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العربــي  النقــد  مؤسســة  إدارة  مجلــس  باســم  يســعدني 

الخامــس والخمســين  الســنوي  التقريــر  الســعودي تقديــم 

للمؤسســة الــذي يســتعرض أحــدث التطــورات التــي شــهدها 

االقتصــاد الســعودي خــال العــام المالــي 1440/1439هـــ 

مجــاالت  مختلــف  تطــورات  التقريــر  ويشــمل  )2018م(. 

والنشــاط  النقديــة،  التطــورات  مثــل  المحلــي  االقتصــاد 

المصرفــي، والســوق الماليــة، واألســعار، والماليــة العامــة، 

والحسابات القومية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات، 

إيجــازًا عــن آخــر التطــورات االقتصاديــة  التقريــر  كمــا يقــدم 

المحليــة فــي مختلــف القطاعات اإلنتاجيــة المحلية. ويعطي 

التقريــر شــرحًا وافيــًا للمهــام التــي تقــوم بهــا المؤسســة مثــل 

تصميــم وإدارة السياســة النقديــة، والرقابــة واإلشــراف علــى 

ويتضمــن  والتمويــل،  التأميــن  وقطاعــي  التجاريــة  البنــوك 

كذلــك تقريــر مراقبــي الحســابات الختاميــة للمؤسســة للعــام 

المالــي المنتهــي فــي 30 يونيــة 2018م. ويعتمــد بصــورة 

واإلدارات  الــوزارات  مــن  الرســمية  البيانــات  علــى  رئيســة 

البيانــات  إلــى  إضافــة  العامــة،  والمؤسســات  الحكوميــة 

ــي الســعودي. وأود أن  ــي تصدرهــا مؤسســة النقــد العرب الت

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 كافة 

المهــام المنوطــة بالمؤسســة. 

أحمد بن عبد الكريم الخليفي
المحافظ ورئيس مجلس اإلدارة

رمضان 1440هـ
مايــــــــو 2019م
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المركز الرئيس للمؤسسة وفروعها

المركز الرئيس
الرياض

الفروع
مكة المكرمة

المدينة المنورة
الرياض

جدة
الــدمام
الطائف

بريدة
جازان
تبوك

أبها

للمراسالت واالستفسارات

بريديًا:
مؤسسة النقد العربي السعودي

إدارة األبحاث االقتصادية 
ص.ب 2992، الرياض 11169

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4633000 - 11 )966+(
فاكس: 4662439 - 11 )966+(

research@sama.gov.sa :البريد اإللكتروني

ولمتابعـة أحـدث مـا تنشـره مؤسسـة النقـد العربـي 
للمؤسسـات  وتعليمـات  تقاريـر،  مـن  السـعودي 
الماليـة التـي تشـرف عليها، ومن اإلحصـاءات النقدية 
الربعيـة  المدفوعـات  ميـزان  والمصرفيـة، وتقديـرات 
وغيـر ذلـك. يرجـى زيـارة موقـع المؤسسـة في شـبكة 

اإلنترنـت علـى العنـوان التالـي:
http://www.sama.gov.sa
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الوضع االقتصادي العالمي
حقــق االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2018م تراجعــًا طفيفــًا 

فــي وتيــرة النمــو لتصــل إلــى 3.6 فــي المئــة مقارنــة بمعــدل 

نمــو بلــغ 3.8 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وحســب تقريــر 

عــن  الصــادر  2019م(  )أبريــل  العالمــي  االقتصــاد  آفــاق 

صنــدوق النقــد الدولــي، مــن المتوقــع اســتمرار التراجــع فــي 

معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي ليبلــغ 3.3 فــي المئــة فــي 

عــام 2019م. 

النمو االقتصادي 
2018م  عــام  فــي  المتقدمــة  االقتصــادات  دول  ســجلت 

المئــة،  فــي   2.2 إلــى  ليصــل  النمــو  معــدل  فــي  تباطــؤًا 

مقابــل 2.4 فــي المئــة فــي العــام الســابق، وذلــك علــى 

الرغــم مــن زيــادة النمــو فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــة  ــل نمــو نســبته 2.2 فــي المئ ــة مقاب بنســبة 2.9 فــي المئ

النمــو  فــي معــدالت  التراجــع  أن  إال  الســابق.  العــام  فــي 

ــى تراجــع معــدل نمــو  التــي شــهدتها مناطــق أخــرى أدى إل

االقتصــاد العالمــي، فقــد تراجعــت معــدالت النمــو فــي دول 

منطقــة اليــورو لتبلــغ 1.8 فــي المئــة، مقابــل 2.4 فــي المئــة 

ــا وفرنســا  فــي العــام الســابق، حيــث ســجلت كٍل مــن ألماني

وإيطاليــا تراجعــًا فــي معــدالت النمــو لتبلــغ 1.5 و1.5 و0.9 

فــي المئــة مقابــل 2.5 و2.2 و1.6 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق علــى التوالــي. وكذلــك تراجــع معــدل النمــو فــي 

المملكــة المتحــدة مــن 1.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م 

إلــى 1.4 فــي المئــة فــي عــام 2018م. وفــي اليابــان، ســجل 

االقتصــاد أيًضــا تراجًعــا فــي معــدل النمــو ليبلــغ 0.8 فــي 

المئــة مقابــل 1.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وتباطــأ 

معــدل النمــو فــي دول االقتصــادات الناشــئة والناميــة مــن 

4.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 4.5 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م. فقــد ســجل معــدل النمــو فــي الصيــن تراجعــًا 

ليصــل إلــى 6.6 فــي المئــة مقابــل 6.8 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. كمــا تراجــع معــدل النمــو بشــكل طفيــف فــي الهنــد 

ليصــل إلــى 7.1 فــي المئــة مقابــل 7.2 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وتراجــع معــدل النمــو فــي دول الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا مــن 1.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 

1.4 فــي المئــة فــي عــام 2018م. كمــا ســجلت دول أوروبــا 

الناشــئة والناميــة انخفاضــًا فــي معــدل النمــو ليبلــغ 3.6 فــي 

المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل 6.0 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وحققــت دول أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي تراجعــًا 

فــي معــدل النمــو ليبلــغ 1.0 فــي المئــة فــي عــام 2018م 

مقابــل 1.2 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وفــي دول آســيا 

الناشــئة والناميــة، تراجــع معــدل النمــو إلــى 6.4 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م، مقارنــة بنســبة 6.6 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق.

وحســب بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر فــي 

أبريــل 2019م، مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد العالمــي 

بنســبة 3.3 فــي المئــة فــي عــام 2019م مقارنــة بمــا نســبته 

3.6 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن تشــهد 

اقتصــادات الــدول المتقدمــة فــي عــام 2019م معــدل نمــو 

أقــل مــن العــام الســابق ليبلــغ 1.8 فــي المئــة. كمــا يتوقع أن 

يتراجــع معــدل نمــو االقتصــاد األمريكــي إلــى 2.3 فــي المئة، 

وأن يتراجــع معــدل النمــو فــي منطقــة اليــورو ليصــل إلــى 

1.3 فــي المئــة، ومــن المتوقــع أن يســجل معــدل نمــو دول 

االقتصــادات الناشــئة والناميــة تباطــؤًا ليبلــغ 4.4 فــي المئــة 

فــي عــام 2019م، حيــث يتوقــع أن يتراجــع معــدل النمــو فــي 

الصيــن ليصــل إلــى 6.3 فــي المئــة فــي عــام 2019م )جــدول 

الناتــج  نمــو  1-1 معــدالت  البيانــي  الرســم  1-1(. ويوضــح 

المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لمجموعــة مــن االقتصــادات 

خــال الفتــرة مــن عــام 2012م إلــى عــام 2019م. 

التضخم
االقتصــادات  دول  فــي مجموعــة  التضخــم  معــدل  ارتفــع 

2018م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   2.0 ليســجل  المتقدمــة 

مقارنــة بنســبة 1.7 فــي المئــة فــي العــام الســابق، حيــث 

ارتفــع معــدل التضخــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن 2.1 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 2.4 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م، كمــا ارتفــع المعــدل فــي منطقــة اليــورو 

مــن 1.5 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 1.8 فــي عــام 

االقتصــادات  فــي دول  التضخــم  معــدل  وارتفــع  2018م. 

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

الناشــئة والناميــة مــن 4.3 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 

4.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م. كذلــك ارتفــع المعــدل 

 11.4 ليبلــغ  أفريقيــا  األوســط وشــمال  الشــرق  فــي دول 

فــي المئــة فــي عــام 2018م مقارنــة بنســبة 6.7 فــي العــام 

الســابق )جــدول 1-2(. ويوضــح الرســم البيانــي 1-2 نســب 

التغيــر فــي أســعار المســتهلكين لمجموعــة مــن الــدول خــال 

الفتــرة مــن عــام 2017م إلــى عــام 2019م.

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

)نسبة مئوية(

توقعات

20122013201420152016201720182019

3.53.53.63.43.43.83.63.3العالم

1.21.42.12.31.72.42.21.8االقتصادات المتقدمة

2.21.82.52.91.62.22.92.3الواليات المتحدة األمريكية

0.21.42.12.02.41.81.3-0.9-منطقة اليورو

0.70.62.21.52.22.51.50.8ألمانيا

0.30.61.01.11.22.21.51.3فرنسا

1.70.10.91.11.60.90.1-2.8-إيطاليا

1.52.00.41.20.61.90.81.0اليابان

1.42.02.92.31.81.81.41.2المملكة المتحدة

1.82.32.90.71.13.01.81.5كندا

5.45.14.74.34.64.84.54.4االقتصادات الناشئة والنامية

4.75.25.13.41.42.93.03.5أفريقيا جنوب الصحراء

7.06.96.86.86.76.66.46.3دول آسيا الناشئة والنامية

7.97.87.36.96.76.86.66.3الصين

5.56.47.48.08.27.27.17.3الهند

4.92.42.72.45.31.81.41.3دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

2.64.93.94.83.36.03.60.8دول أوروبا الناشئة والنامية

0.61.21.01.4-2.92.91.30.3أمريكا الاتينية والكاريبي

3.31.11.12.1-3.5-1.93.00.5البرازيل

1.90.82.42.82.2-3.62.51.0الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

2.50.31.62.31.6-3.71.80.7روسيا

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م. 
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رسم بياني رقم 1-3: معدالت البطالة  رسم بياني رقم 1-2: نسب التغير في أسعار 
المستهلكين في مجموعات دول مختارة  

البطالة
ســجلت البطالــة فــي مجموعــة دول االقتصــادات المتقدمة 

فــي أوروبــا تراجًعــا نســبته 7.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

مقارنــة بمعــدل 7.9 فــي المئــة فــي عــام 2017م، حيــث 

انخفــض معــدل البطالــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن 4.4 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 3.9 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م. وكذلــك انخفــض معــدل البطالــة فــي 

منطقــة اليــورو ليصــل إلــى 8.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م 

مقارنــة بمعــدل 9.1 فــي المئــة فــي عــام 2017م. 

ألمانيــا  مــن  كلٍّ  فــي  تراجعــًا  البطالــة  معــدالت  وســجلت 

وفرنســا وإيطاليــا لتصــل إلــى 3.4 و9.1 و10.6 فــي المئــة 

علــى التوالــي فــي عــام 2018م، وتراجــع معــدل البطالــة 

فــي المملكــة المتحــدة إلــى 4.1 فــي المئــة. وشــهد معــدل 

المئــة فــي  ليبلــغ 2.4 فــي  انخفاضــًا  اليابــان  البطالــة فــي 

 3-1 البيانــي  الرســم  1-3(. ويوضــح  )جــدول  2018م  عــام 

معــدالت البطالــة فــي مجموعــة مــن الــدول المختــارة خــال 

الفتــرة مــن عــام 2016م إلــى عــام 2019م.

المالية العامة
ارتفــع عجــز الميزانيــة العامــة فــي االقتصــادات المتقدمــة 

نســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 2.8 فــي المئــة 

فــي عــام 2017م إلــى 2.9 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

حيــث ارتفــع العجــز فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن 

3.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 4.3 فــي المئــة فــي 

فــي   3.2 عنــد  اليابــان  فــي  العجــز  واســتقر  2018م،  عــام 

جدول رقم 1-2: التضخم وأسعار الفائدة

)نسبة مئوية(

توقعات

201720182019

التضخم العالمي

1.72.01.6االقتصادات المتقدمة 

2.12.42.0الواليات المتحدة األمريكية

1.51.81.3منطقة اليورو

4.34.84.9االقتصادات الناشئة والنامية

دول الشرق األوسط وشمال 
6.711.410.0أفريقيا 

العائد السائد بين المصارف في لندن )1(

1.52.53.2ودائع الدوالر األمريكي 

0.00.00.0ودائع الين الياباني 

0.3-0.3-0.3-ودائع اليورو 

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

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، إبريل 2019م.

جدول رقم 1-3: االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(

توقعات

2016201720182019

6.27.97.17.0االقتصادات المتقدمة

4.94.43.93.8الواليات المتحدة األمريكية

10.09.18.28.0منطقة اليورو

4.23.83.43.4ألمانيا

10.09.49.18.8فرنسا

11.711.310.610.7إيطاليا

3.12.92.42.4اليابان

4.94.44.14.2المملكة المتحدة

7.06.35.85.9كندا

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م.
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المئــة فــي عــام 2018م. بينمــا انخفــض العجــز فــي منطقــة 

اليــورو مــن 1.0 فــي المئــة إلــى 0.6 فــي المئــة فــي عــام 

فــي  مــن 2.7  فــي فرنســا  العجــز  انخفــض  2018م، حيــث 

ــا فائضــًا نســبته  ــة، وســجلت ألماني ــة إلــى 2.6 فــي المئ المئ

1.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل فائــض نســبته 1.0 

فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي فــي عــام 2017م. وانخفــض 

العجــز فــي المملكــة المتحــدة مــن 1.8 إلــى 1.4 فــي المئــة 

)جــدول 4-1(.

التطورات النقدية والمالية
أسعار الفائدة

بلــغ معــدل العائــد الســائد علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي 

بيــن المصــارف فــي لنــدن )فتــرة ســتة أشــهر( حوالــي 2.5 

يرتفــع  أن  المتوقــع  ومــن  2018م،  عــام  فــي  المئــة  فــي 

ليســجل 3.2 فــي المئــة فــي عــام 2019م. واســتقر المعــدل 

علــى الودائــع باليــن اليابانــي لنفــس الفتــرة عنــد صفــر فــي 

عنــد  يبقــى  أن  المتوقــع  ومــن  2018م،  عــام  فــي  المئــة 

نفــس المعــدل فــي عــام 2019م، واســتقر معــدل العائــد 

علــى الودائــع باليــورو )فتــرة ثاثــة أشــهر( فــي نهايــة عــام 

2018م عنــد نفــس مســتوياته الســالبة البالغــة نســبتها 0.3 

فــي المئــة، ومــن المتوقــع اســتقرار هــذا المعــدل فــي عــام 

.)2-1 )جــدول  2019م 

أسعار الصرف
ســجل الــدوالر األمريكــي معــدالت صــرف مرتفعــة مقابــل 

معظــم العمــات الرئيســة فــي نهايــة عــام 2018م، ويعــود 

ســبب هــذا االرتفــاع إلــى تحســن أداء االقتصــاد األمريكــي 

بشــكل عــام ورفــع بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي 

مقدمــة  فــي  وجــاء  نقطــة.   25 بمقــدار  الفائــدة  لســعر 

العمــات التــي انخفــض ســعر صرفهــا مقابــل الــدوالر الكــرون 

 ،2018 عــام  نهايــة  المئــة  فــي   5.73 بنســبة  النرويجــي 

يليــه الــدوالر الكنــدي بنســبة 5.26 فــي المئــة، ثــم البيــزو 

المكســيكي بنســبة 4.82 فــي المئــة. وجــاء فــي مقدمــة 

العمــات التــي ارتفــع ســعر صرفهــا مقابــل الــدوالر األمريكي 

الريــال البرازيلــي بنســبة 4.51 فــي المئــة، يليــه اليــن اليابانــي 

بنســبة 3.68 فــي المئــة، ثــم الــدوالر النيوزيانــدي بنســبة 

1.41 فــي المئــة.

األسواق المالية لألسهم والسندات 
أسواق األسهم

ســجل مؤشــر داو جونــز )DJIA( لألســهم األمريكيــة انخفاضــًا 

فــي عــام 2018م نســبته 11.83 فــي المئــة، حيــث أغلــق 

المؤشــر عند 24,999.67 نقطة خال عام 2018م. وشــهد 

ــة انخفاضــًا نســبته  ــكاي )Nikkei( لألســهم الياباني مؤشــر ني

17.02 فــي المئــة خــال نفــس الفتــرة وأغلــق المؤشــر عنــد 

20,773.49 نقطــة، ويعــود هــذا األداء الضعيــف إلــى عــدة 

جدول رقم 1-4: االتجاهات في الميزانيات العامة*

)نسبة مئوية(

توقعات

2016201720182019

3.2-2.9-2.8-3.1-االقتصادات المتقدمة 

4.6-4.3-3.8-3.9-الواليات المتحدة األمريكية

1.0-0.6-1.0-1.6-منطقة اليورو

0.91.01.71.1ألمانيا

3.3-2.6-2.7-3.4-فرنسا

2.7-2.1-2.4-2.5-إيطاليا

2.8-3.2-3.2-3.7-اليابان

1.3-1.4-1.8-2.9-المملكة المتحدة

0.6-0.4-0.3-0.4-كـنـــدا

* نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م.
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ــدان  ــة فــي البل ــال األوضــاع التجاري ــر حي عوامــل أهمهــا التوت

المتقدمــة.

كذلــك انخفــض مؤشــر مورغــن ســتانلي لألســهم األوروبيــة 

فــي   12.47 بنســبة  2018م  عــام  فــي   )MSCI-EURO(

فــي  نقطــة  عنــد 1,080.08  المؤشــر  أغلــق  حيــث  المئــة، 

فــي  االحتجاجــات  تفاقــم  ظــل  فــي  وذلــك  2018م  عــام 

حيــن  فــي  الوقــود.  علــى  الضرائــب  ارتفــاع  بســبب  فرنســا 

ســجل مؤشــر فوتســي البريطانــي )FTSE-100( انخفاضــًا 

نســبته 10.41 فــي المئــة ليبلــغ 6,968.85 نقطــة فــي عــام 

2018م، وُيعــزى هــذا االنخفــاض إلــى عــدة عوامــل أهمهــا 

القلــق مــن تداعيــات خــروج المملكــة المتحــدة مــن االتحــاد 

األوروبــي. 

 

أسواق السندات
انخفــض العائــد علــى الســندات الحكوميــة األمريكيــة لجميــع 

فتــرات االســتحقاق فــي نهايــة عــام 2018م. وبلــغ العائــد 

علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة خمــس ســنوات مــا نســبته 

2.51 فــي المئــة، وانخفــض العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة ســنتين إلــى 2.49 فــي المئــة، وانخفــض العائــد علــى 

ســندات اســتحقاق لفتــرة ســبع ســنوات ليصــل إلــى 2.59 

فــي المئــة، وكــذا انخفــض العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة عشــر ســنوات ليصــل إلــى 2.67 فــي المئــة. وُتعــزى 

هــذه االنخفاضــات فــي العوائــد علــى الســندات المتوســطة 

وطويلــة األجــل إلــى تصريحــات االحتياطــي الفيدرالــي بإعــادة 

النظــر فــي سياســته النقديــة.

وفــي اليابــان، انخفــض العائــد على جميع فترات االســتحقاق 

باســتثناء  2018م  عــام  نهايــة  فــي  الحكوميــة  للســندات 

ســندات اســتحقاق لفترة 3 أشــهر. فقد انخفض العائد على 

ســندات اســتحقاق لفتــرة 30 ســنة ليصــل إلــى 0.72 فــي 

المئــة، يليــه العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 20 ســنة 

إلــى 0.49 فــي المئــة، ثــم العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة 10ســنوات ليصــل إلــى 0.003 فــي المئــة، يليــه العائــد 

علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة ســنتين ليصــل إلــى 0.14 فــي 

المئــة. فــي المقابــل ارتفــع العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة 3 أشــهر لتصــل إلــى نســبة 0.089 فــي المئــة. وُيعــزى 

هــذا االســتقرار النســبي فــي العائــد إلــى قــرار بنــك اليابــان 

بنفــس  والنوعــي  الكمــي  التيســير  برنامــج  علــى  اإلبقــاء 

ــر. الوتيــرة والحفــاظ علــى ســعر الفائــدة دون تغيي

وانخفضــت جميــع عوائــد الســندات الحكوميــة فــي منطقــة 

2018م،  عــام  نهايــة  االســتحقاق  فتــرات  لجميــع  اليــورو 

حيــث تصــدر انخفــاض العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 

10 ســنوات ليصــل إلــى 0.24 فــي المئــة، يليــه العائــد علــى 

ســندات اســتحقاق لفترة 5 ســنوات ليصل إلى 0.312- في 

المئــة، ثــم العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 15 ســنة 

ليصــل إلــى 0.52 فــي المئــة. ويعــود انخفــاض العائــد علــى 

الســندات الحكوميــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2018م إلــى 

االحتجاجــات القائمــة فــي فرنســا وتراجــع ثقــة الشــركات فــي 

األداء االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو. إلــى جانــب ذلــك، تــم 

االنتهــاء مــن برنامــج التيســير الكمــي األوروبــي فــي نهايــة 

علــى  األوروبــي  المركــزي  البنــك  2018م، وســيعمل  عــام 

الحفــاظ علــى البرنامــج ويعيــد اســتثمار الســندات المســتحقة 

فــي الوقــت الحالــي.

الحكوميــة  الســندات  ســجلت  المتحــدة،  المملكــة  وفــي 

انخفاضــًا فــي العوائــد علــى جميــع االســتحقاقات فــي نهايــة 

عــام 2018م، حيــث تصــدر االنخفــاض العائــد علــى ســندات 

اســتحقاق لفتــرة 10 ســنوات ليصــل إلــى 1.28 فــي المئــة، 

يليــه العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 5 ســنوات ليصــل 

ــد علــى ســندات اســتحقاق  ــم العائ ــة، ث ــى 0.90 فــي المئ إل

وانخفــض  المئــة.  فــي   1.39 إلــى  ليصــل  ســنة   12 لفتــرة 

العائــد علــى الســندات الحكوميــة لفتــرة اســتحقاق ســنتين 

إلــى 0.75 فــي المئــة. ويعــود انخفــاض العائــد علــى جميــع 

ــي  ــى إبقــاء البنــك المركــزي البريطان ــة إل الســندات الحكومي

التخــوف  لمواجهــة  تغييــر  دون  النقديــة  سياســته  علــى 

والصعوبــات المتوقعــة المصاحبــة لعمليــة خــروج المملكــة 

المتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي. 

التجارة الدولية وميزان المدفوعات
أ-التجارة الدولية

انخفــض معــدل النمــو فــي حجــم التجــارة العالميــة مــن 5.4 

فــي المئــة فــي عــام 2017م ليصــل إلــى 3.8 فــي المئــة 
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انخفاضــه  يواصــل  أن  المتوقــع  ومــن  2018م،  عــام  فــي 

المئــة. وبالنســبة  إلــى 3.3 فــي  2019م ليصــل  فــي عــام 

ســجلت  فقــد  والخدمــات،  الســلع  مــن  الصــادرات  لحجــم 

االقتصــادات المتقدمــة نمــّوًاً نســبته 3.1 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن ينخفــض النمــو ليصــل إلــى 

2.7 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وســجلت صــادرات دول 

االقتصــادات الناشــئة والناميــة معــدل نمــو نســبته 4.3 فــي 

المئــة فــي عــام 2018م، فــي حيــن يتوقــع انخفــاض نموهــا 

إلــى 4.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م.

أمــا بالنســبة لحجــم الــواردات، فقــد ســجلت الــواردات مــن 

الســلع والخدمــات فــي االقتصــادات المتقدمــة تراجعــًا فــي 

النمــو لتبلــغ نســبته 3.3 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن 

المتوقــع أن ينخفــض النمــو فــي عــام 2019م إلــى 3.0 فــي 

المئــة. وكــذا تراجــع معــدل النمــو فــي الــواردات فــي دول 

االقتصــادات الناشــئة والناميــة ليبلــغ 5.6 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن ينخفــض ليبلــغ 4.6 فــي 

ــة فــي عــام 2019م )جــدول 5-1(. المئ

ب-الحساب الجاري
الناتــج  إلــى  الجــاري نســبة  ســجل معــدل فائــض الحســاب 

المحلــي اإلجمالــي فــي دول االقتصــادات المتقدمــة تراجعــًا 

فــي   0.9 مقابــل  2018م  عــام  فــي  المئــة  فــي   0.7 إلــى 

عــام  فــي  ينخفــض  أن  2017م، ويتوقــع  عــام  فــي  المئــة 

2019م ليصــل إلــى 0.6 فــي المئــة. واســتقر معــدل العجــز 

المتحــدة األمريكيــة  الواليــات  الجــاري فــي  الحســاب  فــي 

عنــد 2.3 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن 

يرتفــع إلــى 2.4 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وفــي منطقــة 

اليــورو، ســجل فائــض الحســاب الجــاري معــداًل نســبته 3.0 

فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقارنــة بفائــض نســبته 3.2 

فــي المئــة فــي عــام 2017م، ويتوقــع أن ينخفــض الفائــض 

إلــى 2.9 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وانخفــض الفائــض 

فــي ألمانيــا ليصــل إلــى 7.4 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

ــة فــي عــام  و يتوقــع أن يتراجــع الفائــض إلــى 7.1 فــي المئ

2019م. وارتفــع عجــز الحســاب الجــاري فــي فرنســا ليصــل 

إلــى 0.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ويتوقــع أن ينخفــض 

2019م. فــي حيــن  المئــة فــي عــام  إلــى 0.4 فــي  العجــز 

ــا معــداًل نســبته  ســجل فائــض الحســاب الجــاري فــي إيطالي

2.6 فــي المئــة فــي عــام 2018م مقارنــة بفائــض نســبته 2.8 

فــي المئــة فــي عــام 2017م، ويتوقــع أن يرتفــع الفائــض 

إلــى 2.9 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وفــي اليابــان، تراجــع 

الفائــض مــن 4.0 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 3.5 فــي 

نفــس  2018م، ويتوقــع أن يســتقر عنــد  المئــة فــي عــام 

2019م. وارتفــع العجــز فــي المملكــة  المعــدل فــي عــام 

المتحــدة مــن 3.3 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 3.9 

يرتفــع  أن  المتوقــع  ومــن  2018م،  عــام  فــي  المئــة  فــي 

العجــز فــي عــام 2019م ليبلــغ 4.2 فــي المئــة.

