في عام 
2016م إلـى 1.0 فـي المئـة فـي عـام 2017م. وفـي 
المقابـل سـجلت ألمانيـا فائضـاً بلـغ قـدره 1.1 فـي 

المئـة فـي عـام 2017م )جـدول 4-1(.

التطورات النقدية والمالية

أسعار الفائدة
بلـغ معـدل العائـد السـائد علـى الودائـع بالـدوالر 
األمريكـي بيـن المصـارف فـي لنـدن )سـتة أشـهر( 
ومـن  2017م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   1.5 حوالـي 
المتوقـع أن يرتفـع ليسـجل 2.4 فـي المئـة فـي عـام 
باليـن  الودائـع  علـى  المعـدل  واسـتقر  2018م. 
فـي  المئـة  فـي  صفـر  عنـد  أشـهر(  )سـتة  اليابانـي 
عـام 2017م، ومـن المتوقـع أن يبقـى عنـد نفـس 
المعـدل فـي عـام 2018م، واسـتقر معـدل العائـد 
علـى الودائـع باليـورو )ثاثة أشـهر( في عـام 2017م 
علـى نفس مسـتوياته السـالبة البالغة نسـبتها 0.3 
فـي المئـة، ومـن المتوقع عـدم تغير هـذا المعدل 

فـي عـام 2018م )جـدول 2-1(.

أسعار الصرف
سـجل الـدوالر األمريكـي معـدالت صـرف منخفضة 
مقابـل معظـم العمات الرئيسـة خـال الربع األول 
مـن عـام 2018م، حيث يعـود سـبب االنخفاض إلى 
تحسـن أداء االقتصـاد العالمـي بشـكل عـام. وجـاء 
البيـزو المكسـيكي فـي مقدمة العمـات التي ارتفع 
فـي   8.13 بنسـبة  الـدوالر  مقابـل  صرفهـا  سـعر 
المئـة، يليـه اليـن اليابانـي بنسـبة 6.02 فـي المئة، 
المئـة،  فـي   4.63 بنسـبة  النرويجـي  الكـرون  ثـم 
والرانـد الجنـوب أفريقـي بنسـبة 4.58 فـي المئـة. 
بنسـبة  الكنـدي  الـدوالر  صـرف  سـعر  وانخفـض 
يليـه الكـرون السـويدي بنسـبة  2.55 فـي المئـة، 
بنسـبة  األسـترالي  الـدوالر  ثـم  المئـة،  فـي   1.79

1.65 فـي المئـة.

جدول رقم 4-1: 
االتجاهات في الميزانيات العامة*

)نسبة مئوية(

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.

*  نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

توقعات  

 2015201620172018

3.5-3.4-3.3-3.0-االقتصادات المتقدمة 

5.3-4.6-4.2-3.5-الواليات المتحدة األمريكية

0.6-0.9-1.5-2.1-منطقة اليورو

0.60.81.11.5ألمانيا

2.4-2.6-3.4-3.6-فرنسا

1.6-1.9-2.5-2.6-إيطاليا

3.4-4.2-3.7-3.8-اليابان

1.8-2.3-3.0-4.3-المملكة المتحدة

0.8-1.0-1.1-0.1-كـنـــدا
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األسواق المالية لألسهم والسندات

أسواق األسهم
سجل مؤشر الداو جونز )DJIA( لألسهم األمريكية 
انخفاضـاً خـال الربـع األول مـن عـام 2018م بلغـت 
نسـبته 2.49 فـي المئـة ليبلـغ 24,103.11 نقطة. 
وشـهد مؤشـر نيـكاي )Nikkei( لألسـهم اليابانيـة 
الربـع  خـال  المئـة   7.05 نسـبته  بلغـت  انخفاضـاً 
نقطـة،   20,356.3 ليبلـغ  2018م  عـام  مـن  األول 
عوامـل  عـدة  إلـى  الضعيـف  األداء  هـذا  ويعـود 
مقابـل  اليابانـي  اليـن  صـرف  سـعر  ارتفـاع  أهمهـا 
الـدوالر األمريكـي إضافـة إلـى توقـع  المسـتثمرين 
تزايـد الضغـوط التضخميـة فـي الواليـات المتحدة.

لألسـهم  سـتانلي  مورغـن  مؤشـر  انخفـض  كمـا 
األول  الربـع  خـال   )MSCI-EURO( األوروبيـة 
ليبلـغ  المئـة  فـي   3.0 بنسـبة  2018م  عـام  مـن 
مـن  المخـاوف  ظـل  فـي  وذلـك  نقطـة   1,154.26
ارتفـاع الضغـوط التضخميـة في الواليـات المتحدة. 
)FTSE- في حين سـجل مؤشـر فوتسـي البريطانـي

)100 تراجعـاً بلغـت نسـبته 8.21 فـي المئـة ليبلغ 
7,056.61 نقطـة، ويعزى هـذا االنخفاض إلى عدة 
عوامـل أهمهـا انخفـاض أسـواق األسـهم العالميـة 
بشـكل عـام وإلى نشـر نتائج سـلبية لقطـاع التجزئة 
البريطانـي. كمـا أثـر ضعـف سـعر صـرف الـدوالر 
األمريكـي مقابـل الجنيـه اإلسـترليني بشـكل سـلبي 

البريطانيـة.  علـى ربحيـة الشـركات المصـدرة 

أسواق السندات
ارتفـع العائـد علـى السـندات الحكوميـة األمريكيـة 
لجميع فترات االسـتحقاق خال الربـع األول من عام 
2018م، حيث ارتفع العائد على سـندات اسـتحقاق 
سـنتين ليصـل إلـى 2.27 فـي المئـة، وارتفـع العائد 
ليصـل  سـنوات  خمـس  اسـتحقاق  سـندات  علـى 

إلـى 2.56 فـي المئـة، وارتفـع العائـد علـى سـندات 
اسـتحقاق سبع سـنوات ليصل إلى 2.69 في المئة، 
كمـا ارتفـع العائـد علـى سـندات اسـتحقاق عشـر 
سـنوات ليصـل إلـى 2.74 فـي المئـة. وتعكـس هذه 
األمريكـي  االقتصـاد  وآفـاق  أداء  التطـورات تحسـن 
في ظـل اإلصاحـات االقتصادية وتخفيـض الضرائب 

علـى الشـركات واألفـراد.

وفـي اليابـان، تبايـن أداء العائـد علـى جميـع فتـرات 
االسـتحقاق للسـندات الحكوميـة خـال الربـع األول 
مـن عـام 2018م، حيـث سـجل العائـد انخفاضـاً على 
سـندات اسـتحقاق 30 سـنة ليصـل إلـى 0.74 فـي 
 20 اسـتحقاق  سـندات  علـى  العائـد  يليـه  المئـة، 
سـنة ليصـل إلـى 0.53 فـي المئـة، يليـه العائـد علـى 
سـندات اسـتحقاق 15 سـنة ليصـل إلـى 0.24 فـي 
المئـة، ثـم العائـد علـى سـندات اسـتحقاق سـنتين 
ليصـل إلـى 0.13 فـي المئـة. فـي المقابـل بلـغ العائد 
علـى سـندات اسـتحقاق سـنة مـا نسـبته 0.13- في 
المئـة، ويعـزى هـذا االسـتقرار النسـبي فـي العائـد 
إلـى قـرار بنـك اليابـان اإلبقـاء علـى برنامـج التيسـير 
الكمـي والنوعـي بنفس الوتيـرة والحفاظ على سـعر 

الفائـدة دون تغييـر.

وارتفعـت معظـم عوائـد السـندات الحكوميـة فـي 
خـال  االسـتحقاق  فتـرات  لجميـع  اليـورو  منطقـة 
العائـد  باسـتثناء  2018م،  عـام  مـن  األول  الربـع 
علـى السـندات طويلـة األجـل، حيـث سـجل العائـد 
علـى سـندات اسـتحقاق 5 سـنوات  تحسـناً ليصـل 
سـندات  علـى  العائـد  يليـه  المئـة،  فـي  إلـى 0.10- 
اسـتحقاق 6 أشـهر ليصـل إلـى 0.57-  فـي المئـة. 
ثـم العائد على سـندات اسـتحقاق 3 سـنوات ليصل 
علـى  العائـد  ارتفـاع  ويعـود  المئـة.  فـي  إلـى 0.46- 
السـندات الحكوميـة القصيـرة والمتوسـطة األجـل 
خـال الربـع األول مـن عـام 2018م إلـى تحسـن أداء 

يقـوم  أن  المسـتثمرين  وتوقـع  األوروبـي  االقتصـاد 
البنـك المركـزي األوروبـي بتعديـل سياسـته النقدية 

وإنهـاء برنامـج التيسـير الكمـي فـي المسـتقبل.

السـندات  سـجلت  المتحـدة،  المملكـة  وفـي 
الحكوميـة ارتفاعـاً علـى معظـم فتـرات االسـتحقاق 
خـال الربـع األول مـن عـام 2018م، باسـتثناء العائد 
علـى السـندات طويلـة األجـل، حيـث سـجل العائـد 
إلـى  ليصـل  ارتفاعـاً  سـنة  اسـتحقاق  سـندات  علـى 
0.74 في المئة، يليه العائد على سـندات اسـتحقاق 
5 سـنوات ليصـل إلـى 1.11 فـي المئـة، يليـه العائـد 
علـى سـندات اسـتحقاق 3 سـنوات ليصل إلـى 0.87 
الحكوميـة  السـندات  علـى  العائـد  أمـا  المئـة.  فـي 
اسـتحقاق سـنتين فارتفع العائد ليصل إلى 0.82 في 
المئـة. ويعـود ارتفـاع العائـد علـى معظم السـندات 
الحكوميـة إلـى توقـع المسـتثمرين أن بنـك إنجلتـرا 
سـيقوم برفع أسـعار الفائدة الرسـمية قريباً بسـبب 
ارتفـاع التضخم الذي وصل في شـهر فبرايـر 2018م 

إلـى 2.7 فـي المئـة.



14 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��التقرير�السنوي�54 

التجارة الدولية وموازي�ن المدفوعات

أ- التجارة الدولية
ارتفـع معـدل النمـو في حجـم التجـارة العالمية من 
2.3 فـي المئـة فـي عـام 2016م إلـى 4.9 فـي المئـة 
نمـوًا  يسـجل  أن  المتوقـع  عـام 2017م. ومـن  فـي 
نسـبته 5.1 فـي المئـة فـي عـام 2018م. وبالنسـبة 
فقـد  والخدمـات،  السـلع  مـن  الصـادرات  لحجـم 
سـجلت االقتصـادات المتقدمـة نمـوًا نسـبته 4.4 
فـي المئـة في عـام 2017م، ومن المتوقـع أن يرتفع 
النمـو ليسـجل 4.7 فـي المئة في عـام 2018م. كما 
ارتفـع نمو الصادرات في دول االقتصادات الناشـئة 
والناميـة ليبلـغ 6.4 فـي المئـة في عـام 2017م، في 
حيـن مـن المتوقـع أن ينخفض نموها ليسـجل 5.1 

فـي المئـة فـي عـام 2018م.

سـجلت  فقـد  الـواردات،  لحجـم  بالنسـبة  أمـا 
الـواردات مـن السـلع والخدمـات فـي االقتصـادات 
عـام  فـي  المئـة  فـي   4.7 نسـبته  نمـوًا  المتقدمـة 
2017م، ومـن المتوقـع أن يرتفـع النمـو فـي عـام 
نمـت  كمـا  المئـة.  فـي   5.4 إلـى  ليصـل  2018م 
الـواردات فـي دول االقتصـادات الناشـئة والناميـة 

ومـن  2017م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   7.0 بنسـبة 
المتوقـع أن ينخفـض النمـو ليبلـغ 6.2 فـي المئـة 

.)5-1 )جـدول  2018م  عـام  فـي 

ب-الحساب الجاري
سـجل معـدل الحسـاب الجـاري إلـى الناتـج المحلـي 
فائضـاً  المتقدمـة  االقتصـادات  لـدول  اإلجمالـي 
نسـبته 0.8 فـي المئـة فـي عـام 2017م مقابـل 0.7 
ينخفـض  أن  ويتوقـع  2016م،  عـام  فـي  المئـة  فـي 
معـدل الفائـض فـي عـام 2018م ليصل إلـى 0.7 في 
المئـة. واسـتقر معـدل العجز في الحسـاب الجاري 
فـي الواليات المتحـدة األمريكية عنـد 2.4 في المئة 
فـي عـام 2017م، ومـن المتوقـع أن ترتفـع نسـبة 
العجـز لتبلـغ 3.0 فـي المئـة فـي عـام 2018م. وفـي 
الجـاري  الحسـاب  معـدل  سـجل  اليـورو،  منطقـة 
فائضـاً نسـبته 3.5 في المئة في عـام 2017م مقارنة 
2016م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   3.4 نسـبته  بفائـض 
فـي   3.2 ليسـجل  الفائـض  ينخفـض  أن  ويتوقـع 
المئـة فـي عـام 2018م. وقـد انخفـض الفائـض فـي 
ألمانيـا ليصـل إلـى 8.0 فـي المئـة فـي عـام 2017م، 
فـي حيـن يتوقـع أن يرتفـع الفائض ليسـجل 8.2 في 
المئـة فـي عـام 2018م. وارتفـع العجـز فـي فرنسـا 

إلـى 1.4 فـي  المئـة فـي عـام 2016م  مـن 0.9 فـي 
المئـة فـي عـام 2017م، ويتوقع أن ينخفـض العجز 
ليسـجل 1.3 فـي المئـة فـي عـام 2018م. وسـجل 
معـدل الحسـاب الجـاري فـي إيطاليـا فائضـاً نسـبته 
بفائـض  مقارنـة  2017م  عـام  فـي  المئـة  فـي   2.9
نسـبته 2.7 فـي المئـة فـي عـام 2016م، ويتوقع أن 
ينخفـض الفائـض ليسـجل 2.6 فـي المئـة فـي عـام 
2018م. وفـي اليابـان، ارتفـع الفائـض مـن 3.8 فـي 
المئـة فـي عـام 2016م إلـى 4.0 فـي المئـة فـي عـام 
إلـى  الفائـض ليصـل  2017م، ويتوقـع أن ينخفـض 
3.8 فـي المئـة فـي عـام 2018م. وانخفـض العجـز 
فـي المملكـة المتحـدة مـن 5.8 فـي المئـة فـي عـام 
2016م إلـى 4.1 فـي المئـة فـي عـام 2017م، ومـن 
المتوقـع أن ينخفـض العجـز فـي عـام 2018م ليبلغ 

3.7 فـي المئـة.

وفـي دول االقتصادات الناشـئة والنامية سـجل معدل 
عجـزًا  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  إلـى  الجـاري  الحسـاب 
فـي عـام 2017م مقابـل عجـز  المئـة  فـي  نسـبته 0.1 
قـدره 0.3 فـي المئـة في العام السـابق، ومـن المتوقع 
عـام  فـي  المسـتوى  نفـس  عنـد  العجـز  يسـتقر  أن 
2018م. وفـي دول آسـيا الناشـئة والناميـة، انخفـض 

 جدول رقم 5-1: 
 التجارة العالمية والحساب الجاري

)نسبة مئوية(

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.

*  )1(  نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

توقعات  

 201620172018

2.34.95.1نمو التجارة العالمية )سلع وخدمات(

الصادرات

1.84.44.7االقتصادات المتقدمة

2.66.45.1دول األسواق الناشئة والنامية

الواردات

2.34.75.4االقتصادات المتقدمة

2.37.06.2دول األسواق الناشئة والنامية

 الحساب الجاري)1(

0.70.80.7االقتصادات المتقدمة

3.0-2.4-2.4-الواليات المتحدة

3.43.53.2منطقة اليورو

8.58.08.2ألمانيا

1.3-1.4-0.9-فرنسا

2.72.92.6إيطاليا

3.84.03.8اليابان

3.7-4.1-5.8-المملكة المتحدة

0.1-0.1-0.3-االقتصادات الناشئة والنامية

1.40.90.6دول آسيا الناشئة والنامية

0.01.32.8الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

0.61.1-4.6-دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

2.9-2.6-4.1-أفريقيا جنوب الصحراء

2.1-1.6-1.9-أمريكا الاتينية والكاريبي
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الناتـج  إلـى  الجـاري  الحسـاب  معـدل  فـي  الفائـض 
المحلـي اإلجمالـي مـن 1.4 في المئة فـي عام 2016م 
إلـى 0.9 فـي المئـة فـي عـام 2017م، ومـن المتوقـع 
عـام  فـي  المئـة  فـي   0.6 إلـى  الفائـض  ينخفـض  أن 
االتحـاد  عـن  المسـتقلة  الـدول  وسـجلت  2018م. 
عـام  فـي  المئـة  فـي   1.3 نسـبته  فائضـاً  السـوفيتي 
2017م، ويتوقـع أن يرتفـع الفائـض ليصـل إلـى 2.8 
في عام 2018م. وفي دول الشـرق األوسـط وشـمال 
أفريقيـا، سـجل الحسـاب الجـاري عجـزًا نسـبته 0.6 
فـي المئـة فـي عـام 2017م مقارنة بعجز نسـبته 4.6 
فـي المئـة في عـام 2016م، ومن المتوقع أن يسـجل 
ليصـل  2018م  عـام  فـي  فائضـاً  الجـاري  الحسـاب 
إلـى 1.1 فـي المئـة. وانخفـض العجـز فـي الحسـاب 
الجـاري لـدول أفريقيـا جنـوب الصحـراء ليصـل إلـى 
2.6 فـي المئـة فـي عـام 2017م مقابـل عجـزًا نسـبته 
المتوقـع  السـابق، ومـن  العـام  المئـة فـي  4.1 فـي 
عـام  فـي  المئـة  فـي   2.9 ليسـجل  العجـز  يرتفـع  أن 
2018م. وانخفـض عجـز الحسـاب الجـاري فـي دول 
أمريـكا الاتينيـة والكاريبـي من 1.9 فـي المئة في عام 
2016م إلـى 1.6 فـي المئـة فـي عـام 2017م، ومـن 
المتوقـع أن يرتفـع العجـز في عـام 2018م ليصل إلى 

2.1 فـي المئـة فـي عـام 2018م )جـدول 5-1(.

ج-الحساب المالي لميزان المدفوعات
مدفوعـات  لموازيـن  المالـي  الحسـاب  ارتفـع 
 424.4 بمقـدار  المتقدمـة  الـدول  اقتصـادات 
مليـار دوالر فـي عام 2017م مقارنـة بارتفاع مقداره 
ويتوقـع  2016م،  عـام  فـي  دوالر  مليـار   438.4
مليـار   335.8 بحوالـي  2018م  عـام  فـي  يرتفـع  أن 
دوالر. وفـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة انخفـض 
بمقـدار  المدفوعـات  لميـزان  المالـي  الحسـاب 
349.2 مليـار دوالر في عـام 2017م مقارنة بحوالي 
وسـجلت  2016م.  عـام  فـي  دوالر  مليـار   377.7
منطقـة اليـورو ارتفاعـاً فـي صافـي الحسـاب المالـي 
ليبلـغ 466.6 مليـار دوالر فـي عـام 2017م مقارنة 
السـابق،  العـام  فـي  دوالر  مليـار   343.3 بحوالـي 
بحوالـي  المالـي  الحسـاب  ارتفـع  ألمانيـا،  وفـي 
311.4 مليـار دوالر في عـام 2017م مقارنة بحوالي 
بينمـا  السـابق.  العـام  فـي  دوالر  مليـار   269.1
انخفـض صافـي الحسـاب المالي في فرنسـا بمقدار 
36.8 مليـار دوالر فـي عـام 2017م مقارنـة بحوالـي 
31.8 مليـار دوالر فـي العام السـابق. وفـي اليابان، 
ارتفـع الحسـاب المالي بمقـدار 153.1 مليار دوالر 
فـي عام 2017م مقارنة بحوالـي 266.7 مليار دوالر 

فـي عـام 2016م. 

وفـي دول االقتصـادات الناشـئة والناميـة، انخفض 
بمبلـغ  المدفوعـات  لموازيـن  المالـي  الحسـاب 
مقارنـة  2017م  عـام  فـي  دوالر  مليـار   254.9
بحوالـي 431.5 مليـار دوالر فـي عـام 2016م. وفـي 
دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، انخفـض الحسـاب 
المالـي فـي عـام 2017م بمبلـغ 46.3 مليـار دوالر 
فـي  دوالر  مليـار   66.6 مقـداره  بانخفـاض  مقارنـة 
العـام السـابق. وفـي دول آسـيا الناشـئة والناميـة 
مليـار دوالر   85.0 بمبلـغ  المالـي  انخفضالحسـاب 
فـي عـام 2017م مقارنـة بانخفـاض بلـغ 40.0 مليـار 
دوالر فـي العـام السـابق. وسـجل الحسـاب المالـي 
لموازين مدفوعات دول الشـرق األوسـط وشـمال 
بمقـدار  انخفاضـاً  أفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان 
55.4 مليـار دوالر في عـام 2017م مقارنة بانخفاض 
السـابق،  العـام  فـي  دوالر  مليـار   208.8 قـدره 
 5.4 بمقـدار  المالـي  الحسـاب  فـي  ارتفـاع  ويتوقـع 

مليـار دوالر فـي عـام 2018م )جـدول 6-1(.

 جدول رقم 6-1: 
 الحساب المالي لموازي�ن المدفوعات 

)مليار دوالر أمريكي(

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي،�إبريل�2018م.

توقعات  

 201620172018

438.4424.4335.8االقتصادات المتقدمة

606.4-349.2-377.7-الواليات المتحدة

---343.3466.6منطقة اليورو

269.1311.4346.8ألمانيا

39.1-36.8-31.8-فرنسا

73.753.458.3إيطاليا

266.7153.1191.1اليابان

112.4-87.4-143.4-المملكة المتحدة

57.3-49.3-51.5-كندا

254.94.8-431.5-االقتصادات الناشئة والنامية

41.9-46.3-66.6-أفريقيا جنوب الصحراء

85.0131.1-40.0-دول آسيا الناشئة والنامية

55.45.4-208.8-دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

45.9-42.9-14.1-دول أوروبا الناشئة والنامية

109.6-88.5-103.9-أمريكا الالتينية والكاريبي

2.163.165.6الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي
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التطورات االقتصادية لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العرب�ية

تراجعـت معـدالت النمـو االقتصـادي فـي معظـم 
العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول 
باألسـعار الحقيقيـة في عـام 2017م، حيث انخفض 
معـدل النمو فـي المملكـة العربية السـعودية من 
فـي   -0.86 إلـى  2016م  عـام  فـي  المئـة  فـي   1.67
المئـة فـي عـام 2017م. وانخفـض النمـو فـي دولـة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة من 3.40 فـي المئة إلى 
انخفـض  البحريـن  مملكـة  وفـي  المئـة.  فـي   0.53
إلـى  2016م  عـام  فـي  المئـة  فـي   3.22 مـن  النمـو 
سـلطنة  وفـي  2017م.  عـام  فـي  المئـة  فـي   3.15
ُعمـان تراجـع النمـو مـن 1.78 فـي المئـة فـي عـام 
2016م ليسـجل انكماًشـا نسـبته 0.27- فـي المئة 
فـي  النمـو  معـدل  سـجل  كمـا  2017م.  عـام  فـي 

الكويـت انكماًشـا قـدره 2.53- فـي المئـة.

أمـا بالنسـبة لمعـدالت التضخم، فقد سـجل معدل 
التضخـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية انخفاًضـا 
إلـى 0.8- فـي  المئـة فـي عـام 2016م  مـن 2.1 فـي 
أيًضـا  التضخـم  وانخفـض  2017م.  عـام  فـي  المئـة 
فـي مملكـة البحريـن مـن 2.8 فـي المئة إلـى 1.4 في 
المئـة في عـام 2017م، وفي الكويـت انخفض معدل 
التضخـم مـن 3.5 فـي المئـة إلـى 1.5 فـي المئـة فـي 
عـام 2017م. بينمـا ارتفـع معـدل التضخـم فـي دولة 
اإلمـارات العربيـة المتحـدة مـن 1.6 فـي المئـة إلـى 
2.0 فـي المئـة فـي عـام 2017م. ارتفـع فـي سـلطنة 

ُعمـان مـن 1.1 فـي المئـة إلـى 1.6 فـي المئـة.

فـي  تحسـًنا  المجلـس  دول  بعـض  وسـجلت 
الجـاري  الحسـاب  سـجل  حيـث  الجـاري  الحسـاب 
الناتـج  السـعودية كنسـبة مـن  العربيـة  للمملكـة 
المحلـي اإلجمالـي 2.2 فـي المئـة فـي عـام 2017م، 
وسـجل الحسـاب الجـاري لدولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحـدة فـي عـام 2017م فائًضـا نسـبته 4.7 فـي 
المئـة، كما سـجل الحسـاب الجـاري لدولـة الكويت 
فائًضـا بلغـت نسـبته 2.0 في المئة. فـي حين حقق 
الحسـاب الجـاري عجـًزا فـي كل من سـلطنة ُعمان، 
المئـة،  فـي   -11.5 نسـبته  بمـا  البحريـن  ومملكـة 

و3.9- فـي المئـة علـى التوالـي. )جـدول 7-1(.
 

التعاون اإلقليمي والدولي

1- آخـر التطـورات للمجلـس النقدي لدول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليج العرب�ية

حسـب أحـدث المعلومـات الصـادرة عـن المجلس 
الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  لـدول  النقـدي 
مـع  تفاهـم  مذكـرات  المجلـس  وقـع  العربيـة، 
عـدة منظمـات دوليـة منهـا صنـدوق النقـد الدولي 
بهـدف  األوروبـي  المركـزي  والبنـك  الدولـي  والبنـك 
الفنـي للمجلـس.  الدعـم  الخبـرات وتقديـم  تبـادل 
بالتنسـيق مـع المركـز  كمـا يقـوم المجلـس أيضـاً 
مشـتركة  عمـل  خطـة  لعمـل  الخليجـي  اإلحصائـي 

النقديـة. اإلحصـاءات  لتطويـر 

ودراسـات  عمـل  أوراق  بإعـداد  المجلـس  ويقـوم 
تتعلـق بطبيعـة عمـل المجلـس حيـث أعـد ورقـة 

والمتطلبـات  والتوصيـات  النقـدي  االتحـاد  عـن 
النقـدي  االتحـاد  السـتكمال  الازمـة  الضروريـة 
المجلـس  أعـد  كمـا  الموحـدة.  العملـة  وإطـاق 
النقديـة  الفروقـات فـي السياسـات  دراسـة توضـح 
الكفيلـة  والطـرق  األعضـاء  الـدول  فـي  المتبعـة 

السياسـات. تلـك  بيـن  الفجـوة  بتضييـق 

2-  السوق الخليجية المشرتكة
حسـب أحـدث البيانـات والمعلومـات الصـادرة عـن 
الخليـج  لـدول  التعـاون  لمجلـس  العامـة  األمانـة 
لـدول  البينيـة  التجـارة  إجمالـي  ارتفـع  العربيـة، 
المجلـس )صـادرات -واردات( بشـكل مطـرد مـن 
حوالـي  إلـى  2010م  عـام  فـي  دوالر  مليـار   62.1
101.3 مليـار دوالر فـي عـام 2015م. كمـا ُتظهـر 
اإلحصـاءات تزايـد عـدد المسـتفيدين مـن قـرارات 
المواطنيـن  عـدد  بلـغ  حيـث  الخليجيـة،  السـوق 
 26 حوالـي  المجلـس  دول  بيـن  يتنقلـون  الذيـن 
مليـون فـي عـام 2015م. كمـا ازداد عـدد مواطنـي 
األنشـطة  يمارسـون  الذيـن  المجلـس  دول 
ليبلـغ  األخـرى  األعضـاء  الـدول  فـي  االقتصاديـة 
العـدد التراكمـي للتراخيـص الممنوحـة أكثـر مـن 
81,332 رخصـة. وارتفـع عـدد المسـتفيدين مـن 
 35,854 إلـى  العقـار  بتملـك  الخاصـة  القـرارات 
تـداول  مجـال  وفـي  2015م.  عـام  فـي  تملـك  حالـة 
مواطنـي  مـن  المسـاهمين  عـدد  بلـغ  األسـهم، 
بالـدول  المسـاهمة  الشـركات  فـي  المجلـس  دول 
األعضـاء حوالي 430,045 مسـاهم في 694 شـركة 

2015م.  عـام  خـال  مسـاهمة 

 جدول رقم 7-1: 
التطورات الرئيسة في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية  

 
اإلمارات العربية 

مملكة البحرين المتحدة

المملكة 
العربية 

السعودية *
سلطنة
ُعمان

دولة 
قطر

دولة 
الكويت  

201620172016201720162017201620172016201720162017

2.53-0.272.232.142.19-0.861.78-3.040.533.223.151.67نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

0.81.11.62.70.43.51.5-1.62.02.81.42.1معدل التضخم

230.3232.09.010.2140.2134.525.526.232.034.027.829.5الواردات ) مليار دوالر أمريكي (

298.6312.013.515.2183.6221.832.537.357.065.045.056.5الصادرات ) مليار دوالر أمريكي (

6.00.76.4-8.3-5.2-8.2-23.815.2-1.1-1.4-11.522.5الحساب الجاري ) مليار دوالر أمريكي (

4.52.0-5.51.3-11.5-18.4-3.72.2-3.9-4.6-1.44.7نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

20.9-28.9-4.5-8.1-11.8-14.4-9.3-12.9-10.0-14.0-0.31.8-نسبة الفائض/العجز في المالية العامة**

9.39.41.41.531.832.64.44.62.52.64.04.1عدد السكان )مليون نسمة(

المصدر:�آفـاق�االقتصاد�العالمي�-�صندوق�النقد�الدولي�-�إبريل�2018م،�وآفاق�االقتصاد�العربي�2017م،�شعبة�السكان�باألمم�المتحدة.

*    الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية.
 ** نسبة الفائض / العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.
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3- الهيئات المالية العرب�ية
تعقـد الهيئـات المالية العربيـة اجتماعاتها في فصل 
الربيـع مـن كل عام ويتم خالها اسـتعراض أداء كل 
هيئـة والمواضيـع المطروحـة على جـدول أعمالها. 

وفيمـا يلـي موجز عن نشـاط هـذه الهيئات:

أ - صندوق النقد العربي
بلـغ رصيـد التزامـات القـروض حوالـي 543 مليـون 
دينـار عربـي حسـابي )د.ع.ح( في نهاية عـام 2017م، 
 73 نحـو  وتمثـل  دوالر،  مليـار   2.2 حوالـي  تعـادل 
فـي المئـة مـن المـوارد المتاحـة لإلقـراض، مقارنـة 
بحوالـي 571 مليـون د.ع.ح. فـي نهاية عـام 2016م، 
تعـادل نحـو 2.4 مليـار دوالر مثلـت حوالـي 82 فـي 

المئـة مـن المـوارد المتاحـة لإلقـراض.

وبلـغ إجمالي قيمـة القروض التـي قدمها الصندوق 
للـدول األعضـاء حتـى نهايـة عـام 2017م حوالي 2.1 
مليـار د.ع.ح. تعـادل حوالـي 9.1 مليـار دوالر. وقـد 
اسـتفادت أربـع عشـرة دولـة مـن الـدول األعضـاء 
مـن القروض التـي قدمها الصنـدوق والبالغ عددها 

قرضاً.  179

والعاديـة  )التلقائيـة  التقليديـة  القـروض  وجـاءت 
والتعويضيـة والممتـدة( فـي مقدمـة التسـهيات 
نشـاطه  بدايـة  منـذ  الصنـدوق  وفرهـا  التـي 
اإلقراضـي فـي عـام 1978م وحتى نهاية عـام 2017م 
إجمالـي  مـن  المئـة  فـي  نحـو 63.0  بلغـت  بحصـة 
القـروض، تلتها قروض تسـهيل التصحيـح الهيكلي 
اإلصـاح  تسـهيل  ثـم  المئـة،  فـي   32.5 بنسـبة 
التجـاري بنسـبة 3.0 فـي المئـة، فـي حين سـجلت 
القـروض الممنوحـة فـي إطـار تسـهيل النفـط 1.6 

فـي المئـة.

 ب-  المصرف العربي للتنمية 
االقتصادية في أفريقيا

الموافقـة خـال عـام 2017م علـى منـح 16  تمـت 
لمشـروعات  دوالر  مليـون   219.8 بقيمـة  قرضـاً 
مشـروعات  حظيـت  وقـد  أفريقيـا.  فـي  تنمويـة 
قطـاع البنيـة األساسـية بالنصيـب األوفـر مـن هذه 
التمويـات، حيـث بلغـت نسـبة مـا تـم تخصيصـه 
لهـا 55.7 فـي المئـة، وحـاز القطـاع االجتماعي على 
نسـبة 20.0 فـي المئـة، وقطـاع الزراعـة والتنميـة 

الريفيـة علـى نحـو 24.3 فـي المئـة.

وواصـل المصـرف العربـي نهجـه فـي المحافظـة علـى 
مركز مالي سـليم، حيث تشـير المؤشـرات إلـى ارتفاع 
صافـي موجوداتـه فـي نهاية عـام 2017م إلـى 4.8 مليار 

دوالر مقابـل 4.4 مليـار دوالر فـي نهايـة عـام 2016م.

وقـد ارتفـع صافي الدخـل إلـى 271.6 مليون دوالر 
فـي عـام 2017م بالمقارنـة مع مبلـغ 123.6 مليون 
دوالر فـي عـام 2016م، وُيعـزى ذلـك إلـى الزيـادة 
فـي القيمـة السـوقية لمحافـظ األسـهم ومحافـظ 
األسـواق  أداء  لتحسـن  نتيجـة  الثابـت  الدخـل 
الماليـة العالميـة خـال عـام 2017 مقارنـة بالعـام 

2016م.

 ج-  الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي

قـدم الصنـدوق 13 قرضاً خال عـام 2017م بقيمة 
إجمالية تقارب 1.5 مليار دوالر أمريكي، اسـتفادت 
منها سـبع دول عربية، كما ُقدرت نسـبة القروض 
المقدمـة إلـى إجمالي تلـك المشـاريع بحوالي 49.3 
فـي المئـة. وبلغ المجمـوع التراكمـي للقروض التي 
قدمهـا الصنـدوق منـذ بـدء عملياتـه عـام 1974م 
وحتـى نهايـة عـام 2017م 663 قرضـاً بلغت قيمتها 

اإلجماليـة حوالـي 32 مليار دوالر.

 وبلـغ إجمالـي اإليرادات لعـام 2017م حوالي 420.2 
دوالر  مليـون  حوالـي 272.4  مقابـل  دوالر  مليـون 
فـي عـام 2016م، وبلـغ اإلنفـاق اإلداري خـال عـام 
صافـي  وبلـغ  دوالر.  مليـون   28.7 حوالـي  2017م 
الربـح حوالـي 374.5 مليـون دوالر فـي عـام 2017م 
مقابـل حوالـي 196.3 مليون دوالر فـي عام 2016م. 
عـام  بنهايـة  األعضـاء  الـدول  حقـوق  إجمالـي  وبلـغ 
2017م حوالـي 11.6 مليـار دوالر مقابـل حوالـي 11 

مليـار دوالر فـي نهايـة عـام 2016م.

د-  المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات

بلـغ إجمالـي موجودات المؤسسـة في عـام 2017م 
اسـتثمارات  بيـن  موزعـة  دوالر  مليـون   503 نحـو 
بنسـبة 64.3 فـي المئة، والنقديـة والودائع المالية 
األخـرى  والموجـودات  المئـة،  فـي   33.8 بنسـبة 
بنسـبة 1.96 فـي المئـة. وبلغـت حقـوق الملكيـة 
فـي نهايـة عـام 2017م حوالـي 471.9 مليـون دوالر 

بزيـادة تبلـغ 36.3 مليـون دوالر.

2017م  عـام  فـي  المؤسسـة  دخـل  إجمالـي  وبلـغ 
 12.3 مبلـغ  ويتضمـن  دوالر،  مليـون   27.6 نحـو 
مليـون دوالر ناتج عن نشـاط المؤسسـة فـي تقديم 
السـندات  علـى  المحققـة  الفوائـد  ومـن  الضمـان 
واإليـرادات  الطلـب  تحـت  والحسـابات  والودائـع 
عـن  ناتـج  دوالر  مليـون   15.3 ومبلـغ  األخـرى، 
اسـتثمارات موجـودات المؤسسـة ومـن توزيعـات 
األربـاح وبيـع عـدد مـن االسـتثمارات في السـندات 
االسـتثمارية  والمحافـظ  الماليـة  والصناديـق 
وفـروق العملـة. فيمـا بلغـت مصاريف المؤسسـة 
 9.9 نحـو  2017م  عـام  فـي  واإلداريـة  العموميـة 

دوالر.  مليـون 

وبذلـك فـإن صافـي نتائـج أعمال المؤسسـة فـي عام 
أربـاح قدرهـا 17.6 مليـون دوالر  2017م حققـت 

مقارنـة بحوالـي 7 مليـون دوالر للعـام السـابق. 

 هـ- الهيئة العربية لالستثمار 
       واإلنماء الزراعي

رؤوس  فـي  الهيئـة  مسـاهمة  قيمـة  إجمالـي  بلـغ 
أمـوال الشـركات القائمـة والشـركات قيـد التنفيـذ 
فـي عـام 2017م )مسـاهمات وقـروض( نحـو 598 
مليـون دوالر تعـادل 88 فـي المئـة مـن رأس مـال 

مليـون دوالر.  البالـغ 674  المدفـوع  الهيئـة 

وبلـغ إجمالـي الدخـل خـال عـام 2017م نحـو 59.2 
للعـام  دوالر  مليـون   34.6 مقابـل  دوالر  مليـون 
مـن  أساسـية  بصفـة  الدخـل  ويتكـون  السـابق، 
دخـل المحافظ االسـتثمارية والدخل مـن القروض 
الربـح  وبلـغ صافـي  الشـركات.  أربـاح  مـن  والدخـل 
نحـو 21.3 مليـون دوالر مقابـل 16.9 مليـون دوالر 

السـابق. للعـام 

وبلـغ إجمالـي الموجـودات فـي نهايـة العـام 2017م 
نحـو 936 مليـون دوالر مقابـل 858 مليـون دوالر 
للعـام السـابق. وبلـغ إجمالـي المطلوبـات نحـو 46 
مليـون   48.5 مقابـل  2017م  لعـام  دوالر  مليـون 

السـابق.  للعـام  دوالر 
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4- البنك اإلسالمي للتنمية
ارتفـع إجمالي موجـودات البنك اإلسـامي للتنمية 
مـن 24.4 مليـار دوالر فـي نهايـة عـام 2016م إلـى 
حوالـي 28 مليـار دوالر فـي نهاية عـام 2017م، كما 
ارتفـع إجمالـي المطلوبـات مـن 13.2 مليـار دوالر 
إلـى 15.9 مليـار دوالر، فـي حيـن انخفـض إجمالـي 
اإليـرادات مـن نحو 925.1 مليـون دوالر إلى حوالي 
مـن  الفتـرة  نفـس  خـال  دوالر  مليـون   819.6
العـام السـابق. وبلـغ صافـي الدخل حوالـي 280.5 
مليـون دوالر فـي نهايـة عـام 2017م مقابل 412.9 
مليـون دوالر فـي عـام 2016م. وارتفعـت القيمـة 
2017م  عـام  فـي  المصروفـة  للقـروض  اإلجماليـة 
إلـى حوالـي 2.34 مليـار دوالر مقابـل 2.29 مليـار 
القـروض  ارتفعـت  كمـا  2016م،  عـام  فـي  دوالر 
عـام  فـي  دوالر  مليـار   17.8 حوالـي  إلـى  القائمـة 
2017م مقابـل 15.5 مليـار دوالر في عام 2016م، 
فـي حيـن انخفضت القـروض المسـددة إلى حوالي 
1.1 مليـار دوالر فـي عام 2017م مقابـل 1.5 مليار 

دوالر فـي عـام 2016م.

5- صندوق األوبك للتنمية الدولية
بلـغ رأسـمال الصنـدوق )يشـتمل على مسـاهمات 
مليـار   7.1 حوالـي  واالحتياطـي(  األعضـاء  الـدول 
 127 قـدره  بارتفـاع  2017م  عـام  نهايـة  فـي  دوالر 
مليـون دوالر مقارنـة مع عـام 2016م. وبلغ إجمالي 
موجـودات الصنـدوق نحو 7.3 مليار دوالر في نهاية 
عـام 2017م بارتفـاع قـدره 150 مليـون دوالر عـن 
العـام السـابق. وارتفـع إجمالـي القـروض المقدمـة 
مـن الصنـدوق فـي عـام 2017م ليبلغ حوالـي 13.3 
العـام  فـي  دوالر  مليـار   12.1 مقابـل  دوالر  مليـار 
نحـو  المسـددة  القـروض  السـابق. وبلغـت قيمـة 
8.2 مليـار دوالر فـي عـام 2017م مقابـل 7.4 مليـار 
دوالر فـي العـام السـابق. وبلغ إجمالـي الدخل 231 
مليـون   230 مقابـل  2017م  لعـام  دوالر  مليـون 
دوالر لعـام 2016م. كمـا سـجل الصنـدوق فـي عام 
2017م صافـي دخـل بلـغ 169 مليـون دوالر مقابـل 

نحـو 170 مليـون دوالر فـي عـام 2016م. 

6- صندوق النقد الدولي
اللجنة النقدية والمالية الدولية

التابعـة  الدوليـة  والماليـة  النقديـة  اللجنـة  عقـدت 
لصنـدوق النقـد الدولي اجتماعها السـابع والثاثين 
2018م،  إبريـل   21 بتاريـخ  واشـنطن  مدينـة  فـي 
وناقشـت اللجنـة وضـع االقتصـاد العالمـي، حيـث 
النمـو  فـي  ارتفاعـاً  الماضيـــــة  الفتـرة  شـهدت 

االستثمـــــار  فـي  قـوي  بتعافـي  مدعومـاً  العالمـي 
والتجـــــارة فـي حيـن ُتشكـــــل مواطــــن الضعـف 
التجاريـة والجغرافيـة- التوتـرات  المالـي، وتصاعـد 
السياسـية، ومسـتويات الديـن العالمـي المرتفعـة 
تاريخيـاً تحديـات أمـام النمـو العالمـي. كمـا أشـارت 
اللجنـة إلـى أن الُفـرص متاحـة إلحـراز التقـدم علـى 
ـن  تؤمِّ التـي  واإلصاحـات  السياسـات  مسـتوى 
النمـو،  الجـاري وتعـزز الصابـة وترفـع  االنتعـاش 
حيـث أكـدت علـى مواصلـة اسـتخدام كافـة أدوات 
والمسـتدام.  القـوي  النمـو  لتحقيـق  السياسـات 
كمـا أكـدت علـى أن السياسـات السـليمة والنظـام 
النقـدي الدولـي الـذي يتسـم بالقـوة تعتبـر عوامـل 
ضروريـة السـتقرار أسـعار الصـرف والـذي بـدوره 
والمسـتدام  القـوي  النمـو  تحقيـق  فـي  يسـاعد 

االسـتثماري. النشـاط  قـوة  ويضمـن 

 ورحبـت اللجنـة بالجهـود المبذولـة إلجـراء تقييـم 
المفرطـة  العالميـة  لاختـاالت  وصريـح  دقيـق 
لتقييـم  تطلعهـا  إلـى  باإلضافـة  الصـرف،  وأسـعار 
سـبيل  فـي  الرأسـمالية  التدفقـات  إدارة  تدابيـر 
تشـجيع وجـود نظـام نقـدي ومالـي دولـي مسـتقر. 
كمـا أيـدت اللجنـة تعـاون الصنـدوق مـع األطـراف 
المعنيـة لمسـاعدة البلـدان األعضـاء فـي التصدي 
التكنولوجيـا  مجـاالت  فـي  المشـتركة  للتحديـات 
الماليـة، واألصول المشـفرة، واألمـن المعلوماتي، 
المبذولـة  الجهـود  لتكثيـف  تأييدهـا  إلـى  باإلضافـة 
قطـع  ظاهـرة  معالجـة  فـي  البلـدان  لمسـاعدة 
عاقـات المراسـلة المصرفيـة وعواقبها السـلبية، 
الخـارج،  فـي  العامليـن  تحويـات  علـى  السـيما 

المالـي. والشـمول  التجاريـة،  والتدفقـات 

وطلبـت اللجنـة مـن الصنـدوق والبنـك الدولييـن 
القـدرة علـى  للحفـاظ علـى اسـتمرار  العمـل معـاً 
األبعـاد  برنامـج عمـل متعـدد  الديـن وفـق  تحمـل 
لتعزيـز مسـتوى شـفافية الديـن وإمكانيـة معالجة 
البلـدان  فـي  الديـن  لمخاطـر  االنكشـاف  مواطـن 

الدخـل. منخفضـة 

 وأيـدت اللجنـة العمـل نحـو تعزيـز شـبكة األمـان 
المالـي العالميـة والتعـاون مـع ترتيبـات التمويـل 
الدولـي،  النقـدي  النظـام  لتعزيـز  اإلقليميـة 
الصنـدوق  لمسـاهمات  تأييدهـا  إلـى  باإلضافـة 
فـي مبـادرة مجموعـة العشـرين المعنيـة بفجـوة 
مراجعـة  إلـى  اللجنـة  تتطلـع  كمـا  البيانـات. 
التسـهيات المتاحـة للبلـدان منخفضـة الدخـل.

7- مجموعة البنك الدولي
لجنة التنمية

البنـك  لمجموعـة  التابعـة  التنميـة  لجنـة  عقـدت 
بتاريـخ  واشـنطن  مدينـة  فـي  اجتماعهـا  الدولـي 
االجتمـاع  اسـتعرض  حيـث  2018م،  إبريـل   21
أن  إلـى  اللجنـة  العالمـي. وأشـارت  االقتصـاد  حالـة 
عمليـة تحسـين التوقعـات العالميـة تقتضـي وجود 
سياسـات تعـزز مـن النمـو الشـامل والمسـتدام، 
حيـث رحبـت اللجنة باإلصاحـات األساسـية التي تم 
التفـاوض عليهـا فـي إطـار البرنامج المقتـرح لرأس 
المـال والـذي سيسـمح لمجموعـة البنـك الدولـي 
الفعاليـة وعلـى  بمزيـد مـن  تنمويـة  نتائـج  تحقيـق 

نحـٍو مسـتدام ماليـاً. 

وتعزيـز  الفقـر  بمعالجـة  التزامهـا  اللجنـة  وأكـدت 
الرخاء المشـترك وكذلك األولويات األربع الرئيسـية 
التـي حددتها رؤيـة »التطلع إلى المسـتقبل«، وهي 
البقـاء علـى اتصـال مـع جميـع البلـدان، والقيـادة 
وتعبئـة  العالميـة،  العامـة  المنافـع  جـدول  علـى 
رأس المـال وخلق األسـواق، باإلضافـة إلى مواصلة 

تحسـين الفعاليـة ونمـوذج العمليـات الداخلـي.

وأشـارت اللجنـة إلـى أنـه يتعّيـن علـى القطـاع الخـاص 
لعـب دور أكبـر بكثيـر فـي التنميـة بوصفـه المحـرك 
ودعـت  والوظائـف.  واالبتـكار  لاسـتثمار  الرئيسـي 
التمويـل  ومؤسسـة  الدولـي  البنـك  مـن  كل  اللجنـة 
االسـتثمار  لضمـان  الدوليـة  والوكالـة  الدوليـة 
فـي  النقـص  أوجـه  مـع  للتعامـل  معـاً  للعمـل 
والقـدرات  السياسـات  وتعزيـز  والتنظيـم،  األسـواق 
الخـاص  االسـتثمار  لتعبئـة  والتعـاون  المؤسسـية، 
كمـا  الفقـر.  مـن  والحـد  الشـاملة  التنميـة  لتحقيـق 
أكـدت علـى أهميـة اسـتمرار مجموعـة البنـك الدولي 
فـي  للمسـاهمة  الخـاص  القطـاع  مـوارد  حشـد  فـي 
تحقيـق االسـتقرار وإمكانـات النمـو، والبيئـة التحتيـة 
تدعيـم  خـال  مـن  البشـري،  المـال  ورأس  الجيـدة، 
المهـارات  وتعزيـز  والتعليميـة  الصحيـة  النظـم 
اللجنـة  وتـدرك  المحليـة.  العمـل  فـرص  وتوفيـر 
التـي تعمـل  التنميـة متعـددة األطـراف  بنـوك  قيمـة 
اللجنـة  تشـجع  كمـا  انتظامـاً،  أكثـر  بشـكل  معـاً 
مجموعـة البنـك الدولـي علـى مواصلـة التنسـيق مـع 
المؤسسـات الدوليـة المعنيـة مـن أجـل تعظيـم أثـر 
البنـك  مجموعـة  اللجنـة  وحثـت  والتنميـة.  التمويـل 
الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي علـى زيـادة دعمهمـا 
المـوارد  تعبئـة  تعزيـز  إلـى  تسـعى  التـي  للحكومـات 
المحليـة ومكافحـة التدفقات المالية غير المشـروعة.
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8- بنك التسويات الدولية
السـنوي  اجتماعـه  الدوليـة  التسـويات  بنـك  عقـد 
فـي مدينـة بـازل – سويسـرا فـي 25 يونيـة 2017م، 
وخلـص التقريـر السـنوي السـابع والثمانـون للبنك 
ونمـوًا  انتعاشـاً  شـهد  العالمـي  االقتصـاد  أن  إلـى 
خـال عـام 2016م، والـذي أدى إلى ارتفـاع معدالت 
إلـى مسـتويات  البطالـة  النمـو وانخفـاض معـدالت 
إلـى  باإلضافـة  الماليـة،  األزمـة  حـدوث  قبـل  مـا 
اقتـراب معـدالت التضخـم علـى نحـو أكبـر للمعدل 
المسـتهدف مـن البنـوك المركزيـة. ويقـوم التقريـر 
السـنوي بمعاينـة أربعة مخاطر قد تهدد اسـتدامة 
وهـي:  المتوسـط،  األجـل  علـى  النمـو  توسـع 
واالنخفـاض  الماليـة،  والضغـوط  التضخـم،  ارتفـاع 
وزيـادة  واالسـتثمار،  االسـتهاك  مسـتويات  فـي 
السياسـات الحمائيـة؛ ولـذا فإن أفضل اسـتراتيجية 
سياسـية واعـدة هـي اسـتغال الظـروف المواتيـة 

السـائدة لبنـاء متانـة اقتصاديـة أكبـر.

النقديـة  السياسـة  أن  إلـى  التقريـر  أشـار  كمـا 
التـزال اسـتيعابية بقـدر كبيـر، حيـث تـم اإلبقـاء 
عنـد  والحقيقيـة  اإلسـمية  الفائـدة  أسـعار  علـى 
العموميـة  الميزانيـات  مسـتوى منخفـض وبقـاء 
مسـتمرة  أو  كبيـرة  إمـا  المركزيـة  للمصـارف 
القطـاع  أن  إلـى  أيضـاً  التقريـر  وأشـار  باالرتفـاع. 
مـن  نوعـاً  يواجـه  أنـه  إال  تحسـناً  يشـهد  المالـي 
تنفيـذ  التقنيـة وموعـد  االبتـكارات  أمـام  التحـدي 
أن  التقريـر  وذكـر  التنظيمـي.  اإلصـاح  أعمـال 
العولمـة االقتصاديـة سـاهمت فـي رفـع معاييـر 
المعيشـة والحـد مـن الفقـر طـوال فتـرة نصـف 
العالميـة  التجـارة  عملـت  وقـد  السـابق،  القـرن 
والتمويـل الدولـي سـوياً علـى تحسـين المنافسـة 
ونشـر التقنيـة ممـا انعكـس إيجابـاً علـى العوائـد 

الكليـة. واإلنتاجيـة  الكفـاءة  مـن  المتحصلـة 

9- مجلس االستقرار المالي
العامـة  جلسـته  المالـي  االسـتقرار  مجلـس  عقـد 
فبرايـر  شـهر  فـي  ألمانيـا  برليـن—  مدينـة  فـي 
خطـة  بمراجعـة  المجلـس  قـام  حيـث  2018م، 
عملـه ومواضيـع المسـار المالـي خال رئاسـة دولة 
األرجنتيـن لمجموعة العشـرين. واليـزال المجلس 
مـن  للتأكـد  األعضـاء  الـدول  متابعـة  علـى  قائـم 
تطبيـق إصاحـات مـا بعـد األزمـة المتفـق عليهـا، 
حيـث تشـير التقاريـر إلى تقـدم ملحوظ فـي تطبيق 
يتيـح  ممـا  المجـاالت  مـن  العديـد  فـي  اإلصاحـات 
تقييـم  فيهـا  يمكـن  مرحلـة  إلـى  لانتقـال  الفرصـة 

بتقييـم  العامـة  الجلسـة  وقامـت  اإلصاحـات.  آثـار 
المالـي.  النظـام  فـي  المحتملـة  الضعـف  مواطـن 
كما ناقشـت عـددًا من البنـود المحددة فـي برنامج 

العمـل وهـي كمـا يلـي:

الـدول 	  وافقـت  حيـث  اإلصاحـات،  آثـار  تقييـم 
مجلـس  بيـن  التنسـيق  ضـرورة  علـى  األعضـاء 
ذات  المعاييـر  وضـع  وجهـات  المالـي  االسـتقرار 
الصلـة إلجـراء تقييم آثـار اإلصاحات على الوسـاطة 
الماليـة، ليدخـل ضمـن إطـار المجلـس لتقييم ما 
بعـد التطبيـق آلثـار اإلصاحات التنظيميـة المالية 
أصحـاب  إشـراك  وسـيتم  العشـرين.  لمجموعـة 
المصلحـة واألكاديمييـن فـي مرحلـة مبكـرة كجزء 

مـن هـذه العلميـة.
المؤسسـات الماليـة ذات األهميـة للنظـام المالـي 	 

العالمـي، حيث ناقـش األعضاء التقـدم الُمحرز في 
المراجعـات السـنوية لقوائـم المصـارف وشـركات 
العالمـي،  المالـي  للنظـام  األهميـة  ذات  التأميـن 
والتـي تـم إجراؤهـا بالتشـاور مع لجنـة بـازل للرقابة 
المصرفيـة والمنظمـة الدوليـة لمراقبـي التأمين. 
واطّلـع األعضـاء علـى التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ 
المرحلـة الثالثـة مـن جمـع بيانـات المصـارف ذات 
األهميـة للنظـام المالـي العالمـي التـي تركـز علـى 
البيانـات التفصيلية المجمعة النكشـافات وتمويل 

هـذه المصـارف.
الجلسـة 	  اسـتعرضت  حيـث  اإللكترونـي،  األمـن 

اإلشـرافية  للممارسـات  تقييـم  نتائـج  العامـة 
يتعلـق  فيمـا  للعامـة  المتاحـة  القائمـة  واللوائـح 
باألمـن اإللكترونـي فـي القطـاع المالـي، باإلضافة إلى 

القائمـة.  الدوليـة  اإلرشـادات 
حيـث 	  المناوئـة،  الممارسـات  مخاطـر  معالجـة 

ناقشـت الجلسـة العامـة التقـدم المحـرز فـي وضع 
مجموعة أدوات لتعزيز أُطر الحوكمة للتخفيف من 
مخاطـر الممارسـات المناوئة. كما وافقت الجلسـة 
العامـة علـى نشـر تقريـر يبيـن التقـدم المحـرز فـي 
ألسـعار  الرئيسـة  المؤشـرات  علـى  اإلصاحـات 
الفائـدة من المجموعة التوجيهية للقطاع الرسـمي 
التابعـة للمجلـس والتي تم إنشـاؤها لتنسـيق هذه 
اإلصاحات. وناقشـت الجلسـة العامة التطورات في 

مصرفيـة المراسـلة والحـواالت.

10- لجنة بازل
فـي  المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  أصـدرت 
المعاييـر،  مـن  متنوعـة  مجموعـة  2017م  عـام 
ملخصهـا: يلـي  وفيمـا  التوجيهيـة،  والمبـادئ 

اإلفصـاح 	  بمتطلبـات  الخـاص  النهائـي  المعيـار 
المنقحـة للركيـزة الثالثـة، حيـث سـتمكن هـذه 
المتطلبـات المشـاركين فـي السـوق مـن مقارنـة 
إفصاحـات المصـارف المتعلقـة باألصـول مرجحـة 

القطـاع. المخاطـر علـى مسـتوى 
المعالجة الرقابيــــة للمخصصـــــات المحاسبيـة 	 

التقاريـر  إلعـداد  الدوليـة  المعاييـر  بموجـب 
 )IFRS 9( الماليـة«  »األدوات   9 رقـم  الماليـة 
المطبـق اعتبـارًا مـن 1 ينايـر 2018م، وتسـمح 
هـذه المعالجـة بتوزيـع أثـر هـذا المعيـار الجديد 
بشـأن  توضيحـاً  وتقـدم  سـنوات  خمـس  علـى 
فـي  المقـررة  والجماعيـة  العامـة  المخصصـات 

التنظيمـي. المـال  لـرأس  الثانيـة  الفئـة 
المعالجـة االحترازيـة لألصـول المشـكلة، حيـث 	 

المتعثـرة؛  لانكشـافات  تعريفـات  إصـدار  تـم 
مسـتوى  علـى  المعالجـة  وثبـات  توافـق  لضمـان 

المصرفـي. القطـاع 
تحديـد مخاطر التدخل وإدارتهـا لمختلف عمليات 	 

لعمليـات  بـازل  بمعاييـر  تلتـزم  التـي  التوريـق 
للمقارنـة. والقابلـة  والشـفافة  البسـيطة  التوريـق 

وضـع الصيغـة النهائيـة لمعيـار بـازل 3 إلصاحات 	 
 1 مـن  اعتبـارًا  سـتطبق  التـي  األزمـة  بعـد  مـا 
ينايـر مـن عـام 2022م. ومـن األهـداف الرئيسـة 
مـن  الحـد  هـو  اإلطـار  فـي  المدرجـة  للتعديـات 
التبايـن المفـرط فـي األصـول مرجحـة المخاطـر، 
فـي  المصداقيـة  اسـتعادة  فـي  والمسـاعدة 
حسـابها من خال تعزيز متانـة المناهج الموحدة 
لمخاطـر االئتمـان والتشـغيل، وحساسـيتها إزاء 
بيـن  المقارنـة  إمكانيـة  يسـهل  ممـا  المخاطـر؛ 
إلـى  باإلضافـة  المصـارف.  أمـوال  رؤوس  نسـب 
إكمـال نسـبة رأس المـال مرجـح المخاطـر مـن 
الرافعـة  لنسـبة  النهائيـة  الصـورة  إضافـة  خـال 
الماليـة، وحـد أدنـى ُمعـدل وقـوي لـرأس المـال.

11- مجموعة العشري�ن
العشـرين  مجموعـة  دول  قـادة  قمـة  عقـدت 
ألمانيـا  بجمهوريـة  هامبـورغ  مدينـة  فـي  أعمالهـا 
عنـوان  تحـت  2017م  يوليـة   8-7 بتاريـخ  االتحاديـة 
”نحـو عالـم مترابـط“، واسـتعرضت القمـة أهميـة 
قضايـا النمـو االقتصـادي العالمي والتجـارة واحترام 
مبـادئ التفـاوض واالختـاف وضمـان حريـة التجـارة 
ونزاهتهـا، كمـا أكـدت علـى أهميـة تعزيـز العمـل 
علـى القضايـا المتعلقـة بالطاقـة والتجـارة والصحـة 
والمنـاخ وتمكيـن المرأة إلـى جانب تكثيف الشـراكة 
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ورؤسـاء  القـادة  مـن  عـدد  أكـد  كمـا  أفريقيـا.  مـع 
الوفـود بـأن االقتصـاد العالمـي لعـام 2017م يسـير 
العـام  نحـو أفضـل مـن  السـليم وعلـى  االتجـاه  فـي 
المنصـرم، داعيـن إلـى تبنـي المزيد من السياسـات 
النمـو،  تعزيـز  إلـى  سـتقود  التـي  االجتماعيـة 
التنميـة  أهـداف  تنفيـذ  أهميـة  كمـا شـددوا علـى 
المسـتدامة 2030 ودعـم المصـادر الجديـدة لنمو 
االقتصـاد العالمـي وتعزيـز المعرفـة والتعـاون فـي 
مجـال التدريب واالسـتثمار وتشـجيع اإلبداع وريادة 
األعمـال والـذكاء االصطناعـي والتجـارة اإللكترونيـة 
أهميـة  مـع  الماليـة،  المؤسسـات  وإصـاح 
االسـتثمار فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة والتصـدي 
التدابيـر  وأن  الضريبـي،  التهـرب  وتافـي  للفسـاد 
االقتصـادي  النمـو  بتقليـص  كفيلـة  الحمائيـة 
العالمـي والتنافسـية، كمـا دعـا القـادة إلـى تحريـر 

المجـاالت. كافـة  فـي  التجـارة 

كمـا ناقشـت القمـة أهميـة »التنميـة المسـتدامة 
االلتزامـات  واحتـرام  والمنـاخ«  بالطاقـة  المتعلقـة 
المتعلقـة بالتغيـر المناخـي والحفـاظ علـى البيئـة، 
حيـث تمـت اإلشـارة إلـى عـدم وجـود تعـارض بيـن 
النمـو االقتصـادي والحفـاظ علـى البيئـة مـع األخـذ 
وفـق  المناخـي  التغيـر  معالجـة  جانـب  باالعتبـار 
وبمـا  المناخـي،  للتغيـر  المتحـدة  األمـم  اتفاقيـة 

يتسـق مـع ظـروف كل دولـة. 

وتنـاول القادة مواضيع الشـراكة مـع أفريقيا وقضايا 
الهجـرة والصحـة وبحـث سـبل تكثيـف الشـراكة مع 
الـدول األفريقيـة للمسـاهمة بشـكل أكبر فـي النمو 
واسـتعراض  المسـتدام،  االقتصـادي  واالسـتقرار 
مبـادرات مجموعة العشـرين والمبـادرات اإلقليمية 
باالسـتثمارات  الخاصـة  العمـل  أطـر  تعزيـز  فـي 
المسـتدامة فـي القطـاع الخـاص واالسـتثمارات فـي 
البنـى التحتيـة والطاقات المتجـددة وذلك من خال 
التعـاون مـع الـدول األفريقيـة الشـريكة المهتمـة. 
كمـا تمت اإلشـارة إلى أهمية القارة األفريقية بشـكل 
إليهـا كشـريك أساسـي  عـام لإلنسـانية، وأن ينظـر 
عبـر توجيـه تدفقـات االسـتثمار إليهـا لضمـان تعزيز 
اقتصـار  عـدم  وإلـى  والرفـاه،  االقتصـادي  النمـو 
النظـر إلـى القـارة مـن منظـور قضايـا الهجـرة، حيث 
تمـت الدعـوة إلـى التركيـز علـى الجوانـب المتصلـة 
بالتنميـة ومواجهـة مخاطـر التغير المناخـي وأهمها 
واألمنـي  السياسـي  االسـتقرار  وتحقيـق  الجفـاف 
لتهيئـة األوضـاع الموائمـة للحـد مـن دوافـع الهجـرة 

تـم  كمـا  إنسـانية.  مآسـي  مـن  عليهـا  يترتـب  ومـا 
التأكيـد علـى حاجة أفريقيـا إلى بناء الشـراكة الفعالة 
مـع دول العالـم وأهميـة تمكيـن السـلع والمنتجات 
األفريقيـة مـن النفـاذ إلـى األسـواق الدوليـة لتحقيق 
النمـو واالزدهـار االقتصـادي وتنفيـذ جـدول أعمـال 

المسـتدامة 2030. التنميـة 

كمـا اسـتعرضت القمـة التحـول الرقمـي وتمكيـن 
مسـاعي  بـذل  ضـرورة  وإلـى  والتوظيـف  المـرأة 
خاصـة لدعـم جهـود تمكين المـرأة للمسـاهمة في 
القـوى العاملـة عبر توفير التدريـب الفني والتقني، 
باإلضافـة إلـى أهميـة العمـل علـى تحقيـق التـوازن 
فـي األجـور بيـن المـرأة والرجـل. كمـا تمت اإلشـارة 
الرقمـي  االقتصـاد  أهميـة  إلـى  الجلسـة  هـذه  فـي 
أكبـر  بشـكل  المجـال  فتـح  ضـرورة  وإلـى  العالمـي 
بالتعليـم  االهتمـام  خـال  مـن  الرقمـي  لاقتصـاد 
المسـتقبلية.  العمالـة  مهـارات  لتطويـر  الرقمـي 
كمـا تـم التأكيـد علـى الـدور المحـوري لإلنترنـت في 
حيـاة األفـراد والـذي بـدوره يشـهد تطـورات تقنيـة 
متسـارعة ينبغـي علـى دول المجموعـة االسـتفادة 
هـذه  ومواكبـة  المعيشـي  المسـتوى  لرفـع  منهـا 
شـبكات  حمايـة  أهميـة  إلـى  باإلضافـة  التطـورات، 
االتصـاالت وأمنها وعدم اسـتغالها بشـكل مخالف.

12- منظمة األوبك
)أوبـك(  للنفـط  المصـدرة  الـدول  منظمـة  عقـدت 
فـي  المئـة  بعـد  والسـبعين  الثالـث  مؤتمرهـا 
شـهر نوفمبـر 2017م، فـي فيينـا -النمسـا، حيـث 
ناقـش المؤتمـر عـددًا مـن الموضوعـات مـن بينهـا 
العالميـة.  النفـط  سـوق  شـهدتها  التـي  التطـورات 
النفطيـة  السـوق  توقعـات  المؤتمـر  واسـتعرض 
لعام 2018م، كما تم بحث مسـتويات اإلنتاج وسـبل 
بـأن  المؤتمـر  وأشـار  السـوق.  إلـى  التـوازن  إعـادة 
العمـل علـى إعادة التوازن في السـوق قد تسـارعت 
تراجـع  مـع  2017م،  عـام  مـن  مايـو  شـهر  منـذ 
التعـاون  فـي منظمـة دول  النفـط  فائـض مخـزون 
االقتصـادي والتنميـة إلـى نحـو 140 مليـون برميـل 
فـوق متوسـط الخمـس سـنوات لشـهر أكتوبر من 
نفـس العـام. كمـا انخفضـت كميـات النفـط الخـام 
العائمـة بشـكل ملحـوظ خـال هـذه  فـي المخـازن 
الفتـرة. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، إال أن المؤتمـر أكد 
مجـددًا علـى أهميـة تخفيـض مسـتويات المخـزون 
القـرارات  مـع  وتماشـياً  العاديـة.  المسـتويات  إلـى 
التـي اُتخـذت فـي اجتماعـي أوبـك ال 171 وال 172، 

فقـد قرر المؤتمـر تغيير تعديات اإلنتـاج لتطبيقها 
شـهر  وحتـى  ينايـر  شـهر  مـن  2018م  عـام  طـوال 
ديسـمبر، مـع ضمـان االلتـزام الكامـل وفـي الوقـت 
المناسـب. وفـي ضوء عـدم اليقين المرتبط أساسـاً 
بالعـرض )ونمـو الطلـب إلـى حـد مـا(، فمـن المقرر 
يتـم فـي يونيـة 2018م النظـر فـي اتخـاذ مزيـد  أن 
الظـروف  إلـى  اسـتنادًا  للتعديـل  اإلجـراءات  مـن 
إعـادة  فـي  المحـرز  والتقـدم  السـوق  فـي  السـائدة 
التـوازن فـي سـوق النفـط فـي ذلـك الوقـت. وأكدت 
تحقيـق  علـى  المسـتمر  تركيزهـا  األعضـاء  الـدول 
يخـدم  بمـا  النفـط  سـوق  فـي  والتـوازن  االسـتقرار 
مصلحـة المنتجيـن والمسـتهلكين على حد سـواء. 
الـدول  التفـاق  العميـق  تقديـره  المؤتمـر  وسـجل 
أوبـك  خـارج  وللـدول  أوبـك  منظمـة  فـي  األعضـاء 
فـي »إعـان التعـاون«، علـى التزامهـا كما هـو مبين 
فـي مسـتويات االلتـزام غيـر المسـبوقة المتعلقـة 
ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  الطوعيـة.  اإلنتـاج  بتعديـات 
الفنـي  والتواصـل  اإليجابـي  بالحـوار  المؤتمـر  رحـب 
المؤسسـي  الطابـع  إلعـاء  األطـراف  جميـع  بيـن 
حلقـات  ذلـك  ويشـمل  التعـاون«،  »إعـان  فـي 
األطـراف  بمؤتمـر  المتعلقـة  األخيـرة  العمـل 
الثالـث والعشـرين، وكذلـك االجتمـاع الفنـي الثانـي 
األعضـاء  وغيـر  األعضـاء  للـدول  أوبـك  لمنظمـة 
المصـدرة للنفط المنعقد فـي 27 نوفمبر 2017م.
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شـهد اقتصـاد المملكـة فـي العـام المنصـرم 
والبرامـج  اإلصالحـات  مـن  سلسـلة   )2017(
 2030 المملكـة  رؤيـة  لتواكـب  االقتصاديـة 
وتتمثـل فـي تنويـع مصـادر الدخـل مـن أجـل 
تخفيـف االعتمـاد علـى النفـط كمـورد رئيـس 
للدخـل، والتحـول نحـو اقتصـاد متنـوع، يؤدي 
نحـو االسـتغالل  الخـاص  القطـاع  تحفيـز  إلـى 
تلـك  أبـرز  ومـن  المتاحـة.  للمـوارد  األمثـل 
2017م:  العـام  فـي  تمـت  التـي  اإلصالحـات 
العهـد  ولـي  سـمو  برئاسـة  لجنـة  تشـكيل 
لمكافحـة الفسـاد فـي المملكـة، األمـر الـذي 
األجنبـي  المسـتثمر  ثقـة  سيسـهم فـي رفـع 
والمحلـي فـي االقتصـاد السـعودي، كمـا تـم 
للمسـتثمرين  التأشـيرات  بإصـدار  العمـل 
األجانـب إلكترونيـاً خـالل يـوم واحـد لتشـجيع 
االسـتثمارات األجنبيـة، وفـرض ضريبـة علـى 
السـلع الضـارة علـى الصحـة العامـة والبيئـة 
التكاليـف  مـن  الحـد  فـي  تسـاهم  والتـي 
الباهظـة التـي تتحملهـا الدولـة والمواطنيـن 
مـن األضـرار الناتجـة عنهـا. وأقـرت الحكومـة 
تخفيـف  أجـل  مـن  المواطـن  حسـاب  برنامـج 
العـبء المباشـر وغيـر المباشـر علـى األسـر 
جـّراء  المجتمـع  فئـات  وبعـض  السـعودية 
اإلصالحـات االقتصاديـة،  وتجـدر اإلشـارة إلـى 
أن البنـك الدولـي قـد أكـد أن برنامـج حسـاب 
المواطـن يعـد مـن أفضـل التجـارب العالميـة 
الحاليـة مـن حيث توجيـه الدعم. كما تم إنشـاء 
صنـدوق التنميـة الوطنـي والـذي يهـدف إلـى 
التنمـوي  واإلقـراض  التمويـل  كفـاءة  رفـع 
ويلبـي تطلعـات المواطنيـن والقطـاع الخـاص 
ويعزز االسـتدامة لتلك الصناديـق والمصارف 
فـي اإلقـراض والتمويـل، إضافـة إلـى ذلـك تـم 
السـيبراني  لألمـن  الوطنيـة  الهيئـة  إنشـاء 
األمـن  لتعزيـز  وذلـك  المعلومـات(  )أمـن 

للمملكـة. القومـي 

ولتحقيـق اآلمـال والتطلعـات لرؤيـة المملكة 
الشـئون  مجلـس  اعتمـد  فقـد   2030
اثنـي  2017م  عـام  فـي  والتنميـة  االقتصاديـة 
التوجـه  علـى  تعمـل  والتـي  برنامجـاً،  عشـر 
وتطلعـات  آفـاق  وتحقيـق  الجديـد  التنمـوي 
المواطنيـن. وفيمـا يلـي البرامج التي تسـاهم 
ضيـوف  خدمـة  برنامـج  الرؤيـة:  تحقيـق  فـي 
الرحمـن، وبرنامـج التحـول الوطنـي، وبرنامـج 
صندوق االسـتثمارات العامة، وبرنامج تطوير 
اللوجسـتية،  والخدمـات  الوطنيـة  الصناعـات 
وبرنامـج  المالـي،  القطـاع  تطويـر  وبرنامـج 
تحسـين نمط الحيـاة، وبرنامج ريادة الشـركات 
الوطنيـة، وبرنامـج الشـراكات االسـتراتيجية، 
التخصيـص،  وبرنامـج  اإلسـكان،  وبرنامـج 
وبرنامـج تعزيـز الشـخصية الوطنيـة، وبرنامج 

المالـي. التـوازن  تحقيـق 

االقتصاديـة  الشـئون  مجلـس  اعتمـد  كمـا 
تطبيـق  خطـة   2018 عـام  مطلـع  والتنميـة 
ثالثـة برامج لتحقيـق رؤية 2030 وهـي: برنامج 
إلـى  يسـعى  الـذي  المالـي  القطـاع  تطويـر 
ماليـاً  قطاعـاً  ليكـون  المالـي  القطـاع  تطويـر 
متنوعـاً وفاعالً لدعم تنميـة االقتصاد الوطني، 
واالسـتثمار،  والتمويـل  االدخـار  وتحفيـز 
يعـزز  بمـا  المالـي  القطـاع  كفـاءة  وزيـادة 
التـي  التحديـات  ومعالجـة  لمواجهـة  قدرتـه 
تواجـه القطـاع المالـي فـي المملكـة، وبرنامج 
تحسـين نمـط الحيـاة الذي يهدف إلى تحسـين 
البيئـة  تهيئـة  خـالل  مـن  الفـرد  حيـاة  نمـط 
جديـدة،  خيـارات  واسـتحداث  لدعـم  الالزمـة 
إضافـة إلى تعزيز مشـاركة المواطـن والمقيم 
في األنشـطة الثقافية والترفيهيـة والرياضية، 
واألنمـاط األخـرى المالئمـة التـي تسـهم فـي 
وتوليـد  واألسـرة،  الفـرد  حيـاة  جـودة  تعزيـز 
االقتصـادي،  النشـاط  وتنويـع  الوظائـف، 
وتعزيـز مكانـة المـدن السـعودية فـي ترتيـب 
أفضـل المـدن العالميـة، وبرنامـج التخصيص 
والـذي يسـعى إلـى رفـع كفـاءة أداء االقتصاد 
الوطني وتحسـين الخدمـات المقدمة وإتاحتها 
ألكبـر عـدد ممكـن، وسـيعمل البرنامـج علـى 
زيـادة فـرص العمـل للقـوى العاملـة الوطنية 
واالبتـكارات  التقنيـات  أحـدث  واسـتقطاب 
ودعـم التنميـة االقتصاديـة بإشـراك منشـآت 

مؤهلـة فـي تقديـم هـذه الخدمـات.
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النمو االقتصادي
باألسـعار  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  بيانـات  تشـير 
المئـة  فـي   0.86 نسـبته  سـلبي  نمـو  إلـى  الثابتـة 
مليـار   2,565.6 نحـو  ليبلـغ  2017م  عـام  فـي 
ريـال، مقارنـة بنمـو إيجابـي نسـبته 1.67 فـي المئة 
الناتـج  لتسـجيل  ذلـك  وُيعـزى  2016م.  عـام  فـي 
 3.09 نسـبته  انخفاضـاً  النفطـي  للقطـاع  المحلـي 
فـي المئـة ليبلغ حوالـي 1,103.2 مليار ريـال نتيجة 
لخفـض إنتـاج المملكـة مـن النفـط إنفـاذًا للخفض 
الـدول  المشـترك والمتفـق عليـه مـع عـدد مـن 
المنتجـة للنفـط. أمـا الناتـج المحلـي للقطـاع غيـر 
النفطـي فقـد سـجل نمـوًا إيجابيـاً نسـبته 1.05 في 
المئـة ليبلـغ حوالـي 1,443.7 مليـار ريال، وسـجل 
معـدل نمـو ناتـج القطاع الخـاص غير النفطـي نموًا 

إيجابياً نسـبته 1.20 في المئـة ليبلغ نحو 1,012.2 
مليـار ريـال، فـي حين ارتفـع ناتـج القطـاع الحكومي 
غيـر النفطي بنسـبة 0.70 في المئـة ليبلغ 431.4 

مليـار ريـال.  

الرئيسـة  االقتصاديـة  األنشـطة  معظـم  ونمـت 
باألسـعار الثابتـة فـي عـام 2017م بنسـب متفاوتـة 
الصناعـات  نشـاط  سـجل  حيـث   .)1-2 )جـدول 
وسـجل  المئـة،  فـي   1.3 نسـبته  نمـوًا  التحويليـة 
والعقـارات  والتأميـن  المـال  خدمـات  نشـاط 
وخدمـات األعمـال نمـوًا نسـبته 4.08 فـي المئـة، 
وسـجل نشـاط النقـل والتخزيـن واالتصـاالت نمـوًا 
نسـبته 2.24 فـي المئـة، وسـجل نشـاط الكهربـاء 
المئـة،  فـي   1.32 نسـبته  نمـوًا  والمـاء  والغـاز 

واالجتماعيـة  الجماعيـة  الخدمـات  نشـاط  وسـجل 
والشـخصية نمـوًا نسـبته 1.36 في المئة، وسـجل 
نمـوًا  األسـماك  وصيـد  والغابـات  الزراعـة  نشـاط 
منتجـو  نشـاط  وسـجل  المئـة،  فـي   0.5 نسـبته 
الخدمـات الحكوميـة نمـوًا نسـبته 0.31 فـي المئة. 
وسـجل نشـاط تجـارة الجملـة والتجزئـة والمطاعم 
والفنـادق ارتفاعـاً نسـبته 0.57 في المئـة. في حين 
سـلبياً  نمـوًا  والتحجيـر  التعديـن  نشـاط  سـجل 
التشـييد  نشـاط  وسـجل  المئـة  فـي   3.5 نسـبته 

المئـة. فـي   3.25 نسـبته  سـلبياً  نمـوًا  والبنـاء 

* بيانات أولية.

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��

جدول رقم 1-2: 
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجني باألسعار الثابتة )2010م = 100( 

) مليون ريال(

20152016*2017
التغير %

2017

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

159,74460,12260,4220.50- الزراعة والغابات وصيد األسماك

3.50-21,018,4851,046,7851,010,104- التعدين والتحجير

3.58-1,008,7821,037,2571,000,160       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

9,7039,5279,9444.37      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

3298,442307,987311,9821.30- الصناعات التحويلية

83,54794,61096,5332.03         أ( تكرير الزيت

214,895213,377215,4490.97        ب( صناعات أخرى

432,92833,68834,1321.32- الكهرباء والغاز والماء

3.25-5125,184121,203117,259- التشييد والبناء

6231,744228,074229,3780.57- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

7144,519148,467151,7892.24- النقل والتخزين واالتصاالت

8230,836237,143246,8184.08- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

123,490127,227131,4613.33         أ( ملكية المساكن

107,346109,917115,3574.95        ب( أخرى

948,81249,64850,3231.36- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

1020,53120,70920,9731.27- ناقصاً الخدمات المصرفية المحتسبة

353,949354,519355,6000.31ب- منتجو الخدمات الحكومية

0.78-2,524,1112,566,9282,546,834المجموع ما عدا رسوم االستيراد

9.95-21,12520,83018,757رسوم االستيراد

0.86-2,545,2362,587,7582,565,591الناتج المحلي اإلجمالي
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العرض والطلب المحلي�ي
والخدمـات  السـلع  مـن  العـرض  إجمالـي  سـجل 
ارتفاعـاً  الجاريـة  باألسـعار  النفطـي  غيـر  للقطـاع 
فقـد  2017م.  عـام  فـي  المئـة  فـي   0.03 نسـبته 
  4.03 نسـبته  انخفاضـاً  الـواردات  إجمالـي  سـجل 
المحلـي  الناتـج  سـجل  المقابـل،  وفـي  المئـة.  فـي 
اإلجمالـي للقطـاع غيـر النفطـي )باألسـعار الجاريـة( 
زيـادة نسـبتها 1.21 فـي المئـة، كمـا ارتفـع الناتـج 
بنسـبة  الحكومـي  للقطـاع  النفطـي  غيـر  المحلـي 
للقطـاع  المحلـي  الناتـج  وارتفـع  المئـة،  فـي   1.12

المئـة. فـي   1.26 بنسـبة  الخـاص 

وسـجل الطلـب على السـلع والخدمـات للقطاع غير 
ارتفاعـاً  الجاريـة فـي عـام 2017م  باألسـعار  النفطـي 

االسـتهاك  ارتفـع  فقـد  المئـة،  فـي  نسـبته 0.84  
النهائـي للقطـاع الحكومـي بنسـبة 1.02 فـي المئـة، 
الخـاص  للقطـاع  النهائـي  االسـتهاك  وارتفـع 
بنسـبة 2.72 فـي المئـة. وانخفـض إجمالـي اإلنفـاق 
بنسـبة  المـال(  رأس  تكويـن  )إجمالـي  االسـتثماري 
غيـر  الصـادرات  ارتفعـت  بينمـا  المئـة،  فـي   5.08
.)3-2 )جـدول  المئـة  فـي    7.70 بنسـبة  النفطيـة 

 سـوق الطاقة والصناعة 
والـروة المعدنية

للبتـرول  المصـدرة  الـدول  منظمـة  بيانـات  تشـير 
)أوبـك( إلـى ارتفـاع متوسـط سـعر برميـل النفـط 
العربـي الخفيـف فـي عـام 2017م بنسـبة 28.4 فـي 
ليبلـغ 52.59 دوالر للبرميـل مقارنـة بنحـو  المئـة 

40.96 دوالر للبرميـل فـي عـام 2016م. وبالنسـبة 
وزارة  بيانـات  تشـير  النفـط،  مـن  المملكـة  إلنتـاج 
تراجـع  إلـى  المعدنيـة  والثـروة  والصناعـة  الطاقـة 
المتوسـط اليومـي إلنتـاج المملكـة مـن النفـط فـي 
عـام 2017م بنسـبة 4.9 في المئـة ليبلغ نحو 9.95 
مليـون برميـل مقارنـة بنحـو 10.46 مليـون برميـل 

فـي عـام 2016م )جـدول 2-2(.

الشـركة  مبيعـات  ارتفعـت  الكهربـاء،  نشـاط  وفـي 
السـعودية للكهربـاء مـن الطاقـة فـي عـام 2017م 
بنسـبة 0.3 فـي المئة، لتبلغ حوالـي 288.7 مليون 
السـكني  االسـتهاك  واسـتحوذ  ميجاوات/سـاعة. 
ميجـاوات/ مليـون   143.1( المئـة  فـي   49.6 علـى 

سـاعة( مـن إجمالـي اسـتهاك الكهربـاء بالمملكة، 

جدول رقم 2-2: 
مؤشرات اقتصادية مختارة

20162017

31.832.6تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(

2,418.52,575.3إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال(

2,587.82,565.6إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة )مليار ريال( )2010م=100(

125.8126.0معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

0.9-2.1معدل التضخم )أسعار المستهلك(

1,787.41,791.1إجمالي عرض النقود ن3 )مليار ريال(

10.469.95المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

40.9652.59متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

123.2122.2متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.59.6نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.590.4نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

145.7147.9صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار ريال(

2.11.8أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

19.520.4معدل كفاية رأسمال المصارف )معيار بازل2(

519.4691.5اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

333.7435.9اإليرادات النفطية )مليار ريال(

830.5930.0المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

238.5-311.1-عجز الميزانية العامة )مليار ريال(

9.3-12.9-نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

688.4831.9الصادرات السلعية *** )مليار ريال(

525.6504.4الواردات السلعية )سيف( )مليار ريال(

3.72.2-نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

89.457.1-الحساب الجاري )مليار ريال(

7,210.47,226.3مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

13.117.2نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

* حسب أرقام األوبك.
** أسعار الفائدة بين المصارف.

*** تشمل )الصادرات النفطية وغيرالنفطية(.

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء،�وزارة�المالية،�وزارة�الطاقة�والصناعة�والثروة�المعدنية،�هيئة�السوق�المالية،�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي.
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يليـه االسـتهاك التجـاري )48.3 مليـون ميجاوات/
االسـتهاك  ثـم  المئـة،  فـي   16.7 بنسـبة  سـاعة( 
)47.2مليـون  الثالثـة  المرتبـة  فـي  الصناعـي 
ثـم  المئـة،  فـي   16.4 بنسـبة  ميجاوات/سـاعة( 
ميجـاوات/ )38.4مليـون  الحكومـي  االسـتهاك 

سـاعة( بنسـبة 13.3 فـي المئـة.

وفي مجــــال الصناعـــــة، ساهمـــــت الصناعــــات 
باألسـعار  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  فـي  التحويليـة 
أي  المئـة  فـي   12.16 بنحـو  2017م  لعـام  الثابتـة 
 11.9 بنسـبة  مقارنـة  ريـال  مليـار   312 يقـارب  مـا 
أحـدث  وبنـاًء علـى  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي 
للمـدن  السـعودية  الهيئـة  الصـادرة عـن  البيانـات 
2017م  عـام  شـهد  التقنيـة،  ومناطـق  الصناعيـة 
والخدميـة  الصناعيـة  العقـود  عـدد  فـي  تطـورًا 
واللوجسـتية داخـل المـدن الصناعيـة التـي بلغـت 
حوالـي 6,161 عقـدًا بزيـادة نسـبتها 1.4 في المئة 

عـن العـام السـابق. 

والثـروة  والصناعـة  الطاقـة  وزارة  وأصـدرت 
صناعيـة  تراخيـص  2017م  عـام  فـي  المعدنيـة 
إلنشـاء 593 مصنعـاً جديـدًا في مختلف األنشـطة 
الصناعيـة برأسـمال بلـغ نحـو 14.5 مليـار ريـال، 
توفـر فـرص عمـل لمـا يقـارب 58.9 ألـف موظـف 
المشـاريع  تراخيـص  تصنيـف  ويظهـر  وعامـل. 
الصناعـي  نشـاطها  حسـب  2017م  فـي  الجديـدة 

ترخيصـاً   140 إصـدار  رأسـمالها،  وإجمالـي 
اآلالت  باسـتثناء  المشـكلة،  المعـادن  لصناعـة 
 1.8 نحـو  بلـغ  رأسـمال  بإجمالـي  والمعـدات، 
مليـار ريـال وهـو ما ُيشـكل نسـبة 12.5 فـي المئة 
 97 وإصـدار  التراخيـص،  رأسـمال  إجمالـي  مـن 
واللدائـن  المطـاط  منتجـات  لصناعـة  ترخيصـاً 
بإجمالـي رأسـمال بلـغ نحـو 1.2 مليـار ريـال وهـو 
مـا ُيشـكل نسـبة 8 في المئـة من إجمالي رأسـمال 

الصـادرة. الصناعيـة  التراخيـص 

وارتفـع العـدد اإلجمالي التراكمـي للمصانع القائمة 
بالمملكـة المرخصـة مـن وزارة الطاقـة والصناعـة 
ليصـل  2017م  عـام  نهايـة  فـي  المعدنيـة  والثـروة 
رأسـمال  بإجمالـي  منتجـاً،  مصنعـاً   7,930 إلـى 
بلـغ حوالـي 1,127.9 مليـار ريـال، توظـف مـا يزيـد 
عـن مليـون موظـف وعامـل. ويتضـح مـن تصنيـف 
الصناعـي  نشـاطها  حسـب  المنتجـة  المصانـع 
صناعـة  رأسـمال  إجمالـي  أن  رأسـمالها،  وإجمالـي 
لعـدد  الكيميائيـة  والمنتجـات  الكيميائيـة  المـواد 
وبنسـبة  ريـال  مليـار   577.6 بلـغ  مصنعـاً   771
المصانـع  رأسـمال  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   51.2
الكـوك  فحـم  صناعـة  تليهـا  بالمملكـة،  القائمـة 
والمنتجـات النفطيـة المكـررة بعـدد 153 مصنعـاً 
وبـرأس مـال بلـغ 104.4 مليـار ريـال وبنسـبة 9.3 

المصانـع. رأسـمال  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي 

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

المصدر:��الهيئة�العامة�لإلحصاء.

جدول رقم 3-2: 
إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غري النفطي )باألسعار الجارية( 

)مليون ريال(

20152016*2017
التغير %

2017

2,422,8802,322,7892,323,4300.03إجمالي العرض**

1,767,8471,797,1531,818,9831.21الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

554,305569,619576,0131.12الحكومي

1,213,5421,227,5341,242,9701.26الخاص

4.03-655,033525,637504,447إجمالي  الواردات

2,700,3602,532,2162,553,4310.84إجمالي الطلب

1,724,9461,660,0891,694,6222.08 االستهاك النهائي

736,139624,632630,9781.02الحكومي

988,8071,035,4571,063,6442.72الخاص

5.08-732,432629,736597,751اجمالي تكوين رأس المال

244,178242,391261,0577.70الصادرات غير النفطية 

189,901177,694193,4798.88الصادرات السلعية

54,27764,69767,5784.45صادرات الخدمات



27 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��االقتصاد�السعودي�

عرض النقود والنشاط المصرفي
سـجل عـرض النقـود )ن3( ارتفاعـاً فـي عـام 2017م 
نسـبته 0.2 فـي المئـة ليصـل إلـى 1791.1 مليـار 
فـي  المئـة  فـي   0.8 نسـبته  ارتفـاع  مقابـل  ريـال، 
العـام السـابق عندما بلـغ نحو 1787.4 مليـار ريال. 
بنسـبة  المصـارف  خـارج  المتـداول  النقـد  وارتفـع 
الزمنيـة  الودائـع  وانخفضـت  المئـة،  فـي  واحـد 
واالدخاريـة بنسـبة 8.9 فـي المئـة، بينمـا ارتفعـت 
فـي   13.1 بنسـبة  النقديـة  شـبه  األخـرى  الودائـع 
المئـة، وارتفعـت الودائع تحت الطلب بنسـبة 2.7 

فـي المئـة مقارنـة بعـام 2016م.