الناشــئة والناميــة ســجل معــدل  وفــي دول االقتصــادات 

الحســاب الجــاري إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي عجــزًا بلــغ 

0.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 

عــام  فــي  المئــة  فــي   0.4 نســبته  مــا  إلــى  ليصــل  العجــز 

2019م. وفــي دول آســيا الناشــئة والناميــة، بلــغ العجــز فــي 

ــي مــا  ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات معــدل الحســاب الجــاري إل

نســبته 0.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع 

أن يســتقر العجــز عنــد نفــس المســتوى فــي عــام 2019م. 

وســجلت الــدول المســتقلة عــن االتحــاد الســوفيتي فائضــًا 

نســبته 5.0 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ويتوقــع أن يتراجــع 

دول  وفــي  2019م.  عــام  فــي   3.8 إلــى  ليصــل  الفائــض 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، 

ســجل الحســاب الجــاري فائضــًا نســبته 2.3 فــي المئــة فــي 

الجــاري  الحســاب  يســجل  أن  المتوقــع  ومــن   ،2018 عــام 

وارتفــع  المئــة.  فــي   0.9 نســبته  2019م  عــام  فــي  عجــزًا 

العجــز فــي الحســاب الجــاري لــدول أفريقيــا جنــوب الصحــراء 

إلــى 2.6 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل عجــزًا نســبته 

2.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق، ومــن المتوقــع أن يرتفــع 

العجــز إلــى 3.7 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وارتفــع عجــز 

الحســاب الجــاري فــي دول أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي مــن 

1.4 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 1.9 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن يســتقر العجــز عنــد هــذه 

النســبة فــي عــام 2019م )جــدول 5-1(.

ج-الحساب المالي لميزان المدفوعات
مدفوعــات  لموازيــن  المالــي  الحســاب  فائــض  تراجــع 
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اقتصــادات الــدول المتقدمــة ليبلــغ 355.9 مليــار دوالر فــي 

عــام 2018م، مقارنــة بفائــض مقــداره 439.9 مليــار دوالر 

2019م  2017م، ويتوقــع أن يتراجــع فــي عــام  فــي عــام 

ليبلــغ حوالــي 311.9 مليــار دوالر. وفــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة ارتفــع عجــز الحســاب المالــي لميــزان المدفوعــات 

ليبلــغ 465.2 مليــار دوالر فــي عــام 2018م، مقارنــة بحوالــي 

2017م. وســجلت منطقــة  331.9 مليــار دوالر فــي عــام 

اليــورو فائضــًا فــي الحســاب المالــي ليبلــغ 466.7 مليار دوالر 

فــي عــام 2018م مقارنــة بفائــض بلــغ 473.2 مليــار دوالر 

فــي العــام الســابق، وفــي ألمانيــا، تراجــع فائــض الحســاب 

المالــي ليصــل إلــى 274.7 مليــار دوالر فــي عــام 2018م، 

الســابق.  العــام  فــي  دوالر  مليــار   316.3 بحوالــي  مقارنــة 

بينمــا ارتفــع العجــز فــي الحســاب المالــي فــي فرنســا ليصــل 

إلــى 45.7 مليــار دوالر فــي عــام 2018م، مقارنــة بحوالــي 

ــان، ارتفــع  ــار دوالر فــي العــام الســابق. وفــي الياب 36.0 ملي

فائــض الحســاب المالــي ليصــل إلــى 183.8 مليــار دوالر فــي 

عــام 2018م، مقارنــة بحوالــي 158.0 مليــار دوالر فــي عــام 

2017م. 

الناشــئة والناميــة، انخفــض عجــز  وفــي دول االقتصــادات 

إلــى 83.8  ليصــل  المدفوعــات  لموازيــن  المالــي  الحســاب 

مليــار دوالر فــي عــام 2018م، مقارنــة بحوالــي 255.6 مليــار 

دوالر فــي عــام 2017م. ففــي دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء، 

ســجل الحســاب المالــي عجــزًا فــي عــام 2018م بلــغ 53.6 

جدول رقم 1-5: التجارة العالمية والحساب الجاري

)نسبة مئوية(

توقعات

201720182019

5.43.83.4نمو التجارة العالمية 

الصادرات )سلع وخدمات(

4.43.12.7االقتصادات المتقدمة

7.24.34.0االقتصادات الناشئة والنامية

الواردات )سلع وخدمات(

4.33.33.0االقتصادات المتقدمة

7.55.64.6االقتصادات الناشئة والنامية

الحساب الجاري)1(

0.90.70.6االقتصادات المتقدمة

2.4-2.3-2.3-الواليات المتحدة األمريكية

3.23.02.9منطقة اليورو

8.07.47.1ألمانيا

0.4-0.7-0.6-فرنسا

2.82.62.9إيطاليا

4.03.53.5اليابان

4.2-3.9-3.3-المملكة المتحدة

0.4-0.1-0.0االقتصادات الناشئة والنامية

0.1-0.1-0.9دول آسيا الناشئة والنامية

1.05.03.8الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

0.9-0.62.3-دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

3.7-2.6-2.1-أفريقيا جنوب الصحراء

1.9-1.9-1.4-أمريكا الاتينية والكاريبي

)1( نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م.
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مليــار دوالر مقارنــة بعجــز مقــداره 34.2 مليــار دوالر فــي 

العــام الســابق. وفــي دول آســيا الناشــئة والناميــة ارتفــع 

 95.5 إلــى  ليصــل  طفيــف  بشــكل  المالــي  الحســاب  عجــز 

مليــار دوالر فــي عــام 2018م، مقارنــة بعجــز مقــداره 95.2 

مليــار دوالر فــي العــام الســابق. وســجل الحســاب المالــي 

لموازيــن مدفوعــات دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

وأفغانســتان وباكســتان فائضــًا بلــغ 66.3 مليــار دوالر فــي 

بعجــز قــدره 14.6 مليــار دوالر فــي  2018م مقارنــة  عــام 

العــام الســابق، ويتوقــع أن يســجل عجــزًا يبلــغ 21.9 مليــار 

دوالر فــي عــام 2019م )جــدول 6-1(.

التطورات االقتصادية لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

حســب تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق 

النقــد الدولــي فــي أبريــل 2019م، ارتفعــت معــدالت النمــو 

االقتصــادي فــي معظــم دول مجلــس التعــاون لدول الخليج 

العربيــة فــي عــام 2018م، حيــث ارتفــع فــي المملكــة العربية 

الســعودية مــن انكمــاش نســبته 0.7- فــي المئــة فــي عــام 

2017م إلــى نمــو نســبته 2.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م. 

وارتفــع النمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 0.8 

فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 1.7 فــي المئــة فــي عــام 

2018م. وفــي ســلطنة ُعمــان ارتفــع مــن انكمــاش نســبته 

0.9- فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى نمــو نســبته 2.1 فــي 

المئــة فــي عــام 2018م. وكــذا ســجل معــدل النمــو فــي 

الكويــت 1.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل انكمــاش 

ســجلت  المقابــل  وفــي  2017م.  عــام  فــي   -3.5 نســبته 

مملكــة البحريــن تراجعــًا فــي النمــو ليبلــغ 1.8 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م مقابــل 3.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م. 

معــدل  ســجل  فقــد  التضخــم،  لمعــدالت  بالنســبة  أمــا 

التضخــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ارتفاعــًا مــن 0.9- 

فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 2.5 فــي المئــة فــي عــام 

2018م. وارتفــع التضخــم أيضــًا فــي مملكــة البحريــن من 1.4 

فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 2.1 فــي المئــة فــي عــام 

2018م. وارتفــع أيضــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

مــن 2.0 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 3.1 فــي المئــة 

جدول رقم 1-6: الحساب المالي لموازين المدفوعات

)مليار دوالر أمريكي(

توقعات

201720182019

439.9355.9311.9االقتصادات المتقدمة

507.1-465.2-331.9-الواليات المتحدة األمريكية

--473.2466.7منطقة اليورو

316.3274.7279.6ألمانيا

7.9-45.7-36-فرنسا

58.040.060.2إيطاليا

158.0183.8177.4اليابان

120-85.8-115.7-المملكة المتحدة

53.7-37.8-40.4-كندا

106-83.8-255.6-االقتصادات الناشئة والنامية

52.2-53.6-34.2-أفريقيا جنوب الصحراء

11.3-95.5-95.2-دول آسيا الناشئة والنامية

21.9-14.666.3-دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

3.1-4.5-48.5-دول أوروبا الناشئة والنامية

102.4-110-85.9-أمريكا الاتينية والكاريبي

22.8113.384.8الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م. 
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فــي عــام 2018م. وفــي المقابــل انخفــض معــدل التضخــم 

فــي الكويــت مــن 1.5 فــي المئــة فــي عــام 2017 إلــى 0.7 

فــي المئــة فــي عــام 2018م. وانخفــض فــي ســلطنة ُعمــان 

مــن 1.6 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 0.9 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م. 

 

وســجلت بعــض دول المجلــس تحســنًا فــي الحســاب الجــاري 

كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حيــث ســّجَل للمملكــة 

العربيــة الســعودية فائضــًا نســبته 8.3 فــي المئــة فــي عــام 

2018م، وســجل الحســاب الجــاري لدولــة الكويــت فائضــًا 

نســبته 12.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م، وســجل الحســاب 

الجــاري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فائضــًا نســبته 6.6 

الحســاب  2018م. فــي حيــن حقــق  عــام  المئــة فــي  فــي 

الجــاري عجــزًا فــي كل مــن ســلطنة ُعمــان، ومملكــة البحريــن 

بمــا نســبته 5.9 و 5.8 فــي المئــة علــى التوالــي )جــدول 7-1(.

التعاون اإلقليمي والدولي
1- آخر تطورات المجلس النقدي الخليجي

المجلــس  فــي  التطــورات  مــن  عــددًا  2018م  عــام  شــهد 

وكذلــك  والتقاريــر  واألبحــاث  المشــاريع  شــملت  النقــدي، 

نمــوذج  بنــاء  علــى  العمــل  اكتمــل  حيــث  العمــل،  ورش 

دول  اقتصــادات  دراســة  إلــى  يهــدف  الكلــي  لاقتصــاد 

التحديــات  وتأثيــر  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

انتهــاء  تــم  السياســية علــى مســتقبل االقتصــاد. وكذلــك 

لدعــم  الازمــة  اإلحصــاءات  تقييــم  مشــروع  علــى  العمــل 

االتحــاد النقــدي الــذي يهــدف إلــى تعزيــز اإلحصــاءات بشــتى 

واإلحصــاءات  العامــة،  الماليــة  إحصــاءات  مثــل  أنواعهــا 

الخارجــي. القطــاع  وإحصــاءات  النقديــة، 

القانونــي  اإلطــار  تعزيــز  مشــروع  علــى  المجلــس  ويعمــل 

إلدارة الماليــة العامــة وتوحيــده فــي الــدول األعضــاء فــي 

حيــث  مــن  الــدول  هــذه  تقييــم  بهــدف  النقــدي  االتحــاد 

األنظمــة والقوانيــن. ونفــذ المجلــس دراســة تحليليــة تقــارن 

اســتقالية البنــوك المركزيــة لتحديــد أداء البنــك المركــزي 

وأهدافــه الرئيســة وتقييــم ذلــك. ونظــم المجلــس كذلــك 

ورشــة عمــل عــن البيئــة الماليــة، وورشــة عمــل تهــدف إلــى 

الســيولة وتوقعهــا. إدارة  تحليــل 

 

2- السوق الخليجية المشتركة
التعــاون  مجلــس  لـدول  البينيـة  التجـارة  إجمالـي  ارتفـع 

الخليجــي )صـادرات –واردات( بشـكل مطـرد مـن 92.7 مليـار 

دوالر فـي عـام 2010م إلـى حوالـي 123.6 مليـار دوالر فـي 

عـام 2017م. وُتظهـر اإلحصـاءات تزايـد عـدد المسـتفيدين 

المواطنيـن  بلـغ عـدد  الخليجيـة، حيـث  السـوق  مـن قـرارات 

جدول رقم 1-7: التطورات الرئيسة في اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اإلمارات العربية 
المملكة العربية مملكة البحرين المتحدة 

دولة الكويتدولة قطرسلطنة عمانالسعودية

201720182017201820172018201720182017201820172018

نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
3.51.70-0.92.101.602.20-0.72.20-0.801.703.801.80الحقيقي

0.92.51.60.90.40.21.50.7-2.03.11.42.1معدل التضخم

31.0-29.5-32.0-30.8-26.0-24.1-139.0-119.3-19.1-16.1-235.4-246.3الواردات )مليار دوالر أمريكي( *

313.6316.915.418.3221.1260.032.940.567.575.055.168.5الصادرات )مليار دوالر أمريكي( *

الحساب الجاري )مليار دوالر 
6.76.49.87.114.6-10.8-2.215.232.0-1.6-27.537.8أمريكي( *

نسبة الحساب الجاري إلى الناتج 
5.93.89.35.912.7-15.2-5.81.48.3-4.5-6.96.6المحلي اإلجمالي

نسبة الفائض/العجز في المالية 
8.23.85.25.910.1-14.9-5.62.24.2-4.5-7.28.7العامة *

9.49.51.51.633.034.04.64.82.62.74.14.2عدد السكان )مليون نسمة(

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي- صندوق النقد الدولي- إبريل 2019م، آفاق االقتصاد العربي 2018م *، البنك الدولي 2019/4/23م.
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الذيـن يتنقلـون بيـن دول المجلـس حوالـي 28 مليـون فـي 

عـام 2017م. وارتفــع عـدد التراخيــص الممنوحـة لمواطنــي 

االقتصاديـة  األنشـطة  يمارسـون  الذيـن  المجلـس  دول 

لهــا  التراكمـي  العـدد  ليبلـغ  األخـرى  األعضـاء  الـدول  فـي 

أكثـر مـن 112,172 رخصـة. وارتفـع عـدد المسـتفيدين مـن 

تملـك  حالـة   22,856 إلـى  العقـار  بتملـك  الخاصـة  القـرارات 

2017م. وفـي مجـال تـداول األسـهم، بلـغ عـدد  فـي عـام 

الشـركات  فـي  المجلـس  دول  مواطنـي  مـن  المسـاهمين 

 429,483 حوالي  األخــرى  األعضـاء  بالـدول  المسـاهمة 

2017م. 664 شـركة مسـاهمة خـال عـام  مسـاهًمــا في 

3- الهيئات المالية العربية 
فصــل  فــي  اجتماعاتهــا  العربيــة  الماليــة  الهيئــات  تعقــد 

ــة  الربيــع مــن كل عــام ويتــم خالهــا اســتعراض أداء كل هيئ

والمواضيــع المطروحــة علــى جــدول أعمالهــا. وفــي مــا يلــي 

موجــز عــن نشــاط هــذه الهيئــات:

أ - صندوق النقد العربي
بلــغ رصيــد التزامــات القــروض حوالــي 188.7 مليــون دينــار 

تعــادل  2018م،  عــام  نهايــة  فــي  )د.ع.ح(  حســابي  عربــي 

حوالــي 793 مليــون دوالر. وبلــغ إجمالــي قيمــة القــروض 

التــي قدمهــا الصنــدوق للــدول األعضــاء حتــى نهايــة عــام 

2018م حوالــي 2.32 مليــار د.ع.ح. تعــادل حوالــي 10 مليــار 

دوالر. وقــد اســتفادت أربــع عشــرة دولــة من الــدول األعضاء 

مــن القــروض التــي قدمهــا الصنــدوق والبالــغ عددهــا 184 

قرضــًا.

والعاديــة،  )التلقائيــة،  التقليديــة  القــروض  وجــاءت 

التــي  التســهيات  والتعويضيــة، والممتــدة( فــي مقدمــة 

ــة نشــاطه اإلقراضــي فــي عــام  ــذ بداي ــدوق من وفرهــا الصن

ــة عــام 2018م بحصــة بلغــت نحــو 60.3  1978م حتــى نهاي

القــروض، تلتهــا قــروض تســهيل  فــي المئــة مــن إجمالــي 

ثــم تســهيل  التصحيــح الهيكلــي بنســبة 29.9 فــي المئــة، 

اإلصــاح التجــاري بنســبة 2.8 فــي المئــة، فــي حيــن ســجلت 

فــي   1.4 النفــط  تســهيل  إطــار  فــي  الممنوحــة  القــروض 

المئــة.

ب- المصرف العربي للتنمية االقتصادية في 
أفريقيا

صــدرت الموافقــة خــال عــام 2018م علــى منــح 15 قرضــًا 

بقيمــة 565 مليــون دوالر لمشــروعات تنمويــة فــي أفريقيــا. 

وقــد حظيــت مشــروعات قطــاع البنيــة األساســية بالنصيــب 

تــم  األوفــر مــن هــذه التمويــات، حيــث بلغــت نســبة مــا 

تخصيصــه لهــا 53.4 فــي المئــة، وحــاز القطــاع االجتماعــي 

الريفيــة علــى نســبة 23.3 فــي  الزراعــة والتنميــة  وقطــاع 

ــة لــكل منهمــا. المئ

وواصــل المصــرف العربــي نهجــه فــي المحافظــة علــى مركــز 

مالــي ســليم، حيــث تشــير المؤشــرات إلــى ارتفــاع صافــي 

موجوداتــه فــي نهايــة عــام 2018م إلــى 4.9 مليــار دوالر 

مقابــل 4.8 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2017م.

وقــد حقــق صافــي الدخــل خســارة بلغــت 39.9 مليــون دوالر 

فــي عــام 2018م بالمقارنــة مــع مبلــغ 271.6 مليــون دوالر 

فــي 2017م، وُيعــزى ذلــك إلــى الخســائر فــي اســتثمارات 

األســهم.

االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق  ج- 
عــي  جتما ال ا و

قــدم الصنــدوق 11 قرضــًا خــال عام 2018م بقيمة إجمالية 

اســتفادت منهــا  )د.ك.(،  دينــار كويتــي  464 مليــار  تقــارب 

ســت دول عربيــة، وُقــدرت نســبة القــروض المقدمــة إلــى 

إجمالــي تلــك المشــاريع بحوالــي 78.6 فــي المئــة. ووصــل 

المجمــوع التراكمــي للقــروض التــي قدمهــا الصنــدوق منــذ 

بــدء عملياتــه عــام 1974م حتــى نهايــة عــام 2018م إلى677 

قرضــًا بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة حوالــي 10.3 مليــار د.ك.

وبلــغ إجمالــي اإليــرادات لعــام 2018م حوالــي 61.4 مليــون 

د.ك. مقابــل حوالــي 126.6 مليــون د.ك. فــي عــام 2017م، 

 8.4 حوالــي  2018م  عــام  خــال  اإلداري  اإلنفــاق  وبلــغ 

مليــون د.ك. وبلــغ صافــي الربــح حوالــي 49 مليــون د.ك فــي 

عــام 2018م مقابــل حوالــي 112.8 مليــون د.ك فــي عــام 

2017م. وبلــغ إجمالــي حقــوق الــدول األعضــاء بنهايــة عــام 
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2018م حوالــي 3.6 مليــار د.ك مقابــل حوالــي 3.5 مليــار 

ــة عــام 2017م. د.ك فــي نهاي

د- المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
وائتمان الصادرات 

بلــغ إجمالــي موجــودات المؤسســة فــي عــام 2018م نحــو 

150 مليــون دوالر موزعــة بيــن اســتثمارات بنســبة 66.67 

فــي المئــة، والنقديــة والودائــع الماليــة بنســبة 31.68 فــي 

المئــة.  فــي   1.65 بنســبة  األخــرى  والموجــودات  المئــة، 

وبلغــت حقــوق الملكيــة فــي نهايــة عــام 2018م حوالــي 

468 مليــون دوالر مقارنــة بمبلــغ 471 مليــون دوالر فــي 

العــام الســابق. 

نحــو  2018م  عــام  فــي  المؤسســة  دخــل  إجمالــي  وبلــغ 

17 مليــون دوالر، ويتضمــن مبلــغ 12.3 مليــون دوالر ناتــج 

عــن نشــاط المؤسســة فــي تقديــم الضمــان ومــن الفوائــد 

تحــت  والحســابات  والودائــع  الســندات  علــى  المحققــة 

الطلــب واإليــرادات األخــرى، ومبلــغ 11.8 مليــون دوالر ناتــج 

عن اســتثمارات موجودات المؤسســة ومن توزيعات األرباح 

الســندات والصناديــق  فــي  االســتثمارات  مــن  عــدد  وبيــع 

فيمــا  العملــة.  وفــروق  االســتثمارية  والمحافــظ  الماليــة 

بلغــت مصاريــف المؤسســة العموميــة واإلداريــة فــي عــام 

2018م نحــو 9.8 مليــون دوالر. 

وحققــت المؤسســة فــي عــام 2018م خســائر قدرهــا 3.1 

مليــون دوالر، مقارنــة بربــح قــدره 17.5 مليــون دوالر فــي 

العــام الســابق. 

 

ه- الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
أمــوال  الهيئــة فــي رؤوس  بلــغ إجمالــي قيمــة مســاهمة 

الشــركات القائمــة والشــركات قيــد التنفيــذ في عام 2018م 

)مســاهمات وقروضــًا( نحــو 607 مليــون دوالر تعــادل 84 

ــغ 720.7  ــة المدفــوع والبال فــي المئــة مــن رأس مــال الهيئ

مليــون دوالر. 

وبلــغ إجمالــي الدخــل فــي عــام 2018م نحو 36 مليون دوالر 

مقابــل حوالــي 73 مليــون دوالر فــي العــام الســابق، ويتكون 

الدخــل بصفــة أساســية مــن دخــل المحافــظ االســتثمارية 

والدخــل مــن القــروض والدخــل مــن أربــاح الشــركات. وبلــغ 

صافــي الربــح نحــو 9.4 مليــون دوالر مقابــل 15.5 مليــون 

دوالر فــي العــام الســابق. 

وبلــغ إجمالــي الموجــودات فــي نهايــة العــام 2018م نحــو 

العــام  193 مليــون دوالر فــي  979 مليــون دوالر مقابــل 

الســابق. وبلــغ إجمالــي المطلوبــات نحــو 45.9 مليــون دوالر 

لعــام 2018م مقابــل 45.6 مليــون دوالر في العام الســابق. 

وبلــغ صافــي الدخــل فــي عــام 2018م نحــو 12 مليــون دوالر 

مقابــل 21 مليــون دوالر فــي العــام الســابق.

4- البنك اإلسالمي للتنمية
ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــك اإلســامي للتنميــة مــن 

حوالــي 28 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2017م إلــى حوالــي 

30.7 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2018م، وكذلــك ارتفــع 

 18.5 إلــى  دوالر  مليــار   15.9 مــن  المطلوبــات  إجمالــي 

مليــار دوالر، فــي حيــن انخفــض إجمالــي اإليــرادات مــن نحــو 

819.6 مليــون دوالر فــي عــام 2017م إلــى حوالــي 782 

مليــون دوالر فــي عــام 2018م. وبلــغ صافــي الدخــل حوالــي 

150.8 مليــون دوالر مقابــل 280.5 مليــون دوالر فــي عــام 

ــة للقــروض المصروفــة  2017م. وارتفعــت القيمــة اإلجمالي

إلــى حوالــي 2.4 مليــار دوالر مقابــل 2.3 مليــار دوالر فــي 

عــام 2017، وارتفعــت أيضــًا القــروض القائمــة إلــى حوالــي 

19 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2018م مقابــل حوالــي 17.9 

ارتفعــت  2017م، فــي حيــن  عــام  نهايــة  مليــار دوالر فــي 

ــار دوالر فــي عــام  ــي 1.5 ملي ــى حوال القــروض المســددة إل

2018م مقابــل 1.1 مليــار دوالر فــي عــام 2017م.

5- صندوق األوبك للتنمية الدولية
بلــغ رأســمال الصنــدوق )يشــمل مســاهمات الــدول األعضــاء 

عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   7.2 حوالــي  واالحتياطــي( 

2018م مقابــل 7.1 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2017م. 

وبلــغ إجمالــي موجــودات الصندوق نحو 7.4 مليار دوالر في 

نهايــة عــام 2018م مقابــل 7.3 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 

الســابق. وارتفــع إجمالــي القــروض المقدمــة مــن الصنــدوق 

ــار دوالر فــي  ــل 1.2 ملي ــار دوالر مقاب ــي 1.4 ملي ــغ حوال لتبل
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العــام الســابق. وبلغــت قيمــة القــروض المســددة نحــو 1.1 

ــل 722.4 مليــون دوالر  ــار دوالر فــي عــام 2018م مقاب ملي

فــي العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي اإليــرادات 152.3 مليــون 

دوالر فــي عــام 2018م مقابــل 231.4 مليــون دوالر فــي 

عــام 2017م. وســجل الصنــدوق فــي عــام 2018م صافــي 

دخــل بلــغ 84.2 مليــون دوالر مقابــل نحــو 169.2 مليــون 

دوالر فــي عــام 2017م. 

6- صندوق النقد الدولي
اللجنة النقدية والمالية الدولية

عقــدت اللجنــة النقديــة والماليــة الدوليــة التابعــة لصنــدوق 

مدينــة  فــي  والثاثيــن  التاســع  اجتماعهــا  الدولــي  النقــد 

ــل  ــخ 13 أبري ــة بتاري واشــنطن – الواليــات المتحــدة األمريكي

2019م، وناقشــت اللجنــة وضــع االقتصــاد العالمــي، حيــث 

أظهــرت الفتــرة الماضيــة تحســن معــدل النمــو، ولكــن بوتيــرة 

أبطــأ مــن الســابق ومــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت النمــو 

الســعي  أهميــة  إلــى  اللجنــة  وأشــارت  2020م.  عــام  فــي 

النمــو  أجــل حمايــة  إلــى دعــم اإلصاحــات وتحفيزهــا مــن 

االقتصــادي، وأكــدت أن العامــل الضــروري الســتقرار أســعار 

والحفــاظ  القويــة  االقتصاديــة  األساســيات  هــي  الصــرف 

مــن  ومعالجتهــا  المالــي  الضعــف  َمواطــن  مراقبــة  علــى 

خــال األدوات االحترازيــة الكليــة. 

ــي  ــة َمواطــن الضعــف المال ــة التزامهــا بمراقب وأكــدت اللجن

وستســعى  ومعالجتهــا،  مخاطــر  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا 

اللجنــة إلــى تعزيــز تطويــع القواعــد التنظيميــة، وســد ثغــرات 

ومكافحــة  الديموغرافيــة،  للتحــوالت  والتصــدي  البيانــات، 

الفســاد، وإقامــة نظــام ضريبــي يتســم بالعــدل والتصــدي 

األمــوال  غســل  مثــل  المشــروعة  غيــر  التمويــل  ألشــكال 

الصنــدوق  عمليــات  اللجنــة  وذكــرت  اإلرهــاب،  وتمويــل 

األعضــاء،  البلــدان  اقتصــاد  صابــة  تعزيــز  وهــي  القائمــة، 

ورفــع درجــة الشــفافية، واالهتمــام بالسياســات التــي مــن 

شــأنها دعــم المســاواة بيــن الجنســين، والقضايــا المتصلــة 

الماليــة.  الرقابــة  وتعزيــز  االجتماعــي،  باإلنفــاق  المعنيــة 

ونظــام  الصنــدوق  مــوارد  إلــى  كذلــك  اللجنــة  تطرقــت 

علــى  وقائمــة  ملتزمــة  أنهــا  وأكــدت  بداخلــه،  الحوكمــة 

الحصــص والمــوارد للمحافظــة علــى شــبكة أمــان ســليمة. 

المراجعــة  بشــأن  المحــرز  التقــدم  تقريــر  اللجنــة  وذكــرت 

مواصلــة  وأهميــة  للحصــص،  عشــرة  الخامســة  العامــة 

إصاحــات مــوارد الصنــدوق ونظــام حوكمتــه، ودعــت اللجنــة 

الصنــدوق إلــى الحفــاظ علــى موظفيــن يتمتعــون بكفــاءة 

التنفيــذي  المجلــس  داخــل  التنــوع  زيــادة  وأيــدت  عاليــة، 

الجنســين.  ليشــمل 

7- مجموعة البنك الدولي
لجنة التنمية 

الدولــي  البنــك  لمجموعــة  التابعــة  التنميــة  لجنــة  عقــدت 

المتحــدة  الواليــات   – واشــنطن  مدينــة  فــي  اجتماعهــا 

األمريكيــة بتاريــخ 13 أبريــل 2019م، حيــث اســتعرضت اللجنة 

حالــة االقتصــاد العالمــي، وأشــارت إلــى أنــه مــن المتوقــع 

المخاطــر  نتيجــة الزديــاد  العالميــة  التجــارة  نمــو  يتباطــأ  أن 

المؤثــرة فــي نمــو االقتصــاد العالمــي، مثــل عــدم اليقيــن 

والتقييــد  والسياســات،  الجيوسياســية  التطــورات  فــي 

التدريجــي ألوضــاع التمويــل. وأكــدت اللجنــة أهميــة التجــارة 

المبذولــة  لجهودهمــا  دعمهــا  إلــى  وأشــارت  واالســتثمار، 

فــي مراقبــة وتحســين وضــع الديــن العــام والتنســيق بيــن 

الجهــات الدائنــة والســعي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

عــاوة علــى ذلــك، رحبــت اللجنــة بورقــة مســتجدات تنفيــذ 

رؤيــة »التطلــع إلــى المســتقبل« وحزمــة رأس المــال للبنــك 

الدوليــة  التمويــل  ومؤسســة  والتعميــر  لإلنشــاء  الدولــي 

التــي مــن شــأنها دعــم األهــداف االســتراتيجية لمجموعــة 

علــى  اللجنــة  وحّثــت  2030م.  عــام  فــي  الدولــي  البنــك 

توثيــق االكتتــاب وبــدء عمليــة الدفــع لزيــادة رأس مــال البنــك 

الدولــي لإلنشــاء والتعميــر وإتمــام تنفيــذ القــرارات القائمــة 

ســبتمبر   18 بحلــول  الدوليــة  التمويــل  لمؤسســة  عليــه 

2019م. 

وأقــرت اللجنــة بالتزامهــا بهــدف إنهــاء الفقــر وأهميــة دعــم 

مؤسســة  خــال  مــن  فقــرًا  األكثــر  للــدول  الدولــي  البنــك 

العمــل.  فــرص  توليــد  علــى  والتركيــز  الدوليــة،  التمويــل 

بيــن  المســاواة  مثــل:  أخــرى  مجــاالت  اللجنــة  ودعمــت 

والتغيــر  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  ودعــم  الجنســين، 
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ــى  ــي عل ــة مجموعــة البنــك الدول المناخــي، وشــجعت اللجن

تعزيــز بيئــات ممكنــة لألعمــال واالســتفادة مــن رأس المــال 

وحشــد االســتثمارات وتوليــد فــرص عمــل وذلــك ألهميــة 

التنميــة،  لتحديــات  حلــول  توفيــر  فــي  الخــاص  القطــاع 

وأّكــدت اللجنــة أهميــة مواصلــة العمــل والتعــاون عــن كثــب 

ــكار  ــن العــام والخــاص بهــدف ابت مــع الشــركاء مــن القطاعي

األكثــر ضعًفــا  األفــراد  لمســاعدة  جديــدة  وتقنيــات  طــرق 

بســبب األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة وذلــك الفتقارهــم إلــى 

بنيــة تحتيــة ســليمة تســاعدهم علــى التصــدي لمثــل هــذه 

خطــة  تنفيــذ  أهميــة  اللجنــة  وأكــدت  المخاطــر مســتقبًا، 

عمــل التغيــر المناخــي لمجموعــة البنــك الدولــي، وإعــداد 

والصــراع  الهشــة  األوضــاع  ذات  الــدول  عــن  اســتراتيجية 

والعنــف.

8- بنك التسويات الدولية
التسـويات  بنـك  عـن  الصـادر  2018م  عـام  تقريـر  خلـص 

الدوليـة إلـى أن االقتصـاد العالمـي شـهد تحسـنًا ملحوظـًا 

البطالـة  معـدالت  واسـتمرت  النمـو،  معـدالت  فـي 

واضـح  بشـكل  باالنخفـاض  األساسـي  التضخـم  ومعـدالت 

وهـي مـا تسـعى إليـه البنـوك المركزيـة لتحقيـق أهدافهـا. 

وأشـار التقريـر إلـى تقييـم المخاطـر المسـتقبلية متوسـطة 

المـدى التـي مـن المحتمـل حدوثهـا بعـد األزمـة، حيـث رّكـز 

علـى أهميـة عـدم اإلفـراط باسـتخدام السياسـات النقديـة 

وتحديـدًا  إمكانيتهـا  مـن  أكبـر  الماليـة  السـوق  وتحميـل 

بعـض  فـي  حـدث  كمـا  المصرفييـن  غيـر  الوسـطاء  أهميـة 

العالمـي  الديـن  نسـب  فـي  زيـادة  إلـى  أدى  ممـا  الـدول، 

وأشـاد  تدريجـي.  بشـكل  الماليـة  الضعـف  َمواطـن  ونشـوء 

الحـد  علـى  سـاعدت  التـي  الماليـة  باإلصاحـات  التقريـر 

بـازل  األزمـة، ومثـال ذلـك: معيـار  بعـد  المخاطـر  مـن هـذه 

3 وتطبيـق ُأطـر االحتـراز الكّلـي. وأشـار التقريـر إلـى أهميـة 

توسـع  تحقيـق  ضمـان  علـى  للحفـاظ  العامـة  السياسـات 

االقتصـاد الحالـي. ومـن أبـرز اإلجراءات المتخذة للسياسـات 

التالـي: العامـة 

مضاعفــة الجهــود لتنفيذ سياســات هيكلية.. 1

زيــادة تعزيز مرونــة النظام المالي.. 2

التوســع . 3 وتجنــب  العامــة  الماليــة  اســتدامة  ضمــان 

الدوريــة. للتقلبــات  المســاير  المالــي 

مســاحة . 4 إيجــاد  إلعــادة  النقديــة  السياســة  تطبيــع 

مدروســة. إجــراءات  اتخــاذ  لهــا  تتيــح  العامــة  للسياســات 

الكّلــي  االحتــراز  ُأطــر  تدابيــر  أهميــة  علــى  التقريــر  وشــّدد 

التــي قــد تســاعد علــى تخفيــف نقــاط الضعــف والمخاطــر 

الماليــة مــا بعــد األزمــة، والتــي ســتحفز السياســات النقديــة 

ــر أهــم نتائــج هــذه التدابيــر، إذ  وتدعمهــا، وقــد لخــص التقري

أشــار إلــى أن الســلطات الماليــة قــد حققــت تقدمــًا جيــدًا 

حيــال تدابيــر ُأطــر االحتــراز الكّلــي، ومثــال ذلــك: اكتشــاف 

المخاطــر الماليــة قبــل حدوثهــا، واســتهداف قطــاع كبيــر 

مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة أيضــًا، حيــث نجحــت هــذه 

التدابيــر فــي تعزيــز متانــة النظــام المالــي وســتكون عامــًا 

مؤثــرًا وأكثــر فاعليــة حيــن إدراجهــا فــي إطــار أكثــر شــمواًل 

المالــي. لاســتقرار 

 

9- مجلس االستقرار المالي
عقــد مجلــس االســتقرار المالــي جلســته العامــة فــي شــهر 

أكتوبــر 2018م، وناقــش المجلــس بعــض المخاطــر الســلبية 

التــي مــن الممكــن أن تؤثــر فــي النمــو االقتصــادي، وَمواطــن 

الضعــف المحتملــة فــي النظــام المالــي وتطــورات الســوق. 

وكذلــك ناقــش المجلــس عــددًا مــن البنــود المحــددة فــي 

برنامــج العمــل وهــي كمــا يلــي:

مجموعــة 	  قــادة  قمــة  مخرجــات  المجلــس  اســتعرض 

العشــرين، مثــل: التقريــر الســنوي الرابــع بشــأن تنفيــذ 

العشــرين  لمجموعــة  الماليــة  التنظيميــة  اإلصاحــات 

وآثارهــا، حيــث يســعى التقريــر إلــى عــرض التقــدم المحــرز 

فــي تنفيــذ إصاحــات مــا بعد األزمة وآثارها. واســتعرض 

المجلــس أيضــًا تقريــر تقييــم حوافــز المقاصــة المركزيــة 

التقريــر  ويهــدف  البورصــة،  خــارج  الماليــة  للمشــتقات 

الــدول  مــن  السياســية  المعاييــر  وضــع  تحديــد  إلــى 

نوعــه.  التقريــر األول مــن  ودراســة ذلــك، وُيعــّد هــذا 

إضافــة إلــى ذلــك، ناقــش المجلــس تقريــر تقييــم تمويــل 

البنيــة التحتيــة الــذي يهــدف إلــى تقييــم آثــار اإلصاحــات 

فــي الوســاطة الماليــة. وكــذا اســتعرض المجلــس تقريــر 

المجلــس  المحــرز بشــأن خطــة عمــل نســقها  التقــدم 

لتقييــم مخاطــر تراجــع عاقــات المصــارف المراســلة.

قــرر المجلــس تغييــر مصطلــح »مصرفيــة الظــل« إلــى 	 
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ألجــل  وذلــك  المصرفيــة«؛  غيــر  الماليــة  »الوســاطة 

توضيــح اســتخدام المصطلحــات الفنيــة، ولــن يؤثــر تغيــر 

المصطلــح فــي التوصيــات أو إطــار العمــل.

ضمــن مراجعــة العمليــات والشــفافية، اتفــق المجلــس 	 

علــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر بهــدف تعزيــز ضمــان 

االســتقرار المالــي. 

10- لجنة بازل
2018م  بــازل للرقابــة المصرفيــة فــي عــام  أصــدرت لجنــة 

التوجيهيــة،  والمبــادئ  المعاييــر،  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

ملخصهــا: يلــي  وفيمــا 

ــة مــن 	  ــزة الثالث ــة فــي الركي ــات اإلفصــاح المحدث متطلب

التحديثــات  مــع  المتطّلبــات،  هــذه  ــل  تكمِّ بــازل،  إطــار 

مــارس  2015م وشــهر  ينايــر  فــي شــهر  ُنشــرت  التــي 

هــذه  وتهــدف  الثالثــة،  الركيــزة  عمــل  إطــار  2017م، 

الركيــزة إلــى تعزيــز انضبــاط الســوق مــن خــال متطّلبــات 

تنظيميــة. إفصــاح 

هــذه 	  تحــل  حيــث  الضغــوط،  تحمــل  اختبــارات  مبــادئ 

المبــادئ محــل مبــادئ الممارســات الســليمة الختبــارات 

تحمــل الضغــوط والرقابــة التــي ُنشــرت فــي شــهر مايــو 

مــن عــام 2009م، وصممــت لمعالجــة َمواطــن الضعــف 

الرئيســة فــي ممارســات اختبــارات تحمــل الضغــوط التــي 

أظهرتهــا األزمــة الماليــة العالميــة. 

اإلضافيــة 	  اإلفصــاح  متطلبــات  علــى  فنــي  تعديــل 

للركيــزة الثالثــة للــدول التــي تطبــق النمــوذج المحاســبي 

إلــى  باإلضافــة   )ECL( المتوقعــة االئتمانيــة  للخســائر 

الــدول التــي تتبنــى ترتيبــات انتقاليــة للمعالجــة الرقابيــة 

المحاســبية. للمخصصــات 

السياســة 	  عمليــات  بمعالجــة  مرتبــط  فنــي  تعديــل 

التمويــل  صافــي  نســبة  فــي  االســتثنائية  النقديــة 

.)NSFR لمســتقر) ا

المعالجــة الرأســمالية لعمليــات التوريــق قصيــرة األجــل 	 

ــة، وهــي تكمــل  ــة للمقارن البســيطة والشــفافة والقابل

»معاييــر تحديــد عمليــات توريــق قصيــرة األجــل بســيطة 

ــازل  وشــفافة وقابلــة للمقارنــة« التــي أصدرتهــا لجنــة ب

.)IOSCO( والمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة

التقنيــة 	  تطــورات  آثــار  بشــأن  الممارسات الســليمة 

عليهــا،  الرقابيــة  والجهــات  المصــارف  علــى  الماليــة 

ــة فــي مجــال الخدمــات  ــكارات التقني ــر االبت ــم تأثي لتقيي

الجهــات  وأنشــطة  المصرفــي  القطــاع  فــي  الماليــة 

الرقابيــة علــى المصــارف وذلــك علــى األجليــن القريــب 

والمتوســط.

ــد مــن 	  ــم المزي مجموعــة مــن األســئلة المتكــررة، لتقدي

لمخاطــر  المــال  رأس  متطلبــات  بشــأن  التوضيحــات 

األطــراف  ائتمــان  مخاطــر  وانكشــافات  الســوق، 

للمشــتقات  الســيولة  مخاطــر  ومعالجــة  المقابلــة، 

 Settled-to( الماليــة الخاضعــة للتســوية تبعــًا للســوق

 .)Market Derivatives

بيــان بشــأن ســلوكيات تحســين البيانــات الماليــة لنســبة 	 

الرافعــة الماليــة، إذ دعــت لجنــة بــازل المصــارف إلــى 

اإلفصــاح عــن نســبة الرافعــة الماليــة علــى نحــو أكثــر 

تكــرارًا مــع إفصاحــات علنيــة إضافيــة آلثــار التذبــذب فــي 

حجــم العمليــات بيــن المواعيــد المحــددة لرفــع التقاريــر. 

11- مجموعة العشرين
 عقــدت قمــة قــادة دول مجموعــة العشــرين أعمالهــا فــي 

مدينــة بوينــس آيــرس بدولــة األرجنتيــن يومــي 30 نوفمبر و1 

ديســمبر عــام 2018م تحــت شــعار »توافــق اآلراء مــن أجــل 

تنميــة عادلــة ومســتدامة«، حيــث رّكــز جــدول أعمــال القمــة 

علــى مســتقبل العمــل، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ومســتقبل 

االقتصــادي  بالنمــو  القمــة  ورحبــت  المســتدام.  الغــذاء 

العالمــي القــوي متداركــة فــي الوقــت نفســه تزايــد عــدم 

ل جزئيــًا بعــض المخاطــر،  تــوازن النمــو بيــن الــدول الــذي يشــكِّ

مثــل: َمواطــن الضعــف الماليــة والمخــاوف الجيوسياســية. 

وأكــدت القمــة االلتــزام باســتخدام جميــع أدوات السياســات 

لتحقيــق نمــو قــوي ومســتدام ومتــوازن وشــامل، والتحــوط 

واإلجــراءات  الحــوار  تكثيــف  خــال  مــن  الســلبية  للمخاطــر 

لتعزيــز الثقــة، مــع أهميــة اســتمرار السياســات النقديــة فــي 

دعــم النشــاط االقتصــادي وضمــان اســتقرار األســعار بمــا 

ــة. وجــددت  ــات البنــوك المركزي يتماشــى مــع نطــاق صاحي

يرتكــز  دولــي  نظــام  إليجــاد  معــًا  بالعمــل  التزامهــا  القمــة 

علــى قواعــد متفــق عليهــا ويمتــاز بقدرتــه علــى االســتجابة 

بفاعليــة مــع ســرعة التغيــرات فــي العالــم.

واســتعرضت القمــة التحــوالت التقنيــة والفــرص االقتصاديــة 
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جديــدة  وظائــف  خلــق  مثــل:  ســتوفرها،  التــي  المتوقعــة 

أكثــر جــودة ورفــع مســتويات المعيشــة، إال أن هــذا التحــول 

والحكومــات.  واألعمــال  لألفــراد  تحديــات  معــه  ســيجلب 

لمســتقبل  السياســات  خيــارات  قائمــة  القمــة  وأيــدت 

األعمــال، مــع األخــذ فــي االعتبــار ظــروف كل دولــة علــى 

واإلنتاجيــة،  النمــو  لتعزيــز  التقنيــة  تســخير  أجــل  مــن  حــدة 

التحديــات  ومعالجــة  التحــوالت  خــال  الشــعوب  ودعــم 

المشــتركة، وتأميــن أنظمــة ضريبيــة مســتدامة، وضمــان أن 

تكــون القــرارات مبنيــة علــى أفضــل األدلــة.

وأكــدت القمــة التزامهــا ببنــاء مســتقبل عمــل شــامل وعــادل 

ومســتدام مــن خــال تعزيــز فــرص العمــل الائــق والتدريــب 

أهميــة  إلــى  القمــة  وأشــارت  المهــارات.  وتنميــة  المهنــي 

االســتمرار فــي تعزيــز المهــارات المعرفيــة والرقميــة وريــادة 

وتبادلهــا،  الجيــدة  الممارســات  جمــع  وتشــجيع  األعمــال، 

باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تعزيــز زيــادة مشــاركة القــوى 

العاملــة مــن الفئــات األقــل تمثيــًا، ويدخــل فــي ذلــك ذوو 

االحتياجــات الخاصــة. 

واسـتعرضت القمـة أهميـة االسـتفادة مـن مزايـا التقنيـات 

حيـث  اإلنتاجيـة،  وتعزيـز  النمـو  لتحقيـق  والناشـئة  الرقميـة 

الصغـر  متناهيـة  المشـاريع  لدعـم  إجـراءات  القمـة  سـتتخذ 

الفجـوة  وسـد  األعمـال،  ورواد  والمتوسـطة  والصغيـرة 

ودعـم  الرقمـي،  االندمـاج  وتعزيـز  الجنسـين،  بيـن  الرقميـة 

والبنيـة  الرقميـة  الحكومـة  وتطويـر  المسـتهلك،  حمايـة 

التحتيـة الرقميـة، وقيـاس االقتصـاد الرقمـي. وأكدت القمة 

مـن جديـد أهميـة معالجـة قضايـا األمن في اسـتخدام تقنية 

المعلومـات واالتصـاالت، وأشـارت أيضـًا إلى دعمها التدفق 

اأُلطـر  احتـرام  مـع  والمعرفـة  واألفـكار  للمعلومـات  الحـر 

العميـل  عنـد  الثقـة  بنـاء  علـى  والعمـل  السـارية  القانونيـة 

الملكيـة  وحقـوق  البيانـات  وحمايـة  الخصوصيـة  وتعزيـز 

السياسـات  حفـظ  مركـز  بإنشـاء  القمـة  ورحبـت  الفكريـة. 

نمـاذج  اعتمـاد  لمشـاركة  العشـرين  لمجموعـة  الرقميـة 

األعمـال االقتصاديـة الرقمية المبتكرة وتعزيز ذلك. وذكرت 

القمـة أهميـة العاقـة بيـن التجـارة واالقتصـاد الرقمـي مـع 

مواصلـة العمـل علـى تعزيـز الـذكاء االصطناعـي، والتقنيـات 

الجديـدة. األعمـال  ومنصـات  الناشـئة، 

ُتعــدُّ  التــي  وهــي  التحتيــة  البنيــة  القمــة  ناقشــت  كذلــك 

المحــرك الرئيــس لازدهــار االقتصــادي والتنمية المســتدامة 

والنمــو الشــامل، حيــث أكــدت القمــة مجــددًا التزامهــا بجــذب 

فــي  االســتثمار  إلــى  الخاصــة  األمــوال  رؤوس  مــن  مزيــد 

البنيــة التحتيــة، مــع أهميــة اتخــاذ إجــراءات لتحقيــق مزيــد مــن 

التناســق فــي التعاقــدات، ومعالجــة الثغــرات فــي البيانــات، 

وتحســين أدوات تخفيــف المخاطــر. 

وأشــارت القمــة إلــى إطــار عمــل مجموعــة دول العشــرين 

بمعالجــة  االلتــزام  القمــة  أكــدت  حيــث  الغذائــي،  لألمــن 

تحديــات األمــن الغذائــي الــذي يعــد أمــرًا مهمــًا لمواجهــة 

العالــم.  فــي  التغذيــة  ســوء  أشــكال  وجميــع  المجاعــات 

وســتعزز القمــة الديناميكيــة فــي المناطــق الريفيــة والزراعــة 

المســتدامة  اإلدارة  بأهميــة  إقرارهــا  مــع  المســتدامة، 

التــي تدعمهــا كل دولــة  للتربــة والميــاه وضفــاف األنهــار 

ــار االحتياجــات  ــاري، واألخــذ فــي االعتب بشــكل فــردي واختي

الخاصــة ألصحــاب المــزارع العائليــة وصغــار المزارعيــن. إضافــة 

التطوعــي  االســتخدام  علــى  القمــة  شــجعت  ذلــك،  إلــى 

والتقليديــة  المبتكــرة  الزراعيــة  والتقنيــات  للممارســات 

ودعــم مشــاركتها. وأكــدت القمــة أيضــًا أهميــة التعــاون بيــن 

لتعزيــز  العــام والخــاص  القطاعيــن  المصلحــة مــن  أصحــاب 

إدارة المخاطــر، وتســهيل التكيــف مــع بيئــة متغيــرة، وحمايــة 

للحــد مــن  البيولوجــي، وتقديــم اســتجابات فاعلــة  التنــوع 

تأثيــرات الطقــس القاســي فــي الزراعة. وشــددت القمة على 

أهميــة زيــادة الجهــود المبذولــة للعمــل مــع القطــاع الخــاص 

اآلخريــن  المصلحــة  أصحــاب  وجميــع  العلمــي  والمجتمــع 

لتعزيــز القيمــة المضافــة واإلنتاجيــة والكفــاءة واالســتدامة، 

وتشــجيع المبــادرات للحــد مــن خســارة األغذيــة وإهدارهــا.

الجنســين  بيــن  المســاواة  موضــوع  القمــة  وناقشــت 

وأهميتــه فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة العادلــة 

والمســتدامة، حيــث أشــارت القمــة إلــى التقــدم المحــرز فــي 

تحقيــق االلتــزام للحــد مــن الفجــوة فــي معــدالت مشــاركة 

الجنســين فــي القــوى العاملــة بنســبة 25 فــي المئــة بحلــول 

عــام 2025م، وأكــدت اســتمرارها فــي تعزيــز المبــادرات التــي 

تهــدف إلــى القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء. 

والتزمــت القمــة بتعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن 
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خــال العمــل مــع القطــاع الخــاص لتحســين ظــروف العمــل 

للجميــع، مثــل: توفيــر رعايــة ميســرة وذات جــودة عاليــة، 

ومنــح إجــازات رعايــة المولــود، وتقليــص الفجــوة فــي األجــور 

بيــن الجنســين. عــاوة علــى ذلــك، التزمــت القمــة بتعزيــز 

وصــول المــرأة إلــى المناصــب القياديــة ومناصــب صنــع القــرار 

وتطويــر المهــارات الرقميــة عنــد النســاء والفتيــات وزيــادة 

مشــاركتهن فــي العلــوم، والتقنيــة، والهندســة، والرياضيــات، 

ــة الفائقــة.  ومجــاالت التقني

المســتدام فــي  للتمويــل  الموجــز  بالتقريــر  القمــة  ورحبــت 

لدعــم  إلزاميــة  غيــر  خيــارات  يقــدم  الــذي  2018م  عــام 

علــى  الخــاص. وصادقــت  المســتدام  المــال  رأس  توظيــف 

»دليــل سياســات الشــمول المالــي« الصــادر عــن مجموعــة 

العشــرين الــذي يقــدم توصيــات مقترحــة لتســهيل الخدمــات 

الماليــة الرقميــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار الســياقات الُقطرية 

المالــي«  الشــمول  طريــق  لخارطــة  العالميــة  و»الشــراكة 

التــي تحــدد إجــراءات لتعزيــز برنامــج عملهــا وهيكلهــا.