التجاريـة  المصـارف  موجـودات  إجمالـي  وارتفـع 
بنسـبة 2.2 فـي المئـة ليبلـغ نحـو 2305.8 مليـار 
بنحـو 2256.3  عـام 2017 مقارنـة  نهايـة  فـي  ريـال 
وسـجلت  السـابق.  العـام  نهايـة  فـي  ريـال  مليـار 
المئـة  فـي   0.1 نسـبته  نمـوًا  المصرفيـة  الودائـع 
لتبلـغ نحـو 1619.1 مليـار ريـال. وارتفـع رأسـمال 
فـي   6.3 بنسـبة  التجاريـة  المصـارف  واحتياطيـات 
وارتفعـت  ريـال،  مليـار   317.6 نحـو  ليبلـغ  المئـة 
 43.7 نحـو  لتبلـغ  المئـة  فـي   8.2 بنسـبة  األربـاح 
مليـار ريـال. وانخفـض االئتمان المصرفـي الممنوح 
للقطاعيـن الخـاص والعـام بنسـبة واحـد فـي المئة 
متوسـط  وبلـغ  ريـال،  مليـار   1386.5 نحـو  ليبلـغ 
معـدل كفايـة رأس المـال )معيـار بـازل( 20.4 فـي 
المئـة فـي نهاية عام 2017م مقارنــة بنحـو 19.5 في 

المئـة فـي نهايـة العـام السابــق.

قطاع الت�أمي
التأميـن فـي المملكـة  بلـغ مسـتوى عمـق سـوق 
)إجمالـي أقسـاط التأميـن المكتتـب بها إلـى إجمالي 
فـي   1.4 حوالـي  2017م  عـام  فـي  المحلـي(  الناتـج 
العـام  فـي  المئـة  فـي   1.5 بنسـبة  مقارنـة  المئـة 
السـابق. كمـا بلغ صافي األقسـاط )إجمالي أقسـاط 
نحـو  التأميـن(  إعـادة  حصـة  خصـم  بعـد  التأميـن 
30.8 مليـار ريـال، وبلغـت نسـبة صافـي األقسـاط 
مـن إجمالـي األقسـاط المكتتب بهـا 84.5 في المئة 
مقارنـة بنسـبة 83.7 فـي المئـة فـي العـام السـابق.

سوق األسهم المحلية
المحليـة  األسـهم  ألسـعار  العـام  المؤشـر  سـجل 
ليبلـغ  المئـة  فـي   0.2 نسـبته  سـنوياً  ارتفاعـاً 
وارتفعـت  2017م.  عـام  بنهايـة  نقطـة   7,226.3
القيمـة السـوقية لألسـهم المصـدرة فـي نهايـة عام 
مقارنـة  ريـال  مليـار   1,689.6 إلـى  لتصـل  2017م 

بنحـو 1,682 مليـار ريـال فـي نهايـة العـام السـابق، 
أي بارتفـاع نسـبته 0.5 فـي المئـة. وانخفـض عـدد 
األسـهم المتداولـة فـي عـام 2017م بنسـبة 35.1 
فـي المئـة ليبلـغ 44.0 مليـار سـهم بقيمـة بلغـت 

ريـال. مليـار   836.3 نحـو 

المالية العامة
مـن أجـل رفـع مسـتوى الشـفافّية واإلفصـاح المالـي 
وزارة  بـدأت  للميزانيـة،  العامـة  الماليـة  وحوكمـة 
فـي  الميزانيـة  ألداء  ربعيـة  تقاريـر  بإصـدار  الماليـة 
لإليـرادات  الصـادرة  البيانـات  وتشـير  2017م.  عـام 
والمصروفـات الفعلية للعام المالـي 1439/1438هـ 
)2017م( إلـى ارتفـاع اإليرادات الفعلية بنسـبة 33.1 
مقارنـة  ريـال  مليـار   691.5 نحـو  لتبلـغ  المئـة  فـي 
فـي عـام 2016م. وارتفـاع  ريـال  بنحـو 519.4 مليـار 
لتبلـغ  المئـة  فـي   12 بنسـبة  الفعليـة  المصروفـات 
نحـو 930 مليـار ريـال مقارنـة بنحـو 830.5 مليار ريال 
بنسـبة  الفعلـي  العجـز  وانخفـض  عـام 2016م.  فـي 
23.3 فـي المئـة ليبلـغ نحو 238.5 مليـار ريال مقارنة 
بعجـز فعلـي بلغ 311.1 مليـار ريال في عـام 2016م.

الحساب الجاري والتجارة الخارجية
إلـى  المملكـة  مدفوعـات  ميـزان  تقديـرات  تشـير 
الجـاري فـي عـام 2017م،  الحسـاب  تحسـن وضـع 
بلـغ 57.1 مليـار ريـال، أي مـا  حيـث حقـق فائضـاً 
المحلـي  الناتـج  مـن  المئـة  فـي   2.2 نحـو  ُيشـكل 
اإلجمالـي. وتشـير األرقـام األوليـة للتجـارة الخارجيـة 
السـلعية  التجـارة  حجـم  ارتفـاع  إلـى  2017م  لعـام 
بالعـام  مقارنـة  المئـة  فـي   10.1 بنسـبة  للمملكـة 
ريـال. ويعـود  نحـو 1,336.3مليـار  ليبلـغ  السـابق 
إلـى ارتفـاع قيمـة إجمالـي الصـادرات بنسـبة  ذلـك 
20.8 فـي المئـة لتبلغ نحـو 831.9 مليار ريال، على 
الرغـم مـن تراجـع قيمـة إجمالـي الـواردات بنسـبة 

4.0 فـي المئـة لتبلـغ نحـو 504.4 مليـار ريـال.

التجارة واالست�ثمار
واصـل قطـاع التجـارة تحقيـق معـدالت نمـو إيجابيـة، 
عـام  خـال  واالسـتثمار  التجـارة  وزارة  أصـدرت  حيـث 
2017م سـجات تجارية إلنشـاء 13,102 شركة جديدة 
متنوعـة مقارنـة بعدد 12,341 شـركة ُأنشـئت في عام 

2016م، أي ارتفـاع نسـبته 6.2 فـي المئـة.

حتـى  للشـركات  التجاريـة  السـجات  عـدد  بلـغ  و 
توزعـت  سـجل  ألـف   141 نحـو  2017م  عـام  نهايـة 
علـى مختلـف مناطـق المملكـة بنسـب متفاوتـة، 

وكان النصيـب األكبـر لمنطقـة الريـاض بنسـبة 40 
فـي المئـة، تلتهـا منطقة مكـة المكرمة بنسـبة 26 
فـي المئـة، ثـم المنطقـة الشـرقية بنسـبة 20 فـي 
المئـة، وذلـك مـن إجمالي عـدد السـجات التجارية 
يخـص  وفيمـا  2017م.  عـام  نهايـة  حتـى  للشـركات 
االسـتثمار األجنبي، بلـغ عدد المنشـآت المرخصة 
 7,911 لاسـتثمار  العامـة  الهيئـة  مظلـة  تحـت 
منشـاة مرخصـة مـع نهايـة عـام 2017 م وبإجمالـي 
تمويـل بلـغ 668.3 مليار ريـال، منها 5,360 رخصة 
لقطـاع الخدمـات و1,987 للقطـاع الصناعي و173 

للقطـاع التجـاري.

السياحة
تشـير البيانـات األوليـة الصـادرة عـن الهيئـة العامة 
للسـياحة والتـراث الوطني إلى ارتفـاع الناتج المحلي 
المئـة  بنسـبة 3.6 فـي  السـياحة  اإلجمالـي لقطـاع 
ليبلـغ  السـابق  بالعـام  مقارنـة  2017م  عـام  خـال 
فـي  ريـال، وبلغـت نسـبة مسـاهمته  97.5 مليـار 
)القيمـة  النفطـي  غيـر  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج 
المضافـة( 4.9 فـي المئـة فـي عـام 2017م، وذلـك 

لعـام 2017م. الهيئـة  توقعـات  حسـب 

السـياحية  الرحـات  علـى  اإلنفـاق  حجـم  وبلـغ 
المحليـة فـي عـام 2017م حوالـي 47.9 مليـار ريـال 
مقابـل 55.4 مليـار ريـال فـي عـام 2016م، مسـجاً 
انخفاضـاً نسـبته 13.6 فـي المئـة. وُيعـزى ذلـك إلى 
انخفـاض اإلنفـاق علـى التسـوق وقضـاء العطـات، 
الدينيـة،  واألغـراض  واألصدقـاء،  األقـارب  وزيـارة 
واألغـراض األخـرى، واألعمال بنسـبة 19 فـي المئة 
و14 فـي المئـة و7 في المئـة و9.5 في المئة وواحد 

فـي المئـة علـى التوالـي مقارنـة بالعـام السـابق.

السـياحية  الرحـات  علـى  اإلنفـاق  حجـم  وارتفـع 
الوافـدة فـي عـام 2017م بنسـبة 4.7 فـي المئـة 
ليبلـغ 97.8 مليـار ريـال مقارنـة بنحـو 93.4 مليار 
ريـال فـي العـام السـابق. وفـي المقابـل بلـغ حجـم 
فـي  المغـادرة  السـياحية  الرحـات  علـى  اإلنفـاق 
عـام 2017م نحـو 78 مليـار ريـال مقارنـة بنحو 97 
مليـار ريـال فـي عـام 2016م، أي بانخفاض نسـبته 

20 فـي المئـة.

فـي  المملكـة  فـي  العاملـة  الفنـادق  عـدد  وارتفـع 
مـن  فندقـاً   2,231 إلـى  ليصـل  2017م  عـام  نهايـة 
مختلـف الدرجـات. وبلـغ عـدد الوحـدات السـكنية 
المفروشـة فـي المملكة فـي نهاية عـام 2017م نحو 
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4,868 وحـدة سـكنية توزعـت علـى مختلـف مـدن 
األكبـر  النصيـب  وكان  متفاوتـة،  بنسـب  المملكـة 
المئـة  فـي   28.3 بنسـبة  الريـاض  لمنطقـة  فيهـا 
المكرمـة  مكـة  منطقـة  تلتهـا  وحـدة(،   1,379(

وحـدة(.  1,094( المئـة  فـي   22.5 بنسـبة 

القطاعـات  فـي  المباشـرة  الوظائـف  عـدد  وبلـغ 
السـياحية الرئيسـة فـي المملكـة بحسـب تقديرات 
حوالـي  الوطنـي  والتـراث  للسـياحة  العامـة  الهيئـة 
993.9 ألـف وظيفـة فـي عام 2017م بارتفاع نسـبته 
6.1 فـي المئـة مقارنة بالعـام السـابق البالغ 936.8 
القطاعـات  علـى  موزعـة  مباشـرة  وظيفـة  ألـف 
نسـبة  وبلغـت  )جـدول 4-2(.  الفرعيـة  السـياحية 
السـعودة فـي تلـك الوظائف حوالـي 28.5 في المئة 
فـي عـام 2017م مقارنـة بنسـبة 28.1 فـي المئة في 

العـام السـابق.

وتشـير تقديـرات الهيئـة العامـة للسـياحة والتراث 
الوطنـي إلـى قدرة قطـاع السـياحة على توفيـر عدٍد 
القطاعـات  فـي  المباشـرة  الوظائـف  مـن  متزايـٍد 
العمـل  فـرص  علـى  عـاوة  الفرعيـة،  السـياحية 
السـياحي  النشـاط  يحفزهـا  التـي  المباشـرة،  غيـر 
فـي القطاعـات االقتصاديـة األخـرى المتداخلـة مـع 
القطـاع السـياحي، باإلضافـة إلـى فرص العمـل التي 
مـن الممكـن اسـتحداثها فـي فتـرات الحقـة نتيجـة 
القطاعـات  جميـع  فـي  االقتصاديـة  اإلنفـاق  دورة 
بالتنميـة السـياحية، حيـث يتوقـع أن  ذات الصلـة 
وظيفـة  مليـون   1.6 نحـو  السـياحة  قطـاع  يوفـر 
مباشـرة وغيـر مباشـرة فـي عـام 2018م، وحوالـي 

2.1 مليـون وظيفـة مباشـرة وغير مباشـرة في عام 
مليـون   2.9 حوالـي  يوفـر  أن  يتوقـع  كمـا  2023م. 
عـام 2028م  فـي  وظيفـة مباشـرة وغيـر مباشـرة 

.)5-2 )جـدول 

الزراعة والمياه والروة الحيوانية

المياه
بنـاًء علـى أحـدث البيانـات المتوفـرة قامـت الدولـة 
بإنشـاء عـددًا مـن محطـات التحليـة العاملـة بلـغ 
عددها 29 محطة تنتشـر على السـاحلين الشرقي 
المؤسسـة  إنتـاج  بلـغ  وقـد  للمملكـة.  والغربـي 
العامـة لتحليـة الميـاه المالحـة مـن الميـاه المحاة 
متـر  مليـون   1,377.1 نحـو  2016م  عـام  خـال 
مكعـب مقابـل 1,292.2 مليـون متـر مكعـب فـي 
العـام السـابق، أي بمتوسـط إنتـاج يومـي بلـغ نحـو 
3,762.5 ألـف متـر مكعـب مقابـل 3,540.1 ألـف 
وبلغـت  السـابق.  العـام  فـي  يوميـاً  مكعـب  متـر 
كميـات الطاقة الكهربائية من محطات المؤسسـة 
لعـام 1438/1437هــ )2016م( حوالـي 42 مليون 

ميجاوات/سـاعة. 

وتشـير بيانـات وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة لعـام 
2017م إلـى بلـوغ كميـة اسـتهاك المناطـق لمياه 
المصـادر  جميـع  مـن  2017م  العـام  فـي  الشـرب 
مكعـب،  متـر  مليـار  ثاثـة  جوفيـة(  )تحليـة، 
تسـتحوذ منطقـة الريـاض علـى 34 بالمئـة منهـا، 
ثـم منطقـة مكـة المكرمـة بحوالـي 24 بالمئـة، ثـم 
بالمئـة. واسـتقر  بحوالـي 22  الشـرقية  المنطقـة 

وخرسـانية،  )جوفيـة،  المنفـذة  السـدود  عـدد 
وترابيـة( فـي أنحـاء المملكـة فـي نهايـة عـام 2017م 
السـابق  العـام  نهايـة  فـي  عددهـا  نفـس  عنـد 
نحـو  بلغـت  تخزينيـة  وبطاقـة  سـدًا   508 والبالـغ 
2.25 مليـار متـر مكعـب. واسـتقر عـدد محطـات 
معالجـة الصـرف الصحـي العاملـة حتـى نهايـة عـام 
2017م عنـد نفـس عددهـا في نهاية العام السـابق 
والبالـغ 92 محطـة. وبلـغ إجمالـي أطـوال شـبكات 
متـر  كيلـو  ألـف   40.9 حوالـي  الصحـي  الصـرف 
المنزليـة  التوصيـات  عـدد  إجمالـي  وبلـغ  طولـي. 
الخاصـة بالصـرف الصحـي 1.3 مليـون توصيلة وهو 

نفـس عددهـا فـي نهايـة العـام السـابق.

اإلنتاج النباتي 
اسـتنادًا ألحـدث التقديـرات الصـادرة عـن الهيئة 
كميـة  بلغـت  2016م،  لعـام  لإلحصـاء  العامـة 
اإلنتـاج النباتـي نحـو 15.9 مليون طـن. وبتفصيل 
حوالـي  األعـاف  إنتـاج  بلـغ  فقـد  النباتـي  اإلنتـاج 
10.8 مليـون طـن، وإنتـاج الخضـروات نحـو 1.9 
مليـون   1.8 نحـو  الحبـوب  وإنتـاج  طـن،  مليـون 
طـن، وإنتـاج الفواكه قرابة 1.4 مليـون طن. كما 
بلغـت المسـاحة المزروعـة مـن األعـاف 501.2 
ألـف هكتـار بنسـبة 47.8 فـي المئـة مـن إجمالـي 
وللحبـوب  المملكـة،  فـي  الزراعيـة  المسـاحة 
المئـة،  فـي   30.7 بنسـبة  هكتـار  ألـف   321.2
وللفواكـه 145.2 ألـف هكتـار بنسـبة 13.9 فـي 
هكتـار  ألـف   80.1 للخضـروات  وأخيـرًا  المئـة، 

بنسـبة 7.6 فـي المئـة. 

* يشمل قطاع نقل المسافرين على 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 4-2: 
الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

2017**2016القطاع الفرعي

129,555137,458مجموع اإليواء

442,132469,103المطاعم والمقاهي

41,46143,990وكاالت السفر والسياحة

172,065182,561خدمات  نقل المسافرين*

151,545160,790الخدمات الترفيهية

936,758993,901المجموع

28.128.5نسبة السعودة )٪(

المصدر:�مركز�ماس،�الهيئة�العامة�للسياحة�والتراث�الوطني.

 جدول رقم 5-2: 
الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة )ألف وظيفة(

20232028

1,4181,906وظائف مباشرة

709953وظائف غير مباشرة

2,1272,859المجموع
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الهيئـة  عـن  الصـادرة  البيانـات  أحـدث  وحسـب 
العامـة لإلحصـاء ووزارة البيئـة والميـاه والزراعـة 
فقـد بلـغ عـدد النخيل المثمـرة بالمملكـة بنهاية 
وبلغـت  نخلـة.  مليـون   22.7 نحـو  2015م  عـام 
صـادرات المملكـة مـن التمور خال عـام 2015م 
 136.8 بنحـو  مقارنـة  طـن  ألـف   127.5 حوالـي 
ألـف طـن فـي العـام السـابق أي بانخفاض نسـبته 

7.3 فـي المئـة.

اإلنتاج الحيواني
الهيئـة  عـن  الصـادرة  اإلحصـاءات  ألحـدث  وفقـاً 
العامـة لإلحصـاء، فقد قـدرت الثـروة الحيوانية في 
المملكـة مـن )اإلبـل، والضـأن، والماعـز، واألبقار، 
والدواجـن( فـي عـام 2016م بحوالـي 65.6 مليـون 
أحـدث  أشـارت  األلبـان،  إنتـاج  مجـال  وفـي  رأس. 
والميـاه  البيئـة  ووزارة  عـن  الصـادرة  اإلحصـاءات 
المتخصصـة  المشـاريع  إنتـاج  أن  إلـى  والزراعـة 

خـال عـام 2015م بلـغ نحـو 2,155 ألـف طـن.

النقل واالتصاالت
فـي  واالتصـاالت  والتخزيـن  النقـل  نشـاط  سـاهم 
لعـام  الثابتـة  باألسـعار  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج 
2017م بحوالـي 5.92 فـي المئـة أي ما يقارب 151.9 
مليـار ريـال مقارنـة بنسـبة 5.74 فـي المئة فـي العام 
المحلـي  الناتـج  فـي  مسـاهمته  وكانـت  السـابق. 
اإلجمالـي باألسـعار الجاريـة لعـام 2017م بحوالي 6.4 
فـي المئـة أي مـا يقـارب 165.1 مليـار ريـال مقارنـة 

بنسـبة بلغـت 6.6 فـي المئـة فـي العـام السـابق.

النقل
بيـن  المسـافرين  )تشـمل  النقـل  حركـة  سـجلت 
مـدن المملكـة ومع الـدول األخرى بواسـطة النقل 
الجـوي، والبـري، والبحـري( ارتفاعاً نسـبته 9.1 في 
المئـة خال عـام 2017م مقابل نمو نسـبته 3.5 في 
المئـة خـال العام السـابق، حيـث بلغ عـدد الركاب 
المسـافرين حوالـي 103مليـون راكـب مقابل 94.4 
مليـون راكـب في العام السـابق بارتفـاع مقداره 8.6 

مليـون راكب. )جـدول 6-2(.

وأنجـزت وزارة النقل العديد من المشـاريع الحيوية 
مـن  كـم   3220 إنجـاز  شـملت  2017م،  عـام  فـي 
الطـرق، منهـا 176.5 كـم مـن الطـرق السـريعة، 
و815 كـم مـن الطـرق المزدوجـة، و1,580.5 كم 
من الطــــرق المنفــــردة، و33.5 كم من الطـــرق 
واحـد.  ونفـق  تقاطـع،  و35  القائمـة،  المزدوجـة 
التـي  الخدمـات  مسـتوى  تحسـين  ألهميـة  ونظـرًا 
للمشـاريع  ومـا  الطـرق  لمرتـادي  الـوزارة  تقدمهـا 
للمحافظـة  أثـر كبيـر وملمـوس  التشـغيلية مـن 
علـى البنيـة التحتيـة، فقـد قامـت الـوزارة بفحـص 
وتقييـم 3,974 جسـرًا وإعـادة وتأهيـل 15 جسـرًا 

وفتـح طـرق ترابيـة جديـدة بطـول 980 كـم.

وحسـب البيانـات والمعلومات الصـادرة عن الهيئة 
العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض لعـام 2017م، فقـد 
بلغـت نسـبة اإلنجاز في مشـروع قطـار الرياض 68 
الزمنـي  الجـدول  مـع  ينسـجم  مـا  المئـة وهـو  فـي 
لتنفيـذ المشـروع. ويجـري العمـل فـي أكثـر مـن 

القطـار  شـبكة  مسـارات  كافـة  علـى  موقعـاً   250
السـت فـي مختلـف أرجـاء المدينـة بطـول إجمالـي 

يبلـغ 176 كـم، وتضـم 85 محطـة.

أشـارت  فقـد  الحديديـة،  بالخطـوط  يتعلـق  وفيمـا 
عـــن  الصـــــادرة  والمعلومـــات  البيانـــــات  أحـــدث 
نقـل  مشـروع  أن  العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق 
الســــكة الحديديـة )الشـمال-الجنوب( بـدأ فـي نقـل 
معـادن الفوسـفات منـذ مايـو 2011م، والبوكسـايت 
مايـو  فـي  المصهـور  والكبريـت  2014م،  مايـو  منـذ 
2017م، وحامـض الفوسـفوريك فـي يونيـة 2017م، 
المعـادن منـذ  نقلـه مـن  تـم  مـا  إجمالـي  بلـغ  حيـث 
عـام 2011م حتـى نهايـة عـام 2017م نحـو 27 مليـون 
طـن، وتنقـل قطـارات المعـادن مـا يعادل اسـتيعاب 
مـا بيـن 28 ألـف إلـى 30 ألـف شـاحنة شـهرياً. ومـن 
جانـب آخـر، دشـنت الشـركة السـعودية للخطـوط 
بالقطـارات  الـركاب  نقـل  خدمـة  )سـار(  الحديديـة 
الريـاض  مـن  كٍل  فـي  محطاتهـا  بيـن  تجـاري  بشـكل 
والمجمعـة والقصيـم وحائـل فـي عـام 2017م، وقـد 
نقلـت قطـارات الركاب نحو 183 ألـف راكب، وتمتلك 
نحـو  أطوالهـا  تبلـغ  حديديـة  خطـوط  )سـار(  شـركة 
4,975 كـم، منهـا 750 كم لقطار الشـمال-الجنوب، 
و733 كـم لخـط قطـار الدمـام الريـاض وكذلـك 450 
يربـط  الـذي  السـريع  الحرميـن  لقطـار  كـم مـزدوج 

المنـورة. بالمدينـة  المكرمـة  مكـة 

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

 جدول رقم 6-2: 
 حركة نقل المسافري�ن والبضائع بأنواعها

نــوع النــقل

20162017

عدد المسافرين
)مليون�مسافر(

عدد المسافرين
)مليون�مسافر(

85.391.8النقل الجوي 

7.89.8النقل البري

1.31.5الخطوط الحديدية

6.25.4النقل بين المدن

---0.3النقل الدولي

1.21.3النقل البحري

94.4103.0اإلجمـــالـي
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وحسـب أحـدث البيانـات والمعلومـات الصـادرة عـن 
الهيئـة العامـة للطيران المدني، بلغ عـدد المطارات 
أربعـة  منهـا  مطـارًا،   27 المملكـة  فـي  العاملـة 
مطـارات دوليـة، وعشـرة مطـارات إقليميـة، وثاثـة 
بمسـتجدات  يتعلـق  وفيمـا  محليـاً.  مطـارًا  عشـر 
مشـروع تطويـر مطـار الملـك عبـد العزيـز الدولـي 
فـي محافظـة جـدة فيتوقـع أن يتم االنتهاء مـن تنفيذ 
فـي  األولـى  للمرحلـة  الكامـل  والتشـغيل  المشـروع 
عام 2018م. ووصلت نسـبة اإلنجـاز حتى نهاية 2017 
إلـى نحـو 88 بالمئـة. وبلـغ عـدد التراخيـص للناقات 
الجويـة  الخطـوط  وهـي:  جويـة  ناقـات   5 الوطنيـة 
الخليجيـة  السـعودية  نـاس،  طيـران  السـعودية، 
للطيـران، نسـما للطيـران باإلضافة إلى طيـران أديل 

الحاصلـة علـى ترخيـص فـي عـام 2017م. 

االتصاالت وتقنية المعلومات
الرقمـي«  للتحـول  الوطنيـة  تـم تشـكيل »اللجنـة 
العـام  فـي  الرقمـي«  التحـول  »وحـدة  وتأسـيس 
المنصـرم فـي وزارة االتصاالت وتقنيـة المعلومات 
مـا  أبـرز  ومـن   ،2030 المملكـة  رؤيـة  لتحقيـق 
الرقميـة  الحكومـة  منظومـة  تطويـر  إنجـازه:  تـم 
فـي  الحكوميـة  للجهـات  تقدمهـا  التـي  والخدمـات 
الحكومـة  مشـروع  إطـاق  خـال  مـن  المملكـة 
المعاييـر  مـع  يتوافـق  والـذي   2020 الرقميـة 
فـي  المملكـة  ترتيـب  تحسـين  ويدعـم  العالميـة 
اإللكترونيـة،  للحكومـة  المتحـدة  األمـم  مؤشـر 
الخدمـات  وكفـاءة  المسـتخدم  تجربـة  وتحسـين 
البوابـة  اسـتخدام  تعزيـز  خـال  مـن  الرقميـة 
الوطنيـة للتعامـات اإللكترونيـة، كبوابـة موحـدة 
لـكل الخدمـات الحكوميـة بالتكامـل مـع المنصـات 
القطاعيـــــة، وإطاق منصـــــة »فكــــرتك« وهي 

منصـة تعنـي بمشـاركة وتفاعـل الجمهـور لجمـع 
باسـتخدام  التحديـات  لحـل  والمشـاريع  األفـكار 

الرقميـة. الحلـول 

 وبلـغ عـدد الخطـوط العاملـة للهاتـف الثابـت في 
المملكـة بنهايـة عـام 2017م حوالـي 3.5 مليـون 
سـكني  خـط  مليـون   1.9 حوالـي  منهـا  خـط، 
تمثـل نحـو 52 فـي المئـة مـن إجمالـي الخطـوط 
العاملـة، وتبلغ نسـبة االنتشـار للمسـاكن 31.6 
فـي المئـة. وبلـغ عـدد االشـتراكات فـي خدمـات 
اشـتراك  مليـون   40.2 المتنقلـة  االتصـاالت 
نسـبة  انخفضـت  حيـث  2017م،  عـام  بنهايـة 
علـى  المتنقلـة  االتصـاالت  لخدمـات  االنتشـار 
مسـتوى السـكان إلـى 126.7 فـي المئـة. وتمثـل 
العظمـى  الغالبيـة  الدفـع  مسـبقة  االشـتراكات 

المئـة. فـي   74.8 تتجـاوز  بنسـبة 

النطـاق  خدمـات  فـي  االشـتراكات  عـدد  بلـغ  كمـا 
التـي  الثابتـة  االتصـاالت  شـبكات  عبـر  العريـض 
 ،)DSL( الرقميـة  المشـتركين  خطـوط  تشـمل 
إلـى  باإلضافـة  الثابتـة،  الاسـلكية  والتوصيـات 
األليـاف البصريـة والخطـوط السـلكية األخـرى إلـى 
2017م  عـام  بنهايـة  اشـتراك  مليـون   2.5 حوالـي 
بنسـبة انتشـار على مسـتوى المسـاكن تقدر بنحو 
33.6 فـي المئـة. فـي حيـن بلـغ عـدد االشـتراكات 
شـبكات  عبـر  العريـض  النطـاق  خدمـات  فـي 
االتصـاالت المتنقلـة حوالـي 29.7 مليـون اشـتراك 
بنهايـة عام 2017م. ووصلت نسـبة انتشـار خدمات 
النطـاق العريض عبر شـبكات االتصـاالت المتنقلة 
المئـة  فـي   93.5 حوالـي  إلـى  للسـكان  بالنسـبة 

.)7-2 )الجـدول 

المملكـة  فـي  اإلنترنـت  انتشـار  نسـبة  وزادت 
مـن  الماضيـة  السـنوات  خـال  عاليـة  بمعـدالت 
إلـى  2014م  عـام  نهايـة  فـي  المئـة  فـي   64 حوالـي 
حوالـي 82 فـي المئـة فـي نهايـة عـام 2017م. ويقدر 
بحوالـي  المملكـة  فـي  اإلنترنـت  مسـتخدمي  عـدد 
زيـادة  أسـباب  وتعـزى  مسـتخدم.  مليـون   26
نسـبة انتشـار اإلنترنـت والنطـاق العريـض مؤخـرًا 
بقنـوات  الكبيـر  واالرتبـاط  االسـتخدام  زيـادة  إلـى 
بحسـب  المحتـوى  وقنـوات  االجتماعـي،  التواصـل 

األنترنـت. عبـر  األلعـاب  إلـى  إضافـة  الطلـب، 

إجماليـة  إيـرادات  االتصـاالت  شـركات  وحققـت 
 71 بلغـت  المملكـة  فـي  عملياتهـا  مـن  مباشـرة 
العـام  ريـال فـي عـام 2017م منخفضـة عـن  مليـار 
الماضـي بنسـبة 3.7 فـي المئـة، وبلغ حجـم اإلنفاق 
علـى االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات فـي المملكـة 
136 مليـار ريـال فـي عـام 2017م أي بنمـو نسـبته 
اإلنفـاق  ويمثـل  2016م.  عـام  عـن  المئـة  فـي   4.6
علـى االتصـاالت 65 فـي المئـة مـن إجمالـي اإلنفـاق 
بيانـي  )رسـم  المعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت  علـى 

.)1-2 رقـم 
 

الربيد السعودي
بلـغ إجمالـي عـدد المكاتـب البريديـة فـي المملكـة 
بنهايـة عـام 2017م 590 مكتبـاً، وبلغ عدد الوكاالت 
البريديـة 56 وكالة، كما بلغ إجمالي عدد الصناديق 
إجمالـي  وبلـغ  صنـدوق،  ألـف   623.5 البريديـة 
لألفـراد  الوطنـي  العنـوان  فـي  المسـجلين  عـدد 
عـدد  إجمالـي  وبلـغ  مسـجل،  مليـون   2.5 حوالـي 
المسـجلين فـي العنـوان الوطنـي لقطـاع األعمـال 
مؤسسـة  وتهـدف  مسـجل.  مليـون   1.2 حوالـي 

* :  تقديرات وتحليالت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2017م.

المصدر:�هيئة�االتصاالت�وتقنية�المعلومات.

 جدول رقم 7-2: 
خدمات االتصاالت حسب المناطق لعام 2017م*

)باأللف(  

اشتراكات االتصاالت 
الثابتة

اشتراكات النطاق 
العريض ) الثابت (

اجمالي االشتراكاتاجمالي االشتراكاتالمنطقة

1,040639الرياض

970297مكة المكرمة

13065المدينة المنورة 

15636القصيم 

753359المنطقة الشرقية

203181عسير

6367تبوك

4271حائل

1937الحدود الشمالية 

5224جازان

2926نجران

3560الباحة 

2525الجوف

3,5171,886إجمالي المملكة

المصدر: هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات.

رسم بياني رقم 1-2: 
إي�رادات قطاع خدمات االتصاالت

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014 2015 2016 2017

ل
ريا

ار 
لي

م



31 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��االقتصاد�السعودي�

البريـد السـعودي إلـى التحـول للعمل على أسـس 
بيـن  الصاحيـات  فـي  الفصـل  خـال  مـن  تجاريـة 
الُمشـغل ومنظـم السـوق البريـدي، وإيجـاد بيئـة 
اإلنتاجيـة  وزيـادة  اإلبـداع،  علـى  تشـجع  تنافسـية 
وخفـض التكاليـف ودعـم اإليـرادات غيـر النفطيـة 
البريـد  هيئـة  إنشـاء  خـال  مـن  وذلـك  للدولـة، 
وشـركة البريـد القابضة والشـركات التابعـة. كما تم 
اسـتحداث منتجـات جديدة مثـل البريـد اإللكتروني 
الحكومـي »موثـوق«، وخدمـات إلكترونيـة كخدمـة 

البريديـة. الطـرود  مكانـي، وخدمـة محطـات 

التعليم والصحة والخدمات االجتماعية

التعليم العام
سـجل إجمالـي عـدد طلبـة وطالبـات التعليـم العام 
 5.85 نحـو  2017/2016م  الدراسـي  العـام  خـال 
المعلميـن  عـدد  وبلـغ  وطالبـة.  طالـب  مليـون 
العـام  التعليـم  مراحـل  جميـع  فـي  والمعلمـات 
ابتدائـي،  األطفـال،  ريـاض  المراحـل:  )تشـمل 
ومتوسـط، وثانـوي، تعليـم كبـار، وتربيـة خاصـة( 
نحـو 512.5 ألـف معلـم ومعلمـة، فيمـا بلـغ عـدد 
حوالـي  منهـا  مدرسـة  ألـف   36.3 نحـو  المـدارس 
فـي   54 نحـو  ُتشـكل  للبنـات  مدرسـة  ألـف   19.6

المـدارس. عـدد  إجمالـي  مـن  المئـة 

التعليم العالي
مؤسسـات  فـي  المسـجلين  الطلبـة  عـدد  سـجل 
الدراسـي  للعـام  المملكـة  فـي  العالـي  التعليـم 
وطالبـة.  طالـب  مليـون   1.7 نحـو  2017/2016م 
مؤسسـات  بمختلـف  المسـتجدين  عـدد  وبلـغ 
التعليـم العالـي نحـو 423.3 ألـف طالـب وطالبـة، 
منهـم نحـو 309.5 ألـف طالـب وطالبـة فـي مرحلـة 
البكالوريـوس بلغـت نسـبتهم نحـو 73.1 فـي المئة 
مـن إجمالـي عـدد الطلبـة المسـتجدين، وشـكلت 
نسـبة الطـاب المسـتجدين نحـو 56.1 فـي المئـة 
مـن إجمالـي عـدد الطلبـة والطالبـات المسـتجدين 
المسـتجدات  الطالبـات  نسـبة  شـكلت  حيـن  فـي 
نحـو 43.9 فـي المئة. وبلـغ إجمالي عـدد الخريجين 
المملكـة  فـي  العالـي  التعليـم  مراحـل  جميـع  فـي 
نحـو 219.1 ألـف خريـج وخريجـة فـي العام الدراسـي 
خريجـة  ألـف   116.4 نحـو  منهـم  2017/2016م، 
المئـة مـن إجمالـي عـدد  ُتشـكلن حوالـي 53.1 فـي 
الخريجيـن. وبلغ إجمالي عـدد أعضاء هيئة التدريس 
فـي مؤسسـات التعليـم العالي في المملكـة في العام 
عضـو،  ألـف  نحـو83.9  2017/2016م  الدراسـي 

وبلـغ عـدد الجامعـات فـي المملكـة فـي نهايـة العـام 
الدراسـي 2017/2016م 38 جامعـة منها 28 جامعة 
كليـة،   571 تحـوي  أهليـة  جامعـات  و10  حكوميـة 
الطلبـة  عـدد  ووصـل  مسـتقلة.  أهليـة  كليـة  و42 
والطالبـات الذيـن يتلقـون تعليمهـم فـي الخـارج فـي 
139.9ألـف  نحـو  2017/2016م  الدراسـي  العـام 
منهـم  المبتعثيـن  نسـبة  شـكلت  وطالبـة،  طالـب 
يدرسـون  ممـن  الباقيـة  والنسـبة  المئـة  فـي   83.2

الخـاص. علـى حسـابهم 

التدريب التقني والمهني واإلداري
كليـات  فـي  المتدربيـن  عـدد  إجمالـي  وصـل 
التقنـي  للتدريـب  العامـة  المؤسسـة  ومعاهـد 
2017/2016م  الدراسـي  العـام  فـي  والمهنـي 
تعليمهـم  يتلقـون  متـدرب،  ألـف   181.4 نحـو 
وتدريبهـم فـي 209 كليـة ومعهـد. وبلـغ إجمالـي 
المؤسسـة  فـي  التدريـس  هيئـة  أعضـاء  عـدد 
 10.7 نحـو  والمهنـي  التقنـي  للتدريـب  العامـة 
ألـف عضـو، وبلـغ عـدد المتدربيـن ضمـن برامـج 
التدريـب األهلـي الـذي تشـرف عليـه المؤسسـة 
ألـف   224.9 والمهنـي  التقنـي  للتدريـب  العامـة 

العـام. نفـس  فـي  ومتدربـة  متـدرب 

واستمــــر معهــــــد اإلدارة العـــــامة في برامجـــه 
المهنـي  بالمسـتوى  لارتقـاء  الهادفـة  التدريبيـة 
لموظفـي القطـاع الحكومـي فـي المملكـة. ففي عام 
2017/2016م، أنجـز المعهـد عـددًا مـن الدورات 
األعمـال،  ومركـز  والخاصـة،  العامـة،  التدريبيـة 
واللقـاءات  والنـدوات  التطبيقيـة  والحلقـات 
والمؤتمـرات فـي المركـز الرئيس بالريـاض وفروعه 
فـي الدمـام وجـدة وأبهـا والفرعيـن النسـويين فـي 
الريـاض والدمام. وبلغ عدد المتدربين المشـاركين 
مشـارك  ألـف   79.9 نحـو  األنشـطة  هـذه  فـي 
البرامـج  مـن  الخريجيـن  عـدد  وبلـغ  ومتـدرب. 
اإلعداديـة المنفـذة 1,078 خريجـاً وخريجـة. وبلـغ 
 884 المعهـد  فـي  التدريـب  هيئـة  أعضـاء  عـدد 
عضـوًا منهـم 715 عضـوًا مـن السـعوديين ُتشـكل 
نسـبتهم 80.9 فـي المئـة مـن إجمالـي عـدد أعضاء 

التدريـب. هيئـة 
  

الشؤون الصحية
لعـام  الصحـة  وزارة  عـن  الصـادرة  البيانـات  تشـير 
العاملـة  المستشـفيات  عـدد  ارتفـاع  إلـى  2017م 
 5 بزيـادة  مستشـفى   475 لتبلـغ  المملكـة  فـي 
 282 منهـا  السـابق،  العـام  عـن  مستشـفيات 

مستشـفى تابعـة لـوزارة الصحـة، و44 مستشـفى 
مستشـفى  و149  األخـرى،  الحكوميـة  للقطاعـات 
المجمعـات  عـدد  إجمالـي  وبلـغ  الخـاص.  للقطـاع 
2017م  عـام  فـي  المملكـة  فـي  الخاصـة  الطبيـة 
2,644 مجمعـاً مقارنـًة بعـدد 2,754 مجمعـاً فـي 
)يشـمل  األطبـاء  عـدد  وصـل  كمـا  2016م.  عـام 
أطبـاء األسـنان( العامليـن فـي المملكـة إلـى 97.7 
ألـف طبيـب )3 أطبـاء لـكل 1,000 نسـمة(. وارتفع 
المملكـة  مستشـفيات  فـي  األسـّرة  عـدد  إجمالـي 
لـكل  سـرير   2.23( سـرير  ألـف   72.6 نحـو  لتبلـغ 

نسـمة(.  1,000

الخدمات االجتماعية
حقـق الصنـدوق الخيـري االجتماعـي، التابـع لـوزارة 
إلـى  يهـدف  الـذي  االجتماعيـة  والتنميـة  العمـل 
معالجـة الفقر فـي المملكة وتمكيـن المواطنين من 
العمـل بإنتاجيـة وإعالـة أنفسـهم وأسـرهم، العديـد 

مـن اإلنجـازات خـال عـام 2017م، مـن أهمهـا:

برامـج المنح التعليميـة والتي ُخصص لها 401.3 	 
العـام  خـال  فعليـاً  منهـا  صـرف  ريـال،  مليـون 

المنصـرم حوالـي 147.4 مليـون ريـال.
برامـج التدريب والتوظيـف والتأهيل والتي ُخصص 	 

لهـا 95.13 مليـون ريـال، صـرف منهـا فعليـاً خـال 
العـام المنصـرم 41.7 مليـون ريال.

حساب المواطن
فـي  المواطـن  حسـاب  برنامـج  الحكومـة  أقـرت 
توجيـه  إلعـادة  2017م  عـام  مـن  األخيـر  الربـع 
الدعـم الحكومـي وتلبيـة احتياجـات المواطنيـن من 
المنافـع الحكوميـة بأسـلوب يضمـن تحقيـق كفاءة 
االقتصاديـة،  اإلصاحـات  آثـار  وتخفيـف  عاليـة، 
والعمـل علـى رفع كفاءة الدعـم الحكومي، باإلضافة 
الحمايـة  وتوفيـر  االسـتهاك  ترشـيد  إلـى تشـجيع 
الازمـة لألسـر المسـتحقة، وتقديـم الدعم بشـكل 
نقـدي ومتغيـر حسـب حجـم األسـرة، حيث تشـير 
نتائـج األهليـة واالسـتحقاق للـدورة األولـى الصـادرة 
أن  إلـى  االجتماعيـة  والتنميـة  العمـل  وزارة  مـن 
إجمالـي المسـتحقين مع التابعين وصـل إلى حوالي 
ريـال،  مليـار   2 بإجمالـي  مسـتحق  مليـون   10.6
حيـث حصـل 50 فـي المئـة منهـم على االسـتحقاق 
الكامـل، و25 فـي المئـة علـى اسـتحقاق جزئي، و8 

فـي المئـة علـى االسـتحقاق األدنـى )300 ريـال(.
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اإلسكان
أعـدت وزارة اإلسـكان اسـتراتيجية من أبـرز أهدافها 
وتقـوم  للمنـازل  المواطنيـن  امتـاك  نسـبة  زيـادة 
علـى مرتكزيـن رئيسـين هما دعـم العـرض وتمكين 
ألـف   23 المنجـزة  الوحـدات  عـدد  وبلـغ  الطلـب. 
األكبـر  النصيـب  كان  1438هــ،  عـام  خـال  وحـدة 
منهـا لمنطقـة الريـاض بنسـبة 32.6 فـي المئـة، ثـم 
مكـة المكرمـة بنسـبة 28.9 في المئة، ثـم المنطقة 
الشـرقية بنسـبة 24 فـي المئـة. ومـن المتوقـع أن 
يبلـغ عدد الوحـدات المنجزة خـال األعوام 1439هـ 

و1440هــ و1441هــ نحـو84 ألـف وحـدة سـكنية.

التقاعد والت�أمينات االجتماعية
بلـغ عـدد المشـتركين فـي نظـام التقاعـد المدنـي 
2017م  لعـام  للتقاعـد(  العامـة  )المؤسسـة 
حوالـي 1.17 مليـون مشـترك مقارنـة بنحـو 1.18 
بانخفـاض  السـابق  العـام  فـي  مشـترك  مليـون 
المبالـغ  وانخفضـت  المئـة،  فـي   0.8 نسـبته 
المناظـرة(  والحصـص  )الحسـميات  المحصلـة 
 45 لتبلـغ  العمـل  رأس  علـى  المشـتركين  مـن 
العـام  فـي  ريـال  مليـار   50.2 مقابـل  ريـال  مليـار 
المصروفـة علـى  المبالـغ  السـابق. وبلـغ إجمالـي 
بارتفـاع  ريـال  مليـار   67.3 نحـو  المسـتفيدين 
نسـبته 2.08 فـي المئة عـن العام المالي السـابق، 
وارتفـع عـدد المتقاعديـن األحيـاء بنسـبة 8.2 فـي 
المئـة ليبلـغ 614.9 ألـف متقاعـد، وارتفـع عـدد 

المئـة  فـي   3.6 بنسـبة  المتوفيـن  المتقاعديـن 
عـدد  وارتفـع  متقاعـد،  ألـف   220.9 نحـو  ليبلـغ 
المئـة  الورثـة بنسـبة 5.2 فـي  المسـتفيدين مـن 

مسـتفيد. ألـف   482.1 نحـو  ليبلـغ 

وانخفـض عـدد المنشـآت الخاصـة المشـتركة فـي 
العامـة  )المؤسسـة  االجتماعيـة  التأمينـات  نظـام 
المئـة  فـي   0.7 بنسـبة  االجتماعيـة(  للتأمينـات 
وانخفـض  منشـأة،  ألـف   452.7 حوالـي  ليبلـغ 
عـدد المنشـآت الحكوميـة بنسـبة 5.9 فـي المئـة 
المشـتركين  عـدد  وارتفـع  منشـأة.   1,235 ليبلـغ 
المشـمولين بنظـام التأمينـات االجتماعيـة فـي عـام 
2017م بنسـبة 4.3 فـي المئـة ليبلـغ حوالـي 27.1 
مليون مشـترك مقارنة بحوالي 26 مليون مشـترك 
المشـتركين  عـدد  وانخفـض  السـابق.  العـام  فـي 
ليبلـغ  المئـة  فـي   4.5 بنسـبة  العمـل  رأس  علـى 
بحوالـي  مقارنـة  مشـترك  مليـون   9.92 حوالـي 

السـابق. العـام  فـي  مشـترك  مليـون   10.39

السكان
ُتشـير تقديـرات الهيئـة العامـة لإلحصـاء إلـى بلـوغ 
نحـو  2017م  عـام  منتصـف  فـي  المملكـة  سـكان 
32.6 مليـون نسـمة بنمـو نسـبته 2.6 فـي المئـة 
 31.8 بنحـو  المقـدر  2016م  عـام  منتصـف  عـن 
مليون نسـمة، شـكل السـكان السـعوديون منهم 

نحـو 62.6 فـي المئـة )20.4 مليـون نسـمة(.

ويتـوزع سـكان المملكـة حسـب الجنس بنـاًء على 
نتائـج تقديـرات منتصـف العـام 2017م بما نسـبته 
إنـاث  المئـة  فـي  و42.5  ذكـور،  المئـة  فـي   57.5
من جملة السـكان، وشـّكل السـكان السـعوديون 
مـا  واإلنـاث  المئـة  فـي   50.9 نسـبته  مـا  الذكـور 
نسـبته 49.1 فـي المئة مـن إجمالي السـعوديين، 
بينمـا شـكل السـكان الذكـور غيـر السـعوديين ما 
نسـبته 68.5 فـي المئـة واإلنـاث غيـر السـعوديات 
غيـر  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   31.5 نسـبته  مـا 

.)8-2 )الجـدول  السـعوديين. 

منتصـف  المملكـة  سـكان  توزيـع  حيـث  ومـن 
احتلـت  اإلداريـة،  المناطـق  حسـب  2017م  عـام 
بنحـو  األولـى  المرتبـة  المكرمـة  مكـة  منطقـة 
المئـة،  فـي   26.3 وبنسـبة  نسـمة  مليـون   8.6
بنحـو  الثانيـة  المرتبـة  فـي  الريـاض  تلتهـا منطقـة 
المئـة،  فـي   25.2 وبنسـبة  نسـمة  مليـون   8.2
بنحـو  الثالثـة  المرتبـة  فـي  الشـرقية  والمنطقـة 
4.9 مليـون نسـمة وبنسـبة 15.1 فـي المئـة، أمـا 
منطقـة الحـدود الشـمالية فقـد حظيت بالنسـبة 
األقـل بنحـو 0.4 مليـون نسـمة وبنسـبة 1.1 فـي 

المملكـة. سـكان  إجمالـي  مـن  المئـة 

 جدول رقم 8-2: 
مؤشرات مختارة عن السكان والقوى العاملة في المملكة
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20162017

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورالمناطق الرئيسة

السكان

10,231,3649,850,21820,081,58210,404,86510,022,71120,427,576سعوديون

8,028,3553,677,64311,705,9988,341,5573,843,71312,185,270غير سعوديين

18,259,71913,527,86131,787,58018,746,42213,866,42432,612,846اإلجمالي

278,529253,918532,447254,511233,619488,130اإلجماليعدد المواليد

48,46429,53978,00349,44130,09079,531اإلجماليعدد الوفيات

المشتغلون

1,965,2091,021,9302,987,1391,990,1951,082,2023,072,397سعوديون

8,860,348241,9099,102,2578,121,594251,0668,372,660غير سعوديين

10,825,5571,263,83912,089,39610,111,7891,333,26811,445,057اإلجمالي

معدالت البطالة )%(

5.433.711.67.433.112.8سعوديون

0.42.30.60.73.30.9غير سعوديين

2.521.15.63.322.96.0اإلجمالي

موظفو القطاع الحكومي

703,671474,1531,177,824697,123476,3471,173,470سعوديون

33,89533,09266,98729,61830,76860,386غير سعوديين

737,566507,2451,244,811726,741507,1151,233,856اإلجمالي

موظفو القطاع الخاص

1,261,538547,7771,809,3151,293,072605,8551,898,927سعوديون

8,826,453208,8179,035,2708,091,976220,2988,312,274غير سعوديين

10,087,991756,59410,844,5859,385,048826,15310,211,201اإلجمالي

42,6516,68449,33542,3126,80849,120اإلجماليموظفو القطاع المصرفي
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القوى العاملة
وزارة  عـن  الصـادرة  اإلحصـاءات  أحـدث  ُتشـير 
فـي  العامليـن  عـدد  بلـوغ  إلـى  المدنيـة  الخدمـة 
القطـاع الحكومـي )سـعوديون وغيـر سـعوديين( 
عامـل  مليـون   1.23 نحـو  2017م  عـام  بنهايـة 
وبتراجـع نسـبته 0.8 في المئة عن العام السـابق، 
وبلغـت نسـبة السـعوديين العامليـن فـي القطاع 
الحكومـي إلـى إجمالـي العامليـن في القطـاع حوالي 

المئـة. 95.1 فـي 

القطـاع  فـي  السـعوديين  للعامليـن  وبالنسـبة 
عـام  بنهايـة  الذكـور  عـدد  بلـغ  فقـد  الحكومـي، 
نسـبته  بتراجـع  عامـل  ألـف   697 حوالـي  2017م 
0.95 فـي المئـة عـن العـام السـابق، وبلـغ عـدد 
اإلنـاث حوالـي 476 ألـف عاملـة بزيادة نسـبتها 0.4 

السـابق. العـام  المئـة عـن  فـي 

القطـاع  فـي  السـعوديين  غيـر  العامليـن  أمـا 
عـام  بنهايـة  الذكـور  عـدد  بلـغ  فقـد  الحكومـي، 
2017م حوالـي 29.6 ألف عامل وبانخفاض نسـبته 
12.7 فـي المئـة عـن العـام السـابق، وبلـغ عـدد 
اإلنـاث 30.8 ألـف عاملة وبانخفاض نسـبته 7.3 في 

.)8-2 )الجـدول  الماضـي  العـام  عـن  المئـة 

سوق العمل
تشـير األرقـام الصـادرة عـن وزارة العمـل والتنميـة 
القطـاع  فـي  العامليـن  عـدد  بلـوغ  إلـى  االجتماعيـة 
عـام  بنهايـة  سـعوديين(  وغيـر  )سـعوديون  الخـاص 
عـن  بانخفـاض  عامـل  مليـون   10.2 نحـو  2017م 
العـام السـابق بنسـبة 5.8 فـي المئـة. وتبلـغ نسـبة 
إلـى  الخـاص  القطـاع  فـي  العامليـن  السـعوديين 
إجمالـي العامليـن في القطاع حوالـي 18.6 في المئة.

القطـاع  فـي  السـعوديين  للعامليـن  وبالنسـبة 
الخـاص، بلـغ عـدد الذكور بنهايـة عـام 2017م نحو 
1.3 مليـون عامـل بارتفـاع نسـبته 2.5 فـي المئـة 
عـن العـام السـابق، وبلـغ عـدد اإلنـاث حوالـي 0.6 
المئـة  فـي   10.6 نسـبته  بارتفـاع  عاملـة  مليـون 
للعامليـن غيـر  بالنسـبة  أمـا  السـابق.  العـام  عـن 
السـعوديين، فقـد بلـغ عـدد الذكـور بنهايـة عـام 
عـن  بانخفـاض  عامـل  مليـون  2017م حوالـي 8.1 
بلـغ  المئـة، كمـا  فـي  نسـبته 8.3  السـابق  العـام 
مليـون   0.2 نحـو  السـعوديات  غيـر  اإلنـاث  عـدد 
العـام  عـن  المئـة  فـي   5.5 نسـبته  بارتفـاع  عاملـة 

.)8-2 )الجـدول  السـابق 

وبلـغ إجمالـي عـدد الباحثيـن عـن عمـل فـي نهايـة 
عـام 2017م حوالـي 579.1 ألـف مواطـن ومواطنـه 
منهـم،  المئـة  فـي   84.3 نسـبته  مـا  اإلنـاث  شـكل 
وحسـب المناطـق اإلداريـة تركـز غالبيـة الباحثيـن 
عـن العمـل فـي كل مـن منطقـة الريـاض ومنطقـة 
مكـة المكرمـة والمنطقـة الشـرقية حيـث شـكلوا 
مـا نسـبته 19.8 في المئة و19.7 فـي المئة و14.5 

فـي المئـة علـى التوالـي.

البطالة
تشـير أحـدث البيانـات الصـادرة عن الهيئـة العامة 
لإلحصـاء إلـى ارتفـاع معـدل البطالـة فـي المملكـة 
ليبلـغ 6 فـي المئـة مـن إجمالـي القـوى العاملة في 
عـام 2017م مقارنـة بنسـبة 5.6 فـي المئـة في عام 
العاطليـن  السـعوديين  نسـبة  وبلغـت  2016م. 
عـن العمـل 12.8 فـي المئـة مـن إجمالـي القـوى 
بطالـة  معـدل  وسـجل  السـعودية.  العاملـة 
السـعوديين الذكـور 7.4 فـي المئـة مـن إجمالـي 
قـوى العمـل للذكـور السـعوديين، بينمـا بلغـت 
نسـبة السـعوديات العاطـات عـن العمـل حوالـي 
33.1 فـي المئـة مـن إجمالـي قوة العمل النسـائية 
السـعودية. أما نسـبة العاطلين غير السـعوديين 
القـوى  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   0.9 بلغـت  فقـد 

العاملـة غيـر السـعودية فـي المملكـة.

مؤسسات اإلقراض المتخصصة
فـي  المتخصصـة  اإلقـراض  مؤسسـات  اسـتمرت 
تقديـم القـروض التـي تسـهم فـي تحقيـق األهـداف 
التنمويـة للمملكـة، حيـث بلـغ إجمالـي القـروض 
المتخصصـة  اإلقـراض  مؤسسـات  قدمتهـا  التـي 
منـذ  العامـة(  االسـتثمارات  صنـدوق  تشـمل  )ال 
إنشـائها حتـى نهايـة عـام 2017م نحـو 346.9 مليار 
ريـال، وبلـغ المنصـرف الفعلـي مـن قـروض هـذه 
18.4مليـار  نحـو  2017م  عـام  فـي  المؤسسـات 
العـام  فـي  ريـال  مليـار   25.8 بنحـو  مقارنـة  ريـال، 
المئـة.  فـي   28.7 نسـبته  بانخفـاض  أي  السـابق 
وبلـغ حجم تسـديدات القروض نحـو 20 مليار ريال 
بانخفـاض 6.7 فـي المئـة عن العـام السـابق، وبلغ 
رصيـد القـروض القائمة فـي نهاية عـام 2017م نحو 
237 مليـار ريـال بانخفـاض نسـبته 1.2 فـي المئـة 

عمـا كان عليـه فـي نهايـة العـام السـابق.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
صنـدوق  قدمهـا  التـي  المعتمـدة  القـروض  بلغـت 
2017م  عـام  خـال  السـعودي  الصناعيـة  التنميـة 

نحـو 10.6 مليـار ريال بارتفاع نسـبته 68.3 في المئة 
عـن العـام السـابق، وبلـغ حجـم تسـديد القـروض 
نحـو 4.3 مليـار ريـال بانخفاض نسـبته 0.9 في المئة 
عـن العـام السـابق. وبلـغ إجمالـي القـروض القائمـة 
بنهايـة عـام 2017م حوالـي 38.6 مليـار ريـال بارتفـاع 

نسـبته 8.8 فـي المئـة عـن العـام السـابق.

صندوق التنمية العقارية
بلـغ إجمالـي القـروض القائمـة بنهايـة عـام 2017م 
 0.3 نسـبته  بانخفـاض  ريـال،  مليـار   157.3 نحـو 
وقـدم  السـابق.  العـام  بنهايـة  مقارنـًة  المئـة  فـي 
بلغـت  قروضـاً  2017م  عـام  خـال  الصنـدوق 
قيمتهـا حوالـي 5.6 مليـار ريـال، بانخفـاض نسـبته 
وبلغـت  السـابق.  العـام  عـن  المئـة  فـي   52.2
تسـديدات القـروض خـال عـام 2017م حوالـي 5 
مليـار ريـال بانخفـاض نسـبته 3.3 فـي المئـة عـن 

السـابق. العـام 

صندوق التنمية الزراعية
انخفـض إجمالـي القـروض التـي صرفهـا صنـدوق 
التنميـة الزراعيـة خال عـام 2017م بنسـبة 26.3 
فـي المئـة ليبلـغ 484 مليـون ريـال مقارنـًة بنحـو 
657 مليـون ريـال خـال العـام السـابق، وانخفـض 
تسـديد القـروض بنسـبة 57.3 فـي المئـة مقارنـًة 
مليـون   619 حوالـي  إلـى  ليصـل  السـابق  بالعـام 
بنهايـة  القائمـة  القـروض  إجمالـي  ووصـل  ريـال. 
عـام 2017م إلـى حوالـي 7.8 مليـار ريـال بانخفـاض 

نسـبته 1.7 فـي المئـة عـن العـام السـابق.

بنك التنمية االجتماعية
بلـغ إجمالـي المنصـرف الفعلـي مـن قـروض بنـك 
التنميـة االجتماعيـة خال عـام 2017م حوالي 4.8 
مليـار ريـال، بانخفـاض نسـبته 31.2 فـي المئة عن 
العـام السـابق. وبلـغ تسـديد القـروض نحـو 10.1 
مليـار ريـال بانخفـاض نسـبته 3.8 فـي المئـة عـن 
العـام السـابق. وبلـغ رصيـد القـروض القائمة حتى 
نهايـة عـام 2017م نحو 33.2 مليار ريـال، بانخفاض 
عـن نهايـة العـام السـابق نسـبته 13.7 فـي المئة.

صندوق الروة السيادية

صندوق االست�ثمارات العامة
نهايـة  فـي  العامـة،  االسـتثمارات  صنـدوق  أطلـق 
-2018( للفتـرة  برنامجـه  2017م،  أكتوبـر  شـهر 

المملكـة  رؤيـة  تحقيـق  برامـج  أحـد  2020م(، 
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2030، الـذي يتضمـن ثاثيـن مبـادرة ضمـن سـبع 
اسـتثمارات  تعظيـم  المبـادرات، وهـي:  مـن  حـزم 
وتأسـيس  السـعودية،  الشـركات  فـي  الصنـدوق 
وتنميتهـا،  الجديـدة  القطاعـات  إلطـاق  شـركات 
العقـاري،  والتطويـر  التحتيـة  البنـى  وتطويـر 
الشـراكات  وتكويـن  الكبـرى،  المشـاريع  وتطويـر 
الثـروة  مصـادر  وتنويـع  الدوليـة،  االسـتراتيجية 
والدخـل عبـر االسـتثمار العالمـي، وبنـاء صنـدوق 
سـعياً  وذلـك  وتطويـره.  العامـة  االسـتثمارات 
إلـى تعزيـز دور الصنـدوق كمحـرك فاعـل لتنويـع 
االقتصـاد فـي المملكة وتعميق أثـر ودور المملكة 

والعالمـي. اإلقليمـي  المشـهد  فـي 

ويعمــــل الصنـــدوق علـى تكريــــس الطاقـــــات 
ومضاعفـة الجهود وتوجيه األنشـطة بغرض تعزيز 
للتسـريع  العامـة  االسـتثمارات  صنـدوق  مكانـة 
بدفـع عجلـة التحول االقتصـادي الوطنـي والتغيير 
اإليجابـي المسـتدام فـي المملكة، لإلسـهام الفاعل 
فـي تنميـة االقتصـاد المحلـي، وتوسـيع محفظـة 
فـي  مسـتثمرًا  الدوليـة،  األصـول  مـن  الصنـدوق 
القطـــــاعات واألســـواق العالمية وفــــي تكويـــــن 
الشراكــــــات االستراتيجيــــة وإطـــاق المبادرات 
الكبـرى لتحقيـق أهدافـه بكفـاءة عاليـة، وتعظيـم 
العائـدات المسـتدامة علـى االقتصـاد الوطنـي بما 
ينسـجم مـع األهـداف الطموحـة ليصبـح صنـدوق 
صناديـق  أهـم  مـن  واحـدًا  العامـة  االسـتثمارات 

الثـروة السـيادية فـي العالـم وأكثرهـا تأثيـرًا .

ومـن أهـم إنجـازات الصنـدوق خـال عـام 2017م، 
لتتجـاوز  االسـتثمارية  محفظتـه  فـي  نمـو  تحقيـق 
يزيـد  بإطـاق مـا  ريـال، وقـام  قيمتهـا 840 مليـار 
أبـرم  كمـا  جديـدة.  ومشـاريع  شـركات   10 عـن 
الصنـدوق عـدة صفقـات اسـتثمارية تبلـغ قيمتهـا 
2017م.  عـام  مـن  األخيـر  الربـع  خـال  مليـار   21
وقـام بتكويـن شـراكات اسـتراتيجية مثـل صنـدوق 
يعـد  الـذي  الرؤيـة(  بنـك )صنـدوق  رؤيـة سـوفت 
التقنيـة  قطـاع  فـي  اسـتثماري  صنـدوق  أكبـر 
الجديـدة، وبرنامـج االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة 
تنشـئه  الـذي  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي 
مشـاريع  فـي  واالسـتثمار  )باكسـتون(،  شـركة 
روسـية سـعودية مشـتركة باالتفـاق مـع صنـدوق 
وبرنامـج  المباشـر،  الروسـية  االسـتثمارات 
الفرنسـي،  الخاصـة  الملكيـة  فـي  االسـتثمارات 

الشـراكات. مـن  وغيرهـا 

يرتبط تنظيميـاً برئيس مجلس الوزراء.
ليكـون: 	  المنافسـة(  )مجلـس  اسـم  تعديـل 

»الهيئـة العامة للمنافسـة« لتشـجيع المنافسـة 
العادلـة ومكافحة الممارسـات االحتكارية المخلة 
بالمنافسـة المشـروعة، والمحافظـة علـى البيئة 
العدالـة  إطـار  فـي  األعمـال  لقطـاع  التنافسـية 

المحليـة. للسـوق  والشـفافية 
إنشـاء الهيئـة الوطنيـة لألمـن السـيبراني لتعزيز 	 

األمـن القومي.
الموافقة على نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله.	 
برئاسـة 	  الفسـاد  لمكافحـة  عليـا  لجنـة  تشـكيل 

العهـد. ولـي  الملكـي  السـمو  صاحـب 
الموافقـة على ضوابـط الدعم المالـي للمواطنين 	 

المقـدم من خـال برنامج حسـاب المواطن.
تطبيق نظام الضريبة االنتقائية.	 
العامـة 	  الهيئـة  ارتبـاط  يكـون  أن  علـى  الموافقـة 

للرياضة تنظيمياً بسـمو رئيس مجلس الشـؤون 
االقتصاديـة والتنميـة.

للـزكاة 	  العامـة  الهيئـة  تنظيـم  علـى  الموافقـة 
بأعمـال  القيـام  إلـى  الهيئـة  وتهـدف  والدخـل، 
جبايـة الـزكاة وتحصيـل الضرائـب، وتحقيـق أعلى 
درجـات االلتـزام من قبـل المكلفين بهـا بالواجبات 
الممارسـات  ألفضـل  وفقـاً  عليهـم  المفروضـة 

عاليـة. وبكفـاءة 

برنامجا القروض المحلية واإلعانات
حسـب أحـدث البيانـات الصـادرة عـن وزارة الماليـة، 
بلـغ إجمالـي المنصـرف الفعلـي مـن برنامـج القـروض 
ريـال  نحـو 548 مليـون  عـام 2017م  المحليـة خـال 
منخفضـاً بنسـبة 30.5 فـي المئـة عـن العام السـابق. 
وبلـغ المسـدد من القـروض حوالـي 226 مليون ريال 
العـام  عـن  المئـة  فـي   16.1 نسـبته  ارتفاعـاً  محققـاً 
الماضـي. وخـال العـام المالـي 2017م تـم اعتمـاد 4 
قـروض )قرضيـن فـي مجـال المشـروعات الفندقيـة 
والسـياحية، وقرضين في مجـال البرامج التعليمية(.

العـام  خـال  المصروفـة  اإلعانـات  مجمـوع  وبلـغ 
حيـث  ريـال.  مليـار   3.3 حوالـي  2017م  المالـي 
وبلغـت  ريـال،  مليـار   2.7 األعـاف  إعانـة  بلغـت 
إعانـة حليـب األطفـال 251 مليـون ريـال، وبلغـت 
إعانـة نـادي الفروسـية 135 مليـون، وبلغـت إعانـة 
مليـون   73 العامـة  العزيـز  عبـد  الملـك  مكتبـة 
العزيـز  عبـد  الملـك  مركـز  إعانـة  وبلغـت  ريـال، 
للحـوار الوطنـي 42.8 مليـون ريـال، وبلغـت إعانـة 

ريـال. مليـون   14.1 األهليـة  المـدارس 

 اإلصالحات الهيكلية وأهم 
القرارات االقتصادية

اسـتمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة في سـبيل رفع 
كفـاءة األداء االقتصـادي وتحقيـق االسـتغال األمثـل 
للمـوارد المتاحـة، فقـد تـم خـال عـام 2017م صـدور 
فـي تطويـر  الهادفـة لاسـتمرار  القـرارات  عـدد مـن 
المنظومـة االقتصاديـة للمملكـة. وفيمـا يلـي أبرزها:

إعـادة جميع البـدالت والمكافآت والمزايـا المالية 	 
لموظفي الدولة من مدنيين وعسـكريين المشار 
إليهـا فـي قرار مجلـس الـوزراء رقـم )551( بتاريخ 
1437/12/25هــ، التـي تم إلغاؤهـا أو تعديلها أو 

إيقافهـا إلـى ما كانـت عليه.
تعديـل اسـم »هيئـة التحقيـق واالدعـاء العـام« 	 

رئيسـها  ويسـمى  العامـة«،  »النيابـة  ليكـون 
»النائب العام«. وترتبط »النيابة العامة« مباشـرة 
بالملـك، وتتمتـع باالسـتقال التـام، وليـس ألحد 

التدخـل فـي عملهـا.
الهوايـات 	  دعـم  صنـدوق  باسـم:  صنـدوق  إنشـاء 

واألنشـطة. 
باسـم 	  مسـتقل  مركـز  إنشـاء  علـى  الموافقـة 

اإللكترونـي«. للتعليـم  الوطنـي  »المركـز 
إنشـاء صندوق باسـم »صندوق التنمية الوطني« 	 
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الطاقة 
والصناعة 

والروة 
المعدنية

األســـواق  فـــي  النفـــط  أســـعار  شـــهدت 
العالميـــة ارتفاعـــاً فـــي عام 2017م بنســـبة 
28.4 فـــي المئـــة، ليصل متوســـط ســـعر 
النفـــط العربـــي الخفيف إلـــى 52.59 دوالر 
أوبك،  منظمـــة  بيانـــات  حســـب  للبرميـــل 
مقارنـــة بحوالـــي 40.96 دوالر للبرميـــل في 
عـــام 2016م. ويعود هذا االرتفاع إلى تحســـن 
الطلـــب العالمي على النفط ســـانده اتفاقية 
خفـــض اإلنتاج داخل منظمـــة األوبك وبعض 

الـــدول خـــارج المنظمة.

الطلب العالمي على النفط
حســـب تقديرات وكالـــة الطاقة الدوليـــة الصادرة 
ارتفـــع متوســـط إجمالـــي  أبريـــل 2018م،  فـــي 
الطلـــب العالمـــي علـــى النفـــط في عـــام 2017م 
بنســـبة 1.8 فـــي المئـــة ليبلـــغ 97.80 مليـــون 
برميل يوميـــاً، مقارنة بنحـــو 96.10 مليون برميل 
يومياً فـــي عـــام 2016م )جدول 3-1 ورســـم بياني 
3-1(. ويعـــود هـــذا االرتفـــاع إلى زيادة متوســـط 
التعـــاون  منظمـــة  دول  خـــارج  مـــن  الطلـــب 
االقتصـــادي والتنمية بنســـبة 2.0 في المئة ليبلغ 
50.30 مليون برميل يوميـــاً، مقارنة بنحو 49.30 
مليـــون برميل يومياً فـــي عـــام 2016م. كما ارتفع 
متوســـط الطلـــب مـــن دول منظمـــة التعـــاون 
االقتصـــادي والتنمية بنســـبة 1.5 في المئة ليبلغ 

47.50 مليـــون برميـــل يومياً.

جدول رقم 1-3: 
 متوسط الطلب العالمي على النفط*

 )مليون برميل يوميًا(      
التغير ٪

20152016201720162017

24.5924.7024.900.40.8دول أمريكا الشمالية

13.7514.0014.401.82.9دول أوروبا الغربية

8.048.108.200.71.2دول منطقة المحيط الهادي

46.3846.8047.500.91.5دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :

4.604.704.702.20.0دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

11.5011.8012.402.65.1الصين

0.700.700.700.00.0دول أوروبا الشرقية

2.90.0-6.806.606.60دول أمريكا الجنوبية

12.5012.9013.303.23.1دول آسيا األخرى

1.20.0-8.408.308.30دول الشرق األوسط

4.104.304.304.90.0دول أفريقيا

إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون 

48.6049.3050.301.42.0االقتصادي والتنمية

94.9896.1097.801.21.8إجمالي الطلب العالمي

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير. 
    

المصدر:�نشرة�وكالة�الطاقة�الدولية�أبريل�2018م.�

 

رسم بياني رقم 1-3: 
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  الطلب العالمي   
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وجـــاءت الزيـــادة في الطلـــب على النفـــط للدول 
خـــارج منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنمية 
في كل مـــن الصين بنســـبة 5.1 فـــي المئة ليبلغ 
12.40 مليـــون برميـــل يوميـــاً، ومن دول آســـيا 
األخـــرى بنســـبة 3.1 فـــي المئـــة ليبلـــغ 13.30 
مليـــون برميـــل يومياً، واســـتقر الطلـــب في كل 
من دول االتحاد الســـوفيتي ســـابقاً، ودول أوروبا 
الشـــرقية ودول أمريكا الجنوبية، ودول الشـــرق 
األوســـط ودول أفريقيا. أما دول منظمة التعاون 
ارتفـــع الطلب من  االقتصـــادي والتنمية، فقـــد 
دول أوروبـــا الغربية بنســـبة 2.9 فـــي المئة ليبلغ 
14.40 مليون برميـــل يومياً، ومـــن دول منطقة 
المحيـــط الهـــادي بنســـبة 1.2 في المئـــة ليبلغ 

8.20 مليـــون برميـــل يومياً.

اإلنتاج العالمي من النفط
تشـــير تقديرات وكالة الطاقة الدوليـــة الصادرة في 
أبريـــل 2018م إلى نمو متوســـط اإلنتـــاج العالمي 
مـــن النفـــط فـــي عـــام 2017م بشـــكل طفيف أي 
مليـــون  ليبلـــغ 97.36  المئـــة  فـــي  بنســـبة 0.4 
برميـــل يومياً، مقارنـــة بنحـــو 96.96 مليون برميل 
يومياً في عـــام 2016م )جدول 3-2(، حيث ســـجل 
متوســـط إنتاج كندا ارتفاعاً بنســـبة 8.1 في المئة 
مقارنـــة بارتفـــاع بنســـبة 1.8 فـــي المئـــة فـــي عام 
2016م ، وسجل متوســـط إنتاج الواليات المتحدة 

األمريكيـــة ارتفاعـــاً نســـبته 5.3 في المئـــة مقارنة 
بانخفـــاض نســـبته 3.5 في المئة في عـــام 2016م، 
كما قد ســـجل متوســـط إنتـــاج البرازيـــل ارتفاعاً 
نســـبته 5.0 في المئـــة مقارنة بارتفاع نســـبته 3.2 
فـــي المئة في عام 2016م ، وقد ســـجل متوســـط 
إنتاج دول منظمـــة التعاون االقتصـــادي والتنمية 
ارتفاعـــاً نســـبته 3.0 في المئـــة مقارنـــة بانخفاض 
نســـبته 2.1 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2016م. فـــي 
المقابل ســـجل متوسط إنتاج المكســـيك انخفاضاً 
بنســـبة 9.7 في المئة مقارنة بانخفاض نســـبته 5.0 
فـــي المئـــة في عـــام 2016م ، و ســـجل متوســـط 
إنتـــاج دول منظمة األوبك انخفاضاً نســـبته 0.9 في 
المئة مقارنة بارتفاع نســـبته 3.8 فـــي المئة في عام 

بياني 2-3(. 2016م )رســـم 

األسعار العالمية للنفط
وفقـــاً لبيانـــات منظمـــة األوبك، ارتفعت أســـعار 
النفـــط العالميـــة فـــي عـــام 2017م، حيـــث بلغ 
متوســـط ســـعر النفـــط العربـــي الخفيـــف نحو 
52.59 دوالر للبرميل، مقارنة بمتوســـط ســـعره 
البالـــغ 40.96 دوالر للبرميـــل في عـــام 2016م، 
مـــا  أو  للبرميـــل  بارتفـــاع مقـــداره 11.63 دوالر 
نســـبته 28.4 فـــي المئـــة، )جـــدول 3-3(. وبلغ 
متوسط ســـعر نفط ســـلة أوبك في عام 2017م 
نحـــو 52.43 دوالر للبرميل بارتفاع نســـبته 28.6 

في المئـــة، مقارنـــة بنحـــو 40.76 دوالر للبرميل 
في عام 2016م. وارتفع متوســـط ســـعر نفط بحر 
الشـــمال )برنـــت( بنســـبة 23.8 فـــي المئة، من 
43.76 دوالر للبرميـــل في عام 2016م إلى 54.17 
دوالر للبرميل في عام 2017م. وســـجل متوســـط 
ســـعر نفط غرب تكســـاس ارتفاعاً نســـبته 17.4 
في المئـــة ليبلـــغ 50.82 دوالر للبرميـــل في عام 
2017م، مقارنـــة بنحـــو 43.27 دوالر للبرميل في 

عـــام 2016م )رســـم بياني 3-3(.
 

األسعار الحقيقية للنفط
شـــهد عام 2017م ارتفاعـــاً في األســـعار الحقيقية 
للنفـــط )ســـنة األســـاس 2005م(، حيـــث ارتفع 
متوســـط الســـعر الحقيقي للنفط العربي الخفيف 
دوالرًا   48.43 ليبلـــغ  المئـــة  فـــي   26.4 بنســـبة 
للبرميـــل، مقارنة بنحـــو 38.32 دوالر للبرميل في 
عـــام 2016م )جـــدول 3-4(. كمـــا ارتفع متوســـط 
الســـعر الحقيقـــي لنفـــط بحـــر الشـــمال )برنت( 
دوالرًا   49.89 ليبلـــغ  المئـــة  فـــي   21.9 بنســـبة 
للبرميـــل فـــي عـــام 2017م، مقارنة بنحـــو 40.94 
دوالر للبرميل في العام الســـابق. وارتفع متوســـط 
الســـعر الحقيقي لنفط ســـلة أوبك بنســـبة 26.6 
في المئـــة ليبلـــغ 48.29 دوالر للبرميـــل، مقارنة 
بنحـــو 38.13 دوالر للبرميـــل فـــي العام الســـابق 

.)4-3 بياني  )رســـم 

التغير ٪

20152016201720162017

0.9-38.1439.5939.223.8دول منظمة األوبك

2.13.0-23.9223.4224.13دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنتجون من خارج األوبك

14.0014.2414.361.70.8دول االتحاد السوفيتي )سابقاً(

3.55.3-12.9912.5313.19الواليات المتحدة األمريكية

2.8-8.1-4.333.983.87الصين

4.394.474.831.88.1كندا

9.7-5.0-2.602.472.23المكسيك

1.9-0.961.031.017.3المملكة  المتحدة

1.0-1.951.991.972.1النرويج

2.532.612.743.25.0البرازيل

96.5996.9697.360.40.4مجموع اإلنتاج العالمي

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

المصدر:�نشرة�وكالة�الطاقة�الدولية�أبريل�2018م.

رسم بياني رقم 2-3: 
متوسط إنتاج العالم من النفط الخام
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   اجمالي انتاج االوبك     

   إجمالي انتاج دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية      

  اجمالي االنتاج العالمي      

جدول رقم 2-3: 
متوسط إنتاج العالم من النفط*

)مليون برميل يوميًا(   
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جدول رقم 3-3: 
األسعار الفورية لبعض أنواع النفط )متوسط الفرتة(

)دوالر أمريكي/ برميل(    

�المصدر:�منظمة�أوبك.

رسم بياني رقم 3-3: 
متوسط األسعار الفورية للنفط
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  النفط العربي الخفيف      

  سلة أوبك     

  نفط بحر الشمال )برنت( 

  نفط غرب تكساس 
العام

النفط 
العربي 
سلة أوبكالخفيف

نفط بحر 
الشمال 

)برنت(
نفط غرب 
تكساس

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

201549.8549.4952.4148.73

201640.9640.7643.7643.27

201752.5952.4354.1750.82

جدول رقم 4-3: 
األسعار االسمية والحقيقية للنفط

 )سنة األساس عام 2005م(
)دوالر أمريكي/ برميل(

األسعار الحقيقية للنفط*األسعار االسمية للنفط 

العام 
العربي 
الخفيف

بحر 
الشمال 

)برنت(
سلة 
أوبك

العربي 
الخفيف

بحر 
الشمال 

)برنت(
سلة 
أوبك

198028.6737.8928.6462.983.162.79

199020.8223.9922.2628.432.730.36

200026.8128.4427.635.637.836.69

201077.8279.677.4568.670.1768.27

2012110.22111.62109.4593.0694.2492.4

2013106.53108.62105.8788.9590.788.4

201497.1899.0896.2980.3481.9179.6

201549.8552.4149.4946.4748.8646.13

201640.9643.7640.7638.3240.9438.13

201752.5954.1752.4348.4349.8948.29

 * تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس 2005م.

المصدر:�منظمة�األوبك.�

 رسم بياني رقم 4-3:
األسعار الحقيقية للنفط

)سنة األساس = 2005م(
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وياحـــظ أن األســـعار الحقيقيـــة للنفـــط في عام 
2017م أقـــل من األســـعار الحقيقيـــة للنفط في 
عام 1980م، على الرغم من أن األســـعار االسمية 
لعـــام 2017م أعلى من األســـعار االســـمية لعام 
1980م. فعلـــى ســـبيل المثـــال، بلغ متوســـط 
الســـعر الحقيقي لنفط بحر الشـــمال)برنت( نحو 
49.89 دوالر للبرميـــل في عـــام 2017م، أي أقل 
بحوالـــي 33.18 دوالر للبرميل من ســـعره في عام 
1980م البالـــغ نحـــو 83.07 دوالر للبرميـــل. في 
المقابل بلغ الســـعر االســـمي لنفط بحر الشمال 
فـــي عـــام 2017م نحـــو 54.17 دوالر للبرميـــل، 
أي أعلـــى مما كان عليـــه في عـــام 1980م بحوالي 
16.28 دوالر للبرميـــل والـــذي بلغ نحـــو 37.89 

للبرميل. دوالر 

احتياطـــي المملكـــة مـــن النفـــط الخـــام 
والغاز الطبيعي 

اســـتقر احتياطـــي المملكـــة الثابت وجـــوده من 
النفـــط الخام في نهاية عـــام 2017م بنحو 266.26 
مليـــار برميـــل، بالمقارنـــة بالعـــام الســـابق الذي 
ســـجل 266.21 مليـــار برميل. وارتفـــع احتياطي 
المملكـــة الثابـــت وجـــوده مـــن الغـــاز الطبيعي 
بنســـبة 1.18 فـــي المئـــة ليبلـــغ فـــي نهايـــة عام 
مكعـــب  قـــدم  تريليـــون   307.94 نحـــو  2017م 
قياســـي، مقارنـــة بنحـــو 304.34 تريليـــون قدم 

مكعـــب قياســـي فـــي نهاية عـــام 2016م.

إنتاج المملكة من النفط الخام
انخفـــض إنتـــاج المملكـــة مـــن النفط الخـــام في 
عـــام 2017م بنســـبة 5.0 فـــي المئـــة ليبلغ نحو 
3,635.3 مليـــون برميل، مقارنـــة بنحو 3,828.4 
مليـــون برميـــل فـــي عـــام 2016م. وبذلـــك بلـــغ 

متوســـط إنتاج المملكة اليومـــي لعام 2017م نحو 
9.96 مليـــون برميـــل يومياً )جـــدول 3 – 5(.

اإلنتاج واالستهالك المحلي من 
المنتجات المكررة

ارتفـــع إنتاج المملكة من المنتجـــات المكررة لعام 
2017م بنســـبة 1.4 في المئة ليبلـــغ 1,048.89 
مليـــون برميل، مقارنـــة بنحـــو 1,034.26 مليون 
برميـــل فـــي عـــام 2016م. وبذلك بلغ متوســـط 
إنتـــاج المملكـــة اليومي مـــن المنتجـــات المكررة 

نحـــو 2.87 مليون برميـــل يومياً )جـــدول 3– 6(.

وُيعـــزى ارتفاع إنتاج المنتجات المكـــررة إلى ارتفاع 
إنتـــاج الديزل بنســـبة 2.4 في المئـــة، حيث يمثل 
نحو 37.6 في المئـــة من إجمالي إنتـــاج المنتجات 
المكـــررة، وارتفاع إنتاج وقود الســـيارات بنســـبة 
0.6 فـــي المئـــة، حيـــث يمثـــل نحـــو 19.4 فـــي 

جدول رقم 3-5: إنتاج المملكة من النفط الخام
)مليون برميل(  

التغير ٪

201420152016201720162017

5.0-3,545.13,720.33,828.43,635.32.9إجمالي اإلنتاج

4.8-9.7110.1910.469.962.6المتوسط اليومي

المصدر:�وزارة�الطاقة�والصناعة�والثروة�المعدنية.

جدول رقم 3-6:  إنتاج المملكة من المنتجات المكررة 
)مليون برميل(      

    
التغير ٪

2013201420152016201720162017المنتج

0.3-6.9-13.8616.1716.7615.6115.55غاز البترول المسال

134.69160.94179.90202.35203.5612.50.6وقود السيارات )بنزين(

2.0-58.6570.2768.7775.7774.2810.2نافثا

59.4677.3276.9589.5090.5416.31.2وقود طائرات )كيروسين(

219.77274.84351.47384.62393.939.42.4ديزل

166.20175.68163.16168.31170.133.21.1زيت وقود

7.9-15.5-19.6020.0621.6018.2516.81اإلسفلت

8.5726.8279.8584.08197.75.3---فحم الكوك

672.23803.84905.431,034.261,048.8914.21.4المجموع

المصدر:�وزارة�الطاقة�والصناعة�والثروة�المعدنية.
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المئـــة مـــن إجمالـــي إنتـــاج المنتجـــات المكررة، 
وارتفـــاع إنتاج زيـــت الوقود بنســـبة 1.1 في المئة 
حيـــث يمثـــل نحـــو 16.2 فـــي المئة مـــن إجمالي 
إنتـــاج المنتجـــات المكـــررة، وارتفاع إنتـــاج وقود 
الطائـــرات بنســـبة 1.2 فـــي المئة، حيـــث يمثل 
نحو 8.6 فـــي المئة مـــن إجمالي إنتـــاج المنتجات 
المكـــررة. في المقابـــل، انخفض إنتاج اإلســـفلت 
بنســـبة 7.9 في المئـــة، حيث يمثل نحـــو 1.6 في 
المئة من اإلجمالـــي، وانخفض إنتاج نافثا بنســـبة 
2.0 فـــي المئة، حيث يمثـــل نحو 7.1 فـــي المئة 
مـــن اإلجمالي، كمـــا انخفـــض إنتاج غـــاز البترول 
المســـال بنســـبة 0.3 في المئة، حيث يمثل نحو 

1.5 فـــي المئة مـــن اإلجمالي.

مـــن  المحلـــي  االســـتهاك  إجمالـــي  وســـجل 
والغـــاز  الخـــام  والزيـــت  المكـــررة  المنتجـــات 
الطبيعـــي في عـــام 2017م ارتفاعاً طفيفاً بنســـبة 

0.6 فـــي المئـــة ليصـــل إلـــى 1,599.46 مليـــون 
برميـــل )4.38 مليـــون برميل يوميـــاً( مقارنة بنحو 
1,590.30 مليـــون برميـــل )4.36 مليـــون برميل 

يوميـــاً( عـــام 2016م )جـــدول 3 – 7(.

وبالنســـبة للنصيـــب النســـبي مـــن االســـتهاك 
العـــام، فقد بلغ نصيب اســـتهاك الغاز الطبيعي 
40.4 فـــي المئة مـــن إجمالي االســـتهاك العام، 
واســـتهاك الديزل 14.6 في المئة، واســـتهاك 
وقـــود الســـيارات 14.7 فـــي المئة، واســـتهاك 
واســـتهاك  المئـــة،  فـــي   12.7 الوقـــود  زيـــت 
الزيـــت الخـــام 11.8 فـــي المئـــة. أمـــا النصيـــب 
النســـبي من صناعـــة النفـــط، فقد بلـــغ نصيب 
اســـتهاك الغـــاز الطبيعـــي 67.4 فـــي المئة من 
اإلجمالـــي، واســـتهاك غاز الوقود نحـــو 19.1 في 
المئة، واســـتهاك الديـــزل نحو 4.3 فـــي المئة، 

واســـتهاك زيت الوقـــود 3.7 فـــي المئة.

 جدول رقم 3-7:   االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي 
)مليون برميل(

20132014201520162017المنتج

أ( االستهالك العام

12.2711.4812.6013.4012.87غاز البترول المسال

184.14190.71203.98203.37208.00وقود السيارات )بنزين(

25.5627.2831.3732.0536.14وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

259.40261.22276.07248.54207.91الديزل

107.47125.86140.43166.07180.29زيت الوقود

176.94202.36209.42182.41167.37الزيت الخام

20.9428.5929.1219.1420.36اإلسفلت

1.591.921.681.481.34زيوت التشحيم

496.44504.09506.07557.44573.78الغاز الطبيعي

1.8111.19---------نافثا

10.48------------ريفورمات

1,284.721,353.511,410.721,425.721,419.25المجموع الفرعي

ب( استهاك صناعة النفط

2.993.713.524.584.39غاز البترول المسال

4.8414.675.206.126.61زيت الوقود

6.9213.728.048.037.68ديزل

20.2920.5631.8034.3334.40غاز الوقود

0.070.100.050.040.01الزيت الخام

98.97108.89121.28106.02121.48الغاز الطبيعي

3.152.015.605.465.64أخرى

137.24163.65175.48164.58180.21المجموع الفرعي

1,421.971,517.161,586.201,590.301,599.46المجموع الكلي

المصدر:�وزارة�الطاقة�والصناعة�والثروة�المعدنية.
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صادرات المملكة من النفط الخام 
والمنتجات المكررة

بلـــغ إجمالـــي صـــادرات المملكـــة مـــن النفـــط 
نحـــو  لعـــام 2017م  الخـــام والمكـــرر(  )تشـــمل 
3,201.41 مليـــون برميـــل، أي بمعـــدل 8.77 
مليـــون برميل يوميـــاً، حيث انخفضـــت صادرات 
المملكـــة مـــن النفـــط الخام فـــي عـــام 2017م 
بنســـبة 6.9 في المئة، لتبلغ حوالـــي 2,543.44 
مليـــون برميل مقارنـــة بنحـــو 2,731.59 مليون 
برميـــل في عـــام 2016م. فـــي المقابـــل ارتفعت 
صـــادرات المملكـــة مـــن المنتجات المكـــررة في 
عـــام 2017م بنســـبة 19.6 فـــي المئـــة لتبلـــغ 
657.97 مليـــون برميل أي بمعـــدل 1.80 مليون 
برميـــل يوميـــاً، مقارنـــة بنحـــو 549.95 مليـــون 

برميـــل فـــي عـــام 2016م )جـــدول 3 – 8(.

األقصى  آســـيا والشـــرق  واســـتحوذت منطقـــة 
على أغلـــب صـــادرات المملكة من النفـــط الخام 
والمنتجات المكـــررة في عام 2017م )رســـم بياني 
3 – 5(، حيـــث بلـــغ نصيبها من إجمالـــي صادرات 

 المملكـــة مـــن النفـــط الخـــام 68.7 فـــي المئة، 
و37.9 فـــي المئة مـــن إجمالي صـــادرات المملكة 
من المنتجـــات المكررة، يليها مـــن حيث الترتيب 
دول أمريـــكا الشـــمالية التـــي بلـــغ نصيبهـــا من 
إجمالـــي صادرات المملكة من النفـــط الخام 14.4 
في المئـــة، ثـــم دول أوروبا الغربيـــة التي حصلت 
علـــى مـــا نســـبته 11.2 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
صادرات المملكـــة من النفط الخـــام، ونحو 15.0 
فـــي المئة مـــن المنتجـــات المكـــررة، أمـــا دول 
الشـــرق األوســـط فقد بلغ نصيبها 2.2 في المئة 
من إجمالي صـــادرات المملكة مـــن النفط الخام، 
ونحـــو 27.7 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي صـــادرات 
المملكـــة من المنتجـــات المكـــررة، وبلغ نصيب 
دول أفريقيـــا 2.4 فـــي المئـــة من النفـــط الخام، 
ونحـــو 19.0 في المئة مـــن المنتجـــات المكررة.

  
صناعة البرتوكيماويات في المملكة

للصناعـــات  الســـعودية  الشـــركة  حافظـــت 
األساســـية )ســـابك( علـــى إجمالـــي إنتاجهـــا من 
أصولهـــا في المملكـــة في عـــام 2017م بحوالي 64 

مليون طن متري، بنفس المســـتوى المســـجل 
في العام الســـابق، فـــي حين ســـجلت الصادرات 
انخفاضـــاً نســـبته 5.0 فـــي المئـــة مـــن مرافـــق 
الشـــركة التصنيعية فـــي المملكة مقارنـــة بالعام 
الســـابق، نتيجة بعض عمليات إيقاف التشـــغيل.

العالميـــة  المملكـــة  مبيعـــات  حققـــت  كمـــا 
للكيماويات واألســـمدة والباستيك زيادة نسبتها 
11.3 فـــي المئة عـــن العام الســـابق، فيما بلغت 
حصتها مـــن المبيعـــات العالمية ما نســـبته 1.3 
في المئة، وبلغـــت حصتها مـــن مبيعات منطقة 
الشـــرق األوســـط 42.5 في المئة، وبلغت حصة 
المملكـــة مـــن الصـــادرات العالميـــة للكيماويات 
واألســـمدة والباســـتيك 6.8 فـــي المئـــة بزيادة 
نســـبتها 15.7 فـــي المئـــة عـــن العام الســـابق، 
وبلغـــت حصتهـــا من صـــادرات منطقة الشـــرق 
األوســـط 60.9 فـــي المئـــة. وبالرغم مـــن زيادة 
تكلفـــة اللقيـــم وتكاليـــف قطـــاع الخدمـــات التي 
شـــهدتها المملكة فـــي عـــام 2016م، إال أن قطاع 
البتروكيماويـــات في المملكة، وشـــركة )ســـابك( 

جدول رقم 8-3: 
صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة )حسب المناطق(

)مليون برميل(

النصيب المئوي لعام 2015201620172017

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى

430.780.53366.262.6614.40.4---434.63أمريكا الشمالية

---1.0---25.441.4926.132.7226.01أمريكا الجنوبية

320.2065.97318.7382.13283.7698.3911.215.0أوروبا الغربية

104.4971.4799.88108.5756.60182.572.227.7الشرق األوسط

53.6671.2556.0587.3659.78125.292.419.0أفريقيا

1,669.64211.301,792.89268.631,747.99249.0668.737.9آسيا والشرق األقصى

---0.1---3.03---7.13---6.45اوقيانوسيا

2,614.51421.482,731.59549.952,543.44657.97100.0100.0المجموع

المصدر:�وزارة�الطاقة�والصناعة�والثروة�المعدنية.

رسم بياني رقم 5-3: 
صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2017م

37.9%   آسيا والشرق األقصى 
0.4%   امريكا الشمالية   
15.0%   أوروبا الغربية 
27.7%   الشرق األوسط 
19.0%   أفريقيا 

68.7%    اسيا والشرق االقصى  
0.1%    اوقيانوسيا      
14.4%    امريكا الشمالية   
1.0%    امريكا الجنوبية     
11.2%    اوروبا الغربية   
2.4%    افريقيا   
2.2%     الشرق االوسط   

ت مكررة
منتجا

م
ط خا

نف
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على وجه الخصوص، اســـتمرت فـــي تحقيق أرباح 
عـــام 2017م. في 

الروة المعدنية
تشـــرف وكالـــة الـــوزارة للثـــروة المعدنيـــة علـــى 
األنشـــطة التعدينية فـــي المملكة، حيـــث تعمل 
علـــى تشـــجيع االســـتثمار فـــي مجـــال التعديـــن 
هـــذا  لدعـــم  الخدمـــات واالستشـــارات  وتقديـــم 
النشـــاط، وإصـــدار الرخص والصكـــوك التعدينية 
وفقـــاً للوائـــح واألنظمة المعمـــول بهـــا. وقد بلغ 
إجمالـــي عـــدد الرخـــص التعدينيـــة بنهايـــة عـــام 
2017م عـــدد 1,994 رخصـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد 
رخـــص الكشـــف 542 رخصـــة التي تخـــول حاملها 
القيـــام بإجراء الدراســـات التفصيلية عـــن الخامات 
المعدنيـــة المطلوبـــة فـــي رخص الكشـــف، وبلغ 
عدد رخص المناجم الصغيـــرة 70 رخصة لمختلف 
خامـــات المعـــادن الصناعيـــة مثل رمل الســـليكيا 
والطيـــن  الجيـــري  والحجـــر  والملـــح  والجبـــس 
للصناعـــة  والرخـــام  )بـــوزالن(  الفتاتـــي  والبازلـــت 
والحديد المنخفض النســـبة )لصناعة اإلســـمنت( 

والدولوميت والفلدســـبار ورمل ســـيليكا والبارايت 
والحجـــر الرملي والبيريايـــت والبيروفيايت. وبلغ 
عـــدد رخص التعدين 25 رخصـــة لمختلف الخامات 
المعدنيـــة الفلزية مثل الذهـــب والنحاس والزنك 
المصاحبـــة  والمعـــادن  والفوســـفات  والحديـــد 
واألحجـــار الكريمة مثـــل البريـــدوت، و69 رخصة 
مثـــل  اإلســـمنت  صناعـــة  لخامـــات  خـــام  مـــواد 
الجبـــس والطفـــل ولخامـــات المعـــادن الصناعية 
والبوزوالن  والشيســـت  الدولومايت  مثـــل  األخرى 
والصلصـــال والحديـــد وغيرها. وبلـــغ عدد رخص 
محاجر مـــواد البناء 1,288 رخصة يتـــم من خالها 
اســـتغال مختلف خامات مواد البنـــاء مثل الرمل 

الزينـــة وغيرها. الكســـارات وأحجـــار  ومواد 

والمعـــادن  والفضـــة  الذهـــب  إلنتـــاج  وبالنســـبة 
المصاحبـــة لها في عام 2017م مـــن مواقع الرخص 
التعدينيـــة في مناجم: مهد الذهـــب، والصخيبرات 
والحجـــار وبلغـــة واألمار، فقـــد بلغ إنتـــاج الذهب 
7,640 كجم والفضة 5,181 كجـــم. ويبين )جدول  
3-9( إنتـــاج مناجـــم الذهب والمعـــادن المصاحبة 

فـــي المملكـــة فـــي الفتـــرة مـــن 2012-2017م. 
وياحـــظ من الجـــدول ارتفـــاع إنتـــاج المملكة من 
مركـــزات النحـــاس والزنـــك وذلك لدخـــول منجم 
المصانـــع مرحلة اإلنتـــاج منذ عـــام 2012م، علماً 

أن إنتـــاج عـــام 2017م تقديري.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالخامـــات المعدنيـــة األخرى 
فقـــد قـــدر مجمـــوع الكميـــات المســـتخرجة من 
الخامـــات المعدنية في عـــام 2017م مـــا يزيد عن 
465 مليون طن مـــن مختلف الخامـــات المعدنية 
مثـــل الحجـــر الجيـــري ورمـــل الســـيليكا والملح 
والطين والفلدســـبار والرخام لألغـــراض الصناعية 
والرمـــل الحديـــدي والكاوليـــن والجبـــس وكتـــل 
الرخـــام والجرانيـــت والحجر الجيري والفوســـفات 
والبوكســـايت، ومواد الكســـارات والرمـــل العادي 
المســـتخدم في أعمال التشـــييد والبنـــاء. ويوضح 
)جـــدول 3-10( اســـتغال المملكة مـــن مختلف 
الخامـــات المعدنيـــة في الفتـــرة من عـــام 2013-
2017م، علمـــاً بأن إنتـــاج عـــام 2017م تقديري.

*  تقديري.

المصدر:�وكالة�الوزارة��للثروة�المعدنية.

جدول رقم 9-3: 
إنتاج بعض المعادن في المملكة

السنة
ذهب
)كجم(

فضة
)كجم(

نحاس
)طن(

زنك
)طن(

20125,2155,21217,63921,213

20134,1584,65541,33239,813

20144,7894,80033,11639,798

20155,0894,50046,25339,008

20166,9464,710110,00041,610

2017*7,6405,181121,00045,804

2017*2013201420152016أنواع الخامات المستغلة

56,70059,50062,30063,30066,150الحجر�الجيري

6,8806,2107,6909,2409,702الطين

1,9002,0002,0802,4002,520الملح

1,1601,2301,2701,3001,365رمل�السيليكا

300,000310,000330,000347,000364,000مواد�كسارات�)بحص(

29,00030,40031,80022,15523,000رمل

644644708706741رمل�حديدي

1,7001,4001,4703,0003,150جبس

3,0003,1503,3002,8002,940رخام�لألغراض�الصناعية

111212120126كتل�رخام

1,1001,1001,1501,0531,105كتل�جرانيت

1,2001,2601,320104109كتل�حجر�جيري

101106111169206كاولين

---30324341بارايت

160194198188197فلدسبار

3032---------بازلت

460480500504529بوزالن

1811901992,1312,237دلومايت

650680710604634شيست

6784244بيروفيليت
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*  تقديري. 

)---(  غير متوفر.   

المصدر:�وكالة�الوزارة��للثروة�المعدنية.

جدول رقم 10-3: 
الخامات المعدنية المستغلة )ألف طن(
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وفي مجـــال الصناعـــة، أصـــدرت وزارة الطاقة 
والصناعة والثـــروة المعدنية فـــي عام 2017م 
تراخيـــص صناعية إلنشـــاء 593 مصنعاً جديدا 
في مختلف األنشـــطة الصناعية برأســـمال بلغ 
نحـــو 14.5 مليـــار ريـــال ســـاهمت فـــي توفير 
فرص عمـــل لما يزيـــد عـــن 58.9 ألف موظف 
وعامـــل. ويظهر تصنيـــف المشـــاريع الجديدة 
التراخيص حســـب نشـــاطها الصناعي وإجمالي 
رأســـمالها لعام 2017م، حيث تم إصدار حوالي 
140 ترخيصـــاً لصناعـــة المعـــادن المشـــكلة 
رأسمال  بإجمالي  والمعدات(  اآلالت  )باســـتثناء 
بلـــغ نحـــو 1.8 مليـــار ريـــال وهـــو ما ُيشـــكل 
نســـبة 12.5 فـــي المئة مـــن إجمالي رأســـمال 
التراخيـــص. إضافـــة إلـــى ذلك، تم إصـــدار 97 
ترخيصـــاً لصناعـــة منتجات المطـــاط واللدائن 
بإجمالي رأســـمال بلغ نحـــو 1.2 مليار ريال وهو 
ما ُيشـــكل نســـبة 8.0 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرة. الصناعيـــة  التراخيـــص   رأســـمال 

وارتفـــع العـــدد اإلجمالـــي التراكمـــي للمصانـــع 
القائمـــة بالمملكـــة المرخصة مـــن وزارة الطاقة 
والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة فـــي نهايـــة عام 

منتجـــاً،  مصنعـــاً   7,930 إلـــى  ليصـــل  2017م 
بإجمالـــي رأســـمال بلـــغ حوالـــي 1,127.9 مليار 
ريـــال، توظـــف نحـــو مليـــون موظـــف وعامـــل. 
ويتضـــح من تصنيـــف المصانع المنتجة حســـب 
نشـــاطها الصناعي وإجمالي رأســـمالها أن إجمالي 
رأســـمالها صناعة المواد الكيميائيـــة والمنتجات 
بلغ 577.6 مليار  الكيميائية لعدد 771 مصنعـــاً 
ريال وبنســـبة 51.2 في المئة مـــن إجمالي رأس 
مـــال المصانع القائمـــة بالمملكـــة، تليها صناعة 
فحم الكـــوك والمنتجات النفطيـــة المكررة لعدد 
153 مصنعـــاً بمبلغ 104.4 مليار ريال وبنســـبة 
9.3 فـــي المئة مـــن إجمالي رأســـمال المصانع.

وفي نشـــاط الكهرباء، ســـجلت مبيعات الشركة 
الســـعودية للكهربـــاء مـــن الطاقـــة فـــي عـــام 
2017م حوالـــي 282.6 مليون ميجاوات/ســـاعة. 
واســـتحوذ االســـتهاك الســـكني على 50.6 في 
المئـــة )143.0مليـــون ميجاوات/ســـاعة( مـــن 
إجمالـــي اســـتهاك الكهربـــاء بالمملكـــة، يليـــه 
االســـتهاك التجـــاري )48.2 مليـــون ميجاوات/

ســـاعة( بنســـبة 17.1 في المئة، ثم االستهاك 
الصناعـــي فـــي المرتبـــة الثالثـــة )47.2 مليـــون 

ميجاوات/ســـاعة( بنســـبة 16.7 فـــي المئة، ثم 
الحكومي )38.4 مليـــون ميجاوات/ االســـتهاك 
ســـاعة( بنســـبة 13.6 فـــي المئة. وبلـــغ الحمل 
حوالـــي  2017م  عـــام  فـــي  للكهربـــاء  الـــذروي 
التوليـــد  قـــدرة  ووصلـــت  ميجـــاوات.   62,121
الفعلية للكهرباء إلى حوالـــي 56,361 ميجاوات. 
وســـجل عـــدد المشـــتركين المســـتفيدين من 
خدمـــات الكهربـــاء فـــي المملكـــة بنهايـــة عـــام 
ويمثـــل  مشـــترك،  مليـــون   9.0 نحـــو  2017م 
البالغ  الســـكني  االســـتهاك  فـــي  المشـــتركون 
عددهـــم نحـــو 7.1 مليون مشـــترك ما نســـبته 
78.7 في المئة من إجمالي المشـــتركين، يليهم 
المشـــتركون فـــي االســـتهاك التجـــاري بحوالي 
1.6 مليون مشـــترك وبنســـبة 17.3 في المئة، 
ثم المشـــتركون فـــي االســـتهاك الحكومي بنحو 
153.0 ألف مشـــترك وبنســـبة 1.6 فـــي المئة، 
وأخيـــرًا المشـــتركون فـــي االســـتهاك الزراعي 
بحوالـــي 93.0 ألـــف مشـــترك وبنســـبة 1.0 في 

المئـــة )جدول 3-11( )رســـم بيانـــي 6-3(.

جدول رقم 11-3: 
تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشرتكني خالل العام المالي 1439/1438هـ )2017م(

)ميجاوات(        
الطاقة المباعة

المنطقة

قدرة
التوليد 
عدد المشتركينزراعيصناعيحكوميتجاريسكنيالحمل الذرويالفعلية

15,05220,23248,187,13616,702,75715,037,6736,413,6593,494,4272,918,041الوسطى

15,13119,01627,619,4879,421,9716,552,66834,355,6741,040,3041,622,515الشرقية

20,22117,20349,935,41417,682,66311,966,2765,885,153968,7943,212,644الغربية

5,9575,82417,312,6944,444,4184,863,775576,292149,8211,296,512الجنوبية

62121143,054,73148,251,80938,420,39247,230,7785,653,3469,049,712*56,361اإلجمالي

* متزامن.

المصدر:�الشركة�السعودية�للكهرباء.

رسم بياني رقم 6-3:
نمو مبيعات الشركة السعودية للكهرباء من الطاقة الكهربائية )2014-2017م(
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التطورات 
النقدية

اسـتمرت مؤسسـة النقد العربي السـعودي 
بهـدف  النقديـة  السياسـة  وتنفيـذ  إدارة  فـي 
المحافظـة علـى اسـتقرار األسـعار المحليـة، 
وسـعر صرف العملـة الوطنية مقابـل الدوالر 
المالـي  النظـام  نمـو  وتشـجيع  األمريكـي، 
فـي  المهـم  بـدوره  للقيـام  سـالمته  وضمـان 
االقتصـاد  حظـي  ذلـك،  ظـل  فـي  االقتصـاد. 
السـيولة  بتوفـر  2017م  عـام  فـي  الوطنـي 
الكافيـة لتلبية متطلبات التمويل في النشـاط 
االقتصـادي، كمـا اسـتقر سـعر صـرف الريال 
السـعودي عند سـعر صرفـه الرسـمي البالغ 
للـدوالر األمريكـي ممـا عـزز مـن  ريـاالً   3.75
والمالـي  النقـدي  النظـام  ومتانـة  اسـتقرار 

بشـكل عـام.

أدوات السياسة النقدية
لتمويـل  المائمـة  الماليـة  السـيولة  لتوفـر  نظـرًا 
أنشـطة االقتصـاد المختلفـة ، حافظـت مؤسسـة 
النقديـة علـى معـدل  النقـد مـن خـال سياسـتها 
عائـد اتفاقيـات إعـادة الشـراء دون تغييـر مقارنـة 
وفـي  المئـة،  فـي   2 نسـبة  عنـد  السـابق  بالعـام 
عائـد  معـدل  برفـع  المؤسسـة  قامـت  المقابـل، 
مـرات  ثـاث  المعاكـس  الشـراء  إعـادة  اتفاقيـات 
ليسـتقر عنـد 1.50 فـي المئـة بنهاية عـام 2017م. 
النظـام  فـي  الكليـة  السـيولة  اسـتمرت  كمـا 
رفـع  ممـا  كاٍف،  بشـكٍل  توفرهـا  علـى  المصرفـي 
إعـادة  اتفاقيـات  لعمليـات  اليومـي  المتوسـط 
عـام  فـي  ريـال  مليـار   91 إلـى  المعاكـس  الشـراء 
2016م،  عـام  فـي  ريـال  مليـار   44 مقابـل  2017م 
لعمليـات  اليومـي  المتوسـط  انخفـض  حيـن  فـي 
مليـون   120 إلـى  ليصـل  الشـراء  إعـادة  اتفاقيـات 
ريـال خال عـام 2017م مقارنة بحوالـي 924 مليون 
ريـال خـال العـام السـابق. كمـا قامـت المؤسسـة 
النظامـي علـى  باإلبقـاء علـى متطلبـات االحتياطـي 
ودائـع العمـاء للمصـارف دون تغييـر عـن العـام 
السـابق عنـد نسـبة 4 فـي المئـة للودائـع الزمنيـة 
واالدخاريـة، و7 فـي المئـة للودائـع تحـت الطلـب. 
وفـي عـام 2017م، أبقـت المؤسسـة علـى سـقف 
اإلصـدارات ألذونـات مؤسسـة النقـد عنـد 3 مليـار 

أسـبوعياً. ريـال 

نمو عرض النقود
فـي عـام 2017م، سـجل عـرض النقـود بتعريفـه 
المتـداول  النقـد  مـن  والمكـون  )ن3(،  الواسـع 
خـارج المصـارف وإجمالي الودائع لـدى المصارف، 
ارتفاعـاً نسـبته 0.2 فـي المئـة )3.8 مليـار ريـال( 
مقارنـًة  ريـال،  مليـار   1,791.1 عنـد  ليسـتقر 
بارتفـاع نسـبته 0.8 فـي المئـة )14.1 مليـار ريـال( 
فـي عـام 2016م. كما سـجلت الودائـع المصرفية 
معـدل نمـو أقل من العام السـابق حيـث بلغ 0.1 
فـي المئـة، مقارنـة بمعـدل نمـو نسـبته 0.8 فـي 
المئـة فـي عـام 2016 وقـد شـكلت هـذه الودائـع 
بتعريفـه  النقـود  عـرض  مـن  المئـة  فـي   90.4
النقـد  نمـو  معـدل  تراجـع  كمـا  )ن3(.  الواسـع 
المتـداول خـارج المصـارف ليبلـغ واحد فـي المئة 
)1.7 مليـار ريـال( فـي عـام 2017م مقارنـة بنسـبة 
1.1 فـي المئـة )1.8 مليـار ريـال( في عـام 2016م. 

اسـتحواذ  المصرفيـة  الودائـع  تحليـل  وُيظهـر 
مـن  األكبـر  النصيـب  علـى  الطلـب  تحـت  الودائـع 
إجمالـي عـرض النقـود )ن3(، حيـث شـّكلت 55.8 
فـي المئـة مـن إجمالـي عـرض النقـود )ن3( فـي عـام 
2017م، مقابـل 54.5 فـي المئـة فـي عـام 2016م، 
وزاد حجـم هـذه الودائـع بنسـبة 2.7 فـي المئة )26 
مليـار ريـال( في عام 2017م مقارنة بانخفاض نسـبته 
0.2 فـي المئـة )2.1 مليـار ريـال( فـي العام السـابق. 
بمعـدل  واالدخاريـة  الزمنيـة  الودائـع  وانخفضـت 
8.9 فـي المئـة )43.8 مليـار ريـال( في عـام 2017م، 
مقابـل زيـادة نسـبتها 13.1 فـي المئـة )57.1 مليـار 
ريـال( فـي عـام 2016م. وشـّكلت الودائـع الزمنيـة 
مـا  )ن3(  النقـود  عـرض  إجمالـي  مـن  واالدخاريـة 
مقارنـة  2017م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   25 نسـبته 
بنسـبة 27.5 في المئة في العام السـابق. وسـجلت 
الودائـع األخـرى شـبه النقديـة، المكونة مـن ودائع 
مقابـل  والودائـع  األجنبيـة،  بالعمـات  المقيميـن 
اعتمـادات مسـتندية، وضمانـات وتحويـات قائمة، 
نفذتهـا  التـي  )الريبـو(  الشـراء  إعـادة  وعمليـات 
نسـبته  ارتفاعـاً  الخـاص،  القطـاع  مـع  المصـارف 
13.1 فـي المئـة )19.8 مليـار ريال( في عـام 2017م 
مقارنـًة بانخفـاض نسـبته 22 في المئـة )42.7 مليار 
ريـال( فـي عـام 2016م. كما شـّكلت الودائع األخرى 
شـبه النقديـة مـا نسـبته 9.6 فـي المئة مـن إجمالي 
عـرض النقـود )ن3( فـي عـام 2017م مقارنة بنسـبة 
8.5 فـي المئـة عـام 2016م )الجـداول 4-1، و2-4 

و2-4(.  1-4 البيانيـان  والرسـمان  و3-4 
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 جدول رقم 3-4: 
 مكونات عرض النقود

)األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفرتة(

20132014201520162017

9.38.99.59.59.6 النقد المتداول خارج المصارف

90.791.190.590.590.4 مجموع الودائع

55.557.255.154.555.8 الودائع تحت الطلب

22.323.124.527.525.0 الودائع الزمنية واالدخارية

12.910.910.98.59.6 الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0 عرض النقود )ن3(

 جدول رقم 1-4: 
 عرض النقود 
)مليون ريال(

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

النقد المتداول 
خارج المصارف

الودائع تحت 
الطلب

)ن1(
)1+2)

الودائع الزمنية 
واالدخارية

 )ن2(
)3+4)

الودائع األخرى 
شبه النقدية*

 )ن3(
)5+6)

1234567

2013143,169857,2801,000,449345,0351,345,485199,6641,545,149

2014153,777989,1741,142,951398,7431,541,694187,6611,729,356

2015168,529976,2311,144,760434,5011,579,261194,0361,773,296

2016170,341974,0941,144,435491,5951,636,030151,3211,787,352

2017172,0721,000,1051,172,177447,8271,620,004171,1301,791,134

 جدول رقم 2-4: 
معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

)نسب مئوية(

نهاية السنة
النقد المتداول 
خارج المصارف

الودائع تحت 
)ن1(الطلب

الودائع الزمنية 
)ن2(واالدخارية

الودائع األخرى 
 )ن3(شبه النقدية

20137.5313.7012.786.3511.069.5810.86

20147.4115.3914.2415.5714.58-6.0111.92

20159.59-1.310.168.972.443.402.54

20161.08-0.22-0.0313.143.59-22.010.79

20171.022.672.42-8.90-0.9813.090.21
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وبالنظـر إلـى مؤشـرات السـيولة الرئيسـة األخـرى 
الضيقيـن  بتعريفيهمـا  النقـود  بعرضـي  ممثلـًة 
)ن1( و )ن2(، اللذيـن يشـمان ودائـع أكثر سـيولة 
النقـد  يشـمل  الـذي  )ن1(،  سـجل  فقـد  نسـبياً، 
المتـداول خـارج المصـارف والودائع تحـت الطلب، 
فـي عام 2017م، نموًا بنسـبة 2.4 فـي المئة مقارنة 
بتراجـع طفيـف بنسـبة 0.03 فـي المئـة فـي العـام 
السـابق. وارتفـع نصيـب الودائـع تحـت الطلـب في 
)ن1( إلـى 85.3 فـي المئـة فـي عـام 2017م مقارنـة 
فـي  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي   85.1 بنسـبة 
حيـن سـجل )ن2(، الـذي يشـمل الودائـع الزمنيـة 
واالدخاريـة األقـل سـيولة، انخفاضـاً نسـبته واحـد 
فـي المئـة فـي عـام 2017م مقارنـة بزيـادة نسـبتها 
3.6 فـي المئـة فـي عـام 2016م. وارتفعـت نسـبة 
عـام  فـي  المئـة  فـي   64.0 مـن  )ن3(  إلـى  )ن1( 
2016م إلـى 65.4 فـي المئة في عـام 2017م، بينما 
لتبلـغ 90.4 فـي  إلـى )ن3(  انخفضـت نسـبة )ن2( 
فـي   91.5 بنسـبة  مقارنـة  2017م  عـام  فـي  المئـة 

المئـة فـي عـام 2016م )الجـدول 4-4(. 

عرض النقود بتعريفه الواسع )ن3(: 
العوامل السببية

السـابقين،  بالعاميـن  ومقارنـة  2017م،  عـام  فـي 
ارتفـع عرض النقـود )ن3( بنسـبة منخفضة؛ نتيجة 
لزيـادة العجـز في ميـزان مدفوعات القطـاع الخاص 
الـذي بلغ 679.7 مليار ريال، مقارنة بالعام السـابق 
الـذي بلـغ فيـه العجـز 643.4 مليـار ريـال. إضافـة 
القطـاع  مـن  المصـارف  مطلوبـات  انخفـاض  إلـى 
ريـال فـي عـام 2017م،  بنحـو 11.8 مليـار  الخـاص 
فـي حيـن سـجلت هـذه المطلوبـات ارتفاعـاً بقيمـة 
33.5 مليـار ريـال فـي عـام 2016م. كمـا انخفضـت 
مطلوبـات المصـارف مـن المؤسسـات العامـة غيـر 
الماليـة للقطـاع العـام فـي عـام 2017م بقيمـة 2.3 
مليـار ريـال مقابـل ارتفـاع بقيمـة 10.2 مليـار ريـال 
صافـي  ارتفـع  المقابـل،  وفـي  السـابق.  العـام  فـي 
 580.7 ليبلـغ  بالريـال  المحلـي  الحكومـي  اإلنفـاق 
مليـار ريـال فـي عـام 2017م، مقارنـة بنحـو 523.8 
بنـد  ارتفـع  السـابق. كذلـك  العـام  فـي  ريـال  مليـار 
صافـي البنود األخـرى ليبلغ 116.8 مليـار بالمقارنة 

رسم بياني رقم 1-4:
معدالت نموعرض النقود )ن3( 
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جدول رقم 4-4:
 معـدالت نقديـة 

)نسبة مئوية(

ن2/ ن3ن1/ ن3السنة

201364.787.1

201466.189.1

201564.689.1

201664.091.5

201765.490.4

رسم بياني رقم 2-4:
مكونات عرض النقود
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بنحـو 89.9 مليـار ريـال فـي العـام السـابق. وبذلـك 
النقـود  زيـادة عـرض  اإليجابيـة فـي  القيمـة  تصبـح 
نتيجـة الزيـادة فـي كٍل مـن صافـي اإلنفـاق الحكومي 
المحلـي بالريـال وصافي البنود األخـرى نحو 697.5 
ـد  حيَّ الـذي  األمـر  2017م،  عـام  فـي  ريـال  مليـار 
أثـر العجـز فـي ميـزان مدفوعـات القطـاع الخـاص 

المصـارف  مطلوبـات  مـن  كٍل  فـي  واالنخفـاض 
مـن  المصـارف  ومطلوبـات  الخـاص  القطـاع  مـن 
العـام  للقطـاع  الماليـة  غيـر  العامـة  المؤسسـات 
المقـدر بنحـو 693.8 مليـار ريـال، لتصبـح الزيـادة 
فـي عـرض النقـود فـي عـام 2017م نحـو 3.8 مليـار 

البيانـي 3-4(. ريـال )الجـدول 4-5 والرسـم 

رسم بياني رقم 3-4
العوامل السببية للتغري في ) ن3 (
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جدول رقم 5-4:
العوامل السببية للتغري في عرض النقود )ن3(

201520162017

43.914.13.8التغير في ن3 

العوامل السببية

794.5523.8580.7صافي اإلنفاق الحكومي المحلي  بالريال*

11.8-115.733.5التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

2.3-7.010.2-التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

679.7-643.4-919.2-العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص **

59.989.9116.8صافي البنود األخرى

43.914.13.8المجموع 

 *  اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقصاً اإليرادات المحلية بالريال.

** تقديرية.
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نهاية  السنة
القاعدة النقدية

مضاعف النقود)مليون ريال(

2013256,0786.0

2014282,9246.1

2015300,6975.9

2016302,4045.9

2017301,9275.9

القاعدة النقدية ومضاعف النقود
لحجـم  األضيـق  المقيـاس  النقديـة  القاعـدة  تعـد 
النقـد  مـن  النقديـة  القاعـدة  وتتكـون  السـيولة، 
المتـداول خـارج المصـارف، والنقـد فـي صناديـق 
وودائـع  المصـارف  ودائـع  إلـى  إضافـة  المصـارف، 
المؤسسـات الماليـة العامـة لدى مؤسسـة النقد، 
النقديـة بنسـبة 0.2 فـي  القاعـدة  وقـد انخفضـت 
2017م مقارنـة  عـام  فـي  ريـال(  مليـار   0.5( المئـة 
بارتفـاع نسـبته 0.6 فـي المئـة )1.7 مليـار ريال( في 

2016م. عـام 

ارتفاعـاً  المصـارف  المتـداول خـارج  النقـد  وسـجل 
عـام  فـي  ريـال(  مليـار   1.7( المئـة  فـي   1 نسـبته 
2017م مقارنـة بنمـو نسـبته 1.1 فـي المئـة )1.8 
نصيبـه  وسـجل  2016م،  عـام  فـي  ريـال(  مليـار 

مـن القاعـدة النقديـة مـا نسـبته 57 فـي المئـة فـي 
فـي  المئـة  فـي   56.3 بنسـبة  مقارنـة  2017م  عـام 
العـام السـابق. ومـن ناحيـة أخـرى، سـجلت ودائع 
 0.3 نسـبته  تراجعـاً  المؤسسـة  لـدى  المصـارف 
فـي المئـة )0.3 مليـار ريـال( فـي عـام 2017م وهـي 
نسـبة مماثلة لنسـبة االنخفـاض في العام السـابق. 
الماليـة  المؤسسـات  ودائـع  شـهدت  وبالمثـل 
العامـة لـدى مؤسسـة النقـد تراجعـاً بنسـبة 77.4 
فـي المئـة )3.5 مليـار ريـال( في عـام 2017م مقارنة 
بانخفـاض نسـبته 2.0 فـي المئـة )0.1 مليـار ريـال( 

عـام 2016م. فـي 

أمـا المضاعـف النقـدي، فقـد حافـظ علـى اسـتقراره 
وبنفس مسـتوى العام السـابق ليبلغ في عام 2017م 
نحـو 5.9 ضعفـاً )الجـدول 4-6 والرسـم البيانـي 4-4(.

جدول رقم 6-4:
القاعدة النقدية ومضاعف النقود

رسم بياني رقم 4-4: 
القاعدة النقدية ومضاعف النقود
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جدول رقم 7-4:
االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

 أعلى مستوى للنقد المتداول 
خارج المصارف خالل السنة

 أدنى مستوى للنقد المتداول 
خارج المصارف خالل السنة

نهاية الشهر 
الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم 

الهجري
 الكمية             

)مليون ريال(
نهاية الشهر 

الميالدي

التواريخ المقابلة 
حسب التقويم 

الهجري
 الكمية             

)مليون ريال(

 2013/7 1434/9/23146,170 2013/1 1434/3/19134,148

 2014/9 1435/12/6158,071 2014/1 1435/3/30145,490

 2015/7 1436/10/14179,075 2015/1 1436/4/10156,921

 2016/6 1437/9/26181,838 2016/1 1437/4/21167,404

 2017/6 1438/10/6184,312 2017/10 1439/2/11167,459

االتجاهـات الموسـمية للنقـد المتـداول 
خـارج المصـارف

النقـد المتـداول خـارج المصـارف  عـادًة مـا يشـهد 
أعلـى معـدالت نمـوه خـال مناسـبتين إسـاميتين 
وموسـم  المبـارك  رمضـان  شـهر  همـا  مهمتيـن 
الحـج، واللذين صادفـا الربعين الثانـي والثالث خال 
السـنوات المياديـة القليلـة الماضيـة، حيث يتضح 
ذلـك من بيانات الساسـل الزمنية للنقـد المتداول 
البيانـي  والرسـم   7-4 )الجـدول  المصـارف  خـارج 
المصـارف  المتـداول خـارج  النقـد  بلـغ  4-5(. وقـد 
ذروتـه فـي عـام 2017م عنـد 184.3 مليـار ريـال فـي 
نهايـة شـهر يونيـة، فـي حيـن بلـغ النقـد المتـداول 
خـارج المصارف أدنى مسـتوى له عنـد 167.5 مليار 

ريـال بنهايـة شـهر أكتوبـر مـن عـام 2017م. 

 رسم بياني رقم  5-4: 
االتجاهات الموسمية للنقد المتداول 
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المسح النقدي
النظـام  وضـع  تقييـم  إلـى  النقـدي  المسـح  يهـدف 
المصرفـي السـعودي )مؤسسـة النقـد والمصارف 
موجـودات  بنـود  ترتيـب  إلـى  باإلضافـة  التجاريـة(، 
التغيـرات  النظـام المصرفـي لمعرفـة  ومطلوبـات 
التـي تطـرأ عليـه. ويشـير المسـح النقـدي )جـدول 
4-8(، إلـى انخفـاض موجـودات النظـام المصرفـي 
بأكملـه بنسـبة 2.3 فـي المئـة )84.9 مليـار ريـال( 
2017م،  عـام  فـي  ريـال  مليـار   3,676 إلـى  لتصـل 
 244.9( المئـة  فـي   6.1 نسـبته  بانخفـاض  مقارنـة 

مليـار ريـال( فـي عـام 2016م.

وانخفـض صافـي الموجـودات األجنبية في المسـح 
المئـة  فـي  بنسـبة 6.9  عـام 2017م  فـي  النقـدي 

نسـبته  بانخفـاض  مقارنـة  ريـال(  مليـار   146.8(
العـام  فـي  ريـال(  المئـة )380.9 مليـار  15.2 فـي 
صافـي  نصيـب  تراجـع  ذلـك  ضـوء  علـى  الماضـي. 
الموجـودات  إجمالـي  مـن  األجنبيـة  الموجـودات 
مـن 56.6 فـي المئـة في عام 2016م إلـى 53.9 في 
المئـة في عـام 2017م. وفي المقابـل ارتفع نصيب 
الموجـودات  إجمالـي  مـن  المحليـة  الموجـودات 
مـن 43.4 فـي المئـة فـي عـام 2016م إلـى 46.1 
فـي المئـة فـي عـام 2017م؛ وذلـك نتيجـة لتراجـع 
بنسـبة  للمؤسسـة  األجنبيـة  الموجـودات  صافـي 
2017م،  عـام  ريـال(  مليـار   149( المئـة  فـي   7.5
مـن  المصـارف  مطلوبـات  زيـادة  إلـى  إضافـة 
الحكومـة بنسـبة 42.6 فـي المئة )76 مليـار ريال( 

.)8-4 )جـدول 

 جدول رقم 4-8:  المسح النقدي* )نهاية السنة( 
)مليون ريال(      

20132014201520162017

الموجودات

2,824,0782,875,3262,508,9202,128,0541,981,215صافي الموجودات األجنبية

2,687,7922,715,9892,283,3821,982,3481,833,355مؤسسة النقد

136,286159,336225,538145,706147,860المصارف التجارية

1,217,4001,355,1601,496,9021,632,9021,694,834االئتمان المحلي

1,123,6451,256,2101,371,9251,405,4741,393,699مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

49,62853,13486,158178,416254,417مطلوبات المصارف من الحكومة

44,12745,81638,82049,01246,719التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

4,041,4784,230,4854,005,8223,760,9563,676,049اإلجمــــالـي

المطلوبات

1,545,1491,729,3561,773,2961,787,3521,791,134عرض النقود )ن3(

1,641,5401,560,7061,162,521875,424737,716الودائع الحكومية**

854,790940,4231,070,0051,098,1801,147,198صافي البنود األخرى

4,041,4784,230,4854,005,8223,760,9563,676,049اإلجمــــالــي

)نسبة التغير المئوية( 

6.9-15.2-12.7-10.21.8صافي الموجودات األجنبية

12.611.310.59.13.8االئتمان المحلي

0.8-12.511.89.22.4مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

16.87.162.2107.142.6مطلوبات المصارف من الحكومة

4.7-15.326.3-11.53.8مطلوبات المصارف من مؤسسات غير مالية للقطاع العام

10.911.92.50.80.2عرض النقود )ن3(

15.7-24.7-25.5-4.9-8.2الودائع الحكومية**

16.710.013.82.64.5صافي البنود األخرى

* المركز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية. 

** تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل.
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عـام 2017م  النفـط خـال  أسـعار  اسـتقرار  ومـع 
علـى  الحكومـي  اإلنفـاق  اسـتمرار  إلـى  باإلضافـة 
التنميـة، شـهدت ودائـع الحكومـة لـدى  مشـاريع 
كانـت  أقـل ممـا  بوتيـرة  ولكـن  تراجعـاً  المؤسسـة 
المئـة  15.7فـي  بنسـبة  انخفاضـاً  لتسـجل  عليـه 
)137.7 مليـار ريـال( مقارنة بانخفاض نسـبته 24.7 
فـي عـام 2016م. ريـال(  المئـة )287.1 مليـار  فـي 

اتجاهات سعر الفائدة
انخفـض متوسـط أسـعار الفائـدة علـى الودائع بين 
 )SAIBOR( المصارف السـعودية لمدة ثاثة أشـهر
بنحـو 26 نقطـة أسـاس، حيـث بلغ في عـام 2017م 
1.81 فـي المئـة، بينمـا بلـغ 2.07 في المئـة في عام 
2016م، ويرجـع ذلـك إلـى ارتفاع مسـتوى السـيولة 

* أسعار الفائدة بين المصارف.

 جدول رقم 9-4: 
أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*
)متوسط األسعار على الودائع لثالثة أشهر( 

السنة
الودائع بالريال السعودي 

)SAIBOR 3M)
  الودائع بالدوالر 

)LIBOR 3M)
الفارق بين أسعار الفائدة 

بالريال والدوالر

20130.950.270.69

20140.940.230.70

20150.880.320.56

20162.070.731.34

20171.811.260.55

رسم بياني رقم  6-4: 
أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر

)متوسط أسعار الفائدة لثالثة أشهر(

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

20142013 2015 2016 2017

  الودائع بالريال السعودي

  الودائع بالدوالر

متوسـط  سـجل  المقابـل،  وفـي  االقتصـاد.  فـي 
األمريكـي  بالـدوالر  الودائـع  علـى  الفائـدة  أسـعار 
 54 بحوالـي  ارتفاعـاً   )LIBOR( أشـهر  ثاثـة  لمـدة 
نقطـة أسـاس، إذ ارتفـع مـن 0.73 فـي المئـة فـي 
عـام  فـي  المئـة  فـي   1.26 إلـى  ليصـل  2016م  عـام 
2017م، لينخفـض الفارق بين المتوسـطين لصالح 
الريـال السـعودي، حيـث بلغ هذا الفـارق 55 نقطة 
الفـارق  مـن  أقـل  وهـو  2017م،  عـام  فـي  أسـاس 
بلـغ 134 نقطـة أسـاس  الـذي  العـام السـابق  فـي 

البيانـي 6-4(. )جـدول 4-9 والرسـم 
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تطورات سعر الصرف
حافظـت مؤسسـة النقـد علـى سياسـتها النقديـة 
بمـا  الريـال  صـرف  سـعر  اسـتقرار  إلـى  الهادفـة 
)جـدول  السـعودي  االقتصـاد  مصالـح  يحقـق 
4-10(، ممـا انعكـس علـى اسـتقرار سـعر صـرف 
الريـال فـي السـوق الفوريـة فـي عـام 2017م عنـد 
3.75 ريـال للـدوالر األمريكـي. كمـا تجـدر اإلشـارة 
إلـى أنـه فـي عام 2017م، بلغ متوسـط سـعر صرف 
الريـال أمـام الـدوالر األمريكـي 3.7503 ريـال مقابل 
3.7508 ريـال فـي العـام السـابق، ومّثلـت القيمـة 
مقابـل  للريـال  صـرف  سـعر  أعلـى  ريـال   3.7518
الـدوالر األمريكـي فـي عـام 2017م مقابـل 3.7587 
القيمـة  شـّكلت  حيـن  فـي  2016م.  عـام  فـي  ريـال 
مقابـل  للريـال  صـرف  سـعر  أدنـى  ريـال   3.7499
الـدوالر األمريكـي فـي عـام 2017م مقابـل 3.7489 

ريـال فـي العـام السـابق.

.Bloomberg�:المصدر�*

المتوسط (لكامل الفترة(أدنى قيمةأعلى قيمةالسنة

20133.75123.74973.7503

20143.75573.74953.7510

20153.76153.74983.7512

20163.75873.74893.7508

20173.75183.74993.7503

 جدول رقم 10-4: 
مؤشرات سعر صرف الريال مقابل الدوالر في السوق الفورية*



القطاع 05
المصرفي
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القطاع 
المصرفي

المركز المالي الموحد للمصارف
اسـتمرت المصـارف التجاريـة فـي عـام 2017م فـي 
تعزيـز متانتهـا الماليـة، حيـث حافظـت علـى نفس 
معـدل النمو اإليجابـي إلجمالي موجوداتهـا في العام 
السـابق البالـغ نسـبته 2.2 فـي المئـة )49.4 مليـار 

ريـال( )جـدول 1-5(.

الودائع المصرفية
سـجل إجمالـي الودائـع المصرفية نمـوًا بمعدل 0.1 
فـي المئـة )2.1 مليـار ريـال( فـي عـام 2017م ليبلـغ 
1,619.1 مليـار ريـال، مقارنـة بالعـام السـابق الـذي 
سـجل نمـوًا بنحـو 0.8 فـي المئـة )12.2مليـار ريـال( 

)جـدول 5-2، والرسـمان البيانيـان 5-1، و2-5(. 

علـى  التطـورات  أهـم  علـى  الضـوء  وبتسـليط 
تصنيـف الودائـع المصرفيـة حسـب نوعهـا، يتضـح 
أن الودائـع تحـت الطلـب فـي عـام 2017م شـهدت 
ارتفاعـاً بنسـبة 2.7 فـي المئـة )26.01 مليـار ريـال( 
لتبلـغ حوالـي 1,000.1 مليـار ريال، مقارنـة بانخفاض 
العـام  فـي  ريـال(  مليـار   2.1( المئـة  فـي   0.2 بلـغ 
السـابق. وبالنظـر إلـى نصيبهـا المئـوي مـن إجمالـي 
الودائـع المصرفيـة، ياحـظ ارتفاعـه مـن 60.2 فـي 
المئـة فـي عـام 2016م إلـى 61.8 فـي المئـة فـي عـام 
2017م. وفـي نفـس السـياق، ياحظ ارتفـاع الودائع 
األخـرى شـبه النقديـة )معظمهـا ودائـع المقيميـن 
 19.8( المئـة  فـي   13.1 بنسـبة  األجنبيـة(  بالعملـة 
مليـار ريـال( لتبلـغ نحـو 171.1 مليـار ريـال، مقارنـة 
بانخفـاض نسـبته 22.0 فـي المئـة )42.7 مليار ريال( 

فـي العـام السـابق؛ وبالنسـبة لنصيبهـا المئـوي مـن 
إجمالـي الودائـع المصرفيـة، فياحـظ ارتفاعهـا إلـى 
10.6 فـي المئـة فـي هـذا العـام، مقارنة بنسـبة 9.4 
فـي المئـة فـي عـام 2016م. وفـي المقابـل، ياحـظ 
انخفـاض الودائـع الزمنية واالدخارية بنسـبة 8.9 في 
المئـة )43.8 مليـار ريـال( مقارنـة بارتفاعهـا فـي العام 
السـابق بنسـبة 13.1 فـي المئة )57.1 مليـار ريال(؛ 
أمـا فيمـا يخـص نصيبها المئـوي من إجمالـي الودائع 
المصرفيـة، فقـد انخفـض إلـى 27.7 فـي المئـة فـي 
فـي   30.4 نسـبته  بنصيـب  مقارنـة  2017م،  عـام 

المئـة فـي العـام السـابق )رسـم بيانـي 3-5(.

القطاعـات،  الودائـع حسـب  توزيـع  إلـى  وبالنظـر 
عـام  فـي  الخـاص  القطـاع  ودائـع  انخفضـت  فقـد 
2017م بنسـبة 2.7 فـي المئـة )34.8 مليـار ريـال( 
إلـى 1,269.7 مليـار ريـال، مقارنـة بارتفـاع نسـبته 
العـام  فـي  ريـال(  مليـار   48.2( المئـة  فـي   3.8
الخـاص  القطـاع  ودائـع  نصيـب  وبلـغ  السـابق، 
مـن إجمالـي الودائـع المصرفيـة مـا نسـبته 78.4 
فـي  المئـة  فـي   80.7 بنسـبة  مقارنـة  المئـة،  فـي 
العـام السـابق. فـي حيـن ارتفعـت ودائـع القطـاع 
العـام بنسـبة 11.8 فـي المئـة )36.8 مليـار ريـال( 
لتبلـغ 349.4 مليـار ريـال فـي عـام 2017م، مقارنة 
مليـار   35.9( المئـة  فـي   10.3 نسـبته  بانخفـاض 
نصيـب  ارتفـع  وبذلـك  السـابق.  العـام  فـي  ريـال( 
مـن  الودائـع  إجمالـي  مـن  العـام  القطـاع  ودائـع 
فـي   21.6 إلـى  2016م  عـام  فـي  المئـة  فـي   19.3

عـام 2017م. فـي  المئـة 

اسـتمرت المصـارف التجاريـة فـي عـام 2017م 
فـي الحفاظ علـى متانـة مراكزهـا المالية على 
شـهده  الـذي  الضئيـل  التراجـع  مـن  الرغـم 
أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر  الوطنـي.  االقتصـاد 
هـذا االتجاه يعكـس أيضاً دور مؤسسـة النقد 
اإلشـراف  فـي  متمثـالً  السـعودي  العربـي 
والرقابـة علـى القطـاع المصرفـي فـي تعزيـز 
الماليـة،  ومالءتـه  المصرفـي  القطـاع  متانـة 
ورفـع مسـتوى الخدمـات المصرفيـة والمالية 
المصـارف  وسـجلت  للعمـالء.  يقدمهـا  التـي 
كنتيجـة  أداًء جيـداً  التجاريـة فـي عـام 2017م 
الماليـة،  ومالءتهـا  العـام  نشـاطها  الرتفـاع 
حيـث ارتفـع إجمالـي موجوداتهـا بنسـبة 2.2 
فـي المئـة، وسـجلت الودائع المصرفيـة نمواً 
المـال  رأس  المئـة، وشـهد  فـي   0.1 نسـبته 
واالحتياطيـات ارتفاعـاً نسـبته 6.3 فـي المئـة. 
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رسم بياني رقم 1-5:
الودائع حسب العملة
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جدول رقم 1-5:
 المركز المالي الموحد للمصارف التجارية )نهاية الفرتة(

)مليون ريال(     

20132014201520162017

الموجودات

200,366213,073146,238236,704239,371االحتياطيات المصرفية

210,691251,613316,710225,838242,362الموجودات األجنبية

93,75598,949124,977227,428301,135مطلوبات على القطاع العام

1,123,6451,256,2101,371,9251,405,4741,393,699مطلوبات على القطاع الخاص

 مطلوبات على مؤسسات  
2,7402,2542,9044,4362,600مالية غير نقدية

262,085310,477246,015156,454126,593موجودات أخرى

1,893,2832,132,5772,208,7682,256,3342,305,760إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

1,401,9801,575,5791,604,7681,617,0101,619,062الودائع المصرفية

74,40592,27791,17180,13294,502المطلوبات األجنبية

225,855248,111270,964298,895317,604رأس المال واالحتياطيات

35,69240,15942,68340,36343,677األرباح

155,350176,451199,182219,933230,915مطلوبات أخرى

2017

91
.4

8.
6

جدول رقم 2-5:
 الودائـع المصرفيــة )نهاية الفرتة( 

)مليون ريال(     

20132014201520162017

أوالً : حسب النوع

857,280989,174976,231974,0941,000,105الودائع تحت الطلب

345,035398,743434,501491,595447,827الودائع الزمنية واإلدخارية

199,664187,661194,036151,321171,130الودائع األخرى شبه النقدية:

170,562157,414160,989123,019138,979الودائع بالعملة األجنبية

12,81214,02816,28418,05218,496مقابل اعتمادات مستندية

3570148151عمليات إعادة الشراء )ريبو(

16,25516,15016,74910,16913,604التحويات القائمة

ثانياً : حسب القطاع

1,103,2161,221,8381,256,3081,304,4651,269,698القطاع الخاص

298,764353,740348,459312,546349,364القطاع العام

ثالثاً : حسب العملة

1,231,4181,418,1651,443,7781,493,9911,480,083الودائع بالعملة المحلية

170,562157,414160,989123,019138,979الودائع بالعملة األجنبية

1,401,9801,575,5791,604,7681,617,0101,619,062إجمالي الودائع المصرفية

رسم بياني رقم 2-5: 
معدالت نمو الودائع المصرفية
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 رسم بياني رقم 3-5: 
مكونات الودائع المصرفية
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العملـة،  حسـب  الودائـع  تطـورات  وباسـتعراض 
ياحـظ انخفـاض الودائـع بالعملـة المحليـة فـي عام 
2017م بنسـبة 0.9 فـي المئـة )13.9مليـار ريـال( 
بارتفـاع  ريـال، مقارنـة  إلـى 1٫480.1 مليـار  لتصـل 
بنسـبة 3.5 فـي المئـة )50.2 مليـار ريـال( فـي عـام 
2016م؛ كذلـك شـهد نصيبهـا المئوي مـن إجمالي 
الودائـع المصرفيـة تراجعـاً من 92.4 فـي المئة في 
المئـة فـي عـام  إلـى 91.4 فـي  عـام 2016م ليصـل 
2017م. وبالنسـبة للودائع بالعملـة األجنبية، فقد 
ارتفعـت بنسـبة 13.0 في المئـة )16.0 مليار ريال( 
لتبلـغ 139.0 مليـار ريـال فـي عـام 2017م، مقارنـة 
مليـار   38.0( المئـة  فـي   23.6 نسـبته  بانخفـاض 
نصيبهـا  ارتفـع  وبذلـك  السـابق،  العـام  فـي  ريـال( 
مـن إجمالـي الودائـع المصرفيـة إلـى نحـو 8.6 فـي 
المئـة، مقارنـة بنصيـب نسـبته 7.6 فـي المئـة فـي 

العـام السـابق.

مطلوبات المصارف من القطاعي 
الخاص والعام

ارتفـع إجمالـي مطلوبـات المصـارف مـن القطاعين 

الخــــاص والعـــام )قــروض وســلــف، وكمبيـــاالت 
مخصومـــة، واستثمـــــارات، وائتمــــان مصرفـي، 
بنسـبة 3.7  عـام 2017م  فـي  وسـندات حكوميـة( 
فـي المئـة )61.9 مليار ريال( ليبلـغ 1,694.8 مليار 
ريـال، مقارنـة بارتفاع نسـبته 9.1 فـي المئة )135.9 
مليــار ريال( فــي العــــام الســـــابق. وبذلك شكــل 
إجمالـي المطلوبـات مـن القطاعيـن العـام والخاص 
فـي عـام 2017م نسـبة 99.8 فـي المئة مـن إجمالي 
الودائـع المصرفيـة، مقارنة بنسـبة 99.7 في المئة 

فـي العام السـابق.

وفـي المقابـل، شـهد إجمالـي مطلوبـات المصـارف 
انخفاضـاً  2017م  عـام  فـي  الخـاص  القطـاع  مـن 
ليبلـغ  ريـال(  مليـار   11.8( المئـة  فـي   0.8 بنسـبة 
 2.4 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   1,394
فـي المئـة )33.5 مليـار ريـال( فـي العـام السـابق. 
وشـكلت مطلوبـات المصـارف مـن القطـاع الخـاص 
فـي عـام 2017م نسـبة 82.1 فـي المئة مـن إجمالي 
الودائـع المصرفيـة، مقارنة بنسـبة 85.8 في المئة 

فـي العـام السـابق.

أمـا مطلوبـات المصارف مـن القطاع العـام )قروض 
فقـد  حكوميـة(،  وسـندات  العامـة  للمؤسسـات 
ارتفعـت فـي عـام 2017م بنسـبة 32.4 فـي المئـة 
)73.7 مليـار ريـال( لتبلـغ نحـو 301.1 مليـار ريـال، 
مقارنـة بارتفـاع نسـبته 82 فـي المئـة )102.5 مليار 
ريـال( فـي العام السـابق. وطـرأت الزيادة فـي جانب 
السـندات الحكومية التي ارتفعت بنسـبة 42.6 في 
المئـة )76 مليـار ريـال( لتبلـغ 254.4 مليـار ريـال، 
 92.3( المئـة  فـي   107.1 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة 
المقابـل،  وفـي  السـابق.  العـام  فـي  ريـال(  مليـار 
انخفضـت القـروض المقدمـة للمؤسسـات العامـة 
فـي عـام 2017م بنسـبة 4.7 فـي المئـة )2.3 مليـار 
بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   46.7 لتبلـغ  ريـال( 
فـي  ريـال(  مليـار   10.2( المئـة  فـي   26.3 نسـبته 
العـام السـابق. وشـكلت المطلوبـات مـن القطـاع 
العـام فـي عـام 2017م مـا نسـبته 17.7 فـي المئـة 
بنسـبة  مقارنـة  المصرفيـة،  الودائـع  إجمالـي  مـن 
13.9 فـي العـام السـابق )جـدول 5-3، والرسـمان 

و5-5(.  ،4-5 البيانيـان 

 جدول رقم 3-5: 
مطلوبات المصارف من القطاعني الخاص والعام )نهاية الفرتة(

)مليون ريال(      

201520162017

المبلغ
النصيب المئوي 

المبلغللمجموع
النصيب المئوي 

المبلغللمجموع
النصيب المئوي 

للمجموع

1,371,92591.51,405,47485.81,393,69982.1المطلوبات على القطاع الخاص

1,322,80988.21,351,40782.51,339,81278.9االئتمان المصرفي

1,308,19987.21,337,34381.71,327,25678.2قروض وسلف

14,6111.014,0640.912,5560.7كمبياالت مخصومة

49,1163.354,0673.353,8873.2استثمارات في أوراق مالية خاصة

124,9778.3227,42813.9301,13517.7المطلوبات على القطاع العام

38,8202.649,0123.046,7192.8االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

86,1585.7178,41610.9254,41715.0سندات حكومية

مطلوبات على مؤسسات مالية غير 
2,9040.24,4360.32,6000.2نقدية 

1,499,806100.01,637,338100.01,697,434100.0المجمــوع

رسم بياني رقم 4-5: 
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص )شهري(

)مليار ريال(    

رسم بياني رقم  5-5: 
مطلوبات المصارف حسب القطاع )شهري( 

)مليار ريال(    
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االئ�تمان المصرفي حسب اآلجال
ياحـظ  المصرفـي،  االئتمـان  إجمالـي  إلـى  بالنظـر 
مليـار   13.9( المئـة  فـي   1.0 بنسـبة  انخفاضـه 
ريـال( ليبلـغ حوالـي 1,386.5 مليـار ريـال فـي عـام 
المئـة  فـي   2.8 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة  2017م، 
وبدراسـة  السـابق.  العـام  فـي  ريـال(  مليـار   38.8(
االئتمـان المصرفي حسـب اآلجال، نجـد أن االئتمان 
المصرفـي قصيـر األجـل )أقـل مـن سـنة( الممنـوح 
للقطـاع الخاص ومؤسسـات القطاع العام شـهد في 
عـام 2017م انخفاضـاً بنسـبة 1.4 فـي المئـة )10.1 
مليـار ريـال( ليبلغ 692.2 مليار ريـال، مقارنة بارتفاع 
نسـبته 2.5 فـي المئـة )17.2 مليـار ريـال( فـي العام 
متوسـط  المصرفـي  لائتمـان  وبالنسـبة  السـابق. 
األجل )سـنة إلـى ثاث سـنوات(، فقد سـجل ارتفاعاً 
مـن 264.9 مليـار ريـال في عـام 2016م إلـى 265.6 
مليـار فـي عـام 2017م وبمعـدل نمو 0.3 فـي المئة 
)730.2 مليـون ريـال( مقارنـة بارتفـاع بلغـت نسـبته 
9.7 فـي المئـة )23.4 مليـار ريـال( فـي عـام 2016م. 
فـي حيـن واصـل االئتمـان المصرفـي طويـل األجـل 
)أكثـر مـن ثـاث سـنوات( انخفاضـه، حيـث تراجـع 
عـام  فـي  ريـال(  مليـار   4.5( المئـة  فـي  بنسـبة 1.0 
2017م ليبلـغ 428.7 مليـار ريـال، مقارنـة بانخفاض 

نسـبته 0.4 فـي المئـة )1.8 مليـار ريـال( فـي العـام 
السـابق )جـدول 4-5(.

 االئ�تمان المصرفي حسب 
النشاط االقتصادي

ياحـظ وجـود تبايـن فـي توزيـع االئتمـان المصرفـي 
حسـب األنشـطة االقتصاديـة لعـام 2017م، حيـث 
بنسـبة  التجـارة  لقطـاع  المصرفـي  االئتمـان  ارتفـع 
 312.4 ليبلـغ  ريـال(  مليـار   12.3( المئـة  فـي   4.1
بارتفـاع نسـبته 5.1 فـي المئـة  مليـار ريـال، مقارنـة 
فـي العـام السـابق. كمـا شـهد االئتمـان المصرفـي 
لقطـاع المـاء والكهربـاء والغـاز والخدمـات الصحيـة 
مليـار   9.7( المئـة  فـي   23.6 بنسـبة  أيضـاً  ارتفاعـاً 
ريـال( ليبلـغ 50.8 مليـار ريـال مقارنـة بارتفاع نسـبته 
نفـس  وفـي  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي   1.5
السـياق، شـهد االئتمان المصرفـي الممنوح لقطاع 
النقـل واالتصـاالت ارتفاعـاً بنسـبة 17.8 فـي المئـة 
)7.2 مليـار ريـال( ليبلـغ 47.6 مليـار ريـال، مقارنـة 
بانخفـاض نسـبته 5.3 فـي المئـة فـي العـام السـابق. 
وارتفـع االئتمان المصرفي الممنـوح لقطاع التمويل 
ليبلـغ  ريـال(  مليـار   3.6( المئـة  فـي   11.4 بنسـبة 
35.4 مليـار ريـال مقارنـة بانخفـاض نسـبته 6.2 فـي 

المئـة في العام السـابق. وشـهد االئتمـان المصرفي 
نسـبته  ارتفاعـاً  أيضـاً  الخدمـات  لقطـاع  الممنـوح 
1.6 فـي المئـة )1.1 مليـار ريـال( ليبلـغ 71.1 مليـار 
ريـال، مقارنـة بانخفـاض نسـبته 3.8 فـي المئـة فـي 
العـام السـابق. وفـي المقابـل، فقـد شـهد االئتمـان 
المصرفـي الممنـوح لقطاع الزراعة وصيد األسـماك 
انخفاضـاً بنسـبة 4.1 فـي المئـة )529 مليـون ريـال( 
نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   12.2 ليبلـغ 
15.3 فـي المئـة فـي العـام السـابق. كذلـك انخفـض 
الصناعـة  لقطـاع  الممنـوح  المصرفـي  االئتمـان 
واإلنتـاج بنسـبة 8.8 فـي المئـة )15.5 مليـار ريـال( 
نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   160.8 ليبلـغ 
2.2 فـي المئـة فـي العـام السـابق. وواصـل االئتمـان 
والمناجـم  التعديـن  لقطـاع  الممنـوح  المصرفـي 
انخفاضـه فـي عـام 2017م بنسـبة 23.6 فـي المئـة 
)4.6 مليـار ريـال( ليبلـغ 14.8 مليـار ريـال، مقارنـة 
بانخفـاض نسـبته 8.4 فـي المئـة فـي العـام السـابق. 
وبالمثل، شـهد االئتمان المصرفـي الممنوح لقطاع 
البنـاء والتشـييد انخفاضـاً بنسـبة 14.9 فـي المئـة 
)15.5 مليـار ريـال( ليبلـغ 88.9 مليـار ريـال، مقارنـة 
عـام 2016م.  فـي  المئـة  فـي  نسـبته 1.4  بانخفـاض 

 .)6-5 البيانـي  والرسـم   ،5-5 )جـدول 

جدول رقم 4-5: 
اإلئــتـمـان الـمـصـرفي حسـب اآلجال

 )مليون ريال(     
 

المجموعطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلنهاية الفترة

2013603,313211,958305,2491,120,520

2014621,308237,744391,5941,250,646

2015685,174241,457434,9981,361,629

2016702,327264,855433,2371,400,419

2017692,221265,585428,7241,386,530

مالحظة:  االجل القصير : أقل من سنة 
األجل المتوسط : 1 - 3 سنوات

األجل الطويل : أكثر من 3 سنوات

 جدول رقم 5-5: 
 االئ�تمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )نهاية الفرتة( 

)مليون ريال(      
201520162017

المبلغ
النصيب المئوي 

المبلغللمجموع
النصيب المئوي 

المبلغللمجموع
النصيب المئوي 

للمجموع

11,0800.812,7780.912,2490.9الزراعة وصيد األسماك

172,49813.0176,35513.0160,83712.0الصناعة واإلنتاج

21,2051.619,4331.414,8491.1التعدين والمناجم

40,4853.141,1083.050,8263.8الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

105,8348.0104,3887.788,8816.6البناء والتشييد

285,49221.6300,10722.2312,41823.3التجارة

42,6553.240,4113.047,6143.6النقل واالتصاالت

33,8902.631,7892.435,3982.6التمويل

72,7095.569,9615.271,0505.3الخدمات

536,96140.6555,07741.1545,68840.7نشاطات أخرى متنوعة

1,322,809100.01,351,407100.01,339,812100.0المجمــوع
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القروض االستهالكية وقروض 
البطاقات االئ�تمانية

بطاقـات  االسـتهاكية وقـروض  القـروض  سـجلت 
مسـتوى  أعلـى  المصـارف  مـن  الصـادرة  االئتمـان 
لهـا لتصـل إلـى 330.4 مليـار ريـال في عـام 2017م، 
مقارنـة بنحـو 329.2 مليـار ريـال في العام السـابق، 
أي بارتفـاع نسـبته 0.4 فـي المئـة. )جـدول 5-6 أ، 

والرسـم البيانـي 7-5(. 

القروض العقارية
واصلـت القروض العقاريـة المقدمة من المصارف 
لألفـراد والشـركات نموهـا فـي عـام 2017م، لتبلغ 
حوالـي 211.5 مليـار ريـال، أي بارتفـاع نسـبته 2.2 
فـي المئـة )4.6 مليـار ريـال(، مقارنـة بنمو نسـبته 
العـام  فـي  ريـال(  مليـار   20.4( المئـة  فـي   10.9
السـابق، وسـجلت القـروض العقاريـة الممنوحـة 
لألفـراد ارتفاعاً نسـبته 9.8 في المئـة )10.9 مليار 
بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   121.4 لتبلـغ  ريـال( 

 جدول رقم 5-6 أ: 
 القروض االستهالكية وقروض البطاقات االئ�تمانية*

)مليون ريال(        
القروض االستهالكية 

السنـة
)نهاية الفترة(

 ترميم 
وتحسين عقارات

سيارات ووسائل
نقل شخصية

أثاث وسلع 
بطاقات االئتمان**المجموعأخرىسياحة وسفرالرعاية الصحيةتعليممعمرة

201321,300.318,114.1------------238,225.8277,640.38,509.1

***201425,603.920,788.25,455.2414.5246.0102.7245,397.7298,008.29,666.7

201537,020.59,429.24,911.9636.6312.285.3254,789.2307,184.910,212.7

201629,080.29,327.84,821.8957.6506.572.1273,499.5318,265.510,957.7

****201730,028.016,720.610,783.91,708.3565.62,338.4256,206.1318,350.912,094.0

 * يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجيرالتمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة باالسهم.
** تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.

*** قبل عام 2014م بنود كل من أثاث وسلع معمرة، تعليم، الرعاية الصحية، سياحة وسفر تندرج تحت بند أخرى. 
**** مالحظة: تم تحديث البيانات نظرا لتعديل بعض بنود القروض االستهالكية. 

رسم بياني رقم 6-5: 
االئ�تمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

%0.9   الزراعة وصيد األسماك 
%12.0   الصناعة واإلنتاج 
%1.1   التعدين والمناجم 

   الماء والكهرباء والغاز 
%3.8 والخدمات الصحية 
%6.6   البناء والتشييد 
%23.3   التجارة 
%3.6   النقل واالتصاالت 
%2.6   التمويل 
%5.3   الخدمات 
%40.7    نشاطات أخرى  متنوعة 

2017

%0.9   الزراعة وصيد األسماك 
%13.0   الصناعة واإلنتاج 
%1.4   التعدين والمناجم 

   الماء والكهرباء والغاز 
%3.0 والخدمات الصحية 
%7.7   البناء والتشييد 
%22.2   التجارة 
%3.0   النقل واالتصاالت 
%2.4   التمويل 
%5.2   الخدمات 
%41.1    نشاطات أخرى  متنوعة 

2016

رسم بياني رقم  7-5: 
إجمالي القروض االستهالكية
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نسـبته 8.2 فـي المئـة )8.4 مليـار ريـال( فـي العام 
القـروض  إجمالـي  مـن  نصيبهـا  وبلـغ  السـابق، 
العقاريـة فـي عـام 2017م نحو 57.4 فـي المئة. في 
حيـن شـهدت القـروض المقدمـة مـن المصـارف 
انخفاضـاً  2017م  عـام  فـي  للشـركات  التجاريـة 
لتبلـغ  ريـال(  مليـار   6.2( المئـة  فـي   6.5 نسـبته 
 14.3 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة  ريـال،  مليـار   90.1
فـي المئـة )12.0 مليـار ريـال( فـي العـام السـابق. 

5-6ب(. )جـدول 

جدول رقم 5-6 ب: 
القروض العقارية من المصارف التجارية 

)مليون ريال(   

السنة 
)نهاية 
اإلجماليالشركاتاألفرادالفترة(

201370,33449,419119,753

201494,24164,743158,984

2015102,20784,257186,464

2016110,58296,289206,871

2017121,44290,057211,499
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القروض المشرتكة
للمقيميـن  المشـتركة  القـروض  بيانـات  تشـير 
المحليـة  المصـارف  بيـن  عددهـا  انخفـاض  إلـى 
والمصـارف الخارجية في عام 2017م بنسـبة 7.6 
فـي المئـة لتبلـغ 513 قرضـاً، وكذلـك انخفضـت 
 2.6 بنسـبة  المقيميـن  لغيـر  القـروض  هـذه 
لتبلـغ 74 قرضـاً، وانخفـض إجمالـي  فـي المئـة 
عـام  فـي  للمقيميـن  القـروض  هـذه  قيمـة 
2017م بنسـبة 3.1 فـي المئـة لتبلـغ 189 مليار 
لغيـر  القـروض  قيمـة  أيضـاً  وانخفضـت  ريـال، 
 12 لتبلـغ  المئـة  فـي   25.0 بنسـبة  المقيميـن 

.)7-5 )جـدول  ريـال  مليـار 

الموجودات والمطلوبات األجنبية 
للمصارف التجارية

شـهدت الموجـودات األجنبيـة للمصـارف التجاريـة 
المئـة  فـي   7.3 بنسـبة  2017م  عـام  فـي  ارتفاعـاً 
مليـار   242.4 حوالـي  لتبلـغ  ريـال(  مليـار   16.5(

المئـة  فـي   28.7 نسـبته  بانخفـاض  مقارنـة  ريـال، 
السـابق. العـام  فـي  ريـال(  مليـار   90.9(

كمـا ارتفعـت المطلوبـات األجنبيـة علـى المصـارف 
التجاريـة فـي عـام 2017م بنسـبة 17.9 فـي المئـة 
)14.4 مليـار ريـال( لتبلـغ 94.5 مليار ريـال، مقارنة 
مليـار   11( المئـة  فـي   12.1 نسـبته  بانخفـاض 
ريـال( فـي العـام السـابق )جـدول 5-8، والرسـمان 

و9-5(.  ،8-5 البيانيـان 

ونتيجـة لهـذه التطـورات ارتفـع صافـي الموجـودات 
األجنبيـة للمصـارف التجاريـة )الموجـودات األجنبية 
2017م  عـام  فـي  األجنبيـة(  المطلوبـات  ناقصـاً 
ليبلـغ  ريـال(  مليـار   2.2( المئـة  فـي   1.5 بنسـبة 
147.9 مليـار ريـال، مقارنـة بانخفاض نسـبته 35.4 
فـي المئـة )79.8 مليـار ريـال( فـي العـام السـابق.

احتياطيات المصارف التجارية
فـي  )النقـد  التجاريـة  المصـارف  احتياطيـات  ارتفعـت 
النقـد( فـي عـام  الصنـدوق والودائـع لـدى مؤسسـة 
2017م بحوالـي 2.7 مليـار ريـال، أو ما نسـبته 1.1 في 
المئـة لتبلـغ 239.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسـبته 
61.9 فـي المئـة )90.5 مليـار ريال( في العام السـابق. 
لـدى  األخـرى  الودائـع  الرتفـاع  النمـو  هـذا  وُيعـزى 
فـي  ريـال  مليـار   110 مـن  ارتفعـت  التـي  المؤسسـة 
عـام 2016م إلـى 112.3 مليـار ريـال فـي عـام 2017م، 
أي بنسـبة 2.1 فـي المئـة )2.3 مليـار ريـال(، وكذلـك 
النقـد فـي صناديـق المصـارف الـذي ارتفـع مـن 29.6 
مليـار ريـال فـي 2016م إلـى 31.3 مليـار ريـال فـي عـام 
2017م، أي بنسـبة 5.5 فـي المئـة )1.6 مليـار ريال(، 
المؤسسـة  لـدى  الجاريـة  الودائـع  انخفضـت  بينمـا 
لتبلـغ  ريـال(  )96.6 مليـون  المئـة  فـي  بنسـبة 33.0 
196 مليـون ريـال. وانخفضـت أيضاً الودائـع النظامية 
المئـة )1.2 مليـار  المؤسسـة بنسـبة 1.2 فـي  لـدى 

ريـال( لتبلـغ 95.5 مليـار ريـال )جـدول 9-5(.

 جدول رقم 7-5: 
 القـــروض المشـــرتكة 

عدد القروض المشتركة 
مبالغ القروض المشتركة

 )مليار ريال (

  
المجموعغير مقيممقيمالمجموعغير مقيممقيمالفترة

201355813469221126237

2014384534371308138

20154696553413412146

20165557663119516211

20175137458718912201

 جدول رقم 8-5: 
 الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية

)مليون ريال(      
التغيــرالمبلــغ

20162017

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ20162017

الموجودات األجنبية

9.9-5,524-32.7-27,146-55,94650,423مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

36.926,17393.2-16,416-28,07854,251مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

8.210,82384.6-1,144-12,79123,614موجودات أخرى

11.6-14,948-26.4-46,165-129,023114,075االستثمارات في الخارج

28.716,5247.3-90,871-225,838242,362اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

2.33,3127.0-1,118-47,62450,936مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

44.416,766175.9-7,605-9,53426,301مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

24.8-5,709-9.2-2,316-22,97417,265مبالغ مستحقة أخرى

12.114,37017.9-11,039-80,13294,502اإلجمالي

35.42,1541.5-79,832-145,706147,860صافي الموجودات األجنبية
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رأس المال واحتياطيات المصارف
ارتفـع رأس مـال واحتياطيـات المصـارف فـي عـام 
بنسـبة  أي  ريـال،  مليـار   18.7 بمقـدار  2017م 
6.3 فـي المئـة ليبلغـا 317.6 مليـار ريـال، مقارنـة 
بارتفـاع مقـداره 27.9 مليـار ريـال، وبنسـبة 10.3 
نسـبة  وارتفعـت  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي 
الودائـع  إجمالـي  إلـى  واالحتياطيـات  المـال  رأس 
إلـى 19.6  المئـة فـي عـام 2016م  مـن 18.5 فـي 
فـي المئـة فـي عـام 2017م، وارتفعت نسـبة رأس 
المـال واالحتياطيـات إلـى إجمالي الموجـودات من 
فـي   13.8 إلـى  2016م  عـام  فـي  المئـة  فـي   13.2
المئـة فـي عـام 2017م. وبلغت نسـبة رأس المال 
إلـى الموجـودات مرجحـة المخاطـر وفقـاً لمعيـار 
لجنـة بـازل نحـو 20.4 فـي المئـة فـي عـام 2017م، 

لجنـة  بهـا مـن  الموصـى  النسـبة  أعلـى مـن  وهـي 
)جـدول 10-5(. بـازل 

مصادر واستخدامات الموارد المالية 
للمصارف التجارية في عام 2017م

بلـغ إجمالـي المـوارد الماليـة المضافـة للمصـارف 
مليـار   107.4 حوالـي  2017م  عـام  فـي  التجاريـة 
ريـال، مقارنـة بنحـو 239.0 مليـار ريـال فـي العـام 
المئـة.  فـي   55.1 نسـبته  بانخفـاض  أي  السـابق، 
وقـد تركـزت المـوارد المالية المضافة الرئيسـة في 
اتفاقيـات إعـادة الشـراء بحوالـي 25.5 مليـار ريـال، 
أي مـا نسـبته 23.7 فـي المئة من إجمالـي الموارد. 
مؤسسـة  أذونـات  مـن  المـوارد  بلغـت  حيـن  فـي 
النقـد حوالـي 17.5 مليار ريال، أي ما نسـبته 16.3 

فـي المئـة مـن إجمالـي المـوارد. أمـا بالنسـبة إلـى 
القروض المسـتردة مـن القطاعين الخـاص والعام 
ريـال  مليـار  ريـال، و4.3  مليـار  بلغـت 17.2  فقـد 
علـى التوالـي، وتمثـل مـا مقـداره 16.0 فـي المئـة 
و4.0 فـي المئـة مـن إجمالـي المـوارد علـى التوالي. 
أمـا بالنسـبة لـدور االحتياطيـات التـي تمثـل مـوردًا 
ماليـاً للمصـارف، فقد بلغـت 18.9 مليـار ريال، أي 
مـا نسـبته 17.6 فـي المئـة مـن إجمالـي المـوارد. 
وغيـر  للمصـارف  المطلوبـات  سـاهمت  حيـن  فـي 
المصـارف بمقـدار 9.7 مليـار ريـال ممثلـة بذلك ما 
نسـبته 9.1 فـي المئـة من إجمالـي المـوارد المالية 
المطالبـات  قـدرت  أخـرى،  جهـة  مـن  للمصـارف. 
مـا  أي  ريـال،  مليـار   6.4 بحوالـي  المصـارف  علـى 
نسـبته 6.0 فـي المئة مـن إجمالي المـوارد المالية. 

جدول رقم 9-5: 
احتياطيات المصارف التجارية )بنهاية الفرتة( 

)مليون ريال(

20132014201520162017

23,21927,11529,38329,64831,285النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

173472317293196ودائع جارية

81,08591,87997,46796,72795,549ودائع نظامية

95,88993,60719,071110,036112,340ودائع أخرى

200,366213,073146,238236,704239,371احتياطيات المصارف 

النسب )٪ ( إلى الودائع المصرفية

1.661.721.831.831.93النقد في الصندوق  

ودائع لدى مؤسسة النقد : 

0.010.030.020.020.01ودائع جارية

5.785.836.075.985.90ودائع نظامية

6.845.941.196.806.94ودائع أخرى

14.2913.529.1114.6414.78احتياطيات المصارف 

جدول رقم 10-5: 
رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية )بنهاية الفرتة(    

)مليون ريال(

20132014201520162017

225,855248,111270,964298,895317,604رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من: 

16.115.716.918.519.6الودائع المصرفية

11.911.612.313.213.8إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة )%(

17.917.918.119.520.4المخاطر )معيار بازل(

 رسم بياني رقم 8-5: 
 الموجودات والمطلوبات 

األجنبية للمصارف )شهري(

 رسم بياني رقم 9-5: 
نسبة الموجودات والمطلوبات 

األجنبية إلى إجمالي موجودات 
ومطلوبات المصارف
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وقـد تـم اسـتخدام معظـم هـذه المـوارد الماليـة 
فـي عـام 2017م لزيادة االسـتثمارات في السـندات 
الحكوميـة بحوالـي 69.2 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 
الماليـة.  المـوارد  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   64.4
وبالمثـل، تـم اسـتخدام الموارد المالية في تسـديد 
المطلوبـات األجنبيـة التـي بلغـت 29.5 مليـار ريـال 
ممثلـة بذلـك 27.4 فـي المئـة مـن إجمالـي الموارد 
نحـو  المسـحوبة  الودائـع  مجمـوع  وبلـغ  الماليـة. 
8.7 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 8.1 فـي المئـة مـن 

إجمالـي المـوارد الماليـة )جـدول 11-5(.
 

أرباح المصارف التجارية
2017م  عـام  فـي  التجاريـة  المصـارف  أربـاح  بلغـت 
فـي   8.2 نسـبته  بارتفـاع  ريـال،  مليـار   43.7 نحـو 
 40.4 البالغـة  السـابقة  السـنة  أربـاح  عـن  المئـة 
مليـار ريـال التـي انخفضـت بنسـبة 5.4 فـي المئـة 

2015م. عـام  أربـاح  عـن 

عدد المصارف وفروعها
فـي  المملكـة  فـي  التجاريـة  المصـارف  عـدد  بلـغ 
عامـل،  مصـرف   25( مصرفـاً   26 2017م  عـام 
فـروع  ذلـك  فـي  بمـا  مرخـص(  واحـد  ومصـرف  

المصـارف األجنبيـة. وارتفـع عـدد فـروع المصـارف 
تشـغيل  خـال  مـن  فرعـاً   2٫079 لتبلـغ  التجاريـة 
المملكـة.  مناطـق  مختلـف  فـي  جديـدًا  فرعـاً   41
ووفقـاً لتوزيـع الفـروع حسـب المناطـق اإلداريـة، 
فرعـاً،   631 بعـدد  الريـاض  منطقـة  حظيـت 
اإلجمالـي،  مـن  المئـة  فـي   30.4 نسـبته  مـا  أي 
ومنطقـة مكـة المكرمـة بعـدد 442 فرعـاً، أي مـا 
نسـبته 21.3 فـي المئـة مـن اإلجمالـي، والمنطقـة 
مـا نسـبته 19.5  أي  بعـدد 405 فرعـاً،  الشـرقية 
فـي المئـة مـن اإلجمالـي، ومنطقـة عسـير بعـدد 
مـن  المئـة  فـي   6.1 نسـبته  مـا  أي  فرعـاً،   127
اإلجمالـي، ومنطقـة القصيـم بعـدد 123 فرعاً، أي 
مـا نسـبته 5.9 فـي المئـة مـن اإلجمالـي، ومنطقـة 
المدينـة المنـورة بعـدد 111 فرعـاً، أي مـا نسـبته 
.)12  –  5 )جـدول  اإلجمالـي  مـن  المئـة  فـي   5.3 

عدد العاملي في القطاع المصرفي
المصرفـي  القطـاع  فـي  العامليـن  عـدد  سـجل 
المئـة  فـي  نسـبته 0.4  انخفاضـاً  عـام 2017م  فـي 
ليبلـغ 49٫120 موظفـاً وموظفـة. وبلـغ النصيـب 
وإنـاث(  )ذكـور  السـعوديين  للعامليـن  المئـوي 
حوالـي 91.9 فـي المئـة مـن إجمالـي العامليـن فـي 

موظفـاً   45.162 حوالـي  أي  المصرفـي،  القطـاع 
السـعوديين  العامليـن  نسـبة  وبلغـت  وموظفـة. 
اإلجمالـي،  مـن  المئـة  فـي   78.1 حوالـي  الذكـور 
مقارنـة بنسـبة 8.0 فـي المئة مـن العاملين الذكور 
غيـر السـعوديين، وبلغـت نسـبة العامـات اإلناث 
السـعوديات حوالـي 13.8 فـي المئة مـن اإلجمالي، 
العامـات  مـن  المئـة  فـي   0.05 بنسـبة  مقارنـة 

السـعوديات. غيـر  اإلنـاث 

 تطورات التقنية المصرفية 
في عام 2017م

أوالً: عمليات غرف المقاصة
تراجـع عـدد الشـيكات التجاريـة والشـخصية التـي 
تمـت مقاصتهـا بواسـطة غـرف المقاصـة بالمملكة 
فـي عـام 2017م بنسـبة 13.2 فـي المئـة، أي بنحـو 
فقـد  لقيمتهـا  بالنسـبة  أمـا  شـيك،  ألـف   647.2
انخفضـت أيضـا بنسـبة 14.1 في المئـة إلى 352.4 
مليـار ريـال. كمـا انخفـض متوسـط قيمـة الشـيك 
بنسـبة 1.1 فـي المئـة، مـن 83.567 ريـال فـي عـام 

2016م إلـى 82.639 ريـال فـي عـام 2017م.

 جدول رقم 11-5: 
 الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام 2017 

)مليار ريال(      

المبلغاالستخدامات
النصيب 
النصيب المئويالمبلغالمواردالمئوي

25.523.7 اتفاقيات إعادة الشراء 69.264.4االستثمار في السندات الحكومية 

17.516.3 أذونات ساما8.78.1مجموع الودائع - سحب 

17.216.0قروض القطاع الخاص - المستردة29.527.4المطلوبات األجنبية - تسديد 

4.34.0قروض القطاع العام - المستردة

18.917.6االحتياطيات

9.79.1المطلوبات للمصارف وغير المصارف - الزيادات

6.46.0المطالبات على المصارف - االنخفاضات

7.97.4 صافي المطلوبات األخرى

5.5      مطلوبات متنوعة أخرى 

2.4-      موجودات متنوعة أخرى 

107.4100.0االجمالي107.4100.0االجمالي

جدول رقم 12-5: 
 فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية )نهاية الفرتة(    
         

 
الرياض

مكة 
المكرمة

المدينة 
حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمنورة

الحدود 
المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

201353539484331110111423513234123261,768

201458641294366114117473915244725261,912

201561142998384118120484015255025261,989

2016623439105393120125494115265026262,038

2017631442111405123127504116275326272,079
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2017

التجاريـة  الشـيكات  عـدد  انخفـض  عـام  وبشـكل 
خـال  مـن  2017م  عـام  فـي  المنفـذة  والشـخصية 
المقاصـة  غـرف  مـن  العديـد  فـي  اآلليـة  المقاصـة 
الرئيسـة فـي المملكة، وقـد يرجع ذلك إلى التوسـع 
فـي اسـتخدام التقنية المصرفية ومنهـا أجهزة نقاط 
البيـع، وكان االنخفـاض فـي غرفـة المدينـة المنـورة 
بنسـبة 15.3 فـي المئـة ليبلـغ 105.2 ألـف شـيك، 
ليبلـغ  المئـة  فـي   14.3 بنسـبة  جـدة  غرفـة  وفـي 
931.6 ألف شـيك، وفي غرفة الرياض بنسـبة 13.7 
فـي المئـة ليبلـغ 1.6 مليـون شـيك، وفـي غرفـة أبها 
بنسـبة 12.9 فـي المئـة ليبلـغ 104.1 ألـف شـيك، 
وفـي غرفـة الدمام بنسـبة 12.5 في المئـة ليبلغ 1.2 
مليـون شـيك، وفـي غرفـة بريـدة بنسـبة 11.0 فـي 
المئـة ليبلـغ 180.4 ألف شـيك، وفي غرفـة الطائف 
بنسـبة 9.8 فـي المئـة ليبلـغ 26.2 ألف شـيك، وفي 
غرفـة تبـوك بنسـبة 8.9 فـي المئـة ليبلـغ 33.9 ألف 

شـيك، وفـي غرفـة مكـة المكرمـة بنسـبة 7.3 فـي 
المئـة ليبلـغ 99.3 ألـف شـيك )رسـم بيانـي 10-5(.

)MADA( ثانيًا: مدى
)مـدى(  للمدفوعـات  السـعودية  الشـبكة  حققـت 
فـي عـام 2017م نمـواً إيجابيـاً فـي جميـع عملياتهـا، 
وارتفـع عـدد أجهـزة الصـرف اآللـي )ATMs( العاملـة 
فـي المملكـة بنسـبة 2.5 فـي المئـة ليبلـغ 18٫333 
جهـازاً، مقارنة بزيادة نسـبتها 3.9 فـي المئة في العام 
السـابق. وارتفع عدد بطاقات الصرف اآللي المصدرة 
بنسـبة 7.0 فـي المئـة ليبلـغ فـي عـام 2017م حوالـي 
28.4 مليـون بطاقة صرف آلي، مقارنة بارتفاع نسـبته 

18.2 فـي المئـة فـي العام السـابق.

عبـر  تنفيذهـا  تـم  التـي  العمليـات  عـدد  وارتفـع 
مـدى )MADA( فـي عـام 2017م بنسـبة 5.9 فـي 

جدول رقم 13-5:
إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

 عدد العمليـــــــــات
 )مليون عملية(

 السحوبات النقدية
 )مليون ريال(

السنوات
عدد أجهزة 
الصرف اآللي

عدد البطاقات 
المجموعالمصارفمدىالمجموعالمصارفمدىالمصدرة

201313,88317,810,6535587771,336334,331333,810668,141

201415,51620,550,2746259041,529373,030358,373731,403

201517,22322,459,2757271,0691,796435,177342,023777,200

201617,88726,537,3498221,1001,923446,300307,149753,449

201718,33328,402,9148701,1422,012440,729287,782728,511

رسم بياني رقم 10-5: 
النصيب المئوي لشيكات المقاصة التجارية والشخصية حسب المدن

الرياض
الدمام

جدة
بريدة

أبها
المدينة المنورة

مكة المكرمة
جازان
تبوك

الطائف

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016

الرياض
الدمام

جدة
بريدة

أبها
المدينة المنورة

مكة المكرمة
جازان
تبوك

الطائف

المئـة ليبلـغ 870 مليـون عمليـة، مقارنـة بزيـادة 
فـي  السـابق.  العـام  فـي  المئـة  فـي  نسـبتها 13.1 
حيـن انخفضـت قيمـة السـحوبات التـي نفـذت مـن 
خـال مـدى )MADA( بنسـبة 1.2 فـي المئة لتبلغ 
 2.6 نسـبتها  بزيـادة  مقارنـة  ريـال،  مليـار   440.7
فـي المئـة فـي العـام السـابق. أمـا بالنسـبة لعـدد 
العمليـات التـي جـرت عبـر شـبكة المصـارف، فقد 
مليـار   1.14 ليبلـغ  المئـة  فـي   3.8 بنسـبة  زادت 
المئـة  فـي   3.0 نسـبتها  بزيـادة  مقارنـة  عمليـة، 
فـي العـام السـابق. وانخفضـت قيمـة السـحوبات 
النقديـة التـي تمـت عبـر شـبكة المصـارف بنسـبة 
6.3 فـي المئـة لتبلـغ 287.8 مليـار ريـال، مقارنـة 
العـام  فـي  المئـة  فـي   10.2 نسـبته  بانخفـاض 
عـدد  إجمالـي  ارتفـع  لذلـك  ونتيجـة  السـابق. 
العمليـات التـي نفذتها أجهـزة الصرف اآللي بنسـبة 
بينمـا  عمليـة،  مليـار   2.0 ليبلـغ  المئـة  فـي   4.7

رسم بياني رقم 11-5:
إحصاءات أجهزة الصرف اآللي
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انخفـض إجمالـي السـحب النقـدي بنسـبة 3.3 فـي 
 ،13-5 )جـدول  ريـال  مليـار   728.5 ليبلـغ  المئـة 

.)11-5 البيانـي  والرسـم 

2017م  عـام  فـي  البيـع  نقـاط  أجهـزة  عـدد  وارتفـع 
جهـازًا،   299٫942 ليبلـغ  المئـة  فـي   12.0 بنسـبة 
العـام  فـي  المئـة  فـي   18.8 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة 
السـابق. وارتفـع عـدد عمليـات البيـع المنفـذة عبـر 
ليبلـغ  المئـة  فـي   35.0 بنسـبة  البيـع  نقـاط  أجهـزة 
708 مليـون عمليـة، مقارنة بزيادة نسـبتها 32.8 في 
المئـة فـي العـام السـابق. وارتفعـت قيمـة المبيعـات 
فـي   9.7 بنسـبة  البيـع  نقـاط  أجهـزة  عبـر  المنفـذة 
المئـة لتبلغ 200.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسـبته 
 ،14-5 )جـدول  السـابق  العـام  فـي  المئـة  فـي   5.7
والرسـم البيانـي 5-12(. وتشـير معـدالت النمـو فـي 
المنفـذة  والعمليـات  اآللـي  الصـرف  بطاقـات  عـدد 

إلـى  البيـع  نقـاط  اآللـي وأجهـزة  الصـرف  أجهـزة  علـى 
زيـادة اعتمـاد العمـاء علـى خدمـات مـدى وتعزيـز 
الثقـة باسـتخدام التقنية المصرفيـة الحديثة، وتأكيد 

التـي حققتهـا مـدى. اإلنجـازات  فـي  االسـتمرارية 

ثالثًا: النظام السعودي للتحويالت 
)SARIE( المالية السريعة

ارتفـع إجمالـي عـدد العمليـات المنفـذة مـن خـال 
السـريعة  الماليـة  للتحويـات  السـعودي  النظـام 
المئـة  فـي  بنسـبة 15.9  عـام 2017م  فـي  )سـريع( 
بزيـادة  مقارنـة  عمليـة،  مليـون   103.5 ليبلـغ 
نسـبتها 9.5 فـي المئـة في العام السـابق. وبالنسـبة 
لعمليـات  وفقـاً  سـريع  نظـام  عمليـات  لتوزيـع 
فقـد  والمجمعـة،  المفـردة  العمـاء  مدفوعـات 
فـي  بنسـبة 12.5  المفـردة  العمليـات  ارتفـع عـدد 
المئـة ليبلـغ 10.3 مليـون عمليـة، وارتفعـت قيمـة 

هـذه العمليـات بنسـبة 13.0 فـي المئـة لتبلـغ 3.8 
المجمعـة  العمليـات  عـدد  وارتفـع  ريـال.  ترليـون 
بنسـبة 18.0 فـي المئـة ليبلغ 89.8 مليـون عملية، 
وارتفعـت قيمتهـا بنسـبة 5.5 فـي المئـة لتبلـغ 2.2 
ترليـون ريـال. فـي المقابـل، انخفـض عـدد العمليات 
األخـرى بنسـبة 22.4 فـي المئـة ليبلـغ 2.7 مليـون 
عمليـة، وارتفعـت قيمتهـا بنسـبة 34.6 فـي المئـة 
لتبلـغ حوالـي 42 مليـار ريـال. أمـا بالنسـبة لتصنيـف 
عمليـات سـريع وفقـاً للمدفوعـات بيـن المصـارف، 
فقـد ارتفـع عـدد العمليـات المفـردة بيـن المصارف 
التجاريـة فـي عام 2017م بنسـبة 9.7 في المئة ليبلغ 
هـذه  قيمـة  وارتفعـت  عمليـة،  ألـف   514 حوالـي 
العمليـات بنسـبة 64.1 فـي المئـة لتبلـغ نحـو 56.1 
المجمعـة  العمليـات  عـدد  وارتفـع  ريـال.  ترليـون 
بيـن المصـارف بنسـبة  المنفـذة عبـر نظـام سـريع 
عمليـة،  ألـف   137 حوالـي  ليبلـغ  المئـة  فـي   74.1

جدول رقم 14-5: 
إحصاءات نقاط البيع

السنــوات
مبيعات

)مليون ريال(
عدد العمليات
عدد األجهزة)مليون عملية(

2013134,194265107,763

2014159,970327138,779

2015172,835395225,372

2016182,749525267,827

2017200,468708299,942

رسم بياني رقم 12-5:
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وارتفعـت قيمـة هـذه العمليـات بنسـبة 30.5 فـي 
المئـة لتبلـغ نحـو 80.1 مليـار ريـال )جـدول 5-15أ، 

.)13-5 البيانـي  والرسـم  5-15ب،  وجـدول 

رابعًا: نظام سداد للمدفوعات
سـداد  بنظـام  المرتبطيـن  المفوتريـن  عـدد  بلـغ 
مـن  مفوتـرًا   157 حوالـي  2017م  عـام  نهايـة  حتـى 
التـي  العامـة  الخدمـات  تمثـل  مختلفـة  قطاعـات 
تشـتمل الكهربـاء، والميـاه، واالتصاالت، وشـركات 
والجامعـات،  والتقسـيط،  والتأميـن،  الطيـران، 
البنـوك  مـن  لعـدد  والقـروض  االئتمـان  وبطاقـات 
الجهـات  مـن  العديـد  ربـط  تـم  كمـا  المحليـة. 
وأمانـات  والهيئـات  الـوزارات  مثـل  الحكوميـة 
المناطـق التـي بلـغ عددهـا 62 جهـة. وقـد بلغ عدد 
المصـارف المرتبطـة مـع نظـام سـداد 17 مصرفـاً، 
عـام  فـي  المنفـذة  العمليـات  عـدد  إجمالـي  وبلـغ 

2017م نحـو 218.4 مليون عمليـة، بقيمة إجمالية 
بلغـت نحـو 250.5 مليار ريال، مقارنـة بنحو 190.1 
مليـار   224.6 نحـو  بلغـت  بقيمـة  عمليـة،  مليـون 

.)14-5 بيانـي  )رسـم  السـابق  العـام  فـي  ريـال 

نشاط سوق المشتقات المالية
انخفضـت عمليـات المشـتقات المالية فـي المملكة 
فـي عـام 2017م بنحـو 101.0 مليـار ريـال أي بنسـبة 
مقارنـة  ريـال،  مليـار   1,175 لتبلـغ  المئـة  فـي   7.9
بالعـام 2016م، حيـث بلغت نحـو 1,276 مليار ريال.