وأشــادت القمــة بأنشــطة منظمــة الصحــة العالمية بالتعاون 

عمــل  خطــط  وضــع  فــي  المعنيــة  الجهــات  جميــع  مــع 

لتطبيــق الجوانــب المتعلقــة بالصحــة فــي »أهــداف التنميــة 

المســتدامة« بحلــول عــام 2030م. وأشــادت بالتقــدم الــذي 

أحــرزه المجتمــع الدولــي فــي وضــع خطــط عمــل وطنيــة 

مضــادات  »مقاومــة  بشــأن  وذلــك  وتنفيذهــا  وإقليميــة 

ــى نهــج »الصحــة الواحــدة« مــع  ــات« باالســتناد إل الميكروب

أهميــة الحاجــة إلــى اتخــاذ مزيــٍد مــن اإلجــراءات فــي مختلــف 

القطاعــات للحــد مــن انتشــار مقاومــة مضــادات الميكروبــات 

القمــة  وأشــادت  عالميــة.  مســؤولية  ذلــك  ُيعــدُّ  حيــث 

بالعمــل الــذي أنجــزه المركــز العالمــي للبحــث والتطويــر فــي 

مجــال مقاومــة مضــادات الميكروبــات. واســتنادًا إلــى هــذه 

الجهــود، تتطلــع القمــة إلــى دراســة الحوافــز العمليــة فــي 

الســوق بشــكل موّســع ومعالجــة حــاالت ســوء التغذيــة، 

مــع التركيــز بشــكٍل خــاص علــى الــوزن الزائــد والســمنة لــدى 

األطفــال، مــن خــال اعتمــاد منهجيــات وطنيــة ومجتمعيــة 

وتعاونيــة بيــن أصحــاب المصلحــة. وأكــدت مجــددًا الحاجــة 

إلــى اعتمــاد أنظمــة صحيــة أقــوى تقــدم حلــواًل فاعلــة مــن 

الرعايــة  لتوفيــر  واضحــة  أدلــة  علــى  مبنيــة  التكلفــة  حيــث 

وتكاليفهــا  جودتهــا  وتحســين  أفضــل  بشــكٍل  الصحيــة 

القمــة  والتزمــت  الشــاملة«.  الصحيــة  »التغطيــة  لتحقيــق 

ــدز(،  ــروس نقــص المناعــة المكتســب )اإلي بالقضــاء علــى في

والســل، والماريــا، وتتطلــع القمــة إلــى نجــاح مؤتمــر تمويــل 

الصنــدوق العالمــي الســادس فــي عــام 2019م.

وأشــارت القمــة كذلــك إلــى أن ارتفــاع معــدل حركــة الاجئيــن 

يشــكل مصــدر قلــق عالمــي لــه عواقــب إنســانية وسياســية 

إجــراءات  اتخــاذ  أهميــة  وأكــدت  واقتصاديــة،  واجتماعيــة 

مشــتركة لمعالجــة األســباب الجذريــة للنــزوح واالســتجابة 

لاحتياجــات اإلنســانية المتزايــدة.

ــة المســتدامة  ــزام بالتحــول نحــو التنمي وأكــدت القمــة االلت

لتحقيــق  إطــارًا  ُيعــدُّ  الــذي   2030 أعمــال  جــدول  ودعــم 

مزيــٍد مــن اإلنجــازات فــي مســار هــذا الهــدف وخطــة عمــل 

مجموعــة العشــرين. إلــى جانــب ذلــك، أكــدت القمــة الدعــم 

المســتمر لشــراكة مجموعــة العشــرين مــع أفريقيــا، بمــا فــي 

ذلــك »اتفاقيــة أفريقيــا« والمبــادرات األخــرى ذات العاقــة. 

وأكــدت القمــة أيضــًا االلتــزام بمعالجــة التدفقــات الماليــة 

غيــر المشــروعة التــي تؤثــر ســلبًا فــي حشــد المــوارد المحليــة، 

مــع تأكيــد االســتمرار فــي تقييــم التقــدم المحــرز.

وأقــرت القمــة بالــدور المهــم للطاقــة فــي المســاعدة علــى 

التحــوالت  شــجعت  حيــث  المشــترك،  المســتقبل  تشــكيل 

ومرونــة  نظافــة  أكثــر  نظــم  لتحقيــق  الطاقــة  مجــال  فــي 

وشــفافية، والتعــاون فــي مجــال كفــاءة الطاقــة. وأقــرت 

القمــة أيضــًا بالفــرص المتاحــة لابتــكار والنمــو وخلــق فــرص 

الطاقــة  فــي مصــادر  االســتثمار  زيــادة  خــال  مــن  العمــل 

النظيفــة والمســتدامة، ويدخــل فــي ذلــك مصــادر الطاقــة 

القمــة  وتقــّدر  التحتيــة.  والبنيــة  والتقنيــات  المتجــددة 

دور جميــع مصــادر الطاقــة وتقنياتهــا فــي مزيــج الطاقــة، 

وتثمــن المســارات الوطنيــة المختلفــة الراميــة إلــى الوصــول 

إلــى أنظمــة طاقــة نظيفــة تحــت مصطلــح »التحــوالت«. 

ــى الطاقــة  ــز الوصــول العالمــي إل ــى تعزي وأشــارت القمــة إل

مــن خــال القضــاء علــى فقــر الطاقــة، والتعــاون مــن أجــل 

والنائيــة،  المنكوبــة  والمناطــق  للنازحيــن  الطاقــة  توفيــر 

وأيضــًا تعزيــز تنفيــذ الخطــط اإلقليميــة لمجموعــة العشــرين.
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تقويــة شــبكة  بمواصلــة  التزامهــا  مجــددًا  القمــة  وأكــدت 

نقــد دولــي  العالمــي مــن خــال صنــدوق  المالــي  األمــان 

الكافيــة.  بالمــوارد  ويتمتــع  الحصــص  علــى  وقائــم  قــوي 

ــزام باســتكمال المراجعــة العامــة  ــى االلت وأشــارت القمــة إل

الخامســة عشــرة لحصــص الــدول األعضــاء فــي الصنــدوق، 

بحلــول  للحصــص،  جديــدة  صيغــة  وضــع  ذلــك  فــي  بمــا 

اجتماعــات الربيــع وفــي موعــد أقصــاه االجتماعــات الســنوية 

والبنــك  النقــد  صنــدوق  القمــة  ودعــت  2019م.  لعــام 

الدولييــن إلــى العمــل مــع المقترضيــن والدائنيــن لتحســين 

تســجيل التزامــات الديــن العــام والخــاص، ومراقبتهــا، وتحــري 

الشــفافية فــي اإلبــاغ عنهــا. وتتطلــع القمــة إلــى مراجعــة 

ومراجعــة  البرنامــج  لمشــروطية  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

سياســة ســقف الديــن.

وناقشــت القمــة موضــوع مراقبــة تدفقــات روؤس المــال 

عبــر الحــدود والعمــل علــى تكويــن صــورة أعمق عــن األدوات 

المتاحــة؛ وذلــك لاســتفادة مــن فوائدهــا مــع العمــل فــي 

الوقــت نفســه علــى إدارة المخاطــر وتعزيــز المتانــة الماليــة. 

وأشــارت القمــة إلــى االســتمرار فــي اتخــاذ خطــوات لمعالجــة 

محــدودة  الــدول  فــي  المديونيــة  فــي  الوقــوع  إمكانيــة 

الدخــل مــن خــال تعزيــز القــدرة علــى إدارة شــؤون الديــن 

العــام واإلدارة الماليــة، وتعزيــز ُأطــر السياســات المحليــة. 

وأشــادت القمــة بالعمــل المســتمر الــذي يقــوم بــه صنــدوق 

النقــد الدولــي، ومجموعــة البنــك الدولــي، ونــادي باريــس 

بشــأن ديــون الــدول محــدودة الدخــل، والجهــود المســتمرة 

شــمول  تحقيــق  ســبيل  فــي  باريــس  نــادي  يبذلهــا  التــي 

النهائــي  بالتقريــر  القمــة  ورحبــت  الناشــئين.  للدائنيــن  أكبــر 

العشــرين  مجموعــة  فــي  البــارزة  الشــخصيات  لمجموعــة 

بشــأن الحوكمــة الماليــة العالميــة.

الكامــل  والتنفيــذ  باالســتمرار  التزامهــا  القمــة  وأكــدت 

والمتســق فــي الوقــت المناســب لجدول أعمــال اإلصاحات 

ــاره، مــع مواصلــة مراقبــة  الماليــة المتفــق عليــه، وتقييــم آث

المخاطــر ومواطــن الضعــف الناشــئة فــي النظــام المالــي 

ومعالجتهــا إذا لــزم األمــر، عــن طريــق التعــاون التنظيمــي 

واإلشــرافي المســتمر. وتتطلــع القمــة إلــى اســتمرار التقــدم 

فــي تحقيــق المتانــة فــي الوســاطة الماليــة غيــر المصرفيــة 

وزيــادة مســتوى الجهــود المبذولــة لضمــان تحقيــق الفوائــد 

المحتملــة للتقنيــة فــي القطــاع المالــي وتخفيــف المخاطــر 

فــي الوقــت نفســه. إلــى جانــب ذلــك، أشــارت القمــة إلــى 

االســتمرار فــي تنظيــم األصــول المشــفرة لمكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يتفــق مــع معاييــر مجموعــة 

ــي. العمــل المال

ومكافحتــه،  الفســاد  بمنــع  التزامهــا  القمــة  وأكــدت 

ووافقــت علــى خطــة العمــل الجديــدة 2019م - 2021م، 

وضمــان  الفســاد  مكافحــة  مبــادئ  علــى  صادقــت  حيــث 

والمتعلقــة  للدولــة  المملوكــة  المؤسســات  فــي  النزاهــة 

بمنــع تضــارب المصالــح فــي القطــاع العــام وإدارة ذلــك؛ مــن 

أجــل تعزيــز مبــدأي الشــفافية والنزاهــة فــي القطاعيــن العــام 

والخــاص. وأكــدت القمــة مواصلــة التعــاون العملــي لمحاربــة 

الفســاد بمــا يتفــق مــع مجموعــة العشــرين.

12- منظمة األوبك
عقــدت منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( مؤتمرهــا 

ديســمبر  شــهر  فــي  المئــة  بعــد  والســبعين  الخامــس 

المؤتمــر  اســتعرض  حيــث  فيينا–النمســا،  فــي  2018م، 

العــام، وتقريــر مجلــس  أبرزهــا: تقريــر األميــن  عــدة تقاريــر، 

اللجنــة االقتصاديــة، وتقريــر التوصيــات الوزاريــة المشــتركة 

إداريــة  مســائل  وعــدة   ،)JMMC( النفــط  إنتــاج  لمراقبــة 

مــن  الموضوعــات،  مــن  عــددًا  المؤتمــر  وناقــش  مختلفــة. 

العالميــة  النفــط  ســوق  شــهدتها  التــي  التطــورات  بينهــا: 

منــذ االجتمــاع األخيــر بتاريــخ 22 يونيــة 2018م، واســتعرض 

التوقعــات لعــام 2019م التــي تشــير إلــى نمــو العــرض أعلــى 

مــن نمــو الطلــب العالمــي مســتقبًا وذلــك لعــدة أســباب، 

ــار سياســات االقتصــاد الكلــي،  منهــا: عــدم اليقيــن بشــأن آث

فــي  المســتثمرين  وثقــة  العالمــي،  المخــزون  ومســتويات 

ســوق النفــط. وبالرغــم مــن ذلــك، أشــار المؤتمــر إلــى أن 

أســعار النفــط مســتقرة بشــكل جيــد حاليــًا وذلــك بنــاًء علــى 

مســتويات العــرض والطلــب علــى النفــط. ولتفــادي تلــك 

2019م خفــض  ينايــر  اعتبــارًا مــن  المؤتمــر  قــرر  العواقــب؛ 

ــرة أوليــة مدتهــا  ــر 2018م لفت ــاج عــن مســتويات أكتوب اإلنت

ــًا، مــع مراجعــة  ســتة أشــهر بمعــدل 0.8 مليــون برميــل يومّي

اإلنتــاج فــي أبريــل 2019م. ولســعي األعضــاء إلــى عكــس 
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ناحيــة أخــرى، تــم انتخــاب وزيــر النفــط فــي جمهوريــة فنزويــا 

رئيســًا للمؤتمــر لمــدة ســنة، ووزيــر الطاقــة الجزائــري رئيســًا 

مناوبــًا لنفــس الفتــرة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2019م، وكذلــك 

تعييــن محافــظ غينيــا االســتوائية فــي أوبــك رئيســًا لمجلــس 

المحافظيــن لعــام 2019م، ومحافــظ الغابــون فــي أوبــك 

رئيســًا مناوبــًا للفتــرة نفســها.

صورتهــم اإليجابيــة بصفتهــم موّرديــن موثوقيــن ولاســتمرار 

فــي تحقيــق هدفهــم بجعــل االســتقرار والتــوازن فــي ســوق 

النفــط يخــدم مصلحــة المنتجيــن والمســتهلكين علــى حــٍد 

ســواء، تمــت الموافقــة علــى القــرار، حيــث أعــرب المؤتمــر 

عــن شــكره لجميــع الــدول األعضــاء والــدول خــارج المنظمــة 

مــن  جهودهــم.  علــى  التعــاون«  »إعــان  فــي  المشــاركة 
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أغلــب  فــي  إيجابيــة  تطــورات  الســعودي  حقــق االقتصــاد 

حــزم  مــن  مســتفيدًا  2018م،  عــام  خــال  قطاعاتــه 

الحكومــة  أقرتهــا  التــي  والماليــة  االقتصاديــة  اإلصاحــات 

لتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 2030. وأظهــر االقتصــاد 

المحلــي مرونــة فــي امتصــاص الصدمــات االقتصاديــة نتيجــة 

وذلــك  الســابقة،  الســنوات  خــال  النفــط  أســعار  تذبــذب 

بفضــل اســتمرار اإلنفــاق الحكومــي علــى المشــاريع التنمويــة 

التــي ســاهمت   2030 وبدعــم مــن برامــج رؤيــة المملكــة 

ــة  ــار تلــك الصدمــات. واســتمرارًا لجهــود الدول ــد آث فــي تحيي

الهادفــة إلــى رفــع كفاءة االقتصاد المحلــي، وتنويع قاعدته 

اإلنتاجيــة، باإلضافــة إلــى تقييــم برامــج رؤيــة المملكــة 2030 

ومراجعتهــا، أقــرت الحكومــة خــال عــام 2018م العديــد مــن 

القــرارات الهادفــة لتحقيــق قفــزات تنمويــة وإيجــاد حلــول 

ــة الوطنيــة فــي  ــادة مســاهمة القــوى العامل مســتدامة لزي

ســوق العمــل فــي المملكــة، وتمكيــن االقتصــاد الســعودي.

النمو االقتصادي
الثابتــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  بيانــات  تشــير 

إلــى نمــوه بنســبة 2.21 فــي المئــة فــي عــام 2018م ليبلــغ 

نحــو 2,625.5 مليــار ريــال، مقارنــًة بانخفــاض نســبته 0.74 

فــي المئــة فــي عــام 2017م )جــدول 2-1(، وُيعــزى ذلــك 

إلــى ارتفــاع الناتــج المحلــي للقطــاع النفطــي بنســبة 2.85 

وكذلــك  ريــال،  مليــار   1,134.6 حوالــي  ليبلــغ  المئــة  فــي 

ــر النفطــي نمــّوًا نســبته  ــج المحلــي للقطــاع غي تحقيــق النات

2.05 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 1,476.4 مليــار ريــال، حيــث 

ســجل القطــاع الخــاص نمــّوًا نســبته 1.74 فــي المئــة ليبلــغ 

نحــو 1,032.9 مليــار ريــال، وســجل القطــاع الحكومــي نمــّوًا  

نســبته 2.79 فــي المئــة ليبلــغ 443.5 مليــار ريــال. 

باألســعار  الرئيســة  االقتصاديــة  األنشــطة  ونمــت معظــم 

 .)2-2 2018م بنســب متفاوتــة )جــدول  الثابتــة فــي عــام 

واالجتماعيــة  الجماعيــة  الخدمــات  نشــاط  ســجل  حيــث 

والشــخصية نمــّوًا نســبته 3.44 فــي المئــة، وســجل نشــاط 

التعديــن والتحجيــر نمــّوًا نســبته 3.23 فــي المئة، وســجل كل 

مــن نشــاط خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات 

األعمــال، ونشــاط منتجــي الخدمــات الحكوميــة نمــّوًا نســبته 

2.96 فــي المئــة، وســجل نشــاط الصناعــات التحويليــة نمــّوًا 

نســبته 2.43 فــي المئــة، وســجل نشــاط النقــل والتخزيــن 

واالتصــاالت نمــّوًا نســبته 1.69 فــي المئــة، وســجل نشــاط 

الكهربــاء والغــاز والمــاء نمّوًا نســبته 1.40 في المئة، وســجل 

نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق ارتفاعــًا 

نســبته 0.78 فــي المئــة، وســجل نشــاط الزراعــة والغابــات 

وصيــد األســماك نمــّوًا نســبته 0.48 فــي المئــة. مــن جانــب 

آخــر، ســجل نشــاط التشــييد والبنــاء تراجعــًا نســبته 3.06 فــي 

المئــة.

العرض والطلب المحليان
ســجل إجمالــي العــرض مــن الســلع والخدمــات للقطــاع غيــر 

ــة ارتفاعــًا نســبته 4.64 فــي المئــة  النفطــي باألســعار الجاري

فــي عــام 2018م. فقــد ســجل إجمالــي الــواردات ارتفاعــًا 

المحلــي  الناتــج  ســجل  كذلــك  المئــة.  فــي   0.51 نســبته 

اإلجمالــي للقطــاع غيــر النفطــي باألســعار الجاريــة ارتفاعــًا 

نســبته 5.78 فــي المئــة، حيــث ارتفــع الناتــج المحلــي غيــر 

المئــة،  فــي   10.10 بنســبة  الحكومــي  للقطــاع  النفطــي 

وارتفــع الناتــج المحلــي للقطــاع الخــاص بنســبة 3.78 فــي 

المئــة.

وســجل إجمالــي الطلــب علــى الســلع والخدمــات للقطــاع 

غيــر النفطــي باألســعار الجاريــة فــي عــام 2018م ارتفاعــًا 

نســبته 5.66  فــي المئــة، حيــث ارتفــع االســتهاك النهائــي 

وارتفــع  المئــة،  فــي   7.79 بنســبة  الحكومــي  للقطــاع 

فــي   5.13 بنســبة  الخــاص  للقطــاع  النهائــي  االســتهاك 

ــن رأس المــال  ــة. إلــى جانــب ذلــك، ارتفــع إجمالــي تكوي المئ

بنســبة 0.14 فــي المئــة، وكذلــك ارتفعــت الصــادرات غيــر 

النفطيــة بنســبة 15.96 فــي المئــة، حيــث ســجلت الصــادرات 

ــًة بارتفــاع  الســلعية ارتفاعــًا نســبته 21.70 فــي المئــة مقارن

نســبته 8.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 3-2(.

سوق الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
تشــير بيانــات منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبــك( إلــى 
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جدول رقم 2-1 : مؤشرات اقتصادية مختارة  

20172018

32.633.4تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(

2,582.22,934.3إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال(

2,568.62,625.5إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة )مليار ريال( )2010م=100(

126.1130.7معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

0.82.5-معدل التضخم )أسعار المستهلك(

1,791.11,841.2إجمالي عرض النقود ن3 )مليار ريال(

9.9610.32المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

52.5970.59متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

118.2116.5متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.69.8نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.490.2نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

147.9125.6صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار ريال(

1.82.5أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

20.420.3معدل كفاية رأسمال المصارف )معيار بازل3(

691.5894.7اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

435.9607.4اإليرادات النفطية )مليار ريال(

930.01,030.4المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

135.7-238.5-عجز الميزانية العامة ) مليار ريال(

4.6-9.2-نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

831.91,103.9الصادرات السلعية *** )مليار ريال(

504.4514.0الواردات السلعية )سيف( )مليار ريال(

1.59.2نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

39.2271.3الحساب الجاري )مليار ريال(

7,226.37,826.7مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

17.219.1نسبة 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. 

ارتفــاع متوســط ســعر برميــل النفــط العربــي الخفيــف فــي 

2018م بنســبة 34.3 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 70.59  عــام 

فــي  للبرميــل  بنحــو 52.59 دوالرًا  للبرميــل مقارنــة  دوالرًا 

النفــط،  المملكــة مــن  إنتــاج  إلــى  2017م. وبالنســبة  عــام 

المعدنيــة  والثــروة  والصناعــة  الطاقــة  وزارة  بيانــات  تشــير 

بالمملكــة إلــى ارتفــاع المتوســط اليومــي إلنتــاج المملكــة 

مــن النفــط فــي عــام 2018م بنســبة 3.6 فــي المئــة ليبلــغ 

نحــو 10.32 مليــون برميــل مقارنــة بنحــو 9.95 مليــون برميــل 

فــي عــام 2017م )جــدول 1-2(.

وفــي نشــاط الكهربــاء، ســجلت مبيعــات الشــركة الســعودية 

 276.7 حوالــي  2018م  عــام  فــي  الطاقــة  مــن  للكهربــاء 

االســتهاك،  نوعيــة  وبحســب  ميجاوات/ســاعة.  مليــون 

المئــة  فــي   47.0 علــى  الســكني  االســتهاك  اســتحوذ 

)130.0 مليــون ميجاوات/ســاعة( مــن إجمالــي اســتهاك 

 51.1( الصناعــي  االســتهاك  يليــه  بالمملكــة،  الكهربــاء 

ثــم  المئــة،  فــي   18.5 بنســبة  ميجاوات/ســاعة(  مليــون 

مليــون   47.6( الثالثــة  المرتبــة  فــي  التجــاري  االســتهاك 

ميجاوات/ســاعة( بنســبة 17.2 فــي المئــة، ثــم االســتهاك 

 15.6 بنســبة  ميجاوات/ســاعة(  مليــون   43.1( الحكومــي 
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جدول رقم 2-2 : الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي بقيم المنتجين باألسعار الثابتة )2010م = 100(

)مليون ريال(

                                                                                                                                                                                                                            التغير %     

20162017*20182018

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

160,12260,42260,7130.48 - الزراعة والغابات وصيد األسماك

1,046,7851,010,1041,042,7583.23 2 - التعدين والتحجير

1,037,2571,000,1601,032,5493.24       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

9,5279,94410,2092.67      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

3307,987311,982319,5502.43 - الصناعات التحويلية

1.03-94,61096,53395,539         أ( تكرير الزيت

213,377215,449224,0113.97        ب( صناعات أخرى

433,68834,13234,6111.40 - الكهرباء والغاز والماء

3.06-5121,203117,259113,667 - التشييد والبناء

6228,074229,378231,1700.78 - تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

7148,467151,789154,3491.69 - النقل والتخزين واالتصاالت

8237,143249,794257,1822.96 - خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

127,227134,487137,5032.24         أ( ملكية المساكن

109,917115,307119,6803.79        ب( أخرى

949,64850,32352,0573.44 - خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

1020,70920,96321,2171.21 - ناقصا الخدمات المصرفية المحتسبة

354,519355,600366,1352.96ب- منتجو الخدمات الحكومية

2,566,9282,549,8202,610,9752.40المجموع ما عدا رسوم االستيراد

22.73-20,83018,74914,487رسوم االستيراد

2,587,7582,568,5692,625,4622.21الناتج المحلي اإلجمالي

  * بيانات أولية.    
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.    

فــي المئــة. وبلــغ الحمــل الــذروي للكهربــاء فــي عــام 2018م 

حوالــي 61,743 ميجــاوات. ووصلــت قــدرة التوليــد الفعليــة 

53,534 ميجــاوات. إلــى حوالــي  للكهربــاء 

والصناعــة  الطاقــة  وزارة  أصــدرت  الصناعــة،  مجــال  وفــي 

صناعيــة  تراخيــص  2018م  عــام  فــي  المعدنيــة  والثــروة 

األنشــطة  مختلــف  فــي  جديــدًا  مصنعــًا   419 إلنشــاء 

الصناعيــة بإجمالــي تمويــل بلــغ نحــو 14.3 مليــار ريــال، توفــر 

نحــو 24.4 ألــف فرصــة وظيفيــة. ويظهــر تصنيــف تراخيــص 

نشــاطها  حســب  2018م  عــام  فــي  الجديــدة  المشــاريع 

لصناعــة  ترخيصــًا   67 إصــدار  تمويلهــا،  وإجمالــي  الصناعــي 

المعــادن المشــكلة باســتثناء اآلالت والمعــدات بإجمالــي 

تمويــل بلــغ نحــو 948.0 مليــون ريــال، وإصــدار 65 ترخيصــًا 

نحــو  بلــغ  تمويــل  بإجمالــي  الغذائيــة،  المنتجــات  لصناعــة 

ــي التراكمــي  ــك، ارتفــع العــدد اإلجمال ــال. وبذل ــار ري 1.8 ملي

للمصانــع القائمــة بالمملكــة المرخصــة مــن وزارة الطاقــة 

2018م  عــام  نهايــة  فــي  المعدنيــة  والثــروة  والصناعــة 

ليصــل إلــى 8,442 مصنعــًا منتجــًا، توظــف نحــو 615.7 ألــف 

وعامــًا. موظفــًا 

عرض النقود والنشاط المصرفي
ســجل عــرض النقــود )ن3( ارتفاعــًا فــي عــام 2018م نســبته 

2.8 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 1,841.2 مليار ريــال، مقابل ارتفاع 

نســبته 0.2 فــي المئــة فــي عــام 2017م. وســجلت الودائــع 

المصرفيــة نمــّوًا نســبته 2.6 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 1,661.1 

مليــار ريــال، مقارنــًة بنمــو نســبته 0.2 فــي المئــة فــي عــام 
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جدول رقم 2-3 : إجمالي العرض والطلب المحلي من السلع والخدمات للقطاع غير النفطي )باألسعار الجارية(
 )مليون ريال(

                                                                                                                                                                                                                 التغير %

20162017*20182018

2,322,7892,327,9652,435,9644.64إجمالي العرض**

1,797,1531,823,5181,928,9235.78   الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

569,619576,059634,25210.10        الحكومي

1,227,5341,247,4591,294,6713.78        الخاص

525,636504,447507,0400.51   إجمالي  الواردات

2,534,3182,583,0272,729,3385.69إجمالي الطلب

1,660,0891,694,6221,798,3506.12      االستهاك النهائي

624,632630,978680,1097.79             الحكومي

1,035,4571,063,6441,118,2415.13             الخاص

631,838626,932627,7890.14      إجمالي تكوين رأس المال

242,391261,473303,19915.96      الصادرات غير النفطية 

177,694193,479235,45921.70           الصادرات السلعية

0.37-64,69767,99467,740           صادرات الخدمات  

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

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء.    

2017م، وبهــذا شــّكلت الودائــع المصرفيــة مــا نســبته 90.2 

فــي المئــة مــن عــرض النقــود )ن3(. وســجل النقــد المتــداول 

خــارج المصــارف ارتفاعــًا نســبته 4.7 فــي المئــة، مقارنــًة بنمــو 

نســبته 1.0 فــي المئــة فــي عــام 2017م. وبتحليــل مكونــات 

الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2018م نســبًة إلــى إجمالــي 

عــرض النقــود )ن3(، شــكلت الودائــع تحــت الطلــب ما نســبته 

56.4 فــي المئــة، وشــّكلت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة مــا 

نســبته 23.8 فــي المئــة، وشــّكلت الودائــع األخــرى شــبه 

عــرض  إجمالــي  المئــة مــن  مــا نســبته 10.0 فــي  النقديــة 

النقــود )ن3(. وبالنظــر إلــى توزيــع الودائــع حســب القطــاع 

بنهايــة عــام 2018م، ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص ارتفاعــًا 

نســبته 3.8 فــي المئــة لتبلــغ 1,318.4 مليــار ريــال، تشــكل 

مــا نســبته 79.4 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، 

فــي حيــن انخفضــت ودائــع القطــاع العــام بنســبة 1.9 فــي 

المئــة لتبلــغ 342.7 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 21.6 فــي 

المئــة بنهايــة عــام 2018م. 

وبالنظــر إلــى مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص 

ــات  والعــام فــي عــام 2018م، فقــد ســجل إجمالــي مطلوب

فــي   3.0 بنســبة  ارتفاعــًا  الخــاص  القطــاع  مــن  المصــارف 

المئــة ليبلــغ 1,434.9 مليــار ريــال، شــكل مــا نســبته 86.4 في 

المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــًة بنســبة 86.1 

فــي المئــة فــي عــام 2017م. وســجل إجمالــي مطلوبــات 

فــي   19.9 نســبته  ارتفاعــًا  العــام  القطــاع  مــن  المصــارف 

ــال، مثــل مــا نســبته 21.2  ــار ري ــغ نحــو 304.9 ملي ــة ليبل المئ

فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة. وبذلــك ارتفــع 

العــام والخــاص فــي  إجمالــي المطلوبــات مــن القطاعيــن 

ــة مــن  ــى مــا نســبته 107.6 فــي المئ ــة عــام 2018م إل نهاي

فــي   104.8 بنســبة  مقارنــًة  المصرفيــة،  الودائــع  إجمالــي 

المئــة فــي نهايــة عــام 2017م. 

 وتشــير بيانــات المركــز المالــي الموحــد للمصــارف التجاريــة 

المصــارف  احتياطيــات  انخفــاض  إلــى  2018م  عــام  فــي 

التجاريــة بنســبة 8.7 فــي المئــة لتصــل إلــى 218.6 مليار ريال، 

ــًة بارتفــاع نســبته 1.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق،  مقارن

وانخفــاض رأس مــال واحتياطيــات المصــارف التجاريــة بنســبة 

4.3 فــي المئــة ليبلــغ 303.9 مليــار ريــال، مقارنــًة بارتفــاع 

نســبته 6.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبذلــك انخفضت 
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الودائــع  إجمالــي  إلــى  واالحتياطيــات  المــال  رأس  نســبة 

المصرفيــة إلــى 18.3 فــي المئــة، وانخفضــت نســبتها إلــى 

إجمالــي الموجــودات لتبلــغ 12.9 فــي المئــة بنهايــة عــام 

2018م. وبلغــت نســبة رأس المــال إلــى الموجــودات مرجحــة 

المخاطــر وفقــًا لمعيــار بــازل )معــدل كفايــة رأس المــال( نحــو 

20.3 فــي المئــة، متجــاوزًة النســبة الموصــى بهــا مــن لجنــة 

ــازل. وســجلت المصــارف التجاريــة فــي عــام 2018م أرباحــًا  ب

بلغــت 48.3 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 10.7 فــي المئــة 

ــة فــي عــام 2017م.  ــًة بارتفــاع نســبتة 8.2 فــي المئ مقارن

التضخم 
ــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع  ســجل معامــل انكمــاش النات

ارتفاعــًا نســبته 3.7 فــي  2018م  عــام  النفطــي فــي  غيــر 

عــام  فــي  المئــة  فــي   0.2 نســبته  بارتفــاع  المئــة، مقارنــة 

ألســعار  القياســي  الرقــم  متوســط  وارتفــع  2017م. 

المئــة،  فــي   2.5 بنســبة  2018م  عــام  خــال  المســتهلك 

مقارنــة بانكمــاش نســبته 0.8 فــي المئــة فــي عــام 2017م، 

حيــث ســجلت األقســام الرئيســة المكونــة للرقــم القياســي 

ألســعار المســتهلك ارتفاعــًا فــي كل مــن قســم األغذيــة 

وتجهيــزات  تأثيــث  وقســم  التبــغ،  وقســم  والمشــروبات، 

المنــزل، وقســم الصحــة، وقســم النقــل، وقســم االتصــاالت، 

والفنــادق،  المطاعــم  وقســم  والثقافــة،  الترفيــه  وقســم 

الشــخصية  والخدمــات  الســلع  وقســم  التعليــم،  وقســم 

المتنوعــة، فــي حيــن ســجلت انخفاضــًا فــي كل مــن قســم 

ــواع الوقــود األخــرى،  ــاء والغــاز وأن ــاه والكهرب الســكن والمي

القياســي  الرقــم  وســجل  واألحذيــة.  المابــس  وقســم 

ألســعار الجملــة ارتفاعــًا نســبته 16.0 فــي المئــة فــي عــام 

2018م، مقارنــًة بانكمــاش نســبته 1.6 فــي المئــة فــي عــام 

2017م.

قطاع التأمين
بلــغ مســتوى عمــق ســوق التأميــن فــي المملكــة )إجمالــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي( 

فــي عــام 2018م حوالــي 1.2 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 

1.4 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلــغ صافــي األقســاط 

)إجمالــي أقســاط التأميــن بعــد خصــم حصــة إعــادة التأميــن( 

نحــو 30.0 مليــار ريــال، وبلغــت نســبة صافــي األقســاط مــن 

المئــة  فــي   85.8 نحــو  بهــا  المكتتــب  األقســاط  إجمالــي 

مقارنــة بنســبة 84.5 فــي المئــة فــي عــام 2017م.

سوق األسهم المحلية
ارتفاعــًا  المحليــة  األســهم  ألســعار  العــام  المؤشــر  ســجل 

نقطــة   7,826.7 ليبلــغ  المئــة  فــي   8.3 نســبته  ســنوّيًا 

بنهايــة عــام 2018م. وارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم 

المصــدرة فــي عــام 2018م بنســبة 10.0 فــي المئــة لتصــل 

فــي نهايــة العــام إلــى 1,859.0 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 

1,689.0 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق. وانخفــض 

عــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2018م بنســبة 14.0 

فــي المئــة ليبلــغ 37,791.5 مليــار ســهم بقيمــة بلغــت نحــو 

870.9 مليــار ريــال.

المالية العامة
تشــير البيانــات الصــادرة لإليــرادات والمصروفــات الفعليــة 

)2018م(  1440/1439هـــ  المالــي  للعــام  العامــة  للماليــة 

إلــى ارتفــاع اإليــرادات بنســبة 29.4 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 

فــي  ريــال  مليــار   691.5 بنحــو  مقارنــة  ريــال  مليــار   894.7

عــام 2017م. وســجلت اإليــرادات النفطيــة ارتفاعــًا نســبته 

23.5 فــي المئــة لتصــل إلــى 607.4 مليــار ريــال، فــي حيــن 

انخفضــت اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 1.4 فــي المئــة 

ســجلت  المقابــل،  وفــي  ريــال.  مليــار   287.3 إلــى  لتصــل 

ــغ  ــة لتبل ــة ارتفاعــًا بنســبة 5.4 فــي المئ المصروفــات الفعلي

نحــو 1,030.4 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 930.0 مليــار ريــال 

فــي عــام 2017م. وانخفــض العجــز الفعلــي بنســبة 43.1 

فــي المئــة ليبلــغ نحــو 135.7 مليــار ريــال مقارنــًة بعجــز فعلــي 

بلــغ 238.5 مليــار ريــال فــي عــام 2017م.

الحساب الجاري والتجارة الخارجية
تشــير تقديــرات ميــزان مدفوعــات المملكــة إلى تحســن وضع 

الحســاب الجــاري فــي عــام 2018م، حيــث حقــق فائضــًا بلــغ 

ــة مــن  ــال، أي مــا يشــكل نحــو 9.2 فــي المئ ــار ري 271.3 ملي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــير األرقــام األوليــة للتجــارة 

الخارجيــة لعــام 2018م إلــى ارتفــاع حجــم التجــارة الســلعية 

للمملكــة بنســبة 21.1 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق 

ليبلــغ نحــو 1,617.9 مليــار ريــال، ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع 
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لتبلــغ  المئــة  فــي  بنســبة 32.7  الصــادرات  إجمالــي  قيمــة 

نحــو 1,103.9 مليــار ريــال، حيــث ســجلت الصــادرات النفطيــة 

ارتفاعــًا نســبته 36.0 فــي المئــة لتبلــغ 868.4 مليــار ريــال، 

وســجلت الصــادرات غيــر النفطيــة ارتفاعــًا نســبته 22.0 فــي 

المئــة لتبلــغ نحــو 236.1 مليــار ريــال. مــن جهــة أخــرى، ســجلت 

الــواردات الســلعية ارتفاعــًا طفيفــًا بنســبة 1.9 فــي المئــة 

ــال فــي عــام 2018م.  ــار ري لتبلــغ نحــو 514.0 ملي

التجارة واالستثمار
إيجابيــة،  نمــو  معــدالت  تحقيــق  التجــارة  قطــاع  واصــل 

حيــث أصــدرت وزارة التجــارة واالســتثمار فــي عــام 2018م 

15,424 شــركة جديــدة متنوعــة  ســجات تجاريــة إلنشــاء 

مقارنــة بعــدد 13,987 شــركة ُأنشــئت فــي عــام 2017م، 

بمعــدل نمــو نســبته 10.3 فــي المئــة. وبلــغ عــدد الســجات 

التجاريــة للشــركات القائمــة حتــى نهايــة عــام 2018م نحــو 

الســجات  توزيــع  تجــاري. ومــن حيــث  ألــف ســجل   153.1

التجاريــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة، تصــدرت منطقــة 

مكــة  منطقــة  تلتهــا  المئــة،  فــي   40.5 بنســبة  الريــاض 

المكرمــة بنســبة 23.7 فــي المئــة، ثــم المنطقــة الشــرقية 

بنســبة 18.3 فــي المئــة، وذلــك مــن إجمالــي عــدد الســجات 

التجاريــة للشــركات حتــى نهايــة عــام 2018م. وفيمــا يخــص 

تحــت  المرخصــة  المنشــآت  بلــغ عــدد  االســتثمار األجنبــي، 

مظلــة الهيئــة العامــة لاســتثمار 8,442 منشــأة مرخصــة 

فــي نهايــة عــام 2018م، بإجمالــي توظيــف بلــغ 615.7 ألــف 

موظــف، وبإجمالــي رأس مــال بلــغ 681.6 مليــار ريــال، منهــا 

الخدمــات و2,008 رخصــة للقطــاع  5,801 رخصــة لقطــاع 

الصناعــي و243 رخصــة للقطــاع التجــاري. 

السياحة
تشــير البيانــات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للســياحة 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  ارتفــاع  إلــى  الوطنــي  والتــراث 

ــة فــي عــام 2018م  لقطــاع الســياحة بنســبة 2.2 فــي المئ

فــي  مســاهمته  نســبة  وبلغــت  ريــال،  مليــار   64.3 ليبلــغ 

ــر النفطــي )القيمــة المضافــة(  الناتــج المحلــي اإلجمالــي غي

ــرات  3.3 فــي المئــة فــي عــام 2018م، وذلــك حســب تقدي

الهيئــة لعــام 2018م.

وبلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية المحليــة فــي 

عــام 2018م نحــو 48.0 مليــار ريــال مقابــل 46.1 مليــار ريــال 

فــي عــام 2017م، مســجًا بذلــك ارتفاعــًا نســبته 4.1 فــي 

الرحــات  علــى  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  وُيعــزى  المئــة، 

الســياحية لغــرض األعمــال والمؤتمــرات بنســبة 15.6 فــي 

المئــة، وزيــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة  13.4 فــي المئــة، 

حيــن  فــي  المئــة،  فــي   12.1 بنســبة  األخــرى  واألغــراض 

انخفــض عــدد الرحــات الســياحية  لألغــراض الدينيــة بنســبة 

7.3 فــي المئــة.

وفــي المقابــل، بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية 

الوافــدة فــي عــام 2018م نحــو 93.5 مليــار ريــال مقارنــة 

بنحــو 97.8 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، مســجًا بذلــك 

انخفاضــًا نســبته 4.4 فــي المئــة، وُيعــزى ذلــك إلــى انخفــاض 

اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية لألغــراض األخــرى بنســبة 

بنســبة  والمؤتمــرات  األعمــال  ولغــرض  المئــة،  فــي   12.8

10.3 فــي المئــة، وزيــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة 7.8 

فــي المئــة، ولألغــراض الدينيــة بنســبة 2.9 فــي المئــة، فــي 

بنســبة  والتســوق  العطــات  لغــرض  اإلنفــاق  ارتفــع  حيــن 

الرحــات  علــى  اإلنفــاق  حجــم  وبلــغ  المئــة.  فــي   14.7

الســياحية المغــادرة فــي عــام 2018م نحــو 76.4 مليــار ريــال 

2017م، مســجًا  عــام  فــي  ريــال  مليــار   78 بنحــو  مقارنــة 

بذلــك انخفاضــًا نســبته 1.9 فــي المئــة. 

عــام  فــي  المملكــة  فــي  العاملــة  الفنــادق  عــدد  وارتفــع 

2018م بنســبة 7.8 فــي المئــة ليصــل إلــى 2,404 فندقــًا 

مكــة  منطقــة  فيهــا  اســتحوذت  الدرجــات،  مختلــف  مــن 

المكرمــة علــى نحــو 65.5 فــي المئــة مــن عــدد الفنــادق 

العاملــة، تلتهــا المدينــة المنــورة بنســبة 17.7 فــي المئــة، 

ثــم منطقــة الريــاض والمنطقــة الشــرقية بنســبة 4.5 فــي 

المئــة و 4.4 فــي المئــة علــى التوالــي. وبلــغ عــدد الوحــدات 

الســكنية المفروشــة فــي المملكــة فــي نهايــة عــام 2018م 

مــدن  مختلــف  علــى  توزعــت  ســكنية  وحــدة   4,888 نحــو 

فيهــا  األكبــر  النصيــب  وكان  متفاوتــة،  بنســب  المملكــة 

لمنطقــة الريــاض بنســبة 25.9  فــي المئــة، تلتهــا منطقــة 

والمنطقــة  المئــة،  فــي   22.6 بنســبة  المكرمــة  مكــة 

تقديــرات  وبحســب  المئــة.  فــي   11.8 بنســبة  الشــرقية 
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الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، يتوقــع أن يســتمر 

القطاع الســياحي في المســاهمة المباشــرة وغير المباشــرة 

ــة  ــة للقــوى العامل ــد مــن الفــرص الوظيفي فــي إيجــاد العدي

.)5-2 وجــدول   ،4-2 )جــدول  الوطنيــة 

الزراعة والمياه والثروة الحيوانية
المياه

 29 المملكــة  فــي  العاملــة  التحليــة  محطــات  عــدد  بلــغ 

محطــة تنتشــر علــى الســاحلين الشــرقي والغربــي للمملكــة. 

وقــد بلــغ إنتــاج المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة 

مــن الميــاه المحــاة فــي عــام 2018م نحــو 1,803.1 مليــون 

فــي  مكعــب  متــر  مليــون   1,552.9 مقابــل  مكعــب،  متــر 

العــام الســابق، أي بمتوســط إنتــاج يومــي بلــغ نحــو 4,940 

ــًا  ألــف متــر مكعــب مقابــل 4,254.6 ألــف متــر مكعــب يومّي

فــي العــام الســابق. وبلغــت كميــات الطاقــة الكهربائيــة مــن 

مليــون   40.8 حوالــي  2018م  لعــام  المؤسســة  محطــات 

ميجاوات/ســاعة.

تشــير بيانــات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لعــام 2018م 

إلــى بلــوغ إجمالــي الطلــب علــى الميــاه نحــو 26.0 مليــار 

جدول رقم 2 – 5 : الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة 

)ألف وظيفة( 

20232028

1,4181,906وظائف مباشرة

709953وظائف غير مباشرة

2,1272,859المجموع

المصدر: مركز ماس، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.  

متــر مكعــب، تصدرتهــا األغــراض الزراعيــة بنســبة 82.0 فــي 

المئــة، تلتهــا األغــراض البلديــة بنســبة 13.0 فــي المئــة، ثــم 

األغــراض الصناعيــة بنســبة 5.0 فــي المئــة. وبلغــت كميــة 

المصــادر  جميــع  مــن  الشــرب  لميــاه  المناطــق  اســتهاك 

االســتهاك  كميــة  بلغــت  حيــث  مكعــب،  متــر  مليــار   3.4

الســكني نحــو 2.9 مليــار متــر مكعــب، واالســتهاك التجــاري 

نصيــب  متوســط  وبلــغ  مكعــب،  متــر  مليــون   514.2 نحــو 

لتــرًا/  281 2018م نحــو  الفــرد اليومــي مــن الميــاه لعــام 

اليــوم. ومــن ناحيــة االســتهاك حســب مناطــق المملكــة، 

تلتهــا  المئــة،  بنســبة 31.5 فــي  الريــاض  تصــدرت منطقــة 

منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 22.9 فــي المئــة، والمنطقــة 

الشــرقية بنســبة 19.9 في المئة. ومن المُتوقع أن يســاهم 

قــرار إيقــاف زراعــة األعــاف فــي خفــض اســتهاك الميــاه 

الجوفيــة فــي المملكــة خصوصــًا مــن آبــار الميــاه الجوفيــة 

ــة المتوقفــة عــن زراعــة األعــاف. التابعــة للشــركات الزراعي

وبالنســبة  إلــى أعــداد الســدود المنفــذة فــي أنحــاء المملكــة 

فــي عــام 2018م، فقــد ارتفــع عددهــا لتبلــغ 509 ســّدًا، 

وبطاقــة تخزينيــة بلغــت نحــو 2.25 مليــار متــر مكعــب. وتــم 

اســتكمال وتشــغيل 9 محطــات للصــرف الصحــي ليبلــغ عــدد 

جدول رقم 2-4 : الوظائف المباشرة في قطاع السياحة   

2018**2017القطاع الفرعي

114,957149,478مجموع اإليواء

289,491292,888المطاعم والمقاهي

25,14021,706وكاالت السفر والسياحة

88,27589,235خدمات  نقل المسافرين*

18,07817,693الخدمات الترفيهية

535,941571,000المجموع

28.528.5نسبة السعودة )٪(

* 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.  
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102 محطــة  العاملــة  الصحــي  الصــرف  محطــات معالجــة 

بنهايــة عــام 2018م، وتــم تنفيــذ 1,200 كــم مــن الشــبكات 

و52,000 مــن توصيــات الصــرف الصحــي، باإلضافــة إلــى 

طــرح عــدد مــن محطــات المعالجــة للقطــاع الخــاص.

اإلنتاج النباتي
اســتنادًا إلــى أحــدث التقديــرات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء لعــام 2018م، بلغــت كميــة اإلنتــاج النباتــي نحــو 

14.9 مليــون طــن وبمســاحة مزروعــة بلغــت نحــو 995 ألــف 

ــاج األعــاف  ــغ إنت ــاج النباتــي فقــد بل ــار. وبتفصيــل اإلنت هكت

حوالــي 9.8 مليــون طــن، وإنتــاج الخضــروات نحــو 2.0 مليــون 

طــن، وإنتــاج الحبــوب نحــو 1.5 مليــون طــن، وإنتــاج الفواكــه 

نحــو 1.6 مليــون طــن. وشــكلت زراعــة األعــاف مــا نســبته 

فــي  الزراعيــة  المســاحة  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   48.9

المملكــة، والحبــوب مــا نســبته 27.0 فــي المئــة، والفواكــه 

مــا نســبته  15.4 فــي المئــة، والخضــروات مــا نســبته 8.6 

فــي المئــة.

وحســب أحــدث البيانــات الصــادرة عن الهيئــة العامة لإلحصاء 

ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة للتعــداد الزراعــي، فقــد بلــغ 

عــدد النخيــل المثمــرة بالمملكــة بنهايــة عــام 2015م نحــو 

22.7 مليــون نخلــة. وبلغــت صــادرات المملكــة مــن التمــور 

فــي عــام 2017م حوالــي 144.9 ألــف طــن مقارنــة بنحــو 

128.2ألــف طــن فــي عــام 2016م.

اإلنتاج الحيواني
العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  ألحــدث  وفقــًا 

لإلحصــاء، فقــد قــدرت الثــروة الحيوانيــة فــي المملكــة )مــن 

عــام  فــي  والدواجــن(  واألبقــار،  والماعــز،  والضــأن،  اإلبــل، 

رأس.  مليــون   67.0 بحوالــي  2017م 

النقل واالتصاالت
الناتــج  فــي  واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل  نشــاط  ســاهم 

ــة لعــام 2018م بحوالــي  ــي باألســعار الثابت المحلــي اإلجمال

1.69 فــي المئــة أي مــا يقــارب 154.3 مليــار ريــال مقارنــة 

وبلغــت  الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   2.24 بنســبة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 

لعــام 2018م حوالــي 3.7 فــي المئــة أي مــا يقــارب 171.3 

العــام  فــي  المئــة  فــي   2.86 بنســبة  مقارنــة  ريــال  مليــار 

الســابق.

النقل 
مــدن  بيــن  المســافرين  )تشــمل  النقــل  حركــة  ســجلت 

المملكــة وبيــن المملكــة والــدول األخــرى بواســطة النقــل 

الجــوي، والبــري، والبحــري( ارتفاعــًا نســبته 4.8 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م، حيــث بلــغ عــدد الــركاب المســافرين نحــو  

107.9 مليــون راكــب مقابــل 103.0 مليــون راكــب فــي العام 

الســابق )جــدول 6-2(.

وأنجــزت وزارة النقــل العديــد مــن المشــاريع الحيويــة فــي 

عــام 2018م، شــملت إنجــاز 737.3 كــم مــن الطــرق، منهــا 

جدول رقم 2 -6 : حركة نقل المسافرين  

نــوع النــقل
20172018

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

91.899.8النقل الجوي 

9.86.8النقل البري

1.51.7    الخطوط الحديدية

5.45.1    النقل بين المدن

----النقل الدولي

1.31.3النقل البحري

103.0107.9اإلجمـــالـي

المصدر: وزارة النقل، الهـيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للموانئ.  
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الطــرق  مــن  كــم  الرئيســة، و12.7  الطــرق  مــن  كــم   54.7

الثانويــة، و524.9 كــم مــن الطــرق الفرعيــة، و145 كــم مــن 

الطــرق الممهــدة. كذلــك يجــري تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع 

بطــول 11,913 كــم وبتكلفــة تتجــاوز 39 مليــار ريــال.

ــا  ــة العلي ــات والمعلومــات الصــادرة عــن الهيئ وحســب البيان

لتطويــر مدينــة الريــاض لعــام 2018م، فقــد بلغــت نســبة 

اإلنجــاز فــي مشــروع قطــار الريــاض 77.0 فــي المئــة، ويجــري 

العمــل فــي أكثــر مــن 250 موقعــًا علــى كافــة المســارات 

الســت لشــبكة القطــار فــي مختلــف أرجــاء المدينــة بطــول 

إجمالــي يبلــغ 176 كــم، وتضــم 85 محطــة.  وتــم إنجاز أعمال 

األنفــاق العميقــة وأعمــال الجســور بنســبة 100 فــي المئــة، 

وإنجــاز مــا نســبته 93.0 فــي المئــة مــن أعمــال المســارات 

الســطحية، وإنجــاز مــا نســبته 96.0 فــي المئــة مــن أعمــال 

تركيــب ســكة الحديــد علــى مســارات شــبكة القطــار. كذلــك 

يجــري العمــل علــى اإلعــداد والتجهيــز لمشــروع حافــات 

وتعديلهــا،  الطــرق  تنفيــذ  أعمــال  تتواصــل  حيــث  الريــاض، 

وبنــاء محطــات ونقــاط التوقــف لشــبكة الحافــات لعــدد 

650 موقعــًا فــي مدينــة الريــاض.

أحــدث  الحديديــة، فقــد أشــارت  بالخطــوط  يتعلــق  وفيمــا 

العــام  النقــل  هيئــة  عــن  الصــادرة  والمعلومــات  البيانــات 

وصنــدوق االســتثمارات العامــة إلــى تشــغيل مشــروع قطــار 

كــم،   450 بطــول  2018م  أكتوبــر  فــي  رســمّيًا  الحرميــن 

العمــل  يجــري  5 محطــات. كذلــك  المشــروع  ويضــم هــذا 

الجســر  لمشــروع  الازمــة  التنســيقات  اســتكمال  علــى 

البــري، وقطــار دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

ــة، باإلضافــة إلــى مشــروع خــط  ومشــروع الخطــوط الجنوبي

»ســار«.  الجنــوب  الشــمال 

وحســب أحــدث البيانــات والمعلومــات الصــادرة عــن الهيئــة 

العامــة للطيــران المدنــي، بلــغ عــدد المطــارات العاملــة فــي 

ــة، وعشــرة  المملكــة 27 مطــارًا، منهــا أربعــة مطــارات دولي

مطــارات إقليميــة، وأربعــة عشــر مطــارًا محلّيــًا. هــذا ويشــهد 

عــدد مــن المطــارات مشــاريع توســعة بلــغ عددهــا ســبعة 

تحــت  مطــارات  ثاثــة  إلــى  باإلضافــة  داخليــة،  مطــارات 

لهــا  المرخــص  الوطنيــة  الناقــات  عــدد  وبلــغ  التأســيس. 