الجدارة االئ�تمانية في القطاع 
المصرفي

للمعلومـــات  السعـــودية  الشــــركة  اســــتمرت 
مواصلـة  فـي  2017م  عـام  فـي  )سـمة(  االئتمانيـة 
الجهـات  لكافـة  لتوفيـر خدماتهـا  الراميـة  جهودهـا 

التطويـر  طريـق  عـن  وذلـك  العاقـة،  ذات 
تلـك  خصوصـاً  ومنتجاتهـا،  لخدماتهـا  المسـتمر 
ومشـروع  األفـراد،  نظـام  بمشـروع  المتعلقـة 
نظـام الشـركات، ومشـروع نظـام تقييم المنشـآت 
شـيكي،  ومشـروع  والصغيـرة،  المتوسـطة 
أقـرت  الـذي  القانونيـة  الكيانـات  ومشـروع معـرف 
أهميتـه مجموعـة العشـرين بمبادرة مـن مجلس 
االسـتقرار المالـي ويهـدف لمسـاعدة المؤسسـات 
منهجـي  بشـكل  المخاطـر  تقييـم  علـى  الماليـة 
وفعـال، وتوفيـر المتطلبات النظامية التشـغيلية 
لضمـان اسـتقرار وكفـاءة القطـاع المالـي، وغيرها 
فـي  شـكلت  التـي  والخدمـات  المنتجـات  مـن 
المالـي.  القطـاع  السـتقرار  قويـة  دعامـة  مجملهـا 
ومضـت سـمة قدماً في تبنـي الفكرة التي ُأسسـت 
سـعوديٍة  ائتمانيـٍة  معلوماتيـٍة  كجهـٍة  أجلهـا  مـن 

 جدول رقم 5-15أ: 
عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

)ألف عملية(       
 

جدول رقم 5-15ب: 
مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

)مليار ريال(       
 

مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

مفردةمجمعةالفتـرة
المجموع 

مفردةمجمعة(1(
المجموع 

)2)
أخرى

)3)
المجموع
 )1+2+3(

201350,7685,29056,0581123424541,45657,967

201456,3756,08562,4591183744921,62864,580

201570,6398,02378,663724645372,33581,534

201676,0849,15685,240794685473,49789,285

201789,80610,299100,1051375146512,714103,470

مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالء

مفردةمجمعةالفتـرة
المجموع 

مفردةمجمعة(1(
المجموع 

)2)
أخرى*

)3)
المجموع 

)1+2+3)

20131,5303,0404,5704950,01350,0622754,660

20141,7223,4575,1795149,19649,2473454,459

20151,9843,3495,3335943,45043,5102348,865

20162,0673,3965,4636134,16134,2223139,717

20172,1803,8396,0198056,04856,1284262,189

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

رسم بياني رقم 13-5: 
عمليات نظام سريع
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إجمالي عمليات سريعم

  العــــدد )يسار(

  القيمـــة )يمين(     

رسم بياني رقم 14-5: 
عدد ومبالغ الفواتري المسددة من 

خالل نظام سداد
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  مبالغ الفواتير المسددة من خالل سداد     
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تطورات تطبيق معيار بازل 3 في 
المملكة العرب�ية السعودية

السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة  واصلـت 
لالتـزام  التجاريـة  المصـارف  توجيـه  فـي  جهودهـا 
المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  معاييـر  بتطبيـق 
المتعلقـة بمعيـار كفايـة رأس المـال علـى أسـاس 
إجـراءات  وضـع  ذلـك  ضمـن  ومـن  المخاطـر، 
 )Internal السـيولة  لكفايـة  الداخليـة  التقييـم 
التـي   liquidity adequacy assessment(
وذلـك  2018م،  ينايـر  فـي  التنفيـذ  حيـز  دخلـت 
لمواكبـة تعليمـات بـازل 3 التـي تؤكـد علـى ضـرورة 
لقيـام  ونظـرًا  السـيولة.  مخاطـر  ومراقبـة  قيـاس 
المصـارف بتطبيـق هذه المعايير بشـكل اسـتباقي 
منـذ بدايـة عـام 2016م، تقـوم المؤسسـة بمتابعـة 
لتتـم  التطبيـق  فـي  فجـوات  أي  وتحديـد  ذلـك 
معالجتهـا وااللتـزام بـأي تحديثـات تطرأ عليهـا. كما 
التوجيهيـة  المبـادئ  بإصـدار  المؤسسـة  قامـت 
 )Step-in-risk( التدخـل  مخاطـر  وقيـاس  إلدارة 
المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  عـن  الصـادرة 
لغـرض تعزيـز الرقابـة والتنظيـم لنظـام مصرفيـة 
المخاطـر  وتخفيـف   )Shadow banking( الظـل 

بهـا. المرتبطـة  المحتملـة  النظاميـة 

مسـتقلة فـي نهايـة التسـعينات، إلكمـال منظومة 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي  التمويـل 
وخدماتـه  االئتمانيـة  المعلومـات  قطـاع  ولتطويـر 
االئتمـان  سـوق  فـي  للتوسـع  تمهيـدًا  المختلفـة 
فـي المملكـة تبعـاً للمعطيـات االقتصاديـة ورؤيـة 

واالقتصـادي. المالـي  القـرار  صنـاع 

وحرصـت سـمة خال عـام 2017م على االسـتمرار 
علـى  بنـاًء  ونظاميـاً  تقنيـاً  عملهـا  آليـة  تطويـر  فـي 
بنيـة  توفيـر  تتضمـن  محـددة  اسـتراتيجيات 
تحسـين  مـن  ُتمكنهـا  فاعلـة  أساسـية معلوماتيـة 
المخاطـر  لحجـم  الدقيـق  التقييـم  فـي  قدرتهـا 
سـمة  شـركة  توفـر  حيـث  وإدارتهـا،  المتوقعـة 
واضحـة  صـورة  إلـى  للوصـول  الازمـة  المعلومـات 
للمقترضيـن ممـا يسـاعد فـي عمليـة اتخـاذ القـرار 
وتقييـم  المخاطـر  تحليـل  علـى  القـدرة  وتحسـين 

للمقترضيـن. الماليـة  المـاءة 

مـن جانـب آخـر واصلت سـمة في عـام 2017م على 
تطويـر الخدمات المضافة في السـوق السـعودي، 
التـي تشـتمل علـى نظـم اإلشـعار بالمخاطـر التـي 
تسـاعد سـمة فـي التعـرف وعلـى تقييـم المخاطـر 
الحاليـة أو المحتملـة للعمـاء وتخفيـض معـدالت 
تحليـل سـلوكيات  السـداد مـن خـال  التعثـر فـي 
نظـم  تطويـر  إلـى  باإلضافـة  االئتمانيـة.  العمـاء 
ونظـم  االئتمانـي،  األداء  وتقريـر  البيانـات،  تحليـل 

السـامة الماليـة، غيرهـا مـن الخدمـات.

مـن ناحيـة التطـور التقنـي، ال زالـت سـمة تحـرص 
علـى تطوير مركـز المعلومات ليواكـب المواصفات 
العالميـة، إذ أنهـا حصلـت علـى المسـتوى الرابـع 
)UPTIME TIER-IV( لمركـز بياناتهـا الرئيـس. ممـا 
يعـزز من قدرات سـمة فـي اتخاذ كافـة االحتياطات 
الازمـة للتحقـق من أن المعلومات التي اسـتلمتها 
وحفظهـا  تسـجيلها  تـم  قـد  عليهـا  حصلـت  أو 
ودقيـق،  صحيـح  بشـكل  ومعالجتهـا  ومطابقتهـا 
وتمـت حمايتهـا ضـد الفقـدان بما فـي ذلـك اعتماد 
أنظمـة حفـظ نسـخ احتياطية كافيـة ووضع خطط 
السـترجاع المعلومـات فـي حاالت الطـوارئ، عاوة 
اسـتخدامها  أو  إليهـا  الدخـول  مـن  حمايتهـا  علـى 
أو تعديلهـا أو اإلفصـاح عنهـا بشـكل غيـر مصـرح 
بـه وذلـك تماشـياً مـع قواعـد العمـل التـي أقرتهـا 
عـام  فـي  سـمة  حصلـت  كمـا  النقـد.  مؤسسـة 
الجمعيـة  مـن  الرسـمي  االعتمـاد  علـى  2017م 
 )GLIEF( القانونيـة  الكيانـات  لمعرفـات  الدوليـة 
إلطـاق مشـروع »معـرف« الخـاص بإصـدار معـرف 
إشـراف  تحـت  والتجاريـة  القانونيـة  الكيانـات  لكافـة 

السـعودي. العربـي  النقـد  مؤسسـة 

وفـي مجـال التوعيـة، نشـرت سـمة في عـام 2017م 
الدليـل اإلجرائـي ووزعتـه فـي مركـز خدمـة العماء، 
مـن خـال حملة )اعـرف حقوقك(، ومواقـع األعضاء 
لزيـادة الوعـي االئتماني لدى كافة شـرائح المجتمع، 
وسـائل  عبـر  الجمهـور  مـع  المباشـر  والتواصـل 
التواصـل االجتماعـي )تويتر، وفيسـبوك، ويوتيوب(.



الت�أمي 06
والتموي�ل
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الت�أمني 
والتموي�ل

قطاع الت�أمي
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  مهـــام  إطـــار  ضمـــن 
الســـعودي فـــي اإلشـــراف والرقابـــة علـــى قطـــاع 
التأميـــن، تـــم إصـــدار العديـــد مـــن التعليمـــات 
والضوابـــط خـــال عـــام 1439/1438هــــ )2017م( 
ـــتقراره  ـــاع واس ـــو القط ـــز نم ـــى تعزي ـــي إل ـــي ترم والت
ـــة  ـــر المؤسس ـــة. وتنش ـــر المحتمل ـــادي المخاط وتف
واللوائـــح  األنظمـــة  اإللكترونـــي  موقعهـــا  علـــى 
فـــي  التأميـــن  بقطـــاع  المتعلقـــة  والتعليمـــات 
المملكـــة، إضافـــة إلـــى معلومـــات عامـــة عـــن ســـوق 
ـــن  ـــل. وم ـــا بالعم ـــص له ـــركات المرخ ـــن والش التأمي

ــي: ــام 2017م اآلتـ ــي عـ ــا تحقـــق فـ ــرز مـ أبـ

أوالً: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاط 
اإلشرافي على قطاع الت�أمني الصادرة حتى 

نهاية عام 2017م
ـــي  ـــعودي ف ـــي الس ـــد العرب ـــة النق ـــدرت مؤسس أص
عـــام 2017م عـــددًا مـــن التعاميـــم والتعليمـــات؛ 

ـــي: ـــا يل ـــك م ـــن ذل وم
إنشـــاء إدارة العنايـــة بالعمـــاء فـــي شـــركات 	 

التأميـــن.
تقديـــم 	  رفـــض  مـــن  التأميـــن  شـــركات  منـــع 

التغطيـــة التأمينيـــة فـــي التأميـــن اإللزامـــي علـــى 
ـــل  ـــا دام يحم ـــائق م ـــر الس ـــبب عم ـــات بس المركب

ــادة. ــة قيـ رخصـ
تقديـــم 	  رفـــض  مـــن  التأميـــن  شـــركات  منـــع 

التغطيـــة التأمينيـــة فـــي تأميـــن الســـفر بســـبب 
كبـــر ســـن طالـــب التأميـــن. 

إلـــزام شـــركات التأميـــن بالربـــط اإللكترونـــي مـــع 	 
موافقـــة  علـــى  الحاصلـــة  الوســـاطة  شـــركات 
وســـاطة  أعمـــال  مزاولـــة  علـــى  المؤسســـة 

إلكترونيـــاً. التأميـــن 

ـــود 	  ـــدم وج ـــم ع ـــح خص ـــن بمن ـــركات التأمي ـــزام ش إل
مطالبـــات )مـــن 10 إلـــى15 فـــي المئـــة( لمـــدة 
ســـنة لجميـــع مقدمـــي طلبـــات التأميـــن األفـــراد 
الذيـــن لـــم يتســـببوا فـــي حـــوادث مروريـــة لســـنة 
مياديـــة ســـابقة علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ الطلـــب 
ـــم  ـــون مركباته ـــم لك ـــتحقاقهم للخص ـــدم اس ـــع ع م
جديـــدة أو لعـــدم امتاكهـــم وثيقـــة تأميـــن ســـابقة، 
أو ألن وثيقـــة التأميـــن الســـابقة قـــد مضـــى علـــى 
انتهائهـــا أكثـــر مـــن شـــهر، وذلـــك اســـتثناًء مـــن 
ــات  ــأن تعليمـ ــم 101 بشـ ــة رقـ ــم المؤسسـ تعميـ

االكتتـــاب لتأميـــن المركبـــات.
ـــة بيـــع منتـــج 	  ـــل الحـــد األقصـــى لنســـبة عمول تعدي

ـــي تمنحهـــا شـــركات  ـــات اإللزامـــي الت تأميـــن المركب
التأميـــن لشـــركات وســـاطة  ووكالـــة التأميـــن 
وموظفـــي ومندوبـــي مبيعـــات شـــركات التأميـــن. 

ـــم 	  ـــى تقيي ـــي عل ـــرافي المبن ـــار اإلش ـــات اإلط متطلب
ـــن. ـــاع التأمي ـــي قط ـــة ف ـــركات العامل ـــر للش المخاط

التغطيـــة 	  بتضميـــن  التأميـــن  إلـــزام شـــركات 
لوثائـــق  الطبيعيـــة  الكـــوارث  ضـــد  التأمينيـــة 

المركبـــات. علـــى  الشـــامل  التأميـــن 
إلـــزام شـــركات التأميـــن بتســـوية المطالبـــات 	 

ــة  ــة القطعيـ ــكام القضائيـ ــى األحـ ــتندة علـ المسـ
بالقضايـــا المروريـــة.

منـــع التعامـــل نقـــدًا فـــي التعامـــات الماليـــة 	 
التأمينيـــة. بالعمليـــات  المتعلقـــة 

منـــع بيـــع وإصـــدار أي وثيقـــة تأميـــن لمحـــل 	 
تجـــاري إال بوجـــود كاميـــرات مراقبـــة فيهـــا.

ــوان 	  ــن بالعنـ ــق التأميـ ــدار وثائـ ــع أو إصـ ربـــط بيـ
ــي. الوطنـ

االشـــتراك 	  بإعـــادة  التأميـــن  شـــركات  إلـــزام 
المدفـــوع عـــن المـــدة غيـــر المنقضيـــة مـــن 
ـــل.  ـــام عم ـــة أي ـــال ثاث ـــراد خ ـــات لألف ـــن المركب تأمي

األحـــكام 	  بتنفيـــذ  التأميـــن  شـــركات  إلـــزام 
القضائيـــة القابلـــة للتنفيـــذ المحكـــوم بهـــا علـــى 

المؤمـــن لـــه.
إلـــزام شـــركات التأميـــن بالتقيـــد بالنمـــوذج 	 

الموحـــد لتســـعيرة وثيقـــة تأميـــن المركبـــات 
لألفـــراد.

إنشـــاء عناويـــن بريـــد إلكترونيـــة للوحـــدات اإلداريـــة 	 
التابعـــة لـــإلدارة العامـــة للرقابـــة علـــى التأميـــن. 

ـــن 	  ـــق التأمي ـــل وثائ ـــن بتعدي ـــركات التأمي ـــزام ش إل
ـــمل  ـــة لتش ـــن الطبي ـــة المه ـــاء ممارس ـــى أخط عل
ـــي  ـــة مصاب ـــن معالج ـــة ع ـــة الناجم ـــاء الطبي األخط
الحـــروب فـــي حـــال كان الطبيـــب يعمـــل فـــي 

ظـــروف طبيعيـــة.
ــي 	  ــادرة فـ ــح الصـ ــد واللوائـ ــدد القواعـ ــغ عـ ــا بلـ كمـ

األعـــوام الســـابقة تســـع عشـــرة قاعـــدة والئحـــة 
منشـــورة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للمؤسســـة.

ثانيًا: السعودة في قطاع الت�أمني
أ-القـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة بخصـــوص 

الســـعودة:
تنـــص المـــادة الثانيـــة مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام 
مراقبـــة شـــركات التأميـــن التعاونـــي علـــى أن أحـــد 
ـــاع  ـــر قط ـــة تطوي ـــة التنفيذي ـــام والائح ـــداف النظ أه
ــب  ــك التدريـ ــي ذلـ ــا فـ ــة بمـ ــي المملكـ ــن فـ التأميـ
وتوطيـــن الوظائـــف. وتنـــص المـــادة الرابعـــة مـــن 
ــركات  ــل شـ ــة عمـ ــن خطـ ــى أن تتضمـ ــة علـ الائحـ
التأميـــن وأصحـــاب المهـــن الحـــرة عـــدد الموظفيـــن 
المتوقـــع وخطـــة توظيـــف وتأهيـــل الســـعوديين.
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وأكـــدت المـــادة الخمســـون مـــن الائحـــة علـــى 
وأصحـــاب  التأميـــن  شـــركات  علـــى  يجـــب  أنـــه 
المهـــن الحـــرة تزويـــد المؤسســـة، قبـــل خمســـة 
ــان  ــي، ببيـ ــام مالـ ــة كل عـ ــاً مـــن نهايـ وأربعيـــن يومـ
ــعوديين  ــن السـ ــب الموظفيـ ــدد ونسـ ــمل عـ يشـ
علـــى مســـتوى الشـــركة ككل ومســـتوى كل فـــرع 
أو إدارة، والمســـتوى الوظيفـــي للوظائـــف التـــي 
ـــعة  ـــادة التاس ـــب الم ـــعوديون. وحس ـــغلها الس يش
ـــة لنظـــام مراقبـــة  والســـبعين مـــن الائحـــة التنفيذي
ــل  ــه »يجـــب أال تقـ ــي فإنـ ــن التعاونـ ــركات التأميـ شـ
نســـبة الموظفيـــن الســـعوديين لـــدى الشـــركة 
وأصحـــاب المهـــن الحـــرة عـــن ثاثيـــن بالمئـــة فـــي 
ـــزداد ســـنوياً حســـب  ـــى علـــى أن ت ـــة الســـنة األول نهاي

ــة. ــة إلـــى المؤسسـ ــة العمـــل المقدمـ خطـ

تعميميـــن  إصـــدار  تـــم  2017م،  عـــام  وفـــي 
ـــف كمـــا يلـــي: بخصـــوص الســـعودة وتوطيـــن الوظائ

توطيـــن وظائـــف إدارات مطالبـــات المركبـــات 	 
ـــن  ـــركات التأمي ـــي ش ـــاء ف ـــة بالعم وإدارات العناي

وشـــركات المهـــن الحـــرة. 
ووكالـــة 	  ووســـاطة  التأميـــن  شـــركات  إلـــزام 

المنتجـــات  بيـــع  وظائـــف  بتوطيـــن  التأميـــن 
لألفـــراد. التأمينيـــة 

ب-العاملون في قطاع التأمين:
بلـــغ إجمالـــي عـــدد موظفـــي شـــركات التأميـــن 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي  العاملـــة 

بنهايـــة عـــام 2017م، مقارنـــة  11,272 موظفـــاً 
ــام 2016م، أي  ــة عـ ــاً بنهايـ ــو 10,039 موظفـ بنحـ
ــكل  ــة. وشـ ــي المئـ ــت 12.3 فـ ــو بلغـ ــبة نمـ بنسـ
ــة  ــي المئـ ــبة 69 فـ ــعوديون نسـ ــون السـ الموظفـ
ــن،  ــركات التأميـ ــي شـ ــن فـ ــي العامليـ ــن إجمالـ مـ
وارتفعـــت نســـبة الســـعوديين فـــي المناصـــب غيـــر 
ـــى 73  ـــل إل ـــام 2017م لتص ـــة ع ـــي نهاي ـــرافية ف اإلش
ـــب  ـــي المناص ـــن ف ـــي العاملي ـــن إجمال ـــة م ـــي المئ ف
ــة  ــة بنهايـ ــي المئـ ــل 64 فـ ــرافية، مقابـ ــر اإلشـ غيـ
عـــام 2016م. كمـــا ارتفعـــت نســـبة الســـعوديين 
ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــى 49 ف ـــرافية إل ـــب اإلش ـــي المناص ف
ـــي  ـــرافية ف ـــب اإلش ـــي المناص ـــن ف ـــي العاملي إجمال
نهايـــة عـــام 2017م، مقابـــل 36 فـــي المئـــة بنهايـــة 

عـــام 2016م. 

ثالثًا: التدريب
فـــي إطـــار جهـــود المؤسســـة فـــي تنظيـــم قطـــاع 
علـــى  وموظفيهـــا  الشـــركات  وحـــث  التأميـــن 
االلتـــزام بالمهنيـــة وممارســـة نشـــاط التأميـــن 
علـــى أســـس علميـــة ومنهجيـــة رصينـــة وفـــق 
الصـــادرة  والتعليمـــات  واللوائـــح  األنظمـــة 
اختبـــار  المؤسســـة  أعـــدت  المؤسســـة،  مـــن 
 )IFCE( ـــن ـــيات التأمي ـــي أساس ـــة ف ـــهادة العام الش
كمتطلـــب إلزامـــي لموظفـــي شـــركات التأميـــن 
ـــار  ـــذا االختب ـــي ه ـــرة. ويغط ـــن الح ـــركات المه وش
ضوابـــط العمـــل والمبـــادئ األساســـية لألنظمـــة 
ـــاهم  ـــا يس ـــن، كم ـــاط التأمي ـــة بنش ـــح الخاص واللوائ

فـــي تأكيـــد أهليـــة موظفـــي قطـــاع التأميـــن مـــن 
خـــال اســـتيعاب الحـــد األدنـــى مـــن المعرفـــة 
ـــاع.  ـــذا القط ـــي ه ـــل ف ـــة للعم ـــارات المطلوب والمه
ــد  ــي المعهـ ــة فـ ــة ممثلـ ــت المؤسسـ ــا قدمـ كمـ
ــة التأميـــن خـــال  ــي لصناعـ ــج تدريبـ ــي برنامـ المالـ
ــام 2017م مدتـــه أحـــد عشـــر أســـبوعاً بهـــدف  عـ
الكـــوادر الســـعودية للعمـــل  تأهيـــل وتطويـــر 
عاليـــة.  وجـــودة  بكفـــاءة  التأميـــن  قطـــاع  فـــي 
ـــة  ـــن حمل ـــرج م ـــي التخ ـــج حديث ـــتهدف البرنام ويس
تأهيـــل  يتـــم  حيـــث  والدبلـــوم؛  البكالوريـــوس 
المتـــدرب الجتيـــاز أربعـــة اختبـــارات للحصـــول 
علـــى أربـــع شـــهادات مهنيـــة، وهـــي: أساســـيات 
التأميـــن، اختبـــار أساســـيات االكتتـــاب، معالجـــة 
مطالبـــات التأميـــن، اختبـــار أساســـيات مبيعـــات 
التأميـــن؛ وقـــد شـــارك فـــي البرنامـــج 151 متـــدرب 
ـــن  ـــة م ـــج وخريج ـــه 142 خري ـــرج من ـــة وتخ ومتدرب
ـــام.  ـــدة، والدم ـــاض، وج ـــية: الري ـــدن رئيس ـــاث م ث

رابعـــًا: ســـوق الت�أمـــني فـــي المملكـــة فـــي عـــام 
2017م

أ- أداء السوق بشكل عام:
2017م 	  عـــام  فـــي  التأميـــن  ســـوق  شـــهدت 

األقســـاط  إجمالـــي  فـــي  طفيفـــاً  انخفاضـــاً 
المكتتـــب بهـــا، حيـــث انخفـــض المؤشـــر بنســـبة 
1 فـــي المئـــة ليصـــل إلـــى 36.5 مليـــار ريـــال 
ــام  ــي عـ ــة فـ ــي المئـ ــبته 1 فـ ــو نسـ ــة بنمـ مقارنـ

.)1-6 )جـــدول  2016م 

جدول رقم 1-6: 
مؤشرات الت�أمني

201520162017

نوع التأمين

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها )مليون 
ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 
المكتتب 

بها

نسبة 
صافي 

 األقساط 
من  إجمالي 

األقساط 
المكتتب بها 

٪ )نسبة 
االحتفاظ(*

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها )مليون 
ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 
المكتتب 

بها

  نسبة 
صافي 

 األقساط 
من  إجمالي 

األقساط 
المكتتب بها 

٪ )نسبة 
االحتفاظ(*

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها 
)مليون 

ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 
المكتتب 

بها

  نسبة 
صافي 

 األقساط 
من  إجمالي 

األقساط 
المكتتب بها 

٪ )نسبة 
االحتفاظ(*

التأمين ضد الحوادث
والمسئولية واألنواع األخرى 

1,093.13.0527.448.21,049.62.8525.450.11,054.22.9506.348.0

10,799.329.69,912.491.812,158.433.010,720.488.211,136.430.510,388.293.3التأمين على المركبات 

1,961.95.4330.316.81,825.85.0272.714.91,708.54.7322.418.9التأمين على الممتلكات / الحريق 

726.22.0248.934.3634.11.7192.330.3621.81.7172.427.7التأمين البحري 

146.60.42.92.0139.70.49.16.5134.90.45.74.2التأمين الجوي 

562.61.511.12.0457.81.212.62.8739.02.017.22.3تأمين الطاقة 

1,204.03.3216.518.0908.42.5199.221.9932.42.6168.618.1تأمين هندسي 

16,493.845.211,249.568.217,173.746.611,931.869.516,327.444.711,580.970.9إجمالي التأمين العام 

18,966.852.018,189.295.918,630.350.518,095.097.119,035.552.118,411.696.7إجمالي التأمين الصحي 

1,035.72.8835.980.71,051.42.9820.678.11,140.33.1846.274.2إجمالي تأمين الحماية واالدخار

36,496.3100.030,274.583.036,855.3100.030,847.583.736,503.2100.030,838.784.5اإلجمالي 

  * ال تدخل نسب اإلحتفاظ لتأمين الحماية واإلدخار في نسبة اإلحتفاظ اإلجمالية. 
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العـــام 	  التأميـــن  أقســـاط  إجمالـــي  انخفـــض 
ــة  ــي المئـ ــل 44.7 فـ ــذي يمثـ ــا، الـ ــب بهـ المكتتـ
ــا،  ــب بهـ ــن المكتتـ ــاط التأميـ ــي أقسـ ــن إجمالـ مـ
ـــال  ـــار ري ـــغ 16.3 ملي ـــة ليبل ـــي المئ ـــبة 4.9 ف بنس
ــام 2017م، مقارنـــة بنمـــو نســـبته 4.1  بنهايـــة عـ

فـــي المئـــة بنهايـــة عـــام 2016م. 
الصحـــي 	  التأميـــن  أقســـاط  إجمالـــي  ارتفـــع 

ــة  ــي المئـ ــل 52.1 فـ ــذي يمثـ ــا، الـ ــب بهـ المكتتـ
ــا،  ــب بهـ ــن المكتتـ ــاط التأميـ ــي أقسـ ــن إجمالـ مـ
ــال  ــار ريـ ــغ 19 مليـ ــة ليبلـ ــي المئـ ــبة 2.2 فـ بنسـ
ــبته  ــاض نسـ ــة بانخفـ ــام 2017م، مقارنـ ــة عـ بنهايـ

1.8 فـــي المئـــة بنهايـــة عـــام 2016م. 
ـــار 	  ـــة واالدخ ـــن الحماي ـــاط تأمي ـــي أقس ـــع إجمال ارتف

ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــل 3.1 ف ـــذي يمث ـــا، ال ـــب به المكتت
ـــبة  ـــا، بنس ـــب به ـــن المكتت ـــاط التأمي ـــي أقس إجمال
ــة  ــال بنهايـ ــار ريـ ــغ 1.1 مليـ ــة ليبلـ ــي المئـ 8.5 فـ
فـــي   1.5 نمـــو  بنســـبة  مقارنـــة  2017م،  عـــام 

المئـــة بنهايـــة عـــام 2016م.
ـــات 	  ـــى المركب ـــن عل ـــاط التأمي ـــي أقس ـــجل إجمال س

المكتتـــب بهـــا، الـــذي يمثـــل 68.2 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي أقســـاط التأميـــن العـــام المكتتـــب بهـــا، 
انخفاضـــاً نســـبته 8.4 فـــي المئـــة ليبلـــغ 11.1 
مليـــار ريـــال بنهايـــة عـــام 2017م، مقارنـــة بنمـــو 

نســـبته 12.6 فـــي المئـــة بنهايـــة عـــام 2016م. 

ب- صافي أقساط التأمين المكتتب بها:
يعـــرف صافـــي أقســـاط التأميـــن المكتتـــب بهـــا 
خصـــم  بعـــد  التأميـــن  أقســـاط  إجمالـــي  بأنـــه 
ـــي  ـــن الصح ـــكل التأمي ـــن. وُيش ـــادة التأمي ـــة إع حص
ــي  ــبته 93.4 فـ ــا نسـ ــات مـ ــى المركبـ والتأميـــن علـ
ـــا  ـــب به ـــن المكتت ـــاط التأمي ـــي أقس ـــن صاف ـــة م المئ
فـــي عـــام 2017م. وســـجل تأميـــن الطاقـــة أعلـــى 
معـــدل نمـــو فـــي عـــام 2017م مـــن حيـــث صافـــي 
أقســـاط التأميـــن المكتتـــب بهـــا، بنســـبة 35.9 
فـــي المئـــة، يليـــه التأميـــن علـــى الممتلـــكات/
الحريـــق بنســـبة 18.2 فـــي المئـــة، فـــي حيـــن 
ــاض  ــدل انخفـ ــى معـ ــوي أعلـ ــن الجـ ــجل التأميـ سـ
فـــي عـــام 2017م مـــن حيـــث صافـــي أقســـاط 
التأميـــن المكتتـــب بهـــا، بنســـبة انخفـــاض بلغـــت 
37.0 فـــي المئـــة، يليـــه التأميـــن الهندســـي بنســـبة 
انخفـــاض بلغـــت 15.4 فـــي المئـــة )جـــدول 1-6(.

ج-  نسبة االحتفاظ:
للمخاطـــر فـــي  تعـــد نســـبة االحتفـــاظ مقياســـاً 
أقســـاط التأميـــن المكتتـــب بهـــا التـــي تحتفـــظ بهـــا 
ــة  ــة طرديـ ــاك عاقـ ــث أن هنـ ــن؛ حيـ ــركة التأميـ شـ
بيـــن نســـبة االحتفـــاظ والمخاطـــر. ويتـــم احتســـاب 
هـــذه النســـبة عـــن طريـــق قســـمة صافـــي أقســـاط 
أقســـاط  إجمالـــي  علـــى  بهـــا  المكتتـــب  التأميـــن 
التأميـــن المكتتـــب بهـــا. وبلغـــت نســـبة االحتفـــاظ 
اإلجماليـــة لشـــركات التأميـــن فـــي الســـوق الســـعودية 
84.5 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2017م مقارنـــة بنســـبة 

83.7 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2016م. وتتأثـــر هـــذه 
النســـبة إلـــى حـــد كبيـــر بنســـبة االحتفـــاظ العاليـــة 
ــي  ــي التـ ــن الصحـ ــات والتأميـ ــى المركبـ ــن علـ للتأميـ
تقـــدر بنحـــو 93.3 فـــي المئـــة و96.7 فـــي المئـــة 
ـــل  ـــة أق ـــن الطاق ـــجل تأمي ـــن س ـــي حي ـــي. ف ـــى التوال عل
ـــة فـــي عـــام  نســـبة احتفـــاظ تقـــدر بنحـــو 2.3 فـــي المئ

)جـــدول 1-6(. 2017م 

د-  عمق وكثافة سوق التأمين:
ــاط  ــي أقسـ ــن بإجمالـ ــوق التأميـ ــق سـ ــرف عمـ يعـ
ـــي  ـــج المحل ـــى النات ـــبة إل ـــا نس ـــب به ـــن المكتت التأمي
اإلجمالـــي. وبلـــغ مســـتوى عمـــق ســـوق التأميـــن 
عـــام 2017م حوالـــي 1.42  فـــي  المملكـــة  فـــي 
فـــي المئـــة مقارنـــة مـــع 1.52 فـــي المئـــة فـــي 
عـــام 2016م، علمـــاً بـــأن نســـبة إجمالـــي أقســـاط 
المحلـــي  الناتـــج  إلـــى  بهـــا  المكتتـــب  التأميـــن 
ـــي  ـــت 2.01 ف ـــي بلغ ـــر النفط ـــاع غي ـــي للقط اإلجمال
ــي  ــع 2.05 فـ ــة مـ ــام 2017م مقارنـ ــي عـ ــة فـ المئـ

المئـــة فـــي عـــام 2016م )جـــدول 2-6(.

ــاق  ــدل إنفـ ــن بمعـ ــوق التأميـ ــة سـ ــرف كثافـ وتعـ
الفـــرد علـــى التأميـــن )إجمالـــي أقســـاط التأميـــن 
المكتتـــب بهـــا نســـبة إلـــى عـــدد الســـكان(. وقـــد 
انخفضـــت كثافـــة ســـوق التأميـــن مـــن 1,159.5 
ــى 1,119.4  ــام 2016م إلـ ــي عـ ــرد فـ ــكل فـ ــال لـ ريـ
ـــال لـــكل فـــرد فـــي عـــام 2017م بانخفـــاض نســـبته  ري

ــة )جـــدول 3-6(. ــي المئـ 3.5 فـ

جدول رقم 2-6: 
 نسبة عمق سوق الت�أمني إلى الناتج المحلي اإلجمالي

)نسبة مئوية(       

جدول رقم 3-6: 
كثافة سوق الت�أمني

)بالريال للفرد(

201520162017

نوع النشاط
الناتج المحلي 

اإلجمالي
الناتج المحلي غير 

النفطي
الناتج المحلي 

اإلجمالي
الناتج المحلي غير 

النفطي
الناتج المحلي 

اإلجمالي
الناتج المحلي غير 

النفطي
نسبة التغير 
 2017-2016

10.72-0.670.930.710.960.630.90إجمالي التأمين العام

4.04-0.771.070.771.040.741.05إجمالي التأمين الصحي 

0.040.060.040.060.040.061.85إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

6.98-1.492.061.522.051.422.01اإلجمالي

التغير ٪20132014201520162017نوع النشاط

7.3-393.9450.4536.0540.3500.7إجمالي التأمين العام

0.4-441.7510.9616.4586.1583.7إجمالي التأمين الصحي 

28.929.433.733.135.05.7إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

3.5-864.5990.71,186.11,159.51,119.4اإلجمالي
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هـ-  العمـــوالت المدفوعـــة للوســـطاء ووكالء 
التأميـــن:

بلـــغ إجمالـــي العمـــوالت التـــي دفعتهـــا شـــركات 
التأميـــن نحـــو 1.9  التأميـــن للوســـطاء ووكاء 
بنحـــو  عـــام 2017م مقارنـــة  فـــي  ريـــال  مليـــار 
1.8 مليـــار ريـــال فـــي عـــام 2016م. وشـــكلت 
العمـــوالت الخاصـــة بالتأميـــن علـــى المركبـــات 
ــن  ــة مـ ــي المئـ ــة و41.7 فـ ــي المئـ ــو 43.2 فـ نحـ
عامـــي  فـــي  المدفوعـــة  العمـــوالت  إجمالـــي 
حيـــن  فـــي  التوالـــي،  علـــى  و2017م  2016م 
ــي  ــن الصحـ ــة بالتأميـ ــوالت الخاصـ ــكلت العمـ شـ
ــن  ــة مـ ــي المئـ ــة و40.7 فـ ــي المئـ ــو 38.4 فـ نحـ

ـــي العمـــوالت المدفوعـــة فـــي عامـــي 2016م  إجمال
.)4-6 )جـــدول  التوالـــي  علـــى  و2017م 

 
ــب  ــة حسـ ــات المدفوعـ ــي المطالبـ و-  إجمالـ

نـــوع النشـــاط:
ـــام  ـــال ع ـــة خ ـــات المدفوع ـــي المطالب ـــع إجمال ارتف
2017م بنســـبة 2.0 فـــي المئـــة ليبلـــغ حوالـــي 
26.5 مليـــار ريـــال مقارنـــة بحوالـــي 26 مليـــار فـــي 
عـــام 2016م. وشـــكلت مطالبـــات التأميـــن الصحـــي 
ــو 58.3  ــات نحـ ــى المركبـ ــن علـ ــات التأميـ ومطالبـ
فـــي المئـــة و31.3 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي مـــن 
إجمالـــي المطالبـــات المدفوعـــة فـــي عـــام 2017م. 

ـــب  ـــان النصي ـــبتان المرتفعت ـــان النس ـــس هات وتعك
الصحـــي  التأميـــن  لنشـــاطي  األعلـــى  المئـــوي 
ــاط  ــات مـــن إجمالـــي أقسـ والتأميـــن علـــى المركبـ
ــن  ــاط التأميـ ــجل نشـ ــوق. وسـ ــي السـ ــن فـ التأميـ
الهندســـي فـــي عـــام 2017م أعلـــى معـــدل نمـــو فـــي 
إجمالـــي المطالبـــات المدفوعـــة بارتفـــاع نســـبته 
ـــد  ـــن ض ـــاط التأمي ـــاً بنش ـــة متبوع ـــي المئ 108.9 ف
الحـــوادث والمســـئولية واألنـــواع األخـــرى بنســـبة 
نشـــاط  ســـجل  حيـــن  فـــي  المئـــة؛  فـــي   29.1
ـــو  ـــي نم ـــاض ف ـــدل انخف ـــى مع ـــوي أعل ـــن الج التأمي
إجمالـــي المطالبـــات المدفوعـــة بنســـبة انخفـــاض 

ــدول 5-6(. ــة )جـ ــي المئـ ــت 80.5 فـ بلغـ

جدول رقم 4-6: 
العموالت المدفوعه حسب نوع النشاط

جدول رقم 5-6: 
إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

201520162017

نسبة التغير 
2016-2017م ٪مليون ريال٪مليون ريال٪مليون ريالنوع النشاط

16.6-70.95.2101.85.785.04.5التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

512.437.8777.543.2780.841.70.4التأمين على المركبات

97.47.2109.26.1117.46.37.5التأمين على الممتلكات ضد الحريق

44.23.339.32.243.22.39.9التأمين البحري

1.00.10.80.01.10.143.0التأمين الجوي

33.4-0.00.01.60.11.10.1التأمين على الطاقة 

4.4-56.74.253.93.051.52.7التأمين الهندسي

0.4-782.657.81,084.160.31,080.057.7إجمالي التأمين العام

551.540.7690.638.4762.840.710.5إجمالي التأمين الصحي 

20.81.524.31.430.51.625.3إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

1,354.9100.01,799.0100.01,873.3100.04.1اإلجمالي

201520162017

نسبة التغير 
2016-2017م  ٪مليون ريال   ٪مليون ريال   ٪مليون ريال  نوع النشاط

200.20.8240.70.9310.81.229.1التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

8.2-7,554.630.89,059.434.88,314.131.3التأمين على المركبات

7.0-2,367.09.71,033.84.0961.13.6التأمين على الممتلكات ضد الحريق

21.2-216.20.9263.71.0207.70.8التأمين البحري

80.5-51.30.292.60.418.10.1التأمين الجوي

1.20.01.20.01.20.00.0التأمين على الطاقة 

631.32.6358.01.4748.02.8108.9التأمين الهندسي

4.4-11,021.845.011,049.442.510,560.939.8إجمالي التأمين العام

13,106.153.514,547.855.915,479.258.36.4إجمالي التأمين الصحي 

389.71.6420.01.6498.51.918.7إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

24,517.6100.026,017.2100.026,538.6100.02.0اإلجمالي
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اسم الشركة
رأس المال

تاريخ الحصول على التصريح) مليون يال(

1,2502004/12/02الشركة التعاونية للتأمين

5002007/09/11شركة ماذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

4002007/09/11شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدقلف(

2502007/09/11شركة سامة للتأمين التعاوني 

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( 

1502007/09/11شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

2002008/03/08شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

2002008/03/08إليانز السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

2752008/03/31شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني 

2502008/03/31شركة الصقر للتأمين التعاوني

1222008/06/10الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني )وفا(

2652008/06/18شركة التأمين العربية التعاونية 

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

1,0002008/07/21الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني )إعادة(

8002008/08/10شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

4902008/12/30الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

1602009/03/20الشركة االهلية للتأمين التعاوني 

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

4002009/11/17شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي(

2002009/12/08شركة تشب العربية للتأمين التعاوني 

4002009/12/13الشركة العالمية للتأمين التعاوني 

4502010/01/26شركة أكسا للتأمين التعاوني 

2002010/03/06الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

2002010/03/23شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

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

2502010/05/29شركة بروج للتأمين التعاوني

2002010/06/16الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

1402010/07/06شركة أمانة للتأمين التعاوني )أمانة(

2502011/03/20شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 

2002012/08/07شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

3002012/09/30شركة اإلنماء طوكيو مارين 

3502013/12/18شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

خامسًا: وضع شركات الت�أمني في المملكة
ـــس  ـــق مجل ـــي واف ـــن الت ـــركات التأمي ـــدد ش ـــغ ع بل
 35 2017م،  عـــام  نهايـــة  حتـــى  عليهـــا  الـــوزراء 
ـــن وإعـــادة التأميـــن؛  ـــة نشـــاط التأمي شـــركة لمزاول
ــاط  ــة للنشـ ــركات الممارسـ ــدد الشـ ــغ عـ ــا بلـ كمـ
ــة  ــن إضافـ ــادة تأميـ ــن وإعـ ــركة تأميـ ــاً 33 شـ حاليـ
ــاندة  ــة لمسـ ــرة مرخصـ ــن حـ ــركة مهـ ــى 41 شـ إلـ
خدمـــات التأميـــن؛ و97 شـــركة وســـاطة تأميـــن؛ 

ــدول 6-6(. ــن )جـ ــة تأميـ ــركة وكالـ و82 شـ

سادسًا:  مجلس الضمان الصحي التعاوني
ـــن  ـــة م ـــة الصحي ـــمولين بالتغطي ـــدد المش ـــغ ع  بل
ــي  ــه فـ ــن لـ ــون مؤمـ ــو 12 مليـ ــم نحـ ــن لهـ المؤمـ
ـــون وافـــد،  ـــة عـــام 2017م منهـــم نحـــو 9.3 ملي نهاي
وبلـــغ عـــدد الشـــركات أو المؤسســـات التـــي قامـــت 
ـــة عـــام  بالتأميـــن الصحـــي علـــى منســـوبيها حتـــى نهاي

2017م نحـــو 362.9 ألـــف شـــركة ومؤسســـة.

جدول 6-6:
الشركات الحاصلة على تصري�ح نهائي بمزاولة نشاط 

الت�أمني في المملكة حتى نهاية عام  2017م
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المؤهلـــة  التأميـــن  بشـــركات  يتعلـــق  وفيمـــا 
إدارة  وشـــركات  الصحـــي  التأميـــن  لممارســـة 
ـــت  ـــد بلغ ـــة فق ـــي المؤهل ـــن الصح ـــات التأمي مطالب

27 شـــركة و9 شـــركات علـــى التوالـــي.

وبنهايـــة عـــام 2017م، بلـــغ عـــدد مقدمـــي الخدمـــات 
ـــة  ـــات الصحي ـــم الخدم ـــن لتقدي ـــة المعتمدي الصحي
فـــي المملكـــة 4,358 مقـــدم خدمـــة موزعيـــن 
حســـب نـــوع المنشـــأة والمنطقـــة الجغرافيـــة 

كمـــا هـــو موضـــح فـــي )جـــدول 7-6(.

وبمقارنـــة مقدمـــي خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
ـــات  ـــل الصيدلي ـــام 2017م، فتحت ـــن لع المعتمدي
المقدمـــة  المنشـــآت  بيـــن  األولـــى  المرتبـــة 
فـــي  المعتمـــدة  الصحيـــة  الرعايـــة  لخدمـــات 
ـــة  ـــي المئ ـــي 41.5 ف ـــكل حوال ـــث ُتش ـــة حي المملك

المجمعـــات  تلتهـــا  المنشـــآت،  إجمالـــي  مـــن 
الطبيـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنســـبة 28.5 فـــي 
المئـــة، ثـــم محـــات النظـــارات الطبيـــة بنســـبة 
20.9 فـــي المئـــة، ثـــم المستشـــفيات بنســـبة 
ـــادات الطبيـــب  7.0 فـــي المئـــة، فيمـــا احتلـــت عي
ـــن  ـــن معتمدتي ـــرة بعيادتي ـــة األخي ـــد المرتب الواح
فقـــط فـــي المملكـــة إحداهمـــا فـــي الريـــاض 
واألخـــرى فـــي عســـير. أمـــا بالنســـبة للتوزيـــع 
ـــاض فـــي المرتبـــة  حســـب المناطـــق، فجـــاءت الري
خدمـــات  مقدمـــي  عـــدد  حيـــث  مـــن  األولـــى 
ــي  ــا حوالـ ــز فيهـ ــث يتمركـ ــة حيـ ــة الصحيـ الرعايـ
33.9 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي المنشـــآت تليهـــا 
ــة  ــي المئـ ــبة 21.3 فـ ــرقية بنسـ ــة الشـ المنطقـ
فـــي  بنســـبة 21.1  المكرمـــة  ومنطقـــة مكـــة 
ــة  ــي المرتبـ ــة فـ ــة الباحـ ــاءت منطقـ ــة، وجـ المئـ

ــة. ــي المئـ ــبة 0.6 فـ ــرة بنسـ األخيـ

جدول رقم 7-6: 
مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2017م 

المنطقة /
مستشفىنوع المنشأة

مركز عمليات 
صيدليةمستوصفاليوم الواحد

مختبر 
تحاليل

مركز عالج 
طبيعي

مركز 
تشخيص

مجمع 
طبي

عيادة 
طبيب 
واحد

محالت 
النظارات 

الطبية

محالت 
األجهزة 

واألطراف 
المجموعالصناعية

68905214116474138231,479الرياض

7034432211425501400921مكة المكرمة

563446728121601711929الشرقية

221277000681390210عسير

202264100530830225المدينة المنورة

120143010400320129القصيم

90051000200200100تبوك

1000210003208071نجران

11003300029017090جيزان

1000310001203056الحدود الشمالية

601350001304059الجوف

702270102006063حائل

4008000806026الباحة

30518161,810932111,240291144,358المجموع

المصدر�:�مجلس�الضمان�الصحي�التعاوني.
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قطاع التموي�ل
الســـعودي  العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  تتولـــى 
قطـــاع  علـــى  والرقابـــة  اإلشـــراف  مســـؤولية 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المملكـــة،  فـــي  التمويـــل 
ــاع  ــة علـــى ســـامة هـــذا القطـ ــة للمحافظـ الازمـ
فيـــه،  العامليـــن  واســـتقراره وحمايـــة حقـــوق 
وتطويـــر األطـــر التنظيميـــة واإلشـــرافية لتعزيـــز 
وتعزيـــز  القطـــاع  لهـــذا  المالـــي  االســـتقرار 
النمـــو االقتصـــادي المســـتدام وضمـــان عدالـــة 

المصلحـــة.  أصحـــاب  لكافـــة  التعامـــات 

ـــص  ـــدار التراخي ـــؤولية إص ـــة مس ـــى المؤسس وتتول
ــة أنشـــطة التمويـــل، وذلـــك  ــة بممارسـ المتعلقـ
وفـــق أنظمـــة التمويـــل ولوائحـــه. ومـــن أبـــرز مـــا 
ــل  ــاع التمويـ ــة قطـ ــر بنيـ ــوص تطويـ ــق بخصـ تحقـ
والنشـــاط اإلشـــرافي والرقابـــي وحمايـــة حقـــوق 

المتعامليـــن مـــا يلـــي:

أوالً: التطورات واللوائح التنظيمية
مـــن أهـــم التطـــورات فـــي مجـــال تطويـــر بيئـــة 	 

الســـوق خـــال عـــام 2017م تأســـيس شـــركة 
تســـجيل عقـــود اإليجـــار التمويلـــي التـــي تهـــدف إلـــى 
ـــريعية  ـــد التش ـــق المقاص ـــي تحقي ـــاهمة ف المس
ـــوق  ـــة حق ـــات وحماي ـــة التعام ـــان عدال ـــن ضم م
ـــه  ـــي تواج ـــكاليات الت ـــة اإلش ـــن ومعالج المتعاملي
المموليـــن عنـــد اســـترداد أصولهـــم المنقولـــة. 
قامـــت  2017م،  ســـبتمبر  شـــهر  وفـــي 
بالترخيـــص للشـــركة الســـعودية  المؤسســـة 
ـــل العقـــاري، المملوكـــة لصنـــدوق  إلعـــادة التموي
ابتدائـــي  برأســـمال  العامـــة،  االســـتثمارات 
ــى  ــوة األولـ ــي الخطـ ــال، وهـ ــار ريـ ــغ 1.5 مليـ بلـ
التمويـــل  إلعـــادة  ثانويـــة  ســـوق  لتأســـيس 
العقـــاري لتحقيـــق النمـــو واالســـتقرار فـــي مجـــال 
وتســـعى  المملكـــة.  فـــي  العقـــاري  التمويـــل 
ـــن  ـــن م ـــن العقاريي ـــن الممولي ـــى تمكي ـــركة إل الش
تقديـــم حلـــول تمويليـــة تســـاهم فـــي زيـــادة تملـــك 
ـــخ  ـــق ض ـــن طري ـــك ع ـــكن وذل ـــن للمس المواطني
ســـيولة المســـتثمرين عبـــر الســـوق الثانويـــة 
للمموليـــن العقارييـــن، واالســـتثمار فـــي أدوات 
الديـــن المعـــززة بعقـــود التمويـــل العقـــاري. 
ـــل للمموليـــن  ـــز مصـــادر التموي ومـــن شـــأن تعزي
تكلفـــة  خفـــض  فـــي  يســـاهم  أن  العقارييـــن 
ومـــن  المواطنيـــن.  علـــى  النهائيـــة  التمويـــل 
ـــركات  ـــع ش ـــل م ـــم التواص ـــه يت ـــر أن ـــر بالذك الجدي
ـــر األعمـــال مـــن خـــال  ـــل لتحســـين وتطوي التموي
ــد  ــي ُتعقـ ــات التـ ــال االجتماعـ ــن خـ ــان ومـ اللجـ
ســـنوياً علـــى مســـتوى معالـــي محافـــظ مؤسســـة 
ـــس  ـــاء مجال ـــع رؤس ـــعودي م ـــي الس ـــد العرب النق

إدارات شـــركات التمويـــل. 

المتعامليـــن 	  حقـــوق  حمايـــة  ســـبيل  وفـــي 
وضمـــان عدالـــة التعامـــات؛ تـــم العمـــل خـــال 
ــل  ــود التمويـ ــر لعقـ ــداد معاييـ ــى إعـ 2017م علـ
العقـــاري  التمويـــل  لعقـــد  نموذجيـــة  وصيـــغ 
لألفـــراد بصيغتـــي المرابحـــة واإلجـــارة وعقـــد 
ــم  ــا تـ ــراد. كمـ ــات لألفـ ــي للمركبـ ــار التمويلـ اإليجـ
إصـــدار قواعـــد مكافحـــة االحتيـــال فـــي شـــركات 
ـــة  ـــادئ عام ـــم مب ـــى تقدي ـــدف إل ـــث ته ـــل حي التموي
ــي علـــى شـــركات  ــر التـ ــى مـــن المعاييـ ــد أدنـ وحـ
ــال  ــا للكشـــف عـــن االحتيـ ــزم بهـ التمويـــل أن تلتـ
والحـــد منـــه. كمـــا أثمـــر التعـــاون المشـــترك 
مـــع وزارة العـــدل عـــن صـــدور الدليـــل اإلجرائـــي 
يشـــارك  وأخيـــرًا؛  العقـــاري.  الرهـــن  لتوثيـــق 
منســـوبو مؤسســـة النقـــد بشـــكل مســـتمر فـــي 
ـــة  ـــة بأنظم ـــر التوعي ـــل لنش ـــدوات وورش العم الن

التمويـــل ولوائحهـــا التنفيذيـــة.
وفـــي إطـــار البرامـــج المشـــتركة مـــع الجهـــات 	 

الحكوميـــة وشـــبه الحكوميـــة فقـــد تـــم التعـــاون 
ـــة  ـــة العقاري ـــدوق التنمي ـــكان وصن ـــع وزارة اإلس م
الســـكني  التمويـــل  برامـــج  مـــن  عـــدد  فـــي 
ــدل  ــع وزارة العـ ــك مـ ــاون كذلـ ــوم، والتعـ المدعـ
فـــي المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك حيـــث 
ــا التـــي  ــا معالجـــة العديـــد مـــن القضايـ نتـــج عنهـ
ــات  ــم وكتابـ ــع المحاكـ ــل مـ ــات التمويـ ــه جهـ تواجـ
العـــدل والقضـــاء، والتنســـيق المســـتمر مـــع 
وزارة التجـــارة واالســـتثمار فيمـــا يتعلـــق بمراجعـــة 
نظـــام البيـــع بالتقســـيط واقتـــراح التعديـــات 
ــا يتوافـــق مـــع األحـــكام الـــواردة فـــي  الازمـــة بمـ
ــل  ــا تعمـ ــل. كمـ ــركات التمويـ ــة شـ ــام مراقبـ نظـ
المؤسســـة حاليـــاً علـــى عـــدة مشـــاريع تســـاهم 
تمويـــل  كدعـــم  2030م،  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي 
ــال  ــن خـ ــطة مـ ــرة والمتوسـ ــآت الصغيـ المنشـ
مبـــادرات وبرامـــج مشـــتركة مـــع الهيئـــة العامـــة 
للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، باإلضافـــة 
برنامـــج  ضمـــن  المبـــادرات  مـــن  عـــدد  إلـــى 

اإلســـكان وبرنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي. 
اإلشـــرافي 	  المؤسســـة  دور  يخـــص  وفيمـــا 

والرقابـــي؛ تـــم إصـــدار أربعـــة عشـــر تعميمـــاً 
مـــن  عـــددًا  شـــملت  2017م،  العـــام  خـــال 
شـــركات  بأعمـــال  العاقـــة  ذات  المواضيـــع 
التمويـــل مثـــل تعميـــم زيـــادة الحـــد األقصـــى 
البنـــوك  مـــن  الممنـــوح  العقـــاري  للتمويـــل 
والمصـــارف للمواطنيـــن لتملـــك المســـكن األول، 
ـــداد  ـــي إلع ـــار الدول ـــق المعي ـــة تطبي ـــم خط وتعمي
الماليـــة«،  9»األدوات  رقـــم  الماليـــة  التقاريـــر 
المخصصـــات،  حيـــال  التعليمـــات  وتعميـــم 
ــة  ــاون المتاحـ ــه التعـ ــق بأوجـ ــم المتعلـ والتعميـ
ـــتثمارية  ـــق االس ـــل والصنادي ـــركات التموي ـــن ش بي
الســـيولة  مصـــادر  تنويـــع  فـــي  للمســـاهمة 

ـــج  ـــة برنام ـــت مظل ـــل تح ـــركات التموي ـــة لش المتاح
ـــم  ـــن التعامي ـــا م ـــي ، وغيره ـــاع المال ـــر القط تطوي
التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة حقـــوق المتعامليـــن 
ـــح  ـــغ عـــدد اللوائ ـــر واســـتقرار القطـــاع. وبل وتطوي
الصـــادرة فـــي األعـــوام الســـابقة ســـبع لوائـــح 

حســـب اآلتـــي:

الائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل	 
الائحة التنفيذية لنظام اإليجار التمويلي	 
الائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري	 
الدليل اإلرشادي لحساب مبلغ السداد المبكر	 
الدليل اإلرشادي لحساب معدل النسبة السنوية	 
قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر	 
االئتمـــان 	  بطاقـــات  وتشـــغيل  إصـــدار  ضوابـــط 

الشـــهري الحســـم  وبطاقـــات 

ثانيـــًا: الشـــركات المرخـــص لهـــا ممارســـة أنشـــطة 
التمويـــ�ل فـــي المملكـــة

ـــركات  ـــاث ش ـــص لث ـــام 2017م الترخي ـــال ع ـــم خ ت
ـــود  ـــجيل عق ـــركة تس ـــة لش ـــدة باإلضاف ـــل جدي تموي
اإليجـــار التمويلـــي فـــي المملكـــة، ليبلـــغ عـــدد 
ــل  ــركة تمويـ ــة 37 شـ ــل المرخصـ ــركات التمويـ شـ
مقابـــل 34 شـــركة فـــي العـــام الســـابق، حيـــث 
ـــاط  ـــة نش ـــة بممارس ـــركات المرخص ـــدد الش ـــغ ع بل
ـــل العقـــاري ســـت شـــركات بخـــاف البنـــوك،  التموي
وشـــركة واحـــدة مرخصـــة بممارســـة نشـــاط إعـــادة 
التمويـــل العقـــاري، وشـــركة واحـــدة مرخصـــة 
بممارســـة نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغـــر، 
فيمـــا بلـــغ عـــدد الشـــركات المرخصـــة بممارســـة 
أنشـــطة تمويليـــة خـــاف األنشـــطة المذكـــورة 

ــدول 8-6(. ــركة )جـ ــرين شـ ــعاً وعشـ تسـ

وقـــد بلـــغ إجمالـــي المحفظـــة التمويليـــة فـــي 
نهايـــة عـــام 2017م مـــا يزيـــد عـــن 50 مليـــار ريـــال 
ســـعودي مقارنـــة بمـــا يقـــارب 53 مليـــار ريـــال 
ســـعودي فـــي نهايـــة عـــام 2016م، حيـــث شـــكل 
ـــل  ـــة، والتموي ـــي المئ ـــو 29 ف ـــاري نح ـــل العق التموي
خـــاف التمويـــل العقـــاري نحـــو 71 فـــي المئـــة. 
كمـــا حقـــق إجمالـــي أصـــول شـــركات التمويـــل 
انخفاضـــاً نســـبته 0.8 فـــي المئـــة؛ ليبلـــغ 38.2 
ــو  ــة بنحـ ــام 2017م، مقارنـ ــة عـ ــال بنهايـ ــار ريـ مليـ
ــي  ــام 2016م، فـ ــة عـ ــي نهايـ ــال فـ ــار ريـ 38.5 مليـ
حيـــن بلـــغ مجمـــوع رؤوس األمـــوال مـــا يقـــارب 

14.5 مليـــار ريـــال ســـعودي )جـــدول 8-6(.
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جدول رقم 8-6: 
شركات التموي�ل المرخصة لمزاولة أنشطة التموي�ل حتى نهاية عام 2017م

اسم الشركة
رأس المال المدفوع

)مليون ريال(
تاريخ الحصول 
على الترخيص

شركات التمويل العقاري المرخصة بخالف البنوك

9032013/12/24شركة أماك العالمية

508.72013/12/31شركة دار التمليك

10002014/02/27الشركة السعودية لتمويل المساكن

5752014/05/20شركة دويتشه الخليج للتمويل

2002014/12/07شركة عبد اللطيف جميل لتمويل العقار

9002015/12/14شركة بداية لتمويل المنازل

شركات التمويل المرخصة إلعادة التمويل العقاري

15002017/09/25الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

شركات التمويل المرخصة لتمويل النشاطات متناهية الصغر

1002017/10/04شركة باب رزق جميل

شركات التمويل المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خالف األنشطة المذكورة

6352013/12/31شركة النايفات للتمويل

5502014/02/27شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

5002014/02/27شركة اليسر لإلجارة والتمويل

5002014/05/20شركة آجل للخدمات التمويلية

2502014/08/25الشركة الوطنية للتمويل

2122014/09/14شركة المرابحة المرنة للتمويل

6002014/11/12شركة كرناف للتمويل

1502014/11/16شركة متاجر للتمويل

1502014/11/16شركة الجاسرية للتمويل

1002014/11/20الشركة السعودية للتمويل

17002014/12/08شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

1002014/12/08شركة الخليج للتمويل

1002014/12/11شركة تمويلي العالمية 

3302015/03/16شركة األمثل للتمويل

1002015/03/22شركة أصول الحديثة للتمويل

1002015/05/05شركة دار االئتمان السعودي

1002015/06/04شركة توكيات للتمويل

3202015/08/04شركة مرابحة لاستثمار والتقسيط

4002015/08/30شركة التيسير العربية

1002015/08/31شركة إيجارة للتمويل

5002015/11/18شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري

2502015/12/03شركة تمويل األولى

1002015/12/10شركة أمريكان اكسبرس

3452015/12/14شركة الجبر للتمويل

1502016/02/10شركة الرائدة للتمويل

1002016/03/24شركة رايه للتمويل

1502016/05/10شركة معالم للتمويل

1002016/11/30شركة التأجير التمويلي

1002017/08/06رافعات الخليج لإليجار التمويلي



الرقم 
القياسي 

العام 
ألسعار 

المستهلك
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3.56.01.40.2معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي )2010 = 100(

0.9-2.21.32.0الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لجميع السكان )2013 = 100(

4.93.20.21.1الناتج المحلي غير النفطي باألسعار الثابتة )2010 = 100(*

17.112.0-12.2-14.7اإلنفاق الحكومي

11.92.50.80.2عرض النقود )ن3(

الرقم القياسي 
العام ألسعار 

المستهلك

يقـــاس التضخـــم فـــي المملكة باســـتخدام 
المستهلك  ألســـعار  العام  القياســـي  الرقم 
الـــذي تصدره الهيئـــة العامـــة لإلحصاء منذ 
الهيئة  أكثر مـــن خمســـين عامـــاً، وتقـــوم 
بالتحديثات الالزمة على أوزان ومكونات ســـلة 
االســـتهالك وتعديل سنة األســـاس استناداً 

األســـرة. ودخل  إنفاق  مســـوحات  على 

قامـــــت  2018م،  عــــــام  مطـــــلع  وفـــي 
ــنة  ــل سـ ــاء، بتعديـ ــة لإلحصـ ــة العامـ الهيئـ
األســـاس للرقـــم القياســـي العـــام ألســـعار 
ـــن  ـــدالً م ـــنة 2013م ب ـــون س ـــتهلك لتك المس
عـــام 2007م، كمـــا قامـــت بتغييـــر األوزان 
النســـبية الخاصـــة باألقســـام والمجموعـــات 
ـــتناداً  ـــك اس ـــتهالك وذل ـــلة االس ـــة لس المكون

ـــه  ـــذي أجرت ـــرة ال ـــل األس ـــاق ودخ ـــح إنف لمس
ــام 2013م. ــة فـــي عـ الهيئـ

وتعتمـــد الهيئة فـــي تحديثاتها علـــى تركيبة 
تصنيف ســـلة االســـتهالك الفردي حســـب 
الغـــرض )COICOP( الصـــادرة عـــن األمـــم 
لألقســـام  التبويب  بغرض  وذلـــك  المتحدة، 
لســـلة  المكونة  والفصـــول  والمجموعـــات 
االســـتهالك. كما تستخدم الهيئة معادلـــــة 
الســـــبير الهندســـــية المعدلـــــة بنظــام 
الرقم  احتســـاب  عمليـــة  فـــي  السلســـلة 
القياسي ألســـعار المســـتهلك التي تعتمد 
على اســـتخدام الوسط الهندســـي بالتوزيع 
النســـبي وذلـــك تماشـــياً مـــع التوصيـــات 

الشـــأن. هذا  في  الدوليـــة 

جدول رقم 1-7: 
معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

)نسب مئوية(    

*  بيانات أولية

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

الرقم القياسي العام ألسعار 
المستهلك في عام 2017م

انخفـــض متوســـط الرقم القياســـي العام ألســـعار 
المســـتهلك في عام 2017م بنســـبة 0.9 في المئة، 
مقارنـــة بارتفـــاع نســـبته 2.0 فـــي المئـــة فـــي عام 
ل معامـــل انكماش  2016م. وفـــي المقابـــل، ســـجَّ
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للقطـــاع غيـــر النفطي، 
الـــذي يقيـــس متوســـط أســـعار جميـــع الســـلع 
والخدمـــات التـــي ينتجهـــا القطـــاع غيـــر النفطـــي 
السعودي خال ســـنة، ارتفاعاً ســـنوياً نسبته 0.2 
في المئة فـــي عـــام 2017م، مقارنة بارتفاع نســـبته 

1.4 فـــي المئـــة في عـــام 2016م )جـــدول 1-7(.
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التغير 20132014201520162017٪

0.9-100.0102.2103.5105.6104.7الرقم القياسي العام

0.9-100.0101.4102.0100.799.9األغذية والمشروبات

100.0104.6106.2121.3153.826.7التبغ

3.0-100.0100.9102.1103.1100.0المابس واألحذية

0.7-100.0104.9107.4112.6111.8السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع الوقود األخرى

1.8-100.0101.7102.6103.1101.2تأثيث وتجهيزات المنزل

100.0101.7104.0106.2106.20.0الصحة 

2.0-100.0101.3102.4110.0107.7النقل

0.9-100.0100.699.9100.199.1االتصاالت

2.8-100.099.7100.198.595.6الترفيه والثقافة

100.0105.0106.0109.3109.80.5التعليم 

100.0100.8102.6103.0103.60.6المطاعم والفنادق

0.1-100.0100.8101.8102.5102.4السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

وقد ســـجلت معظم األقســـام الرئيســـة المكونة 
للرقـــم القياســـي العام ألســـعار المســـتهلك في 
عـــام 2017م معـــدالت تضخم أقل من متوســـط 
الســـابقة  ســـنوات  للثـــاث  الســـنوي  التغيـــر 
باستثناء قســـم التبغ الذي ســـجل ارتفاعاً سنوياً 
نســـبته 26.7 فـــي المئة وذلـــك نتيجـــًة لتطبيق 

ضريبـــة الســـلع االنتقائية.

 وقد شـــهدت ثمانية أقســـام انخفاضاً ســـنوياً في 
أرقامها القياســـية في عام 2017م وهـــي كالتالي: 
قســـم المابس واألحذية بانخفاض نســـبته 3.0 
في المئة، وقســـم الترفيه والثقافة بنســـبة 2.8 
في المئة، وقســـم النقل بنســـبة 2.0 في المئة، 
وقســـم تأثيث وتجهيزات المنزل بنســـبة 1.8 في 
المئة، كما ســـجل قســـم األغذية والمشـــروبات 
أرقامهمـــا  فـــي  انخفاضـــاً  االتصـــاالت  قســـم  و 
القياســـية خال العـــام بنســـبة 0.9 فـــي المئة 
لكل منهما، وقســـم الســـكن والميـــاه والكهرباء 

والغـــاز وأنـــواع الوقـــود األخرى بنســـبة 0.7 في 
المئـــة، وقســـم الســـلع والخدمات الشـــخصية 
المتنوعـــة بانخفـــاض نســـبته 0.1 فـــي المئـــة. 
وفـــي المقابـــل، فقـــد ســـجل الرقم القياســـي 
العـــام لقســـم التبـــغ ارتفاعـــاً ملحوظاً فـــي عام 
2017م بنســـبة 26.7 فـــي المئة، كما ســـجلت 
والمطاعم  التعليم،  لقســـمي  القياســـية  األرقام 
والفنـــادق ارتفاعـــاً طفيفاً نســـبته 0.5 في المئة 
و0.6 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي، فـــي حيـــن لم 
يســـجل الرقم القياسي العام لقســـم الصحة أي 

)جـــدول2-7(.  عـــام 2017م  تغير في 

نسبة ت�أثري األقسام الرئيسة على 
الرقم القياسي العام ألسعار 

المستهلك
ســـاهمت معظـــم األقســـام الرئيســـة بنســـب 
متفاوتـــة فـــي التأثير علـــى الرقم القياســـي العام 
ألسعار المســـتهلك في عام 2017م، حيث سجل 

قســـم النقل أعلى نســـبة تأثير وذلك بنحو 16.1 
في المئة، يليه قســـم الســـكن والمياه والكهرباء 
والغـــاز وأنـــواع الوقـــود األخـــرى بتأثير نســـبته 
14.8 في المئة، ثم قســـم األغذية والمشـــروبات 
بنســـبة 14.4 فـــي المئـــة، ثـــم قســـم المابس 
واألحذيـــة بنســـبة 12.9 فـــي المئـــة، ثم قســـم 
التبـــغ بتأثيـــر نســـبته 10.7 في المئـــة، يلي ذلك 
قســـم تأثيـــث وتجهيزات المنـــزل بتأثير نســـبته 
10.0 في المئة، ثم قســـم االتصاالت بنســـبة 7.0 
فـــي المئة، ثم قســـم الترفيـــه والثقافة بنســـبة 
6.9 فـــي المئـــة، ثم قســـم المطاعـــم والفنادق 
الســـلع  قســـم  ثـــم  المئـــة،  فـــي   3.4 بنســـبة 
والخدمات الشـــخصية المتنوعة بنســـبة 1.8 في 
المئـــة، ثم قســـم التعليم بمـــا نســـبته 1.3 في 
المئـــة، وأخيرًا قســـم الصحة الذي ســـجل أقل 
نســـبة تأثير على مســـتوى الرقم القياســـي العام 
 في عـــام 2017م بنســـبة بلغـــت 0.8 فـــي المئة 

)جدول 7-3 ورسم بياني 1-7(.
 

جدول رقم 2-7: 
 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك )جميع السكان( 

)2013م = 100( 

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��
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التغير  ٪

األوزان 
20152016201720162017النسبية ٪

1.3-100.099.4102.0100.72.6الرقم القياسي العام

3.0-0.8-31.9105.0104.2101.1منتجات الزراعة وصيد األسماك

6.9-1.2-1.2101.199.993.0الخامات والمعادن

1.32.3-0.399.798.4100.6المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

2.4-10.197.4109.3106.712.2سلع أخرى

1.6-2.3-0.499.697.395.8المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

متوسط التغير 
السنوي للفترة 

)2016-2014)2017

تأثير األقسام 
الرئيسة في الرقم 

األوزان النسبية ٪القياسي 2017

0.90.0100.0-1.8الرقم القياسي العام

0.914.418.7-0.2األغذية والمشروبات

6.826.710.70.6التبغ

3.012.96.2-1.0المابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء 
والغاز و أنواع الوقود األخرى

4.0-0.714.825.3

1.810.08.5-1.0تأثيث وتجهيزات المنزل

2.00.00.82.3الصحة 

2.016.19.9-3.3النقل

0.97.08.4-0.0االتصاالت

2.86.93.4-0.5-الترفيه والثقافة

3.00.51.34.2التعليم 

1.00.63.46.5المطاعم والفنادق

السلع والخدمات الشخصية 
0.11.85.7-0.8المتنوعة

 الرقم القياسي ألسعار الجملة 
في عام 2017م

يقيس مؤشـــر الرقـــم القياســـي ألســـعار الجملة 
المحليـــة  الســـلع  أســـعار  فـــي  التغيـــر  نســـبة 
والمستوردة في األســـواق األولية )أسواق الجملة( 
مـــا بيـــن فترتيـــن مختلفتيـــن، حيـــث يضـــم هذا 
المؤشـــر عينة مـــن 343 بندًا موزعًة على خمســـة 
أبـــواب رئيســـة وذلك حســـب التصنيـــف المركزي 
للمنتجات )CPC2(. وســـجل هذا المؤشر انخفاضاً 
نســـبته 1.3 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2017م، مقارنة 
بارتفـــاع نســـبته 2.6 فـــي المئـــة في عـــام 2016م. 

وفي عام 2017م، شـــهدت األرقام القياســـية تراجعاً 
للمؤشـــر  المكونـــة  الرئيســـة  األبـــواب  لمعظـــم 
باســـتثناء بـــاب المنتجـــات الغذائية والمشـــروبات 
والتبغ والمنســـوجات الذي ســـجل ارتفاعاً نســـبته 
2.3 فـــي المئـــة خـــال العـــام، حيـــث ســـجل باب 
الخامـــات والمعادن أعلى نســـبة تراجـــع بنحو 6.9 
فـــي المئـــة، تاه بـــاب المنتجـــات الزراعيـــة وصيد 
األســـماك بتراجـــع نســـبته 3.0 في المئـــة، ثم باب 
الســـلع األخرى بتراجع نســـبته 2.4 فـــي المئة، ثم 
باب المنتجـــات المعدنيـــة واآلالت والمعدات الذي 
ســـجل تراجعاً نســـبته 1.6 في المئة )جدول 4-7(.

تطورات األسعار العالمية وآثارها
انخفضت قيمة الـــواردات )ســـيف( للمملكة في 
عام 2017م بنســـبة 4.0 في المئـــة لتبلغ 504.4 
مليار ريـــال، وارتفعت قيمة الصادرات الســـلعية 
للمملكـــة في عام 2017م بنســـبة 20.8 في المئة 

لتبلـــغ 831.9 مليار ريال.

وفـــي عـــام 2017م وبناًء علـــى تقرير آفاق الســـلع 
الصـــادر مؤخـــرًا عـــن البنـــك الدولـــي فـــي إبريل 
2018م، فقـــد ســـجل الرقـــم القياســـي لمنتجات 
الطاقـــة ارتفاعاً في عـــام 2017م نســـبته 23.6 في 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

رسم بياني رقم  1-7:
نسبة ت�أثري األقسام الرئيسة على 

الرقم القياسي العام ألسعار 
المستهلك لعام 2017م

  األغذية والمشروبات

  التبغ

  المابس واالحذية

  السكن والمياه والكهرباء والغاز 
       وأنواع الوقود األخرى

  تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

  النقل

  االتصاالت

  الترفيه والثقافة

  أقسام أخرى

14.4%

 10.7%

12.9%

14.8%

10.0%

16.1%

7.0%

6.9%

7.3%

جدول رقم 4-7: 
 المتوسط السنوي للرقم القياسي العام ألسعار الجملة

)2014م = 100(      

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�

جدول رقم 3-7: 
 ت�أثري األقسام الرئيسة على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 

)جميع السكان( )2013م = 100(    
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التغير % 

201420152016201720162017

األرقام القياسية ألهم السلع الرئيسية*

15.423.6-118.065.055.068.0منتجات الطاقة

107.089.090.091.01.11.1المنتجات الغذائية

3.61.3-92.083.080.081.0المواد األولية

101.091.097.098.06.61.0المعادن الثمينة

أسعار صرف الريال الفعلية اإلسمية والحقيقية**

104.1114.7116.9119.12.01.9سعر صرف الريال الفعلي االسمي)1(

0.8-105.4118.6123.2122.23.9سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي)2(

المئة، كما ســـجل الرقم القياســـي للمـــواد األولية 
ارتفاعـــاً نســـبته 1.3 فـــي المئة، في حين ســـجلت 
المنتجـــات الغذائية ارتفاعاً نســـبته 1.1 في المئة، 
وســـجل الرقم القياســـي للمعادن الثمينـــة ارتفاعاً 
خال العام بنســـبة 1.0 فـــي المئة )جـــدول 5-7(. 

ويعـــرض )جـــدول 7–6( معدالت التغير الســـنوية 
لـــدى أكبـــر الشـــركاء  فـــي أســـعار المســـتهلك 
التجارييـــن الرئيســـيين للمملكة في عـــام 2017م 
وذلـــك حســـب البيانـــات األخيـــرة لتقريـــر آفـــاق 
االقتصـــاد العالمـــي الصادر عـــن صنـــدوق النقد 
الدولي فـــي إبريـــل 2018م، حيث ارتفع متوســـط 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  المســـتهلك  أســـعار 

األمريكيـــة في عـــام 2017م بنســـبة 2.1 في المئة، 
وفـــي الصين بنســـبة 1.6 فـــي المئة، وفـــي اليابان 
بنســـبة 0.5 فـــي المئة، وفي الهند بنســـبة 3.6 في 
المئـــة، وفي المملكـــة المتحدة و ألمانيا وفرنســـا 
بنســـبة 2.7 و 1.7 و1.2 فـــي المئة لـــكٍل منها على 
التوالـــي، وفـــي كوريـــا الجنوبيـــة بنســـبة 1.9 في 
المئـــة، كما ارتفع متوســـط أســـعار المســـتهلك 
في إيطاليا بنســـبة 1.3 فـــي المئة، وفي أســـتراليا 

بنســـبة 2.0 فـــي المئة.

وأمـــا بالنســـبة لـــدول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة، فقد ارتفع متوســـط أســـعار 
المســـتهلك في دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة 

فـــي عـــام 2017م بنســـبة 2.0 فـــي المئـــة، وفي 
ســـلطنة عمان بنســـبة 1.6 في المئة، وفي دولة 
الكويـــت بنســـبة 1.5 فـــي المئـــة، وفـــي مملكة 
البحرين بنســـبة 1.4 فـــي المئة )جـــدول 7–7(.

جدول رقم 5-7: 
أرقـام قيـاسية مختـارة ألهم السلع الرئيسية

)2010م = 100(      

�المصدر:�تقرير�آفاق�أسواق�السلع،�البنك�الدولي�-�إبريل�2018م.

** نشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS(  - أبريل 2018م. 

)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.    
  

جدول رقم 6-7: 
معدالت التغري السنوية ألسعار المستهلك لدى أكرب 

الشركاء التجاري�ني الرئيسي�ني

20132014201520162017

1.41.40.30.81.7الدول المتقدمة

5.54.74.74.34.0الدول الناشئة والنامية

أهم الشركاء التجاريين

1.51.60.11.32.1الواليات المتحدة األمريكية

0.10.5-0.32.80.8اليابان

2.61.50.00.72.7المملكة المتحدة

2.62.01.42.01.6الصين

1.60.80.10.41.7ألمانيا

9.45.84.94.53.6الهند

1.00.60.10.31.2فرنسا

0.11.3-1.20.20.1إيطاليا

2.52.51.51.32.0أستراليا

1.31.30.71.01.9كوريا الجنوبية

المصدر:�تقرير�آفاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي-�إبريل�2018م.�
    

جدول رقم 7-7: 
معدالت التغري السنوية ألسعار المستهلك في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية

20132014201520162017

1.12.34.11.62.0اإلمارات العربية المتحدة

3.32.71.82.81.4مملكة البحرين

3.13.41.82.70.4قطر

2.73.13.73.51.5الكويت

1.21.00.11.11.6سلطنة ُعمان

المصدر:�تقرير�آفاق�االقتصاد�العالمي،�صندوق�النقد�الدولي-�إبريل�2018م.
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السوق 
المالية 

ـــرافياً  ـــاً وإش ـــة تنظيمي ـــوق المالي ـــع الس تخض
ــت  ــي قامـ ــة التـ ــوق الماليـ ــة السـ ــى هيئـ إلـ
ــراءات  ــن اإلجـ ــد مـ ــام 2017م بالعديـ ــي عـ فـ
الســـوق  لتنظيـــم  الهادفـــة  والخطـــوات 
الماليـــة وتطويرهـــا، والعمـــل علـــى تعزيـــز 
ــر  ــن المخاطـ ــد مـ ــة بالحـ ــراءات الكفيلـ اإلجـ
الماليـــة،  األوراق  بمعامـــالت  المرتبطـــة 
وحمايـــة المســـتثمرين فـــي األوراق الماليـــة 
ــق  ــة، وتحقيـ ــر العادلـ ــات غيـ ــن الممارسـ مـ
التعامـــالت  فـــي  والشـــفافية  العدالـــة 
التحتيـــة  البنيـــة  دعـــم  وبهـــدف  الماليـــة. 
للســـوق الماليـــة وتطويرهـــا، بـــدأت الهيئـــة 
ــة 2020« 1 ــادة الماليـ ــج »الريـ ــذ برنامـ  بتنفيـ

الـــذي يتضمـــن عـــدة مبـــادرات تســـاهم فـــي 
ــع  ــة، ورفـ ــوق الماليـ ــر السـ تعميـــق وتطويـ
ـــادة كفـــاءة وجاذبيـــة  مســـتوى شـــفافيتها، وزي
الســـوق لالنضمـــام لمؤشـــرات األســـواق 
ــا  ــة جهودهـ ــت الهيئـ ــا واصلـ ــة. كمـ العالميـ

ـــد  ـــة العدي ـــتثماري بإقام ـــي االس ـــة الوع لتنمي
مـــن حمـــالت التوعيـــة والتثقيـــف المالـــي 
ــة  ــج اإلعالميـ ــطة والبرامـ ــالل األنشـ ــن خـ مـ

ــور.  ــع الجمهـ ــل مـ ــة والتواصـ والتوعويـ

ـــي  ـــدة ف ـــركة واح ـــام 2017م ش ـــالل ع ـــرح خ طُ
ـــق  ـــة صنادي ـــية وثماني ـــواد األساس ـــاع الم قط
ــتة  ــت سـ ــام2، وأُدرجـ ــاب العـ ــة لالكتتـ عقاريـ
ــوع  ــغ مجمـ ــركة ليبلـ ــة وشـ ــق عقاريـ صناديـ
 179 الرئيســـية  الســـوق  فـــي  الشـــركات 
ـــت  ـــا طُرح ـــام 2017م. كم ـــة ع ـــي نهاي ـــركة ف ش
الموازيـــة  الســـوق  فـــي  شـــركات  تســـع 
)نمـــو( لالكتتـــاب العـــام، وأُدرجـــت جميعهـــا 
ــركات  ــوع الشـ ــح مجمـ ــوق، ليصبـ ــي السـ فـ
فـــي الســـوق الموازيـــة تســـع شـــركات فـــي 
ـــة عـــام 2017م. عـــالوًة علـــى وجـــود طـــرح  نهاي
ـــالل  ـــت خ ـــالمية تم ـــوك إس ـــة صك ـــاص لثالث خ

ــام 2017م. عـ

وشـــهد عـــام 2017م ارتفاعـــاً طفيفـــاً فـــي 
المؤشـــر العـــام ألســـعار األســـهم الســـعودية 
بنســـبة 0.2 فـــي المئـــة، بينمـــا انخفـــض عـــدد 
األســـهم المتداولـــة بنســـبة 35.1 فـــي المئـــة. 
األصـــول  إجمالـــي  ارتفـــع  المقابـــل  وفـــي 
ــو 20.5  ــتثمار بنحـ ــة لصناديـــق االسـ المحليـ
مليـــار ريـــال أو مـــا نســـبته 29.0 فـــي المئـــة 
ــو 91.1  ــى نحـ ــام 2017م إلـ ــة عـ ــل بنهايـ ليصـ

مليـــار ريـــال.

 1 تســـعى هيئـــة الســـوق الماليـــة مـــن خـــال برنامـــج »الريـــادة الماليـــة 2020« إلـــى جعـــل الســـوق الماليـــة الســـعودية الســـوق الرئيســـية فـــي الشـــرق األوســـط 

ومـــن أهـــم عشـــرة أســـواق ماليـــة فـــي العالـــم، وأن تكـــون ســـوقاً متقدمـــًة وجاذبـــًة لاســـتثمار المحلـــي واألجنبـــي بمـــا يمكنهـــا مـــن أداء دور محـــوري فـــي تنميـــة 
االقتصـــاد وتنويـــع مصـــادر دخلـــه.

2 ذكـــر فـــي التقريـــر الســـنوي لتـــداول أن عـــدد الصناديـــق العقاريـــة المطروحـــة تســـعة صناديـــق، بينمـــا ذكـــرت هيئـــة الســـوق الماليـــة أنهـــا ثمانيـــة صناديـــق ألن 

صنـــدوق درايـــة ريـــت اكتمـــل طرحـــه فـــي 7 ينايـــر 2018م، ويحتســـب تاريـــخ االكتتـــاب عنـــد اكتمـــال الطـــرح.
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الســـعودية  األســـهم  ســـوق  تطـــورات 
خـــالل عـــام 2016م

األســـهم  ألســـعار  العـــام  المؤشـــر  أغلـــق 
الســـعودية )الســـوق الرئيســـية( فـــي نهايـــة عـــام 
2017م عنـــد مســـتوى 7,226.3 نقطـــة، مقارنـــة 
ــام 2016م أي  ــة عـ ــي نهايـ ــة فـ ــع 7,210.4 نقطـ مـ
ـــر  ـــق المؤش ـــة، وحق ـــي المئ ـــبته 0.2 ف ـــاع نس بارتف
ـــوم 3  ـــى نقطـــة إغـــاق خـــال عـــام 2017م فـــي ي أعل
ـــت  ـــة. وارتفع ـــتوى 7,493.5 نقط ـــد مس ـــه عن يولي
ــام  ــي عـ ــدرة فـ ــهم المصـ ــوقية لألسـ ــة السـ القيمـ
ــغ 1,689.6  ــة لتبلـ ــي المئـ ــبة 0.5 فـ 2017م بنسـ
مليـــار ريـــال، مقارنـــة بنحـــو 1,682.0 مليـــار ريـــال 

فـــي نهايـــة العـــام الســـابق.

وانخفـــض عـــدد األســـهم المتداولـــة فـــي عـــام 
ـــو  ـــى نح ـــل إل ـــة لتص ـــي المئ ـــبة 35.1 ف 2017م بنس
44.0 مليـــار ســـهم مقارنـــة بنحـــو 67.7 مليـــار 
ســـهم فـــي العـــام الســـابق )معدلـــة إلجـــراءات 
ــا انخفضـــت القيمـــة اإلجماليـــة  الشـــركات(3 ، كمـ
لألســـهم المتداولـــة لتبلـــغ نحـــو 836.3 مليـــار 
ريـــال مقابـــل 1,157.0 مليـــار ريـــال فـــي العـــام 
الســـابق، أي بانخفـــاض نســـبته 27.7 فـــي المئـــة. 

وانخفـــض عـــدد الصفقـــات المنفـــذة ليصـــل إلـــى 
21.9 مليـــون صفقـــة مقارنـــة بنحـــو 27.3 مليـــون 
ـــبته  ـــاض نس ـــابق، أي بانخف ـــام الس ـــي الع ـــة ف صفق

19.7 فـــي المئـــة )جـــدول 8 – 1(.

األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
عـــام 2017م  فـــي  ريـــال  المتداولـــة 3.3 مليـــار 
ــابق، أي  ــام السـ ــال فـــي العـ ــار ريـ مقابـــل 4.6 مليـ
بانخفـــاض نســـبته 28.0 فـــي المئـــة. كمـــا بلـــغ 
المتوســـط اليومـــي لعـــدد األســـهم المتداولـــة 
ـــون  ـــل 258.9 ملي ـــهم مقاب ـــون س ـــو 173.2 ملي نح
بنســـبة  الســـابق منخفضـــاً  العـــام  فـــي  ســـهم 
ــي  ــة. وانخفـــض المتوســـط اليومـ ــي المئـ 33.1 فـ
ـــف  ـــو 87.6 أل ـــغ نح ـــذة ليبل ـــات المنف ـــدد الصفق لع
ــام  ــي العـ ــة فـ ــف صفقـ ــل 109.5 ألـ ــة، مقابـ صفقـ
الســـابق، أي بانخفـــاض نســـبته 20.0 فـــي المئـــة.

الســـوق  بمســـمى  جديـــدة  ســـوق  إطـــاق  وتـــم 
الموازيـــة )نمـــو( فـــي فبرايـــر 2017م، وقـــد أغلـــق 
مؤشـــرها فـــي نهايـــة عـــام 2017م عنـــد مســـتوى 
أعلـــى نقطـــة  المؤشـــر  3,140.0 نقطـــة، وحقـــق 
إغـــاق عنـــد مســـتوى 6,036.8 نقطـــة فـــي يـــوم 

ـــة أو  ـــهم مجاني ـــح أس ـــركات كمن ـــراءات الش ـــب إج ـــة بحس ـــهم المتداول ـــدد األس ـــتمرار ع ـــدل باس ـــداول« تع ـــو أن »ت ـــبب ه ـــداول«، والس ـــعودية »ت ـــة الس ـــوق المالي ـــرها الس ـــي تنش ـــات الت ـــن البيان ـــة( ع ـــة )الفعلي ـــهم المتداول ـــدد األس ـــات ع ـــف بيان 3 تختل

ـــال. ـــل رأس الم تعدي

لألســـهم  الســـوقية  القيمـــة  وبلغـــت  مـــارس.   1
المصـــدرة نحـــو 2.3 مليـــار ريـــال، كمـــا بلـــغ إجمالـــي 
ـــون  ـــو 70.6 ملي ـــوق نم ـــة لس ـــهم المتداول ـــدد األس ع
ســـهم بقيمـــة إجماليـــة تصـــل نحـــو 1,805.9 مليـــون 
الصفقـــات  عـــدد  وبلـــغ  2017م،  عـــام  فـــي  ريـــال 

المنفـــذة 78.8 ألـــف صفقـــة فـــي العـــام نفســـه. 