العمــل فــي المملكــة خمــس ناقــات جويــة وهــي: الخطــوط 

الجويــة الســعودية، وطيــران نــاس، والســعودية الخليجيــة 

للطيــران، ونســما للطيــران، وطيــران أديــل.

وبحســب بيانــات الهيئــة العامــة للموانــئ، يجــري العمــل على 

14 مشــروعًا، وتــم ترســية 37 مشــروعًا فــي عــام 2018م 

للموانــئ وتأهيلهــا  التحتيــة  البنيــة  أعمــال تطويــر  تتضمــن 

وإنشــاء شــبكات تصريــف ميــاه األمطــار، وتعميــق األرصفــة 

إنشــاء  إلــى  الدوران،باإلضافــة  وقنــوات االقتــراب وحــوض 

االســتيعابية  الطاقــة  لزيــادة  البحريــة  األرصفــة  مــن  عــدد 

للموانــئ البحريــة. وتشــير البيانــات إلــى أن المجمــوع الكلــي 

ــئ فــي عــام 2018م  ــع التــي ناولتهــا الموان ــات البضائ لكمي

الحاويــات  عــدد  وبلــغ  طــن،  مليــون   267 نحــو  بلــغ  قــد 

واســتقبلت  قياســية،  حاويــة  مليــون   6.3 نحــو  المناولــة 

الموانــئ نحــو 12,832 ســفينة ونحــو 1.25 مليــون راكــب 

فــي عــام 2018م.

االتصاالت وتقنية المعلومات
المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  بيانــات  بحســب 

ــة للهاتــف الثابــت فــي المملكــة  بلــغ عــدد الخطــوط العامل

بنســبة  خــط  مليــون   3.1 حوالــي  2018م  عــام  بنهايــة 

ــة علــى مســتوى المســاكن، شــكلت  انتشــار 31.8 فــي المئ

مــن  المئــة  فــي   55.3 نحــو  الســكني  القطــاع  اشــتراكات 

 44.7 نحــو  األعمــال  وقطــاع  العاملــة،  الخطــوط  إجمالــي 

فــي المئــة. وبلــغ عــدد االشــتراكات فــي خدمــات االتصــاالت 

المتنقلــة 41.3 مليــون اشــتراك بنهايــة عــام 2018م بنســبة 

انتشــار 126.9 فــي المئــة علــى مســتوى المســاكن، وتمثــل 

االشــتراكات مســبقة الدفــع مــا نســبته 68.8 فــي المئــة مــن 

نســبته  مــا  المفوتــرة  واالشــتراكات  االشــتراكات،  إجمالــي 

31.2 فــي المئــة.

وبلــغ عــدد االشــتراكات فــي خدمــات النطــاق العريــض عبــر 

شــبكات االتصــاالت الثابتــة التــي تشــمل خطوط المشــتركين 

الرقميــة )DSL(، والتوصيــات الاســلكية الثابتــة، باإلضافــة 

إلــى األليــاف البصريــة والخطــوط الســلكية األخــرى حوالــي 

1.9 مليون اشــتراك، بنســبة انتشــار على مســتوى المســاكن 

تقــدر بنحــو 33.7 فــي المئــة. وبلــغ عــدد االشــتراكات فــي 
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جدول رقم 2- 7: خدمات االتصاالت حسب المناطق لعام 2018م*  

)باأللف(

اشتراكات االتصاالت الثابتةالمنطقة
إجمالي االشتراكات

اشتراكات النطاق العريض )الثابت(
إجمالي االشتراكات

1,208592الرياض

737508مكة المكرمة

12293المدينة المنورة 

9868القصيم 

580361المنطقة الشرقية

14393عسير

4739تبوك

3225حائل

1915الحدود الشمالية 

4947جازان

3224نجران

3321الباحة 

2216الجوف

3,1231,901إجمالي المملكة

* تقديرات وتحليات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات لعام 2018م.  
المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.  

خدمــات النطــاق العريــض عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة 

حوالــي 29.1 مليــون اشــتراك بنســبة انتشــار بلغــت 89.5 

انتشــار  المئــة علــى مســتوى الســكان. وزادت نســبة  فــي 

اإلنترنــت فــي المملكــة لتصــل إلــى 93.3 فــي المئــة بنهايــة 

عــام 2018م )جــدول 2-7(. وحققــت شــركات االتصــاالت 

إيــرادات إجماليــة مباشــرة مــن عملياتهــا فــي المملكــة بلغــت 

73.3 مليــار ريــال فــي عــام 2018م بارتفــاع نســبته 3.2 فــي 

المئــة عــن العــام الســابق )الرســم البيانــي رقــم 1-2(.

البريد السعودي
بلــغ إجمالــي عــدد المكاتــب البريديــة العاملــة فــي المملكــة 

وبلــغ  مكتبــًا،   582 مجموعــه  مــا  2018م  عــام  بنهايــة 

عــدد  إجمالــي  وبلــغ  وكالــة،   53 البريديــة  الــوكاالت  عــدد 

الصناديــق البريديــة 623.8 ألــف صنــدوق، وتجــاوز إجمالــي 

عــدد المســجلين فــي العنــوان الوطنــي 10 مليــون مســجل 

عــدد  إجمالــي  بلــغ  حيــث  واألعمــال،  األفــراد  لقطاعــي 

المســجلين فــي العنــوان الوطنــي لقطــاع األفــراد نحــو 8.7 

مليــون مســجل. وتهــدف مؤسســة البريــد الســعودي إلــى 

التحــول للعمــل علــى أســس تجاريــة مــن خــال خصخصــة 

البريــد الســعودي، وتطويــر األطــر التنظيميــة لقطــاع البريــد، 

وإعــادة هيكلــة رؤيــة المؤسســة ورســالتها، ودعــم التوســع 

فــي أعمالهــا محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا مــن خــال الشــركات 

رسم بياني رقم 2-1: إيرادات قطاع خدمات االتصاالت

 المصدر: هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات.
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التابعــة كشــركة ناقــل، وشــركة إرســال للحــواالت الماليــة، 

المؤسســة  وأطلقــت  لاتصــاالت.  جــوراء  اتحــاد  وشــركة 

العديــد مــن الخدمــات الجديــدة كخدمــة موثــوق، ومكانــي، 

وحــازت  البريديــة.  الطــرود  ومحطــة  المصرفــي،  والوكيــل 

المؤسســة فــي عــام 2018م علــى شــهادة التجديــد الثانــي 

البريــدي  االتحــاد  مــن   )S42( للعنونــة  الدولــي  للمعيــار 

.)UPU( العالمــي 

التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
التعليم العام

ســجل إجمالــي عــدد طلبــة التعليــم العــام  وطالباتــه فــي 

طالــب  مليــون   5,9 نحــو  2018/2017م  الدراســي  العــام 

جميــع  فــي  والمعلمــات  المعلميــن  عــدد  وبلــغ  وطالبــة. 

مراحــل التعليــم العــام )تشــمل المراحــل: ريــاض األطفــال، 

وابتدائــي، ومتوســط، وثانــوي، وتعليــم كبــار، وتربيــة خاصــة( 

نحــو 500.4 ألــف معلــم ومعلمــة، فيمــا بلــغ عــدد المــدارس 

نحــو 36.6 ألــف مدرســة منهــا حوالــي 19.9 ألــف مدرســة 

عــدد  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   54.4 نحــو  تشــكل  للبنــات 

المــدارس.

التعليم العالي
التعليــم  مؤسســات  فــي  المســجلين  الطــاب  عــدد  بلــغ 

العالــي فــي المملكــة فــي العــام الدراســي 2019/2018م 

نحــو 1.6 مليــون طالــب وطالبــة. وبلــغ عــدد المســتجدين 

ألــف   348.6 نحــو  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بمختلــف 

طالــب وطالبــة، حيــث شــكل عــدد الطــاب المســتجدين فــي 

مرحلــة البكالوريــوس نحــو 60.8 فــي المئــة، ومرحلــة الدبلوم 

العالــي 2.2 فــي المئــة، ومرحلــة الماجســتير نحــو 3.1 فــي 

المئــة، ومرحلــة الدكتــوراه نحــو 0.5 فــي المئــة.  وشــكلت 

فــي  المئــة،  فــي   54.2 نحــو  المســتجدين  الطــاب  نســبة 

حيــن شــكلت نســبة الطالبــات المســتجدات نحــو 45.8 فــي 

المئــة مــن إجمالــي عــدد الطلبــة والطالبــات المســتجدين.  

ووصــل عــدد الطلبــة والطالبــات الذيــن يتلقــون تعليمهــم 

ــى نحــو  فــي الخــارج فــي العــام الدراســي 2018/2017م إل

ــر  122.5 ألــف طالــب وطالبــة، شــكلت نســبة المبتعثيــن عب

المؤسســات والهيئــات والبرامــج الحكوميــة نحــو 81.0 فــي 

المئــة، فيمــا شــكلت نســبة  الدارســين علــى حســابهم الخاص 

19.0 فــي المئــة. وبلــغ إجمالــي عــدد الخريجيــن فــي جميــع 

ألــف   254.1 نحــو  المملكــة  فــي  العالــي  التعليــم  مراحــل 

خريــج وخريجــة فــي العــام الدراســي 2018/2017م، شــكلت 

نســبة الخريجــات نحــو 53.5 فــي المئــة، فيمــا شــكلت نســبة 

الخريجيــن 46.5 فــي المئــة. وبلــغ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة 

المملكــة  العالــي فــي  التعليــم  التدريــس فــي مؤسســات 

فــي العــام الدراســي 2018/2017م نحــو 76.1 ألــف عضــو. 

التدريب التقني والمهني واإلداري
ومعاهــد  كليــات  فــي  المتدربيــن  عــدد  إجمالــي  وصــل 

المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي فــي العــام 

الدراسي 2018/2017م نحو 191.6 ألف متدرب ومتدربة، 

يتلقــون تعليمهــم وتدريبهــم فــي 223 كليــًة ومعهــدًا فــي 

مختلــف مناطــق المملكــة. وبلــغ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة 

التدريــس فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي 

نحــو 11.3 ألــف عضــو، وبلــغ عــدد المتدربيــن ضمــن برامــج 

العامــة  المؤسســة  عليــه  تشــرف  الــذي  األهلــي  التدريــب 

ومتدربــة  متــدرب  ألــف   281 والمهنــي  التقنــي  للتدريــب 

فــي 897 وحــدة تعليميــة. وبلــغ عــدد الخريجيــن فــي العــام 

الدراســي 2018/2017م نحــو 36.5 ألــف خريــج وخريجــة.

التدريبيــة  برامجــه  فــي  العامــة  اإلدارة  معهــد  واســتمر 

الهادفــة لتحقيــق التنميــة اإلدارية وتلبيــة احتياجات العماء. 

ــي 2018/2017م، نفــذ المعهــد عــددًا  ففــي العــام التدريب

مــن الــدورات التدريبيــة العامــة والخاصــة ومركــز األعمــال 

والمؤتمــرات  واللقــاءات  والنــدوات  التطبيقيــة  والحلقــات 

فــي المركــز الرئيــس بالريــاض وفروعــه الرجاليــة والنســائية. 

األنشــطة  هــذه  فــي  المشــاركين  المتدربيــن  عــدد  وبلــغ 

الجنســين، منهــم  ألــف متــدرب ومشــارك مــن  نحــو 78.7 

ــة. وبلــغ عــدد الخريجيــن مــن البرامــج  نحــو 12.5 ألــف متدرب

اإلعداديــة المنفــذة 1,200 خريجــًا وخريجــة، حيــث بلــغ عــدد 

الخريجيــن مــن البرامــج اإلعداديــة العامــة نحــو 978 خريجــًا 

وخريجــة، ونحــو 222 خريجــًا وخريجــة مــن البرامــج اإلعداديــة 

الخاصــة. وبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــب فــي المعهــد 851 

عضــوًا، شــكلت نســبة الســعوديين منهــم نحــو 80.9 فــي 

المئــة مــن إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــب.
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الشؤون الصحية
2018م  لعــام  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  تشــير 

المملكــة  فــي  العاملــة  المستشــفيات  عــدد  ارتفــاع  إلــى 

لتبلــغ 492 مستشــفى بزيــادة قدرهــا 17 مستشــفى عــن 

ــوزارة الصحــة،  عــام 2017م، منهــا 284 مستشــفى تابعــة ل

و161  األخــرى،  الحكوميــة  للقطاعــات  مستشــفى  و47 

بلــغ  2018م،  عــام  وفــي  الخــاص.  للقطــاع  مستشــفى 

إجمالــي عــدد المراكــز الصحيــة 2,390 مركــزًا صحّيــًا، وبلــغ 

عــدد المجمعــات الطبيــة الخاصــة 2,930 مجمعــًا، ووصــل 

عــدد األطبــاء العامليــن فــي المملكــة بمــن فيهــم أطبــاء 

األســنان إلــى 102.8 ألــف طبيــب وطبيبــة، أي بمعــدل 3 

أطبــاء لــكل 1,000 نســمة. وبلــغ عــدد الممرضيــن العامليــن 

الفئــات  عــدد  وبلــغ  وممرضــة،  ممــرض  ألــف   184.7 نحــو 

الطبيــة  والمهــن  الصيادلــة  )يشــمل  المســاعدة  الطبيــة 

المســاعدة األخــرى( نحــو 337.1 ألفــًا.  وارتفــع إجمالــي عــدد 

األســّرة فــي مستشــفيات المملكــة ليبلــغ نحــو 74.8 ألــف 

ســرير، بمعــدل 2.24 ســرير لــكل 1000 نســمة. 

الخدمات االجتماعية
يهــدف الصنــدوق الخيــري االجتماعــي التابــع لــوزارة العمــل 

المملكــة،  فــي  الفقــر  إلــى معالجــة  والتنميــة االجتماعيــة 

األســر  برامــج  وتطويــر  العمــل،  مــن  المواطنيــن  وتمكيــن 

المنتجــة، واإلســهام فــي إيجــاد حاضنــات لألعمــال الصغيــرة، 

وتنميــة المشــاركة االجتماعيــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص 

علــى المســاهمة فــي اإلنمــاء االجتماعــي. وبلغــت مصاريــف 

نحــو  والمشــاريع  للبرامــج  االجتماعــي  الخيــري  الصنــدوق 

88.2 مليــون ريــال، ونحــو 8 مليــون ريــال للبرامــج المدعومــة 

وفــق مصــارف الــزكاة الشــرعية. و مــن أهــم اإلنجــازات التــي 

ــي: ــري االجتماعــي مــا يل ــدوق الخي حققهــا الصن

برامــج المنــح التعليميــة، حيــث تــم تخريــج 1,281 طالبــًا 	 

وطالبــًة فــي درجــة البكالوريــس، بإجمالــي مصروفــات 

ــًا وطالبــًة  44.2 مليــون ريــال، ومــا زال هنــاك 883 طالب

الصنــدوق  لدعــم  خاضعيــن  الدراســة  مقاعــد  علــى 

الخيــري.  

المنتجــة، 	  واألســر  الصغيــرة  المشــاريع  دعــم  برنامــج 

حيــث يعمــل الصنــدوق علــى متابعــة القــروض القائمــة 

بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات غيــر الربحيــة.

برنامــج تأهيــل النســاء مــن الفئــات المســتهدفة )ذوات 	 

االحتياجــات الخاصــة، والعائــات الفقيــرة، والمســجات 

الشــامل(،  التأهيــل  ومراكــز  االجتماعــي  الضمــان  فــي 

حيــث نتــج مــن هــذا البرنامــج تمكيــن 196 امــرأًة وتعزيــز 

بتكاليــف  المشــروع  هــذا  إنجــاز  وتــم  عملهــن،  فــرص 

بلغــت 1.4 مليــون ريــال.

برنامــج كفالــة تمويــل مركبــات النقــل الموجــه، حيــث 	 

لمســتفيدي  ســيارات  قــرض  كفالــة  البرنامــج  يقــدم 

برنامــج  فــي  تابعيهــم  أحــد  أو  االجتماعــي  الضمــان 

لتمليكهــم  االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  لــدى  مســارات 

ســيارات للعمــل عليهــا عبــر تطبيقــات األجهــزة الذكيــة. 

مركبــة   200 تمليــك  البرنامــج  هــذا  مخرجــات  ومــن 

مــن  وكفالتهــم  االجتماعــي  الضمــان  لمســتفيدي 

ــري االجتماعــي بتكلفــة بلغــت نحــو 16  الصنــدوق الخي

ريــال.  مليــون 

حساب المواطن
أقــرت الحكومــة برنامــج حســاب المواطــن فــي الربــع األخيــر 

ــة  ــه الدعــم الحكومــي وتلبي مــن عــام 2017م إلعــادة توجي

بأســلوب  الحكوميــة  المنافــع  مــن  المواطنيــن  احتياجــات 

آثــار اإلصاحــات  يضمــن تحقيــق كفــاءة عاليــة، و تخفيــف 

ــة، والعمــل علــى رفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي،  االقتصادي

وتوفيــر  االســتهاك  ترشــيد  تشــجيع  إلــى  باإلضافــة 

الدعــم  وتقديــم  المســتحقة،  لألســر  الازمــة  الحمايــة 

بشــكل نقــدي ومتغيــر حســب حجــم األســرة، حيــث تشــير 

العمــل  وزارة  مــن  الصــادرة  واالســتحقاق  األهليــة  نتائــج 

والتنميــة االجتماعيــة بنهايــة العــام 2018م إلــى أن إجمالــي 

المســتحقين مــع التابعيــن بلــغ حوالــي 14.3 مليون مســتحق 

بإجمالــي دعــم بلــغ 27.9 مليــار ريــال، حيــث حصــل 44.0 فــي 

المئــة منهــم علــى االســتحقاق الكامــل، و31.0 فــي المئــة 

علــى اســتحقاق جزئــي، و9.0 فــي المئــة علــى االســتحقاق 

ريــال(.  األدنــى )300 
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برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيــرة  المنشــآت  تمويــل  كفالــة  برنامــج  ســاهم 

مليــار   3.0 بنحــو  منشــأة   3,395 دعــم  فــي  والمتوســطة 

ريــال فــي عــام 2018م مقارنــًة بنحــو 1.8 مليــار ريــال وعــدد 

3,220 منشــأة فــي عــام 2017م. ومــن حيــث توزيــع الدعــم 

بحســب القطاعــات، بلــغ عــدد المنشــآت الخاضعــة لبرنامــج 

كفالــة فــي قطــاع التجــارة نحــو 1,261 منشــآة وبإجمالــي 

تمويــل بلــغ 1.7 مليــار ريــال، وفــي قطــاع التشــييد والبنــاء 

1,155 منشــأة بنحــو 1.6 مليــار ريــال، وفــي قطــاع الصناعــة 

قطــاع  وفــي  ريــال،  مليــون   534.4 بنحــو  منشــأة   275

الســياحة والترفيــه 211 منشــآة بنحــو 315.0 مليــون ريــال، 

وفــي قطــاع خدمــات المــال واألعمــال 242 منشــأة بنحــو 

االجتماعيــة  الخدمــات  وفــي قطــاع  ريــال،  مليــون   323.0

والشــخصية 186 منشــأة بنحــو 279.2 مليــون ريــال، وفــي 

ــرول وفروعهــا 9 منشــآت بنحــو 12.7  قطــاع المناجــم والبت

مليــون ريــال،  وفــي قطــاع الزراعــة والصيــد 11 منشــأة بنحــو 

12.6 مليــون ريــال، وفــي قطــاع الكهربــاء والغــاز والمــاء 9 

منشــآت بنحــو 6.4 مليــون ريــال.

اإلسكان
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  اإلســكان  وزارة  لــدور  اســتمرارًا 

علــى  الطلــب  وتمكيــن  العــرض  دعــم  مــن  اإلســتراتيجية 

الوحــدات الســكنية للمواطنيــن، أطلقــت الــوزارة عــدة برامــج 

الشــراكات  خــال  مــن  والعــام  الخــاص  القطاعيــن  لتحفيــز 

ــز القطــاع  ــع لتحفي اإلســتراتيجية، وتمويــل عــدد مــن المصان

الخــاص فــي مجــال تقنيــة البنــاء، وتقديــم الدعــم للمواطنيــن 

برنامــج  طريــق  عــن  الســكن  أجــرة  ســداد  فــي  المتعثريــن 

»دعــم إيجــار«، باإلضافــة إلــى تطويــر المؤشــرات اإلســكانية، 

القيمــة  ضريبــة  إلدارة  اإللكترونيــة  البوابــة  وإطــاق 

البنــاء  جــودة  لفحــص  خدمــات  عــدة  وإطــاق  المضافــة، 

بلــغ  2018م،  العــام  وبنهايــة  الجاهــزة.  والمبانــي  لألفــراد 

عــدد الوحــدات الســكنية الجاهــزة 16.0 ألــف وحــدة ســكنية، 

حيــث حظيــت منطقــة الريــاض بمــا نســبته 21.6 فــي المئــة، 

تلتهــا المنطقــة الشــرقية بنحــو 20.4 فــي المئــة، ثــم منطقة 

مكــة المكرمــة بنحــو 13.4 فــي المئــة مــن إجمالــي الوحــدات 

الســكنية الجاهــزة. وبلــغ إجمالــي الوحــدات الســكنية للبيــع 

علــى الخارطــة نحــو 104.5 ألــف وحــدة ســكنية، وحوالــي 

80.0 ألــف أرض ســكنية، ونحــو 100 ألــف وحــدة ســكنية عــن 

طريــق التمويــل الســكني المدعــوم، بتكلفــة إجماليــة ُتقــدر 

بنحــو 20.0 مليــار ريــال فــي عــام 2018م.

التقاعد والتأمينات االجتماعية
المدنــي  التقاعــد  نظــام  فــي  المشــتركين  عــدد  بلــغ 

2018م  عــام  نهايــة  فــي  للتقاعــد   العامــة  للمؤسســة 

حوالــي 1.17 مليــون مشــترك مقارنــة بنحــو 1.15 مليــون 

مشــترك فــي نهايــة العــام الســابق بارتفــاع نســبته 1.6 فــي 

المئــة. وانخفضــت المبالــغ المحصلــة )الحســميات والحصــص 

المناظــرة( مــن المشــتركين علــى رأس العمــل لتبلــغ 46.07 

مليــار ريــال مقابــل 46.09 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. 

المســتفيدين  علــى  المصروفــة  المبالــغ  إجمالــي  وبلــغ 

نحــو 73.7 مليــار ريــال بارتفــاع نســبته 8.6 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق، وارتفــع عــدد المتقاعديــن األحيــاء بنســبة 

وارتفــع  متقاعــد،  ألــف   645 نحــو  ليبلــغ  المئــة  فــي   6.2

عــدد المتقاعديــن المتوفيــن بنســبة 0.8 فــي المئــة ليبلــغ 

نحــو 231 ألــف متقاعــد، وانخفــض عــدد المســتفيدين مــن 

المتقاعديــن المتوفيــن بنســبة 2.4 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 

مســتفيد. ألــف   502

نظــام  فــي  المشــتركة  الخاصــة  المنشــآت  عــدد  وارتفــع 

للتأمينــات  العامــة  للمؤسســة  االجتماعيــة  التأمينــات 

االجتماعيــة بنســبة 0.3 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 453.8 ألف 

منشــأة، كذلــك ارتفــع عــدد المنشــآت الحكوميــة بنســبة 0.1 

فــي المئــة ليبلــغ 1,236 منشــأة. وارتفــع عــدد المشــتركين 

المشــمولين بنظــام التأمينــات االجتماعيــة فــي نهايــة عــام 

ــون  ــي 27.9 ملي ــغ حوال ــة ليبل 2018م بنســبة 3.1 فــي المئ

مشــترك مقارنــة بحوالــي 27.1 مليــون مشــترك فــي نهايــة 

رأس  علــى  المشــتركين  عــدد  وانخفــض  الســابق.  العــام 

العمــل بنســبة 10.7 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 8.85 مليــون 

مشــترك مقارنــة بحوالــي 9.91 مليــون مشــترك فــي نهايــة 

العــام الســابق.
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السكان
ُتشــير تقديــرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى بلــوغ ســكان 

مليــون   33.4 نحــو  2018م  عــام  منتصــف  فــي  المملكــة 

نســمة، بنمــو نســبته 2.5 فــي المئــة مقارنــًة بمنتصــف عــام 

2017م المقــدر بنحــو 32.6 مليــون نســمة، شــكل الســكان 

الســعوديون منهــم نحــو 62.2 فــي المئــة أي نحــو 20.7 

مليــون نســمة. ويتــوزع ســكان المملكــة حســب الجنــس بنــاًء 

ــة ذكــور، و42.4  ــرات إلــى 57.6 فــي المئ ــج التقدي علــى نتائ

الســكان  وشــّكل  الســكان،  جملــة  مــن  إنــاث  المئــة  فــي 

الســعوديون الذكــور مــا نســبته 50.9 فــي المئــة، واإلنــاث 

مــا نســبته 49.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الســعوديين، بينمــا 

شــكل الســكان الذكــور غيــر الســعوديين مــا نســبته 68.5 فــي 

المئــة، واإلنــاث غيــر الســعوديات مــا نســبته 31.5 فــي المئــة 

مــن إجمالــي غيــر الســعوديين )جــدول 8-2(.

عــام  منتصــف  فــي  المملكــة  ســكان  توزيــع  حيــث  ومــن 

احتلــت منطقــة مكــة  المناطــق اإلداريــة،  2018م حســب 

المكرمــة المرتبــة األولــى بنحــو 8.8 مليــون نســمة وبنســبة 

المرتبــة  فــي  الريــاض  منطقــة  تلتهــا  المئــة،  فــي   26.3

ــة،  الثانيــة بنحــو 8.4 مليــون نســمة وبنســبة 25.3 فــي المئ

والمنطقــة الشــرقية فــي المرتبــة الثالثــة بنحــو 5.0 مليــون 

نســمة وبنســبة 15.0 فــي المئــة.

القوى العاملة
الخدمــة  وزارة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  أحــدث  ُتشــير 

ــن فــي القطــاع الحكومــي  ــوغ عــدد العاملي ــى بل ــة إل المدني

نحــو  2018م  عــام  بنهايــة  ســعوديين(  وغيــر  )ســعوديين 

1.23 مليــون عامــل، وبلغــت نســبة الســعوديين العامليــن 

فــي  العامليــن  إجمالــي  إلــى  الحكومــي  القطــاع  فــي 

ــن  ــى العاملي ــة. وبالنســبة إل ــي 96.0 فــي المئ القطــاع حوال

الســعوديين فــي القطــاع الحكومــي، فقــد بلــغ عــدد الذكــور 

وبلــغ  عامــل،  ألــف   701.5 حوالــي  2018م  عــام  بنهايــة 

عــدد اإلنــاث حوالــي 477.4 ألــف عاملــة. أمــا العاملــون غيــر 

الســعوديين فــي القطــاع الحكومــي، فقــد بلــغ عــدد الذكــور 

نحــو 26.6 ألــف عامــل، وبلــغ عــدد اإلنــاث نحــو 23.1 ألــف 

.)8-2 )جــدول  عاملــة 

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

المناطق الرئيسة
20172018

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

السكان

10,404,86510,022,71120,427,57610,575,89510,192,73220,768,627سعوديون

8,341,5573,843,71312,185,2708,665,0613,979,97212,645,033غير سعوديين

18,746,42213,866,42432,612,84619,240,95614,172,70433,413,660اإلجمالي

---------254,511233,619488,130اإلجماليعدد المواليد

---------49,44130,09079,531اإلجماليعدد الوفيات

معدالت البطالة )%(

7.433.112.86.632.512.7سعوديون

0.73.30.90.64.41.0غير سعوديين

3.322.96.02.922.66.0اإلجمالي

موظفو القطاع الحكومي

707,599480,9831,188,582701,470477,3991,178,869سعوديون

27,14723,83850,98526,57723,14649,723غير سعوديين

734,746504,8211,239,567728,047500,5451,228,592اإلجمالي

موظفو القطاع الخاص

1,211,640562,0331,773,6731,161,574542,3991,703,973سعوديون

7,722,791205,4967,928,2876,681,256214,2586,895,514غير سعوديين

8,934,431767,5299,701,9607,842,830756,6578,599,487اإلجمالي

42,3126,80849,12040,1437,01347,156اإلجماليموظفو القطاع المصرفي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، مؤسسة النقد العربي السعودي.  
ماحظة: 1- المشتغلون من واقع السجات اإلدارية.       
2-  معدالت البطالة من واقع نتائج مسح القوى العاملة.       
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سوق العمل
والتنميــة  العمــل  وزارة  عــن  الصــادرة  األرقــام  تشــير 

االجتماعيــة إلــى بلــوغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص 

)ســعوديين وغيــر ســعوديين( بنهايــة عــام 2018م نحــو 6.0 

مليــون عامــل بانخفــاض عــن العــام الســابق نســبته 11.4 

فــي المئــة. وتبلــغ نســبة الســعوديين العامليــن فــي القطــاع 

الخــاص إلــى إجمالــي العامليــن فــي القطــاع حوالــي 19.8 

فــي المئــة.

وبالنســبة إلــى العامليــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص، 

مليــون   1.2 نحــو  2018م  عــام  بنهايــة  الذكــور  عــدد  بلــغ 

عامــل بانخفــاض نســبته 4.1 فــي المئــة عــن العــام الســابق، 

فــي حيــن بلــغ عــدد اإلنــاث الســعوديات حوالــي 0.6 مليــون 

عاملــة بانخفــاض نســبته 3.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

أمــا بالنســبة إلــى العامليــن غيــر الســعوديين، فقــد بلــغ عــدد 

عامــل  مليــون   6.7 حوالــي  2018م  عــام  بنهايــة  الذكــور 

بانخفــاض عــن العــام الســابق نســبته 13.5 فــي المئــة، وبلــغ 

عــدد اإلنــاث غيــر الســعوديات نحــو 0.2 مليــون عاملــة بارتفــاع 

نســبته 4.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق )جــدول 8-2(.

عــام  نهايــة  فــي  عمــل  عــن  الباحثيــن  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 

2018م حوالــي 267.2  ألــف مواطــن ومواطنــة، شــكلت 

نســبة اإلنــاث نحــو 85.7 فــي المئــة، وشــكلت نســبة الذكــور 

نحــو 14.3 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الباحثيــن. وحســب 

المناطــق اإلداريــة، تركــز غالبيــة الباحثيــن عــن العمــل فــي كل 

مــن منطقــة الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة والمنطقــة 

ــة و19.9  الشــرقية حيــث شــكلوا مــا نســبته 22.3 فــي المئ

ــي. ــى التوال ــة عل ــة و14.0 فــي المئ فــي المئ

البطالة
تشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

إلــى اســتقرار معــدل البطالــة فــي المملكــة عنــد 6.0 فــي 

2018م.  عــام  فــي  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

وبلغــت نســبة الســعوديين العاطليــن عــن العمــل 12.7 فــي 

وســجل  الســعودية.  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

مــن  المئــة  فــي   6.6 الذكــور  الســعوديين  بطالــة  معــدل 

بلغــت  بينمــا  الســعوديين،  للذكــور  العمــل  قــوى  إجمالــي 

 32.5 حوالــي  العمــل  عــن  العاطــات  الســعوديات  نســبة 

فــي المئــة مــن إجمالــي قــوة العمــل النســائية الســعودية. 

أمــا نســبة العاطليــن غيــر الســعوديين فقــد بلغــت نحــو 0.6 

فــي المئــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة غيــر الســعودية فــي 

المملكــة.

مؤسسات اإلقراض المتخصصة
تقديــم  فــي  المتخصصــة  اإلقــراض  مؤسســات  اســتمرت 

التنمويــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  تســهم  التــي  القــروض 

للمملكــة، حيــث بلــغ المنصــرف الفعلــي مــن قــروض هــذه 

المؤسســات فــي عــام 2018م نحــو 15.2 مليــار ريــال، مقارنة 

بنحــو 18.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، بانخفــاض نســبته 

17.5 فــي المئــة. وبلــغ حجــم تســديدات القــروض نحــو 20.7 

العــام  عــن  المئــة  فــي   2.3 نســبته  بانخفــاض  ريــال،  مليــار 

الســابق، وبلــغ رصيــد القــروض القائمــة فــي نهايــة العــام نحــو 

230.7 مليــار ريــال بانخفــاض نســبته 2.6 فــي المئــة عمــا كان  

عليــه فــي نهايــة العــام الســابق.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
بلغــت القــروض المعتمــدة التــي قدمهــا صنــدوق التنميــة 

الصناعيــة الســعودي فــي عــام 2018م نحــو 9.4 مليــار ريــال، 

بارتفــاع نســبته 26.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق، وبلــغ 

ــال بارتفــاع نســبته  ــار ري حجــم تســديد القــروض نحــو 4.7 ملي

10.1 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي القــروض 

ريــال،  مليــار   42.9 حوالــي  2018م  عــام  بنهايــة  القائمــة 

بارتفــاع نســبته 11.2 فــي المئــة عــن عــام 2017م.

صندوق التنمية العقارية
صنــدوق  قدمهــا  التــي  المعتمــدة  القــروض  حجــم  بلــغ 

التنميــة العقاريــة فــي عــام 2018م نحــو 3.0 مليــار ريــال، 

الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   47.0 نســبته  بانخفــاض 

وبلــغ حجــم تســديد القــروض نحــو 6.1 مليــار ريــال، بانخفــاض 

نســبته 1.1 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي 

القــروض القائمــة بنهايــة عــام 2018م نحــو 153.5 مليــار 

ريــال، بانخفــاض نســبته 2.4 فــي المئــة عــن عــام 2017م.  
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صندوق التنمية الزراعية
بلــغ حجــم القــروض المعتمــدة  التــي صرفهــا صنــدوق التنميــة 

الزراعيــة فــي عــام 2018م نحــو 419 مليــون ريــال، بانخفــاض 

نســبته 13.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ حجــم 

نســبته  بارتفــاع  ريــال،  مليــون   874 نحــو  القــروض  تســديد 

إجمالــي  ووصــل  الســابق.   العــام  عــن  المئــة  فــي   41.3

القــروض القائمــة بنهايــة عــام 2018م إلــى حوالــي 7.3 مليــار 

ريــال، بانخفــاض نســبته 5.8 فــي المئــة عــن عــن عــام 2017م.

بنك التنمية االجتماعية
بلــغ حجــم القــروض المعتمــدة مــن  بنــك التنميــة االجتماعيــة 

فــي عــام 2018م حوالــي 2.4 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 

50.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ حجــم تســديد 

القــروض نحــو 9.0 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 10.8 فــي 

القائمــة  القــروض  العــام الســابق. وبلــغ رصيــد  المئــة عــن 

حتــى نهايــة عــام 2018م نحــو 26.9 مليــار ريــال، بانخفــاض 

نســبته 19.0 فــي  المئــة عــن عــام 2017م.

صندوق الثروة السيادية
صندوق االستثمارات العامة

يهــدف برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامة للفتــرة 2018-

ــة  ــدوق فــي تســريع دفــع عجل ــز دور الصن ــى تعزي 2020م إل

اإليجابــي  التغيــر  وتحقيــق  الوطنــي،  االقتصــادي  التحــول 

االقتصــاد  تنميــة  فــي  الفّعــال  واإلســهام  المســتدام، 

المحلــي، وتوســيع محفظتــه مــن األصــول الدوليــة وذلــك 

كبــرى؛  مبــادرات  وإطــاق  إســتراتيجية  شــراكات  بتكويــن 

بمــا  العائــدات  وتعظيــم  عاليــة  بكفــاءة  أهدافــه  لتحقيــق 

 .2030 ينســجم مــع رؤيــة المملكــة 

ومــن أهــم إنجــازات الصنــدوق خــال عام 2018م اســتحواذه 

علــى نســبة 15 فــي المئــة فــي شــركة »أكــوا بــاور« التي تعد 

مــن الشــركات الرائــدة فــي أعمــال الميــاه والطاقــة الدوليــة، 

لمشــاريع  والمشــغلة  والمطــورة  المالكــة  الشــركة  وهــي 

الميــاه.  وتحليــة  الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد  ومحطــات 

الصناديــق«  »صنــدوق  شــركة  الصنــدوق  أســس  وكذلــك 

التــي تهــدف إلــى دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، 

بالكامــل  المملوكــة  الســعودية  الترفيــه  وشــركة مشــاريع 

للصنــدوق وهــي التــي وقعــت اتفاقيــة مــع شــركة إي إم 

ســي )AMC(  إلدارة دور الســينما التابعــة للشــركة. عــاوة 

علــى ذلــك، حصلــت الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل 

العقــاري علــى أول رخصــة إلعــادة التمويــل العقــاري فــي 

»أمــاال«  إطــاق مشــروع  عــن  الصنــدوق  وأعلــن  الخليــج. 

ومشــروع  األحمــر،  البحــر  ســاحل  علــى  الســياحية  الوجهــة 

محمــد  األميــر  محميــة  ضمــن  الديســة«  »وادي  تطويــر 

البيئيــة والطبيعيــة  المكونــات  للحفــاظ علــى  ابــن ســلمان 

الصنــدوق  اســتكمل  كذلــك  البيئيــة.  الســياحة  وتنشــيط 

تأســيس شــركة »البحــر األحمــر« فــي المجــال الســياحي علــى 

الشــاطئ الغربــي للمملكــة، وشــركة »القديــة« فــي المجــال 

مــع  عقــدًا  وقعــت  التــي  والرياضــي  والثقافــي  الســياحي 

إحــدى الشــركات الرائــدة عالميــًا وهــي شــركة ســيكس فاقز 

)Six Flags( فــي مجــال المنتزهــات الترفيهيــة. إضافــة إلــى 

اتفاقيــة اســتثمارية مــع شــركة »لوســيد  إبــرام  تــم  ذلــك، 

موتــورز« فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة، واالســتثمار مــع 

عــدد مــن المســتثمرين العالمييــن فــي شــركة »ماجــك ليــب« 

المتخصصــة فــي مجــال تطويــر تكنولوجيــا الواقــع المختلــط، 

ــة فــي  ــى نســبة 55 فــي المئ ــى االســتحواذ عل باإلضافــة إل

شــركة »أكورانفســت« إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 

الفندقــة.

برامج القروض المحلية واإلعانات
بلــغ  الماليــة،  وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  أحــدث  حســب 

إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برنامــج القــروض المحليــة 

ــال مســجًا انخفاضــًا  فــي عــام 2018م نحــو 438 مليــون ري

نســبته 19.4 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ المســدد 

مــن القــروض حوالــي 383 مليــون ريــال محققًا ارتفاعًا نســبته 

69.0 فــي المئــة مقارنــًة بعــام 2017م. وتــم اعتمــاد عشــرة 

قــروض فــي عــام 2018م، حيــث تــم اعتمــاد خمســة قــروض 

للمشــاريع التعليميــة، وأربعــة قــروض للمشــاريع الصحيــة، 

ــة والســياحية. وقــرض واحــد للمشــاريع الفندقي

المالــي  العــام  فــي  المصروفــة  اإلعانــات  مجمــوع  وبلــغ 

2018م حوالــي 3.2 مليــار ريــال، إذ بلغــت إعانــة األعــاف 

2.3 مليــار ريــال، وإعانــة حليــب األطفــال 338.7 مليــون ريــال، 

وإعانــة نــادي الفروســية 135 مليــون، وإعانــة مكتبــة الملــك 

عبــد العزيــز العامــة 72.8 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك 
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عبداللــه للحــوار بيــن أتبــاع األديــان والثقافــات 71.3 مليــون 

ريال،وإعانــة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي 42.8 

مليــون ريــال، وإعانــة أمانــة اللجنــة الماليــة 30 مليــون ريــال.

اإلصالحات االقتصادية والمالية وأهم 
القرارات 

اســتمرارًا للجهــود التــي تبذلهــا المملكــة فــي ســبيل رفــع 

األمثــل  االســتغال  وتحقيــق  االقتصــادي  األداء  كفــاءة 

للمــوارد المتاحــة، فقــد صــدر فــي عــام 2018م عــدد مــن 

المنظومــة  تطويــر  فــي  لاســتمرار  الهادفــة  القــرارات 

أبرزهــا: يلــي  وفيمــا  للمملكــة،  االقتصاديــة 

الموافقة على اإلستراتيجية الوطنية للمياه.	 

أمــوال 	  لتخصيــص  الازمــة  الضوابــط  علــى  الموافقــة 

وارث  لهــم  وليــس  توفــوا  ومــن  األبويــن،  مجهولــي 

لمصلحــة  بشــيء،  شــأنها  فــي  يوصــوا  ولــم  شــرعي، 

األيتــام. لرعايــة  الخيريــة  المؤسســة 

إنشــاء وكالــة فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 	 

القطــاع  فــي  الســعوديين  توظيــف  بشــؤون  ُتعنــى 

الخــاص، وتتولــى هــذه الوكالــة االختصاصات والمهمات 

المنوطــة بهيئــة توليــد الوظائــف ومكافحــة البطالــة 

الملغــاة.

الطاقــة 	  لبرنامــج  الوطنيــة  السياســة  علــى  الموافقــة 

الذريــة فــي المملكــة.

لكفــاءة 	  الســعودي  المركــز  تنظيــم  علــى  الموافقــة 

الطاقــة.

الموافقــة علــى مذكــرة تفاهــم إلنشــاء ســوق عربيــة 	 

للكهربــاء. مشــتركة 

ــة الســعودية 	  ــى انضمــام المملكــة العربي الموافقــة عل

إلــى االتفاقيــة الجمركيــة بشــأن النقــل الدولــي للبضائــع 

بموجــب بطاقــات النقــل البــري الدولــي )اتفاقيــة النقــل 

البــري الدولــي 1975م(.

وخطــة 	  الغذائــي  األمــن  إســتراتيجية  علــى  الموافقــة 

تنفيذهــا.

الموافقة على اإلستراتيجية الوطنية للبيئة.	 

الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش.	 

الموافقــة علــى تشــكيل مجلــس إدارة مركز المعلومات 	 

ــي العهــد  الوطنــي برئاســة صاحــب الســمو الملكــي ول

نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء.

للملكيــة 	  الســعودية  الهيئــة  تنظيــم  علــى  الموافقــة 

الفكريــة.

اإليــرادات غيــر 	  تنميــة  الموافقــة علــى تحويــل وحــدة 

اإليــرادات  تنميــة  »مركــز  باســم  مركــز  إلــى  النفطيــة 

غيــر النفطيــة«، والموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة 

للمركــز.

اإلنفــاق 	  ترشــيد  مكتــب  تحويــل  علــى  الموافقــة 

الرأســمالي والتشــغيلي إلــى مركــز باســم »مركــز تحقيق 

كفــاءة اإلنفــاق«، والموافقــة علــى الترتيبات التنظيمية 

للمركــز.

الموافقــة علــى تحويــل »مصلحــة أمــاك الدولــة« إلــى 	 

ــة«  ــة العامــة لعقــارات الدول ــة عامــة باســم »الهيئ هيئ

وعلــى الترتيبــات التنظيميــة لهــا.

الموافقة على تعديل نظام مكافحة الرشوة.	 

الموافقــة علــى أن تتحمــل الدولة الغرامات المســتحقة 	 

ثبــت أن تأخــر تجديــد إقامــة  علــى صاحــب العمــل إذا 

العامــل كان بســبب تأخــر الدولــة فــي صــرف مســتحقات 

المشــروع  فــي  يعمــل  العامــل  وكان  العمــل  صاحــب 

ــذي تأخــر صــرف مســتحقاته.  نفســه ال

الضمــان 	  لمســتفيدي  ُيصــرف  أن  علــى  الموافقــة 

االجتماعــي تكلفــة االســتهاك الرشــيد للميــاه، ويكــون 

ــع لصــرف دعــم  الصــرف شــهرّيًا وبحســب اإلجــراء المتب

الكهربــاء. فواتيــر 
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الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية

ارتفاعــًا  العالميــة  األســواق  فــي  النفــط  أســعار  شــهدت 

بنســبة 34.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ليصــل متوســط 

إلــى 70.59 دوالر للبرميــل  النفــط العربــي الخفيــف  ســعر 

 52.59 بحوالــي  مقارنــة  أوبــك،  منظمــة  بيانــات  حســب 

االرتفــاع  هــذا  ويعــود  2017م.  عــام  فــي  للبرميــل  دوالر 

إلــى تحســن الطلــب العالمــي علــى النفــط، كمــا شــهد إنتــاج 

المملكــة مــن النفــط الخــام ارتفاعــًا بنســبة 3.6 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م ليبلــغ نحــو 3,765.1 مليــون برميــل ســنوّيًا، 

وبمتوســط يومــي بلــغ 10.32 مليــون برميــل.

الطلب العالمي على النفط
حســب تقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة الصــادرة فــي مارس 

علــى  العالمــي  الطلــب  إجمالــي  ارتفــع متوســط  2019م، 

النفــط بنســبة 1.1 فــي المئــة ليبلــغ 99.20 مليــون برميــل 

يومّيــًا فــي عــام 2018م، مقارنــة بنحــو 98.10 مليــون برميــل 

يومّيــًا فــي عــام 2017م )جــدول 3-1 ورســم بيانــي 1-3(. 

ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة متوســط الطلــب مــن خــارج 

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

  )مليون برميل يوميًا( 

201620172018
التغير ٪

20172018

24.9025.1025.500.81.6دول أمريكا الشمالية

14.0014.3014.302.10.0دول أوروبا الغربية

2.5-8.108.107.900.0دول منطقة المحيط الهادي

47.0047.5047.701.10.4دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج المنظمة :

4.504.504.700.04.4دول االتحاد السوفيتي )سابقًا(

12.0012.6013.005.03.2الصين

0.700.700.800.014.3دول أوروبا الشرقية

1.5-6.406.506.401.6دول أمريكا الجنوبية

13.1013.5013.903.13.0دول آسيا األخرى

1.2-8.508.508.400.0دول الشرق األوسط

4.304.304.300.00.0دول أفريقيا

49.5050.6051.502.21.8إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

96.5098.1099.201.71.1إجمالي الطلب العالمي

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.     
 المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية مارس 2019م.     

رسم بياني رقم 3-1: متوسط الطلب العالمي على النفط
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 1.8 بنســبة  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  دول منظمــة 

فــي المئــة ليبلــغ 51.50 مليــون برميــل يومّيــًا، مقارنــة بنحــو 

50.60 مليــون برميــل يومّيــًا فــي عــام 2017م. كذلــك ارتفــع 

متوســط الطلــب مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 

والتنميــة بنســبة 0.4 فــي المئــة ليبلــغ 47.70 مليــون برميــل 

ــًا. يومّي

خــارج  للــدول  النفــط  علــى  الطلــب  فــي  الزيــادة  وجــاءت 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي كلٍّ مــن دول 

ــا الشــرقية بنســبة 14.3 فــي المئــة ليبلــغ 0.8 مليــون  أوروب

ــًا، ومــن دول االتحــاد الســوفيتي ســابقًا بنســبة  برميــل يومّي

ومــن  يومّيــًا،  برميــل  مليــون   4.70 ليبلــغ  المئــة  فــي   4.4

الصيــن بنســبة 3.2 فــي المئــة ليبلــغ 13.0 مليــون برميــل 

يومّيــًا، ومــن دول آســيا األخــرى بنســبة 3.0 فــي المئــة ليبلــغ 

ــًا، واســتقر الطلــب فــي كلٍّ مــن  13.90 مليــون برميــل يومّي

فقــد  المقابــل  وفــي  أفريقيــا.  ودول  الغربيــة  أوروبــا  دول 

انخفــض الطلــب فــي كلٍّ مــن دول منطقــة المحيــط الهــادي 

بنســبة 2.5 فــي المئــة ليبلــغ 7.90 مليــون برميــل يومّيــًا، 

وفــي دول أمريــكا الجنوبيــة بنســبة 1.5 فــي المئــة ليبلــغ 

األوســط  الشــرق  يومّيــًا، وفــي دول  برميــل  6.40 مليــون 

بنســبة 1.2 فــي المئــة ليبلــغ 8.40 مليــون برميــل يومّيــًا.

اإلنتاج العالمي من النفط
ُتشــير تقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة الصــادرة فــي مــارس 

2019م إلــى نمــو متوســط اإلنتــاج العالمــي مــن النفــط فــي 

عــام 2018م بنســبة 2.8 فــي المئــة ليبلــغ 100.10 مليــون 

يومّيــًا  برميــل  مليــون  بنحــو 97.40  يومّيــًا، مقارنــة  برميــل 

متوســط  ســجل  حيــث   ،)2-3 )جــدول  2017م  عــام  فــي 

 16.7 بنســبه  ارتفاعــًا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  إنتــاج 

فــي المئــة مقارنــة بارتفــاع بنســبة 5.9 فــي المئــة فــي عــام 

التعــاون  منظمــة  دول  إنتــاج  متوســط  وســجل  2017م، 

المئــة  فــي   10.1 نســبته  ارتفاعــًا  والتنميــة  االقتصــادي 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.3 فــي المئــة فــي عــام 2017م، 

كمــا ســجل متوســط إنتــاج المملكــة المتحــدة ارتفاعــًا نســبته 

8.9 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.9 فــي المئــة فــي 

ــدا ارتفاعــًا نســبته  ــاج كن عــام 2017م، و ســجل متوســط إنت

7.9 فــي المئــة مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.8 فــي المئــة فــي 

عــام 2017م. مــن جهــة أخــر ســجل متوســط إنتــاج المكســيك 

انخفاضــًا بنســبة 6.7 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 

9.7 فــي المئــة فــي عــام 2017م، وســجل متوســط إنتــاج 

النرويــج انخفاضــًا بنســبة 6.1 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض 

نســبته 1.0 فــي المئــة فــي العــام الســابق، كمــا ســجل إنتــاج 

الصيــن انخفاضــًا بنســبة 0.8 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض 

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

  )مليون برميل يوميًا( 

201620172018
التغير ٪

20172018

0.3-5.2-39.5937.5237.42دول منظمة األوبك

23.4224.2026.653.310.1دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

المنتجون من خارج األوبك

14.2414.3014.560.41.8دول االتحاد السوفيتي )سابقًا(

12.5313.2715.485.916.7الواليات المتحدة األمريكية

0.8-2.8-3.983.873.84الصين

4.474.825.207.87.9كندا

6.7-9.7-2.472.232.08المكسيك

1.98.9-1.031.011.10المملكة المتحدة

6.1-1.0-1.991.971.85النرويج

2.612.742.745.00.0البرازيل

96.9697.40100.100.52.8مجموع اإلنتاج العالمي

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.     
المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية، مارس 2019م.     
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نســبته 2.8 فــي المئــة فــي العــام الســابق، وســجلت دول 

منظمــة األوبــك انخفاضــًا نســبته 0.3 فــي المئــة مقارنــة 

بانخفــاض نســبته 5.2 فــي المئــة فــي عــام 2017م )رســم 

بيانــي 2-3(.

األسعار العالمية للنفط
ارتفــع متوســط أســعار النفــط العالميــة فــي عــام 2018م، 

نحــو  الخفيــف  العربــي  النفــط  ســعر  متوســط  بلــغ  حيــث 

البالــغ  ســعره  بمتوســط  مقارنــة  للبرميــل،  دوالر   70.59

52.59 دوالر للبرميــل فــي عــام 2017م، بارتفــاع مقــداره 

18.00 دوالر للبرميــل أو مــا نســبته 34.2 فــي المئــة )جــدول 

عــام  فــي  أوبــك  ســلة  نفــط  ســعر  متوســط  3-3(.وبلــغ 

بارتفــاع نســبته 33.1  للبرميــل  نحــو 69.78 دوالر  2018م 

فــي المئــة، مقارنــة بنحــو 52.43 دوالر للبرميــل فــي عــام 

ــت(  2017م. وارتفــع متوســط ســعر نفــط بحــر الشــمال )برن

بنســبة 31.5 فــي المئــة، وذلــك مــن 54.17 دوالر للبرميــل 

جدول رقم 3-3: األسعار الفورية لبعض أنواع النفط )متوسط الفترة(    

 )دوالر أمريكي/ برميل(

نفط غرب تكساسنفط بحر الشمال )برنت(سلة أوبكالنفط العربي الخفيفالعام

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

201870.5969.7871.2265.16

 المصدر: منظمة أوبك.    