األســـهم  لعـــدد  اليومـــي  المتوســـط  وبلـــغ 
المتداولـــة فـــي الســـوق الموازيـــة )نمـــو( نحـــو 
336.4 ألـــف ســـهم وبقيمـــة تعـــادل 8.6 مليـــون 
ريـــال فـــي عـــام 2017م، وبلـــغ متوســـط عـــدد 

صفقـــة.  375.1 نحـــو  المنفـــذة  الصفقـــات 

وفـــي نهايـــة عـــام 2017م بلـــغ عـــدد المســـجلين فـــي 
نظـــام تـــداول نحـــو 4.7 مليـــون مشـــترك، مقابـــل 
ــابق  ــام السـ ــة العـ ــي نهايـ ــترك فـ ــون مشـ 4.6 مليـ
ــة )59 ألـــف  ــي المئـ ــبته 1.3 فـ ــاع بلغـــت نسـ بارتفـ
ـــة  ـــي خدم ـــتركين ف ـــدد المش ـــع ع ـــترك(. وارتف مش
ــون  ــو 2.7 مليـ ــغ نحـ ــت ليبلـ ــر اإلنترنـ ــداول عبـ التـ
مشـــترك فـــي نهايـــة عـــام 2017م مقارنـــة بنحـــو  
1.4 مليـــون مشـــترك فـــي نهايـــة عـــام 2016م، أي 

بارتفـــاع نســـبته 90 فـــي المئـــة )جـــدول 8 – 2(.

العام
عدد العمالء المسجلين 

في نظام تداول
التغير

%

 عدد العمالء المستفيدين 
 من التداول عبر اإلنترنت 

والمتابعة اآلنية
التغير

%

20154,555,446---1,853,365---

20164,616,5401.31,440,447-22.3

20174,675,5351.32,737,00390.0

جدول رقم 1-8: 
مؤشرات سوق األسهم السعودية

العام

عدد األسهم 
المتداولة

)مليون�سهم(
التغير

%

قيمة األسهم 
المتداولة
)مليار�ريال(

التغير
%

القيمة 
السوقية 
لألسهم 
المصدرة
)مليار�ريال(

التغير
%

عدد الصفقات 
المنفذة

)ألف�صفقة(
التغير

%

مؤشر أسعار 
األسهم
)نقطة(

التغير
%

201352,306.3-39.21,369.7-29.01,752.925.228,967.7-31.28,535.625.5

201470,118.434.12,146.556.71,812.93.435,761.123.58,333.3-2.4

201565,920.0-6.01,660.6-22.61,579.1-12.930,444.2-14.96,911.8-17.1

201667,729.22.71,157.0-30.31,682.06.527,273.7-10.47,210.44.3

201743,968.7-35.1836.3-27.71,689.60.521,895.3-19.77,226.30.2

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

جدول رقم 2-8: 
 عدد العمالء المسجلني في نظام تداول والمشرتكني في خدمة التداول 

عن طري�ق اإلنرتنت
)نهاية الفرتة(

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.
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ومـــن أبـــرز التطـــورات التـــي حدثـــت فـــي عـــام 
الشـــركات  قطاعـــات  تصنيـــف  إعـــادة  2017م 
الســـعودية  الماليـــة  الســـوق  فـــي  المدرجـــة 
ــار  ــب المعيـ ــية حسـ ــوق الرئيسـ ــداول( – السـ )تـ
العالمـــي للقطاعـــات )GICS(، فقـــد كانـــت الســـوق 
الرئيســـية تتكـــون مـــن 16 قطـــاع رئيســـي، وال 
ــى  ــق إلـ ــكل دقيـ ــة بشـ ــركات المدرجـ ــي الشـ تنتمـ
تلـــك القطاعـــات مـــن حيـــث طبيعـــة نشـــاطها. 
ومـــع تطـــور االقتصـــاد فـــي المملكـــة العربيـــة 
فـــي  جديـــدة  تطـــورات  طـــرأت  الســـعودية 
ـــى  ـــذي أدى إل ـــر ال ـــاص، األم ـــام والخ ـــن الع القطاعي
إعـــادة هيكلـــة قطاعـــات الشـــركات المدرجـــة فـــي 
ـــاً  ـــح 20 قطاع ـــداول لتصب ـــي ت ـــية ف ـــوق الرئيس الس

فـــي عـــام 2017م. 

المحليـــة  األســـهم  ســـوق  نشـــاط  وبتحليـــل 
ـــام  ـــي ع ـــات ف ـــب القطاع ـــية( حس ـــوق الرئيس )الس
2017م، يتضـــح أن قطـــاع إدارة وتطويـــر العقـــارات 
كان أكثـــر القطاعـــات نشـــاطاً مـــن حيـــث عـــدد 
ــار  ــو 9.7 مليـ ــغ نحـ ــد بلـ ــة، فقـ ــهم المتداولـ األسـ
ســـهم ُتشـــكل مـــا نســـبته 22.0 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي عـــدد األســـهم المتداولـــة. يليهـــا قطـــاع 
ـــبته  ـــا نس ـــل م ـــهم تمث ـــار س ـــو 9.3 ملي ـــوك بنح البن

21.2 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي عـــدد األســـهم 
المتداولـــة، وحـــل فـــي المرتبـــة الثالثـــة قطـــاع 
المـــواد األساســـية بنحـــو 7.4 مليـــار ســـهم أو 
مـــا نســـبته 16.8 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي عـــدد 

األســـهم المتداولـــة.

ومـــن حيـــث قيمـــة األســـهم المتداولـــة فـــي عـــام 
2017م، احتـــل قطـــاع البنـــوك المرتبـــة األولـــى 
بقيمـــة بلغـــت نحـــو 194.9 مليـــار ريـــال تمثـــل 
23.3 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة، وحـــل قطـــاع المـــواد األساســـية فـــي 
ـــل  ـــال تمث ـــار ري ـــي 191.3 ملي ـــة بحوال ـــة الثاني المرتب
22.9 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
فـــي  التأميـــن  قطـــاع  حـــل  فيمـــا  المتداولـــة، 
ــل  ــال تمثـ ــار ريـ ــو 99.0 مليـ ــة بنحـ ــة الثالثـ المرتبـ
11.8 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 

المتداولـــة.

الرئيســـية حســـب  الســـوق  أداء  وباســـتعراض 
2017م،  عـــام  فـــي  المنفـــذة  الصفقـــات  عـــدد 
بعـــدد  األكبـــر  النصيـــب  التأميـــن  لقطـــاع  كان 
4.3 مليـــون صفقـــة تمثـــل 19.7 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي عـــدد الصفقـــات المنفـــذة، يليـــه قطـــاع 

المـــواد األساســـية بنســـبة 19.0 فـــي المئـــة مـــن 
ــدد 4.2  ــذة وبعـ ــات المنفـ ــدد الصفقـ ــي عـ إجمالـ
ـــاع  ـــة قط ـــة الثالث ـــي المرتب ـــل ف ـــة، وح ـــون صفق ملي
ـــي  ـــل 9.7 ف ـــة تمث ـــون صفق ـــو 2.1 ملي ـــوك بنح البن
ــذة. ــات المنفـ ــدد الصفقـ ــي عـ ــن إجمالـ ــة مـ المئـ

ــدرة  ــهم المصـ ــوقية لألسـ ــة السـ ــر للقيمـ وبالنظـ
فـــي نهايـــة عـــام 2017م، احتـــل قطـــاع المـــواد 
األساســـية المركـــز األول بحوالـــي 550.7 مليـــار 
إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي   32.6 تمثـــل  ريـــال 
القيمـــة الســـوقية لألســـهم المصـــدرة، وحـــل 
قطـــاع البنـــوك فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو 471.7 
مليـــار ريـــال تمثـــل 27.9 فـــي المئـــة مـــن القيمـــة 
قطـــاع  تـــاه  المصـــدرة،  لألســـهم  الســـوقية 
تمثـــل  ريـــال  مليـــار   153.3 بقيمـــة  االتصـــاالت 
ــوقية  ــة السـ ــي القيمـ ــن إجمالـ ــة مـ ــي المئـ 9.1 فـ

لألســـهم المصـــدرة )جـــدول 8 – 3(.

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة

مليون�سهم

النسبة�
لإلجمالي�

مليار�ريال٪

النسبة�
لإلجمالي�

ألف�صفقة٪

النسبة�
لإلجمالي�

مليار�ريال٪

النسبة�
لإلجمالي�

٪

941.92.119.02.3518.52.428.61.7الطاقة

7,380.516.8191.322.94,155.119.0550.732.6المواد األساسية

2,229.85.131.53.81,402.56.49.80.6السلع الرأسمالية

371.10.89.11.1361.31.67.80.5الخدمات التجارية والمهنية

576.41.313.31.6452.92.113.60.8النقل

767.81.710.01.2474.72.23.30.2السلع طويلة األجل

850.81.925.73.1763.13.513.00.8الخدمات االستهاكية

330.90.814.11.7627.62.95.10.3اإلعام

546.41.215.81.9636.22.926.01.5تجزئة السلع الكمالية

325.10.79.01.1381.21.77.20.4تجزئة األغذية

1,435.23.336.84.41,303.86.087.45.2إنتاج األغذية

200.00.510.61.3332.31.526.91.6الرعاية الصحية

36.30.11.30.247.00.23.60.2االدوية

9,335.321.2194.923.32,116.59.7471.727.9البنوك

444.01.07.30.9369.71.735.92.1االستثمار والتمويل

4,761.210.899.011.84,317.919.740.22.4التأمين

1,412.53.219.12.3569.82.6153.39.1االتصاالت

476.61.111.41.4267.51.290.05.3المرافق العامة

1,864.84.227.93.3978.14.53.70.2الصناديق العقارية المتداولة

9,682.022.089.210.71,819.78.3111.86.6إدارة وتطوير العقارات

43,968.6100.0836.3100.021,895.3100.01,689.6100.0 المجموع

جدول رقم 3-8: 
نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام 2017م

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2017م.
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القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة

مليون�سهمالقطاع
النسبة�

مليون�رياللإلجمالي�٪
النسبة�

ألف�صفقةلإلجمالي�٪
النسبة�

مليون�رياللإلجمالي�٪
النسبة�

لإلجمالي�٪

2.33.346.12.66.07.668.83.1المواد األساسية

4.56.4133.37.45.97.5104.34.6السلع الرأسمالية

0.60.849.82.84.65.873.93.3الخدمات التجارية والمهنية

1.72.4113.86.33.03.8940.541.7السلع طويلة األجل

12.718.0445.424.716.621.1463.220.5الخدمات االستهاكية

25.135.6596.733.023.329.6483.721.4تجزئة السلع الكمالية

23.733.6420.823.319.324.5120.85.4التطبيقات وخدمات التقنية

70.6100.01,805.9100.078.7100.02,255.2100.0 المجموع

ــر  ــاث األكثـ ــاهمة الثـ ــركات المسـ ــبة للشـ وبالنسـ
ـــي  ـــذة ف ـــات المنف ـــدد الصفق ـــث ع ـــن حي ـــاطاً م نش
عـــام 2017م، جـــاء فـــي صدارتهـــا مصـــرف اإلنمـــاء 
بنحـــو 1.1 مليـــون صفقـــة، ثـــم شـــركة دار األركان 
بنحـــو 1.0 مليـــون صفقـــة، ثـــم شـــركة ســـابك بنحـــو 
0.7 مليـــون صفقـــة. ومـــن حيـــث قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة جـــاء مصـــرف اإلنمـــاء فـــي المقدمـــة 
ـــم شـــركة ســـابك بنحـــو  ـــال، ث ـــار ري بنحـــو 106.8 ملي
89.7 مليـــار ريـــال، ثـــم شـــركة دار األركان بنحـــو 
ـــهم  ـــدد األس ـــث ع ـــن حي ـــا م ـــال. وأم ـــار ري 66.9 ملي
المتداولـــة، فتصدرتهـــا شـــركة دار األركان بنحـــو 
8.8 مليـــار ســـهم، ثـــم مصـــرف اإلنمـــاء بنحـــو 6.7 
مليـــار ســـهم، ثـــم شـــركة كيـــان الســـعودية بنحـــو 

1.8 مليـــار ســـهم )جـــدول 8 – 4(.

ـــو(  ـــة )نم ـــهم الموازي ـــوق األس ـــاط س ـــل نش وبتحلي
ــح أن  ــام 2017م، يتضـ ــي عـ ــات فـ ــب القطاعـ حسـ
األنشـــط  كان  الكماليـــة  الســـلع  تجزئـــة  قطـــاع 
ضمـــن القطاعـــات مـــن حيـــث عـــدد األســـهم 
المتداولـــة، فقـــد بلـــغ نحـــو 25.1 مليـــون ســـهم 
ـــي  ـــن إجمال ـــة م ـــي المئ ـــبته 35.6 ف ـــا نس ـــكل م ُتش
عـــدد األســـهم المتداولـــة. يليـــه قطـــاع التطبيقـــات 

وخدمـــات التقنيـــة بنحـــو 23.7 مليـــون ســـهم 
تمثـــل مـــا نســـبته 33.6 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
عـــدد األســـهم المتداولـــة، وحـــل فـــي المرتبـــة 
ـــة قطـــاع الخدمـــات االســـتهاكية بنحـــو 12.7  الثالث
ـــن  ـــة م ـــي المئ ـــبته 18.0 ف ـــا نس ـــهم أو م ـــون س ملي

إجمالـــي عـــدد األســـهم المتداولـــة.

ـــة فـــي الســـوق  ومـــن حيـــث قيمـــة األســـهم المتداول
ــاع  ــل قطـ ــام 2017م، احتـ ــي عـ ــو( فـ ــة )نمـ الموازيـ
ــة  ــى بقيمـ ــة األولـ ــة المرتبـ ــلع الكماليـ ــة السـ تجزئـ
بلغـــت نحـــو 596.7 مليـــون ريـــال تمثـــل 33.0 فـــي 
ــة،  ــهم المتداولـ ــة األسـ ــي قيمـ ــن إجمالـ ــة مـ المئـ
وحـــل قطـــاع الخدمـــات االســـتهاكية فـــي المرتبـــة 
ـــال  ـــون ري ـــي 445.4 ملي ـــادل حوال ـــة تع ـــة بقيم الثاني
تمثـــل 24.7 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة، وجـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة قطـــاع 
ـــو  ـــادل نح ـــة تع ـــة بقيم ـــات التقني ـــات وخدم التطبيق
420.8 مليـــون ريـــال تمثـــل 23.3 فـــي المئـــة مـــن 

إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة.

ـــة حســـب عـــدد  وباســـتعراض أداء الســـوق الموازي
ـــاع  ـــام 2017م، كان لقط ـــي ع ـــذة ف ـــات المنف الصفق

تجزئـــة الســـلع الكماليـــة النصيـــب األكبـــر بعـــدد 
ــن  ــة مـ ــي المئـ ــل 29.6 فـ ــة تمثـ ــف صفقـ 23.3 ألـ
ــاع  ــه قطـ ــذة، يليـ ــات المنفـ ــدد الصفقـ ــي عـ إجمالـ
التطبيقـــات وخدمـــات التقنيـــة بنســـبة 24.5 فـــي 
المئـــة مـــن اإلجمالـــي وبعـــدد 19.3 ألـــف صفقـــة، 
الخدمـــات  قطـــاع  الثالثـــة  المرتبـــة  فـــي  وحـــل 
االســـتهاكية بنحـــو 16.6 ألـــف صفقـــة تمثـــل 21.1 

فـــي المئـــة مـــن اإلجمالـــي.

ــدرة  ــهم المصـ ــوقية لألسـ ــة السـ ــر للقيمـ وبالنظـ
فـــي الســـوق الموازيـــة )نمـــو( فـــي نهايـــة عـــام 
2017م، اســـتحوذ قطـــاع الســـلع طويلـــة األجـــل 
علـــى الحصـــة األكبـــر بقيمـــة 940.5 مليـــون ريـــال 
تمثـــل 41.7 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي القيمـــة 
ـــة  الســـوقية لألســـهم المصـــدرة، وحـــل قطـــاع تجزئ
الســـلع الكماليـــة فـــي المركـــز الثانـــي بقيمـــة 483.7 
ـــي  ـــن إجمال ـــة م ـــي المئ ـــل 21.4 ف ـــال تمث ـــون ري ملي
االســـتهاكية  الخدمـــات  قطـــاع  تـــاه  القيمـــة، 
فـــي  تمثـــل 20.5  ريـــال  بقيمـــة 463.2 مليـــون 
.)5  –  8 )جـــدول  القيمـــة  إجمالـــي  مـــن   المئـــة 

جدول رقم 4-8: 
الشركات المساهمة الثالث األكرث نشاطًا خالل عام 2017م

مصرف اإلنماءدار األركانسابك)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

719.31,033.71,147.5)ألف صفقة(

دار األركانمصرف اإلنماءكيان السعودية)الشركة(عدد األسهم المتداولة

1.86.78.8)مليار سهم(

اإلنماءسابكدار األركان)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

66.989.7106.8)مليار ريال(

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية ) تداول ( لعام 2017م.

جدول رقم 5-8: 
 نشاط سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( حسب القطاعات خالل عام 2017م

المصدر:�التقرير�السنوي�ألداء�السوق�المالية�السعودية�)تداول(�لعام�2017م.
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فـــي  واحـــدة  شـــركة  2017م  عـــام  فـــي  طُـــرح 
الرئيســـية وثمانيـــة صناديـــق عقاريـــة  الســـوق 
ـــال  ـــار ري ـــت 2.8 ملي ـــة بلغ ـــة إجمالي ـــاب بقيم لاكتت
وبلـــغ عـــدد األســـهم المصـــدرة 525.4 مليـــون 
ــهم  ــون سـ ــرح 262.8 مليـ ــم طـ ــث تـ ــهم، حيـ سـ
ـــوقية  ـــة الس ـــي القيم ـــغ إجمال ـــام. وبل ـــاب الع لاكتت
ريـــال،  مليـــار   4.0 تقريبـــاً  المصـــدرة  لألســـهم 
ـــركات  ـــة للش ـــرات التغطي ـــدد م ـــط ع ـــغ متوس وبل
ــبة  ــراد بالنسـ ــتوى األفـ ــى مسـ ــا علـ ــب بهـ المكتتـ

للســـوق 8.4 مـــرة )جـــدول 8 – 6(.

المصدر:�هيئة�السوق�المالية�والتقرير�السنوي�ألداء�السوق�المالية�السعودية�)تداول(�لعام�2017م.

جدول رقم 6-8: 
الطروحات الجديدة في سوق األسهم السعودية )السوق الرئيسية( خالل عام 2017م

تاريخ�الطرحالقطاعالشركة

 حجم 
رأس المال
 )مليون�ريال(

األسهم 
المصدرة

)مليون�سهم(

األسهم 
المطروحة 

لالكتتاب العام
)مليون�سهم(

سعر
الطرح

سعر 
اإلغالق

31/12/2017
حجم الطرح
)مليون�ريال(

عدد 
المكتتبين
)مكتتب(

القيمة 
السوقية
)مليون�ريال(

عدد مرات 
التغطية
)مرة(

1-  صندوق 
الجزيرة موطن 

ريت

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

2211811.811.81017.6118512.02073.0 - يناير

2-  صندوق 
جدوى ريت 

الحرمين 

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

0366066.066.01010.36605825.067812.6 - ابريل

3-  صندوق 
تعليم ريت

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

1028528.58.61012.1862214.03458.9 - مايو

4-  صندوق 
المعذر ريت 

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

0261361.418.4109.31843634.056815.2 - يونية

5-  صندوق 
مشاركة ريت

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

2588088.035.2109.83527012.086610.6 - يولية

6-  شركة 
زهرة الواحة 

للتجارة

المواد 
األساسية

1315015.04.55149.423049943.07402.6 - أغسطس

7-  صندوق 
ملكية عقارات 

الخليج ريت

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

1160060.019.9109.219927844.055419.9 - سبتمبر

8-  صندوق 
المشاعر ريت

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

1.0---5722402.0---0157257.257.210 - نوفمبر

9-  صندوق 
األهلي ريت 1

الصناديق 
العقارية 
المتداولة

1.6---41324989.0---061,375137.541.310 - ديسمبر

---2,813124,375.03,959------5,253525.4262.8------اإلجمالي
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الســـوق  فـــي  شـــركات  تســـع  طُرحـــت  كمـــا 
ـــة  ـــة إجمالي ـــام 2017م بقيم ـــي ع ـــو( ف ـــة )نم الموازي
أســـهم  وبعـــدد  ريـــال  مليـــون   752.2 بلغـــت 
مصـــدرة بلغـــت 85.1 مليـــون ســـهم، حيـــث تـــم 
ـــغ  ـــام. وبل ـــاب الع ـــهم لاكتت ـــون س ـــرح 20.5 ملي ط
إجمالـــي القيمـــة الســـوقية لألســـهم المصـــدرة 
ــرات  ــدد مـ ــط عـ ــغ متوسـ ــال، وبلـ ــار ريـ 2.3 مليـ
ـــتوى  ـــى مس ـــا عل ـــب به ـــركات المكتت ـــة للش التغطي
المســـتثمرين المؤهليـــن بالنســـبة للســـوق 3.1 

مـــرة )جـــدول 8 – 7(.

بلـــغ إجمالـــي عـــدد المكتتبيـــن فـــي الشـــركات 
المطروحـــة فـــي عـــام 2017م نحـــو 49.9 ألـــف 
االكتتـــاب  قنـــوات  ســـاهمت  وقـــد  مكتتـــب، 
الهاتـــف المصرفـــي وأجهـــزة  المختلفـــة، مثـــل 
مـــن  التقليـــل  فـــي  اآللـــي واإلنترنـــت،  الصـــرف 
ـــن  ـــل م ـــاب والتقلي ـــدة االكتت ـــار م ـــاء واختص األخط
االعتمـــاد علـــى طلبـــات االكتتـــاب المطبوعـــة، 
ـــف  ـــق الهات ـــن طري ـــن ع ـــدد المكتتبي ـــغ ع ـــث بل حي
ــبته  ــا نسـ ــوا مـ ــي 9.2 ألـــف مكتتـــب مثلـ المصرفـ
18.3 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي عـــدد المكتتبيـــن، 

أجهـــزة  طريـــق  عـــن  المكتتبيـــن  عـــدد  وبلـــغ 
الصـــرف اآللـــي 22.7 ألـــف مكتتـــب مثلـــوا نحـــو 
45.4 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي عـــدد المكتتبيـــن، 
وبلـــغ عـــدد المكتتبيـــن عـــن طريـــق اإلنترنـــت 
14.2 ألـــف مكتتـــب مثلـــوا 28.5 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي عـــدد المكتتبيـــن، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد 
المكتتبيـــن عـــن طريـــق فـــروع المصـــارف 3.9 
ـــي  ـــن إجمال ـــة م ـــي المئ ـــوا 7.8 ف ـــب مثل ـــف مكتت أل

عـــدد المكتتبيـــن )جـــدول 8 – 8(.

المصدر:�هيئة�السوق�المالية�والتقرير�السنوي�ألداء�السوق�المالية�السعودية�)تداول(�لعام�2017م.

تاريخ�الطرحالقطاعالشركة

حجم رأس 
المال

 )مليون�ريال(

األسهم 
المصدرة

)مليون�سهم(

األسهم 
المطروحة 

لالكتتاب العام
)مليون�سهم(

سعر
الطرح

سعر 
اإلغالق

31/12/2017

حجم 
الطرح

)مليون�ريال(

عدد 
المكتتبين
)مكتتب(

القيمة 
السوقية
)مليون�ريال(

عدد مرات 
التغطية
)مرة(

 1-  شركة عبدالله 
 سعد محمد أبو 

معطي للمكتبات 

 تجزئة 
السلع الكمالية

31160.016.03.215.012.748.073.0203.22.9 - يناير

2-  شركة األعمال 
التطويرية الغذائية 

الخدمات 
اإلستهاكية

0512.51.30.365.069.816.3103.087.25.0 - فبراير

3-  شركة العمران 
للصناعة والتجارة

السلع 
الرأسمالية

2560.06.01.228.017.433.663.0104.32.3 - يناير

 تجزئة 4-  شركة باعظيم التجارية
السلع الكمالية

02101.310.13.039.027.7118.4177.0280.54.2 - فبراير

 5-  شركة
  مصنع الصمعاني

 للصناعات المعدنية

 الخدمات 
التجارية 
والمهنية

3011.31.10.278.065.717.656.073.91.7 - يناير

6-  شركة بحر العرب 
ألنظمة المعلومات

التطبيقات 
وخدمات التقنية

05100.010.02.011.012.122.080.0120.82.5 - فبراير

7-  شركة مطابخ ومطاعم 
ريدان

الخدمات 
االستهاكية

05225.022.56.832.016.7216.0221.0376.04.9 - فبراير

 السلع 8- شركة ثوب األصيل
طويلة األجل

07150.015.03.085.062.7255.0188.0940.51.7 - مايو

3031.43.10.831.021.925.497.068.82.5 - مايوالمواد األساسية9-  شركة الكثيري القابضة

---752.21,058.02,255.1------851.485.120.5------اإلجمالي

20162017

التغير ٪٪العدد٪العددقناة االكتتاب
95.2-190.111.99.218.3الهاتف المصرفي

97.6-926.157.922.745.4الصراف اآللي

95.8-335.121.014.228.5اإلنترنت

97.4-147.09.23.97.8الفروع

96.9-1٫598.3100.049.9100.0اإلجمالي

المصدر:�هيئة�السوق�المالية.

جدول رقم 8-8: عدد المكت�تبني حسب قنوات االكت�تاب في عمليات الطرح العام
) ألف مكت�تب (

جدول رقم 7-8: 
الطروحات الجديدة في سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( خالل عام 2017م
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الشركات والصناديق العقارية الجديدة 
المضافة لمؤشر تداول خالل عام 2017م

الشـــركات  أســـهم  2017م  عـــام  فـــي  ُأضيفـــت 
ـــوق  ـــر الس ـــى مؤش ـــة إل ـــة التالي ـــق العقاري والصنادي

الرئيســـية )تـــداول(:
صندوق الجزيرة موطن ريت.. 1
صندوق جدوى ريت الحرمين.. 2
صندوق تعليم ريت.. 3
صندوق المعذر ريت.. 4
صندوق مشاركة ريت.. 5
شركة زهرة الواحة للتجارة.. 6
صندوق ملكية -عقارات الخليج ريت.. 7

وهنـــاك عـــدد مـــن الشـــركات التـــي ُألغيـــت مـــن 
اإلدراج خـــال عـــام 2017م وهـــي:

شركة مجموعة محمد المعجل.. 1
شركة سند للتأمين التعاوني.. 2
شركة بيشة للتنمية الزراعية.. 3
شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.. 4

أمـــا بالنســـبة للســـوق الموازيـــة )نمـــو(، فقـــد 
ــر  ــى مؤشـ ــة إلـ ــركات التاليـ ــهم الشـ ــت أسـ ُأضيفـ

الســـوق الموازيـــة )نمـــو( خـــال عـــام 2017م:
أبـــو . 1 محمـــد  ســـعد  اللـــه  عبـــد   شـــركة 

معطي للمكتبات.
شركة األعمال التطويرية الغذائية.. 2
شركة العمران للصناعة والتجارة.. 3
شركة باعظيم التجارية.. 4
شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية.. 5
شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات.. 6
شركة مطابخ ومطاعم ريدان.. 7
شركة ثوب األصيل.. 8
شركة الكثيري القابضة.. 9

جهود هيئة السوق المالية في 
توعية المست�ثمر في عام 2017م

تنشـــر هيئـــة الســـوق الماليـــة األخبـــار والقـــرارات 
الصـــادرة عـــن مجلـــس الهيئـــة علـــى موقعهـــا 
إلـــى  المعلومـــة  وصـــول  لضمـــان  اإللكترونـــي 
ــا تقـــوم  جميـــع المســـتثمرين فـــي آٍن واحـــد. كمـ
الهيئـــة بتوعيـــة وإرشـــاد المتعامليـــن فـــي األوراق 
ــي  ــرارات التـ ــات والقـ ــة والتعليمـ ــة باألنظمـ الماليـ
يصدرهـــا مجلـــس الهيئـــة، والمخاطـــر التـــي قـــد 
ـــة،  ـــوق المالي ـــي الس ـــتثمرون ف ـــا المس ـــرض له يتع
ـــة كالتاعـــب والتضليـــل  ـــر مهني والممارســـات الغي
فـــي الســـوق الماليـــة. وتماشـــياً مـــع اســـتراتيجية 
الهيئـــة نحـــو متابعـــة برامجهـــا المتعلقـــة بتوعيـــة 
عـــام 2017م  فـــي  الهيئـــة  نفـــذت  المســـتثمر، 
ـــن  ـــد م ـــر العدي ـــملت نش ـــطة ش ـــن األنش ـــددًا م ع
ـــة  المـــواد الصحفيـــة واإلعاميـــة والرســـائل التوعوي
التـــي تتنـــاول األخبـــار والقـــرارات الصـــادرة عـــن 
مجلـــس الهيئـــة، وقـــد بلـــغ عددهـــا 65 بيانـــاً 
تـــم نشـــرها فـــي عـــدد مـــن وســـائل  صحفيـــاً 
اإلعـــام الورقيـــة واإللكترونيـــة. كمـــا تـــم رصـــد 
ــرًا يتعلـــق بالســـوق  ــاالً وتقريـ وتقييـــم 1,128 مقـ
الماليـــة وتشـــريعاتها فـــي وســـائل اإلعـــام المحليـــة 
ـــادة  ـــى تدشـــين برنامـــج الري والعالميـــة، باإلضافـــة إل
ــة  ــة والتوعويـ ــات اإلعاميـ ــة 2020 والحمـ الماليـ
مجلـــس  عـــن  الصـــادرة  والتشـــريعات  للوائـــح 
ــة ذات  ــارض توعويـ ــة معـ ــت الهيئـ ــة. ونظمـ الهيئـ
عاقـــة بالمســـتثمر الذكـــي فـــي مدينتـــي الريـــاض 
نحـــو  الـــزوار  والقصيـــم، وبلـــغ إجمالـــي عـــدد 
ـــارات  ـــس زي ـــة خم ـــذت الهيئ ـــا نف ـــر. كم 2,000 زائ
ــا  ــي ثـــاث مـــدن، وزع خالهـ ــة فـ ــية توعويـ مدرسـ
»المســـتثمر  مجلـــة  مـــن  باقـــة   2,083 نحـــو 
والطالبـــات. وأصـــدرت  الطـــاب  علـــى  الذكـــي« 
الهيئـــة خـــال األعـــوام الســـابقة وحتـــى عـــام 2017م 

مشـــاركات  خـــال  ووزعـــت  توعويـــاً  كتيبـــاً   22
ـــام  ـــي ع ـــة ف ـــت الهيئ ـــا نظم ـــة. كم ـــة المختلف الهيئ
2017م نحـــو 23 حملـــة توعويـــة إعانيـــة عـــن 
عـــدد مـــن القضايـــا، منهـــا: حملـــة عـــن حوكمـــة 
ـــر مـــن الفوركـــس،  ـــة عـــن التحذي الشـــركات، وحمل
ويـــوم االدخـــار العالمـــي، وأســـبوع المســـتثمر 
ــتحواذ،  ــاج واالسـ ــن االندمـ ــة عـ ــي، وحملـ العالمـ
وحملـــة عـــن الســـوق الموازيـــة »نمـــو«. وفـــي 
مجـــال النـــدوات وحلقـــات العمـــل والمحاضـــرات، 
ــوق«  ــات السـ ــدى مؤسسـ ــة »منتـ ــت الهيئـ نظمـ
و»نـــدوة االســـتقرار المالـــي«. وأعـــدت الهيئـــة 
أيضـــاً خمـــس ورش عمـــل فـــي مجـــال الحوكمـــة، 
واالندمـــاج واالســـتحواذ، وإصـــدار التراخيـــص، 
وتنظيـــم الدعـــاوى الجماعيـــة، وورشـــة عمـــل 
ـــز  ـــة لتعزي تتعلـــق بالسياســـات الماليـــة واالقتصادي
التنافســـية. واســـتقبلت الهيئـــة طـــاب وطالبـــات 
عـــدة  فـــي  الســـعودية  الجامعـــات  مـــن  عـــدد 
ــو  ــاء نحـ ــم إلقـ ــام 2017م، وتـ ــال عـ ــبات خـ مناسـ
ــام  ــة أمـ ــوبي الهيئـ ــل منسـ ــن قبـ ــرة مـ 20 محاضـ
عـــدد مـــن الجامعـــات والمعاهـــد األكاديميـــة فـــي 

المملكـــة.

جهـــود هيئـــة الســـوق الماليـــة فـــي عـــام 
المملكـــة  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  2017م 

2030
ــن  ــدد مـ ــى عـ ــة علـ ــوق الماليـ ــة السـ ــل هيئـ تعمـ
المبـــادرات تحـــت برنامـــج الريـــادة الماليـــة 2020 
ـــدول  ـــح )ج ـــي ويوض ـــاع المال ـــر القط ـــج تطوي وبرنام
8 – 9( أهـــم اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا الهيئـــة خـــال 
ـــازات. ـــك اإلنج ـــن تل ـــع م ـــر المتوق ـــام 2017م واألث ع
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األثر�المتوقع�من�المبادرةالمبادرات�المنجزة

تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية المدرجة في السوق  . 1
.2+T السعودية إلى

المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية تمهيدًا لانضمام إلى المؤشرات العالمية، 
ورفع كفاءة حماية المتعاملين في السوق المالية.

 إتاحة قنوات جديدة للتمويل، وزيادة الفئات المستهدفة لإلدراج، وتعميق إنشاء سوق مالية موازية. . 2
السوق المالية.

زيادة المنتجات االستثمارية والمواءمة مع ممارسات األسواق الدولية.إتاحة إقراض األسهم والبيع على المكشوف. . 3

 تحول الشركات المدرجة ومؤسسات السوق لتطبيق معايير التقارير المالية  . 4
.IFRS الدولية

رفع مستوى الشفافية في السوق المالية وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، 
وإيجاد جهة مكافئة لما لدى األسواق المالية الدولية.

5 . .MSCI زيادة جاذبية السوق المالية للمستثمرين األجانب.االنضمام إلى قائمة المتابعة في مؤشر إم إس سي أي

 إنشاء كيان تنظيمي للرقابة على مكاتب المراجعة التي تراجع أعمال  . 6
الشركات المدرجة.

رفع مستوى الشفافية في السوق المالية وتنمية الثقة بالتقارير والقوائم المالية، 
وإيجاد جهة مكافئة لما لدى األسواق المالية الدولية.

تسهيل عمليات االندماج واالستحواذ وتنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً إلى اعتماد الئحة االندماج واالستحواذ المحدثة وقائمة المصطلحات المستخدمة. . 7
جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا.

 	 فتح المجال أمام األشخاص ذوي المهارة والخبرة للعمل في إدارة األصول.تحفيز نشاط إدارة األصول بتخفيض متطلبات تراخيص اإلدارة. . 8
	 تطوير صناعة إدارة األصول في المملكة، وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال 

الجريء والملكية الخاصة، وفتح المجال أمام األشخاص ذوي المهارة والخبرة للعمل 
في إدارة األصول.

السماح للمستثمرين األجانب غير المقيمين باالستثمار المباشر  في السوق  . 9
الموازية )نمو( ضمن فئات المستثمرين المؤهلين.

إتاحة االستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين كما يسهم في 
تسهيل استثمار المستثمرين األجانب في السوق المالية.

المساهمة في تقدم المملكة في مؤشر حماية المستثمرين األقلية من المركز  . 10
)63( إلى المركز )10(.

زيادة جاذبية السوق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين.

 زيادة كفاءة أعمال األوراق المالية كأحد المتطلبات لإلنضمام لمؤشرات فصل مركز اإليداع إلى كيان قانوني وشركة مستقلة. . 11
األسواق العالمية.

زيادة مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والباغات عبر مسار إلكتروني اطاق نظام حماية المستثمر االلكتروني لمعالجة الشكاوى والباغات. . 12
يربط بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق المالية.

تعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات األوراق المالية. . 13
المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة.

تسهيل إجراءات الطرح مما يعمق السوق المالية تماشياً مع برنامج هيئة السوق تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج. . 14
المالية )الريادة المالية 2020(.

تطوير السوق المالية، وتنظيم إصدار األوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، اعتماد القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة. . 15
وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

مواكبة التغيرات المستمرة في األسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير تبني مبادرة "مختبر التقنية المالية". . 16
والممارسات الدولية المناسبة، وسعياً من الهيئة إلى تطوير منتجات جديدة ودعم 

صناعة التقنية المالية )FinTech( في السوق المالية.

رفع نسبة المشاركة في الجمعيات العمومية وزيادة الحوكمة.تفعيل إلزامية التصويت االلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات. . 17

رفع مستوى التأهيل للمشاركين في السوق المالية تماشياً مع أحد البرامج الرئيسة انشاء أكاديمية مالية متخصصة في تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي. . 18
لرؤية المملكة 2030.

جدول 9-8: 
أهم إنجازات هيئة السوق المالية خالل عام 2017م لتحقيق رؤية المملكة 2030 واألثر المتوقع

المصدر:�هيئة�السوق�المالية.
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ســـوق الصكـــوك والســـندات فـــي عـــام 
2017م

بلـــغ إجمالـــي حجـــم إصـــدار الصكـــوك والســـندات 
القائمـــة حوالـــي 24.7 مليـــار ريـــال فـــي نهايـــة 
عـــام 2017م. وبلـــغ عـــدد اإلصـــدارات خمســـة 
إصـــدارات، منهـــا إصـــداران للشـــركة الســـعودية 
للكهربـــاء بلغـــت قيمتهمـــا 10.2 مليـــار ريـــال، 
ـــي  ـــدارة بحوال ـــركة ص ـــن ش ـــكل م ـــد ل ـــدار واح وإص
ــة 3.9  ــري بقيمـ ــركة البحـ ــال، وشـ ــار ريـ 7.5 مليـ
ـــار  ـــة 3.1 ملي ـــاتورب بقيم ـــركة س ـــال، وش ـــار ري ملي
ريـــال. وبلـــغ حجـــم تـــداول الصكـــوك والســـندات 
فـــي  2017م،  عـــام  خـــال  ريـــال  مليـــون   27.9
حيـــن بلغـــت القيمـــة األســـمية المتداولـــة لهـــذه 
القيمـــة  مبلـــغ  نفـــس  والســـندات  الصكـــوك 

المتداولـــة )جـــدول 8 – 10(. 

 مقارنة سوق األسهم 
 السعودية بأسواق األسهم 

العرب�ية في عام 2017م
ـــاركة  ـــة المش ـــة العربي ـــواق المالي ـــاوت أداء األس تف
فـــي قاعـــدة بيانـــات صنـــدوق النقـــد العربـــي فـــي 
عـــام 2017م. فقـــد انخفضـــت مؤشـــرات األســـواق 
ـــي:  ـــة ه ـــواق عربي ـــتة أس ـــي س ـــة ف ـــة العربي المالي
األردن، وعمـــان، ولبنـــان، وأبـــو ظبـــي، ودبـــي. 
ـــى  ـــجل أعل ـــان س ـــان، ولبن ـــر ُعم ـــظ أن مؤش وياح
نســـبة انخفـــاض فـــي المؤشـــر بنســـب 18.3 فـــي 
المئـــة و11.8 فـــي المئـــة و4.9 فـــي المئـــة علـــى 
المقابـــل حقـــق مؤشـــر ســـوق  فـــي  التوالـــي. 
ــاع  ــبة ارتفـ ــة أعلـــى نسـ ــوم لـــألوراق الماليـ الخرطـ

ــدول 8 – 11(. ــة )جـ ــي المئـ ــو 21.9 فـ بنحـ

وارتفـــع متوســـط القيمـــة الســـوقية اإلجماليـــة 
فـــي   2.3 بنســـبة  العربيـــة  الماليـــة  لألســـواق 
المئـــة لتبلـــغ نحـــو 75.7 مليـــار دوالر بنهايـــة عـــام 
2017م مقارنـــة بحوالـــي 74.0 مليـــار دوالر فـــي 
ــام 2016م. وســـجلت القيمـــة الســـوقية  نهايـــة عـ
ــت  ــاع بلغـ ــبة ارتفـ ــر نسـ ــة أكبـ ــة المصريـ للبورصـ
ـــألوراق  ـــوم ل ـــوق الخرط ـــا س ـــة، تلته ـــي المئ 28.9 ف
الماليـــة بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت 26.9 فـــي المئـــة.  
وبمقارنـــة مؤشـــرات أســـواق األســـهم العربيـــة 
المختـــارة بنهايـــة عـــام 2017م، ســـجلت ســـوق 
بيـــن  المؤشـــرات  أعلـــى  الســـعودية  األســـهم 
ـــت  ـــث بلغ ـــرى، حي ـــة األخ ـــهم العربي ـــواق األس أس
القيمـــة الســـوقية لســـوق األســـهم الســـعودية 
ــة بمتوســـط  ــار دوالر أمريكـــي، مقارنـ 451.2 مليـ
للـــدول  أمريكـــي  نحـــو 75.7 مليـــار دوالر  بلـــغ 

 السند / الصك
حجم اإلصدار
)�مليون�ريال�(

القيمة 
االسمية
تاريخ االنتهاء)�ألف�ريال�(

العائد السنوي
)٪(

الصفقات
المنفذة

القيمة 
المتداولة
)�ألف�ريال�(

القيمة االسمية 
المتداولة
)�ألف�ريال�(

سايبور لمدة 6 أشهر+ الجمعة, 15 ديسمبر 7,500.050.02028صكوك صدارة
0.80%

00.00.0

سايبور لمدة 6 أشهر+ السبت, 30 يولية 3,900.01,000.02022صكوك بحري
0.95%

00.00.0

719,780.019,780.0سايبور + %0.95السبت, 5 أكتوبر 5,731.010.02030كهرباء السعودية 3

سايبور لمدة 3 أشهر+ الثاثاء, 30 يناير 4,500.01,000.02024كهرباء السعودية 4
0.70%

00.00.0

سايبور لمدة 6 أشهر+ السبت, 20 ديسمبر 3,070.081.92025صكوك ساتورب
0.95%

18,145.68,145.6

827,925.627,925.6———24,701.0اإلجمالي

جدول رقم 10-8: 
نشاط سوق الصكوك والسندات السعودية خالل عام 2017م

المصدر:�التقرير�السنوي�ألداء�السوق�المالية�السعودية�)تداول(�لعام�2017م.

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمعدد األسهم المتداولةالسوق

37.10.60.2-السعودية

32.56.19.8-الكويت

20.628.921.7-مصر

21.516.56.4-المغرب

136.912.49.1البحرين

2.0-2.2-18.6-األردن

11.8-12.73.8ُعمان

156.01.114.4تونس

4.9-3.6-48.5-لبنان

3.3-34.23.0-أبوظبي

---3.9-25.0-الجزائر

4.6-46.616.7-دبي

63.026.921.9-السودان

87.014.98.4فلسطين

جدول رقم 11-8: 
 معدالت التغري السنوية لألسوق العرب�ية ) 2017م(

)نسب مئوية(

* تم استخدام البيانات الرسمية المحلية للدول العربية المذكورة في تقرير صندوق النقد العربي.

المصدر:��صندوق�النقد�العربي،�النشرة�الفصلية�لقاعدة�بيانات�أسواق�األوراق�المالية�العربية�-�الربع�الرابع�2017م.
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النقـــد  صنـــدوق  لمؤشـــر  المكونـــة  العربيـــة 
لســـوق  الســـوقية  القيمـــة  وشـــكلت  العربـــي. 
األســـهم الســـعودية مـــا نســـبته 39.7 فـــي المئـــة 
ــواق األوراق  ــوقية ألسـ ــة السـ ــي القيمـ ــن إجمالـ مـ
ـــت  ـــام 2017م. وبلغ ـــة ع ـــي نهاي ـــة ف ـــة العربي المالي
األســـهم  لســـوق  المتداولـــة  األســـهم  قيمـــة 
الســـعودية فـــي نهايـــة عـــام 2017م نحـــو 61.2 
ــي  ــبته 69.0 فـ ــا نسـ ــي، أي مـ ــار دوالر أمريكـ مليـ
ــة  ــهم المتداولـ ــة األسـ ــي قيمـ ــن إجمالـ ــة مـ المئـ
ألســـواق الـــدول العربيـــة المشـــاركة فـــي قاعـــدة 

بيانـــات أســـواق األوراق الماليـــة العربيـــة.

ووصل عدد الشـــركات التي جرى تداول أســـهمها 
في سوق األســـهم الســـعودية بنهاية عام 2017م 
إلـــى 188 شـــركة4 بمتوســـط قيمة ســـوقية بلغ 
نحـــو 2.4 مليـــار دوالر أمريكي للشـــركة، مقارنة 
بمتوســـط عدد شـــركات الـــدول العربيـــة البالغ 
100.3 شـــركة ومتوسط قيمة ســـوقية بلغ نحو 
0.81 مليـــار دوالر أمريكـــي للشـــركة )جدول 8– 

12، ورســـم بياني 8 – 1(.

تطورات صناديق االست�ثمار في عام 
2017م

ــا  ــي تديرهـ ــتثمار التـ ــق االسـ ــدد صناديـ ــض عـ انخفـ
شـــركات االســـتثمار فـــي المملكـــة فـــي عـــام 2017م 
بنســـبة 0.7 فـــي المئـــة ليصـــل إلـــى 273 صندوقـــاً. 
وارتفـــع إجمالـــي أصـــول الصناديـــق بنحـــو 25.5 فـــي 
المئـــة لتصـــل إلـــى نحـــو 110.2 مليـــار ريـــال فـــي 
ـــة  ـــول المحلي ـــت األص ـــا ارتفع ـــام 2017م. كم ـــة ع نهاي

المئـــة  فـــي   29.0 بنســـبة  االســـتثمار  لصناديـــق 
لتصـــل إلـــى نحـــو 91.1 مليـــار ريـــال فـــي نهايـــة عـــام 
لصناديـــق  األجنبيـــة  األصـــول  وارتفعـــت  2017م. 
االســـتثمار بنســـبة 11.1 فـــي المئـــة لتصـــل إلـــى 
ـــتثمارات  ـــب االس ـــغ نصي ـــال، وبل ـــار ري ـــو 19.1 ملي نح
ــن  ــة مـ ــي المئـ ــبة 17.3 فـ ــارب نسـ ــا يقـ ــة مـ األجنبيـ
إجمالـــي أصـــول الصناديـــق فـــي نهايـــة عـــام 2017م. 
وبلـــغ عـــدد المشـــتركين فـــي صناديـــق االســـتثمار 
ـــاع  ـــام 2017م، أي بارتف ـــة ع ـــترك بنهاي ـــف مش 238 أل
ـــدول  ـــابق )ج ـــام الس ـــن الع ـــة ع ـــي المئ ـــبته 6.3 ف نس

8 – 13، ورســـم بيانـــي 8 – 2(.

وباســـتعراض توزيـــع اســـتثمارات الصناديـــق داخـــل 
المملكـــة وخارجهـــا فـــي نهايـــة عـــام 2017م، يتضـــح 
األســـهم  أســـواق  فـــي  االســـتثمار  إجمالـــي  ارتفـــاع 
األجنبيـــة بنســـبة 9.7 فـــي المئـــة ليبلـــغ 5.4 مليـــار ريـــال. 
ــة  ــهم المحليـ ــي األسـ ــتثمار فـ ــم االسـ ــع حجـ ــا ارتفـ كمـ
بنســـبة 9.8 فـــي المئـــة ليبلـــغ حوالـــي 18.0 مليـــار 
ريـــال. وتمثـــل األســـهم المحليـــة مـــا نســـبته 16.3 فـــي 
المئـــة مـــن إجمالـــي اســـتثمارات صناديـــق االســـتثمار 
ــام  فـــي األســـهم مقابـــل 18.7 فـــي المئـــة فـــي نهايـــة عـ
األســـهم  أســـواق  فـــي  االســـتثمار  ويمثـــل  2016م. 
المحليـــة واألجنبيـــة فـــي نهايـــة عـــام 2017م نحـــو 21.2 
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي أصـــول صناديـــق االســـتثمار، 
ـــام 2016م. ـــة ع ـــي نهاي ـــة ف ـــي المئ ـــو 24.3 ف ـــًة بنح مقارن

ـــندات  ـــي الس ـــق ف ـــتثمارات الصنادي ـــت اس ـــا ارتفع كم
ــي  ــبة 19.1 فـ ــام 2017م بنسـ ــة عـ ــي نهايـ ــة فـ األجنبيـ
ـــت  ـــا انخفض ـــال، بينم ـــار ري ـــو 1.5 ملي ـــغ نح ـــة لتبل المئ

اســـتثمارات الصناديـــق فـــي الصكـــوك والســـندات 
ـــي 5.0  ـــغ حوال ـــة لتبل ـــي المئ ـــبة 10.4 ف ـــة بنس المحلي
ـــار  ـــل 5.6 ملي ـــام 2017م مقاب ـــة ع ـــي نهاي ـــال ف ـــار ري ملي
ريـــال فـــي عـــام 2016م. ومّثـــل االســـتثمار فـــي أســـواق 
ـــة عـــام 2017م  الســـندات المحليـــة واألجنبيـــة فـــي نهاي
نحـــو 5.9 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي أصـــول صناديـــق 
االســـتثمار مقارنـــة بنحـــو 7.8 فـــي المئـــة فـــي نهايـــة 

ـــابق. ـــام الس الع

ـــد  ـــي أدوات النق ـــق ف ـــتثمارات الصنادي ـــت اس ومثل
المحليـــة واألجنبيـــة مـــا نســـبته 60.6 فـــي المئـــة 
مـــن إجمالـــي أصـــول صناديـــق االســـتثمار بنهايـــة 
عـــام 2017م، مقابـــل 58.5 فـــي المئـــة فـــي نهايـــة 
العـــام الســـابق. وارتفـــع حجـــم االســـتثمار فـــي 
أدوات النقـــد المحليـــة مـــن 40.8 مليـــار ريـــال 
ـــي  ـــال ف ـــار ري ـــى 55.2 ملي ـــام 2016م إل ـــة ع ـــي نهاي ف
ـــبته 35.2  ـــاً نس ـــجلة ارتفاع ـــام 2017م مس ـــة ع نهاي
ـــد  ـــي أدوات النق ـــتثمار ف ـــل االس ـــة، ويمث ـــي المئ ف
المحليـــة فـــي نهايـــة عـــام 2017م مانســـبته 82.6 
ـــي االســـتثمارات فـــي أســـواق  فـــي المئـــة مـــن إجمال
النقـــد مقابـــل 79.4 فـــي المئـــة فـــي نهايـــة العـــام 
الســـابق. كمـــا ارتفعـــت االســـتثمارات فـــي أدوات 
النقـــد األجنبـــي بنســـبة 9.7 فـــي المئـــة لتبلـــغ 
ـــة  ـــام 2017م، مقارن ـــة ع ـــي نهاي ـــال ف ـــار ري 11.6 ملي

بحوالـــي 10.6 مليـــار ريـــال فـــي عـــام 2016م.

ـــرى  ـــة األخ ـــول المحلي ـــي األص ـــتثمار ف ـــع االس وارتف
فـــي نهايـــة عـــام 2017م بنســـبة 86.1 فـــي المئـــة 
ليبلـــغ نحـــو 8.7 مليـــار ريـــال وتمثـــل مـــا نســـبته 

 *      صندوق النقد الدولي.

التغير 
السنوي 

في المؤشر
)٪(

القيمة 
السوقية
)�مليون�
دوالر�(

عدد 
الشركات 
المدرجة

إجمالي الناتج 
المحلي باألسعار 

الجارية
)�مليار�دوالر�(*

متوسط حجم 
الشركة

)�مليون�دوالر�(

درجة عمق 
السوق
**)٪(

0.2451,150188683.8240066السعودية

9.892,578216120.442977الكويت

21.744,433257237.117319مصر

6.467,09874109.890761المغرب

9.121,6034334.950262البحرين

2.023,93819440.512359-األردن

11.846,62513174.335663-ُعمان

15.38,8548140.310922تونس

4.911,4733051.538222-لبنان

3.3124,52967377.4185933-أبوظبي

852178.3420---الجزائر

4.6107,28965377.4165128-دبي

21.93,0776758.2465السودان

---81---8.43,89148فلسطين

3.475,750100.3182.2809.742.5المتوسط

جدول رقم 12-8: 
 أهم مؤشرات أسواق األسهم العرب�ية خالل عام 2017م

39.71   السعودية 
8.15   الكويت 
3.91   مصر 
5.91   المغرب 
1.90   البحرين 
2.11   األردن 
4.10   ُعمان 
0.78   تونس 
1.01   لبنان 
10.96   أبوظبي 
0.01   الجزائر 
9.44   دبي 
0.27   السودان 
0.34   فلسطين 

رسم بيـاني رقم  1-8: 
النصيب المئوي لألسواق المالية 
العرب�ية المكونة لمؤشر صندوق 

النقد العربي 2017م

 **  القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.
)---(  غير متوفر.   

المصدر:��صندوق�النقد�العربي،�قاعدة�بيانات�أسواق�األوراق�المالية�العربية،�النشرة�الفصلية�)الربع�الرابع�2017م(.

4 يشمل عدد شركات السوق الرئيسية )تداول( وعددها 179 شركة، باإلضافة إلى السوق الموازية )نمو( وعددها 9 شركات، ليصبح مجموعها 188 شركة في نهاية عام 2017م.
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94.2 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي االســـتثمارات فـــي 
مقارنـــًة  األخـــرى  واألجنبيـــة  المحليـــة  األصـــول 
بنســـبة 92.4 فـــي المئـــة فـــي نهايـــة العـــام الســـابق. 
كمـــا ارتفـــع االســـتثمار فـــي األصـــول األجنبيـــة 
ـــة  األخـــرى فـــي عـــام 2017م بنســـبة 39.4 فـــي المئ

ليبلـــغ نحـــو 542 مليـــون ريـــال.

ـــة فـــي عـــام  وارتفـــع االســـتثمار فـــي األصـــول العقاري
ـــو 4.2  ـــغ نح ـــة ليبل ـــي المئ ـــبة 32.8 ف 2017م بنس
ــة  ــي المئـ ــبته 3.9 فـ ــا نسـ ــل مـ ــال وتمثـ ــار ريـ مليـ
ـــة  ـــتثمار، مقارن ـــق االس ـــول صنادي ـــي أص ـــن إجمال م
ــابق  ــام السـ ــة العـ ــي نهايـ ــة فـ ــي المئـ ــو 3.6 فـ بنحـ

ــدول 8 – 14(. )جـ

وفقـــاً  االســـتثمار  شـــركات  تصنيـــف  وبتحليـــل 
ــي  ألصـــول الصناديـــق، فقـــد حلـــت شـــركة األهلـ
بالنســـبة لحجـــم  الماليـــة فـــي المرتبـــة األولـــى 
أصـــول صناديـــق االســـتثمار التابعـــة لهـــا بحوالـــي 
ــن  ــة مـ ــي المئـ ــل 29.4 فـ ــال تمثـ ــار ريـ 32.4 مليـ

ـــي أصـــول صناديـــق االســـتثمار. تلتهـــا شـــركة  إجمال
ســـامبا لألصـــول وإدارة االســـتثمار بحجـــم أصـــول 
بلـــغ 16.0 مليـــار ريـــال تمثـــل 14.5 فـــي المئـــة مـــن 
ــاً شـــركة الريـــاض الماليـــة  اإلجمالـــي، وحلـــت ثالثـ
ـــل 10.4  ـــال تمث ـــار ري ـــغ 11.5 ملي ـــول بل ـــم أص بحج

فـــي المئـــة مـــن اإلجمالـــي.

ومـــن ناحيـــة إجمالـــي عـــدد الصناديـــق، حلـــت 
األولـــى  المرتبـــة  فـــي  الماليـــة  الريـــاض  شـــركة 
ـــان  ـــا صندوق ـــاً، منه ـــى 37 صندوق ـــتحوذت عل واس
مغلقـــان. وحلـــت فـــي المرتبـــة الثانيـــة شـــركة 
منهـــا  صندوقـــاً،   25 بعـــدد  الماليـــة  األهلـــي 
صنـــدوق واحـــد مغلـــق. وجـــاءت فـــي المرتبـــة 
العربيـــة  بـــي ســـي  إتـــش إس  الثالثـــة شـــركة 
صندوقـــاً   20 بعـــدد  المحـــدودة  الســـعودية 

مفتوحـــة. جميعهـــا 

ــاً  ــتثمار وفقـ ــركات االسـ ــب شـ ــتعراض ترتيـ وباسـ
لعـــدد المشـــتركين، حظيـــت شـــركة الريـــاض 

الماليـــة بالنصيـــب األكبـــر بحوالـــي 70.7 ألـــف 
ـــي  ـــة بحوال ـــي المالي ـــركة األهل ـــا ش ـــترك، تلته مش
ســـامبا  شـــركة  ثـــم  مشـــترك،  ألـــف   33.0
لألصـــول وإدارة االســـتثمار بعـــدد 26.6 ألـــف 

مشـــترك )جـــدول 8 – 15(.

تطورات السوق المالية السعودية
 FTSE( راســـل  فوتســـي  مجموعـــة  أعلنـــت 
للمؤشـــرات،  العالمـــي  المـــزود   )Russell
)تداول(  الســـعودية  الماليـــة  الســـوق  انضمام 
إلـــى مؤشـــرها العالمي لألســـواق الناشـــئة في 
يـــوم 28 مارس 2018م. وجاء هـــذا القرار نتيجة 
الجهـــود المبذولـــة من هيئـــة الســـوق المالية 
والســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداول( خال 
العاميـــن الماضييـــن، وســـوف يعـــزز ذلك من 
كفـــاءة الســـوق الماليـــة، ويعمـــل علـــى زيادة 

واألجنبي. المحلـــي  للمســـتثمر  جاذبيتـــه 

المصدر:�هيئة�السوق�المالية.

جدول رقم 13-8: 
 أهم مؤشرات صناديق االست�ثمار المدارة من قبل شركات االست�ثمار المحلية

رسم بيـاني رقم  2-8: 
أصول صناديق االست�ثمار لدى 

شركات االست�ثمار المحلية
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  أصول أجنبية     

المصدر:�هيئة�السوق�المالية.

نهاية
الفترة

أسهم
محلية

أسهم
أجنبية

صكوك 
وسندات 

محلية
سندات
أجنبية

أدوات
نقدية محلية

أدوات
نقدية أجنبية

 أصول 
محلية أخرى

أصول أجنبية
أخرى

استثمارات
عقارية

إجمالي
األصول

201323٫63912٫1702٫8781٫73150٫8097٫0051٫4114093٫127103٫179

201424٫47711٫2153٫9732٫01945٫67415٫1944٫1894103٫560110٫711

201520٫02510٫5735٫8302٫01743٫69112٫9764٫0144073٫365102٫898

201616٫3864٫9405٫5771٫28240٫79310٫5704٫6983883٫20087٫836

201717٫9885٫4204٫9961٫52855٫16911٫5988٫7435424٫249110٫233

جدول رقم 14-8: 
 أصول صناديق االست�ثمار المدارة من قبل شركات االست�ثمار المحلية موزعة حسب نوع االست�ثمار

) مليون ريال (

العام

عدد 
الصناديق 

العاملة
التغير 
)٪(

االستثمارات 
باألصول 
المحلية

)�مليار�ريال�(
التغير 
)٪(

االستثمارات 
باألصول 
األجنبية
)مليار�ريال(

التغير 
)٪(

إجمالي 
أصول 

الصناديق
)�مليار�ريال�(

التغير 
)٪(

عدد 
المشتركين
)�ألف�
مشترك�(

التغير 
)٪(

2013236-1.781.917.321.316.8103.217.2258-6.4

20142526.881.90.0128.835.3110.77.3246-4.7

20152707.175.9-7.327.0-6.4102.9-7.1237-3.7

20162751.970.7-6.917.2-36.387.8-14.6224-5.3

2017273-0.791.129.019.111.1110.225.52386.3
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حجم أصول الصناديق ) مليون ريال (عدد الصناديق

عدد المشتركيناإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلقشركات االستثمار

1235379,2902,21911,50970,713-  شركة الرياض المالية

21242528,8823,55232,43532,980-  شركة األهلي المالية

30191911,2854,67115,95626,588-  شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار

4020204,7369335,67026,230-  اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

50778863492124,742-  شركة الباد لاستثمار

6013136,5133,74710,26011,994-   شركة الراجحي المالية

7213154,4001004,5008,293-  شركة السعودي الفرنسي كابيتال

8112133,88453,8906,888-  شركة العربي الوطني لإلستثمار

912363306335,914-  شركة ملكيه لاستثمار

101567,60807,6084,307-  شركة اإلنماء لاستثمار

1111291709174,091-  شركة مشاركة المالية 

12310133,1011,7894,8903,579-  شركة الجزيرة لألسواق المالية

131891,8822612,1433,131-  شركة جدوى لاستثمار

1414580908093,128-  شركة أصول وبخيت االستثمارية

15015151,7433092,0522,239-  شركة األول لإلستثمار

1626837103711,336-  شركة كسب المالية

170551,11801,118650-  شركة فالكم للخدمات المالية

180886596521,312609-  شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة 

1902247047176-  شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

200553634367168-  شركة األول كابيتال

211238620106135-  شركة دراية المالية

2203324945870694-  شركة الشرق األوسط لاستثمار المالي

230441223415662-  شركة عودة كابيتال

240442733155-  شركة الخير كابيتال السعودية

2502270751-  مجموعة النفيعي لاستثمار

260225405450-  شركة أرباح المالية

270225805839-  شركة الوساطة المالية

28022234023434-  شركة مسقط المالية

29022124012433-  شركة بيت المال الخليجي 

3001120456432-  شركة إتقان كابيتال

3103318323041330-  شركة أشمور لاستثمار السعودية

320441132113425-  شركة بلوم لاستثمار السعودية

330225405416-  شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية

340118908911-  شركة المستثمرون الخليجيون إلدارة األصول

35011270276-  شركة مورجان ستانلي السعودية

36011300305-  شركة المستثمر لألوراق المالية

370223035-  شركة األولى جوجيت كابيتال

3801150205023-  شركة بيت االستثمار العالمي السعودية

390112021-  شركة ثروات لألوراق المالية

40011150151-  الشركة السعودية لاقتصاد والتنمية لألوراق المالية

41011170171-  شركة النمو المالية لاستشارات المالية

1725627391,14519,088110,234238,445اإلجمالي

جدول رقم 15-8: 
تصنيف شركات االست�ثمار وفقًا ألصول وعدد الصناديق وعدد المشرتكني في عام 2017م

المصدر:�هيئة�السوق�المالية.
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الخارجي
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النصيب المئوي 

التغير 2014201520162017201520162017٪

1,067,091573,412510,729638,40275.174.276.725.0الصادرات النفطية

938,959486,546419,878513,18163.761.061.722.2     النفط الخام

128,13286,86690,851125,22211.413.215.137.8     المنتجات المكررة

217,031189,901177,694193,47924.925.823.38.9الصادرات غير النفطية

143,647114,916104,519116,60915.115.214.011.6    بتروكيماويات

13,70413,68113,29114,4241.81.91.78.5    مواد البناء

2.0-13,40513,61113,54413,2791.82.01.6    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

46,27547,69346,34049,1676.26.75.96.1    سلع أخرى*

1,284,122763,313688,423831,88110010010020.8المجموع

القطاع 
الخارجي

التجارة الخارجية
تشـــير األرقام األولية الصادرة عـــن الهيئة العامة 
لإلحصـــاء لعام 2017م إلى تحســـن حجـــم التجارة 
الـــواردات(   + )الصـــادرات  للمملكـــة  الســـلعية 
ليبلـــغ  1,336.3 مليـــار ريال، مقابـــل  1,214.1 
مليار ريـــال في العـــام الســـابق، بارتفاع نســـبته 
المئـــة. وكمقيـــاس لدرجـــة االنفتاح  فـــي   10.1
علـــى االقتصـــاد العالمـــي، بلغـــت نســـبة حجم 
التجـــارة الخارجيـــة الســـلعية إلى الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي للمملكـــة حوالـــي 51.9 فـــي المئة في 
عام 2017م، مقارنة بنســـبة 50.2 فـــي المئة في 

الســـابق. العام 

الصادرات
حســـب البيانـــات الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامة 
صـــادرات  قيمـــة  إجمالـــي  تحســـن  لإلحصـــاء، 
المملكة الســـلعية في عام 2017م ليبلغ 831.9 
مليـــار ريـــال، مقابـــل 688.4 مليار ريـــال في عام 
فـــي  نســـبته 20.8  ارتفاعـــاً  2016م، مســـجلة  
المئـــة، مقارنة بانخفاض نســـبته 9.8 فـــي المئة 

فـــي العام الســـابق )جـــدول 1-9(.

الهيئـــة  عـــن  الصـــادرة  األرقـــام  أظهـــرت 
ـــي قيمـــة صـــادرات  العامـــة لإلحصـــاء، أن إجمال
المملكـــة الســـلعية بلغـــت حوالـــي 831.9 
ـــل 688.4  ـــام 2017م، مقاب ـــي ع ـــال ف ـــار ري ملي
ـــبة  ـــت نس ـــام 2016م. وبلغ ـــي ع ـــال ف ـــار ري ملي
إجمالـــي الصـــادرات إلـــى الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي للمملكـــة نحـــو 32.3 فـــي المئـــة. 
ــيف(  ــواردات )سـ ــي الـ ــة إجمالـ ــت قيمـ وبلغـ
حوالـــي 504.4 مليـــار ريـــال، وشـــكلت مـــا 
ـــي  ـــج المحل ـــن النات ـــة م ـــي المئ ـــبته 19.6 ف نس
اإلجمالـــي. وتشـــير تقديـــرات ميـــزان مدفوعـــات 
ـــاب  ـــي الحس ـــض ف ـــق فائ ـــى تحقي ـــة، إل المملك
الجـــاري بلـــغ 57.1 مليـــار ريـــال فـــي عـــام 
2017م، بمـــا نســـبته 2.2 فـــي المئـــة مـــن 

ــي. ــي اإلجمالـ ــج المحلـ الناتـ

جدول رقم 1-9: 
صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

)مليون ريال(

*  تشمل إعادة التصدير. 

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.
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الصادرات النفطية
ارتفعت قيمة صـــادرات المملكة مـــن النفط في 
عام 2017م إلى نحـــو 638.4 مليار ريـــال، بارتفاع 
نســـبته 25.0 في المئة، وبنصيـــب مقداره 76.7 
في المئة مـــن إجمالي الصـــادرات، مقارنة بتراجع 
نســـبته 10.9 في المئة في العام الســـابق )جدول 
9-1(. وُيعـــزى التحســـن فـــي قيمة الصـــادرات 
النفطيـــة إلى ارتفاع متوســـط أســـعار النفط في 
األســـواق العالميـــة، حيث بلغ متوســـط ســـعر 
النفـــط العربـــي الخفيـــف لعـــام 2017م حوالـــي 
دوالر   40.96 حوالـــي  للبرميـــل  دوالر   52.59
للبرميل في عـــام 2016م حســـب بيانات منظمة 
األوبـــك، وبالرغـــم من انخفـــاض متوســـط إنتاج 
المملكـــة مـــن النفط الخـــام مـــن 10.46 مليون 
برميـــل  يومياً في عـــام 2016م إلـــى حوالي 9.96 

مليـــون برميـــل  يومياً في عـــام 2017م.

حســـب  النفطيـــة  الصـــادرات  بيانـــات  وتشـــير 
النـــوع إلى تحســـن قيمة صـــادرات النفـــط الخام 

بنســـبة 22.2 في المئـــة من 419.9 مليـــار ريال 
في عـــام 2016م إلـــى 513.2 مليار ريـــال في عام 
2017م، وبنصيـــب مقداره 61.7 فـــي المئة من 
إجمالي الصـــادرات. كما ارتفعـــت قيمة صادرات 
المنتجـــات المكررة بما نســـبته 37.8 فـــي المئة 
مـــن 90.9 مليـــار ريال إلـــى 125.2 مليـــار ريال، 
وبنصيب مقـــداره 15.1 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات. ويوضح الرســـم البيانـــي )9-1( تطور 

النفطية. المملكـــة  صـــادرات  قيمة 

الصادرات غري النفطية
تحســـنت قيمة صادرات المملكة غيـــر النفطية 
وفقـــاً للبيانـــات الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة 
لإلحصاء، حيث ســـجلت في عـــام 2017م ارتفاعاً 
نســـبته 8.9 فـــي المئة لتصـــل إلى نحـــو 193.5 
مليار ريـــال، وبنصيب مقـــداره 23.3 فـــي المئة 
من إجمالي الصـــادرات، مقارنة بانخفاض نســـبته 
6.4 فـــي المئة في العام الســـابق )جـــدول 1-9(. 
وقـــد ســـجلت قيمـــة صـــادرات المملكـــة مـــن 

البتروكيماويـــات ارتفاعـــاً نســـبته 11.6 في المئة 
لتبلـــغ حوالـــي 116.6 مليـــار ريـــال، وبنصيـــب 
مقداره 14.0 فـــي المئة من إجمالـــي الصادرات. 
كمـــا ارتفعت قيمة صـــادرات مواد البناء بنســـبة 
8.5 فـــي المئـــة لتبلغ حوالـــي 14.4 مليـــار ريال، 
وبنصيـــب مقـــداره 1.7 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الســـلع  الصـــادرات. وارتفعـــت قيمـــة صادرات 
األخـــرى )بمـــا فيهـــا إعـــادة التصديـــر( بنســـبة 
6.1 فـــي المئـــة لتبلغ حوالـــي 49.2 مليـــار ريال، 
وبنصيـــب مقـــداره 5.9 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الصـــادرات. فيمـــا انخفضت صـــادرات المنتجات 
الزراعيـــة والحيوانيـــة والغذائية بنســـبة 2.0 في 
المئـــة لتبلغ حوالـــي 13.3 مليار ريـــال، وبنصيب 
مقـــداره 1.6 في المئة مـــن إجمالـــي الصادرات. 
ويوضـــح الرســـم البيانـــي )9-2( قيمـــة مكونـــات 
الصـــادرات غيـــر النفطية وتطورها خـــال الفترة 

2013-2017م.

رسم بياني رقم  1-9: 
قيمة صادرات المملكة النفطية
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رسم بياني رقم 2-9:
قيمة مكونات صادرات المملكة غري النفطية
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201520162017

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات

410354150961صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات

7,7601,0295,0631,125375701الصناعات الكيماوية والمنتجات الباستيكية 

00007500مشاريع رأسمالية 

14305630560خطوط تمويل 

21927114009أخرى 

8,1261,0575,6361,5191,3311,671المجموع

الضمان بمبلغ 1.7 مليار ريـــال، والتمويل بمبلغ 
1.3 مليار ريـــال. وبلغت قيمة عمليـــات التمويل 
الكيماوية  الصناعـــات  قطاع  لصـــادرات  والضمان 
والمنتجـــات الباســـتيكية نحـــو 375 مليون ريال 
و701 مليـــون ريال علـــى التوالـــي. وبلغت قيمة 
عمليـــات تمويل وضمـــان صادرات قطـــاع صناعة 
والماكينـــات  المصنعـــة  المعدنيـــة  المنتجـــات 
والمعدات نحـــو 150 مليون ريـــال و961 مليون 
ريال على التوالـــي. وقام البرنامـــج بتوفير خطوط 
تمويـــل في عـــام 2017م بمبلغ 56 مليـــون ريال. 
وبلغت قيمـــة عمليات ضمان صـــادرات منتجات 

القطاعـــات األخرى نحو تســـعة مليـــون ريال.

تنمية الصادرات السعودية غري النفطية
تهـــدف البرامج التنمويـــة للصادرات الســـعودية 
مـــن  النفطيـــة  غيـــر  الصـــادرات  تنميـــة  إلـــى 
التمويـــل للمصدرين  تقديـــم تســـهيات  خـــال 
والمســـتوردين للســـلع ذات المنشأ السعودي، 
وذلـــك ضمن جهـــود المملكة لتوســـيع القاعدة 
النفطيـــة.  غيـــر  الصـــادرات  وتنويـــع  اإلنتاجيـــة 
ولتحقيـــق ذلـــك اتخـــذت المملكـــة عـــددًا من 
ومـــن  والمؤسســـاتية،  الهيكليـــة  اإلصاحـــات 
الســـعودية،  الصـــادرات  برنامج  إنشـــاء  أهمهـــا 
وهيئـــة تنميـــة الصـــادرات الســـعودية. ويبـــرز 
دور هيئـــة تنميـــة الصـــادرات بعمل الدراســـات 
ووضـــع الخطـــط لتذليـــل التحديات التـــي تواجه 
المصدريـــن. وتقوم الهيئـــة أيضا بالمشـــاركة في 
الفعاليـــات الدوليـــة والبعثات التجارية لتســـويق 
المنتـــج الوطني. كمـــا تقوم بتنظيـــم ورش عمل 
لتطويـــر قدرات وخبرات المنشـــآت الســـعودية 
فـــي مجـــال التصديـــر، وقامـــت الهيئـــة بوضـــع 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لتنمية الصـــادرات غير 

النفطية والعمل على وضـــع البرامج التطويرية، 
بالتشـــاور والتعاون مـــع الجهـــات ذات العاقة، 

لضمـــان االرتقـــاء بالصـــادرات غيـــر النفطية.

فيما يقـــوم برنامج الصـــادرات الســـعودية التابع 
للصنـــدوق الســـعودي للتنمية  بـــدوٍر فاعل في 
تنميـــة الصـــادرات الوطنية غيـــر النفطية بهدف 
تنويـــع مصـــادر الدخـــل الوطنـــي عبـــر عمليات 
تمويـــل وضمـــان الصـــادرات التـــي تنســـجم مع 
األهـــداف العامـــة لرؤيـــة 2030، وقـــد بلغ عدد 
عمليات التمويـــل التي اعتمدهـــا الصندوق منذ 
انطـــاق البرنامـــج 244 عمليـــة بقيمـــة إجمالية 
بلغـــت 31.3 مليـــار ريال. كمـــا بلغ عـــدد وثائق 
الضمان نحـــو 64 وثيقـــة بقيمة إجماليـــة قدرها 
27.5 مليـــار ريـــال. وقـــد وافـــق البرنامـــج على 
مجموعـــة متنوعة من عمليـــات التمويل وضمان 
االئتمـــان للصادرات بلغت قيمتهـــا اإلجمالية نحو 
3.0 مليـــار ريال فـــي عام 2017م. )جـــدول 2-9(. 
وتوزعـــت عمليـــات البرنامج في عـــام 2017م بين 

جدول رقم 2-9: 
 تموي�ل وضمان الصادرات السعودية

)مليون ريال(

المصدر:�الصندوق�السعودي�للتنمية.�
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الواردات
البيانـــات الصـــادرة مـــن الهيئـــة العامة  ُتظهـــر 
لإلحصاء تراجع قيمة واردات المملكة الســـلعية 
)ســـيف( لعـــام 2017م بنســـبة 4.0 فـــي المئـــة 
لتبلـــغ نحـــو 504.4 مليـــار ريال، مقابـــل 525.6 

مليـــار ريال فـــي العام الســـابق )جـــدول 3-9(.

لـــواردات المملكة  التفصيلية  البيانـــات  وتشـــير 
الرئيســـة لعام 2017م )رســـم  حســـب مكوناتها 
بيانـــي 9-3( إلـــى أن الواردات مـــن اآلالت واألجهزة 
ريـــال(  مليـــار   120.5( الكهربائيـــة  والمعـــدات 
احتلـــت المرتبـــة األولـــى بنصيب نســـبته 23.9 
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الـــواردات، وبانخفاض 
نســـبته 6.8 في المئة عن العام الســـابق. وجاءت 
الواردات من المواد الغذائيـــة )81.8 مليار ريال( 

فـــي المرتبة الثانية مشـــكلة ما نســـبته 16.2 في 
المئـــة من إجمالي الـــواردات، وبانخفاض نســـبته 
3.9 فـــي المئة عـــن العـــام الســـابق. وحلت في 
المرتبـــة الثالثـــة الـــواردات مـــن معـــدات النقل 
)79.4 مليـــار ريال( بنصيب بلـــغ 15.7 في المئة، 
وبانخفـــاض نســـبته 15.5 فـــي المئـــة. وجـــاءت 
الـــواردات من المنتجات الكيماويـــة وما يتصل بها 
)67.3 مليـــار ريـــال( في المرتبـــة الرابعة بنصيب 
بلغ 13.3 فـــي المئة، وبارتفاع بلغت نســـبته 0.8 
فـــي المئة. أمـــا الواردات مـــن المعـــادن العادية 
ومصنوعاتهـــا )43.4 مليـــار ريـــال( فقـــد احتلت 
المرتبة الخامســـة بنصيـــب بلغ 8.6 فـــي المئة، 
وبانخفاض بلغت نســـبته 8.4 في المئة. واحتلت 
الواردات من المنســـوجات والملبوســـات )18.8 
مليار ريـــال( المرتبة السادســـة بنصيب بلغ 3.7 

فـــي المئـــة، وبانخفاض بلغـــت نســـبته 6.1 في 
المئة عن العام الســـابق. وفي المرتبة الســـابعة 
الـــواردات مـــن األخشـــاب والمجوهرات  جـــاءت 
)17.5 مليـــار ريـــال( بنصيـــب نســـبته 3.5 فـــي 
المئـــة، وبارتفـــاع نســـبته 11.0 فـــي المئـــة عن 
العـــام الســـابق. فيمـــا شـــكلت الـــواردات مـــن 
الســـلع األخـــرى )75.7 مليـــار ريـــال( بنصيـــب 
نســـبته 15.0 في المئـــة، وبارتفاع بلغت نســـبته 

12.4 فـــي المئـــة عن العام الســـابق.

وجهة صادرات المملكة ومنشأ وارداتها
 تصنف وجهـــة الصادرات ومنشـــأ الـــواردات إلى 
أربـــع مجموعات، تضـــم المجموعـــة األولى أكبر 
خمـــس دول من غيـــر الـــدول العربيـــة. وتضم 
المجموعـــة الثانيـــة دول مجلس التعـــاون لدول 

النصيب المئوي مليون ريال    

201520162017201520162017
التغير ٪

2017

6.8-178,321129,334120,52227.224.623.9آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

3.9-91,92885,07581,77414.016.216.2المواد الغذائية

77,15966,77767,30611.812.713.30.8المنتجات الكيماوية وما يتصل بها

6.1-21,62720,05018,8303.33.83.7منسوجات وملبوسات

8.4-64,47347,41143,4499.89.08.6معادن عادية ومصنوعاتها

28,19915,76317,5014.33.03.511.0أخشاب ومجوهرات

15.5-120,51693,92579,39718.417.915.7معدات نقل

72,81067,30075,66811.112.815.012.4سلع أخرى

4.0-655,033525,636504,447100.0100.0100.0المجموع

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.

جدول رقم 3-9: 
واردات الــمــملكـــة )سيف( حسب مكوناتها الرئيسة

رسم بياني رقم 3-9:
نصيب واردات المملكة )سيف( حسب مكوناتها الرئيسة من اإلجمالي
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الخليـــج العربية، بينمـــا تضم المجموعـــة الثالثة 
الـــدول العربية باســـتثناء دول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة. وتأتي بقيـــة دول العالم 

الرابعة )جـــدول 4-9(. في المجموعـــة 

الواردات حسب المنشأ
 توضـــح بيانـــات الـــواردات من أكبـــر خمس دول 
مصدرة إلى المملكة لعام 2017م تراجعاً بنســـبة 
7.2 فـــي المئـــة لتبلغ نحـــو 217.0 مليـــار ريال، 
حيـــث بلغ نصيبها مـــن إجمالـــي واردات المملكة 
حوالي 43.0 فـــي المئة. واحتلـــت الصين المرتبة 
األولـــى )77.0 مليـــار ريـــال( بنصيـــب بلـــغ 15.3 
فـــي المئة من إجمالـــي واردات المملكـــة وبارتفاع 
نســـبته 2.2 في المئـــة عن العام الســـابق. وتلتها 
الواليـــات المتحـــدة األمريكية في المرتبـــة الثانية 
)68.1 مليـــار ريـــال( بنصيب بلـــغ 13.5 في المئة 
وبانخفـــاض بلغـــت نســـبته 12.4 فـــي المئة عن 
العام الســـابق. وجاءت ألمانيا فـــي المرتبة الثالثة 
)29.5 مليـــار ريـــال( بنصيـــب بلغ 5.8 فـــي المئة 

وبانخفاض بلغت نســـبته 14.1 فـــي المئة. وجاءت 
فرنســـا فـــي المرتبة الرابعـــة )21.9 مليـــار ريال( 
بنصيـــب بلـــغ 4.3 في المئـــة. وجـــاءت اليابان في 
المرتبة الخامســـة )20.6مليار ريـــال( بنصيب بلغ 

4.1 فـــي المئة مـــن إجمالـــي واردات المملكة.

وســـجلت واردات المملكـــة مـــن دول مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية ارتفاعاً نســـبته 
10.6 فـــي المئة لتبلـــغ 45.4 مليار ريـــال في عام 
2017م وبنصيـــب بلغ 9.0 في المئـــة من إجمالي 
واردات المملكـــة. كمـــا ســـجلت الـــواردات من 
الـــدول العربية األخرى ارتفاعاً نســـبته  مجموعة 
2.0 فـــي المئـــة لتبلـــغ نحـــو 17.2 مليـــار ريال، 
وبنصيب بلـــغ 3.4 في المئة مـــن إجمالي واردات 
المملكـــة. فيمـــا ســـجلت واردات المملكة من 
بقية دول العالـــم انخفاضاً نســـبته 3.9 في المئة 
لتبلـــغ 224.9 مليار ريـــال، وبنصيـــب بلغ 44.6 
في المئة. ويوضح الرســـم البيانـــي )9-4أ( واردات 

المملكة حســـب المنشـــأ في 2017م.

جدول رقم 4-9: 
وجهة صادرات الـمـملـكـــة ومـنـشأ وارداتها

النصيب المئوي مليون ريال

التغير ٪
2017 2016201720162017

الــــواردات

75,30976,97114.815.32.2الصين

12.4-77,72868,08614.313.5الواليات المتحدة

14.1-34,33129,4977.25.8المانيا

18,50721,8533.94.318.1فرنسا

26.1-27,82120,5695.34.1الـيـابـان

7.2-233,696216,97744.543.0مجموع الخمس دول

41,03345,3797.89.010.6مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

16,85517,1933.23.42.0مجموعة الدول العربية األخرى

3.9-234,052224,89744.544.6بقية دول العالم

4.0-525,636504,447100.0100.0 إجمالي واردات المملكة من جميع الدول

الصــــادرات 

72,342100,38210.512.138.8الـيـابـان

79,91697,35411.611.721.8الصـين

57,43274,0279.38.928.9كوريا الجنوبية

63,88073,8018.38.915.5الـهـنـد

66,12868,8679.68.34.1الواليات المتحدة االمريكية

339,698414,43149.349.822.0مجموع الخمس دول

80,55893,70511.711.316.3مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

32,05041,1864.75.028.5مجموعة الدول العربية األخرى

236,116282,56034.334.019.7بقية دول العالم

688,423831,881100.0100.020.8 إجمالي صادرات المملكة إلى جميع الدول

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��
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وجهة صادرات المملكة
توضـــح بيانـــات الصادرات إلـــى أكبـــر خمس دول 
مســـتوردة مـــن المملكة لعـــام 2017م تحســـن 
الصـــادرات إلى دول هذه المجموعة بنســـبة 22.0 
في المئـــة لتبلـــغ نحـــو 414.4 مليار ريـــال، وقد 
بلغ نصيبها مـــن إجمالي صـــادرات المملكة حوالي 
49.8 فـــي المئـــة. وقـــد احتلـــت اليابـــان المرتبة 
األولـــى )100.4 مليـــار ريـــال( بنصيب بلـــغ 12.1 
فـــي المئة من إجمالـــي صادرات المملكـــة وبارتفاع 
نســـبته 38.8 في المئـــة عن العام الســـابق. تلتها 
الصين فـــي المرتبـــة الثانيـــة )97.4 مليـــار ريال( 
بنصيـــب بلـــغ 11.7 فـــي المئـــة وبارتفـــاع بلغت 
نســـبته 21.8 فـــي المئـــة.  واســـتحوذت كل من 
كوريـــا الجنوبية )74.0 مليار ريـــال ( والهند ) 73.8 
مليـــار ريـــال ( بنصيـــب بلـــغ 8.9 في المئـــة لكل 
منهمـــا. وحظيـــت الواليـــات المتحـــدة االمريكية 
)68.9 مليـــار ريـــال ( بنصيـــب بلغ 8.3 فـــي المئة 

المملكة. صـــادرات  اجمالـــي  من 

إلـــى دول مجلس  وســـجلت صـــادرات المملكـــة 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة ارتفاعـــاً بلغت 
نســـبته 16.3 فـــي المئة لتبلـــغ 93.7 مليـــار ريال 
فـــي عـــام 2017م وبنصيب بلـــغ 11.3 فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي صـــادرات المملكـــة. وقد ســـجلت 
الصادرات إلـــى مجموعـــة الدول العربيـــة األخرى 
ارتفاعاً نســـبته 28.5 فـــي المئة لتبلـــغ نحو 41.2 
مليـــار ريـــال، وبنصيـــب بلـــغ 5.0 فـــي المئة من 
المملكة. وســـجلت صـــادرات  إجمالـــي صـــادرات 

المملكة إلى بقية دول العالم ارتفاعاً نســـبته 19.7 
في المئـــة لتبلغ 282.6 مليار ريـــال، وبنصيب بلغ 
34.0 فـــي المئة. ويوضح الرســـم البيانـــي )9-4ب( 

وجهـــة صـــادرات المملكة لعـــام 2017م.

صادرات القطاع الخاص الممولة 
بواسطة المصارف التجارية

الممولـــة  الخـــاص  القطـــاع  صـــادرات  تراجعـــت 
)االعتمـــادات  التجاريـــة  المصـــارف  بواســـطة 
المســـددة( بنســـبة 3.4 فـــي المئة لتبلـــغ 40.4 
مليار ريـــال في عـــام 2017م، مقارنـــة بنحو 41.8 
مليـــار ريال فـــي عـــام 2016م، وانخفـــض نصيبها 
إلـــى 21.1 فـــي المئة مـــن إجمالي الصـــادرات غير 
النفطية )تشـــمل إعـــادة التصديـــر( مقارنة بنحو 

23.5 فـــي المئـــة في عـــام 2016م.

وتشـــير البيانـــات التفصيليـــة لصـــادرات القطاع 
الخـــاص الممولـــة بواســـطة المصـــارف التجارية 
إلـــى  2017م  لعـــام  المســـددة(  )االعتمـــادات 
لصـــادرات  المســـددة  االعتمـــادات  انخفـــاض 
المنتجـــات الصناعيـــة األخـــرى لتبلغ نحـــو 36.7 
مليـــار ريـــال وبانخفـــاض نســـبته 4.0 فـــي المئة 
مقارنـــة بعـــام 2016م، محتلـــة بذلـــك المرتبـــة 
ثـــم جـــاءت  المئـــة.  فـــي  بنســـبة 90.9  األولـــى 
المـــواد  لصـــادرات  المســـددة  االعتمـــادات 
الثانيـــة  الرتبـــة  فـــي  والباســـتيكية  الكيماويـــة 
بمبلـــغ 3.6 مليـــار ريـــال وبارتفـــاع نســـبته 6.1 
في المئـــة وبنصيـــب بلـــغ 8.9 في المئـــة. تلتها 

الزراعيـــة  للصـــادرات  المســـددة  االعتمـــادات 
والحيوانيـــة محققة قيمة قدرهـــا 82 مليون ريال 
وبانخفاض نســـبته 56.2 في المئـــة مقارنة بالعام 
الســـابق وبنصيب بلغ 0.2 في المئـــة من إجمالي 

المســـددة. االعتمـــادات 

واردات القطاع الخاص الممولة 
بواسطة المصارف التجارية

الممولـــة  الخـــاص  القطـــاع  واردات  تراجعـــت 
)االعتمـــادات  التجاريـــة  المصـــارف  بواســـطة 
المســـددة وأوراق تحـــت التحصيـــل( فـــي عـــام 
2017م بنســـبة 20.7 فـــي المئـــة لتبلـــغ 138.1 
مليـــار ريـــال مقارنة بنحـــو 174.2 مليـــار ريال في 
العـــام الســـابق. وبلغـــت نســـبة واردات القطاع 
الخـــاص الممولة عن طريـــق المصـــارف التجارية 
إلى إجمالـــي قيمة واردات المملكـــة لعام 2017م 
نحـــو 28.3 فـــي المئة مقارنـــة بنســـبة 33.1 في 

المئـــة فـــي العام الســـابق.

رسم بياني رقم   9-4 أ: 
واردات المملكة حسب المنشأ

44.6%   دول العالم األخرى   
15.3%   الصين 
13.5%   الواليات المتحدة 
 5.8%   ألمانيا 
4.3%   فرنسا  
4.1%   اليابان 
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الواردات  التراجع النخفاض تمويـــل  وُيعزى ذلـــك 
مـــن الســـكر والشـــاي والبـــن بنســـبة 65.3 في 
المئـــة ليبلـــغ نحـــو 818 مليون ريـــال، وانخفاض 
تمويل الـــواردات مـــن الحبوب بنســـبة 41.0 في 
المئة ليبلـــغ 6.2 مليـــار ريال، وانخفـــاض تمويل 
الـــواردات مـــن اآلالت بنســـبة 28.5 فـــي المئـــة 
ليبلـــغ 7.4 مليار ريـــال، وكذلك انخفـــاض تمويل 
الـــواردات من الفواكه والخضراوات بنســـبة 26.6 
فـــي المئة ليبلـــغ 601 مليـــون ريـــال، وانخفاض 
تمويل الواردات من الســـيارات بنســـبة 26.2 في 
المئة ليبلـــغ 25.6 مليار ريـــال، وانخفاض تمويل 
فـــي   23.2 بنســـبة  واللحـــوم  المواشـــي  واردات 
المئة ليبلـــغ 3.5 مليـــار ريال، وانخفـــاض تمويل 
الـــواردات مـــن مـــواد البنـــاء بنســـبة 20.4 فـــي 
المئة ليبلـــغ 13.8 مليار ريـــال، وانخفاض تمويل 
الـــواردات مـــن األجهزة بنســـبة 19.4 فـــي المئة 
ليبلـــغ 4 مليار ريـــال، وانخفاض تمويـــل الواردات 
من الســـلع األخرى بنســـبة 14.8 في المئة لتبلغ 
66 مليـــار ريال، وانخفـــاض تمويل الـــواردات من 
المواد الغذائيـــة األخرى بنســـبة 12.7 في المئة 
ليبلـــغ 8.1 مليار ريال. بينمـــا ارتفع تمويل واردات 
المنســـوجات والملبوسات بنســـبة 9.5 في المئة 

ريال. مليـــار   2.1 لتبلغ 

وبالنســـبة للنصيـــب المئـــوي مـــن اإلجمالـــي، 
احتـــل تمويـــل الـــواردات مـــن الســـلع األخـــرى 
المرتبـــة األولـــى بنصيب بلغ 47.8 فـــي المئة من 
اإلجمالـــي، ثم تمويـــل الـــواردات من الســـيارات 

فـــي المرتبة الثانيـــة بنصيب بلـــغ 18.6 في المئة 
من اإلجمالـــي. واحتل تمويل الـــواردات من مواد 
البنـــاء المرتبـــة الثالثـــة بنصيـــب بلـــغ 10.0 في 
المئة مـــن اإلجمالي. وجـــاء تمويل الـــواردات من 
المـــواد الغذائيـــة األخرى فـــي المرتبـــة الرابعة 
بنصيب بلغ 5.8 فـــي المئة، ثم تمويـــل الواردات 
مـــن اآلالت فـــي المرتبـــة الخامســـة بنصيب بلغ 

المئة. 5.4 فـــي 

الصادرات عرب الموانئ
العامة  الهيئـــة  الصـــادرة عـــن  البيانـــات  تشـــير 
للموانئ إلى تراجـــع الصادرات بالطـــن عبر موانئ 
المملكـــة في عام 2017م بنســـبة 10.0 في المئة 
لتبلـــغ 220.8 مليون طـــن )ال تشـــمل صادرات 
النفط الخـــام(، مقارنة بكمياتها في العام الســـابق 

طن. مليون   245.3 البالغـــة 

المنتجـــات  وُيعـــزى ذلـــك النخفـــاض صـــادرات 
النفطيـــة المكررة والغـــاز بنســـبة 1.4 في المئة 
لتبلـــغ 132.7 مليون طـــن. وانخفـــاض صادرات 
المـــواد األخـــرى بنســـبة 29.8 في المئـــة لتبلغ 
31.5 مليـــون طن. وانخفـــاض صـــادرات المواد 
الكيماويـــة بنســـبة 24.8 في المئـــة لتبلغ 30.4 
مليون طـــن، وانخفـــاض صـــادرات مـــواد البناء 
والحديـــد بنســـبة 3.7 فـــي المئـــة لتبلـــغ 15.5 
مليون طـــن. فيمـــا ارتفعت الصـــادرات الزراعية 
بنســـبة 19.7 فـــي المئـــة مـــن 79.5 ألـــف طن 
إلـــى 95.1 ألف طن فـــي عـــام 2017م، وارتفعت 

صـــادرات بضائـــع المســـافنة بنســـبة 14.9 في 
المئـــة لتبلـــغ 10.6 مليـــون طن.

أمـــا بالنســـبة للنصيـــب المئـــوي فقـــد احتلت 
صـــادرات المنتجـــات النفطيـــة المكـــررة والغاز 
المرتبـــة األولـــى بنســـبة 60.1 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالي الصـــادرات عبر الموانـــئ. تلتها الصادرات 
األخـــرى بالمرتبة الثانيـــة بنصيب بلـــغ 14.3 في 
المئـــة مـــن إجمالـــي الصـــادرات عبـــر الموانئ، 
ثـــم صادرات المـــواد الكيماويـــة بالمرتبـــة الثالثة 
بنصيـــب بلـــغ 13.8 في المئـــة. واحتلـــت مواد 
البناء والحديـــد المرتبة الرابعـــة بنصيب 7.0 في 
المئـــة، فيما احتلـــت بضائع المســـافنة المرتبة 
الخامســـة بنصيـــب بلـــغ 4.8 فـــي المئـــة. تلتها 
الصـــادرات الزراعية بنصيب بلـــغ 0.04 في المئة.

الواردات عرب الموانئ
تشـــير البيانات الصادرة عن الهيئـــة العامة للموانئ 
إلى ارتفـــاع الواردات بالطـــن عبر موانـــئ المملكة 
فـــي عـــام 2017م بنســـبة 0.9 فـــي المئـــة لتبلغ 
نحـــو 108 مليون طـــن. وذلـــك الرتفاع الـــواردات 
عبـــر الموانـــئ الصناعية بنســـبة 10.1 فـــي المئة 
لتبلـــغ حوالـــي 39.5 مليون طن. بينمـــا انخفضت 
الـــواردات عبـــر الموانـــئ التجارية بنســـبة 3.8 في 
المئـــة لتبلـــغ 68.5 مليـــون طـــن، ويعـــود ذلك 
النخفاض الـــواردات مـــن المواد الغذائية بنســـبة 
1.5 لتبلـــغ نحـــو 27.3 مليـــون طـــن. وانخفـــاض 
الواردات مـــن المعدات بما نســـبته 6.4 في المئة 

رسم بياني رقم  9-4 ب:
صادرات المملكة حسب المنشأ

34.0%   دول العالم األخرى   
12.1%   اليابان 
11.7%   الصين 
8.9%   كوريا الجنوبية 
 8.9%   الهند 
8.3%   الواليات المتحدة 
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لتبلـــغ حوالي 2.1 مليون طـــن. وانخفاض الواردات 
مـــن مواد البناء بما نســـبته 28.1 فـــي المئة لتبلغ 
حوالـــي 9.7 مليون طـــن. فيما ارتفعـــت الواردات 
مـــن البضائع العامة بنســـبة 5.9 فـــي المئة لتبلغ 

حوالـــي 29.4 مليـــون طن.

وبالنســـبة للنصيـــب المئـــوي، احتلـــت واردات 
البضائع العامة المرتبة األولـــى بنصيب بلغ 27.2 
فـــي المئة مـــن إجمالي الـــواردات عبـــر الموانئ، 
وجـــاءت واردات المواد الغذائيـــة بالمرتبة الثانية 
بنصيـــب بلغ 25.3 فـــي المئة، واحتلـــت واردات 
مواد البنـــاء المرتبـــة الثالثـــة بنصيـــب بلغ 9.0 
في المئـــة، وجـــاءت واردات المعـــدات بالمرتبة 
الرابعـــة بنصيـــب بلـــغ 2.0 في المئة. وشـــكلت 
الـــواردات عبر الموانئ الصناعية ما نســـبته 36.6 

فـــي المئة من إجمالـــي الـــواردات بالطن.

أما فيما يخص الســـيارات والمواشـــي الحية، فقد 
بلغـــت واردات المملكة من الســـيارات عن طريق 
الموانـــئ في عام 2017م نحو 594.5 ألف ســـيارة، 
مقابل 775.6 ألف ســـيارة عـــام 2016م بانخفاض 
نســـبته 23.4 فـــي المئة. في حيـــن بلغت واردات 
المملكـــة مـــن المواشـــي الحية نحـــو 6.8 مليون 
رأس بانخفـــاض نســـبته 17.2 في المئـــة، مقارنة 

بنحـــو 8.2 مليون رأس فـــي عام 2016م.

التبـــادل التجاري غـــري النفطي مع دول 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العرب�ية

ســـجل صافـــي التبـــادل التجـــاري غيـــر النفطي 

للمملكـــة مع دول مجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة لعـــام 2017م  فائضـــاً بلـــغ 4.6 مليـــار 
ريـــال، مقابـــل فائض بلـــغ نحـــو 7.6 مليـــار ريال 
في عـــام 2016م، فقد ســـجلت واردات المملكة 
من دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية  
ارتفاعاً نســـبته 10.6 في المئـــة لتبلغ 45.4 مليار 
ريال فـــي عـــام 2017م مقابـــل 41.0 مليـــار ريال 
فـــي العام الســـابق. وتشـــكل الـــواردات من دول 
المجلس مـــا نســـبته 9.0 في المئة مـــن إجمالي 
واردات المملكة. كما ارتفعـــت صادرات المملكة 
إلـــى دول المجلـــس بنســـبة 2.9 فـــي المئـــة في 
عـــام 2017م لتبلـــغ 50.0 مليار ريـــال، وتمثل ما 
نســـبته 25.8 فـــي المئـــة مـــن إجمالي صـــادرات 
المملكة غير النفطية )تشـــمل إعـــادة التصدير(.

وتوضـــح البيانـــات التفصيليـــة تســـجيل الميزان 
الســـلعي غيـــر النفطـــي للمملكـــة  فائضـــاً مع 
ومملكـــة  ريـــال،  مليـــار   5.8 بمبلـــغ  الكويـــت 
البحريـــن  بمبلـــغ 823 مليـــون ريـــال فـــي عـــام 
2017م. فيما ســـجل  عجزًا مـــع  كٍل من اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة و ُعمـــان بلغ 2.6 مليـــار ريال 

و1.4 مليـــار ريـــال علـــى التوالي.

النفطية  المملكة غيـــر  بيانـــات واردات  وتشـــير 
مـــن دول المجلس لعـــام 2017م إلـــى بقاء دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة في المرتبـــة األولى 
مليـــار   32.8 بمبلـــغ  للمملكـــة  مـــورد  كأكبـــر 
ريـــال، وتمثـــل مـــا نســـبته 72.3 فـــي المئة من 
إجمالـــي واردات المملكـــة غيـــر النفطيـــة مـــن 

دول المجلـــس. وجـــاءت مملكـــة البحريـــن في 
المرتبـــة الثانيـــة بقيمة 5.2 مليار ريال، مشـــكلة 
ما نســـبته 11.5 في المئة، تلتها ســـلطنة ُعمان 
بقيمة 5.0 مليار ريال، مشـــكلة ما نســـبته 11.0 
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي واردات المملكـــة غير 
النفطية مـــن دول المجلس، ثم جـــاءت الكويت 

فـــي المرتبـــة الرابعة بقيمـــة 1.6 مليـــار ريال. 

وفيمـــا يخـــص صـــادرات المملكة غيـــر النفطية 
لـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية 
لعـــام 2017م، فقد ظلت دولة اإلمـــارات العربية 
رت  المتحـــدة فـــي المرتبـــة األولـــى حيـــث صـــدَّ
المملكـــة لها مـــا قيمتـــه 30.3 مليار ريـــال، أي 
ما يعـــادل 60.6 فـــي المئة من إجمالـــي صادرات 
المملكة غيـــر النفطية لـــدول المجلس. وجاءت 
دولـــة الكويـــت فـــي المرتبـــة الثانيـــة بمبلغ 7.5 
مليار ريال، أي ما نســـبته 14.9 فـــي المئة، تلتها 
مملكـــة البحريـــن بمبلـــغ 6.1 مليار ريـــال أي ما 
نســـبته 12.1 في المئة، ثم ســـلطنة  ُعمان بنحو 
3.6 مليـــار ريـــال، أي ما نســـبته 7.2 فـــي المئة 

.)5-9 )جدول 

التبـــادل التجاري غـــري النفطي مع أهم 
الشـــركاء التجاري�ي من الدول العرب�ية

النفطي  التجـــاري غيـــر  التبـــادل  بيانـــات  تشـــير 
)باســـتثناء دول  العربيـــة  الـــدول  للمملكة مـــع 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة( إلى 
تســـجيل فائـــض للمملكة بلغ 5.7 مليـــار ريال في 
عـــام 2017م، مقابل فائـــض بلغ 5.0 مليـــار ريال 

201520162017

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

2,554-2,69032,83130,276-6,74228,61625,926-33,26426,522اإلمارات 

1,5405,3536,0747215,2296,052823-7,3595,819البحرين

1,8036,2544,4511,2096,4505,2416772,5681,891قطر

1,376-1,0784,9943,618-9654,1443,066-4,4743,509ُعمان 

1,8135,9744,1611,7107,0745,3641,6487,4625,814الكويت 

63541,03348,5897,55645,37949,9774,598-48,71348,078المجموع 

* تشمل إعادة التصدير. 

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.

جدول رقم 5-9: 
التبادل التجاري غري النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية* 

)مليون ريال(
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وبالنســـبة لصـــادرات المملكة غيـــر النفطية إلى 
أهـــم الشـــركاء التجاريين من الـــدول العربية لعام 
2017م، جـــاءت مصر فـــي المرتبـــة األولى، حيث 
صـــّدرت المملكة لها مـــا قيمته 5.3 مليـــار ريال، 
أي مـــا يعادل 22.5 في المئة مـــن إجمالي صادرات 
المملكـــة غير النفطيـــة للدول العربيـــة، وجاءت 
األردن في المرتبـــة الثانية بمبلـــغ 4.7 مليار ريال، 
أي ما نســـبته 19.8 في المئة، تلتها الســـودان في 
المرتبـــة الثالثة بحوالـــي 2.4 مليار ريـــال، وجاءت 
صادرات المملكة إلـــى اليمن فـــي المرتبة الرابعة 
بمبلـــغ 2.1 مليار ريـــال. تلتها العـــراق في المرتبة 
الخامســـة بحوالـــي 1.9 مليار ريال، وجـــاءت لبنان 
فـــي المرتبة السادســـة بمبلـــغ 1.7 مليـــار ريال، 
واحتلـــت المغـــرب المرتبـــة الســـابعة بنحو 1.5 

)جـــدول 6-9(. ريال  مليار 

في عـــام 2016م. وســـجلت واردات المملكة من 
الـــدول العربيـــة تراجعـــاً نســـبته 2.4 فـــي المئة 
لتبلـــغ 17.9 مليار ريـــال في عـــام 2017م، مقابل 
18.4 مليـــار ريـــال فـــي العام الســـابق. وُتشـــكل 
واردات المملكـــة من الـــدول العربية ما نســـبته 
3.6 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي واردات المملكة. 
فيمـــا ارتفعـــت صـــادرات المملكـــة إلـــى الدول 
العربيـــة بنســـبة 0.9 في المئـــة، مقارنـــة بالعام 
الســـابق لتبلغ حوالـــي 23.6 مليار ريـــال، وتمثل 
ما نســـبته 12.2 فـــي المئة من إجمالـــي صادرات 
المملكة غير النفطية )تشـــمل إعـــادة التصدير(.

ويتضح مـــن البيانات التفصيلية للتبـــادل التجاري 
للمملكة مع أهم الشـــركاء التجارييـــن من الدول 
العربيـــة، أن المملكـــة حققت فائضاً فـــي تبادلها 
التجـــاري في عام 2017م، مـــع كل من العراق بلغ 
1.9 مليـــار ريـــال، واليمـــن بلغ حوالـــي 1.6 مليار 
ريـــال، واألردن بلغ 1.5 مليار ريـــال، والمغرب بلغ 
738 مليـــون ريال، ومـــع لبنان بلـــغ 118 مليون 
ريـــال، والســـودان بمبلـــغ 6 مليـــون ريـــال. من 

ناحيـــة أخرى، حققـــت المملكة عجزًا فـــي تبادلها 
التجـــاري مع مصـــر بمبلغ 3.2 مليـــار ريال.

 وفيمـــا يخص واردات المملكة غيـــر النفطية مع 
أهم الشـــركاء التجاريين من الـــدول العربية لعام 
2017م، احتلـــت مصر المرتبـــة األولى بصادرات 
إلى المملكـــة مقدارها 8.5 مليار ريال، مشـــكلة 
ما نســـبته 47.4 في المئـــة من إجمالـــي واردات 
المملكـــة غيـــر النفطيـــة مـــن الـــدول العربية، 
وجـــاءت األردن فـــي المرتبة الثانيـــة بقيمة بلغت 
نســـبته 17.7  مـــا  ريـــال، مشـــكلة  مليـــار   3.2
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الـــواردات مـــن هذه 
المجموعـــة، تلتها الســـودان في المرتبـــة الثالثة 
بقيمـــة 2.4 مليار ريـــال، أي ما نســـبته 13.3 في 
المئـــة، ثم لبنان فـــي المرتبة الرابعـــة بمبلغ 1.6 
مليـــار ريال مشـــكلًة ما نســـبته 8.7 فـــي المئة. 
وجـــاءت واردات المملكـــة من المغـــرب واليمن 
والعـــراق فـــي المراتـــب الخامســـة والسادســـة 
والســـابعة بنحو 0.7 مليار ريـــال و0.5 مليار ريال 

و30 مليـــون ريال علـــى التوالي.

201520162017

الفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالفرقالصادرات إلىالواردات منالدولة

3,170-2,0078,4925,323-1,3097,9335,926-8,7197,410مصر

3,7735,5031,7304,0424,7617193,1764,6811,504األردن

5702,0901,5202432,1381,8954702,0821,612اليمن

1701,4571,46361,5571,674118-1,6131,443لبنان

8581,6247667761,3285527391,477738المغرب

1602,3832,3896-6471,9591,799-2,5601,913السودان

101,7781,768231,5501,527301,9021,872العراق

1,9914,6812,6901,9504,4442,4941,0874,0903,003بقية الدول العربية

20,09426,4426,34818,38323,4095,02617,93423,6195,685المجموع

* تشمل إعادة التصدير.

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.

جدول رقم 6-9: 
التبادل التجاري غري النفطي مع أهم الشركاء التجاري�ني من الدول العرب�ية* 

 )باست�ثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب�ية( 
)مليون ريال(
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 الواردات والصادرات حسب 
استخدام المواد

 يشـــير تصنيف بيانـــات واردات المملكة حســـب 
اســـتخدام المواد لعـــام 2017م إلـــى أن واردات 
الســـلع الوســـيطة بلغـــت نحـــو 199.2 مليـــار 
ريـــال )61.4 مليون طن(، محتلـــة المرتبة األولى 
بنصيـــب مقـــداره 39.5 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الـــواردات، وبانخفـــاض نســـبته 2.3 فـــي المئـــة 
عـــن العـــام الســـابق. وجـــاءت واردات الســـلع 
االســـتهاكية فـــي المرتبـــة الثانيـــة لتبلـــغ نحو 
197.8 مليـــار ريال )12.3 مليون طن(، مشـــكلة 
ما نســـبته 39.2 في المئة مـــن إجمالي الواردات، 
وبانخفـــاض نســـبته 5.8 فـــي المئـــة عـــن العام 
الســـابق. وفـــي المرتبـــة الثالثة حلت الـــواردات 
من الســـلع الرأســـمالية لتبلغ نحو 107.4 مليار 
ريـــال )2.2 مليون طن(، وبنصيـــب بلغ 21.3 في 
المئـــة، وبانخفـــاض نســـبته 3.8 فـــي المئة عن 

الســـابق. العام 

وفيما يخص صادرات المملكة حســـب استخدام 
المـــواد لعـــام 2017م احتلـــت صادرات الســـلع 
الوســـيطة المرتبـــة األولـــى لتبلـــغ نحـــو 769.4 

مليـــار ريـــال )471.4 مليـــون طـــن( بنصيب بلغ 
92.5 فـــي المئة من إجمالي الصـــادرات، وبارتفاع 
نســـبته 21.9 فـــي المئـــة عـــن العام الســـابق. 
أمـــا الصـــادرات من الســـلع االســـتهاكية، فقد 
بلغـــت حوالـــي 46.6 مليـــار ريـــال )11.7 مليون 
طن( محتلة بذلـــك المرتبة الثانيـــة وبنصيب بلغ 
5.6 فـــي المئة مـــن إجمالي الصـــادرات، وبارتفاع 
نســـبته 17.2 فـــي المئـــة عـــن العام الســـابق. 
واحتلـــت الصـــادرات مـــن الســـلع الرأســـمالية 
المرتبـــة الثالثة بقيمـــة حوالي 15.9 مليـــار ريال 
)0.7 مليـــون طـــن( وبنصيب بلـــغ 1.9 في المئة 
مـــن إجمالي الصـــادرات، وبانخفاض نســـبته 9.3 

فـــي المئة عـــن العام الســـابق )جـــدول 7-9(.

الواردات والصادرات حسب نوع السلع
تشـــير بيانـــات واردات المملكـــة حســـب نـــوع 
الســـلع لعام 2017م  لبلوغ واردات الســـلع من 
المواد المصنعة مـــا قيمتـــه 357.8 مليار ريال 
)21.2 مليـــون طـــن(، محتلـــة المرتبـــة األولى 
وبنصيـــب مقـــداره 70.9 في المئة مـــن إجمالي 
الـــواردات، وبانخفـــاض نســـبته 4.6 فـــي المئة 
عـــن العام الســـابق. وجاءت واردات الســـلع من 

201520162017

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالسلع

الواردات

14,276237,43013,042210,03712,335197,841استهاكية

66,293255,46461,200203,91861,434199,217وسيطة

3,637162,1392,489111,6802,229107,388رأسمالية

الصادرات

9,46438,41011,40839,80111,71246,633استهاكية

456,182705,144488,304631,100471,354769,360وسيطة

59619,75956517,52370115,888رأسمالية

جدول رقم 7-9: 
 الواردات والصادرات حسب استخدام المواد

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�
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المـــواد نصـــف المصنعة فـــي المرتبـــة الثانية 
لتبلـــغ 121.6 مليـــار ريـــال )27.4 مليون طن(، 
مشـــكلة 24.1 في المئة من إجمالـــي الواردات، 
وبانخفـــاض نســـبته 4.1 فـــي المئـــة عـــن العام 
الســـابق. وفـــي المرتبـــة الثالثة حلـــت واردات 
الســـلع من المـــواد الخـــام لتبلـــغ 25.1 مليار 
ريـــال )27.4 مليون طـــن(، وبنصيـــب بلغ 5.0 
في المئـــة، وبارتفاع نســـبته 6.0 فـــي المئة عن 

الســـابق. العام 

وفيمـــا يخـــص صـــادرات المملكة حســـب نوع 
الســـلع لعـــام 2017م احتلت صادرات الســـلع 
مـــن المواد الخـــام المرتبة األولـــى لتبلغ 528.3 
مليـــار ريـــال )361.4 مليـــون طـــن( وبنصيب 
بلـــغ 63.5 فـــي المئة مـــن إجمالي الصـــادرات، 
وبارتفـــاع نســـبته 21.8 فـــي المئـــة عـــن العام 
الســـابق. أمـــا صـــادرات الســـلع مـــن المـــواد 
المصنعـــة فقد بلغـــت 163.9 مليـــار ريال )73 
مليـــون طـــن( محتلـــة بذلـــك المرتبـــة الثانية 

بنصيـــب بلـــغ 19.7 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
المئة  بارتفـــاع نســـبته 27.8 فـــي  الصـــادرات، 
عن العـــام الســـابق. واحتلت صادرات الســـلع 
مـــن المواد نصـــف المصنعـــة بقيمـــة 139.7 
مليار ريـــال )49.3 مليون طـــن( المرتبة الثالثة 
وبنصيـــب بلـــغ 16.8 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
الصـــادرات، وبارتفـــاع نســـبته 10.4 فـــي المئة 

عـــن العام الســـابق. )جـــدول 9–8(

ميزان المدفوعات
أوالً: الحساب الجاري

تشـــير تقديـــرات ميـــزان مدفوعـــات المملكة لعام 
2017م إلـــى تحقيـــق فائض فـــي الحســـاب الجاري 
بلـــغ 57.1 مليار ريـــال، مقارنـــة بعجز بلـــغ حوالي 
89.4 مليـــار ريـــال فـــي العـــام الســـابق. وبلغـــت 
نســـبة الفائض إلى الناتج المحلـــي اإلجمالي 2.2 في 
المئـــة. وُيعـــزى الفائض في الحســـاب الجـــاري إلى 
ارتفاع الفائض الســـلعي بنســـبة 82.5 فـــي المئة، 
وانخفـــاض عجز صافي الدخـــل الثانوي بما نســـبته 

201520162017

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالسلع 

الواردات

27,66227,68526,20723,69927,39725,111خام

36,162166,40332,092126,82727,358121,579نصف مصنعة

20,382460,94618,433375,11021,244357,756مصنعة

الصادرات

365,006501,799381,335433,696361,393528,328خام

49,743136,71952,400126,44849,326139,658نصف مصنعة

51,493124,79566,542128,27973,048163,895مصنعة

المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء

جدول رقم 8-9: 
الواردات والصادرات حسب نوع السلع

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(
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التغير٪  20172017*201420152016

---  89,41057,109-212,714-276,593أوالً :  ميزان الحساب الجاري

109,86310,312161,0511,461.8-359,873      أ. السلع والخدمات

689,981165,995209,115381,54082.5          1. السلع

1,284,213763,262688,528829,02120.4                   صادرات

6.7-594,232597,267479,413447,480                    واردات

220,48910.9-198,803-275,858-330,107-          2 . الخدمات

46,93654,27764,69767,5784.5                    دائــن

377,044330,135263,501288,0679.3                     مديـن

24.9-61,97264,80058,97544,296      ب.  الدخـــــل األولي

24.7-101,66595,91289,89067,683                    دائــن

24.4-39,69331,11230,91423,386                     مديـن

6.6-148,239-158,698-167,651-145,252-      ج.  الدخل الثانوي

---------------                    دائــن

6.6-145,252167,651158,698148,239                     مديـن

11.9-2,964-3,365-3,983-1,233-ثانياً :  الحساب الرأسمالي

---342,58439,113-274,058-239,947ثالثاً :  الحساب المالي

---10,3175,56415,762-9,809-      1 . االستثمار المباشر

---20,23520,21233,51121,092                   صافي حيازة األصول المالية

---30,04430,52927,9475,330                   صافي تحمل الخصوم

---38,366-42,798-100,42640,386      2 . استثمارات الحافظة

---101,18539,08120,30838,257                   صافي حيازة األصول المالية

---1,30563,10676,623-759                   صافي تحمل الخصوم

---3,021209,369-124,474130,630      3 . استثمارات أخرى

---147,006145,23230,882223,805                   صافي حيازة األصول المالية

---22,53214,60233,90314,436                   صافي تحمل الخصوم

---147,652-302,328-434,758-24,857      4 . األصول االحتياطية

---15,032-249,808-57,361-35,413-الـســهــــو والـخــطـــأ

* أولية

 )-(  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري.

جدول رقم 9-9: 
ميـــزان المدفـــوعــات

)مليون ريال(

 رسم بياني رقم  5-9: 
ميزان الحساب الجاري

20152014 2016

  ميزان الحساب الجاري

  السلع والخدمات

  الدخل األولي

  الدخل الثانوي   

2017

ل
ريا

ار 
لي

م

400
300
200
100

0
-100
-200
-300

6.6 فـــي المئـــة )جـــدول 9-9(. ويوضـــح الرســـم 
البيانـــي )9-5( تطور ميزان الحســـاب الجاري وبنوده 

الرئيســـة في الفترة مـــن 2014م إلـــى 2017م.

أ-السلع والخدمات:
1-السلع

نمـــا فائض الميـــزان الســـلعي في عـــام 2017م 
بنســـبة 82.5 فـــي المئـــة ليبلـــغ 381.5 مليار 
ريـــال، مقارنـــة بفائض بلـــغ 209.1 مليـــار ريال 
فـــي العـــام الســـابق. ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفاع 
إجمالي الصادرات )تشـــمل الصـــادرات النفطية 
واألخرى( بنســـبة 20.4 في المئـــة لتبلغ 829.0 
مليار ريـــال، مقارنـــة بحوالـــي 688.5 مليار ريال 

الـــواردات )فوب(  في العام الســـابق. وانخفاض 
بنســـبة 6.7 فـــي المئـــة لتبلـــغ 447.5 مليـــار 
ريـــال، مقارنـــة بحوالـــي 479.4 مليـــار ريال في 

الســـابق. العام 

2-الخدمات
ارتفـــع العجـــز فـــي حســـاب الخدمـــات فـــي عام 
2017م بنســـبة 10.9 فـــي المئة ليبلـــغ 220.5 
مليـــار ريـــال، مقارنـــة بعجـــز بلـــغ 198.8 مليار 
ريال فـــي العام الســـابق. ويرجـــع ارتفـــاع العجز 
فـــي حســـاب الخدمات بشـــكل رئيس إلـــى ارتفاع 
العجز فـــي صافي بند الخدمات الحكومية بنســـبة 
16.0 فـــي المئة، حيث بلغ نحـــو 84.8 مليار ريال 

مقارنـــة بنحـــو 73.2 مليار ريال في العام الســـابق، 
وارتفـــاع العجز فـــي بند صافـــي خدمـــات األعمال 
األخـــرى بنســـبة 50.3 فـــي المئة إلى نحـــو 35.3 
مليـــار ريـــال مقارنـــة بنحـــو 23.5 مليار ريـــال في 
العـــام الســـابق، وكذلـــك ارتفاع العجـــز في صافي 
بند الخدمـــات الماليـــة ليبلغ حوالـــي 3 مليار ريال 
مقابل 1.2 مليـــار ريال في العام الســـابق، وارتفاع 
العجز فـــي صافي بنـــد االتصاالت بنســـبة 2.4 في 
المئة ليبلـــغ نحو 9.5 مليار ريـــال مقارنة بنحو 9.3 
مليـــار ريال في العام الســـابق، و ارتفـــاع العجز في 
صافـــي بند التأميـــن ومعاشـــات التقاعد بنســـبة 
4.4 فـــي المئة ليبلغ نحـــو 5.3 مليار ريـــال مقابل 
5.1 مليـــار ريال فـــي العام الســـابق. بينما انخفض 



113 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��القطاع�الخارجي�

العجـــز في صافـــي خدمات بند التشـــييد بنســـبة 
5.6 فـــي المئـــة ليبلـــغ 20.7 مليـــار ريـــال مقابل 
20.8 مليـــار ريـــال في العـــام الســـابق، وانخفض 
عجـــز صافي مدفوعـــات خدمات بند النقل بنســـبة 
6.2 في المئـــة ليبلغ نحو 42.1 مليـــار ريال مقابل 
44.9 مليـــار ريـــال في العـــام الســـابق، وانخفض 
العجـــز فـــي صافي بنـــد الســـفر بنســـبة 5.5 في 
المئـــة حيـــث بلغ نحـــو 19.7 مليـــار ريـــال مقابل 

20.9 مليـــار ريـــال في العام الســـابق.

ب-الدخل األولي
تشـــير بيانـــات تقديـــرات ميـــزان المدفوعـــات إلى 
تراجـــع فائـــض صافـــي بنـــد الدخـــل األولـــي لعـــام 
2017م بنســـبة 24.9 في المئة ليبلـــغ حوالي 44.3 
مليـــار ريـــال مقابـــل 59.0 مليـــار ريـــال فـــي العام 
الســـابق، وذلـــك نتيجة انخفـــاض صافـــي بند دخل 
اســـتثمارات الحافظة ليبلغ حوالـــي 41.2 مليار ريال 
مقارنة بنحـــو 51.6 مليـــار ريال في العام الســـابق، 
وانخفـــاض صافي بنـــد دخل االســـتثمار المباشـــر 
ليبلـــغ حوالي  386 مليـــون ريال مقابـــل حوالي  4.1 
مليـــار ريال العـــام الســـابق، وانخفـــاض فائض بند 
دخل االســـتثمارات األخـــرى ليبلـــغ 4.5 مليار ريال 
مقابـــل 5.3 مليـــار ريـــال في العـــام الســـابق. فيما 
انخفض العجز فـــي صافي بند تعويضـــات العاملين 
بنســـبة 8.7 في المئة ليبلغ حوالـــي 1.8 مليار ريال.

ج-الدخل الثانوي
انخفـــض العجـــز في حســـاب الدخـــل الثانوي في 
عـــام 2017م بنســـبة 6.6 فـــي المئـــة ليصل إلى 
148.2 مليـــار ريـــال مقابـــل عجـــز بلـــغ 158.7 
مليـــار ريال فـــي العام الســـابق، حيـــث تراجعت 
التحويـــات الحكوميـــة بنســـبة 22.5 فـــي المئة، 
كما تراجعـــت تحويات العاملين األجانب بنســـبة 
4.5 فـــي المئـــة إلـــى نحـــو 132.5 مليـــار ريـــال. 
ويوضح الجدول )9-10( تطـــور تحويات العاملين 
األجانب في المملكة ونســـبتها إلـــى الناتج المحلي 

اإلجمالـــي منذ عـــام 2013م.

ثانيًا: الحساب الرأسمالي
ســـجل بند الحســـاب الرأســـمالي تدفقـــاً للخارج 
بقيمـــة حوالـــي 3.0 مليـــار ريال في عـــام 2017م 
مقابـــل تدفـــق للخـــارج بقيمـــة 3.4 مليـــار ريال 

الســـابق. للعام 

ثالثًا: الحساب المالي
بنـــد صافـــي االســـتثمارات المباشـــرة في  ارتفع 
عـــام 2017م بمبلـــغ 15.8 مليار ريـــال. كما ارتفع 
صافي االســـتثمارات األخرى بمبلـــغ 209.4 مليار 
ريـــال. فيما انخفـــض صافي اســـتثمارات الحافظة 
بمبلـــغ 38.4 مليـــار ريـــال. كما ســـجلت األصول 
االحتياطيـــة انخفاضـــاً بمبلـــغ 147.7 مليار ريال.

وضع االست�ثمار الدولي
االست�ثمار المباشر 

نمـــا االســـتثمار المباشـــر فـــي الخـــارج فـــي عام 
2017م بنســـبة 7.6 في المئة ليبلغ 298.5 مليار 
ريال. كمـــا ارتفع االســـتثمار المباشـــر في داخل 
االقتصـــاد بنســـبة 0.3 فـــي المئة مقارنـــة بالعام 

الســـابق ليبلغ 870.9 مليـــار ريال.

است�ثمارات الحافظة
تراجعـــت اســـتثمارات الحافظـــة في الخـــارج في 
عام 2017م بنســـبة 21.3 في المئة لتبلغ 588.7 
مليـــار ريال. فيمـــا نمت اســـتثمارات الحافظة في 
الداخـــل بنســـبة 40.9 فـــي المئة لتبلـــغ 260.7 

مليـــار ريال.

است�ثمارات أخرى
نمـــت االســـتثمارات األخـــرى فـــي الخـــارج فـــي عام 
2017م بنســـبة 51.0 في المئة لتبلـــغ 737.1 مليار 
ريال. كما ارتفعت االســـتثمارات األخـــرى في الداخل 

بنســـبة 13.8 في المئـــة لتبلغ 261.8 مليـــار ريال.

األصول االحتياطية 
تراجعـــت األصـــول االحتياطيـــة بنســـبة 7.3 في 
المئـــة فـــي عـــام 2017م لتبلغ نحـــو 1.9 تريليون 
ريال مقابـــل 2.0 تريليون ريال في العام الســـابق.

التغير السنوي ٪ مليون ريالالعام
الناتج المحلي  للقطاع الخاص*

مليون ريال
نسبة التحويالت للناتج المحلي

للقطاع الخاص

2013127,76819.01,050,98712.2

2014134,9955.71,149,63611.7

2015141,7855.01,213,54211.7

2016138,745-2.11,227,53411.3

**2017132,518-4.51,242,97010.7

* باألسعار الجارية

** أرقام أولية.

المصدر:�بيـانـات�مـيـزا�ن�الـمدفـوعـات�من�مؤسسة�النقد�العربي�السعودي،�وبيانات�الناتج�المحلي�للقطاع�الخاص�من�الهيئة�العامة�لإلحصاء.

جدول رقم 10-9: 
تحويالت العاملني األجانب المقيمني في المملكة
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اإلجماليالعون المتعدد األطرافمساهمات في الجمعيات والمنظماتمساعدات وقروضالعام

201320,8431,2411,10723,191

201450,3361,6269952,061

201528,4301,3366029,826

201611,49418,9994330,536

201716,5429752617,543

127,64524,1771,335153,157اإلجمالي

التغيير٪ 20172016*20152016

1.1-3,731,1013,522,8753,485,843أوالً :  األصول

236,702277,398298,4917.6      1 . االستثمار المباشر في الخارج

21.3-765,603748,114588,662      2 . استثمارات الحافظة

417,228488,123737,10351.0      3 . استثمارات أخرى

7.3-2,311,5672,009,2391,861,588      4 . األصول االحتياطية

1,144,3351,283,1101,393,3718.6ثانياً :  الخصوم

840,187868,134870,8540.3      1 . االستثمار المباشر في داخل االقتصاد

122,183184,986260,67440.9      2 . استثمارات الحافظة

181,966229,990261,84313.8      3 . استثمارات أخرى

6.6-2,586,7662,239,7652,092,472ثالثاً : صافي وضع االستثمار الدولي

صافي وضع االست�ثمار الدولي
حقـــق صافي وضـــع االســـتثمار الدولـــي انخفاضاً 
نســـبته 6.6 في المئة في عـــام 2017م ليبلغ نحو 
2.1 تريليـــون ريـــال مقارنـــة بحوالـــي 2.2 تريليون 

ريال في عـــام 2016م. )جـــدول 9 –11(.

المساعدات والقروض اإلنمائية 
الخارجية للمملكة

بلغ إجمالي المســـاعدات والقروض والمساهمات 
الخارجيـــة التـــي قدمتهـــا المملكـــة فـــي الفتـــرة  
)2013-2017م(  نحـــو 153.2 مليـــار ريال )جدول 
9 –12(. وُتشـــكل المســـاعدات والقروض 83.3 
المئـــة مـــن اإلجمالـــي، أي حوالـــي 127.6  فـــي 
مليـــار ريـــال، فيما بلـــغ إجمالي المســـاهمات في 
الجمعيـــات والمنظمـــات نحـــو 24.2 مليـــار ريال 
وبنســـبة 15.8 فـــي المئـــة مـــن اإلجمالـــي. أمـــا 
المســـاعدات من خـــال برامج العـــون المتعدد 
األطراف، فقـــد بلغت خال تلك الفتـــرة نحو 1.3 
مليـــار ريال وبنســـبة 0.9 في المئة مـــن اإلجمالي. 

المملكـــة  وقـــروض  لمســـاعدات  بالنســـبة  أمـــا 
الخارجيـــة المقدمـــة عبـــر القنـــوات الثنائيـــة ومن 
والمؤسســـات  والمنظمـــات  الجمعيـــات  خـــال 
المتعـــددة األطراف فـــي عـــام 2017م، فقد بلغت 
نحـــو 17.5 مليار ريـــال وبانخفاض نســـبته 42.5 في 
المئة مقارنة بالعام الســـابق. وشـــكلت المساعدات 
والقـــروض المقدمة في عـــام 2017م الجـــزء األكبر 
بقيمـــة 16.5 مليـــار ريال، وبنســـبة 94.3 في المئة 
مـــن اإلجمالـــي، بارتفـــاع نســـبته 43.9 فـــي المئة  
بالعام الســـابق. وبلغت مساهمات المملكة  مقارنة 
في الجمعيـــات والمنظمات في عـــام 2017م حوالي 
975 مليـــون ريـــال وبنســـبة 5.6 فـــي المئـــة مـــن 
المئـــة  اإلجمالـــي، وبانخفـــاض نســـبته 94.9 فـــي 
مقارنـــة بعـــام 2016م. وبلـــغ إجمالـــي مســـاعدات 
المملكـــة من خـــال العـــون متعدد األطـــراف في 
عـــام 2017م نحـــو 26 مليون ريال وبنســـبة 0.1 في 
المئة مـــن اإلجمالـــي، وبانخفاض نســـبته 39.5 في 

الســـابق. بالعام  مقارنـــة  المئة 

تطورات سعر الصرف
اســـتمرت مؤسســـة النقد العربي السعودي في 
المحافظـــة على ســـعر الصرف الرســـمي للريال 
الســـعودي مقابل الـــدوالر األمريكي عند ســـعر 
3.75 ريـــال لـــكل دوالر أمريكي في عـــام 2017م. 
وارتفع مؤشـــر ســـعر الصرف الفعلي االســـمي 
بحوالي 2.2 نقطـــة من 116.97 نقطـــة في نهاية 
عـــام 2016م إلـــى 119.14 نقطـــة فـــي نهاية عام 
2017م. فيمـــا انخفـــض مؤشـــر ســـعر الصرف 
الفعلي الحقيقي بحوالـــي 1.0 نقطة من 123.18 
نقطة في نهاية عـــام 2016م إلـــى 122.21 نقطة 

عـــام 2017م. نهاية  في 

المصدر:��وزارة�المالية.

جدول رقم 12-9: 
مساعدات ومساهمات المملكة الخارجية للفرتة  )2013-2017م(

)مليون ريال(

*بيانات أولية

جدول رقم 11-9: 
وضع االست�ثمار الدولي

)مليون ريال(
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المالية 
العامة

أقر مجلس الـــوزراء في جلســـته المنعقدة 
يوم الثالثـــاء 1 ربيع اآلخـــر 1439هـ الموافق 
19 ديســـمبر2017م الميزانية العامة للدولة 
)2018م(،  1440/1439هــــ  المالـــي  للعـــام 
التـــي تُعد أكبـــر ميزانيـــة إنفاق فـــي تاريخ 
الضخم  اإلنفـــاق  هـــذا  وُخصص  المملكـــة. 
ليواكـــب مرحلـــة التحـــول التـــي تمـــر بها 
المملكـــة على كافة أصعـــدة »رؤية المملكة 
التنفيذيـــة  البرامـــج  مـــن  وعـــدداً   »2030
التـــي تهدف إلـــى تنويع االقتصـــاد، وتحقيق 
المالـــي واالقتصـــادي، وتحفيز  االســـتقرار 
نمـــو النشـــاط االقتصـــادي غيـــر النفطي، 
وزيـــادة مســـاهمة القطاع الخـــاص كمحرك 
للنمـــو، وزيادة فـــرص العمـــل للمواطنين 

مســـتوى  وتحســـين  العمـــل،  ســـوق  في 
المعيشـــة، وبناء مجتمع حيـــوي ومزدهر. 
فقد قـــدر إجمالـــي المصروفـــات بنحو 978 
مليار ريـــال، بارتفاع قدره 9.9 فـــي المئة عن 
الميزانيـــة المقـــدرة للعام المالي الســـابق.

وقـــدرت الميزانيـــة العامة للدولـــة إجمالي 
اإليـــرادات للعـــام المالـــي 1440/1439هــــ 
)2018م( بنحـــو 783 مليـــار ريـــال، بارتفـــاع 
نســـبته 13.2 فـــي المئة عن تقديـــرات العام 
المالي الســـابق التي ُقـــدرت بنحو 692 مليار 
ريـــال. وُقدر العجـــز بنحو 195 مليـــار ريال، 
العام  تقديـــرات  عـــن   1.5 نســـبته  بانخفاض 

المالي الســـابق )جـــدول 1-10(.

العام المالي
1438/1439هـ�)2017م(

العام المالي
1439/1440هـ�)2018م(

التغير
%

69278313.2إجمالي اإليرادات

8909789.9إجمالي المصروفات

1.5-195-198-الفائض / العجز

جدول رقم 1-10: 
 تقديرات الميزانية العامة للدولة

)مليار ريال(

المصدر:�وزارة�المالية.
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 المالمح الرئيسة للميزانية 
العامة للدولة للعام المالي 

1440/1439هـ )2018م(:
للعـــام  للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة   تضمنـــت 
مبـــادرات  )2018م(  1440هــــ   /1439 المالـــي 
برامـــج تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 التي من 
شـــأنها االنتقـــال بالمملكـــة إلـــى آفـــاق أوســـع 
وأشـــمل لتكون قادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
وتعزيـــز موقعها فـــي االقتصاد العالمـــي. وفيما 
يلـــي اســـتعراض ألبـــرز مـــا تضمنتـــه الميزانية 
العامـــة للدولة من اعتمـــادات مخصصة لإلنفاق 
علـــى القطاعات الرئيســـة )جدول 10-2 ورســـم 

بيانـــي 1-10(:

قطاع األمن والمناطق اإلدارية: 

ُخصـــص لقطـــاع األمـــن والمناطـــق اإلدارية نحو 
100.8 مليـــار ريال تمثل نحـــــو 10.3 في المئـــــة 
مـــن إجمالي النفقـــات المعتمـــدة بالميزانية خال 
عـــام 2018م، وبارتفاع نســـبته 4.2 فـــي المئة عما 
تـــم تخصيصه فـــي ميزانية العـــام المالي الســـابق 

)2017م(. 1439/1438هـ 

الصحة والتنمية االجتماعية: 

بلـــغ مـــا ُخصـــص لقطاعـــات الخدمـــات الصحيـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة نحـــو 146.5 مليـــار ريـــال، 
يمثل حوالــي 15.0 في المئــــــة من إجمالي النفقات 
المعتمـــدة بالميزانيـــة، وبارتفاع نســـبته 21.7 في 
المئة عما تـــم تخصيصه في ميزانية العام الســـابق.

قطاع الخدمات البلدية: 

بلغ ما تـــم تخصيصه لقطـــاع الخدمـــات البلدية، 
والقرويـــة،  البلديـــة  الشـــؤون  وزارة  وتشـــمل 
واألمانـــات والبلديـــات نحـــو 53.4 مليـــار ريـــال، 
أي حوالـــي 5.5 فـــي المئة مـــن إجمالـــي النفقات 
المعتمـــدة بالميزانيـــة، وبارتفـــاع نســـبته 11.4 
فـــي المئة عمـــا تم تخصيصـــه في ميزانيـــة العام 

المالـــي 2017م.

القطاع العسكري: 

بلـــغ المخصص للقطاع العســـكري نحـــو 210.0 
مليـــار ريال، يمثل ما نســـبته 21.5 فـــي المئة من 
إجمالـــي النفقـــات المعتمدة بالميزانيـــة، وبارتفاع 
 نســـبته 10.0 فـــي المئـــة عـــن ميزانيـــة العـــام 

المالي السابق.

قطاع التعليم: 

ُخصـــص لقطـــاع التعليـــم حوالـــي 192.4 مليـــار 
ريـــال، يمثـــل حوالـــي 19.7 في المئة مـــن إجمالي 
بالميزانيـــة خال عام 2018م،  النفقات المعتمدة 
وبانخفـــاض نســـبته 4.0 فـــي المئة عـــن ميزانية 

الســـابق. المالي  العام 
قطاع التجهيزات األساسية والنقل: 

 بلـــغ المخصـــص لقطـــاع التجهيزات األساســـية 
والنقـــل نحـــو 54.2 مليار ريـــال، يمثل ما نســـبته 
5.5 فـــي المئـــة من إجمالـــي النفقـــات المعتمدة 
بالميزانيـــة، وبارتفـــاع نســـبته 3.8 فـــي المئة عن 

الســـابق. المالي  العـــام  ميزانية 

قطاعات أخرى: 

 بلغ المخصـــص لقطاع اإلدارة العامـــة نحو 26.2 
مليـــار ريـــال، يمثـــل مـــا نســـبته 2.7 فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي النفقـــات المعتمـــدة بالميزانيـــة، 
وبانخفـــاض نســـبته 1.9 فـــي المئة عـــن ميزانية 

العـــام المالي الســـابق.

بلـــغ المخصص لقطـــاع المـــوارد االقتصادية نحو 
105.3 مليـــار ريـــال، يمثـــل نحو 10.8 فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي النفقـــات المعتمـــدة بالميزانيـــة، 
تـــم  المئـــة عمـــا  فـــي  وبارتفـــاع نســـبته 122.8 

تخصيصه فـــي ميزانيـــة العـــام المالـــي 2017م.
وبلـــغ المخصـــص لوحـــدة البرامـــج العامـــة نحو 
89.2 مليـــار ريال، يمثـــل نحو 9.1 فـــي المئة من 
إجمالي النفقات المعتمـــدة بالميزانية، وبانخفاض 
نســـبته 17.1 فـــي المئـــة عمـــا تـــم تخصيصه في 

ميزانيـــة العام المالي الســـابق.

اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام 
المالي )2017م(

المالـــي  للعـــام  الفعليـــة  اإليـــرادات  ســـجلت 
1439/1438 هــــ )2017م( ارتفاعاً نســـبته 33.1 
في المئـــة، مقارنـــة بانخفـــاض نســـبته 15.2 في 
المئة في العام الســـابق لتصل إلـــى 691.5 مليار 
ريـــال، أي ما نســـبته 26.9 فـــي المئة مـــن الناتج 
 المحلـــي اإلجمالـــي، وحققـــت انخفـــاض نســـبته

 0.1 فـــي المئـــة عن تقديـــرات الميزانيـــة )جدول 
10-3 و جـــدول 10-4 و رســـم بياني 2-10(. 

رسم بياني رقم 1-10: 
توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي 

1439/ 1440هـ )2018م(  
حسب القطاعات الرئيسة

%2.7   اإلدارة العامة  
%21.5   القطاع العسكري 
%10.3   قطاع األمن والمناطق اإلدارية 

%5.5   الخدمات البلدية 
%19.7   التعليم 
%15.0   الصحة والتنمية االجتماعية 
%10.8   الموارد االقتصادية 
%5.5   التجهيزات األساسية والنقل 
%9.1   وحدة البرامج العامة 

1440/1439هـ )2018م(1439/1438هـ )2017م(

المبــلغ
النصيب 

المبـــلغ التغير ٪المـئوي ٪
النصيب 

التغير ٪المـئوي ٪

1.9-6.126,2022.7-26,7163.0اإلدارة العامة 

190,85421.46.6210,00021.510.0القطاع العسكري

5.6100,76410.34.2-96,68710.9قطاع األمن والمناطق اإلدارية

47,9425.438.253,4105.511.4الخدمات البلدية

4.0-3.3192,36119.7-200,32922.5التعليم

3.5146,54915.021.7-120,42013.5الصحة والتنمية االجتماعية

47,2615.328.4105,30910.8122.8الموارد االقتصادية

52,1645.969.254,1665.53.8التجهيزات األساسية والنقل

17.1-107,62712.112.489,2399.1وحدة البرامج العامة

890,000100.06.0978,000100.09.9المجموع

جدول رقم 2-10: 
توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة )حسب القطاعات الرئيسة( 

)مليون ريال(

المصدر:�وزارة�المالية.
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1439/1438هـ )2017م(

الميزانية 
التقديرية

الميزانية 
الفعلية

الفرق 
المطلق

نسبة 
الفرق إلى 

المقدر%

0.1-495-692,000691,505إجمالي اإليرادات

9.2-44,100-480,000435,900اإليرادات النفطية

212,000255,60543,60520.6اإليرادات غير النفطية

716,000722,2086,2080.9 المصروفات

412,000420,1028,1022.0تعويضات العاملين

11.0-16,880-153,000136,120استخدام السلع والخدمات

 الفائدة
9,0009,031310.3)نفقات التمويل(

26.9-1,885-7,0005,115اإلعانات

3,0006,4063,406113.5منح

37,00047,54710,54728.5المنافع االجتماعية

95,00097,8872,8873.0نفقات أخرى

174,000207,79133,79119.4صافي األصول غير المالية المكتسبة

890,000929,99939,9994.5اجمالي المصروفات

جدول رقم 3-10: 
إجمالي اإليرادات والمصروفات الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة 

)مليون ريال(

المصدر:�وزارة�المالية.

رسم بياني رقم 2-10: 
الميزانية التقديرية والفعلية للعام 

المالي  1438/ 1439هـ )2017م(

إجمالي 
المصروفات

إجمالي 
اإليرادات

الفائض/
العجز

ل
ريا

ار 
لي

م   أرقام فعلية

  تقديرات الميزانية     

1100
900
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-100
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69
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93
0
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8

-2
38

-1
95

1439/1438هـ )2017م(1438/1437هـ )2016م(1436/1435هـ )2015م(

التغير ٪القيمة

النسبة إلى 
 الناتج المحلي 

التغير ٪القيمةاإلجمالي*

النسبة إلى 
الناتج المحلي 

التغير ٪القيمةاإلجمالي*

النسبة إلى 
الناتج المحلي 

اإلجمالي*

15.221.5691,50533.126.9-41.125.0519,448-612,693إجمالي اإليرادات

17.134.3929,99912.036.1-12.240.8830,513-1,001,292إجمالي المصروفات

9.3-23.3-238,494-12.9-20.0-311,065-15.8-388,599286.8-الفائض / العجز

جدول رقم 4-10: 
اإليرادات والمصروفات الفعلية

)مليون ريال(

* تشمل رسوم االستيراد ) باألسعار الجارية (.

المصدر:�وزارة�المالية.�

مقارنة  النفطيـــة  الفعليـــة  اإليـــرادات  وســـجلت 
بالمقـــدرة انخفاضاً نســـبته 9.2 فـــي المئة لتصل 
إلـــى نحـــو 435.9 مليار ريـــال خال عـــام 2017م. 
وســـجلت اإليرادات الفعلية غيـــر النفطية مقارنة 
بالمقـــدرة ارتفاعاً نســـبته 20.6 فـــي المئة لتصل 

إلـــى 255.6 مليـــار ريال خال عـــام2017م.

وبلـــغ إجمالي المصروفـــات الفعلية للعـــام المالي 
2017م نحـــو 929.9 مليـــار ريـــال أي ما نســـبته 
36.1 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، 
بارتفـــاع  قدره )40 مليـــار ريال( أو ما نســـبته 4.5 
في المئة عـــن تقديرات الميزانيـــة. وارتفع إجمالي 
المصروفات الفعلية بنســـبة بلغـــت 12 في المئة 

عـــن مصروفات العام الســـابق.

لتعويضـــات  الفعليـــة  المصروفـــات  وســـجلت 
العامليـــن مقارنـــة بالمقـــدرة ارتفاعاً نســـبته 2.0  
فـــي المئـــة لتصـــل إلـــى 420.1 مليـــار ريـــال في 
الفعليـــة  عـــام 2017م. وســـجلت المصروفـــات 
للســـلع  والخدمـــات مقارنـــة بالمقـــدرة انخفاضاً 
نســـبته 11.0 فـــي المئـــة لتبلـــغ 136.1 مليـــار 
ريـــال. وارتفعـــت المصروفـــات الفعليـــة لنفقات 
التمويـــل مقارنة بالمقـــدرة بنســـبة 0.3 في المئة 
لتصـــل إلى 9.0 مليار ريال. وســـجلت المصروفات 
انخفاضـــاً  بالمقـــدرة  الفعليـــة لإلعانـــات مقارنـــة 
بنســـبة 26.9 فـــي المئـــة لتصـــل إلـــى 5.1 مليار 
ريـــال. وارتفعـــت المصروفـــات الفعليـــة للمنـــح 
مقارنـــة بالمقدرة بنســـبة 113.5 فـــي المئة لتبلغ 
6.4 مليار ريـــال. وارتفعت  المصروفـــات الفعلية 

 للمنافـــع االجتماعيـــة مقارنـــة بالمقدرة بنســـبة 
28.5 في المئة لتبلغ 47.5 مليار ريال. وســـجلت 
األخـــرى مقارنة  للنفقات  الفعليـــة  المصروفـــات 
بالمقـــدرة ارتفاعاً نســـبته 3 في المئـــة لتصل إلى 

97.9 مليـــار ريال.

نسبة عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي

تشـــير بيانات العـــام المالـــي 2017م إلـــى أن عجز 
الميزانيـــة العامـــة للدولة بلـــغ 238.5 مليار ريال، 
مشـــكاً نســـبة 9.3 في المئـــة من الناتـــج المحلي 
اإلجمالي، مقارنة بعجز مقـــداره 311.1 مليار ريال 
وما نســـبته 12.9 فـــي المئة مـــن الناتـــج المحلي 

اإلجمالـــي في العام الســـابق )جـــدول 4-10(.
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برامج القروض واإلعانات المحلية 
 أوالً: القروض المحلية

 بلـــغ إجمالـــي المنصـــرف الفعلـــي مـــن برامج 
القـــروض المحليـــة خـــال عـــام 2017م نحـــو 
547.8 مليـــون ريـــال منخفضـــاً بنســـبة 30.5 
فـــي المئة عـــن العـــام الســـابق. في حيـــن بلغ 
المســـدد من القـــروض حوالـــي 226.3 مليون 
ريـــال محققـــاً ارتفاعاً نســـبته 16.1 فـــي المئة 
المالـــي  العـــام  العـــام الســـابق. وخـــال  عـــن 
 10 اعتمـــاد  تـــم  )2017م(  1439/1438هــــ 
قروض )خمســـة قروض في المشـــاريع الصحية 
وأربعـــة قـــروض فـــي المشـــروعات الفندقيـــة 

والســـياحية، وقـــرض واحـــد فـــي المشـــاريع 
و)6-10(.   )5-10( الجـــدوالن  التعليميـــة( 

ثانيًا: اإلعانات المحلية

بلـــغ مجمـــوع اإلعانـــات المصروفـــة خـــال العام 
المالـــي 1439/1438 هــــ )2017م( حوالـــي 3.3 
مليـــار ريـــال موزعـــة علـــى النحـــو التالـــي: إعانة 
األعـــاف بحوالـــي 2.7 مليـــار ريـــال، وإعانة حليب 
األطفـــال بنحو 251 مليـــون ريال، وإعانـــة مكتبة 
الملـــك عبـــد العزيـــز بحوالـــي 73 مليـــون ريال، 
وإعانـــة مركز الملـــك عبد العزيز للحـــوار الوطني 
بمبلـــغ 43 مليون ريال، وإعانـــة المدارس األهلية 

مشاريع تم توقيع عقودها

مشاريع تمت الموافقة عليها في 201620172017

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعددنوع القرض*

234,218457,213------المشروعات الفندقية والسياحية

5731,902------5416,611المشاريع الصحية

13243,713221,814128,813المشاريع التعليمية

18660,324456,03210817,928اإلجمالي

جدول رقم 6-10: 
 القروض المقدمة لكل مجال خالل عامي 2016-2017م

 )مليون ريال(

المصدر:�وزارة�المالية.��

التغير 20162017%

 إجمالي المنصرف الفعلي 
30.5-547٫762 *787٫937من القروض

194٫873226٫34216.1إجمالي المسدد من القروض

جدول رقم  5-10: 
األرصدة القائمة لربنامج القروض المحلية

)مليون ريال( 

المصدر:�وزارة�المالية.

*منها مبلغ مقداره 4.6 مليون ريال لم يستلم من قبل المقترض.

بنحـــو 14 مليـــون ريـــال، وإعانة نادي الفروســـية 
بنحـــو 135 مليـــون ريال.

الدين العام 
ســـجل رصيد الدين العـــام ارتفاعاً نســـبته 40 في 
المئة فـــي نهايـــة العـــام المالـــي 1439/1438هـ 
)2017م( ليبلـــغ نحو 443.3 مليـــار ريال ويمثل ما 
نســـبة 17.2 في المئة من الناتـــج المحلي اإلجمالي 
مقارنـــة بنهايـــة العـــام الســـابق 1438/1437هـ 
)2016م( البالـــغ نحـــو 316.6 مليار ريـــال ويمثل 
مـــا نســـبته 13.1 فـــي المئة مـــن الناتـــج المحلي 

.)7-10 )جـــدول  اإلجمالي 

المسددالمقترض
 حجم الدين العام القائم 

في نهاية العام

التغير ٪

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
)باألسعار 

الجارية(

نسبة الدين 
العام 

إلى الناتج 
المحلي 

اإلجمالي ٪ العام المالي

الدين 
الداخلي

الدين 
الخارجي

الدين 
الداخلي

الدين 
الخارجي

الدين 
الداخلي

الدين 
الخارجي

إجمالي 
الدين
العام

28.32,799,9272.1-60,118---60,118---23,730------1435/1434هـ )2013(

26.42,836,3141.6-44,260---44,260---15,858.0------1436/1435 هـ )2014(

142,260221.42,453,5125.8---142,260---------1437/143698,000 هـ )2015(

213,455103125316,580122.52,418,50813.1---1438/143797,02010312525,825.0 هـ )2016(

259,502183,750443,25240.02,575,26917.2---1439/143858,45580,62512,408 هـ )2017(*

جدول رقم 7-10: 
الدين العام

)مليون ريال(

* بيانات أولية.

المصدر:�وزارة�المالية.�

*منها مبلغ مقداره 4.6 مليون ريال لم يستلم من قبل المقترض.



الحسابات 11
القومية 
والتنمية 
القطاعية
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الحسابات
القومية 
والتنمية 
القطاعية

مقابـــل انكمـــاش مقـــداره 1.43 في المئـــة العام 
الســـابق. وُيعزى ذلك بشـــكل رئيس إلـــى االرتفاع 
في نســـبة نمـــو القطـــاع النفطـــي والتـــي بلغت 
23.08 فـــي المئـــة، مقابل انخفاض نســـبته 9.73 
فـــي المئة في العام الســـابق. وســـجل القطاع غير 
النفطـــي نموًا بلـــغ 1.21 في المئـــة، مقارنة بنمو 
نســـبته 1.66 في المئـــة في العام الســـابق، حيث 
بلغ معدل نمو القطاع الخـــاص غير النفطي 1.26 
في المئـــة، مقارنة بنمو نســـبته 1.15 فـــي المئة 
في العام الســـابق، كمـــا بلغ معدل نمـــو القطاع 
الحكومـــي غيـــر النفطـــي 1.12 في المئـــة مقارنة 
 بنمو نســـبته 2.76 فـــي المئة في العام الســـابق.

وســـاهم القطـــاع الخـــاص غيـــر النفطـــي بنســـبة 
39.45 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
باألســـعار الثابتـــة فـــي عـــام 2017م مقابل نســـبة 
38.65 فـــي المئة في العام الســـابق، وفـــي المقابل 
ســـاهم القطـــاع الحكومـــي غيـــر النفطي بنســـبة 
16.82 فـــي المئة مقابل 16.55 فـــي المئة في العام 
الســـابق. وســـاهم القطاع النفطي بنسبة 43.0 في 
المئة فـــي عام 2017م، مقابـــل 43.99 في المئة في 
العام الســـابق. وســـجل معامل االنكماش الضمني 
للقطاع غير النفطـــي ارتفاعاً متباطئاً نســـبته 0.16 

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2017م 
ســـجل الناتـــج المحلي اإلجمالـــي باألســـعار الثابتة 
االســـتيراد(  رســـوم  )يشـــمل   )100  = )2010م 
انكماشـــاً نســـبته 0.86 في المئة لعـــام 2017م، 
مقابـــل نمـــو نســـبته 1.67 فـــي المئة فـــي العام 
الســـابق. وُيعزى ذلك لتســـجيل القطـــاع النفطي 
انكماشـــاً نســـبته 3.09 فـــي المئـــة، مقابـــل نمو 
نســـبته 3.60 في المئة فـــي العام الســـابق. بينما 
ســـجل القطاع غيـــر النفطـــي تحســـناً ملحوظاً، 
حيث ســـجل نموًا نســـبته 1.05 في المئة، مقابل 
نمـــو نســـبته 0.23 في المئـــة في العام الســـابق. 
وســـجل القطاع الخاص غير النفطي نموًا نســـبته 
1.20 فـــي المئة، مقارنـــة بنمو نســـبته 0.07 في 
المئـــة في العـــام الســـابق. كمـــا ســـجل القطاع 
الحكومـــي غيـــر النفطـــي نمـــوًا نســـبته 0.70 في 
المئـــة، مقابل نمو نســـبته 0.58 فـــي المئة العام 
الســـابق )جـــدول 11-1(. من ناحية أخرى تشـــير 
األرقـــام األوليـــة إلـــى أن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
باألســـعار الجارية )يشمل رســـوم االستيراد( شهد 
ارتفاعـــاً بنســـبة 6.48 في المئة في عـــام 2017م، 
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فـــي المئة فـــي عـــام 2017م، مقابل ارتفاع نســـبته 
 1.43 فـــي المئة في العام الســـابق )جـــدول 1-11(.

اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  توزيـــع  مـــن  ويتضـــح   
باألســـعار الثابتة )2010م = 100( حســـب األنشطة 
االقتصاديـــة الرئيســـة أن أغلب أنشـــطة االقتصاد 
قـــد حققـــت نمـــوًا فـــي عـــام 2017م وبمعـــدالت 
المـــال  خدمـــات  نشـــاط  ســـجل  فقـــد  متفاوتـــة. 
والتأميـــن والعقارات وخدمات األعمال نموًا نســـبته 
4.08 فـــي المئة، مقابل نمو نســـبته 2.73 في المئة 
في العام الســـابق. وســـجل نشـــاط النقل والتخزين 

واالتصـــاالت نمـــوًا نســـبته 2.24 في المئـــة، مقابل 
نمـــو نســـبته 2.73 فـــي المئة فـــي العام الســـابق. 
وســـجل نشـــاط الصناعات التحويلية )تشمل تكرير 
النفط( نمـــوًا نســـبته 1.30 في المئـــة، مقابل نمو 
نســـبته 3.20 في المئـــة في العام الســـابق. وكذلك 
حقـــق نشـــاط المرافـــق العامـــة )الكهربـــاء والغاز 
والماء( نمـــوًا نســـبته 1.32 في المئـــة، مقابل نمو 
نســـبته 2.31 فـــي المئـــة في العـــام الســـابق. كما 
ســـجل نشـــاط تجارة الجملـــة والتجزئـــة والمطاعم 
والفنـــادق نمـــوًا نســـبته 0.57 فـــي المئـــة، مقابل 
انخفاض نســـبته 1.58 في المئة في العام الســـابق. 

وفـــي المقابـــل ســـجل نشـــاط التعديـــن والتحجير 
انخفاضـــاً نســـبته 3.50 فـــي المئـــة، مقابـــل نمـــو 
نســـبته 2.78 في المئة في العام الســـابق. وســـجل 
نشـــاط التشـــييد والبناء انخفاضاً نســـبته 3.25 في 
المئـــة، مقابل انخفاض نســـبته 3.18 فـــي المئة في 

رقـــم 2-11(. )جدول  الســـابق.  العام 

جدول رقم 1-11: 
الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات

)مليون ريال(      
2016*2017

النصيب المئوينسبة النمو ٪القيمةالنصيب المئوينسبة النمو ٪القيمة

الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

9.7324.62732,90823.0828.46-1595,494- قطاع النفط

21,797,1531.6674.311,818,9831.2170.63- القطاع غير النفطي

1,227,5341.1550.761,242,9701.2648.27 أ-  القطاع الخاص

569,6192.7623.55576,0131.1222.37ب- القطاع الحكومي

1.4498.932,551,8916.6699.09-2,392,646الناتج المحلي اإلجمالي

9.600.91-0.511.0723,378-325,862- رسوم االستيراد

 إجمالي الناتج المحلي 
بما في ذلك رسوم االستيراد

2,418,508-1.43100.002,575,2696.48100.00

  الناتج المحلي اإلجمالي باألسـعار الثـابتة  )2010م=100(  

3.0943.00-11,138,2993.6043.991,103,168- قطاع النفط

21,428,6290.2355.211,443,6661.0556.27- القطاع غير النفطي

1,000,2270.0738.651,012,2491.2039.45 أ-  القطاع الخاص

428,4020.5816.55431,4170.7016.82ب- القطاع الحكومي

0.7899.27-2,566,9281.7099.202,546,834الناتج المحلي اإلجمالي

9.950.73-1.400.8018,757-320,830- رسوم االستيراد

 إجمالي الناتج المحلي 
بما في ذلك رسوم االستيراد

2,587,7581.671002,565,591-0.86100

معامل االنكماش الضمني )2010م=100(

 3.05100.47.40-93.5الناتج المحلي اإلجمالي

12.8766.427.00-152.3- قطاع النفط

 2125.81.43126.00.16- القطاع غير النفطي

 *  بيانات أولية. 

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��
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مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي

بلغـــت نســـبة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص غير 
النفطـــي في الناتـــج المحلـــي اإلجمالي باألســـعار 
الجارية )ال يشـــمل رسوم االســـتيراد( نحو 48.27 
في المئـــة خـــال عـــام 2017م، مقابـــل  50.76 
فـــي المئة فـــي العام الســـابق. وبلغ معـــدل نمو 
القطـــاع الخـــاص غير النفطـــي باألســـعار الجارية 
نحـــو 1.26 في المئة خـــال عـــام 2017م، مقابل 
نمـــو نســـبته 1.15 في المئـــة في العام الســـابق 

)جدول رقـــم 11-3 ورســـم بياني رقـــم 1-11(.

مساهمة القطاع الحكومي في الناتج 
المحلي اإلجمالي

بلغـــت نســـبة مســـاهمة القطـــاع الحكومـــي في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجاريـــة )ال 
يشـــمل رســـوم االســـتيراد( 22.37 في المئة في 
عـــام 2017م، مقابـــل 23.55 في المئـــة في العام 
الســـابق، وبلغت نســـبة نمـــو القطـــاع الحكومي 
فـــي عـــام  المئـــة  فـــي  الجاريـــة 1.12  باألســـعار 
2017م، مقابـــل نمو نســـبته 2.76 فـــي المئة في 
العـــام الســـابق )جدول رقـــم 11-3 ورســـم بياني 

رقـــم 1-11(.

الناتج المحلي  
القطاع الحكوميالقطاع الخاصاإلجمالي*

)مليون ريال()مليون ريال(السنة 
النصيب 

)مليون ريال(التغير٪المئوي٪
النصيب 

التغير %المئوي٪

20142,812,7941,149,63640.539.39465,74516.426.58

20152,427,5171,213,54249.465.56554,30522.5919.01

20162,392,6461,227,53450.761.15569,61923.552.76

**20172,551,8911,242,97048.271.26576,01322.371.12

جدول رقم 3-11: 
مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(       

*  ال يشمل رسوم االستيراد. 
** بيانات أولية.

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�

 رسم بياني رقم 1-11: 
نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية 

في الناتج المحلي االجمالي 
باألسعار الجارية لعام 2017م

28.7   القطاع النفطي 
48.7   القطاع الخاص 
22.6   القطاع الحكومي 

جدول رقم 2-11: 
الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

)مليون ريال(

20142015

20162017*

القيمة
النصيب 

المئوي٪
نسبة 

القيمةالنمو ٪
النصيب 

المئوي٪
نسبة 

النمو ٪

3.50-1972,7291,018,4851,046,78540.782.781,010,10439.37- التعدين والتحجير

2279,987298,442307,98711.903.20311,98212.161.30- الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النفط(

331,28232,92833,6881.302.3134,1321.331.32- المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء(

3.25-3.18117,2594.57-4120,213125,184121,2034.68- التشييد والبناء

1.58229,3788.940.57-5225,420231,744228,0748.81- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

6136,602144,519148,4675.742.73151,7895.922.24- النقل والتخزين واالتصاالت 

7225,598230,836237,1439.162.73246,8189.624.08- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال 

0.78-2,424,8732,524,1112,566,928100.001.702,546,834100.00الناتج المحلي اإلجمالي**

* بيانات أولية.
 **  ال يشمل رسوم االستيراد.

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�
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مســـاهمة القطاع النفطـــي في الناتج 
اإلجمالي المحلي 

بلغـــت نســـبة مســـاهمة القطـــاع النفطـــي في 
الجاريـــة  باألســـعار  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 
)اليشـــمل رســـوم االســـتيراد( 28.46 في المئة 
في عام 2017م، مقابل مســـاهمة نسبتها 24.62 
في المئـــة في العـــام الســـابق، وســـجل القطاع 
النفطي باألســـعار الجاريـــة نموًا نســـبته  23.08 
فـــي المئـــة فـــي عـــام 2017م، مقابـــل انخفاض 
نســـبته 9.73 في المئة في العام الســـابق )جدول 

رقـــم 11-4 ورســـم بياني رقـــم 1-11(.

مســـاهمة نشـــاط الخدمات فـــي الناتج 
اإلجمالي المحلـــي 

 بلغت مســـاهمة نشـــاط الخدمات )تشـــمل تجارة 
والنقل  والفنـــادق،  والمطاعـــم  والتجزئة  الجملـــة 
والتخزيـــن واالتصـــاالت، وخدمات المـــال والتأمين 
والعقـــارات وخدمات األعمال، وخدمـــات اجتماعية 
الحكوميـــة،  الخدمـــات  ومنتجـــي  وشـــخصية، 
مخصومـــاً منها الخدمـــات المصرفية المحتســـبة( 
فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجارية ما 
نســـبته 52.04 فـــي المئة في عـــام 2017م، مقابل 
مســـاهمة نســـبتها 54.60 فـــي المئـــة فـــي العام 

الســـابق. وبلغت نســـبة نمو هذا النشاط باألسعار 
الجاريـــة 1.65 فـــي المئة فـــي عـــام 2017م، مقابل 
نمـــو نســـبته 2.50 فـــي المئة فـــي العام الســـابق 

)جدول رقـــم 11-4 ورســـم بياني رقـــم 2-11(.

والتحجـــري  التعديـــن  نشـــاط  مســـاهمة 
اإلجمالـــي المحلـــي  الناتـــج  فـــي 

بلغـــت مســـاهمة نشـــاط التعديـــن والتحجيـــر 
)يشـــمل الزيت الخام والغاز الطبيعـــي( في الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجارية )ال يشـــمل 
رســـوم االســـتيراد( ما نســـبته 25.43 في المئة 

جدول رقم 4-11: 
مساهمة القطاع النفطي ونشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(

الناتج المحلي  
نشاط الخدماتالقطاع النفطياإلجمالي*

التغير %النصيب المئوي٪)مليون ريال(التغير %النصيب المئوي٪)مليون ريال()مليون ريال(السنة 

20142812794119741442.22-7.23114958640.878.10

2015242751765967026.89-44.91127455752.5010.87

2016239264659549424.62-9.73130640954.602.50

**2017255189173290828.4623.08132794652.041.65

*  ال يشمل رسوم االستيراد
** بيانات أولية.

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�

 رسم بياني رقم 2-11: 
األنشطة المساهمة  في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 2017م

2.54   النشاط الزراعي 
51.57   نشاط الخدمات 
12.87   النشاط الصناعي 
6.00   نشاط التشييد والبناء 
25.43   نشاط التعدين والتحجير 
1.58   نشاط الكهرباء والغاز والماء 
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فـــي عـــام 2017م، مقابـــل 22.06 فـــي المئة في 
العام الســـابق. وسجل نشـــاط التعدين والتحجير 
باألســـعار الجارية نمـــوًا نســـبته 22.72 في المئة 
فـــي عـــام 2017م، مقابـــل تراجع نســـبته 11.14 
في المئة فـــي العام الســـابق )جـــدول رقم 5-11 

ورســـم بياني رقـــم 2-11(.

مساهمة النشاط الصناعي في الناتج 
المحلي اإلجمالي

ســـجلت نســـبة مســـاهمة النشـــاط الصناعـــي 
)يشـــمل تكريـــر النفـــط( فـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي باألســـعار الجاريـــة )ال يشـــمل رســـوم 
االســـتيراد( في عام 2017م تراجعـــاً طفيفاً لتبلغ  
12.87 فـــي المئـــة، مقابـــل 12.91 فـــي المئـــة 
في العـــام الســـابق. وســـجل النشـــاط الصناعي 
باألســـعار الجارية ارتفاعاً نســـبته 6.16 في المئة 
فـــي عـــام 2017م، مقابـــل ارتفاع بنســـبة 0.30 

في المئـــة في العام الســـابق )جـــدول رقم 5-11 
ورســـم بياني رقـــم 2-11(.

مســـاهمة األنشـــطة الرئيســـة األخـــرى 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي

بلغت نســـبة مســـاهمة النشـــاط الزراعي )يشمل 
الزراعـــة، والغابـــات، وصيد األســـماك( فـــي الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجاريـــة )ال يشـــمل 
رســـوم االســـتيراد( في عام 2017م حوالي 2.54 في 
المئـــة مقابـــل 2.69 في المئـــة في العام الســـابق. 
وبلغت نســـبة النمو في النشـــاط الزراعي باألسعار 
الجاريـــة 0.52 فـــي المئة فـــي عـــام 2017م، مقابل 
نمـــو نســـبته 1.07 فـــي المئة فـــي العام الســـابق 

)جـــدول رقم 11-6 ورســـم بياني رقـــم 2-11(.

وبلغت نســـبة مســـاهمة نشاط التشـــييد والبناء 
في الناتـــج المحلي اإلجمالـــي باألســـعار الجارية )ال 

جدول رقم 5-11: 
مساهمة نشاط التعدين والتحجري والنشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(       

جدول رقم 6-11: 
مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 

)مليون ريال(        
 

الناتج المحلي  
النشاط الصناعي (3(نشاط التعدين والتحجير (2(اإلجمالي(1(

التغير %النصيب المئوي٪)مليون ريال(التغير %النصيب المئوي٪)مليون ريال()مليون ريال(السنة

20142812794113005439.84-8.3430618910.8010.11

2015242751760050824.48-46.8631121512.681.64

2016239264653363622.06-11.1431216012.910.30

 )4)2017255189165489225.4322.7233137612.876.16

السنة
الناتج المحلي

اإلجمالي*
النشاط

الزراعي**
النصيب 

التغير %المئوي٪
نشاط التشييد 

والبناء
النصيب 

التغير %المئوي٪
نشاط الكهرباء
والغاز والماء

النصيب 
التغير %المئوي٪

20142812794631642.234.571529655.3913.65324791.156.06

20152427517642672.621.751629756.646.54360671.4711.05

20162392646649522.691.071595756.60-2.09383951.596.46

***20172551891652902.540.521545926.00-3.12406211.585.80

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��

)1(  ال يشمل رسوم االستيراد.
)2(    يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.                 

)3(   يشمل تكرير النفط. 
)4(  بيانات أولية. 

   *    ال يشمل رسوم االستيراد.        
 ** يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.

 ***  بيانات أولية.  

�� �المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.�
   

  

يشـــمل رســـوم االســـتيراد( مـــا نســـبته 6.0 في 
المئة فـــي عام 2017م، مقابـــل 6.60 في المئة في 
العام الســـابق. وســـجل نشـــاط التشـــييد والبناء 
انخفاضاً نســـبته 3.12 في المئـــة، مقابل انخفاض 

نســـبته 2.09 فـــي المئة في العام الســـابق.

وبلغت مســـاهمة نشـــاط الكهرباء والغاز والماء 
 فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالـــي باألســـعار الجارية 
)ال يشـــمل رسوم االســـتيراد( مانسبته 1.58 في 
المئـــة في عـــام 2017م، مقابـــل 1.59 في المئة 
في العام الســـابق، وســـجل هذا النشـــاط نموًا 
نســـبته 5.80 في المئة في عـــام 2017م، مقابل 
نمو نســـبته 6.46 فـــي المئة في العام الســـابق 

بياني 2-11(. )جدول 11-6 ورســـم 
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متوسط دخل الفرد
تشـــير األرقـــام األولية إلـــى ارتفاع متوســـط نصيب 
دخل الفرد مـــن الناتج المحلي اإلجمالي )باألســـعار 
الجاريـــة( فـــي المملكـــة في عـــام 2017م بنســـبة 
3.79 فـــي المئة ليبلـــغ نحو 78,965 ريـــاالً، مقابل 
انخفاض نســـبته 4.21 في المئة في العام الســـابق  
الذي بلـــغ نحو 76,083 ريال )جـــدول رقم 11 –7(.

اإلنفـــاق على الناتـــج المحلي اإلجمالي 
لعام 2017م

تشـــير األرقـــام األولية إلـــى ارتفـــاع اإلنفـــاق على 
الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشـــترين باألســـعار 
الجارية )تشـــمل رسوم االســـتيراد ( بنسبة 6.48 
في المئـــة في عـــام 2017م ليبلغ نحـــو 2,575.3 
مليار ريـــال، مقابـــل انخفـــاٍض نســـبته 1.43 في 
المئة في العام الســـابق. وُيعـــزى ذلك إلى تحقيق 
فائض فـــي صافي صادرات الســـلع والخدمات بنحو  
161,719 مليـــار ريال فـــي عام 2017م. وســـجل 

االســـتهاك النهائي للقطاع الخاص ارتفاعاً نســـبته 
2.72 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2017م ليبلـــغ نحـــو 
1٫063.6 مليـــار ريـــال، مقابل نمو نســـبته  4.72 
فـــي المئة فـــي العـــام الســـابق، وارتفـــع إجمالي 
االســـتهاك النهائـــي للقطـــاع الحكومـــي بنســـبة 
1.02 فـــي المئـــة إلـــى نحـــو 631 مليار ريـــال في 
عام 2017م مقارنة باســـتهاك بلـــغ 624.6 مليار 
ريال فـــي عـــام 2016م. كمـــا بلغ نصيـــب إجمالي 
االســـتهاك النهائي 65.80 في المئـــة من اإلنفاق 
على الناتـــج المحلي اإلجمالي باألســـعار الجارية في 
عـــام 2017م، مقارنـــًة بنصيب نســـبته 68.64 في 

2016م. عـــام  خال  المئة 

 وانخفـــض إجمالـــي تكوين رأس المال )يشـــمل 
التغير فـــي المخزون( مـــن 748.1 مليـــار ريال 
فـــي عام 2016م إلـــى 718.9 مليار ريـــال في عام 
2017م، أي بانخفـــاض نســـبته 3.90 في المئة. 

)جدول رقم 11-8 ورســـم بيانـــي رقم 3-11(.

جدول رقم 7-11: 
 متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي االجمالي

جدول رقم 8-11: 
اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشرتي�ن )باألسعار الجارية( 

)مليون ريال(

التغير 201420152016
%

التغير2017*
%

 الناتج المحلي اإلجمالي** 
)باألسعار الجارية( )مليون ريال(

2٫836٫3142٫453٫5122٫418٫508-1.432٫575٫2696.48

30.0030.8931.792.9032.612.60عدد السكان )مليون نسمة(

 متوسط دخل الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي )ريال(

94,55379,42576,083-4.2178,9653.79

201420152016)1( 2017

القيمة 

النصيب
المئوي 

٪
التغير

القيمة  ٪

النصيب
المئوي 

٪
التغير

القيمة ٪

النصيب
المئوي 

٪
التغير

القيمة ٪

النصيب
المئوي 

٪
التغير

٪ 

 إجمالي االستهالك
3.761٫694٫62265.802.08-1٫649٫01358.1412.391٫724٫94670.314.601٫660٫08968.64النهائي

15.15630٫97824.501.02-0.41624٫63225.83-739٫15626.0617.60736٫13930.00االستهالك الحكومي

909٫85732.088.48988٫80740.308.681٫035٫45742.814.721٫063٫64441.302.72االستهالك الخاص

 إجمالي تكوين 
3.90-13.20718٫92827.92-815٫45728.7510.03861٫85735.135.69748٫10830.93رأس المال )2(

صافي صادرات 
161٫7196.281٫468.27---10٫3120.43---5.43-133٫291-37.14-371٫84413.11السلع والخدمات)3(

اإلنفاق  على الناتج 
1.432٫575٫269100.006.48-13.502٫418٫508100.00-2٫836٫314100.001.302٫453٫512100.00المحلي اإلجمالي

*       بيانات أولية. 
**     يشمل رسوم االستيراد.  

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��

  )1(  بيانات أولية.  
 )2(  يشمل التغير في المخزون. 

 )3( صافي صادرات السلع والخدمات =  إجمالي صادرات السلع والخدمات -  إجمالي واردات السلع والخدمات. 

�المصدر:�الهيئة�العامة�لإلحصاء.��
 

رسم بياني رقم 3-11: 
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مؤسسة النقد 
العربي السعودي، 
منجزات�وتطلعات

الصرف  وأسعار  المحلية  األســـعار  استقرار 
للريـــال، وتشـــجيع نمـــو النظـــام المالـــي 
وضمـــان ســـالمته واســـتقراره، ومراقبـــة 
المصـــارف التجاريـــة والمشـــتغلين بأعمال 
مراقبة  وكذلك  عليهما،  واإلشـــراف  الصرافة 
شـــركات التأمين التعاوني وشـــركات المهن 
شـــركات  ومراقبة  بالتأمين،  المتعلقة  الحرة 
التمويـــل والتمويـــل العقـــاري، وشـــركات 
المعلومـــات االئتمانيـــة، وتوفيـــر أنظمـــة 
مدفوعات مبتكـــرة وآمنة، إضافـــة إلى جمع 
وتوفيـــر البيانـــات المالية والنقديـــة وإجراء 
التحليـــالت واألبحـــاث االقتصاديـــة الالزمة.

وتهدف مؤسســـة النقد في المقام األول إلى 
تحقيـــق االســـتقرار النقـــدي والمالي الذي 
يُعزز مـــن النمـــو االقتصادي واســـتدامته، 
وذلـــك من خـــالل التكامل بيـــن أربعة محاور 
رئيســـية، المحـــور األول: سياســـة نقديـــة 
فاعلة تعكـــس كفاءة الـــدور الـــذي تقوم به 
المؤسســـة فـــي اســـتقرار العملـــة وإدارة 
الســـيولة وإدارة احتياطيات الدولة، والمحور 
الثاني: مؤسســـات مالية ناجحـــة )المصارف، 
وشـــركات التأميـــن، وشـــركات التمويـــل(، 
الثالـــث: نظـــم مدفوعـــات مالية  والمحـــور 
متطـــورة، والمحور الرابع: نظـــام معلوماتي 
المعلومات  يوفـــر  ســـليم،  ومالي  ائتمانـــي 
القرارات  اتخـــاذ  التي تســـاعد على  الموثوقة 
التمويليـــة الصحيحة. وتســـعى المؤسســـة 
إلـــى تفعيـــل هـــذه المحـــاور علـــى نحـــو 
االقتصادي،  النشـــاط  متطلبات  مع  يتناسب 
والمالي  النقـــدي  االســـتقرار  تحقيق  ويكفل 
اقتصاٍد  بنـــاء  يســـاهم في  الذي  المنشـــود 
وطنـــٍي واعـــد يُســـهم فـــي تحقيـــق الرؤى 

الوطنية. والتطلعـــات 

الســـعودي  العربي  النقد  مؤسســـة  تعمل 
بهـــا على  المنوطة  المهـــام  علـــى تحقيـــق 
نحـــٍو ينســـجم مـــع متطلبـــات االقتصـــاد 
الوطنـــي ورؤيـــة المملكة 2030، مســـتندًة 
فـــي أعمالهـــا علـــى رؤيـــة واضحـــة لواقع 
ومســـتقبل القطـــاع المالي فـــي المملكة، 
المأمـــول في تعزيـــز االقتصاد. وقد  ودوره 
شـــهد االقتصـــاد الســـعودي خـــالل العام 
المالي 1439/1438هــــ )2017م( العديد من 
التطـــورات علـــى الصعيدين االســـتراتيجي 
التطـــورات  علـــى  عـــالوًة  والتنظيمـــي 
والعالمية.  المحلية  األســـواق  في  المختلفة 
ويتنـــاول هذا الفصل أدوار ومهام مؤسســـة 
المنجزات  أهـــم  يســـتعرض  كمـــا  النقـــد. 
التـــي تحققت خـــالل العـــام 1439/1438هـ 
)2017م( في هذا الصـــدد، إضافة إلى الدور 
الـــذي تلعبه المؤسســـة في تحقيـــق رؤية 
المملكـــة 2030. ويســـتعرض الفصل كذلك 
تقـــوم به المؤسســـة في خدمة  الدور الذي 
المجتمـــع، فيما يســـتعرض الجـــزء األخير 
مـــن الفصـــل أبـــرز التطـــورات فـــي قائمة 

للمؤسســـة.  المالي  المركـــز 

أُنشـــئت مؤسســـة النقد العربي السعودي 
)المصـــرف المركـــزي للمملكـــة العربيـــة 
)1952م(  1372ه  عـــام  فـــي  الســـعودية( 
وأوكل إليهـــا العديـــد مـــن المهـــام بموجب 
عـــدة أنظمـــة وقـــرارات، ومـــن أهـــم هذه 
الحكومة،  مصـــرف  بأعمـــال  القيام  المهـــام 
)الريال  الوطنيـــة  العملـــة  وطبـــع  وســـك 
النقـــد الســـعودي،  الســـعودي(، ودعـــم 
وتوطيـــد وتثبيت قيمتـــه داخليـــاً وخارجياً، 
باإلضافـــة إلـــى تقوية غطـــاء النقـــد، وإدارة 
احتياطيـــات المملكـــة من النقـــد األجنبي، 
على  للمحافظة  النقديـــة  السياســـة  وإدارة 
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1- رؤية المملكة 2030 
شـــهدت السياســـات االقتصاديـــة فـــي المملكـــة 
العربية الســـعودية مؤخراً العديد مـــن التطورات 
التـــي تهـــدف فـــي مجملهـــا إلـــى تعزيـــز البنيـــة 
االقتصاديـــة والتوجه نحـــو اقتصاد يتســـم بالتنوع 
واالســـتدامة. حيث وافق مجلس الـــوزراء الموقر 
فـــي تاريـــخ 18 رجب 1437هــــ الموافـــق 25 أبريل 
2016م على مشـــروع رؤية المملكة 2030، والذي 
يعـــدُّ انطاقًة نحـــو رؤية منافســـة ُتحـــدد المكانة 
التي ســـيصل إليهـــا المجتمـــع الســـعودي وُتنبؤ 
بمســـتقبٍل مشـــرٍق وواعد، كما تعكـــس التوجه 
نحـــو التعامـــل األمثـــل مع مـــورد النفـــط بوصفه 
خطوة جـــادة نحـــو التنـــوع االقتصـــادي والتنمية 
المســـتدامة، مســـتفيدًة بمـــا تنعم بـــه المملكة 
مـــن مكانة دينية واقتصادية وسياســـية وســـمات 
ديُمغرافيـــة متميزة وموقع جغرافي اســـتراتيجي. 

وترتكـــز رؤيـــة المملكـــة 2030 على ثاثـــة محاور 
رئيســـة وهـــي، أوالً: بنـــاء مجتمـــع حيـــوي ينعم 
بجودة الحيـــاة من بيئة صحية وبنيـــة تحتية ونظام 
ثقافي وترفيهـــي متقدم، وثانياً: بنـــاء اقتصاٍد واعد 
يتســـم باالســـتدامة وتنوع اإلنتاج وقادٍر على جذب 
االســـتثمارات النوعية وخلق الفـــرص الوظيفية، 
والتكيـــف والتنافـــس فـــي األســـواق العالميـــة، 
وترتكـــز الرؤيـــة ثالثـــاً علـــى بنـــاء وطـــن طمـــوح 

يشـــترك فيه الوطـــن والمواطن فـــي العطاء. 

إن مؤسســـة النقد العربي الســـعودي مستمرة 
فـــي تحقيـــق األدوار المنوطـــة بهـــا بما ينســـجم 
التنمية وحاجـــة االقتصاد، وذلك  مع متطلبـــات 
مـــن خال عملهـــا الموجـــه نحـــو المحافظة على 
والمســـاهمة في  والمالـــي  النقـــدي  االســـتقرار 
دعـــم النمو االقتصـــادي المســـتدام، حيث تقوم 
المؤسسة بالتنسيق المســـتمر مع الجهات ذات 
العاقة بتحقيـــق رؤية المملكـــة 2030 والبرامج 
التابعة لها، وذلك لبحث ســـبل التعـــاون وتذليل 
العقبـــات المرتبطـــة بمهام وأعمال المؤسســـة، 
االســـتقرار  متطلبـــات  مـــع  يتعـــارض  ال  وبمـــا 

والمالي. النقـــدي 

وتضمنـــت رؤيـــة المملكـــة 2030 العديد من 
األهـــداف االقتصادية والتنموية التـــي ُبني عليها 

الكثيـــر من المبـــادرات والمشـــاريع، ومن أبرز 
تلـــك األهداف رفـــع ترتيـــب اقتصـــاد المملكة 
عالميـــاً ليصبـــح مـــن أكبـــر 15 اقتصـــادًا من 
حيـــث حجـــم الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بحلول 
عـــام 2030م، وذلـــك من خال رفع مســـاهمة 
القطاع الخـــاص في الناتج المحلـــي اإلجمالي من 
40 فـــي المئة ليصل إلـــى 65 في المئـــة في عام 
2030م، ورفع نســـبة الصادرات غيـــر النفطية 
من إجمالـــي الناتج المحلي غيـــر النفطي من 16 
في المئـــة لتصل إلى 50 في المئـــة، وكذلك رفع 
الصغيرة والمتوسطة في  المنشـــآت  مساهمة 
إجمالـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي مـــن 20 في 
المئة لتصـــل إلى 35 فـــي المئة. ومـــن أهداف 
الرؤية كذلك المشـــاركة المجتمعية في تحقيق 
األهـــداف والـــرؤى الوطنيـــة ومن ذلـــك زيادة 
نســـبة مدخرات األســـر من إجمالـــي دخلها من 
6 فـــي المئة ليصـــل إلـــى 10 في المئـــة بحلول 

2030م.  عام 

1-1: دعم المنشآت الصغرية والمتوسطة
ُيعـــد االهتمام بالمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
الرؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  المهمـــة  الركائـــز  إحـــدى 
وأهدافها، لما لهذه المنشـــآت مـــن دور مأمول في 
خلق عـــدد كبير من الفـــرص الوظيفيـــة، ودورها 
المختلفة،  االقتصاديـــة  األنشـــطة  مـــع  التكاملـــي 
إضافة إلـــى دورها فـــي تعزيز الصـــادرات الوطنية، 
وأثر ذلـــك في تفعيل قنـــوات ادخارية واســـتثمارية 
جديـــدة داخـــل منظومـــة االقتصاد. لذلك تســـعى 
مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي إلـــى تفعيل 
دورهـــا إليجاد عدد مـــن الحلـــول التمويليـــة لهذه 
المنشـــآت عبر قنـــوات التمويل المتعـــددة مراعية 
درجـــة المخاطـــر المحتملة وحجم اآلثـــار المتعلقة 
الدراســـات  وإعـــداد  المالـــي،  النظـــام  بســـامة 
الازمـــة فـــي هـــذا الصدد، وبحـــث ســـبل التعاون 
مـــع األطـــراف ذات العاقـــة، حيث أن للمؤسســـة 
تمثيـــاً في مجلـــس إدارة الهيئة العامة للمنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة التـــي تم إنشـــاؤها في 13 
محـــرم 1437ه الموافق 26 أكتوبـــر 2015م و ُتعنى 
بدعـــم ورعاية وتنميـــة هذه المنشـــآت وفقاً ألفضل 
إنتاجيتهـــا  لرفـــع  وذلـــك  العالميـــة،  الممارســـات 
وزيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
وزيادة الطاقة االســـتيعابية لاقتصاد الســـعودي. 

1-2: اللجنة الوطنية لالدخار
 ُيعـــد هـــدف تحفيز الســـلوك االدخاري لألســـرة 
خطـــوة هامـــة نحـــو التوجيـــه األمثل للســـلوك 
االســـتهاكي ودعـــم موقـــف االســـتقال المالي 
لألفـــراد، وهو ما يتطلـــب تضافر جهـــود العديد 
والمالية. وتشـــارك  االجتماعية  المؤسســـات  من 
مؤسســـة النقـــد مـــع عـــدد مـــن الجهـــات فـــي 
مواجهـــة التحديـــات االجتماعيـــة والتنظيمية في 
هـــذا الصدد، حيـــث تتـــرأس المؤسســـة لجنة 
عاليـــة المســـتوى تضم عـــددًا من الجهـــات ذات 
العاقة، وُتعنـــى بتعزيز مفهوم االدخـــار الوطني 
عبـــر تنمية مدخـــرات األفـــراد بمـــن فيهم ذوي 
الدخل المتوســـط ودون المتوســـط، وتشـــجيع 
مبـــادرات االدخـــار التـــي تتناســـب مـــع جميـــع 
شـــرائح المجتمع، إضافة إلى نشـــر ثقافة االدخار 
والتخطيـــط المالـــي بين األفـــراد. وتحفيز القطاع 
المالـــي على زيـــادة وتنويـــع المنتجـــات االدخارية 

للجمهور.  المقدمـــة 

1-3: نظام التموي�ل العقاري
تماشـــياً مع رؤية المملكـــة 2030 وبرنامج التحول 
الوطني 2020 الذي يســـتهدف رفع نســـبة تملك 
األســـر الســـعودية للمســـاكن من 47 في المئة 
إلـــى 52 فـــي المئـــة خـــال الخمـــس ســـنوات 
القادمة، وبعد تأكد المؤسســـة مـــن تطور البيئة 
النظاميـــة والرقابية المصاحبـــة للتمويل العقاري 
بمـــا ُيعزز مـــن مســـتويات الحماية مـــن المخاطر 
المصاحبـــة لهذا النـــوع من التمويـــل وبما يحقق 
المحافظـــة علـــى حقـــوق جميـــع األطـــراف ذات 
العاقة ويرفـــع من ثقة المتعامليـــن، فقد قررت 
المؤسســـة في هـــذا الصدد زيـــادة الحد األقصى 
لنســـبة مبلغ التمويل إلى قيمة المســـكن الواردة 
في المادة )الثانية عشـــرة( من الائحـــة التنفيذية 
لنظـــام التمويـــل العقاري مـــن 70 فـــي المئة إلى 
85 فـــي المئة من قيمة المســـكن األول وينحصر 
ذلك علـــى المواطنين )وهي النســـبة التي ُرفعت 
إلـــى 90 في المئـــة فـــي 1 ينايـــر 2018م(. وذلك 
من شـــأنه أن يدعم نمـــو قطاع التمويـــل العقاري 
والمســـاهمة فـــي التكامل مع األهـــداف الوطنية 
لإلســـكان، وبما ال يخل بمتطلبات ســـامة القطاع 

المالي.  االســـتقرار  أو  المصرفي 
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1-4: المصرفية اإلسالمية 
هنـــاك توجـــه ملمـــوس عقـــب األزمـــة الماليـــة 
العالمية نحـــو تقديم الخدمات المالية اإلســـامية 
مـــن قبـــل المؤسســـات الماليـــة حـــول العالـــم، 
وبنـــاًء علـــى بيانـــات مجلـــس الخدمـــات الماليـــة 
اإلســـامية لعـــام 2017م، فقد بلـــغ حجم األصول   
اإلســـامية حول العالم مـــا قيمتـــه   2.1 تريليون 
دوالر، وبلـــغ إجمالـــي األصول اإلســـامية في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــا قيمتـــه 861.6 
مليـــار دوالر أي مـــا يشـــكل 42.0 فـــي المئة من 
إجمالـــي األصول اإلســـامية حـــول العالـــم. فيما 
فـــي  المصرفيـــة  اإلســـامية  األصـــول  تشـــكل 
المملكـــة ما نســـبته 20.4 في المئة مـــن إجمالي 
األصـــول المصرفيـــة اإلســـامية حـــول العالـــم. 
لذلـــك، فقـــد اتخـــذت المؤسســـة العديـــد من 
اإلجـــراءات في هذا الســـياق وذلك ضمـــن دورها 
الدائـــم نحـــو تعزيز وســـامة النظـــام المصرفي، 
حيث أنشـــأت المؤسســـة قســـماً خاصـــاً بالمالية 
اإلســـامية ُيعنى بدراســـة هـــذا القطـــاع ويبحث 
أهـــم الفرص ويعالـــج أبرز التحديات التـــي تواجهه، 
والسياســـات  االقتراحـــات  تقديـــم  إلـــى  إضافـــًة 
الازمة والمســـاهمة فـــي تأهيل وإعـــداد الكوادر 
البشـــرية بغرض رفع كفاءة هـــذا القطاع، وتعزيز 
وتعميق النظام المصرفي بشـــكل عـــام. ومؤخرًا، 
انضمت المؤسســـة إلى عضوية هيئة المحاســـبة 
اإلســـامية  الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 
»أيوفي« في العـــام 2017 والتي تهـــدف إلى توحيد 
الشـــرعية، واألخاقيـــة والمحاســـبية  المعاييـــر 

للبنـــوك اإلســـامية عبـــر الدول المشـــاركة. 

1-5: برنامج  تطوي�ر القطاع المالي 
ُيعد تعزيـــز نمو القطاع المالـــي المحلي أحد أهم 
مســـؤوليات المؤسســـة إضافة إلى مســـؤوليتها 
المصرفية  القطاعات  اإلشرافية على مؤسســـات 
والتأمينيـــة والتمويلية، لما في ذلـــك من أهمية 
فـــي تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة واالقتصاديـــة 
والتـــي منهـــا رؤيـــة المملكـــة 2030 والبرامـــج 
التابعة لهـــا. وفي عام 2014م عملت المؤسســـة   
على مراجعة اســـتراتيجية القطـــاع المصرفي في 
المملكـــة بمســـاهمة مـــن عمائها مـــن األفراد 
الحكوميـــة،  والجهـــات  والمصـــارف  والشـــركات 
تضمنـــت تحليـــاً لمقارنـــة أداء عشـــرين دولـــة 

ســـعياً لجنـــي    أفضـــل الممارســـات العالميـــة. 
وقد خُلصـــت هـــذه المراجعـــة إلى وضـــع رؤية 
وخطـــة طويلـــة المـــدى للتنميـــة المســـتدامة 
للقطـــاع المصرفي فـــي المملكة، ُأطلـــق عليها 
الرؤيـــة المصرفيـــة 2020. ومنـــذ انطاقة هذه 
الرؤيـــة، قامـــت المؤسســـة بتطبيق عـــدد من 
المبـــادرات الرئيســـة المتعلقة بالعمـــاء والبنى 
التحتيـــة المصرفيـــة. إال أن االنطاقـــة الكبـــرى 
تحققـــت مـــع إطـــاق برنامـــج تطويـــر القطـــاع 
المالـــي فـــي عـــام 2017م كأحـــد برامـــج تحقيق 
رؤيـــة المملكـــة 2030 والـــذي يهـــدف إلـــى بناء 
قطاع مالي متطـــور ومتنوع وفاعـــل لدعم تنمية 
الوطني، وتحفيـــز االدخـــار والتمويل  االقتصـــاد 
وتعميـــق  تطويـــر  خـــال  مـــن  واالســـتثمار، 
الســـوق  المالـــي، وتطوير  القطـــاع  مؤسســـات 
الماليـــة لتكون ســـوقاً ماليـــة متقدمـــة، وتعزيز 
وتمكيـــن التخطيـــط المالـــي لدى كافة شـــرائح 
المجتمـــع. وقد ســـاهمت المؤسســـة في وضع 
العديد مـــن المبادرات المعنيـــة بتطوير القطاع 
المالـــي وخصوصاً مـــا يتعلق بالقطـــاع المصرفي 
ويشـــتمل  المدفوعـــات.  وأنظمـــة  والتأميـــن 
البرنامج الـــذي ُاعتمد من ِقبل مجلس الشـــئون 
االقتصاديـــة والتنميـــة وتم تدشـــينه فـــي 9 مايو 
2018م علـــى ثـــاث ركائز رئيســـة، هـــي: تمكين 
المؤسســـات الماليـــة مـــن دعـــم نمـــو القطاع 
الخاص، وتطوير ســـوق ماليـــة متقدمة، وتعزيز 

وتمكيـــن التخطيـــط المالي. 

وســـيهدف البرنامـــج مـــن خـــال ركيزتـــه األولى 
»تمكيـــن المؤسســـات الماليـــة مـــن دعـــم نمو 
وتنـــوع  ُعمـــق  تعزيـــز  إلـــى  الخـــاص«  القطـــاع 
خدمـــات التمويـــل والمنتجات المعروضـــة، وبناء 
بنيـــة تحتيـــة ماليـــة متطـــورة، وتطويـــر قطـــاع 
تأميـــن مزدهـــر إلدارة المخاطـــر، باإلضافـــة إلى 
تعزيـــز قـــدرة العاملين فـــي القطاع. وســـتعمل 
المؤسســـة بشـــكل مباشـــر علـــى العديـــد من 
المبـــادرات المرتبطة بمســـتهدفات الرؤية، مثل 
الترخيـــص لجهـــات فاعلـــة جديـــدة مـــن مقدمي 
الخدمـــات المالية، وتحفيـــز القطـــاع المالي على 
تمويـــل المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
والتوجـــه نحـــو تحفيـــز المدفوعـــات مـــن خـــال 

النقد. بـــدل  التقنيـــة 

ويســـعى البرنامـــج مـــن خـــال الركيـــزة الثانيـــة 
»تطوير ســـوق ماليـــة متقدمـــة«، إلى تســـهيل 
جمـــع رؤوس األمـــوال، وتقديـــم منصـــة فاعلـــة 
لتشجيع االســـتثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، 
وتوفير بنيـــة تحتية آمنـــة وشـــفافة للحفاظ على 
اســـتقرار الســـوق المالية، وكذلـــك تعزيز قدرة 

وتطورهم.  الســـوق  فـــي  العاملين 

ويهـــدف البرنامج من خال الركيـــزة الثالثة »تعزيز 
وتمكيـــن التخطيـــط المالـــي« إلى تحفيـــز ودعم 
الطلب المســـتدام على خطط االدخـــار، والدفع 
باتجاه التوســـع فـــي منتجـــات االدخـــار والقنوات 
المتاحة في الســـوق، وتحســـين منظومة االدخار 

وتعزيزهـــا، وتعزيز الثقافـــة المالية.

البرنامـــج مجموعـــة من المبـــادرات  وســـيطرح 
الســـاعية إلى تحقيق مســـتهدفات )رؤية المملكة 
2030(، حيـــث تـــم تصميـــم المبـــادرات وفـــق 
دراســـة تحليليـــة لمتطلبات البرنامـــج، مع األخذ 
العالمية،  الممارســـات  بعيـــن االعتبـــار أفضـــل 
المنتجـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  لتوفيـــر 
والخدمـــات تؤمن الوصـــول إلى نظام مالي يســـهل 
علـــى الجميع االســـتفادة منه، ويقـــوم على درجة 
عاليـــة مـــن الرقمنـــة، مع ضمـــان الحفـــاظ على 

المملكة. فـــي  المالي  االســـتقرار  ســـامة 

1-6: مبـــادرة قطـــاع التقنيـــة المالية  »فنتك 
السعودية« 

انســـجاماً مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030 فـــي دعم 
ريـــادة األعمال وتعزيـــز تقنية الخدمـــات المالية، 
ولمـــا يشـــهده العالم مـــن ظهور اتجاهـــات تقنية 
جديـــدة، مثـــل: الـــذكاء االصطناعـــي و تقنيـــات 
ساســـل الكتـــل Blockchain، ممـــا ســـيؤدي 
إلـــى تحـــوٍل ُمِهًمّ فـــي تقديـــم الخدمـــات المالية، 
فقد قامـــت مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 
بالتمهيـــد لمبـــادرة »فنتـــك الســـعودية« بهدف 
للنهـــوض  الماليـــة  التقنيـــة  منظومـــة  دعـــم 
الماليـــة  للتقنيـــات  مركـــزًا  لتصبـــح  بالمملكـــة 
يحتضـــن منظومـــة مزدهرة ومســـؤولة تشـــمل 
والجامعات  والشـــركات  والمســـتثمرين  البنـــوك 
دعـــم  فـــي  يســـهم  بمـــا  الدولـــة،  ومؤسســـات 
الشـــمول المالـــي و زيـــادة التعامـــات الماليـــة 



134 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��التقرير�السنوي�54 

الرقميـــة وهي المبادرة التي ُدشـــنت رســـمياً في 
أبريـــل 2018م. وتســـاند المؤسســـة مـــن خال 
هذه المبـــادرة الجهود الرامية لارتقـــاء بمنتجات 
وخدمـــات التقنية الماليـــة التي تدعم المنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة، بمـــا في ذلـــك تمكين 
لاســـتثمار  واألجانب  المحلييـــن  المســـتثمرين 
فـــي الشـــركات المختصـــة فـــي هـــذا المجـــال، 
واإلســـهام بتوليد فرص العمل ومســـاندة شركات 
التقنيـــة الماليـــة في كافـــة مراحـــل تطورها. كما 
تقوم المبـــادرة علـــى تحقيق عدد مـــن األهداف، 
أبرزهـــا: إطـــاق النســـخة األولـــى مـــن منظومة 
التقنيـــات المالية فـــي المملكة، وتثقيـــف األفراد 
وإلهامهـــم لتطوير معارفهـــم ومهاراتهم في مجال 
التقنيـــات الماليـــة، ودعـــم المصـــارف المحليـــة 
والشـــركاء  العالمية  الماليـــة  التقنيات  وشـــركات 
إلقامـــة فعاليـــات متنوعـــة فـــي مجـــال التقنيات 

المملكة. داخـــل  الماليـــة 

2- مؤسســـة النقد العربي الســـعودي، 
منجـــزات وتطلعات

المالـــي  العـــام  خـــال  المؤسســـة  حققـــت 
1439/1438هــــ )2017م( العديـــد من المنجزات 
التـــي أســـهمت فـــي تعزيـــز االســـتقرار النقدي 
والمالي الذي انعكس إيجابـــاً على األداء االقتصادي 
خال العام، وذلـــك عبر تطبيقها لسياســـة نقدية 
منســـجمة مع التطورات االقتصادية التي شـــهدها 
االقتصاد الســـعودي، إضافـــًة إلى دورهـــا الفاعل 
فـــي الرقابة على القطاعات المالية، واإلشـــراف على 
نظـــم المدفوعات، وإدارة العملـــة واالحتياطيات، 
وتقديـــم الخدمات المصرفية الحديثـــة والمتطورة 
للحكومـــة. ولتحقيـــق هـــذه المنجـــزات، كان البد 
مـــن العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد، والتواصل 
بفاعلية مـــع أصحاب المصالـــح، وإدراك المخاطر، 
والتكيـــف مـــع المتغيـــرات، والتقييـــم والتطوير 

لألعمال.  المســـتمر 

2-1: االسرتاتيجية العامة للمؤسسة 
من أجـــل تحقيق االســـتقرار النقدي   
والمالـــي المنشـــود ودعـــم النمـــو االقتصـــادي 
المســـتدام مـــن خـــال القطـــاع المالـــي، فـــإن 
المؤسســـة كانـــت قـــد حـــددت أربعـــة أهداف 
االســـتقرار  علـــى  الحفـــاظ  هـــي:  اســـتراتيجية 
النظـــام  ومتانـــة  اســـتقرار  وحمايـــة  النقـــدي، 

المالـــي،  القطـــاع  المالـــي، وتوســـيع وتعميـــق 
فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  والمســـاهمة 
المملكـــة. وتنســـجم هـــذه االســـتراتيجية مـــع 
العـــام للدولة ورؤيـــة المملكـــة 2030.  التوجـــه 
وقد شـــكلت هذه االســـتراتيجية، والتي اعُتمدت 
في عـــام 2014م، إطـــارًا مهماً للـــرؤى واألهداف 
التـــي تطمح المؤسســـة إلـــى تحقيقهـــا من خال 
األدوار المنوطـــة بهـــا. وتلتـــزم المؤسســـة فـــي 
تحقيـــق مجمـــل هذه األهـــداف بتطبيـــق أفضل 
الممارســـات الدولية، والحفاظ علـــى كفاءة رأس 
المـــال البشـــري وتطويـــر قدراتـــه باســـتمرار، 
واالســـتفادة من أحـــدث التقنيـــات. وقد حددت 
في إطـــار هـــذه االســـتراتيجية األهـــداف التالية:

 صياغـــة وتنفيـــذ سياســـة نقديـــة متوافقـــة مع 	 
الوطنية. االقتصاديـــة  األهـــداف 

 تقديـــم ونشـــر التقاريـــر اإلحصائيـــة واألبحـــاث 	 
المائمـــة. االقتصاديـــة 

 تحقيـــق الكفاءة والفاعلية في الـــدور الرقابي على 	 
الجهات التي تشـــرف عليها.

 حماية المســـتهلكين والعماء فـــي الجهات التي 	 
تشـــرف عليها، ودعم الشـــمول المالي.

 تقديم الخدمات المصرفية للحكومة بفاعلية.	 
 توفير نظم مدفوعات مالية شاملة ومبتكرة. 	 
 المحافظة على ســـامة األصول المالية الخارجية 	 

وتعزيـــز عوائد االســـتثمار على المـــدى الطويل 
أخذاً في الحســـبان مســـتوى المخاطر المقبولة.

 2-2: تطورات األداء الداخلي للمؤسسة
 تقوم المؤسســـة بصفة مســـتمرة بتطوير األداء 
مـــن خال تحســـين العمليـــات الداخليـــة لتكون 
علـــى مســـتوًى مـــن الكفـــاءة والفاعليـــة يواكب 
االســـتراتيجيات المرســـومة والـــدور المأمول في 
االقتصاد، مسترشـــدًة بأفضل الممارســـات حول 

ذلك: ومـــن  العالم، 

 إثراء التحليل االقتصادي وتوصيات السياســـات 	 
االقتصادية.

 تحسين وتعزيز اإلطار الرقابي وإدارته.	 
 ترســـيخ إدارة المخاطـــر، وااللتـــزام بذلك لدى 	 

المزاولة. النشـــاطات  جميع 
 اســـتقطاب الكفـــاءات المناســـبة والمحافظة 	 

. عليها

والفـــرص 	  والجـــدارات  المهـــارات  تطويـــر   
. ظيفيـــة لو ا

 تطبيـــق أفضل التقنيـــات التي تلبـــي احتياجات 	 
 . لمؤسسة ا

 تطويـــر القـــادة مـــن خـــال التمكيـــن وتحمل 	 
المســـؤوليات.

 الحوكمـــة بفاعليـــة لضمان تنفيذ اســـتراتيجية 	 
. لمؤسسة ا

2-3: السياسة النقدية 
فـــي  محوريـــاً  دورًا  النقـــد  مؤسســـة  تـــؤدي 
االقتصاد الوطنـــي، وذلك من خال سياســـتها 
النقديـــة التـــي تهـــدف إلـــى المحافظـــة علـــى 
الريـــال الســـعودي خارجيـــاً  اســـتقرار قيمـــة 
ومحليـــاً مـــن خـــال المحافظة على اســـتقرار 
ســـعر صـــرف الريـــال، والمحافظة علـــى متانة 
وســـامة النظام النقـــدي والمالـــي، إضافة إلى 
اإلدارة الفاعلـــة لمســـتويات الســـيولة. ويمكن 
اســـتعراض أبـــرز   أهـــداف السياســـة النقدية 

للمؤسســـة علـــى النحـــو اآلتي: 

2-3-1: استقرار األسعار المحلية 
المحليـــة،  األســـعار  اســـتقرار  علـــى  للمحافظـــة 
اتخذت المؤسســـة اإلجـــراءات الازمـــة لضمان نمو 
الســـيولة النقديـــة المحلية بحيث تكون منســـجمة 
بقـــدٍر كبير مـــع المعروض من الســـلع والخدمات، 
وأن يتوفـــر للنظـــام المصرفـــي الـــذي يعـــد أحـــد 
الســـيولة  الوطنـــي  لاقتصـــاد  المهمـــة  الركائـــز 
المائمـــة لمقابلة الطلـــب المتزايد علـــى االئتمان 
بمـــا ال يخـــل بمعاييـــر الحصافـــة الماليـــة لتلبيـــة 
االحتياجـــات االئتمانيـــة لجميع قطاعـــات االقتصاد. 
وتســـتخدم المؤسســـة حزمة من أدوات السياسة 
النقديـــة لتحقيق هـــذا الهدف، من ضمنهـــا: إعادة 
الشـــراء لـــألوراق الماليـــة الحكومية عبـــر عمليات 
الســـوق المفتـــوح، والتغيير في نســـبة االحتياطي 
اإللزامـــي للمصـــارف التجارية عند الحاجـــة، وغيرها 
مـــن األدوات النقدية المتاحة لدى مؤسســـة النقد. 

2-3-2: استقرار سعر صرف الريال 
من المهام الرئيسة للسياســـة النقدية المحافظة 
على اســـتقرار ســـعر صـــرف الريال الســـعودي 
في الســـوق المحلي واألســـواق الخارجيـــة. وتجدر 
اإلشـــارة إلى أن ســـعر صـــرف الريال الســـعودي 
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مقابل الـــدوالر األمريكي ظل مســـتقرًا عند 3.75 
ريـــال لـــكل دوالر منذ عـــام 1986م. وُيعـــّد الريال 
الســـعودي مـــن أكثـــر العمـــات اســـتقرارًا في 
العالـــم، وال توجد هنـــاك أي قيـــود مفروضة على 
الصـــرف والتحويل بالعمات األجنبية. وقد ســـاعد 
هـــذا اإلجراء على اســـتقرار ســـعر صـــرف الريال 
الســـعودي الـــذي انعكس علـــى نشـــاط القطاع 
الخاص من حيث االســـتيراد والتصديـــر، وتدفق 
رؤوس األمـــوال للداخـــل والخارج، ممـــا انعكس 
إيجابـــاً على نمو مختلف القطاعـــات االقتصادية في 
المملكة عبـــر دمٍج أكبر لاقتصاد الســـعودي في 

العالمي.  االقتصـــاد  حركة 

2-3-3: استقرار النظام النقدي والمالي 
تقـــوم المؤسســـة بدورهـــا الفاعـــل تجـــاه النظام 
المصرفي والمالـــي، ويتمثل في الرقابة واإلشـــراف 
علـــى جميع المؤسســـات المصرفيـــة والتمويلية، 
أهدافهـــا  أحـــد  لتحقيـــق  وذلـــك  والتأمينيـــة. 
االســـتراتيجية المتمثل في المحافظة على ســـامة 
النظـــام المصرفـــي والمالـــي، وتحديـــد المخاطـــر 
وتقويمها وقياسها ومعالجتها.  المختلفة  بأشـــكالها 

2-4: إدارة العملة الوطنية 
 إن من المهـــام المنوطة بمؤسســـة النقد إصدار 
العملـــة الوطنية ســـواء كانت ورقيـــة أم معدنية، 
وقيمتهـــا،  اإلصـــدارات  تلـــك  علـــى  والحفـــاظ 
وحفظ موجـــودات الدولـــة من العملـــة، وتأمين 
االحتياجـــات منها عبر فروع المؤسســـة العشـــرة 
المنتشـــرة في جميـــع مناطق المملكـــة. ويراعى 
المواصفات  العملـــة أحـــدث  في طباعـــة وســـك 
الفنيـــة المتاحة في مجال طباعة العملة وســـكها، 
كما يتـــم تضمين العملة أحـــدث وأقوى العامات 
األمنيـــة التي تســـهل علـــى المتعامليـــن التعرف 
علـــى العملـــة الســـليمة، إضافة إلى نشـــر الوعي 
بالعملـــة الوطنيـــة وعاماتهـــا األمنية  المعرفـــي 
عبـــر الـــدورات التدريبيـــة التي تقدمهـــا للعاملين 
في القطـــاع المصرفـــي والمتداوليـــن للنقد. كما 
تتابع المؤسســـة جميع حـــاالت تزييـــف العملة، 
ولديها تنســـيق مســـتمر مع الجهـــات األمنية في 
ســـبيل التصدي لمحاوالت التزييف، مما ســـاهم 
في تدني نســـب تزييف العملة الســـعودية مقارنة 

األخرى. بالـــدول 

2-4-1: اإلصدار السادس للعملة - ثقة وأمان 
خـــال العام المالـــي 1438/1437هــــ )2016م(، 
دشـــنت المؤسســـة اإلصدار الســـادس للعملة 
تحـــت شـــعار »ثقـــة وأمـــان« بفئاتـــه المعدنيـــة 
والورقيـــة المتعددة، والتـــي تم تصميمهـــا وفقاً 
التـــي  العالميـــة  والمعاييـــر  التقنيـــات  ألحـــدث 
تليـــق بمكانـــة عملـــة المملكـــة والمركـــز الرائد 
لمؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، وُتعـــزز 
وترســـخ الثقة بمتانة وســـامة الريال السعودي. 
واســـتمر توفير جميـــع فئات اإلصدار الســـادس 
المصـــدرة  والمعدنيـــة  الورقيـــة  العملـــة  مـــن 
فـــي عهـــد خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بن عبـــد العزيز فـــي فروع المؤسســـة 
وفـــروع المصـــارف التجارية خـــال العـــام المالي 

)2017م(. 1439/1438هــــ 

واســـتمرت جهـــود المؤسســـة في نشـــر الوعي 
المعرفـــي بالعملـــة الوطنيـــة وبيـــان العامـــات 
األمنيـــة والخصائـــص الفنيـــة التـــي تجعـــل مـــن 
تزييفهـــا أمـــرًا صعـــب المنـــال علـــى العابثيـــن 
بتوزيـــع  للجمهـــور  ذلـــك  وبيـــان  والمزيفيـــن، 
األمنيـــة  العامـــات  توضـــح  إرشـــادية  كتيبـــات 
الظاهـــرة للجمهـــور للتحقـــق منهـــا، إضافة إلى 
المعلومـــات المنشـــورة على الموقـــع اإللكتروني 
الخاص بالمؤسســـة. ومن هنا تعمل المؤسســـة 
باســـتمرار على نشـــر الوعي المعرفـــي بالعامات 
والخصائـــص الفنية للعملـــة الوطنيـــة للحد من 
عمليات تزييفهـــا، وحماية االقتصـــاد الوطني من 

األضـــرار المترتبـــة علـــى ذلك، ومـــن ذلك:

 إقامـــة الـــدورات التدريبية للجهـــات والمصالح 	 
ممثلـــة  الداخليـــة،  وزارة  ومنهـــا  الحكوميـــة 
بمعهـــد علوم األدلـــة الجنائية، بهـــدف التعريف 
بالعملـــة وخصائصها الفنيـــة وعاماتها األمنية، 
وآخر المســـتجدات فـــي مجال طباعـــة العملة. 
إضافـــة إلى إقامة دورات للفرع النســـائي لمعهد 
الريـــاض،  منطقـــة  وشـــرطة  العـــام،  األمـــن 

ومصلحـــة الجمـــارك العامة. 
 إقامـــة برنامـــج الـــدورات التدريبية لمنســـوبي 	 

شـــركات التجزئـــة المتعاملة بالنقد فـــي أماكن 
تواجدهـــم، ويعـــد هـــذا البرنامج مـــن البرامج 
يســـتهدف  حيـــث  العـــام  طـــوال  المســـتمرة 
شـــركات التجزئة لتدريـــب العامليـــن فيها على 

التعرف علـــى الورقة الســـليمة وكيفية التفريق 
بينهـــا وبين الورقـــة المزيفة.اجتماعـــات اللجنة 
الدائمـــة لدراســـات مصـــادر التزييـــف وتقرير 
اإلجـــراءات الوقائيـــة، ومقرها مؤسســـة النقد 
مـــن  اللجنـــة  وتتكـــون  الســـعودي،  العربـــي 
الجهـــات الرســـمية الحكوميـــة مثـــل: مصلحة 
مطابـــع الحكومـــة، والهيئة العامـــة للجمارك، 
واإلدارة العامـــة لألدلـــة الجنائيـــة-إدارة أبحـــاث 
التزويـــر والتزييف باألمن العـــام، واألمن الجنائي 
باألمـــن  والتزويـــر  التزييـــف  مكافحـــة  –إدارة 
العـــام حيـــث تجتمـــع هـــذه اللجنـــة لدراســـة 
تزييـــف  بعمليـــات  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
السياســـات  واقتراح  المملكـــة،  فـــي  العمات 
واإلجـــراءات المناســـبة لمكافحتهـــا، ومتابعـــة 
المســـتجدات اإلقليميـــة والدولية حول  كافـــة 
واألنشـــطة  ومكافحتهـــا  التزييـــف  عمليـــات 
المتعلقـــة بها، ودراســـة مدى االســـتفادة من 

المملكة.  داخـــل  تطبيقهـــا 
 المشـــاركة ضمن فعاليـــات المهرجـــان الوطني 	 

للتـــراث والثقافـــة بالجنادريـــة، فـــي مقـــر مبنى 
المؤسســـة والذي يقـــدم العـــرض التفاعلي عن 
العامـــات األمنية لـــألوراق النقدية الســـعودية، 
وكيفية الكشـــف عن ســـامة األوراق النقدية من 
قبـــل المختصين في هذا المجـــال، كذلك عرض 
أفام عـــن العامـــات األمنية للعملة الســـعودية.

الحملـــة اإلعانية لإلصدار الســـادس، 	   مواصلة 
اإللكترونيـــة  المواقـــع  فـــي  تفاعليـــة  بإعانـــات 
وقنـــوات التواصـــل االجتماعيـــة، بنشـــر أفـــام 

العامـــات األمنية.  تثقيفيـــة عـــن 
- ويتخطـــى دور المؤسســـة هـــذه الجوانـــب إلى 
محاولـــة تحفيز القطـــاع المالي على تبنـــي معايير 
متقدمة فـــي إدارة العملة عبر الخدمـــات المالية 
األمنيـــة التي تســـهل عملية نقل األمـــوال النقدية 

بكفـــاءة وأمن.

2-5: إدارة االحتياطيات األجنبية 
 تديـــر المؤسســـة االحتياطيـــات مـــن العملـــة 
المـــال  رأس  علـــى  الحفـــاظ  بهـــدف  األجنبيـــة 
الســـيولة، مع الحصول على  الُمســـتثمر وتوفير 
عائد يتناســـب مـــع المخاطر المصاحبـــة. وتتنوع 
هـــذه االحتياطيـــات من حيـــث األصـــول وتتوزع 
جغرافيـــاً في معظم األســـواق الماليـــة العالمية. 
محكومـــة  المؤسســـة  اســـتثمارات  أن  كمـــا 
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وضوابطها  االســـتثمارية  السياسة  باســـتراتيجية 
التـــي تنـــص علـــى توزيـــع األصـــول وتنویعھا في 
األوراق المالیة الجیـــدة ذات التقییم العالي ووفق 
مؤشـــرات عالمیـــة محـــددة، لضمـــان تغطيـــة 
تدفقـــات النقد إلـــى الخارج. وتقـــع مھمة مراجعة 
السياســـة االســـتثمارية واعتمادها ســـنويا على 
بالمؤسســـة.  االســـتثمارية  السياســـة  لجنـــة 
وتجتمـــع اللجنة بشـــكل دوري من أجـــل مراجعة 
تنفيـــذ البرامـــج االســـتثمارية المتعـــددة وأداء 
االستثمارات بالمؤسســـة ومناقشة حالة األسواق 
والمخاطـــر المحتملة واالســـتفادة مـــن توصيات 
اســـتعانة  علـــى  عـــاوة  االســـتثماري،  الفريـــق 
االســـتثمارية  الشـــركات  ببعـــض  المؤسســـة 
االســـتثمارية  الفـــرص  بعض  لتقييـــم  العالميـــة 
الخارجيين،  المحافظ  وتقييم مديري  المناســـبة، 
لذلـــك تتبـــع اســـتثمارات المؤسســـة ضوابـــط 
محـــددة تنســـجم مـــع مـــا لـــدى المؤسســـات 
والصناديـــق العالمية. كمـــا أن المبـــادئ الحالية 
للحوكمة فـــي المؤسســـة تتبع معاييـــر متعارف 
عليها عالمياً. وقد اســـتطاعت المؤسســـة خال 
ســـنوات طويلة من إدارتهـــا لاحتياطيات األجنبية 
كادر وطنـــي  وتكويـــن  عاليـــة،  خبـــرة  اكتســـاب 
متخصـــص ومحتـــرف، ُأّهـــل عـــن طريـــق بيوت 
االســـتثمار العالميـــة. عاوة على أن المؤسســـة 
تطبـــق المســـؤولية األخاقيـــة فـــي ممارســـاتها 
االســـتثمارية عبـــر حظرها االســـتثمار في بعض 
النشـــاطات مثـــل: المقامرة، والكحـــول، والتبغ، 

واألســـلحة. الخنزير،  ولحـــم 

2-6: اإلشراف والرقابة على القطاع 
المصرفي 

ُتشـــرف مؤسســـة النقد على عمـــل المصارف 
ســـامتها  مـــن  التأكـــد  بهـــدف  ومراقبتهـــا 
وماءتها المالية، وفاعليـــة أدائها في االقتصاد 
األنظمـــة،  تطبيـــق  عبـــر  وذلـــك  المحلـــي، 
اللوائـــح والتعليمـــات والضوابـــط،  وإصـــدار 
والقيـــام بالزيارات اإلشـــرافية، وبرامج الفحص 
الازمـــة. وفيما يلـــي أبرز ما تحقـــق خال العام 

)2017م(: 1439/1438هــــ 

2-6-1: التطورات التنظيمية واإلرشادات
تعزيـــزًا لدور المؤسســـة فـــي حماية واســـتقرار 
القطـــاع المالـــي ودعم النمـــو االقتصـــادي، يتم 

بشـــكل دوري مراجعـــة التعليمات الصـــادرة عن 
الحاجة  المؤسســـة وتحديثهـــا متـــى مـــا دعـــت 
بمـــا يتوائم مـــع التقدم الـــذي تشـــهده المملكة 
األخرى.  المرعية  واألنظمـــة  الســـعودية  العربية 
التحمـــل،  اختبـــارات  مبـــادئ  تحديـــث  ومنهـــا 
ووضـــع الترتيبـــات االنتقاليـــة الازمـــة للمعالجة 
فيمـــا  المحاســـبية  للمخصصـــات  التنظيميـــة 
يتعلـــق بتطبيق المعيـــار الدولـــي للتقرير المالي 
رقـــم 9 »األدوات الماليـــة« )IFRS 9(. كمـــا تقوم 
المؤسســـة بالتنســـيق مع المصارف العاملة في 
المملكة لوضـــع متطلبات مســـتندة على أفضل 
الممارســـات والتجـــارب العالميـــة، حيـــث قامت 
خال عـــام 2017م بتطوير اســـتراتيجية شـــاملة 
 Cyber( ألمـــن المعلومـــات للقطـــاع المصرفـــي
 security strategy of the Saudi banking
sector( وذلـــك لغـــرض تعزيز أمـــن المعلومات 

فـــي القطـــاع المصرفي.

2-6-2: تطورات نشاط الزيارات اإلشرافية 
للمصارف التجارية

العامـــة  بـــاإلدارة  متمثلـــة  المؤسســـة  تقـــوم 
للرقابـــة على البنـــوك بزيارات رقابيـــة دورية لكافة 
المصـــارف العاملة فـــي المملكة. وتشـــمل هذه 
الزيـــارات اجتماعـــات ثنائيـــة بين الفريـــق الرقابي 
ورئيس مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف، 
الثنائية اســـتراتيجيات  وتتناول هـــذه االجتماعات 
المصـــرف وعملياتـــه وحجـــم مخاطـــره وطريقة 
لـــدى  الداخليـــة  الرقابـــة  وأســـاليب  إدارتـــه 
تتيـــح هذه االجتماعـــات لموظفي  المصرف، كما 
اإلدارة العامـــة للرقابة على البنوك في المؤسســـة 
تحديـــث تقييم حجـــم المخاطر التي قـــد تتعرض 
لهـــا المصـــارف. وقامـــت المؤسســـة فـــي عـــام 
2017م، بزيـــارات إشـــرافية لجميـــع المصـــارف 
المحليـــة وفروع المصـــارف األجنبيـــة العاملة في 
المملكـــة وإعداد ملفات المخاطـــر المتعلقة بها.

2-6-3: تطورات برامج الفحص الميداني 
الشامل والمتخصص

اســـتمرت المؤسســـة في أداء مهامهـــا الرقابية 
على البنـــوك وفروع البنوك األجنبية ومؤسســـات 
الصرافة من خـــال إجراء وتنفيـــذ برامج الفحص 
الميدانـــي )الشـــامل والجزئـــي( في عـــام 2017م 

وشـــمل االتي: 

برنامـــج الفحص الموضوعـــي للتعرّضات الكبيرة 	 
وعمليات األطـــراف ذات العاقة. 

نســـبة 	  لمعدل  الموضوعـــي  الفحـــص  برنامـــج 
اإلقـــراض الســـنوية.

برنامج الفحص الموضوعي لحوكمة المؤسسات.	 
اإلقراض 	  لنســـبة  الموضوعي  الفحـــص  برنامـــج 

  . لمتغيرة ا

باإلضافـــة إلى برامـــج المتابعة للتأكـــد من تصحيح 
الماحظـــات الواردة في تقاريـــر الفحص المختلفة 

وذلك بالشـــكل المطلوب. 

2-6-4: التطورات في مجال معاي�ري بازل 3
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  جهـــود  اســـتمرت 
الســـعودي فـــي توجيـــه المصـــارف علـــى االلتزام 
بتطبيق معاييـــر لجنة بازل لإلشـــراف البنكي ومن 
الداخلية  التقييـــم  إجـــراءات  ضمن ذلـــك وضـــع 
 Internal liquidity adequacy( لكفاية الســـيولة
حيـــز  دخلـــت  والتـــي   )assessment process
لمواكبـــة  وذلـــك  2018م،  ينايـــر  فـــي  التنفيـــذ 
تعليمـــات بـــازل 3 التي تؤكـــد على ضـــرورة قياس 
ومراقبة مخاطر الســـيولة. ونظـــرًا لكون المصارف 
بشـــكل  المعاييـــر  بتطبيـــق هـــذه  قامـــت  قـــد 
اســـتباقي منذ بداية عام 2016م، تقوم المؤسسة 
بمتابعة ذلـــك وتحديـــد أي فجوات فـــي التطبيق 
لتتـــم معالجتهـــا وااللتـــزام بـــأي تحديثـــات تطرأ 
عليها. كمـــا قامت المؤسســـة بإصـــدار المبادئ 
Step-( التوجيهية إلدارة وقيـــاس مخاطر التدخل
in-risk( الصـــادرة عن لجنة بازل لإلشـــراف البنكي 
الرقابـــة والتنظيم علـــى مصرفية  لغرض تعزيـــز 
الظـــل )Shadow banking( وتخفيـــف المخاطر 

النظاميـــة المحتملـــة المرتبطـــة بها.

2-6-5: التنسيق مع الجهات اإلشرافية 
األخرى في المملكة

تســـاهم المؤسســـة بالتعـــاون مـــع عـــدد من 
الجهـــات فـــي المملكـــة فـــي بعـــض البرامـــج 
والمبـــادرات التـــي تصـــب فـــي تحقيـــق رؤيـــة 
المؤسســـة  تقـــوم  كمـــا   .2030 المملكـــة 
فـــي  العاقـــة  ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
المملكـــة لتمكيـــن المؤسســـات الماليـــة التي 
تشـــرف عليهـــا المؤسســـة مـــن االلتـــزام بأي 
الجهات. تلـــك  متطلبـــات وتعليمـــات تصدرها 
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2-6-6: تطورات مراجعة وحدات مراقبة 
االلتزام في المصارف

شـــهد القطـــاع المصرفي خـــال العـــام 2017م 
الكثيـــر مـــن التطـــورات علـــى مســـتوى مراقبة 
المتمثلة  التحديـــات  لمواجهـــة  وذلـــك  االلتـــزام 
التنظيمية مـــن الجهات  في ازديـــاد المتطلبـــات 
أحـــد  فـــكان  والدوليـــة،  المحليـــة  التشـــريعية 
أكبـــر التحديـــات التي تواجـــه المصـــارف ككل هو 
ضمـــان الحفـــاظ علـــى المســـتوى المرتفـــع من 
ثقافـــة االلتـــزام باألنظمة والقوانيـــن والمتطلبات 
العاقـــة.  ذات  والدوليـــة  المحليـــة  اإلشـــرافية 
ولذلـــك عملت وحـــدات االلتـــزام فـــي المصارف 
باســـتمرار علـــى تحســـين وتعزيز ثقافـــة االلتزام 
لديهـــا، لكونها تؤدي دورًا أساســـياً في درء مخاطر 
عدم االلتزام والســـمعة، ولهذا ومـــن أجل ضمان 
عـــن  الصـــادرة  للتعليمـــات  الفعـــال  التطبيـــق 
مؤسســـة النقد والجهات األخـــرى، قامت وحدات 
2017م  العـــام  خـــال  المصـــارف  فـــي  االلتـــزام 
بالعديد مـــن المبادرات والمراجعات الملموســـة 
والتي حققـــت نتائج مشـــجعة، فيما يلـــي أبرزها: 

 عملـــت المصـــارف خـــال العـــام 2017م علـــى 	 
تأســـيس وإعـــادة هيكلة وحـــدات االلتـــزام في 
المصارف لتشـــمل كافـــة إدارات المصرف، والتي 
مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي تحقيـــق المصارف 
ألهدافهـــا في الرقـــي بمفهوم االلتـــزام، والوصول 
إلـــى أفضل الممارســـات العالمية في هذا الشـــأن.

 بذلت المصارف جهودًا ملموســـة لنشـــر ثقافة 	 
االلتـــزام بين قطاعات األعمـــال داخل المصرف، 
الخاصـــة  الدوريـــة  النشـــرات  إصـــدار  ومنهـــا 
بااللتزام، وإرســـال الرســـائل النصية أو الرسائل 
البريديـــة، والقيـــام بتدريـــب الموظفيـــن بمـــا 
يشـــمل كافة معاييـــر االلتزام داخـــل المصرف 
وخارجه، حتـــى أصبـــح االلتزام يحظـــى بمفهوم 

شـــامل لدى جميـــع موظفـــي المصارف.
 قامـــت وحـــدات االلتزام فـــي المصـــارف خال 	 

2017م بتحـــري االلتـــزام الكامـــل علـــى جميع 
داخـــل  األعمـــال  إدارات  ومحـــاور  األصعـــدة 
المصـــرف من خـــال المحافظة على الســـمعة 
وتجنـــب مخاطر عـــدم االلتـــزام، ولقـــد تحقق 
لهـــا ذلـــك بدرجـــة عاليـــة، والـــذي كان نتيجـــة 
أمام  النقد وســـعيها للوقوف  إلصرار مؤسســـة 
التحديـــات التـــي تواجه تلـــك الوحـــدات وتقديم 

الدعـــم الـــازم إلزالة مـــا يعيـــق عملها.
 وعلـــى صعيـــد اســـتحداث األنظمـــة وتحديث 	 

التعليمات وصـــدور التشـــريعات الدورية، وبناًء 
علـــى تقاريـــر االلتـــزام المرفوعـــة للمؤسســـة، 
بذلت وحـــدات االلتـــزام فـــي المصـــارف جهودًا 
هـــذه  مفاهيـــم  ترســـيخ  أجـــل  مـــن  واضحـــة 
التعليمـــات وتطبيقهـــا علـــى النحـــو المطلوب 
لـــدى كافـــة وحـــدات وإدارات المصـــرف، ويأتي 
ذلـــك بفضـــل تمكنها مـــن تكويـــن بيئـــة التزام 
واضحـــة لدى وحـــدات األعمال داخـــل المصرف 
وموظفي البنـــك، مما نتج عنه الحـــد والتخفيف 

المصرف. لـــدى  المخاطـــر  تلـــك  من 
 ولتفعيـــل دور االلتـــزام، قامت وحـــدات االلتزام 	 

فـــي المصـــارف برســـم خطـــة شـــاملة لمراقبة 
مخاطر الســـمعة وعـــدم االلتزام ســـنوياً، ويتم 
مـــن خالهـــا توزيـــع األنشـــطة الرئيســـة التـــي 
ســـيقوم بها فريـــق وحـــدات االلتزام، وتشـــمل 
على ســـبيل المثال اعتماد المبـــادرات الجديدة، 
والمشـــاريع، والمراجعات، والخطـــط التدريبية 
التـــي تســـاهم في رفـــع درجـــة االلتـــزام. كما أنه 
يتـــم اعتمـــاد الخطـــة الســـنوية من قبـــل لجنة 

االلتـــزام أو لجنـــة المراجعة فـــي المصرف. 
ومـــن أبرز مـــا تم إنجـــازه مـــن قبـــل المصارف 	 

خال العـــام الماضي هـــو قيام وحـــدات االلتزام 
كافـــة  بمراجعـــة  ومســـتمر  دوري  وبشـــكل 
التنظيمية والتوجيهات اإلشـــرافية،  التعليمات 
والتأكـــد مـــن تماشـــيها مـــع جميع سياســـات 
وإجـــراءات إدارات ووحـــدات األعمـــال داخـــل 
المصرف، وكذلـــك التأكيد على عدم التســـاهل 

فـــي أي مخالفـــات نظامية.
 تقـــوم وحدات االلتـــزام في المصـــارف بمراجعة 	 

أعمـــال جميـــع وحـــدات المصـــرف األخـــرى، 
والرفـــع بتقاريرهـــا لمجالـــس اإلدارات واللجان 
ذات العاقـــة فـــي المصـــرف التخـــاذ اإلجـــراء 
المناســـب، أو التصعيد للجهة اإلشـــرافية إذا 

األمر. لـــزم 
إن مـــن أهـــم األهداف التي ُأنشـــئت مـــن أجلها 	 

وحدات االلتزام في المصـــارف هو درء المخاطر 
ورفـــع العبء عن المصرف من خال التنســـيق 
والتواصـــل المســـتمر بين إدارة االلتـــزام وكافة 
وحـــدات األعمال، ولهذا قامـــت وحدات االلتزام 
فـــي المصـــارف بمواجهـــة التحديـــات وذلك من 
خال مراقبـــة ومراجعة التطورات المســـتمرة 

والمتغيـــرة في التعليمـــات التنظيمية المحلية 
والقوانيـــن الدوليـــة، ليتـــم صياغتهـــا لجميـــع 
وحـــدات األعمـــال فـــي المصـــرف لتتوافق مع 

الســـليم.  اإلطار  المحـــددة ضمن  األنظمة 
بالغـــاً 	  اهتمامـــاً  االلتـــزام  وحـــدات  أظهـــرت   

بمحتوى االلتزام باألنشـــطة والخدمات إذ قامت 
الوحـــدات بزيـــارات فحـــص ميدانيـــة لمختلف 
قطاعـــات العمـــل فـــي المصـــارف التابعـــة لها 
للعمل على صـــد وإصاح أي تجـــاوزات قد ينتج 

عنهـــا ارتفـــاع لمخاطر عـــدم االلتزام.
 وعلى صعيـــد تطوير التنظيمـــات وبناًء على ما 	 

اشـــتمله دليل االلتـــزام الصادر عن مؤسســـة 
النقـــد، قامت المصارف بإنشـــاء لجنـــة االلتزام 
لديهـــا وتم إعـــادة صياغـــة ميثـــاق اللجنة ومن 
ثـــم اعتمادها مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة لكل 

مصـــرف لتكون مرجعـــاً لوحـــدات االلتزام.
 وبشـــأن المنجـــزات، قامـــت وحـــدات االلتزام 	 

فـــي المصـــارف باعتمـــاد دليـــل االلتـــزام لديها 
ليتضمـــن سياســـة وبرنامج االلتـــزام المعتمد 
فـــي المصـــرف ليتم بعـــد ذلك تحديثه بشـــكل 
ســـنوي بمـــا يســـتجد فـــي البيئـــة التنظيمية 
مبـــادئ  الدليـــل  ويتضمـــن  واإلجرائيـــة، 

ومســـؤوليات االلتـــزام األساســـية.
ومـــن أهـــم التطـــورات قيـــام وحـــدات االلتزام 	 

بوضـــع األهـــداف الرئيســـة لبرنامـــج االلتـــزام 
والمتضمنـــة وضـــع خطـــة عمـــل لـــكل إدارة 
فـــي المصـــرف، وتهدف إلـــى تعميـــم متطلبات 
االلتـــزام فـــي كافـــة أقســـام العمـــل لتخفيـــف 
مخاطر عدم االلتـــزام والوقاية منهـــا، وتتضمن 
الخطـــة أن علـــى كل إدارة أو وحـــدة عمل وضع 
المســـتجدات  لمواكبـــة  الازمـــة  اإلجـــراءات 
التنظيميـــة التـــي تنطبق علـــى محـــاور أعمالها.

 وضـــع برنامـــج ودليل االلتـــزام فـــي المصارف 	 
يتضمـــن ضـــرورة قيام وحـــدة االلتـــزام بتقييم 
أعمـــال إدارات األعمال األخرى بشـــكل دوري، 
وعنـــد التعـــرف علـــى أي ثغـــرات تنظيمية قد 
ينتـــج عنها مخاطـــر عـــدم االلتـــزام، فأنه يجب 
اإلقرار بهـــا ومعالجتهـــا فورًا مـــن خال خطط 
العمـــل التصحيحيـــة، ويتم ذلك وفـــق برنامج 
زمني محـــدد، كمـــا يتضمن بحـــث أي مخاطر 
تنظيميـــة ورفعها لإلدارة العليـــا لاطاع عليها 

بشـــأنها. الازم  واتخاذ 
 وضـــع برامج ومراجعـــات وحـــدات االلتزام في 	 
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المصـــارف تتضمـــن خطـــة شـــاملة لتدريـــب 
موظفيها مـــن خـــال التعليم والتثقيـــف التي 
علـــى  للحفـــاظ  مســـتمرة  دورات  تســـتوجب 

االلتزام. ثقافـــة  مـــن  عاٍل  مســـتوًى 
 قامـــت المصـــارف بتزويـــد وحـــدات االلتـــزام 	 

بالموارد البشـــرية المدربة لمـــن لديهم الكفاءة 
العاليـــة في مجـــال االلتزام والمنـــاط بهم أعمال 

مراقبـــة مخاطر الســـمعة وعـــدم االلتزام.
بذلـــت وحـــدات االلتزام فـــي المصـــارف المزيد 	 

التقنيـــات  أحـــدث  الســـتخدام  الجهـــود  مـــن 
اإللكترونيـــة المطروحة لتســـاعدها في أعمالها 
والتحديات  الصعوبـــات  على  ولتتغلـــب  اليومية 
لتتواكـــب مع المســـتوى المطلوب مـــن االلتزام. 

2-6-7: إجراءات الرقابة االحترازية الكلية 
في المملكة 

 اتخذت المؤسســـة العديد من اآلليات واإلجراءات 
الكليـــة إلدارة المخاطر ورفع  الرقابية االحترازيـــة 
كفايـــة رأس المال وفق توصيات لجنـــة بازل. وعلى 
إثر ذلك طبقت المؤسســـة عدٍد من السياســـات 
االحترازيـــة الكليـــة. وتشـــمل األدوات االحترازية 

الكلية المســـتخدمة حاليـــاً ما يلي: 

المؤقـــت 	  النهـــج  بتطبيـــق  المصـــارف  إلـــزام 
والترتيبـــات االنتقاليـــة للمعالجـــة التنظيميـــة 
للمخصصـــات المحاســـبية لتطبيـــق المعيـــار 
الدولي للتقرير المالي رقـــم 9 »األدوات المالية« 
الذي دخـــل حيـــز التنفيذ ابتـــداء مـــن 1 يناير 

2018م. 
 	 + المـــال  )رأس  الودائـــع/  نســـبة  تتجـــاوز  أال 

ضعفـــاً.   15 المصـــارف  لـــدى  االحتياطيـــات( 
أال تقـــل االحتياطيات اإللزامية لدى مؤسســـة 	 

النقـــد عـــن 7 فـــي المئـــة بالنســـبة للودائع 
تحـــت الطلب و4 فـــي المئة بالنســـبة للودائع 

واالدخارية.  الزمنيـــة 
أال يتجـــاوز المتطلب النظامي لنســـبة القروض 	 

المصرفيـــة إلى الودائـــع 90 في المئة.
أال يقـــل احتياطـــي الســـيولة عن 20 فـــي المئة 	 

الودائع. مـــن 
أال تتجـــاوز نســـبة التمويـــل العقـــاري 85 فـــي 	 

المئة مـــن قيمـــة المســـكن األول للمواطنين 
وذلك لشـــركات التمويـــل والمصـــارف التجارية 
خال العـــام 2017م )فيما رفعت هذه النســـبة 

إلـــى 90 فـــي المائة بدايـــة من ينايـــر 2018م(.
 أال تتجـــاوز نســـبة التمويـــل العقـــاري 70 فـــي 	 

المئـــة مـــن قيمـــة المســـكن الثاني.
بـــأوزان 	  تخفيـــض معـــدل األصـــول المرجحـــة 

بالتمويل العقـــاري لتملك  المخاطر المتعلقـــة 
المســـاكن مـــن 75 في المئـــة إلى 50 فـــي المئة.

أال يتجـــاوز إجمالي الســـداد الشـــهري للقروض 	 
االســـتهاكية نســـبة 33.3 في المئـــة من راتب 
المقتـــرض الموظـــف، و25.0 فـــي المئـــة من 

راتـــب المقتـــرض المتقاعد. 
أال تتجـــاوز التعرضـــات الكبيـــرة 15 فـــي المئة 	 

مجمـــوع  يتجـــاوز  وأال  2019م.  عـــام  بحلـــول 
التعرضـــات الكبيـــرة لـــدى البنـــك 6 أضعـــاف 

المؤهلـــة. المـــال  قاعـــدة رأس 
وضع إطـــار ومتطلـــب رأس المـــال التنظيمي 	 

المعاكـــس لاتجاهـــات الدوريـــة وتحديده عند 
نســـبة صفر فـــي المئـــة مـــع تغييره حســـب 

والمالية. االقتصاديـــة  الـــدورة 
النظاميـــة 	  األهميـــة  ذات  المصـــارف  تحديـــد 

التنظيمـــي  المـــال  رأس  متطلـــب  وفـــرض 
اإلضافي الخـــاص بذلك الـــذي يتـــراوح من 0.5 
في المئـــة إلى 1.0 في المئة حســـب مســـتوى 

أهميـــة المصـــرف النظاميـــة.

2-7: اإلشراف والرقابة على قطاع الت�أمني 
2-7-1: التطورات التنظيمية واإلرشادات:

تســـعى مؤسســـة النقد ضمن دورها اإلشـــرافي 
والرقابـــي علـــى قطـــاع التأميـــن علـــى عمل كل 
مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز ونمـــو واســـتقرار هذا 
القطـــاع وتفـــادي المخاطـــر التـــي قـــد يتعرض 
لهـــا. وتنشـــر المؤسســـة علـــى موقعهـــا علـــى 
شـــبكة اإلنترنت األنظمـــة واللوائـــح والتعليمات 
المتعلقـــة بالقطـــاع، إضافـــة إلـــى المعلومـــات 
المرخصة،  والشـــركات  التأمين  المرتبطة بسوق 
لهـــا العمل فـــي هـــذا القطـــاع. وإضافـــًة للوائح 
واألنظمـــة في األعـــوام الســـابقة   فقـــد أصدرت 
مـــن  عـــددًا  2017م  العـــام  خـــال  المؤسســـة 

اللوائـــح التـــي مـــن ضمنها:

 قواعـــد جمـــع وتبـــادل المعلومـــات التأمينية 	 
. ت للمركبا

 توطيـــن وظائـــف إدارات مطالبـــات المركبـــات 	 
وإدارات العنايـــة بالعمـــاء في شـــركات التأمين 

وشـــركات المهـــن الحرة.
ووكالـــة 	  ووســـاطة  التأميـــن  شـــركات  إلـــزام   

المنتجـــات  بيـــع  وظائـــف  بتوطيـــن  التأميـــن 
لألفـــراد. التأمينيـــة 

بالعمـــاء فـــي شـــركات 	  العنايـــة  إنشـــاء إدارة   
التأميـــن.

 إلزام شـــركات التأميـــن بتعديل وثائـــق التأمين 	 
المهن الطبية لتشـــمل  على أخطـــاء ممارســـة 
األخطـــاء الطبيـــة الناتجة عـــن معالجـــة مصابي 
الحروب فـــي حال كان الطبيـــب يعمل في ظروف 

. طبيعية
 إلزام شـــركات التأمين بالعمل بالنموذج الموحد 	 

لتســـعيرة وثيقة تأمين المركبات لألفراد.
اإللكترونـــي 	  بالربـــط  التأميـــن  شـــركات  إلـــزام   

مـــع شـــركات الوســـاطة الحاصلة علـــى موافقة 
وســـاطة  أعمـــال  ممارســـة  علـــى  المؤسســـة 

إلكترونيـــاً. التأميـــن 

ولقطاع التأميـــن نصيب وافر من أجنـــدات برنامج 
تطويـــر القطـــاع المالـــي الـــذي ُدشـــن فـــي مايو 
2018م وذلـــك عبر الســـعي لتطوير قطـــاع تأمين 

المخاطر. إلدارة  مزدهـــر 

2-7-2: الزيارات اإلشرافية: 
شـــركات  مـــن  كاً  اإلشـــرافية  الزيـــارات  تشـــمل 
التأميـــن وإعـــادة التأمين، وشـــركات المهن الحرة، 
واإلشـــراف المكتبي والفحص الميدانـــي للتأكد من 
اإلجـــراءات االحترازيـــة للشـــركات وســـامة وقوة 
ماءتهـــا الماليـــة. وتحقيقاً لهذا الغرض اســـتمرت 
المؤسســـة خال العام 2017م فـــي القيام بالزيارات 
وإعـــادة  التأميـــن  لشـــركات  الدوريـــة  اإلشـــرافية 
التأميـــن التعاونـــي فـــي المملكـــة. وتهـــدف هـــذه 
الزيـــارات إلى التأكد من التزام تلك الشـــركات بأحكام 
نظـــام مراقبة شـــركات التأميـــن التعاونـــي الصادر 
بالمرســـوم الملكـــي رقم م/32 بتاريـــخ 1424/2/6ه 
الموافـــق 2003/7/31م والئحته التنفيذية واللوائح 
التنظيميـــة الصادرة عن المؤسســـة، كما يشـــمل 
التأكـــد من مـــدى كون شـــركات التأميـــن أو إعادة 
التأميـــن على قـــدٍر عاٍل مـــن الكفـــاءة والجاهزية، 
وأن المتطلبـــات النظامية والفنية لتلك الشـــركات 
متوافقـــة مع خطـــط العمـــل التي وافقـــت عليها 
المؤسسة مســـبقاً، وُتعد شـــرطاً أساسياً لمنحها 

النشـــاط. لمزاولة ذلك  الترخيـــص 
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وبلـــغ عدد الزيارات اإلشـــرافية لشـــركات التأمين، 
وإعـــادة التأميـــن خـــال عـــام 2017م )18( زيـــارة 
الفنيـــة  النواحـــي  دراســـة  شـــملت  إشـــرافية، 
والنظاميـــة واإلداريـــة لهـــذه الشـــركات، وتقويـــم 
لـــكل الشـــركات وأهدافها  االســـتراتيجيات العامة 
وخططهـــا التوســـعية، والتأكـــد من مـــدى تنفيذ 
المتطلبـــات التـــي التزمـــت بهـــا الشـــركات ضمن 
طلـــب الترخيـــص، وكذلـــك التأكد مـــن أن الهيكل 
اإلداري لشـــركات التأمين، وإعادة التأمين ووظائف 
تقـــوم بوظائفها  اإلدارات ومجلـــس اإلدارة واللجان 
حســـب النظام والئحتـــه التنفيذية وأهـــداف هذه 
الشـــركات وخططها. وقد اطلع الفريق اإلشـــرافي 
في المؤسســـة على خطـــط العمـــل الموضوعة، 
وقوّمهـــا من الناحيـــة الفنية عبـــر مراجعة عمليات 
المنتجـــات  وتقييـــم  تســـعير  وُأســـس  التأميـــن 
وعمليـــات وأدوات االســـتثمار الخاصة بالشـــركات 
لها.  المســـتقبلية  المالية  والتوقعـــات  والتقديرات 
ويتأكـــد الفريـــق أثناء القيـــام بالزيارات اإلشـــرافية 
مـــن مـــدى توافـــر نظـــام مراقبـــة داخليـــة فاعل 
يحتوي علـــى تعليمات للمراقبـــة الداخلية، وإدارة 
المخاطـــر، وااللتـــزام بإجـــراءات معالجة شـــكاوى 
العماء. ويتأكـــد الفريق أيضـــاً -انطاقاً من حرص 
المؤسســـة علـــى حمايـــة حملـــة وثائـــق التأمين 
وتعزيـــز المصداقيـــة -مـــن مدى تعامل شـــركات 
التأمين مـــع عمائهـــا بمهنيـــة وعدالـــة، وتقديم 

خدمات علـــى قدٍر عـــاٍل مـــن الجودة. 

وللقيـــام بهـــذه المهام فانـــه يتم تدريـــب موظفي 
المؤسســـة على معاييـــر دولية لإلشـــراف حيث 
يتـــم حاليـــاً تطبيـــق اإلطار اإلشـــرافي مـــن خال 
وتتعـــاون  المخاطـــر.  علـــى  المبنـــي  اإلشـــراف 
المؤسســـة مع العديـــد من المنظمـــات الدولية 
بشـــكل مســـتمر من خـــال ممثليها فـــي لجانها 
المختلفة. ومـــن ضمن هذه المنظمـــات: الهيئة 
ومجلـــس   )IAIS( التأميـــن  لمشـــرفي  الدوليـــة 

 .)IFSB( الخدمـــات الماليـــة اإلســـامية

ويتخطى دور المؤسســـة اإلشـــراف والرقابة على 
منشـــأة التأمين العاملـــة إلى التأكيـــد على جودة 
مدخات القطـــاع من الموظفيـــن. وبهذا الصدد 
ُيعتبر اختبار الشـــهادة العامة ألساسيات التأمين 
متطلبـــاً إلزاميـــاً من قبل مؤسســـة النقد العربي 
الســـعودي الـــذي ُيغطـــي مجـــال التشـــريعات 

وضوابـــط العمل وأساســـيات عمليـــات التأمين، 
كمـــا يســـاهم االختبار فـــي تأكيد أهليـــة موظفي 
قطـــاع التأمين من خال اســـتيعاب الحـــد األدنى 
من المعرفـــة والمهـــارات المطلوبـــة للعمل في 

هـــذا القطاع. 

قامـــت  الميدانـــي،  الفحـــص  يخـــص  وفيمـــا 
المؤسســـة بزيارات تفتيشـــية لشـــركات التأمين 
للتحقق من مـــدى التزامها بالمتطلبـــات الرقابية 
واإلشـــرافية ذات العاقـــة، والتأكـــد مـــن مدى 
ممارســـة نشـــاطها وفق األصول المهنيـــة، وبما 
يكفل حقوق حملـــة الوثائق وأصحـــاب المطالبات 

العاقة.  مـــن ذوي  وغيرهـــم 

2-8: اإلشراف والرقابة على القطاع التمويلي 
التنظيمية  إلى تطوير األُطر  تســـعى المؤسســـة 
وبمـــا  التمويـــل،  لقطـــاع شـــركات  واإلشـــرافية 
يحقـــق األهداف الرئيســـية مـــن إصـــدار أنظمة 
التمويـــل ولوائحهـــا التنفيذية التي جـــاءت لتعزيز 
االســـتقرار المالي لقطاع التمويـــل وتعزيز النمو 
االقتصـــادي المســـتدام، وذلـــك لضمـــان عدالة 
التعامـــات لكافة أصحاب المصلحة، وفي ســـبيل 
ذلـــك تســـعى المؤسســـة للتميـــز فـــي األعمال 
التشـــغيلية باالســـتفادة مـــن جميـــع العوامـــل 
الممكنـــة. وفيمـــا يلـــي أبـــرز مـــا تم خـــال العام 

)2017م(: 1439/1438هــــ 

2-8-1 تطوير بنية قطاع التمويل: 
مـــن أهـــم التطـــورات فـــي مجـــال تطويـــر بيئة 
تأســـيس شـــركة  عـــام 2017م  الســـوق خـــال 
تســـجيل عقود اإليجـــار التمويلي التـــي تهدف إلى 
المســـاهمة فـــي تحقيـــق المقاصد التشـــريعية 
من ضمـــان عدالـــة التعامـــات، وحمايـــة حقوق 
المتعامليـــن، ومعالجـــة العوائـــق التـــي تواجـــه 
الممولين عند اســـترداد أصولهـــم المنقولة.  كما 
قامت المؤسســـة بالترخيص للشـــركة السعودية 
إلعـــادة التمويل العقـــاري، المملوكـــة لصندوق 
االســـتثمارات العامة، بـــرأس مـــال ابتدائي يبلغ 
1.5 مليـــار ريال وهـــي الخطوة األولى لتأســـيس 
العقـــاري لتحقيق  التمويل  ثانوية إلعـــادة  ســـوق 
النمو واالســـتقرار في مجـــال التمويل العقاري في 
المملكة. وتســـعى الشـــركة إلى تمكين الممولين 
العقارييـــن مـــن تقديم حلـــول تمويلية تســـاهم 

في زيـــادة تملـــك المواطنين للســـكن وذلك عن 
طريق ضخ ســـيولة المســـتثمرين عبر الســـوق 
الثانـــوي للموليـــن العقارييـــن، واالســـتثمار في 
أدوات الديـــن المعززة بعقـــود التمويل العقاري. 
ومن شـــأن تعزيـــز مصـــادر التمويـــل للممولين 
العقارييـــن أن يســـاهم في خفض كلفـــة التمويل 
النهائيـــة على المواطنيـــن.  كما تـــم التواصل مع 
شـــركات التمويل لتحســـين وتطوير األعمال من 
خـــال اللجان ومن خـــال االجتماعـــات التي تعقد 
ســـنوياً على مســـتوى معالي المحافظ مع رؤساء 

مجالـــس إدارات شـــركات التمويل.

2-8-2 حمايـــة حقـــوق المتعاملين وعدالة 
لتعامالت: ا

تـــم العمـــل خـــال 2017م علـــى إعـــداد معايير 
لعقود التمويـــل وصيغ نموذجية لعقـــد التمويل 
واإلجارة  المرابحـــة  بصيغتـــي  لألفـــراد  العقـــاري 
وعقد اإليجـــار التمويلـــي للمركبات لألفـــراد. كما 
تم إصـــدار قواعـــد مكافحة االحتيال في شـــركات 
التمويل التـــي تهدف إلى تقديم مبـــادئ عامة وحد 
أدنى مـــن المعاييـــر التـــي يتطلب على شـــركات 
التمويـــل االلتـــزام بهـــا للكشـــف عـــن االحتيـــال 
والحـــد منه. كمـــا أثمـــر التعاون المشـــترك مع 
وزارة العدل عن صـــدور الدليـــل اإلجرائي لتوثيق 

العقاري.  الرهـــن 

2-8-3 البرامج المشتركة وبرامج الرؤية: 
في إطار البرامج المشـــتركة مـــع الجهات الحكومية 
التعاون بشـــكل مســـتمر  يتم  الحكومية،  وشـــبه 
مـــع كٍل مـــن وزارة المالية وهيئة الســـوق المالية 
إضافـــة إلـــى جهات أخـــرى وذلـــك لرســـم خارطة 
الطريـــق لبرنامـــج تطويـــر القطاع المالـــي وتنفيذ 
المبـــادرات التـــي تنـــدرج تحـــت البرنامـــج. كما تم 
التعـــاون مـــع وزارة اإلســـكان وصنـــدوق التنمية 
العقاريـــة في عـــدٍد من برامـــج التمويل الســـكني 
المدعـــوم، والتعاون كذلـــك مـــع وزارة العدل في 
المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك التـــي نتـــج 
عنهـــا معالجة العديد مـــن اإلشـــكاليات التي تواجه 
جهـــات التمويـــل مـــع المحاكـــم وكتابـــات العدل 
والقضاء، والتنســـيق المســـتمر مع وزارة التجارة 
واالســـتثمار فيمـــا يتعلـــق بمراجعة نظـــام البيع 
بالتقســـيط واقتـــراح ما يلـــزم عليه مـــن تعديات 
بما يتوافـــق مع األحـــكام الواردة في نظـــام مراقبة 
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شـــركات التمويـــل. كما تعمـــل اإلدارة حاليـــاً على 
عدة مشـــاريع تســـاهم في تحقيق رؤيـــة 2030م، 
كدعـــم تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
العامـــة  الهيئـــة  وبرامـــج  مبـــادرات  خـــال  مـــن 
للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة، إضافـــة إلى 

عـــدد من المبـــادرات ضمـــن برنامج اإلســـكان. 

2-8-4 النشاط اإلشرافي والرقابي:
النشـــاط  مجـــال  فـــي  التطـــورات  أهـــم  ومـــن 
اإلشـــرافي والرقابي علـــى شـــركات التمويل خال 
تـــم إصـــدار  العـــام 1439/1438هــــ )2017م(، 
)14( تعميماً  شـــملت عددًا مـــن المواضيع ذات 
العاقـــة بأعمـــال شـــركات التمويل مثـــل تعميم 
زيـــادة الحد األقصـــى للتمويل العقـــاري الممنوح 
من المصارف للمواطنين لتملك المســـكن األول، 
وتعميـــم خطة تطبيـــق المعيار الدولـــي للتقرير 
 ،)IFRS 9( الماليـــة«  »األدوات   9 رقـــم   المالـــي 
المخصصـــــــات،  حيـــال  التعليمـــــات  وتعميـــم 
والتعميـــم المتعلـــق بأوجـــه التعـــاون المتاحـــة 
بين شـــركات التمويـــل والصناديق االســـتثمارية 
للمســـاهمة في تنويـــع مصادر الســـيولة المتاحة 
لشـــركات التمويـــل وغيرها مـــن التعاميـــم التي 
تهـــدف إلى حمايـــة حقـــوق المتعامليـــن وتطوير 

القطاع. واســـتقرار 

كما تم خـــال العـــام 1439/1438هــــ )2017م( 
الترخيص لعدد 3 شـــركات تمويـــل جديدة إضافة 
إلى شـــركة تســـجيل عقـــود اإليجـــار التمويلي في 
المملكـــة ليبلغ عدد شـــركات التمويل المرخصة 
فـــي  )37( شـــركة تمويـــل مقابـــل )34( شـــركة 
العام الســـابق، منها )6( شـــركات تمارس نشـــاط 
التمويل العقاري، وشـــركة تمارس نشـــاط إعادة 
التمويل العقاري، و)29( شـــركة تمارس أنشـــطة 
وشـــركة  العقـــاري،  التمويـــل  خـــاف  تمويليـــة 

تمـــارس نشـــاط التمويل متناهـــي الصغر.

2-8-5: الزيارات اإلشرافية على شركات 
التمويل.

 بلغت الزيارات اإلشـــرافية والترخيصية لشـــركات 
التمويـــل خـــال عـــام 2017م، 33 زيارة شـــملت 
النواحـــي الفنيـــة والنظاميـــة لهـــذه الشـــركات، 
التـــزام  وتقييـــم  والحوكمـــة،  العمـــل  وخطـــط 
شـــركات التمويـــل بأنظمـــة التمويـــل ولوائحهـــا 

التنفيذيـــة لمعرفـــة مـــدى التزام تلك الشـــركات 
والتعليمات. واألنظمـــة  باللوائـــح 

2-9: اإلشراف على أنظمة المدفوعات 
المالية والمقاصة 

 تســـعى مؤسســـة النقد إلى إيجاد نظم مدفوعات 
فاعلـــة ومتكاملـــة وآمنـــة فـــي المملكـــة تضاهي 
أفضـــل النظم الدوليـــة وذلك لتســـهيل الخدمات 
المصرفي،  النظـــام  إســـهام  المصرفيـــة، وتعزيز 
والقيام بدوره بفاعلية تجـــاه المنظومة االقتصادية 

المحليـــة. ومـــن أبرز تلـــك األنظمة مـــا يلي:

2-9-1: الشبكة السعودية للمدفوعات )مدى( 
ُيعـــّد نظـــام »مـــدى« الهويـــة الجديدة للشـــبكة 
الســـعودية للمدفوعات والذي جـــاء إطاقه ليمنح 
أنظمـــة الصـــرف اآللـــي ونقـــاط البيع أبعـــادًا من 
المرونـــة والســـرعة واألمـــان والقبـــول وذلك من 
خال شـــبكة مكونـــة من أحـــدث تقنيـــات الدفع 
اإللكترونـــي العالميـــة. وتربط مـــدى جميع أجهزة 
الصـــرف اآللي ونقاط البيـــع الُمقّدمة من المصارف 
المحلية بنظـــام مركزي لتمريـــر العمليات المالية 
الُمنفذة بواســـطة البطاقـــات البنكيـــة. كما يتيح 
نظـــام مدى قبـــول محلـــي وإقليمـــي وعالمي من 
خـــال الربـــط بالشـــبكة الخليجيـــة للمدفوعات، 
وشـــركات البطاقـــات العالميـــة، وبذلـــك ُيمنـــح 
حاملـــي بطاقـــات مدى نطاقاً أوســـع لاســـتخدام 
محليـــاً وخارجيـــاً. وُتعـــد خدمـــة مـــدى الركيـــزة 
األساســـية للتحول للدفـــع اإللكترونـــي عوضاً عن 
النقد في قطـــاع التجزئـــة المحلـــي. ويتميز نظام 

»مـــدى« بالعديد مـــن المميـــزات منها:
طاقة اســـتيعابية فائقة تعادل ســـبعة أضعاف 	 

الســـابق. الجيل  عمليات  حجم 
سرعة في إنجاز العمليات على نقاط البيع.	 
كفاءة فـــي األداء ومعدل عاٍل فـــي توفر الخدمة 	 

عبر تطويـــر البنية التحتية.
إشـــعار فوري لحاملي البطاقات عنـــد إجراء أي 	 

عملية مالية »شـــراء أو ســـحب نقدي«.
رفـــع ســـقف الحـــد اليومـــي لقيمـــة العمليات 	 

الشـــرائية عبر نقـــاط البيع لغايـــة 200 ألف ريال. 
توسيع نطاق اســـتخدام البطاقات في المملكة 	 

إلى مســـتويات جديدة، والتكامل مع الشـــبكات 
والعالمي  اإلقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  الدولية 
مـــن خـــال الربـــط مـــع شـــركة المدفوعـــات 

للشـــبكات  إضافـــة   )UnionPay( الصينيـــة 
األخرى. العالميـــة 

وبشـــأن المنجزات، فتأتـــي ضمن مســـار الخطة 
الشـــاملة على  الخمســـية لمدى )2016-2021( 
أهداف محددة وبرامج يتطلـــب تنفيذها لتحقيق 
تلـــك األهـــداف. وقد تـــم البـــدء بتنفيـــذ البرامج 

هي: رئيســـة  مســـارات  أربعة  ضمن 
البيـــع  نقـــاط  خدمـــة  فـــي  النمـــو  1(  مســـار 

مـــدى.  وبطاقـــات 
2( مسار البنية التحتية والتشغيل. 

3( مسار التسويق والتواصل.
4( مسار االبتكار وتطوير المنتجات.

كما تم طـــرح العديد مـــن الخدمـــات والمنتجات 
في عـــام 2017م وإتمام عدٍد مـــن المنجزات على 

التالي:  النحو 

وصـــول عـــدد بطاقات مـــدى البنكية مســـبقة 	 
الدفـــع والمخصصة لبعض الشـــرائح المحددة 
كبطاقات الطالـــب الجامعي وبطاقـــات الرواتب 
والضمـــان االجتماعي ومراكز الحـــواالت الدولية 

ألكثر مـــن 8 مايين بطاقـــة بنكية.
نمـــو عـــدد عمليـــات مـــدى ألجهـــزة نقاط 	 

البيـــع بنهاية 2017م بنســـبة 35 فـــي المئة 
ووصولهـــا لنحـــو 708 مليون عمليـــة مقارنًة 
باألرقـــام المحققـــة خال عـــام 2016م )524 

عملية(. مليـــون 
وصـــول إجمالي قيمـــة عمليـــات أجهـــزة نقاط 	 

البيـــع عبر نظـــام مدى إلى مســـتوى قياســـي 
غيـــر مســـبوق محققـــًة 200 مليار ريـــال خال 

عـــام 2017م.
البـــدء بتطويـــر خدمـــة الدفـــع عبـــر شـــبكة 	 

اإلنترنـــت مـــن خـــال بطاقـــات مـــدى البنكية 
وإتاحتهـــا بهـــدف دعـــم التجـــارة اإللكترونية في 
المملكـــة – وقـــد تـــم اإلطـــاق الفعلـــي خال 

2018م. مـــن  األول  النصـــف 
إطـــاق منتـــج بطاقـــة مـــدى لرواتـــب العمالة 	 

المنزلية مع جميع المصـــارف بالتعاون مع وزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية كجـــزء من الجهود 
الراميـــة لحفظ حقوق هـــذه الفئة مـــن العمالة 

األجور. حمايـــة  برنامج  لمبادرة  واســـتكماالً 
إطـــاق منتـــج بطاقة مـــدى لنثريـــات مدارس 	 



141 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��منجزات�وتطلعات�

القطـــاع الحكومي من خال عـــدد من المصارف 
بالتنســـيق مع وزارتـــي الماليـــة والتعليم بهدف 
تنظيـــم مصاريـــف المـــدارس التي يتـــم دفعها 

لقائديها مـــن قبـــل اإلدارات التعليمية.
ارتفـــاع عدد أجهـــزة مـــدى لنقاط البيـــع ألكثر 	 

من ٣٠٠ ألف جهـــاز مع التركيز على اســـتهداف 
القطاعـــات التجاريـــة الحيوية التـــي تعتمد على 

التعامـــات النقدية بشـــكل مكثف.
معالجـــة أكثـــر مـــن ٣٣٠ طلبـــاً تقنياً مـــن قبل 	 

مركز تصاريـــح مدى مقدمة من مـــوردي أجهزة 
نقـــاط البيـــع ومقدمـــي خدمـــة دعـــم التاجـــر 
الذكيـــة والمصارف  البنكية  البطاقـــات  ومصانع 
األعضـــاء وذلـــك بهـــدف تأكيد جـــودة الخدمات 
المقدمـــة وتطابقها مع معاييـــر الجودة لخدمة 

. ى مد
العمـــل مـــع شـــركات الدفـــع العالميـــة إلتاحة 	 

 )NFC( قبـــول عمليات الدفـــع عن بعـــد بتقنية
للبطاقـــات االئتمانيـــة مـــن خال خدمـــات ڤيزا 
پاي ويـــڤ، ماســـتر كارد بـــاي بـــاس، اميكس 
اكســـبريس بـــاي. وقـــد تـــم اإلطـــاق الفعلي 

الثانـــي 2018م. الربـــع  خال 
تـــم إكمال إجـــراءات الترخيص وضمـــان الجودة 	 

ألربعـــة نمـــاذج مـــن أجهـــزة نقـــاط البيـــع فئة 
mPos وطرحها لألســـواق الســـتهداف قطاعات 
األعمـــال التـــي تتطلب مرونـــة أكبر فـــي إتمام 

.)Mobility( الدفـــع  عملية 
تـــم إكمـــال المتطلبـــات التقنية إلتاحـــة اتصال 	 

أجهـــزة نقـــاط البيع بالشـــبكة من خـــال تقنية 
)WiFi( بهـــدف تعزيـــز ودعـــم جـــودة الخدمة 
وســـرعة االتصال وخفض التكاليف التشـــغيلية 

علـــى مقدمـــي خدمات نقـــاط البيع.
التركيـــز على نشـــر خاصيـــة الدفع عبـــر تقنية 	 

االتصـــال قريب المـــدى )NFC( من خال خدمة 
مدى أثير، حيـــث وصل عدد األجهـــزة الداعمة 
لهـــذه الخدمة ألكثـــر من 226 ألـــف جهاز تمثل 
نســـبة 72 في المئـــة من إجمالي عـــدد األجهزة 
عـــدد  وصـــل  كمـــا  الســـوق.  فـــي  المتوفـــرة 
البطاقـــات البنكيـــة المدعمـــة بهـــذه الخاصية 
إلى حوالـــي 6 مايين بطاقة قامـــت بتنفيذ أكثر 
من 9.5 مليـــون عملية بقيمـــة إجمالية تجاوزت 

313 مليون ريال لشـــهر أبريـــل 2018 م. 
إطـــاق خدمـــة الســـحب النقـــدي بالعمـــات 	 

األجنبيـــة مـــن خـــال بطاقـــات مـــدى البنكية 

بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المصـــارف المحلية.
رفـــع الحـــد األقصـــى لعمليـــات بطاقـــات مدى 	 

البنكيـــة لغاية ٢٠٠ ألف ريال بهـــدف دعم مبادرات 
المملكة فـــي التوجه نحـــو »مجتمـــع ال نقدي«.

توحيد العناصر الرئيســـة في الرســـائل النصية 	 
واإلشـــعارات المرســـلة للعمـــاء عنـــد إجراء 
العمليـــات البنكيـــة من خـــال خدمـــات مدى 
للدفـــع اإللكترونـــي والســـحب النقـــدي بحيث 
تصبـــح أكثـــر شـــمولية مـــن حيـــث احتوائهـــا 
علـــى اســـم المتجـــر والعملـــة األجنبيـــة ونوع 
العمليـــة وغيرها من التفاصيـــل الهامة لحاملي 

. ت قا لبطا ا
إطـــاق القواعد التشـــغيلية لمـــزودي خدمات 	 

الدفـــع )Payment facilitators( الســـتهداف 
القطاعـــات التجارية الصغيرة مـــن خال كيانات 

وأطـــراف داعمة للقطـــاع البنكي.
إطـــاق خدمـــة تحويـــل األمـــوال الدوليـــة من 	 

خال أجهزة نقـــاط البيع بالتعـــاون مع عدد من 
المصـــارف الرائدة في مجـــال الحـــواالت الدولية. 

الداعمـــة لخدمة 	  التجـــاري لألجهـــزة  اإلطـــاق 
الدفـــع الذاتي في عـــدد من مطـــارات المملكة 
الرئيســـية واإلقليمية لخدمة مواقف الســـيارات.

الداعمة لنشـــر 	  التقنيـــة  المتطلبـــات  إكمـــال 
البيـــع فـــي قطـــاع التموينـــات  نقـــاط  خدمـــة 
العامـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  الغذائيـــة 
للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة ضمن إطار 
التجاري. التســـتر  لمكافحـــة  الوطنـــي  البرنامـــج 

متابعـــة إنجـــاز عـــدٍد مـــن التطويـــرات التقنية 	 
علـــى األداء العـــام للشـــبكة وانخفـــاض الوقت 
المســـتغرق إلتمـــام عمليات الدفـــع اإللكتروني 

لـــدى المتاجـــر إلـــى 3.8 ثانية.
إكمـــال الجاهزيـــة التقنية لعدد مـــن المصارف 	 

الدفـــع  بوســـائل  بالتعامـــل  للبـــدء  المحليـــة 
الداعمـــة لخدمـــة مدى أثيـــر وتقنيـــة االتصال 
الذكيـــة  كاألســـاور   )NFC( المـــدى  قريـــب 

الجـــوال. وملصقـــات 
بدء تطويـــر الدفـــع عبـــر األجهـــزة الذكية عن 	 

طريـــق محفظـــة مـــدى اإللكترونية مـــن خال 
نظـــام التشـــغيل أندرويد. 

وســـاهمت هـــذه اإلنجـــازات في تســـارع انتشـــار 
وجاذبيـــة أجهزة نقاط البيع الموزعـــة لدى المتاجر 
واألســـواق في مختلف مـــدن المملكة خـــال عام 

2017م لتصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 300 ألـــف جهـــاز 
مقارنـــة بنحـــو 276 ألف جهـــاز في العام الســـابق.

2-9-2: النظام السعودي للتحويالت 
)SARIE( المالية السريعة

المالية  للتحويـــات  الســـعودي  النظـــام  أحـــدث 
الســـريعة والمعروف اختصاراً بـ »ســـريع« تقدماً 
في مجال األعمـــال المصرفية اآلليـــة والمعامات 
التجارية فـــي المملكة منـــذ بداية تفعيلـــه بتاريخ 
البنيـــة  النظـــام  هـــذا  ويمّثـــل  1997/5/14م. 
األساســـية التـــي يعتمـــد عليها عدٌد مـــن أنظمة 
المتقدمـــة،  الماليـــة  والتســـويات  المدفوعـــات 
ويشـــارك حاليـــاً 23 مصرفـــاً في نظام »ســـريع«. 
وبلـــغ إجمالي عـــدد الدفعـــات لعـــام 2017م نحو 
103.4 مليـــون دفعة بقيمـــة 62.1 تريليون ريال. 
وشـــملت عمليـــات دفعـــات الرواتـــب نحـــو 24 
مليـــون عملية. كمـــا حقـــق النظام نســـبة إتاحة 
واســـتمرارية فـــي التشـــغيل بمقـــدار 100 فـــي 

العـــام 2017م. المئة خـــال 

2-9-3: نظام سداد للمدفوعات
انطاقـــاً مـــن رؤيـــة المؤسســـة المتمثلـــة فـــي 
بتقنيـــات متطورة  إلكترونيـــة حديثة  بناء قاعـــدة 
لتســـهيل عملية انســـياب الفواتيـــر والمدفوعات 
اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة، إضافـــة إلـــى إيجـــاد 
وســـيط موثـــوق بـــه بيـــن المصـــارف والجهـــات 
المختلفة، فقـــد طُّور نظام ســـداد للمدفوعات، 
وهـــو نظـــام مركـــزي لســـداد ودفـــع الفواتيـــر 
والمدفوعـــات األخـــرى آليـــاً عبر جميـــع القنوات 
المصـــارف،  )فـــروع  المملكـــة  فـــي  المصرفيـــة 
وأجهـــزة الصـــرف اآللـــي، والهاتـــف المصرفـــي، 

المصرفيـــة(. واإلنترنـــت 

بلغ عـــدد المفوتريـــن المرتبطين بنظام ســـداد 
مفوتـــر   157 نحـــو  2017م  لعـــام  للمدفوعـــات 
مـــن قطاعـــات مختلفة تمثـــل الخدمـــات العامة 
االتصـــاالت،  وشـــركات  والميـــاه،  كالكهربـــاء، 
شـــركات  مثـــل  اآلخريـــن  للمفوتريـــن  باإلضافـــة 
وشـــركات  التأميـــن،  وشـــركات  الطيـــران، 
التقســـيط، والجامعـــات، واشـــتراكات وإعانات 
الصحف الســـعودية، وخدمة تســـديد مستحقات 
بطاقات االئتمـــان والقروض لعدد مـــن المصارف 
المحليـــة. كمـــا تـــم ربـــط العديـــد مـــن الجهات 
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وأمانـــات  والهيئـــات  الـــوزارات  مثـــل  الحكوميـــة 
المناطـــق التي بلـــغ عددهـــا 62 جهـــة. وقد بلغ 
عـــدد المصـــارف المرتبطة مـــع النظـــام لنفس 
الفترة 17 مصرفـــاً. ومن أبرز التطـــورات في هذا 

الصـــدد خـــال عـــام 2017م مـــا يلي:

بلـــغ عدد العمليـــات التي تمـــت معالجتها خال 	 
نظـــام ســـداد لخدمة فواتير ســـداد خـــال عام 

عملية. مليـــون   218 نحو  2017م 
وصلـــت قيمـــة المبالـــغ المعالجـــة مـــن خال 	 

خدمة فواتير ســـداد إلـــى نحو 250 مليـــار ريال 
لعـــام 2017م.

نمو عـــدد العمليـــات المعالجة لخدمـــة فواتير 	 
ســـداد بنهايـــة 2017 بنســـبة 15 فـــي المئـــة 
مقارنـــة باألرقام المحققة خال عـــام 2016 )190 

عملية(. مليـــون 
وصول الحصة الســـوقية لخدمة فواتير ســـداد إلى 	 

97 فـــي المئة من إجمالي العمليـــات لعام 2017م.
للجهـــات 	  المنفـــذة  العمليـــات  عـــدد  وصـــول 

الحكوميـــة لعـــام 2017م إلى 70 مليـــون عملية. 
وصـــول عـــدد العمليـــات المنفـــذة مـــن خال 	 

خدمـــة حســـاب ســـداد لعـــام 2017م إلى 335 
ألـــف عملية بزيـــادة تصل إلـــى 548 فـــي المئة 

.2016 بعـــام  مقارنة 
وصـــول قيمـــة العمليـــات التي تمـــت معالجتها 	 

من خال خدمة حســـاب ســـداد لعـــام 2017م 
ريال. مليـــون   250 إلى 

وصـــول عدد المتاجـــر المقدمة لخدمة حســـاب 	 
ســـداد إلى 270 متجر.

وصول عدد المســـتخدمين المســـجلين بخدمة 	 
حساب ســـداد إلى 811 ألف مســـتخدم مسجل 

.2017 عام  بنهاية 
تم التواصل مـــع 106 عمـــاء محتملين لخدمة 	 

منصـــة فواتيـــر األعمـــال وتـــم االتفـــاق مع 12 
عميـــل، اســـتعدادًا إلطاق المشـــروع.

بـــدء العمـــل على برنامـــج تطويـــر العاقات 	 
العماء. مـــع 

الدفـــع 	  وخيـــار  رســـمي  كراعـــي  المشـــاركة 
أوشـــنيات  ولملتقى  تيدكس  لملتقـــى  الحصري 
5 للتجـــارة اإللكترونيـــة، ولملتقى بيبـــان المقام 
من قبـــل الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيرة 

والمتوســـطة.
المشـــاركة كراعـــي الدفع اإللكترونـــي في ملتقى 	 

التجـــارة اإللكترونية.
وتجربـــة 	  تصميـــم  توحيـــد  علـــى  اإلشـــراف 

المســـتخدم لخدمة حساب ســـداد في المصارف.

2-9-4: مقاصة الشيكات
ســـعت المؤسســـة إلى تحديـــث أجهزتها بجميع 
المحلـــي  االحتيـــاج  لتلبـــي  العشـــرة  فروعهـــا 
للشـــيكات وتداولها بين المصـــارف. وقد ُحّدثت 
أجهـــزة وأنظمة غـــرف المقاصـــة اآلليـــة الثاث 
)الرياض-جدة-الدمـــام( فـــي الســـنوات الماضية 
التـــي تشـــمل مقاصـــة نحـــو 90 فـــي المئة من 
الشـــيكات. والجدير بالذكر أن عدد الشيكات بدأ 
بالتناقص على المســـتوى العالمي، إذ زاد التوجه 
نحو قنوات دفـــع إلكترونية جديـــدة كبدائل لها، 
مثل الحـــواالت. وتراجع عدد الشـــيكات التجارية 
المقاصة  غرف  بواســـطة  المقاصة  والشـــخصية 
فـــي   13 بنســـبة  2017م  عـــام  فـــي  بالمملكـــة 
المئـــة، وبانخفـــاض بلغ حوالي 650 ألف شـــيك، 
وانخفضـــت قيمهـــا بنســـبة 14 فـــي المئـــة إلى 
352 مليـــار ريال. كمـــا انخفض متوســـط قيمة 
الشـــيك في عام 2017م بنســـبة 1.1 فـــي المئة 
)مـــن 83.6 ألف ريـــال في عـــام 2016م إلى 82.6 

ألف ريـــال في عـــام 2017م(.

2-10: حماية عمالء القطاع المصرفي 
والمالي 

 تعمـــل مؤسســـة النقـــد علـــى خدمـــة وحمايـــة 
مصالـــح عمـــاء القطاعـــات التـــي تشـــرف عليها 
المؤسســـة، إذ ُيعد ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى 
المؤسســـة إلى تحقيقه عبر حرصهـــا على أن تقدم 
هـــذه القطاعات مســـتوًى متقدماً مـــن المعاملة 
العادلة واآلمنـــة وضمان انتشـــار الخدمات المالية 
على كافة المســـتويات )الشـــمول المالي(. ولذلك 
دشـــنت المؤسســـة منصـــة إلكترونيـــة متقدمة 
لمعالجـــة الشـــكاوى تحـــت اختصاصهـــا وتحـــت 
شـــعار »ســـاما تهتم« وذلك عن طريـــق التحقق 

التالية: اآلليـــات  بمتابعة 

تعزيـــز مبـــادئ اإلفصـــاح والشـــفافية، وخاصة 	 
المرتبطة منها باألســـعار والرســـوم والعموالت 

الشـــكوى. تقديم  وآلية 
الحـــد مـــن مخاطـــر تعثـــر العماء مـــن خال 	 

التأكيـــد علـــى مســـئولية المؤسســـات المالية 

المنضبط. اإلقـــراض  باتبـــاع 
دراســـة ومعالجـــة شـــكاوى العمـــاء، واقتراح 	 

للحد  المالية  للســـلوكيات  التصحيحية  الضوابط 
من مســـبباتها.

رفـــع مســـتوى اإلرشـــاد والتوعيـــة باســـتخدام 	 
مختلـــف القنـــوات المتاحـــة.

إعـــداد وتطويـــر سياســـات وأنظمـــة حمايـــة 	 
العمـــاء.

الســـوق 	  المالي في  الشـــمول  تعزيـــز مفهـــوم 
. لمحلي ا

التعـــاون مـــع الجهـــات ذات العاقـــة بحمايـــة 	 
ودوليـــاً(.  )محليـــاً  العمـــاء 

 ومـــن أبرز ما تـــم إنجازه فـــي هذا الصـــدد خال 
العـــام 1439/1438هـ )2017م( تدشـــين مبادرة 
ســـاما تهتم التي تتيـــح لعماء القطاعـــات المالية 
تقديم  المؤسســـة  التي تخضـــع إلشـــراف ورقابة 
ومتابعـــة شـــكاواهم إلـــى المؤسســـة فـــي إطار 
يضمـــن ســـرعة المعالجـــة والوضـــوح. وتـــم في 
 106.994 ومعالجـــة  اســـتقبال  الصـــدد  هـــذا 
شـــكوى متنوعة مـــن عماء المصارف وشـــركات 
أكانـــت واردة  التمويل ســـواًء  التأمين وشـــركات 
إلـــى المؤسســـة بشـــكل مباشـــر أم عـــن طريق 
الجهـــات الحكوميـــة. إضافـــة إلـــى ذلك، تســـعى 
المبـــادرة إلى توعيـــة الجمهور عـــن طريق توزيع 
نشـــرات تتضمن رســـائل توعوية توضح حقوقهم 
لـــدى الجهـــات الماليـــة المختلفـــة التي تشـــرف 

عليهـــا مؤسســـة النقد.

2-11: مكافحة غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب 
اســـتمرارًا لجهـــود مؤسســـة النقـــد فـــي القيام 
بالمهـــام التفتيشـــية الدوريـــة على المؤسســـات 
الماليـــة الخاضعـــة إلشـــرافها للتأكـــد مـــن مدى 
تطبيـــق التعليمـــات واألنظمة واتباعهـــا، ورصد 
أي مخالفات، واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمة لمتابعة 
تصحيحهـــا وتقويمهـــا، ومن ذلك ما هـــو متعلق 
بمكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، فقد 

قامـــت المؤسســـة في هـــذا الصـــدد بالتالي:

نفـــذت اللجنـــة الدائمة لمكافحة غســـل األموال 	 
خطة عمـــل متكاملة وفق جـــدول زمني محدد، 
وتهـــدف الخطة إلى تحســـين البيئة التشـــريعية 
وتعزيـــز فعاليـــة التدابيـــر المتخـــذة لمكافحة 
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وانتشـــار  اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 
التســـلح، بما يتوافـــق مع المتطلبـــات الدولية. 
كما هدفـــت الخطة إلـــى االســـتعداد والتهيئة 
التقييـــم المتبادل  منُذ وقـــٍت مبكـــر لعمليـــة 
بالتنســـيق والتعاون مع اللجـــان الدائمة األخرى 
في المملكـــة )اللجنة الدائمـــة لمكافحة اإلرهاب 
وتمويلـــه، واللجنة الدائمة لطلبات المســـاعدة 
القانونيـــة، واللجنـــة الدائمة المعنيـــة بتطبيق 
قـــرارات مجلـــس األمن وفـــق الفصل الســـابع( 
وكافـــة الجهـــات ذات العاقـــة خـــال الفتــــرة 
2015م2017-م. كمـــا تـــم وضـــع اســـتراتيجية 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  لمكافحـــة  وطنيـــة 
اإلرهاب وانتشـــار التســـلح. كما تـــم االنتهاء من 
إعداد التقييـــم الوطني للمخاطـــر والوصول إلى 
األهـــداف وخطـــة العمـــل االســـتراتيجية خال 

القادمة. الفتـــرة 
وبنـــاًء على خطـــة العمل المشـــار إليهـــا أعاه، 	 

قامت المملكة بمراجعة شـــاملة لنظام مكافحة 
غســـل األموال، ونظام جرائم اإلرهـــاب وتمويله 
وفقـــاً للمعاييـــر الدولية الصادرة عـــن مجموعة 
العمل المالـــي )FATF( في عـــام 2012م، وصدر 
عن ذلك المرســـوم الملكي رقـــم )م/20( وتاريخ 
1439/2/5هــــ القاضـــي بإصدار نظـــام مكافحة 
غســـل األمـــوال اُلمعـــدل الذي يغطـــي العديد 
مـــن المتطلبـــات والمســـتجدات الدولية، كما 
تم تعديـــل الائحـــة التنفيذية للنظـــام وصدرت 
فـــي تاريـــخ 1439/2/19هــــ. وصدر المرســـوم 
الملكـــي رقـــم )م/21( وتاريـــخ 1439/2/12هــــ 
القاضـــي بإصدار نظـــام مكافحة جرائـــم اإلرهاب 
وتمويلـــه الذي يحل محل النظام الســـابق )نظام 
جرائـــم اإلرهـــاب وتمويلـــه الصـــادر بالمرســـوم 
وتاريـــخ 1435/2/24هـ(  رقـــم )م/16(  الملكـــي 
ويغطي هـــذا النظـــام العديد مـــن المتطلبات 

الدولية. والمســـتجدات 
)وزارة 	  واإلشـــرافية  الرقابيـــة  الجهـــات  أصـــدرت 

ووزارة  واالســـتثمار،  التجـــارة  ووزارة  العـــدل، 
وهيئـــة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
العربـــي  النقـــد  ومؤسســـة  الماليـــة،  الســـوق 
الســـعودي( عددًا مـــن األدلة والقواعـــد واآلليات 
والتعاميـــم المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب، لتتواكـــب مع المســـتجدات 

الدوليـــة. والمتطلبـــات 
التنســـيق والتعـــاون بين إدارات 	  تعزيز عملية 

اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 
فـــي المملكـــة لـــدى الجهـــات اإلشـــرافية على 
العربـــي  النقـــد  )مؤسســـة  المالـــي  القطـــاع 
الســـعودي، وهيئـــة الســـوق الماليـــة(، وعلى 
قطـــاع األعمال والمهـــن غير الماليـــة المحددة 
العـــدل،  ووزارة  واالســـتثمار،  التجـــارة  )وزارة 
ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، ووزارة 
الشـــؤون اإلســـامية والدعـــوة واإلرشـــاد( مع 
اإلدارة العامـــة للتحريات المالية في رئاســـة أمن 
الدولـــة والنيابـــة العامـــة بصفـــة خاصـــة، ومع 
بقيـــة األجهزة المعنيـــة ذات العاقـــة من أجل 
تطوير العمل المشـــترك، وتذليـــل الصعوبات 
والمعوقـــات التي تواجههـــا، ومتابعـــة توصيات 

.)FATF( المالـــي  العمـــل  مجموعة 
كثفـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي 	 

جهودها فــــي القيام بالمهام التفتيشـــية الدورية 
فـــي مجـــال مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويل 
اإلرهـــاب علـــى المؤسســـات الماليـــة الخاضعة 
إلشـــرافها بنـــاًء على تقييـــم المخاطـــر، وذلك 
للتأكد من فاعليـــة ضوابط وإجـــراءات مكافحة 
وجـــودة  اإلرهـــاب،  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 
وبرامـــج  المســـتخدمة،  المعلومـــات  نظـــم 
التوعيـــة والتدريـــب المســـتمرة التي تســـاهم 
في المنـــع والحد من اســـتغال المؤسســـات 
في عمليات غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب، 
والتأكد من االلتــــزام بجميـــع متطلبات مكافحة 
والتعاميم  اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 
ذات الصلـــة، ورصد أي مخالفـــات أو ماحظات 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لمتابعـــة تصحيحها. 

اســـتمرار اللجـــان المصرفية الدائمـــة المكونة 	 
مـــن ممثلين عـــن جميـــع المصـــارف المحلية 
فـــي عقـــد اجتماعاتها بصفـــة دورية لمناقشـــة 
موضوعات االلتـــزام ومكافحة الجرائـــم المالية، 
ومنها حاالت غســـل األمـــوال، وتمويل اإلرهاب، 

التسلح. وانتشـــار 
الســـعودي 	  العربي  النقـــد  أنشـــأت مؤسســـة 

وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  لمكافحـــة  لجنتيـــن 
اإلرهـــاب والجرائـــم الماليـــة معنيـــة بقطاعـــي 
التمويـــل والتأميـــن، وذلـــك في النصـــف األول 
من عـــام 2017م، وتم عقد اجتماعات شـــهرية 
مـــع ممثلـــي الشـــركات بحضـــور ممثليـــن من 
المؤسســـة لمناقشـــة جميـــع المواضيع ذات 
العاقـــة وتبـــادل المعلومات والخبـــرات. ومن 

باب التعـــاون مع الجهـــات األخرى فـــي الدولة، 
تمت مشـــاركة اإلدارة العامة للتحريـــات المالية 
والمشـــاركة  اللجـــان  اجتماعـــات  وحضورهـــم 

فيها. الفاعلـــة 
تفعيل مجـــال التوعية والتدريـــب المتخصص، 	 

مـــن  عـــددًا  المملكـــة  اســـتضافت  حيـــث 
المؤتمـــرات والنـــدوات وورش العمـــل، ومنهـــا:

الملتقى الســـنوي التاســـع لالتــــزام ومكافحة 	 
غســـل األمـــوال الذي ُعقـــد خال الفتــــرة 19-

20 شـــعبان 1438هــــ  الموافـــق 15-16مايـــو 
2017م، وتـــم تنظيمـــه بالتعـــاون والتنســـيق 
بين المعهـــد المالي واللجنـــة الدائمة لمكافحة 

رويتــــرز. وتومسون  األموال  غســـل 
ورشـــة عمل بعنـــوان »التحليل االســـتراتيجي« 	 

للتحريـــات  العامـــة  اإلدارة  نظمتهـــا  التــــي 
العمـــل  مجموعـــة  مـــع  بالتعـــاون  الماليـــة 
المالـــي لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا )MENAFATF( ومجموعـــة إيقمونـــت 
)EGMONT GROUP( التـــي ُعقـــدت في مدينة 
22-1438/10/26هـ  الفتــــرة  خـــال  الريـــاض 

16-2017/7/20م. الموافـــق 
ورشـــة عمل لتهيئـــة الجهات المعنيـــة لعملية 	 

اللجنـــة  نظمتهـــا  التـــي  المتبـــادل  التقييـــم 
الدائمـــة لمكافحـــة غســـل األمـــوال بالتعـــاون 
مـــع مجموعة العمـــل المالي لمنطقة الشـــرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا )MENAFATF(، التي 
ُعقدت فــــي مدينة الريـــاض خال الفتــــرة 17-
14-2017/2/15م. الموافـــق  ـ  1438/5/18هـــ

علـــى 	  اإلشـــرافية  للجهـــات  عمـــل  ورشـــة 
المؤسســـات المالية للتعرف علـــى أدوات رقابية 
حديثة ومتطـــورة، التي نظمتهـــا اللجنة الدائمة 
لمكافحـــة غســـل األمـــوال فــــي مدينـــة الرياض 
الموافق 25- الفتــــرة 26-1438/6/1هــــ  خال 

2017م. /3 /29
اســـتمرار االجتماعات الدورية للجنة الدائمة 	 

لمكافحـــة غســـل األموال ومقرها مؤسســـة 
المحافـــظ، وكذلك  النقـــد برئاســـة معالـــي 
مشـــاركة المؤسســـة في أعمال اللجنة العليا 
لمكافحة اإلرهـــاب وتمويلـــه واللجنة الدائمة 
لمكافحـــة اإلرهـــاب وتمويله ومقرها رئاســـة 
أمـــن الدولـــة، واللجنـــة الدائمـــة الخاصـــة 
بتطبيق قرارات مجلـــس األمن وفق الفصل 
الخارجيـــة، واللجنة  الســـابع ومقرهـــا وزارة 



144 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��التقرير�السنوي�54 

القانونيـــة  المســـاعدة  لطلبـــات  الدائمـــة 
بالتعـــاون الدولي وتلقـــي الطلبات  المعنيـــة 

الدوليـــة ومقرهـــا وزارة الداخلية.
فــــي 	  مراقـــب  كعضـــو  المملكـــة  تشـــارك 

ووفقـــاً   ،)FATF( المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
لسياســـة إجـــراءات العضويـــة المعتمـــدة من 
حاليـــاً  المملكـــة  تخضـــع  المجموعـــة،  قبـــل 
لعمليـــة تقييـــم متبـــادل إلجراءاتها فـــي مجال 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 
وانتشـــار التســـلح من قبـــل مجموعـــة العمل 
المالـــي  العمـــل  ومجموعـــة   )FATF( المالـــي 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
العضويـــة  علـــى  للحصـــول   )MENAFATF(
التقييـــم  تقريـــر  مناقشـــة  وتمـــت  الدائمـــة. 
المتبادل فـــي االجتماع العـــام لمجموعة العمل 
المالـــي  العمـــل  ومجموعـــة   )FATF( المالـــي 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 

2018م. يونيـــو  شـــهر  فــــي   )MENAFATF(
اســـتمرار مشـــاركة المملكة بفاعلية في أعمال 	 

بصفتهـــا   )FATF( المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
المالـــي  العمـــل  عضـــو مراقـــب، ومجموعـــة 
لمنطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
)MENAFATF( بصفتهـــا عضو مؤســـس ودائم.

2-12: مكافحة االختالس واالحتيال المالي 
 تقوم المؤسســـة بصفة مستمرة بمتابعة المواضيع 
المالي،  ذات العاقة بمكافحة االختـــاس واالحتيال 
حيـــث ســـبق وأن اتخـــذت المؤسســـة العديد من 
اإلجـــراءات اإلشـــرافية والرقابيـــة في هـــذا الصدد. 
ومن ذلك صـــدور التحديـــث األول في عـــام 2015م 
لسياســـة الضمانـــات الماليـــة وإجـــراءات تغطيـــة 
المراكـــز الماليـــة للنظـــام الســـعودي للتحويـــات 
أصـــدرت  كمـــا  »ســـريع«.  الســـريعة  الماليـــة 
الخاصـــة  القواعـــد  2015م  عـــام  فـــي  المؤسســـة 
بصنـــدوق حمايـــة الودائـــع، وبموجبـــه ســـُتغطى 
الودائـــع حتـــى 200,000 ريال ســـعودي من مبلغ 
كل وديعة، وســـُيمول هذا المشـــروع من صندوق 

تؤسســـه المصـــارف خصيصـــاً لهـــذا الغرض.

وأصدرت المؤسســـة في العام نفســـه، سياســـة 
التحقق باســـتخدام الرقم الســـري على البطاقات 
االئتمانيـــة عنـــد الشـــراء من خـــال نقـــاط البيع 
عوضـــاً عـــن المســـتخدم ســـابقاً فـــي التحقـــق 

باالكتفـــاء بطلـــب التوقيع مـــن حامـــل البطاقة. 

وفـــي نوفمبر من عـــام 2014م بدأت المؤسســـة 
مراجعة وتقييم المرحلة الثانيـــة والثالثة لتطبيق 
المســـؤوليات الخمس الصادرة عـــن لجنة أنظمة 
المالية  لألســـواق  التحتية  والبنـــى  المدفوعـــات، 
الماليـــة،  األوراق  لهيئـــات  الدوليـــة  والمنظمـــة 
وتركز هـــذه المرحلة علـــى ما إذا كانت أنشـــطة 
الســـلطات المعنيـــة فـــي الدولـــة تتســـق مـــع 
المســـؤوليات ذات الصلـــة ومـــا إذا كانـــت هذه 
كاملة  بطريقـــة  المســـؤوليات  تراعي  الســـلطات 
ومتســـقة. وقد صدر تقريـــر حول نتائـــج التقييم 
الذي يغطـــي جميع الـــدول في نوفمبـــر من عام 
2015م. وُنشـــر علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لبنك 
المؤسســـة على  الدوليـــة، وحصلت  التســـويات 
تقييم »متوافق كليـــاً )Observed(« على تطبيق 

الخمس. المســـؤوليات 

2-13: األبحاث االقتصادية واإلحصاء 
تســـعى مؤسســـة النقـــد إلـــى أن تكـــون وكالة 
الدوليـــة  والشـــؤون  االقتصاديـــة  األبحـــاث 
ُيعتمـــد  فاعلـــًة  وجهـــًة  لهـــا،  فكريـــاً  منبعـــاً 
المؤسســـة وخارجهـــا، وذلـــك  عليهـــا داخـــل 
فـــي إعـــداد الدراســـات ذات القيمـــة والجودة 
العاليـــة فـــي المجاليـــن المالـــي واالقتصـــادي، 
البيانـــات  وأدق  ألحـــدث  مصـــدرًا  تكـــون  وأن 
النقديـــة والمصرفيـــة والماليـــة بمـــا فـــي ذلك 
التطور  لتواكـــب  للمملكة،  المدفوعـــات  ميزان 
االقتصادي على المســـتويين المحلي والعالمي. 
ومن أبـــرز منجزاتهـــا في هـــذا المجال مـــا يلي:

إعـــداد التقرير الســـنوي للمؤسســـة الذي ُيعد 	 
مرجعـــاً مهمـــاً للباحثيـــن والمهتمين بشـــؤون 

الوطني. االقتصـــاد 
عقـــد ورش عمـــل ربـــع ســـنوية تهدف إلـــى إثراء 	 

األكاديمييـــن  مـــع  األفـــكار  وتبـــادل  المعرفـــة 
العديـــد  وتتنـــاول  والمهتميـــن،  والمصرفييـــن 
الســـاحتين  على  والمســـتجدات  المواضيـــع  من 
االقتصاديـــة والماليـــة، وقد عقـــدت الوكالة خال 
العـــام 1439/1438هــــ )2017م( أربع ورش عمل.  

تقديم عـــروض شـــهرية عـــن أوراق عمـــل إلى 	 
والمعنييـــن  المؤسســـة  فـــي  المســـئولين 
بالشـــأن المالـــي، وذلـــك لرفع مســـتوى تبادل 

األفـــكار بين موظفـــي المؤسســـة، والقطاعات 
األخرى. الحكوميـــة 

وربـــع 	  شـــهرية  وإحصـــاءات  تقاريـــر  إعـــداد 
النشـــرة اإلحصائية الشهرية،  ســـنوية، ومنها 
وربـــع الســـنوية، إضافة إلـــى تقريـــر التضخم 
التطورات  المالي، وتقريـــر  االســـتقرار  وتقرير 
النقديـــة والمصرفيـــة، ونشـــرها علـــى موقع 

اإللكتروني. المؤسســـة 
الســـعي للوفـــاء بمتطلبـــات مبـــادرة مجموعة 	 

الـــدول العشـــرين لفجـــوة البيانات.
إعـــداد أوراق عمـــل متخصصـــة فـــي المجاالت 	 

االقتصاديـــة والمالية والتنموية، ونشـــرها على 
المؤسســـة.  موقع 

تزويـــد الجهـــات ذات العاقة ببحـــوث متخصصة 	 
في مجـــال القطاع النقـــدي والمصرفـــي والمالي، 
وتوقعـــات مؤسســـة النقد حول االقتصـــاد الوطني.

المشـــاركة في فرق عمل متعددة مـــع العديد 	 
من الجهـــات، بغرض دراســـة وصياغة عدد من 
االســـتراتيجيات المختلفـــة في مجاالت ســـوق 
الديـــن، والوعـــي والتعليـــم المالـــي، وتطويـــر 
القطـــاع المالـــي، وتشـــجيع االدخـــار المحلي، 

وغيرها. الطاقـــة  أســـعار  وإصاح 

2-14: المعهد المالي 
اســـتمر المعهد المالي التابع للمؤسســـة خال 
العـــام 1439/1438هــــ )2017م( فـــي ســـعيه 
لتحقيـــق رســـالته التـــي كان قد بدأها فـــي الربع 
األخير مـــن عـــام 2014م والمتمثلة فـــي تطوير 
مهـــارات العامليـــن فـــي القطـــاع المالـــي مـــن 
خـــال وضع معاييـــر الجدارة، ومنح الشـــهادات 
المتخصصـــة، وتقديـــم حلـــول عالية  المهنيـــة 
الجـــودة، لتطوير القـــدرات المهنيـــة، وفي هذا 
الصـــدد   انتهـــى المعهـــد من تحديـــد الجدارات 
للعاملين في وظائف االلتـــزام ووظائف الخزينة، 
إضافـــة إلـــى القطاعات مثـــل مصرفيـــة األفراد، 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسســـات  ومصرفية 
وتمويـــل المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
ومصرفية الشـــركات، وشـــركات التأمين، وإدارة 
المخاطـــر. وفيما يلي نشـــاطات المعهـــد المالي 

خـــال العام 1439/1438هــــ )2017م(. 
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2-14-1: مراجعة وترجمـــة جدارات القطاع 
المالـــي وتطوير المـــواد العلمية المبنية 

على تلـــك الجدارات
تـــم عقـــد ورش عمل مـــع المختصيـــن لمراجعة 
فـــي  المخاطـــر  وإدارة  االلتـــزام  جـــدارات  إطـــار 
المســـتوى التأسيســـي. إضافـــة لذلـــك، فقد تم 
االنتهـــاء من ترجمـــة الجـــدارات الخاصـــة بقطاع 
تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة. وفيما 
يخص تصميم المـــواد العلمية، تـــم تطوير عدد 
من المـــواد المبنية على الجدارات شـــملت مواد 

التأميـــن ومـــواد االلتـــزام وإدارة المخاطر.

2-14-2: التدريب 
قـــام المعهـــد خـــال عـــام 2017م بتقديـــم دورات 
تدريبيـــة متنوعة لقطـــاع مصرفية األفـــراد، إضافة 
إلـــى العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة الموجهـــة 
للعاملين فـــي القطاع المالي فـــي كٍل من تخصصات 
األنظمة والقوانين، والمهارات الســـلوكية، باإلضافة 
إلـــى دورات مصرفيـــة متخصصـــة. وبلـــغ إجمالـــي 
عـــدد الـــدورات المقدمـــة 225 دورة تدريبية تمت 
جدولتهـــا خـــال العام لتشـــمل قطاعـــات مختلفة 
إضافـــة إلى تقديـــم 21 برنامـــج تدريبـــي. وبلغ عدد 
المشـــاركين في الدورات التدريبية 3,091 مشارك، 
وفـــي البرامـــج التدريبيـــة 453 مشـــارك.  وتنوعت 

هـــذه النشـــاطات التدريبية لتشـــمل مـــا يلي:   

2-14-2-1: برامج اعتيادية 
قـــام المعهـــد بتقديـــم 198 دورة مـــن البرامـــج 
العامـــة بإجمالي مشـــاركين بلغ 2793 مشـــارك، 
إضافة إلـــى تقديم عـــدد 27 دورة لغـــة إنجليزية 
بلـــغ 298 مشـــارك وإجمالي  بإجمالي مشـــاركين 
برامـــج إعدادية ومتخصصة لعدد 453 مشـــارك.

 
2-14-2-2: التدريب بالمحاكاة

 Simulation( قام المعهد بإنشـــاء قاعة المحاكاة
متخصـــص  تدريـــب  تقديـــم  بهـــدف   )Room
للعاملين في مجـــال الخزينة ومجال االســـتثمار، 
وتوفـــر هـــذه القاعـــة التســـهيات واألدوات التي 
تحاكـــي بيئة العمل فـــي الواقع الفعلـــي من خال 
توفير قواعـــد بيانات متطورة يتم تحديثها بشـــكل 
مســـتمر، إضافـــة إلـــى عـــرض لبيانات الســـوق 
المالية من خال شاشـــات ونظـــام معلومات لكل 
متدرب يســـمح له بإجراء عمليات البيع والشـــراء 

فـــي األســـواق المالية بشـــكل مماثل لمـــا يقوم به 
فـــي وظيفته. 

ومـــن أجـــل تحقيق هـــذا الغـــرض فقد تـــم عقد 
شـــراكة لتقديـــم هـــذا التدريـــب المتخصص مع 
وتـــم عقـــد   ،Euromoney و  Fitch Learning
خمســـة برامـــج متكاملـــة بالمحـــاكاة مـــع هاتين 

الجهتيـــن لعدد 61 مشـــارك.

2-14-2-3: التدريب االلكتروني 
إضافـــة إلى ما يقـــوم بـــه المعهد مـــن تقديم 
برامج تدريبيـــة إلكترونية وذلـــك بالتعاون مع 
المعهد  يقوم   ،Intuition انتويشـــن الشريك 
كذلـــك بالتعـــاون مع شـــركة تكامـــل لتقديم 
برامـــج إلكترونية تفاعلية ُتقدم للمســـتفيدين 
بدون رســـوم مالية. حيـــث تم البـــدء بتطوير 
البرامـــج اإللكترونيـــة من خال إطـــاق دورة 
أساســـيات االكتتاب على منصة دروب التابعة 
لشـــركة تكامـــل، وجـــاري العمل علـــى تقديم 
وأساســـيات  التأميـــن  أساســـيات  برنامجـــي 

األفراد. مصرفيـــة 

2-14-2-4: برامج شركة السوق المالية 
السعودية 

يضـــم البرنامج اإلعدادي الختبار تـــداول والبرنامج 
اإلعدادي الختبـــار نظام اإلفصاح.

2-14-2-5: تدريب منسوبي مؤسسة النقد 
العربي السعودي

يشـــارك المعهد في تدريب منســـوبي المؤسسة 
من خـــال برامج خاصـــة »مغلقة«. وقد اســـتفاد 
مـــن هـــذه البرامج حوالـــي 219 موظـــف. إضافة 
لذلـــك، يتعـــاون المعهـــد المالي مع المؤسســـة 

التالية: التخصصيـــة  البرامج  تقديـــم  في 

البرنامـــج التأهيلـــي لصناعـــة التأمين: تـــم تنفيذ 	 
باقـــات مـــن البرامـــج التدريبيـــة والمتضمنة   7
63 دورة تدريبيـــة موزعـــة في كٍل مـــن الرياض، 
وجـــدة، والدمام وشـــارك في هـــذه البرامج 170 

ومشاركة. مشـــارك 
البرنامـــج التأهيلـــي لموظفـــي البنـــك المركزي 	 

اليمني: يحتـــوي البرنامج على عـــدٍد من الدورات 
والمهـــارات  والماليـــة  المصرفيـــة  مجـــال  فـــي 

الســـلوكية، وبلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي هذا 
البرنامـــج 15 مشـــارك.

2-14-3: االختبارات المعيارية 
أتـــاح المعهد المالـــي خال العام 2017م خمســـة 
اختبـــارات معيارية فـــي مختلف المجـــاالت المالية 
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزية، وذلـــك من خال 
أربعـــة مراكـــز اختبـــارات على مســـتوى المملكة 

المختبريـــن 15,328 ُمختبرًا. وبلغ عـــدد 

2-14-4: الندوات وورش العمل التي 
نظمها المعهد خالل العام 2017م

اســـتضاف المعهد خال عـــام 2017م العديد من 
الندوات وورش العمل الهادفـــة إلى تحقيق قيمة 
المالـــي فـــي المملكة،  القطـــاع  مضافـــة لخدمة 
وذلـــك من خـــال إتاحـــة الفرصـــة للمتخصصين 
لاطـــاع علـــى أحـــدث التجـــارب والمســـتجدات 
العالميـــة واإلقليمية والمحلية. كمـــا ُتعتبر نافذة 
إضافيـــة للتواصل مع الجهات الماليـــة ومركز لقاء 
لتبـــادل وجهات النظر بيـــن الخبـــراء المتحدثين 
والعناصـــر المشـــاركة. وقد عقـــد المعهد خال 

عـــام 2017م النـــدوات وورش العمل اآلتية:  

ورشة عمل الدفع اإللكتروني.	 
ورشـــة عمـــل إدارة المخاطر في المؤسســـات 	 

اإلســـامية. المالية 
ورشة عمل تخطيط القوى العاملة.	 
ورشـــة عمـــل الماليـــة اإلســـامية وحوكمتهـــا 	 

وآفاقهـــا المســـتقبلية فـــي المملكـــة.
اســـتقبال مرشـــحي المرحلة الثانية عشرة من 	 

برنامـــج خـــادم الحرميـــن الشـــريفين لابتعاث 
بعثتك(.  )وظيفتـــك 

األمـــوال 	  غســـل  ومكافحـــة  االلتـــزام  ملتقـــى 
التاســـعة. بنســـخته 

ندوة التصنيف السيادي. 	 
ورشة عمل المخاطر اإللكترونية.	 
ورشـــة عمل التقييـــم الوطني لمخاطر غســـل 	 

اإلرهاب. وتمويـــل  األموال 
ورشـــة عمل تطبيـــق اتفاقية التبـــادل التلقائي 	 

الضريبية. الســـلطات  بين  للمعلومـــات 
الندوة الثالثة لاكتتاب وهندسة المخاطر.	 
حفل تخريج الدفعة األولـــى للبرنامج التحضيري 	 

التامين. لصناعة 
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وقد بلغ إجمالي الحضور 2,913 شـــخصاً شـــاركوا 
في فعاليات عام 2017م البالـــغ عددها 15 فعالية 
المالي.  العاملين في القطاع  متنوعة اســـتهدفت 

2-14-5: اجتماعات اللجان والتنسيق
يتولـــى المعهد المالي اســـتضافة أعمـــال اللجان 
المتخصصـــة ضمـــن القطاعـــات التـــي يخدمهـــا 
المختصيـــن  التقـــاء  نقطـــة  ليكـــون  المعهـــد 
والمهتميـــن فـــي مختلف المجـــاالت ذات العاقة 
كالمصـــارف والتأميـــن والتمويـــل.  كمـــا حـــرص 
المعهـــد المالـــي خـــال العـــام 2017 علـــى عقد 
اجتماعـــات شـــهرية وربعيـــة مع القطـــاع المالي. 
وقد تـــم خال العـــام عقـــد ثمـــان اجتماعات مع 
مـــدراء التدريب فـــي المصـــارف، بينمـــا تم عقد 

اجتماعيـــن مـــع مـــدراء التوظيف.

2-14-6: مشروع إنشاء األكاديمية المالية
فـــي إطـــار التعـــاون المســـتمر بين مؤسســـة 
الســـوق  وهيئـــة  الســـعودي  العربـــي  النقـــد 
تطويـــر  برنامـــج  مبـــادرات  وضمـــن  الماليـــة، 
القطـــاع المالـــي، الـــذي ُيعـــد أحـــد البرامـــج 
الرئيســـة لرؤيـــة المملكـــة 2030، تـــم توقيع 
مذكرة تعـــاون بين الجهتين للعمل على إنشـــاء 
أكاديميـــة ماليـــة متخصصة في تدريـــب وتأهيل 

المالي. القطـــاع  منســـوبي 

وتهدف األكاديميـــة المالية إلى االرتقاء بمســـتوى 
األداء في وظائـــف الخدمات المالية فـــي المملكة 
من خـــال تطوير قـــدرات ومهـــارات العاملين في 
القطـــاع المالي وتقديـــم الحلـــول التدريبية لهم، 
وتســـعى األكاديميـــة لرفـــع المعاييـــر المهنيـــة 
الممارســـات  أفضل  وفـــق  والتأهيـــل  للتدريـــب 
األكاديميـــة العالمية فـــي هذا القطـــاع، وتطوير 
وتقديم االختبـــارات المهنيـــة المتخصصة، ومنح 
الدراسات والبحوث،  المهنية وإعداد  الشـــهادات 
وعقـــد النـــدوات والمؤتمـــرات المتخصصة. كما 
ســـيكون لألكاديميـــة المالية دوٌر مهـــم في تعزيز 
الوعي المالي ونشـــر الثقافـــة المالية في المملكة.

2-15: المشاركات الدولية واإلقليمية 
للمؤسسة

 تشـــارك المؤسســـة بفاعلية في عضويـــة العديد 
واإلقليمية.   الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات  مـــن 

والمؤسسات  العشـــرين  مجموعة  اجتماعات  مثل 
الماليـــة الدوليـــة واإلقليميـــة األخـــرى، مثل: بنك 
التســـويات الدوليـــة، وصنـــدوق النقـــد والبنـــك 
الدولييـــن، ومجلس االســـتقرار المالي، ومنظمة 
التجـــارة العالمية، والمؤسســـات والهيئات المالية 
العربيـــة، ومجلـــس الخدمات المالية اإلســـامية، 
في  المركزيـــة  المصـــارف  محافظـــي  واجتماعـــات 
بلـــدان منظمـــة التعاون اإلســـامي ودول مجلس 
والمجلـــس  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
النقـــدي الخليجي، وعدد من اللجـــان الفنية وفرق 
العمـــل التابعـــة للجنـــة المحافظيـــن. ومؤخـــرًا، 
انضمت المؤسســـة إلى عضوية هيئة المحاســـبة 
اإلســـامية  الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 
»أيوفـــي« في العـــام 2017.  إضافة إلـــى ذلك، تقوم 
المؤسســـة بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العاقة 
المملكة  الســـتضافة  اإلعـــداد  فـــي  بالمســـاهمة 
ألعمـــال مجموعة العشـــرين خال عـــام 2020م. 

3- المسؤولية االجتماعية 
معاييـــر  تطبيـــق  علـــى  المؤسســـة  تحـــرص 
المســـئولية االجتماعيـــة الصـــادرة عـــن منظمة 
بعـــض  وتطبيقـــات   ،)IOS( الدوليـــة  المعاييـــر 
المصـــارف المركزيـــة التـــي يمكـــن االسترشـــاد 
بهـــا، وتعمـــل المؤسســـة على توظيف أنشـــطة 
المســـئولية االجتماعية ضمن مهامها الرئيســـية 
الماليـــة  القطاعـــات  دور  تعزيـــز  خـــال  ومـــن 
التـــي تشـــرف عليها المؤسســـة في المســـئولية 
تلـــك  مـــع  المســـتمر  بالتعـــاون  االجتماعيـــة 
المجتمـــع  حاجـــات  أهـــم  ودراســـة  القطاعـــات 
الملحـــة ثم حـــث تلـــك القطاعـــات علـــى تقديم 
أنشـــطة تخدم تلـــك الحاجـــات االجتماعيـــة قدر 
تضطلـــع  التـــي  الرئيســـية  والمهـــام  اإلمـــكان.  
بهام المؤسســـة وتعمـــل على أن تكون أنشـــطة 

المســـئولية االجتماعيـــة هـــي كاآلتـــي: 

3-1: االستقرار المالي
 إدراكاً مـــن مؤسســـة النقـــد بأهميـــة دورهـــا في 
الحفـــاظ علـــى االســـتقرار المالـــي فـــي االقتصاد 
الســـعودي، فإن المؤسســـة تعمل على ذلك عبر 
قيامهـــا بالمهـــام المنوطة بها، وتصدر المؤسســـة 
تقريرًا عن االســـتقرار المالي يســـتعرض مؤشرات 
الســـامة المالية للمصارف والمؤسســـات المالية 
بهدف تعزيز نشـــر مؤشـــرات النظام المالي ككل، 

كمـــا يوفـــر التقريـــر تحليـــاً مفصـــاً حـــول أهم 
المخاطر  فـــي النظـــام التي تواجهها المؤسســـات 
والسياســـات  التدابيـــر  إلـــى  إضافـــة  الماليـــة، 
االحترازية، ويســـاهم االســـتقرار المالـــي على نحٍو 
هام في اســـتدامة النمو االقتصـــادي وزيادة فرص 
المعيشـــة ألفراد  العمـــل وتحســـين مســـتويات 
المجتمـــع. لذلك تقوم المؤسســـة بحمات توعوية 
تشـــرح تلك المؤشـــرات للفئات الغيـــر متخصصة 
وتعمـــل كذلـــك على نشـــرها عبـــر كافـــة قنوات 
التواصـــل المتاحة لضمان أكبر قدر من االنتشـــار.

3-2: قضايا المستهلكني
تهدف السياســـة النقديـــة للمملكة التـــي تديرها 
وتنفذها المؤسســـة إلى المحافظة على استقرار 
مســـتوى األســـعار المحليـــة وذلـــك مـــن خال 
اســـتقرار ســـعر الصرف للريال إضافـــة إلى ضبط 
مســـتويات الســـيولة المحليـــة وتأثيـــر ذلك على 
فمعدالت  المختلفـــة.  االقتصاديـــة  المؤشـــرات 
التضخـــم فـــي المملكة عنـــد مقارنتهـــا بمثياتها 
فـــي البلـــدان األخـــرى ُتعّد مـــن أقـــل المعدالت 
وضمن المعروفـــة اقتصاديـــاً بـ«الطبيعية«. وفي 
نفس الســـياق، نظرًا للـــدور الفعـــال الذي تقوم 
به المؤسســـة فيما يخص القطاعات التي تشـــرف 
عليهـــا، فقـــد أنشـــأت المؤسســـة إدارة حمايـــة 
عمـــاء المؤسســـات المالية الخاضعة إلشـــرافها 
التي من أهـــم أهدافها حصول عمـــاء القطاعات 
الماليـــة علـــى معاملة عادلـــة بشـــفافية وصدق 
وأمانـــة فـــي التعامـــات المالية وكذلـــك الحصول 
علـــى الخدمـــات والمنتجـــات الماليـــة بكل ُيســـر 
وســـهولة وبتكلفة مناســـبة وجـــودة عالية إضافة 
إلى نشـــر الوعـــي بين كافـــة الفئات المســـتهدفة 
ومن خـــال تقديم حمات توعية تشـــرح للعماء 
كيفيـــة التعامل مع المنتجـــات المالية وتفادي أي 
مخاطـــر ومن خـــال اســـتقصاء الـــرأي العام في 

تلـــك الحمات.

3-3: تطبيق مبادئ الشفافية 
 استشعرت المؤسسة مســـئوليتها تجاه تطبيق 
مبـــدأ الشـــفافية فـــي أعمالهـــا، وأعـــّدت خطة 
للتواصـــل مـــع الجمهـــور عبـــر زيـــادة مســـاحة 
البيانـــات االقتصاديـــة والماليـــة التي يتم نشـــرها 
والتعاميـــم  المؤسســـة  أخبـــار  إلـــى  باإلضافـــة 
الصـــادرة عنهـــا وذلـــك باســـتخدام كافـــة قنوات 
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التواصل ســـواء التقليديـــة أو اإللكترونيـــة والتي 
تتناســـب مع جميـــع الفئـــات المســـتهدفة.

3-4: المشاركة في تنمية المجتمع 
وحمايته من المخاطر المالية

 بذلـــت المؤسســـة العديـــد مـــن الجهـــود ضمن 
للمســـتفيدين من  والتوعـــوي  التثقيفـــي  دورهـــا 
خدماتهـــا وخدمـــات الجهـــات التي تشـــرف عليها، 
ويبـــرز ذلك الـــدور من خـــال مشـــاركتها المحلية 
والدوليـــة، التي منها على ســـبيل المثـــال فعاليات 
المهرجـــان الوطنـــي للتـــراث والثقافـــة بالجنادرية، 
وذلك ضمن جهود المؤسســـة فـــي التوعية المالية 
وحمايـــة العمـــاء ومن خـــال اســـتقبال الزيارات 
الدوريـــة للجامعـــات والمدارس لمقر المؤسســـة 
وتقديـــم عروض توعوية وكذلك مـــن خال الحمات 
الدعائيـــة واإلعامية المســـتمرة والتي تســـتهدف 

بالتوعية. المســـتهدفة  الفئـــات  كافة 

كما تســـاهم المؤسســـة في نشـــر الوعي المالي، 
وذلك عبـــر تبنيها لاســـتراتيجية الوطنية للتعليم 
واإلرشـــاد المالـــي فـــي المملكة، حيـــث تقع هذه 
االســـتراتيجية فـــي إطـــار عام يهـــدف إلـــى تعزيز 
محـــو األمية الماليـــة بين المواطنين ومؤسســـات 

القطـــاع العام وقطـــاع األعمال فـــي المملكة. 
ومـــن أهـــم جهـــود مؤسســـة النقـــد فـــي هذا 

يلي: مـــا  الســـياق 
إنشـــاء إدارة »حماية العماء« التـــي من مهامها 	 

نشـــر المبادئ العامة لحماية عمـــاء القطاعات 
المالية التي تشـــرف عليها المؤسســـة. وإطاق 
مبادرة »ســـاما تهتـــم« لمعالجة قضايـــا العماء 

إلكترونية متقدمة.  عبر منصـــة 
مبادرة الشـــمول المالي، التي تبنتها المؤسسة 	 

وقامـــت بتنفيذهـــا عبـــر المصـــارف التجاريـــة 
العاملة فـــي المملكة، وذلك إليصـــال الخدمات 
المالية لكافـــة أفراد المجتمع إيصـــاالً آمناً أينما 
كانوا عـــن طريق خدمات اإلنترنت، واســـتخدام 
والعمليات  التحويـــات  فـــي  المصرفي  الهاتـــف 
البطاقـــات  واســـتخدام  األخـــرى،  المصرفيـــة 
المصرفيـــة وبطاقات االئتمـــان. ولغرض حماية 
القطـــاع المصرفـــي والمالـــي والمجتمـــع مـــن 
أنشـــأت  المشـــروعة،  غير  المالية  النشـــاطات 
المملكـــة اللجنـــة الدائمـــة لمكافحـــة غســـل 

األمـــوال ومقرها المؤسســـة. 

أنشـــأت المؤسســـة قســـم الجرائـــم الماليـــة 	 
بإحـــدى إداراتهـــا المختصـــة لغـــرض مكافحـــة 
اإلرهـــاب  تمويـــل  ومكافحـــة  األمـــوال  غســـل 
والتزويـــر المالي وكل ما يتعلـــق بالجرائم المالية 
األخـــرى. وطلبـــت المؤسســـة مـــن المصارف 
للتعـــاون  مماثلـــة  وحـــدات  إنشـــاء  التجاريـــة 
والتواصـــل فيمـــا بينهـــا، إضافة إلى التنســـيق 
التـــام مع المؤسســـة، بحيـــث ُتنســـق بدورها 

العاقة.  األمنيـــة ذات  الجهـــات  مـــع 
مـــن 	  تحـــذر  توعويـــة  حمـــات  إطـــاق   	

إغـــراءات الكســـب الســـريع بما فيها أنشـــطة 
االســـتثمار )الفوركس( غيـــر المرخصة واالتجار 
بالعمـــات االفتراضيـــة مثل )البتكوين( ســـواء 
بالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية  منفردة أو 
ووزارة  واالســـتثمار  التجـــارة  كـــوزارة  األخـــرى 
المالية.  الداخليـــة ووزارة اإلعام وهيئة الســـوق 

المبـــادرة إلـــى توقيـــف الكيانـــات الماليـــة التي 	 
تتكـــرر تجاوزاتهـــا التنظيميـــة واالســـتمرار في 
علـــى  الماليـــة  والغرامـــات  الجـــزاءات  فـــرض 
المصارف وشـــركات التأمين وشـــركات التمويل 
التي يثبت في حقهـــا تجاوزات نظاميـــة باإلضافة 
إلـــى اإلعـــان عـــن وقائـــع تلـــك التجـــاوزات في 
ورفـــع  الشـــفافية  لتحقيـــق  المحلـــي  اإلعـــام 
المالـــي.  الســـلوك  فـــي  االنضبـــاط  مســـتوى 
رعايـــة عـــدد مـــن الكـــوادر الوطنيـــة لتدريبهم 
وتأهيلهـــم في مجـــال األمن الســـيبراني للقطاع 
 SECUREالمالـــي والمصرفـــي ضمـــن برنامـــج
لبنـــاء جيـــل واعـــد مـــن  يهـــدف  17  والـــذي 
المختصيـــن في مجـــال أمن المعلومـــات وقادر 
علـــى حمايـــة القطـــاع المصرفي في عـــدد من 
الجهـــات المشـــاركة.  وقد شـــارك فـــي البرنامج 
19 طالبـــاً وطالبـــًة خضعـــوا لتدريـــب مكثـــف 
اســـتمر ألكثر من ســـتة أشـــهر بيـــن المملكة 
المتحـــدة  والمملكـــة  الســـعودية  العربيـــة 
والواليـــات المتحدة األمريكيـــة.   ويركز البرنامج 
علـــى ثاثـــة محـــاور رئيســـة تشـــمل حوكمـــة 
والتحقيقـــات  المعلومـــات،  أمـــن  وهيكليـــة 
واختبـــارات  واالســـتجابةللحوادث،  الجنائيـــة 
االختـــراق المتقدمـــة.   وتجدر اإلشـــارة إلى أن 
الجهـــات المســـتقطبة ألول دفعة تـــم تخريجها 
مطلع العـــام 2018 من هذا البرنامج شـــملت 
مؤسســـة النقد ووزارة الماليـــة والهيئة العامة 
لإلحصـــاء  العامـــة  والهيئـــة  والدخـــل  للـــزكاة 

المصرفـــي.   الســـعودية والقطـــاع  والجمـــارك 
ويأتي هـــذا البرنامـــج ضمن اســـتراتيجية األمن 
الســـيبراني للقطـــاع المصرفـــي الـــذي يهـــدف 
جميـــع  ومراجعـــة  المســـتمر  التطويـــر  إلـــى 
اللوائـــح الســـابقة المتعلقة باألمن الســـيبراني 
وفقاً ألفضل الممارســـات والمعاييـــر العالمية، 
والمصرفـــي  المالـــي  القطـــاع  لجعـــل  وذلـــك 
علـــى أهبـــة االســـتعداد لمقاومـــة التهديدات 
األمنيـــة والهجمـــات االختراقيـــة التـــي ازدادت 
وتيرتهـــا فـــي الســـنوات األخيـــرة لذلـــك تعتزم 
برنامـــج  تقديـــم  فـــي  االســـتمرار  المؤسســـة 
تدريـــب وتطويـــر الكـــوادر الوطنية فـــي األمن 
الســـيبراني للســـنوات القادمـــة نظـــرا ألهمية 
توفيـــر العنصـــر البشـــري المؤهـــل فـــي هذا 
إلى  الـــذي دفـــع المؤسســـة  المجـــال. األمـــُر 
اتخـــاذ كافة الســـبل واإلجراءات في االســـتثمار 
في العنصر البشـــري وصقل مهاراته وإكســـابه 
خبراٍت جديـــدًة من خال االســـتمرار في تأهيل 
عـــدد مـــن الموظفيـــن للحصـــول علـــى درجة 
الماجســـتير فـــي مجال أمـــن المعلومـــات في 

العالمية.  الجامعـــات  أفضـــل 
المؤسســـة مســـتمرة فـــي تقديـــم العديد من 	 

البرامـــج والـــدورات التدريبـــة بهـــدف االرتقـــاء 
بمســـتوى األداء فـــي وظائف الخدمـــات المالية 
فـــي المملكة مـــن خـــال تطويـــر قدراتهم في 
القطـــاع المالـــي بشـــكل عـــام وتقديـــم الحلول 
التدريبيـــة لهـــم والعمـــل علـــى اســـتقطابهم 
فـــي تلـــك القطاعـــات لذلـــك رعـــت مؤسســـة 
التحضيري  البرنامـــج  الســـعودي  العربي  النقد 
لصناعـــة التأميـــن المكثف ومدته 11 أســـبوعاً 
ُقـــدم فـــي كل مـــن الريـــاض وجـــدة والدمـــام 
الجامعييـــن للطلبة والطالبـــات حديثي التخرج 
البرنامـــج  متطلبـــات  بنجـــاح  اجتـــازوا  الذيـــن 
النقـــد  مؤسســـة  تتحمـــل  الـــذي  التدريبـــي 
تكاليفـــه بالكامـــل. وقـــد تـــم تأهيـــل أكثـــر من 
140 شـــابا وشـــابة للعمـــل في قطـــاع التأمين 
حيـــث اشـــتمل البرنامـــج علـــى عـــدة وحدات 
تضمنت وحـــدة أساســـيات التأميـــن ووحدات 
علميـــة فـــي مجـــاالت التأميـــن الطبـــي وتأمين 
المركبـــات والممتلكات وخدمـــة العماء وإدارة 
الـــذات.  كمـــا تضمـــن البرنامج وحـــدة عملية 
ُأتيـــح مـــن خالهـــا للمتدربيـــن التطبيـــق على 
رأس العمـــل لمـــدة 10 أيام في إحدى شـــركات 
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التأميـــن.  ويختتـــم البرنامـــج بوحـــدات فنية 
وفيهـــا يتم التدريـــب على أساســـيات االكتتاب 
التأميـــن ومطالبات  التأميـــن ومبيعـــات  فـــي 
التأميـــن. وتجـــدر اإلشـــارة إلى أنه قـــد التحق 
أكثـــر مـــن 100 خريجـــاً وخريجـــة بوظائـــف 
رســـمية موزعين على 28 شـــركة تأمين وذلك 
خال األســـابيع الماضيـــة والذي يعتبـــر وقتاً 
قياســـياً الســـتقطاب أكثر من 70 فـــي المئة 
التدريبـــي. علماً  البرنامج  الذيـــن اجتـــازوا  من 
أن المؤسســـة تحـــرص كل الحـــرص علـــى أن 
يتم توظيـــف جميع الخريجيـــن والخريجات من 
هـــذا البرنامـــج في قطـــاع التأميـــن دون غيره 
بهدف الســـعي لتأهيـــل وتوطين هـــذا القطاع 
المهـــم والحيـــوي وقد أشـــرفت المؤسســـة 
علـــى التوظيـــف والتأكد من اســـتقطاب كافة 
الخريجيـــن والخريجات في قطـــاع التأمين وفي 

فرصة.   أقـــرب 

 ومـــن اإلجـــراءات الازمـــة لحمايـــة المجتمـــع 
ومكافحـــة عمليـــات غســـل األمـــوال وتمويـــل 
النقـــد  مؤسســـة  ألزمـــت  فقـــد  اإلرهـــاب، 
بســـجات  باالحتفـــاظ  الماليـــة  المؤسســـات 
الماليـــة مـــع صـــوٍر مـــن  العمليـــات  ووثائـــق 
وثائـــق العميـــل، وذلك لمدة عشـــر ســـنوات 
وقد تزيد حســـب توجيهـــات المؤسســـة. كما 
حّدثـــت المؤسســـة العديد مـــن التعليمات في 
مجـــال مكافحـــة الجرائم المالية، وقضايا غســـل 
الصرافة،  الصادرة للمصـــارف، ومحال  األموال، 
التـــي تتعّلق بتحديـــد هوّية العمـــاء، ومراقبة 
جميـــع العمليـــات، وأدرجت المؤسســـة هذه 
التوجيهـــات فـــي عـــدد مـــن األدّلـــة التنظيمّية 
الرئيســـة المحدثة. كما نفذت المؤسسة عددًا 
من الزيـــارات الميدانيـــة التفتيشـــية الموجهة 
للمصـــارف العاملـــة في المملكة، ومؤسســـات 
الصرافـــة، وشـــركات التأميـــن، باإلضافـــة إلـــى 
اهتمـــام المؤسســـة بمجال التوعيـــة والتدريب 
المتخصص. وقد ســـعت المؤسســـة لتشجيع 
المؤسســـات المالية علـــى اســـتخدام عمليات 
المدفوعـــات اإللكترونيـــة، مثـــل نظام ســـريع، 
الســـعودية  الشـــبكة  وعمليـــات  وســـويفت، 
كالصرف اآللـــي، ونقـــاط البيع، ونظام ســـداد. 

3-5: تطوي�ر الكوادر البشرية 
 لم تـــأل المؤسســـة جهدًا فـــي تطويـــر كوادرها 
البشـــرية عبـــر برنامـــج االبتعـــاث للدراســـة في 
للحصـــول  موظفيهـــا  مـــن  لمجموعـــة  الخـــارج 
فـــي  والدكتـــوراه  الماجســـتير  شـــهادات  علـــى 
العالميـــة،  والجامعـــات  المعاهـــد  مـــن  عـــدد 
يضاف إلـــى تقديم التدريـــب الداخلـــي والخارجي، 
والتدريبية  التعليميـــة  البرامـــج  إتاحـــة  وكذلـــك 
ذات العاقـــة بواســـطة المعهد المالـــي، وإتاحة 
الفرصـــة لطاب الجامعـــات للتدريـــب التطبيقي 
تكـــون ضمـــن أعمـــال  التـــي  التخصصـــات  فـــي 
المؤسســـة، وإعدادهـــم لدخـــول بيئـــة العمل 
مســـتقباً، وإعطـــاء الفـــرص لعدد مـــن طاب 
الجامعـــات للعمـــل خـــال إجـــازة الصيـــف فـــي 
التخصصـــات ذات العاقـــة بمهـــام المؤسســـة؛ 

ممـــا يتيـــح لهـــم فرصـــة التعلـــم والتدريب.

وقد طبقـــت مؤسســـة النقد مبـــدأ العدالة مع 
موظفيهـــا، وذلـــك بإتبـــاع حزمة مـــن اإلجراءات 

مـــن أبرزها:

تحديث الئحة الموارد البشـــرية، ووضع معايير 	 
عامة الســـتقطاب الكفاءات من الموظفين.

وضـــع حوافز متنوعـــة، لرفع مســـتوى إنتاجية 	 
. لعمل ا

إصـــدار وثائـــق حـــول ســـلوكيات العمـــل فـــي 	 
المؤسســـة، مثـــل وثيقـــة أخاقيـــات العمل، 
شـــكاوى  الســـتقبال  تواصـــل  لجنـــة  وتكويـــن 
الموظفيـــن، وتحقيـــق مبـــدأ العدالـــة لهـــم.

توفيـــر فرص التوظيـــف توفيرًا عادالً وشـــفافاً، 	 
مـــن خـــال التقديـــم اآللي عـــن طريـــق موقع 
المؤسســـة اإللكترونـــي الذي يحتـــوي على كل 
الشـــروط المطلوبة من المتقـــدم أو المتقدمة 

المؤسســـة.  في  للعمل 
كمـــا دعمـــت المؤسســـة تدريـــب موظفيهـــا 	 

داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، ممـــا أســـهم في 
توطيـــن الوظائـــف وســـعودتها بنحـــٍو ســـريع. 

اســـتقطبت المؤسســـة عـــددًا مـــن الكفاءات 	 
النســـائية في مجـــاالت عدة وقامـــت بتوظيفهم 

فـــي إدارات المؤسســـة المختلفة.
ذوي 	  توظيـــف  عمليـــة  المؤسســـة  شـــجعت 

سياســـات  ووضعـــت  الخاصـــة،  االحتياجـــات 
لهم. مناســـبة 

3-6: أنشطة المسئولية االجتماعية األخرى
تعمـــل مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي 	 

مـــع وزارة التعليـــم على نشـــر ثقافـــة التأمين 
واالدخـــار بيـــن الطلبـــة والطالبـــات فـــي كافة 
المراحـــل التعليميـــة حيـــث يتم العمـــل حاليا 
على إعـــداد محتوى عن أنواع االدخـــار والتأمين 
المعلومات  يتـــم اســـتخراج  بحيث  وفوائدهـــم 
المـــراد مشـــاركتها مـــع وزارة التعليم حســـب 

التعليمي.  المســـتوى 
تواصل مؤسســـة النقد العربي الســـعودي مع 	 

الجهـــات التي تشـــرف عليهـــا بطرحهـــا القضايا 
االجتماعيـــة التي ترغـــب تلك القطاعـــات طوعاً 
تمويلهـــا وتبنيها مع الجهة التـــي ممكن أن تتبنى 
المبـــادرة وذلك بهـــدف تقريب وجهـــات النظر 
وزيـــادة مســـاهمة تلـــك الجهـــات في أنشـــطة 
المســـئولية االجتماعية والتي نتـــج عنها مؤخرًا 
توقيـــع اتفاقية شـــراكة بنك الريـــاض مع مركز 
أبحـــاث التوحـــد بمستشـــفى الملـــك فيصـــل 
التخصصـــي لدعـــم أعمـــال المركـــز واإلنفـــاق 
علـــى أبحاثـــه لمـــدة 3 ســـنوات حيث إنـــه يعد 
أكبـــر دعـــم على مســـتوى المملكـــة بخصوص 
التوحـــد، هذه الخطـــوة البناءة تعكـــس الكثير 
من الوعـــي الوطنـــي واألخاقي تجـــاه المجتمع 
نتج عن جهود مؤسســـة النقد لزيادة مشـــاركة 
االجتماعية.  المســـئولية  أنشـــطة  فـــي  البنوك 
وقـــد نظرت المؤسســـة إلـــى موضـــوع التوحد 
مـــن عـــدة جهـــات أولهـــا أنهـــا مـــن الحاجـــات 
المجتمعيـــة الملحـــة وألن شـــخصية المتوحد 
التشـــخيص  إلـــى منتجـــة عند  يمكـــن تحويلها 

المبكر. والتدخـــل 
تبنـــت المؤسســـة بالتعـــاون مـــع وزارة العمل 	 

مبـــادرة تحفيز البنـــوك الســـعودية لدعم مركز 
التميـــز للتوحد والذي ســـيعتبر مركز رئيســـي 
ومرجـــع متخصـــص لجميـــع مراكـــز التوحـــد 
الخاصـــة وتعميـــم تجربته والمســـاعدة في نقل 
المعرفة وتدريـــب وتأهيل الكـــوادر العاملة في 
تلك المراكـــز. ويهدف إلى اســـتقطاب الخبرات 
ونقـــل التجـــارب العالميـــة المميـــزة إضافة إلى 
رعاية ومســـاندة حـــاالت التوحـــد وتوفير الدعم 
الـــازم ألســـر التوحـــد للمشـــاركة فـــي تأهيل 
ودعم حـــاالت التوحـــد والتعامل معهـــم.  كما 
يهدف المركـــز إلى التأهيل المهنـــي للمتوحدين 
ودمجهم في ســـوق العمـــل وتأهيلهم اجتماعيا 
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لدمجهم فـــي المجتمع.  ضمن أهـــداف المركز 
بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة فـــي مجـــال التوحـــد 
للتعامل  العالميـــة  التراخيـــص  برامـــج  وتوفير 
مع ذوي التوحد وإنشـــاء قاعـــدة بيانات وطنية 
ودعـــم البحـــوث والدراســـات المتخصصـــة في 
مجـــاالت التوحـــد المحلية والعالميـــة والتوعية 
التوحـــد  لحـــاالت  المجتمعـــي  والتثقيـــف 
وحقوقهـــم وتوفيـــر الحلـــول الســـكنية لتغيير 
مفهـــوم اإليـــواء وتحقيـــق الدمج فـــي المجتمع 
واالســـتقالية. المؤسســـة دعت كافـــة البنوك 
لاســـتماع لعـــرض وزارة العمل الخـــاص بمركز 
التميـــز للتوحد وتتواصل حاليا مـــع تلك البنوك 
لتقديـــم الدعـــم المناســـب لهـــذا المشـــروع 

والملح. الحيـــوي 
رغبـــة 	  عـــن  اســـتفتاء  المؤسســـة  أعلنـــت 

الموظفين في المشـــاركة فـــي العمل التطوعي 
في شـــهر رمضـــان انطاقـــا لفعالية )مشـــاركة 
الخيـــر في شـــهر الخيـــر( وتقـــدم عـــدد كبير 
ممـــن لديهم الرغبـــة في العمـــل التطوعي وقد 
قامـــت اللجنـــة التنفيذيـــة القائمة علـــى أعمال 
المجموعات  بتقســـيم  االجتماعية  المســـؤولية 
للتنســـيق  المستشـــفيات  مـــع  والتواصـــل 
للزيـــارات. وتم تحديـــد المستشـــفيات التي تم 
بالفعل زياراتهـــا خال 3 أيام مـــن قبل مجموعة 
المؤسســـة  مـــن موظفيـــن وموظفات  كبيـــر 
وموظفـــة  موظـــف   93 إلـــى  عددهـــم  وصـــل 
وشـــملت تلـــك الزيـــارات المستشـــفيات اآلتية:

مستشفى الملك سلمان.- 
مستشفى الملك سعود )الشميسي(.- 
مستشفى النقاهة- 
مستشفى اإليمان.- 

وتعمـــل المؤسســـة علـــى توســـيع نطـــاق هذا 
النشـــاط المجتمعـــي ليشـــمل عـــدة مناطق في 

المملكـــة األعـــوام القادمة بـــإذن اللـــه تعالى.

بالـــدم 	  للتبـــرع  حملـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
لموظفيها بالتعاون مـــع وزارة الحرس الوطني، 
وتأتـــي هـــذه الحملـــة فـــي إطـــار تعزيـــز دور 
المجتمع  تجـــاه  النقـــد وموظفيهـــا  مؤسســـة 
وتماشـــياً مـــع الـــدور اإلنســـاني والمســـؤولية 
االجتماعيـــة فـــي مـــد يد العـــون والمســـاعدة 
التي  والمستشـــفيات  والمحتاجيـــن  للمرضـــى 

تحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن وحـــدات الـــدم. وقد 
شـــهدت الحملـــة إقبـــاالً متزايد مـــن موظفي 
وموظفات المؤسســـة مما جعلها تقوم بتمديد 
الحملـــة ألكثـــر مـــن أســـبوع لتحقيـــق رغبات 
الموظفيـــن الذيـــن أقبلوا على التبـــرع بدمائهم 
ترســـيخاً لهذه األهداف اإلنســـانية واالجتماعية 
النبيلة حيـــث تجاوزت كميـــة الـــدم المتبرع به 
المتبرعين أكثر  120000 ملليتـــر وبلغ عـــدد 
مـــن 240 متبـــرع ومتبرعة. وهذا النشـــاط هو 
ضمـــن أنشـــطة المســـؤولية االجتماعية الذي 

يتكرر بشـــكل ســـنوي.

4- المركز المالي لمؤسسة النقد 
العربي السعودي 

ســـجل المركز المالي لمؤسســـة النقد تراجعاً في 
عـــام 2017م، عمـــا كان عليه في العام الســـابق، 
حيث انخفض إجمالي أصول المؤسســـة بنســـبة 
8.3 فـــي المئـــة )173.2 مليـــار ريـــال( ليبلغ 1.9 
تريليـــون ريـــال مقارنـــة بانخفـــاٍض نســـبته 12.5 
فـــي المئة )296.5 مليـــار ريال( في عـــام 2016م. 
ومّثلـــت حيـــازات األصـــول األجنبية القـــدر األكبر 
مـــن المركـــز المالي للمؤسســـة، التي شـــهدت 
انخفاضـــاً خـــال العـــام. وال يـــزال توزيـــع حيازات 
مؤسســـة النقـــد مـــن األصـــول األجنبيـــة يميل 
نحو االســـتثمار فـــي األوراق الماليـــة األجنبية التي 
انخفضت بنســـبة 8.8 فـــي المئـــة )120.5 مليار 
ريـــال( في عام 2017م مقابل انخفاض نســـبته 9.3 
فـــي المئة )139.8 مليـــار ريال( في عـــام 2016م. 
كمـــا انخفضـــت ودائـــع مؤسســـة النقـــد لـــدى 
المصـــارف العاملة خارج المملكة بنســـبة 5.8 في 
المئـــة )23.2 مليـــار ريال( في عـــام 2017م مقابل 
انخفـــاض نســـبته 27.4  في المئـــة )151.2 مليار 
ريال( فـــي عـــام 2016م. وانخفض غطـــاء العملة 
بنســـبة 2.3 في المئـــة ليبلـــغ 229.2 مليار ريال 
في عـــام 2017م مقارنة بانخفاض نســـبته 1.1 في 
المئة فـــي العـــام الســـابق )234.5 مليـــار ريال( 

.)1-12 رقـــم  )الجدول 

لـــدى  المطلوبـــات  جانـــب  يخـــص  فيمـــا  أّمـــا 
المركـــز المالـــي للمؤسســـة، فقد مّثلـــت ودائع 
واحتياطيـــات الحكومـــة في عـــام 2017م نســـبة 
38.3 فـــي المئة مـــن إجمالي المطلوبـــات مقارنة 
بمـــا نســـبته 42.6 في المئـــة في العام الســـابق. 

وانخفض حســـاب جـــاري الحكومة بنســـبة 41.4 
في المئـــة )36.9 مليـــار ريال( ليبلـــغ 52.2 مليار 
ريـــال، مقارنـــة بنمٍو نســـبته 25.5 فـــي المئة في 
العام الســـابق. فـــي المقابل، انخفـــض االحتياطي 
العـــام للدولة فـــي عـــام 2017م بنســـبة 8.1 في 
المئـــة )52.3 مليـــار ريـــال( ليبلـــغ 589.2 مليار 
ريـــال مقارنـــة بانخفاٍض نســـبته 32.6 فـــي المئة 
)310.9 مليـــار ريـــال( فـــي العام الســـابق. كذلك 
الحكومية  والهيئـــات  الصناديق  انخفضت ودائـــع 
بنســـبة 42.8 في المئة )66.2 مليـــار ريال( لتبلغ 
88.3 مليار ريـــال، مقارنة بارتفاٍع نســـبته 8.8 في 
المئـــة )12.4 مليار ريـــال( في العام الســـابق. أما 
النقد واتفاقيات إعادة الشراء،  أذونات مؤسســـة 
فقد انخفضت بنســـبة 15.8 فـــي المئة )26 مليار 
ريال( لتبلـــغ 138.8 مليار ريـــال، مقارنة بانخفاٍض 
نســـبته 9.9 فـــي المئـــة )18.2 مليـــار ريـــال( في 

الســـابق.   العام 



150 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��التقرير�السنوي�54 

جدول رقم 1-12: 
المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )نهاية السنة(

)مليون ريال(

20132014201520162017

أوالً : الموجودات

194,684216,132237,212234,505229,188نقد أجنبي وذهب 

28,29635,24039,30034,51625,831نقد في الصندوق

28,28435,22839,28934,50525,811          ورق نقد سعودي

1212111120          نقود معدنية

546,629510,972552,360401,144377,966ودائع لدى البنوك بالخارج

1,952,8371,998,5801,505,0231,365,1891,244,669استثمارات في أوراق مالية بالخارج

16,28331,18539,48741,51726,009موجودات متنوعة أخرى

2,738,7282,792,1092,373,3822,076,8711,903,663االجمالي

ثانياً : المطلوبات

194,684216,132237,212234,505229,188العملة المصدرة

166,388180,892197,912199,989203,357          في التداول

28,29635,24039,30034,51625,831          لدى المؤسسة

1,484,4261,378,9481,023,304885,094729,723ودائــع واحتياطي الحكومة

180,79553,05171,00589,13452,192           جاري الحكومة  

1,303,6321,325,897952,299641,446589,185          االحتياطي العام للدولة

165,720182,270142,074154,51488,346ودائع صناديق وهيئات حكومية

81,90192,55898,11797,83997,534الودائع النظامية للمؤسسات المالية

6,3589,69511,21318,49018,469ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

459,932427,815182,947164,755138,786اذونات مؤسسة النقد واتفاقيات إعادة الشراء

345,707484,692678,515676,187689,962مطلوبات متنوعة أخرى

2,738,7282,792,1092,373,3822,076,8711,903,663االجمالي
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القوائم المالية
لمؤسسة�النقد�العربي�السعودي

تقري�ر مراجعي الحسابات

الموقر معالي/ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي   
الموقرين السادة/ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي  

السام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نطاق المراجعة
لقـد قمنـا بمراجعـة القوائـم الماليـة لمؤسسـة النقـد العربـي السـعودي )المؤسسـة(، والتي تشـمل 
علـى قوائـم المركـز المالي لقسـم اإلصدار، وقسـم األعمـال المصرفية، وقسـم الهيئات والمؤسسـات 
المسـتقلة، والحسـابات النظاميـة كمـا فـي 30 يونيـة 2017م، وقائمة اإليـرادات والمصروفات للسـنة 
الماليـة المنتهيـة فـي ذلـك التاريـخ، واإليضاحـات حـول القوائـم الماليـة التـي تضـم ملخصـاً للسياسـات 

الهامة. المحاسـبية 

فـي رأينـا، أن القوائـم الماليـة المرفقـة للمؤسسـة كمـا فـي وللسـنة المنتهية فـي 30 يونيـة 2017 م  قد تم 
إعدادهـا مـن كافـة النواحـي الجوهرية وفقا ألسـس اإلعـداد الموضحة في إيضـاح )2( حول القوائـم المالية.

أساس الرأي
تمـت مراجعتنـا وفقـا لمعاييـر المراجعـة الدوليـة المعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية. إن 
مسـؤوليتنا بموجـب تلـك المعاييـر تـم توضيحها بالتفصيل في » قسـم مسـؤوليات مراجعي الحسـابات 

حـول مراجعـة القوائـم الماليـة« فـي تقريرنـا.

إننـا مسـتقلون عـن المؤسسـة وذلـك وفقـاً لقواعـد سـلوك وآداب المهنـة المعتمـدة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية ذات الصلـة بمراجعتنـا للقوائـم المالية فـي المملكـة العربية السـعودية، كما أننا 
التزمنـا بمسـؤولياتنا األخاقيـة األخـرى وفقاً لتلك المتطلبـات. باعتقادنا أن أدلـة المراجعة التي حصلنا 

عليهـا كافيـة ومائمـة ألن تكون أساسـاً إلبـداء رأينا.

لفت انتباه -أسس اإلعداد
نـود لفـت االنتبـاه إلـى إيضـاح رقـم )2( حول القوائـم الماليـة والذي يوضح أسـاس المحاسـبة. تم إعداد 
المحاسـبية  السياسـات  علـى  بنـاًء  للمؤسسـة  المالـي  التقريـر  ألغـراض  للمؤسسـة  الماليـة  القوائـم 
المعتمـدة مـن قبـل مجلـس إدارة المؤسسـة، وبنـاًء علـى ذلـك قـد ال تكـون القوائـم الماليـة مناسـبة 

ألغـراض أخـرى. إن رأينـا غيـر متحفـظ بهـذا الشـأن.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية
إن اإلدارة مسـؤولة عـن إعـداد وعـرض القوائـم الماليـة وفقـاً ألسـاس اإلعـداد الموضـح فـي إيضـاح 
رقـم )2( حـول القوائـم الماليـة، وعـن إجـراءات الرقابـة الداخليـة التـي تراهـا اإلدارة ضروريـة إلعـداد 
قوائـم ماليـة خاليـة مـن أي تحريـٍف جوهـري سـواًء كان ناتجـاً عـن غـش أو خطـأ. عنـد إعـداد القوائـم 
الماليـة، فـإن اإلدارة مسـؤولة عـن تقييـم مقـدرة المؤسسـة علـى االسـتمرار فـي نشـاطها وفقـاً لمبدأ 
االسـتمرارية واإلفصـاح بحسـب مـا هـو مائم، عـن األمـور ذات العاقة بمبـدأ االسـتمرارية، وتطبيق 
مبـدأ االسـتمرارية المحاسـبي، مـا لـم تكن هناك نية لـإلدارة في تصفية المؤسسـة أو إيقـاف عملياتها، 

أو عندمـا ال يكـون هنـاك خيـار آخـر مائـم بخـاف ذلـك. 
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المؤسسة.
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مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية
 تتمثـل أهدافنـا فـي الحصـول علـى تأكيـد معقـول فيمـا إذا كانـت القوائـم الماليـة ككل خاليـة مـن أي 
تحريـٍف جوهـري سـواًء كان ناتجـاً عـن غـش أو خطـأ، وإصـدار تقريـر المراجـع الـذي يتضمـن رأينـا. 
إن التأكيـد المعقـول هـو مسـتوى عـاٍل مـن التأكيـد، إال أنـه ليـس ضمانـاً علـى أن المراجعـة التـي تـم 
القيـام بهـا وفقـاً لمعاييـر المراجعـة الدوليـة المعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ستكشـف 
دائمـاً عـن أي تحريـف جوهـري موجـود. يمكـن ان تنشـأ التحريفـات عن غـش أو خطأ، وُتَعـد جوهرية، 
بمفردهـا أو فـي مجموعهـا، إذا كان مـن المعقـول توقع تأثيرها علـى القرارات االقتصاديـة التي يتخذها 
المسـتخدمون بنـاًء علـى هـذه القوائـم الماليـة. وكجزء مـن عمليـة المراجعة وفقـاً لمعاييـر المراجعة 
الدوليـة، المعتمـدة فـي المملكـة العربية السـعودية، فإننا نمـارس الحكم المهني ونحافـظ على نزعة 

الشـك المهنـي خـال أعمـال المراجعـة. كمـا قمنا بـ:

تحديـد وتقييـم مخاطـر التحريفـات الجوهريـة فـي القوائـم الماليـة، سـواًء كانـت ناتجـة عـن غـش أو 	 
خطـأ، وتصميـم وتنفيـذ إجـراءات مراجعـة لمواجهـة تلـك المخاطـر والحصـول علـى أدلـة مراجعـة 
كافيـة ومائمـة لتوفيـر أسـاس إلبداء رأينا. ويعـد خطر عدم اكتشـاف تحريف جوهـري ناتج عن غش 
أعلـى مـن الخطـر الناتـج عـن الخطـأ، ألن الغش قـد ينطوي علـى تواطـؤ أو تزوير أو حـذف متعمد أو 

إفـادات مضللـة أو تجـاوز إلجـراءات الرقابـة الداخلية.
الحصـول علـى فهـم لنظام الرقابـة الداخلية ذات الصلـة بالمراجعة من أجل تصميـم إجراءات مراجعة 	 

مائمـة وفقـاً للظـروف، ولكن ليس بغـرض إبداء رأي حول فاعليـة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسـة.
تقييـم مـدى مائمة السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة، ومـدى معقوليـة التقديرات المحاسـبية 	 

واإلفصاحـات ذات الصلـة التـي قامت بهـا اإلدارة.
اسـتنتاج مدى مائمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمرارية المحاسـبي، اسـتنادًا إلى أدلة المراجعة 	 

التـي تـم الحصـول عليهـا، فيمـا إذا كان هنـاك عـدم تأكـد جوهـري يتعلـق بأحـداث أو ظروف قـد تثير 
شـكاً جوهريـاً حـول قـدرة المؤسسـة علـى االسـتمرار فـي أعمالهـا وفقـاً لمبـدأ االسـتمرارية. وإذا 
مـا تبيـن لنـا وجـود عـدم تأكـد جوهـري، يتعيـن علينـا لفـت االنتبـاه فـي تقريرنـا إلـى اإلفصاحـات ذات 
العاقـة الـواردة فـي القوائـم الماليـة، وإذا كانـت تلـك اإلفصاحـات غيـر كافيـة، تعديـل رأينـا. تسـتند 
اسـتنتاجاتنا إلـى أدلـة المراجعـة التـي تـم الحصـول عليهـا حتـى تاريـخ تقرير المراجـع. ومع ذلـك، فإن 
األحـداث أو الظـروف المسـتقبلية قـد تـؤدي إلـى توقف المؤسسـة عـن االسـتمرار في أعمالهـا وفقاً 

االسـتمرارية. لمبدأ 

بالنطـاق والتوقيـت  أمـور أخـرى،  بيـن  يتعلـق، مـن  بالحوكمـة فيمـا  المكلفيـن  بالتواصـل مـع  نقـوم 
المخطـط لعمليـة المراجعـة والنتائـج الهامـة للمراجعـة، بمـا فـي ذلك أية أوجـه قصور هامـة في نظام 

الرقابـة الداخليـة التـي تـم اكتشـافها خـال مراجعتنـا.

إرنست ويونغ
راشد بن سعود الرشود

محاسب قانوني 
ترخيص رقم )366( 

برايس وترهاوس كوبرز
بدر إبراهيم بن محارب 

محاسب قانوني 
ترخيص رقم )471(



155 مؤسسة�النقد�العربي�السعودي��|��القوائم�المالية�

 2016/06/30م 2017/06/30م

  قسم اإلصدار

  غطـــاء العمــلة المصدرة: 

1,6241,624ذهــب )إيــضــاح 2/هــ(

247,672244,367استثمارات في أوراق مالية في الخارج

249,296245,991

  

  قسم األعمال المصرفية

  نقـــد في الصــنــدوق:

25,88521,444أوراق نقد

178عمات معدنية

25,90221,452

25,25012,550ودائـع لدى بــنـوك محلية

354,787498,340ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

1,268,7081,384,254اسـتـثمارات في الـخـارج

2,2103,079مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

1,676,8571,919,675

  

  قسم الهيـــئات والمؤسسات المستقلة

86,96020,236ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

222,005361,454اسـتــثمارات في الخارج

64,570103,138اسـتــثمارات مـحـليـة

5791,246ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

7001,000ودائع لدى البنوك المحلية

374,814487,074
  

  حسـابـــات نظامية  

0.41.3شيـكات برسم التـحصيل وأخرى

مؤسسـة النقد العربي السعودي
قائمـــــة المركــــــز المــــــالي 
كما في 30 يونيه 2017م

الموجودات
)مليون ريال(  

تُشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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تُشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

 2016/6/30م 2017/6/30م

  قسم اإلصدار

  أوراق نقد مصدرة

223,025224,194في الـتـداول

25,88521,445في قسـم األعـمال الــمـصرفية

248,910245,639

  عمالت معدنية مصدرة

369344في الـتـداول

178في قسـم األعـمال الــمـصرفية

386352

249,296245,991

قسم األعمـــــــــال المصرفية

663,432686,005ودائع الـحـكـومة

18,44918,496ودائع لـجـهات أجـنـبــية

110,300130,753ودائع مــصالح وهــيـئات حكومية

98,71595,732ودائع الــبــنـوك وشركات الـتـأمـيـن

29,734292,177مطـلوبات للحكومة

756,226696,512مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى واحتياطيات

1,676,8561,919,675

قسم الهيـئات والمؤسسات المستقلة

374,814487,074الهيـئات والمؤسسات المستقلة

374,814487,074

حسابات نظامية  

0.41.3التزامات مقابل شيكات برسم التحصيل وأخرى

مؤسسـة النقد العربي السعودي
قائمـــــة المركــــــز المــــــالي 
كما في 30 يونيه 2017م 

المطلوبات
)مليون ريال(  
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 2016/6/30م 2017/6/30م

5,2175,272 اإليرادات 

المصروفات

1,7931,715عمومية وإدارية

4044اكتتاب المؤسسة في المؤسسة العامة للتقـاعد )إيضاح 4(

1,8331,759

3,3843,513فائض مرّحل الحتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع

5,2175,272

مؤسسة النقد العربي السعودي
قائمة اإليرادات والمصروفات 

 للسنة المنتهية في 30 يونيه 2016م 
)مليون ريال(  

تُشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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مؤسسة النقد العربي السعودي
إيضاحــات حــول القوائــم المالية للســنة 

المنتهيــة فــي 30 يونية 2017م

)1( طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة 
عرض القوائم المالية

تقـــــوم مؤسســــــة النقــــــد العــربي السـعــودي 
المملكـة  لحكومـة  كمصـرف  بعمـل  )المؤسسـة( 
وتحتفـظ  نظامهـا  بحكـم  السـعودية،  العربيـة 

الحكومـة.  بحسـابات 

يتـم عـرض القوائـم الماليـة للمؤسسـة وفقـاً لـكل 
مـن األنشـطة التاليـة:

قسم اإلصدار:
سـك  هـو  اإلصـدار  لقسـم  الرئيـس  النشـاط  إن 
السـعودي(،  )الريـال  الوطنيـة  العملـة  وطبـع 
ودعـم اسـتقرار النقـد السـعودي وتثبيـت قيمتـه 

والخارجيـة. الداخليـة 

قسم األعمال المصرفية:
تقبـل المؤسسـة ودائـع مـن هيئـات حكوميـة 
الودائـع  تلـك  باسـتثمار  وتقـوم  وأخـرى 
الودائـع  مـن  كاً  تسـجيل  يتـم  لحسـابهم. 
قائمـة  فـي  لاسـتثمارات  الدفتريـة  والقيمـة 
المصرفيـة.  العمليـات  لقسـم  المالـي  المركـز 
مـن  كجـزء  االسـتثمارات  دخـل  تسـجيل  يتـم 
قائمـة  ضمـن  وليـس  الحكومـة  حسـابات 

للمؤسسـة.  والمصروفـات  اإليـرادات 

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة:
تقبـل المؤسسـة ودائـع مـن هيئـات ومؤسسـات 
مسـتقلة وتقـوم باسـتثمار تلـك الودائع لحسـابهم. 
الدفتريـة  والقيمـة  الودائـع  مـن  كاً  تسـجيل  يتـم 

لقسـم  المالـي  المركـز  قائمـة  فـي  لاسـتثمارات 
تسـجيل  يتـم  المسـتقلة.  والمؤسسـات  الهيئـات 
دخـل االسـتثمارات كجـزء مـن حسـاباتهم وليـس 
ضمـن قائمـة اإليـرادات والمصروفات للمؤسسـة. 

)2(  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أ -أسس إعداد القوائم المالية:

  تـم إعـداد هـذه القوائـم الماليـة وفقـاً للسياسـات 
اإلدارة  مجلـس  قبـل  مـن  المعتمـدة  المحاسـبية 
تلـك السياسـات  والمبينـة أدنـاه والتـي تتفـق مـع 

المتبعـة فـي السـنوات السـابقة. 
ب -األساس المحاسبي:

تسـجيل  فـي  النقـدي  األسـاس  المؤسسـة  تتبـع 
الثابتـة  األصـول  اسـتهاك  باسـتثناء  عملياتهـا. 

للموظفيـن. معينـة  مسـتحقات  وتسـجيل 
 يتـم إعـداد القوائم المالية وفقـاً لمبدأ التكلفة 

التاريخية.
ج -االستثمارات:

تظهـر االسـتثمارات بالتكلفة، ويتم تسـجل األرباح 
لحسـاب  دفعهـا   / اسـتامها  عنـد  الخسـائر  أو 
الجهـة المسـتفيدة وفقـاً للسياسـات المتبعة من 

قبـل المؤسسـة.
د -العمالت األجنبية:

تحـول المؤسسـة أرصدتهـا وعملياتهـا بالعمـات 
الدفتريـة  الصـرف  أسـعار  باسـتخدام  األجنبيـة 
المثبتـة المعتمـدة مـن قبل محافظ المؤسسـة 
شـوال   29 )الموافـق  1986م  يوليـة   7 بتاريـخ 
اليـورو  لسـعر  الاحـق  والتعديـل  1406هــ( 
الـذي اعتمدتـه اإلدارة بتاريـخ 25 إبريـل 1999م 

1420هــ(. محـرم   9 )الموافـق 
للعملـة  كغطـاء  بـه  المحتفـظ  -الذهـب  هــ 

المصـدرة:
ُيقـوَّم الذهـب المحتفظ به كغطـاء للعملة المصدرة 
بسـعر ريـال سـعودي واحـد لـكل 0.20751 جـرام 

وذلـك بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم 38 بتاريخ 13 
رجـب 1393هــ )الموافق 12 أغسـطس 1973م(. 

و -األثاث والمعدات والسيارات:
يتـم تسـجيل األثـاث والمعـدات والسـيارات بالتكلفـة 
بعـد خصم االسـتهاك المتراكم ضمـن الموجودات 
المتنوعـة األخـرى فـي قائمـة المركـز المالـي لقسـم 
األثـاث  تكلفـة  اهـاك  يتـم  المصرفيـة.  العمليـات 
والمعـدات والسـيارات بطريقـة القسـط الثابت على 

العمـر اإلنتاجـي المقـدر لتلـك الموجـودات.
ز -األراضي والمباني:

تظهـر األراضـي بالتكلفـة وتظهـر المبانـي بالتكلفـة 
بعـد خصـم االسـتهاك المتراكـم ويتـم اسـتهاك 
بواقـع  الثابـت  القسـط  بطريقـة  المبانـي   تكلفـة 
5 فـي المئة سـنوياً. يتـم إدراج األراضـي والمباني في 

قائمـة المركز المالي لقسـم األعمـال المصرفية. 
ح -اإليرادات والمصروفات: 

تحصـل المؤسسـة علـى رسـوم لقـاء الخدمـات التي 
المـادة  بموجـب  نفقاتهـا  لتغطيـة  وذلـك  تؤديهـا 
المؤسسـة  وتقـوم  المؤسسـة.  نظـام  مـن  الثانيـة 
إلـى  المصروفـات  علـى  اإليـرادات  فائـض  بترحيـل 
حسـاب احتياطـي مبنـى المركـز الرئيسـي والفروع.

)3( فرتة القوائم المالية
تـم إعـداد القوائـم الماليـة عـن الفتـرة مـن 1 يوليـة 
 26 )الموافـق  2017م  يونيـة   30 إلـى  2016م 

1438هــ(. شـوال   6 إلـى  1437هــ  رمضـان 

)4( االكت�تاب في المؤسسة العامة 
للتقاعد

للتقاعـد  العامـــــــة  يتـم االكتتـاب فـي المؤسسـة 
عشـر  الثالثـة  للمـادة  طبقـاً  المؤسسـة  لموظفـي 
بالمرسـوم  الصـادر  المدنـي  التقاعـد  نظـام  مـن 
1393هــ  رجـب   29 بتاريـخ  م/41  رقـم  الملكـــــي 

)الموافق 28 أغسـطس 1973م(.  
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