  رسم بياني رقم 3-2: متوسط إنتاج العالم من النفط الخام
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إجمالــي انتاج االوبك إجمالــي إنتــاج دول منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية إجمالــي االنتاج العالمي
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فــي عــام 2017م ليصــل إلــى 71.22 دوالر للبرميــل فــي 

عــام 2018م. وســجل متوســط ســعر نفــط غــرب تكســاس 

ارتفاعــًا نســبته 28.2 فــي المئــة ليبلــغ 65.16 دوالر للبرميــل 

فــي عــام 2018م، مقارنــة بنحــو 50.82 دوالر للبرميــل فــي 

عــام 2017م )رســم بيانــي 3-3(.

األسعار الحقيقية للنفط
شــهد عــام 2018م ارتفاعــًا فــي األســعار الحقيقيــة للنفــط 

الســعر  متوســط  ارتفــع  حيــث  2005م(،  األســاس  )ســنة 

الحقيقــي للنفــط العربــي الخفيــف بنســبة 27.7 فــي المئــة 

دوالر   48.46 بنحــو  مقارنــة  للبرميــل،  دوالر   61.89 ليبلــغ 

للبرميــل فــي عــام 2017م )جــدول 4-3(. 

كمــا ارتفــع متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال 

)برنــت( بنســبة 25.1 فــي المئــة ليبلــغ 62.44 دوالر للبرميــل 

فــي عــام 2018م، مقارنــة بنحــو 49.92 دوالر للبرميــل فــي 

لنفــط  الحقيقــي  الســعر  الســابق. وارتفــع متوســط  العــام 

ليبلــغ 61.18 دوالر  المئــة  بنســبة 26.6 فــي  أوبــك  ســلة 

العــام  فــي  للبرميــل  بنحــو 48.31 دوالر  للبرميــل، مقارنــة 

الســابق )رســم بيانــي 3 - 4(.

 رسم بياني رقم 3-3: متوسط األسعار الفورية للنفط
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جدول رقم 3-4: األسعار االسمية والحقيقية للنفط )سنة األساس عام 2005م(    

      )دوالر أمريكي/ برميل(

األسعار الحقيقية للنفط*األسعار االسمية للنفط

سلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفسلة أوبكبحر الشمال )برنت(العربي الخفيفالعام 

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

2011107.82111.36107.4688.7991.788.5

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

201752.5954.1752.4348.4649.9248.31

201870.5971.2269.7861.8962.4461.18

* تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس عام 2005م.      
 المصدر: منظمة أوبك.    
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2018م  للنفــط فــي عــام  الحقيقيــة  وياحــظ أن األســعار 

أقــل مــن األســعار الحقيقيــة للنفــط فــي عــام 1980م، علــى 

الرغــم مــن أن األســعار االســمية لعــام 2018م أعلــى مــن 

األســعار االســمية لعــام 1980م. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ 

متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال)برنت( نحــو 

62.44 دوالر للبرميــل فــي عــام 2018م، أي أقــل بحوالــي 

ــغ  ــل مــن ســعره فــي عــام 1980م البال 20.62 دوالر للبرمي

نحــو 83.1 دوالر للبرميــل. فــي المقابــل بلــغ الســعر االســمي 

2018م نحــو 71.22 دوالر  لنفــط بحــر الشــمال فــي عــام 

للبرميــل، أي أعلــى ممــا كان عليــه فــي عــام 1980م بحوالــي 

33.33 دوالر للبرميــل الــذي بلــغ نحــو 37.89 دوالر للبرميــل.

احتياطي المملكة من النفط الخام والغاز 
الطبيعي 

ســجل احتياطــي المملكــة الثابــت وجــوده مــن النفــط الخــام 

فــي نهايــة عــام 2018م ارتفاعــًا بنســبة 0.28 فــي المئــة 

ليبلــغ 267.02 مليــار برميــل، مقارنــة بالعــام الســابق الــذي 

المملكــة  احتياطــي  وارتفــع  برميــل.  مليــار   266.26 بلــغ 

الثابــت وجــوده مــن الغــاز الطبيعــي بنســبة 4.21 فــي المئــة 

ليبلــغ فــي نهايــة عــام 2018م نحــو 320.45 تريليــون قــدم 

قــدم  تريليــون   307.49 بنحــو  مقارنــة  قياســي،  مكعــب 

 رسم بياني رقم 3-4: األسعار الحقيقية للنفط )سنة األساس =2005م(
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مكعــب قياســي فــي نهايــة عــام 2017م.

إنتاج المملكة من النفط الخام
ارتفــع إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام فــي عــام 2018م 

بنســبة 3.6 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 3,765.1 مليــون برميــل 

عــام  فــي  برميــل  مليــون   3,635.3 بنحــو  مقارنــة  ســنوّيًا، 

2017م. وبذلــك بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة اليومــي لعــام 

2018م نحــو 10.32 مليــون برميــل يومّيــًا )جــدول 3 – 5(.

اإلنتاج واالستهالك المحلي من المنتجات 
المكررة

انخفــض إنتــاج المملكــة من المنتجــات المكررة لعام 2018م 

برميــل،  مليــون   1,028.30 ليبلــغ  المئــة  فــي   2.0 بنســبة 

مقارنــة بنحــو 1,048.89 مليــون برميــل فــي عــام 2017م. 

وبذلــك بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة اليومــي مــن المنتجــات 

.)6–3 ــًا )جــدول  المكــررة نحــو 2.81 مليــون برميــل يومّي

انخفــاض  إلــى  المكــررة  المنتجــات  إنتــاج  انخفــاض  ويعــزى 

إنتــاج الديــزل بنســبة 0.6 فــي المئــة، حيــث يمثــل نحــو 38.1 

فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض 

ــة، حيــث يمثــل  ــاج وقــود الســيارات بنســبة 2.2 فــي المئ إنت

جدول رقم 3-5: إنتاج المملكة من النفط الخام      

)مليون برميل(

2015201620172018
التغير ٪

20172018

5.03.6-3,720.33,828.43,635.33,765.1إجمالي اإلنتاج

4.83.6-10.1910.469.9610.32المتوسط اليومي

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.      
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نحــو 19.4 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، 

ــاج زيــت الوقــود بنســبة 2.3 فــي المئــة حيــث  وانخفــاض إنت

يمثــل نحــو 16.2 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات 

المئــة  فــي   19.1 بنســبة  نافثــا  إنتــاج  وانخفــاض  المكــررة، 

حيــث يمثــل نحــو 5.8 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، وانخفــاض 

إنتــاج اإلســفلت بنســبة 16.3 فــي المئــة، الــذي يمثــل نحــو 

1.4 فــي المئــة مــن اإلجمالــي. وفــي المقابــل، ارتفــع إنتــاج 

وقــود الطائــرات بنســبة 5.8 فــي المئــة، الــذي يمثــل نحــو 

9.3 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، كمــا 

ارتفــع إنتــاج غــاز البتــرول المســال بنســبة 9.7 فــي المئــة، 

ويمثــل نحــو 1.7 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات 

المكــررة.

المنتجــات  مــن  المحلــي  االســتهاك  إجمالــي  وســجل 

المكــررة والزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي فــي عــام 2018م 

إلــى 1,562.28  ليصــل  المئــة  فــي  بنســبة 2.96  انخفاضــًا 

مليــون برميــل ســنوّيًا )4.28 مليــون برميــل يومّيــًا( مقارنــة 

بنحــو 1,609.94مليــون برميــل ســنوّيًا )4.41 مليــون برميــل 

.)7–3 )جــدول  2017م  عــام  يومّيــًا( 

العــام،  النســبي مــن االســتهاك  النصيــب  إلــى  وبالنســبة 

فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز الطبيعــي 42.3 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االســتهاك العــام، واســتهاك الديــزل 13.3 

فــي المئــة، واســتهاك وقــود الســيارات 14.1 فــي المئــة، 

واســتهاك  المئــة،  فــي   12.7 الوقــود  زيــت  واســتهاك 

الزيــت الخــام 10.9 فــي المئــة. أمــا النصيــب النســبي مــن 

اســتهاك صناعــة النفــط، فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز 

الطبيعــي 67.9 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، واســتهاك غــاز 

الوقــود نحــو 18.1 فــي المئــة، واســتهاك الديــزل نحــو 4.1 

ــة. ــة، واســتهاك زيــت الوقــود 3.7 فــي المئ فــي المئ

صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات 
المكررة

بلــغ إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط )تشــمل الخــام 

برميــل  مليــون   3,410.10 نحــو  2018م  لعــام  والمكــرر( 

حيــث  يومّيــًا.  برميــل  مليــون   9.34 بمعــدل  أي  ســنوّيًا، 

عــام  فــي  الخــام  النفــط  مــن  المملكــة  صــادرات  ارتفعــت 

2018م بنســبة 5.8 فــي المئــة، لتبلــغ حوالــي 2,690.61 

مليــون   2,543.44 بنحــو  مقارنــة  ســنوّيًا  برميــل  مليــون 

برميــل فــي عــام 2017م. كمــا ارتفعــت صــادرات المملكــة 

مــن المنتجــات المكــررة فــي عــام 2018م بنســبة 9.4 فــي 

المئــة لتبلــغ 719.49 مليــون برميــل ســنوّيًا أي بمعــدل 1.97 

ــة بنحــو 657.97 مليــون برميــل  ــًا، مقارن مليــون برميــل يومّي

.)8–3 )جــدول  2017م  عــام  فــي 

واســتحوذت منطقــة آســيا والشــرق األقصــى علــى أغلــب 

صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة 

فــي عــام 2018م )رســم بيانــي 3 – 5(، حيــث بلــغ نصيبهــا 

جدول رقم 3-6: إنتاج المملكة من المنتجات المكررة        

)مليون برميل(

20142015201620172018المنتج
التغير ٪

20172018

0.39.7-16.1716.7615.6115.5517.06غاز البترول المسال

2.2-160.94179.90202.35203.56199.050.6وقود السيارات )بنزين(

19.1-2.0-70.2768.7775.7774.2860.10نافثا

77.3276.9589.5090.5495.801.25.8وقود طائرات )كيروسين(

0.6-274.84351.47384.62393.93391.552.4ديزل

2.3-175.68163.16168.31170.13166.201.1زيت وقود

16.3-7.9-20.0621.6018.2516.8114.07اإلسفلت

8.5726.8279.8584.0884.455.30.4فحم الكوك

2.0-803.84905.431,034.261,048.891,028.301.4المجموع

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.       
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جدول رقم 3-7: االستهالك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي                            

  )مليون برميل(

20142015201620172018المنتج

أ( االستهالك العام

11.4812.6013.4012.8713.23غاز البترول المسال

190.71203.98203.37208.00194.49وقود السيارات )بنزين(

27.2831.3732.0536.1437.88وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

261.22276.07248.54207.91182.75الديزل

125.86140.43166.07180.29173.96زيت الوقود

202.36209.42182.41167.37149.74الزيت الخام

28.5929.1219.1420.3620.73اإلسفلت

1.921.681.481.341.51زيوت التشحيم

504.09506.07557.44573.78581.36الغاز الطبيعي

1.8111.198.92------نافثا

10.4810.16---------ريفورمات

1,353.511,410.721,425.721,429.731,374.72المجموع الفرعي

ب( استهالك صناعة النفط

3.713.524.584.393.91غاز البترول المسال

14.675.206.126.616.98زيت الوقود

13.728.048.037.687.71ديزل

20.5631.8034.3334.4033.98غاز الوقود

0.100.050.040.010.00الزيت الخام

108.89121.28106.02121.48127.31الغاز الطبيعي

2.015.605.465.647.66أخرى

163.65175.49164.58180.21187.56المجموع الفرعي

1,517.161,586.201,590.301,609.941,562.28المجموع الكلي

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.     

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

)مليون برميل(

النصيب المئوي لعام 2016201720182018

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى

430.780.53366.262.66372.4316.6613.82.3أمريكا الشمالية

---25.720.691.0---26.132.7226.01أمريكا الجنوبية

318.7382.13283.7698.39317.28150.9011.821.0أوروبا الغربية

99.88108.5756.60182.5797.40337.023.646.8الشرق األوسط

56.0587.3659.78125.2959.8083.702.211.6أفريقيا

1,792.89268.631,747.99249.061,815.64129.0567.517.9آسيا والشرق األقصى

2.341.470.10.2---3.03---7.13اوقيانوسيا

2,731.59549.952,543.44657.972,690.61719.49100.0100.0المجموع

المصدر: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.        
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مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام 67.5 فــي 

المئــة، و17.9 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة 

دول  الترتيــب  حيــث  مــن  يليهــا  المكــررة،  المنتجــات  مــن 

أمريــكا الشــمالية التــي بلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي صــادرات 

 2.3 ونحــو  المئــة  فــي   13.8 الخــام  النفــط  مــن  المملكــة 

فــي المئــة مــن المنتجــات المكــررة، ثــم دول أوروبــا الغربيــة 

التــي حصلــت علــى مــا نســبته 11.8 فــي المئــة مــن إجمالــي 

صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام، ونحــو 21.0 فــي المئــة 

مــن المنتجــات المكــررة، أمــا دول الشــرق األوســط فقــد بلــغ 

نصيبهــا 3.6 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن 

النفــط الخــام، ونحــو 46.8 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة مــن المنتجــات المكــررة، وبلــغ نصيــب دول أفريقيــا 

2.2 فــي المئــة مــن النفــط الخــام، ونحــو 11.6 فــي المئــة 

مــن المنتجــات المكــررة.

صناعة البتروكيماويات في المملكة
األساســية  للصناعــات  الســعودية  الشــركة  إنتــاج  ارتفــع 

)ســابك( مــن مصانعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   6.0 بنســبة  2018م  عــام  خــال 

مليــون   64 بنحــو  مقارنــة  ســنوّيًا،  متــري  طــن  مليــون   68

طــن متــري خــال عــام 2017م. ويعــود ذلــك إلــى تحســن 

موثوقيــة األداء لمصانــع الشــركة وانخفــاض معــدل أعمــال 

الصيانــة الدوريــة. وعليــه فقــد ارتفعــت صــادرات منتجــات 

المملكــة  فــي  واإلنتاجيــة  التصنيعيــة  )ســابك(  شــركات 

2018م. خــال  المئــة  فــي   13.0 بنســبة 

الثروة المعدنية
األنشــطة  علــى  المعدنيــة  للثــروة  الــوزارة  وكالــة  ُتشــرف 

تشــجيع  علــى  تعمــل  حيــث  المملكــة،  فــي  التعدينيــة 

الخدمــات  وتقديــم  التعديــن  مجــال  فــي  االســتثمار 

الرخــص  وإصــدار  النشــاط،  هــذا  لدعــم  واالستشــارات 

المعمــول  للوائــح واألنظمــة  التعدينيــة وفقــًا  والصكــوك 

بهــا. وقــد وصــل إجمالــي عــدد الرخــص التعدينيــة بنهايــة عــام 

2018م إلــى 2,045 رخصــة، حيــث بلــغ عــدد رخــص الكشــف 

545 رخصــة التــي تخــول حاملهــا القيــام بإجــراء الدراســات 

التفصيليــة عــن الخامــات المعدنيــة المطلوبــة فــي رخــص 

69 رخصــة  الكشــف، وبلــغ عــدد رخــص المناجــم الصغيــرة 

لمختلــف خامــات المعــادن الصناعيــة مثــل رمــل الســليكيا، 

والبازلــت  والطيــن،  الجيــري،  والحجــر  والملــح،  والجبــس، 

الفتاتــي )بــوزالن(، والرخــام للصناعــة، والحديــد المنخفــض 

والفلدســبار،  والدولوميــت،  اإلســمنت(،  )لصناعــة  النســبة 

ورمــل الســيليكا، والبارايــت، والحجــر الرملــي، والبيريايــت، 

والبيروفيايــت. وبلــغ عــدد رخــص التعديــن ومحاجــر المــواد 

الفلزيــة  المعدنيــة  الخامــات  لمختلــف  رخصــة   94 الخــام 

مثــل الذهــب، والنحــاس، والزنــك، والحديــد، والفوســفات، 

والمعــادن المصاحبــة، واألحجــار الكريمــة، مثــل البريــدوت، 

وبلــغ عــدد رخــص محاجــر مــواد البنــاء 1,342 رخصــة يتــم مــن 

ــل الرمــل  ــاء مث خالهــا اســتغال مختلــف خامــات مــواد البن

رسم بياني رقم 3-5: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2018م  

%2.3

اوقيانوســيا            آســيا والشــرق األقصى           أفريقيا              الشــرق األوســط               أوروبا الغربية            أمريكا الجنوبية              أمريكا الشــمالية
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الزينــة وغيرهــا. الكســارات وأحجــار  ومــواد 

وبالنســبة إلــى إنتــاج الذهــب والفضــة والمعــادن المصاحبــة 

لهــا فــي عــام 2018م مــن مواقــع الرخــص التعدينيــة فــي 

مناجــم مهــد الذهــب، والصخيبــرات والحجــار وبلغــة واألمــار، 

 5,760 والفضــة  كجــم   12,905 الذهــب  إنتــاج  بلــغ  فقــد 

كجــم. ويبيــن جــدول 3-9 إنتــاج مناجــم الذهــب والمعــادن 

2013-2018م.  الفتــرة  خــال  المملكــة  فــي  المصاحبــة 

وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع إنتــاج المملكــة مــن مركــزات 

النحــاس والزنــك خــال عــام 2018 بنســبة 250.9 فــي المئــة 

و 92.6 فــي المئــة علــى التوالــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالخامــات المعدنيــة األخــرى، فقــد قــدر 

مجمــوع الكميــات المســتخرجة مــن الخامــات المعدنيــة فــي 

عــام 2018م مــا يزيــد عــن 516 مليــون طــن مــن مختلــف 

الخامــات المعدنيــة مثــل الحجــر الجيــري، ورمــل الســيليكا، 

والملــح، والطيــن، والفلدســبار، والرخــام لألغــراض الصناعيــة، 

الرخــام،  وكتــل  والجبــس،  والكاوليــن،  الحديــدي،  والرمــل 

والبوكســايت،  والفوســفات،  الجيــري،  والحجــر  والجرانيــت، 

ومــواد الكســارات والرمــل العــادي المســتخدم فــي أعمــال 

ــاء. ويوضــح جــدول 3-10 اســتغال المملكــة  التشــييد والبن

مــن مختلــف الخامات المعدنية خال الفتــرة 2014-2018م.

والصناعــة  الطاقــة  وزارة  أصــدرت  الصناعــة،  مجــال  وفــي 

صناعيــة  تراخيــص  2018م  عــام  فــي  المعدنيــة  والثــروة 

األنشــطة  مختلــف  فــي  جديــدًا  مصنعــًا   419 إلنشــاء 

الصناعيــة وبإجمالــي تمويــل بلــغ نحــو 14.3 مليــار ريــال توفــر 

وعامــل.  موظــف  ألــف   24.4 عــن  يزيــد  لمــا  عمــل  فــرص 

حســب  التراخيــص  الجديــدة  المشــاريع  تصنيــف  ويظهــر 

ــي تمويلهــا لعــام 2018م، فقــد  نشــاطها الصناعــي وإجمال

تــم إصــدار حوالــي 67 ترخيصــًا لصناعــة المعــادن المشــكلة 

نحــو  بلــغ  تمويــل  بإجمالــي  والمعــدات(  اآلالت  )باســتثناء 

948.0 مليــون ريــال، وصــدر 65 ترخيصــًا لصناعــة المنتجــات 

ريــال. بلــغ نحــو 1.8 مليــار  الغذائيــة بإجمالــي تمويــل 

القائمــة  للمصانــع  التراكمــي  اإلجمالــي  العــدد  وارتفــع 

بالمملكــة المرخصــة مــن وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة 

 8,442 إلــى  ليصــل  2018م  عــام  نهايــة  فــي  المعدنيــة 

مصنعــًا منتجــًا، توظــف نحــو 615.7 ألــف موظــف وعامــل.

وفــي نشــاط الكهربــاء، ســجلت مبيعــات الشــركة الســعودية 

 276.7 حوالــي  2018م  عــام  فــي  الطاقــة  مــن  للكهربــاء 

مليــون ميجاوات/ســاعة. واســتحوذ االســتهاك الســكني 

علــى 47.0 فــي المئــة )130.0مليــون ميجاوات/ســاعة( مــن 

يليــه االســتهاك  بالمملكــة،  الكهربــاء  إجمالــي اســتهاك 

الصناعــي )51.1 مليــون ميجاوات/ســاعة( بنســبة 18.5 فــي 

المئــة، ثــم االســتهاك التجــاري )47.6 مليــون ميجــاوات/

ســاعة( بنســبة 17.2 فــي المئــة، ثــم االســتهاك الحكومــي 

)43.1 مليــون ميجاوات/ســاعة( بنســبة 15.6 فــي المئــة. 

وبلــغ الحمــل الــذروي للكهربــاء فــي عــام 2018م حوالــي 

61,743 ميجــاوات. ووصلــت قــدرة التوليــد الفعلية للكهرباء 

إلــى حوالــي 53,534 ميجــاوات. وســجل عــدد المشــتركين 

المســتفيدين مــن خدمــات الكهربــاء فــي المملكــة بنهايــة 

عــام 2018م نحــو 9.4 مليــون مشــترك، ويمثــل المشــتركون 

جدول رقم 3– 9: إنتاج بعض المعادن في المملكة    

السنة
ذهب

)كجم(

فضة

)كجم(

نحاس

)طن(

زنك

)طن(

20134,1584,65541,33239,813

20144,7894,80033,11639,798

20155,0894,50046,25339,008

20166,9464,710110,00041,610

201710,3335,06967,09721,787

*201812,9055,760235,42041,951

*  تقديري.
المصدر: وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية.   



58

55
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

 7.4 نحــو  عددهــم  البالــغ  الســكني  االســتهاك  فــي 

مليــون مشــترك مــا نســبته 78.7 فــي المئــة مــن إجمالــي 

المشــتركين، يليهــم المشــتركون فــي االســتهاك التجــاري 

بحوالــي 1.6 مليــون مشــترك وبنســبة 17.2 فــي المئــة، ثــم 

جدول رقم 3-10:  الخامات المعدنية المستغلة )ألف طن(      

2018*2014201520162017أنواع الخامات المستغلة

59,50060,00063,30066,15069,457الحجر الجيري

7,2208,8009,2409,70210,187الطين

1,9902,0002,4002,5202,646الملح

1,2101,2301,3001,3651,433رمل السيليكا

315,000330,000347,000364,000382,200مواد كسارات )بحص(

30,40031,80022,15523,00024,000رمل

676672706741778رمل حديدي

1,7802,7803,0003,1503,307جبس

3,1502,7002,8002,9402,947رخام لألغراض الصناعية

1222121313كتل رخام

1,1551,1001,0531,1051,160كتل جرانيت

1,2601,320104109114كتل حجر جيري

106187196206216كاولين

------324341بارايت

168179188197206فلدسبار

303233------بازلت

480480504529555بوزالن

1902032,1312,2372,348دلومايت

680576604634665شيست

740424446بيروفيليت

9809229681,016438بوكسايت منخفضة النسبة

1,0962,1003,8003,9904,623بوكسايت

1,9115,1005,4005,6708,858فوسفات ثنائي االمونيوم

*  تقديري.
)---(  غير متوفر.               

المصدر: وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية.

المشــتركون فــي االســتهاك الحكومــي بنحــو 155.3 ألــف 

ــرًا المشــتركون فــي  مشــترك وبنســبة 1.7 فــي المئــة، وأخي

ــي 94.0 ألــف مشــترك وبنســبة  االســتهاك الزراعــي بحوال

1.0 فــي المئــة )جــدول 3-11( )رســم بيانــي 6-3(.
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 رسم بياني رقم 3-6 : نمو مبيعات الشركة السعودية للكهرباء من الطاقة الكهربائية ) 2015 - 2018م(

جدول رقم 3-11: تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين خالل العام المالي 1440/1439هـ )2018م(  

 )ميجاوات(

المنطقة
قدرة التوليد 

الفعلية

الطاقة المباعة

الحمل 

زراعيصناعيحكوميتجاريسكنيالذروي
عدد 

المشتركين

14,19719,87443,044,15816,338,45111,258,8666,428,1513,080,4973,026,781الوسطى

13,57218,87625,193,4029,199,5749,424,38536,753,577905,0211,681,458الشرقية

20,31917,94345,885,55617,127,90617,019,7787,246,598908,8573,340,310الغربية

5,4465,76015,918,4974,930,5165,347,404696,26611,0081,365,938الجنوبية

53,53461,743130,041,61347,596,44743,050,43351,124,5924,905,3839,414,487اإلجمالي

المصدر: الشركة السعودية للكهرباء.        
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تقــوم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بــإدارة وتنفيــذ 

ــة للمملكــة بهــدف تحقيــق اســتقرار ســعر  السياســة النقدي

صــرف العملــة الوطنيــة، والحفــاظ علــى ســامة واســتقرار 

النظــام النقــدي والمالــي لدعــم النمــو االقتصــادي. وقـــد 

بمســتويات  2018م  عــام  فــي  المالــي  النظــام  حظــي 

ســيولة كافيــة لتلبيــة متطلبــات التمويــل الداعمــة للنشـــاط 

تطبيــق  فــي  المؤسســة  اســتمرت  وكذلــك  االقتصــادي، 

مقابــل  الســعودي  للريــال  الثابــت  الصــرف  ســعر  سياســة 

الــدوالر األمريكــي، حيــث اســتقر عنــد ســعر صرفــه الرســمي 

البالــغ 3.75 ممــا عــزز مــن اســتقرار النظــام النقــدي والمالــي 

ومتانتــه بشــكل عــام.

أدوات السياسة النقدية
االســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  المؤسســة  لنهــج  اســتمرارًا 

النقــدي أمــام تطــورات األســواق الماليــة العالميــة، قامــت 

المؤسســة خــال عــام 2018م برفــع معــدل عائــد اتفاقيــات 

إعــادة الشــراء وإعــادة الشــراء المعاكــس أربــع مــرات بشــكل 

تدريجــي، بارتفــاع قــدره 100 نقطــة أســاس عــن معــدل العام 

الســابق، ليســتقر معــدل عائــد اتفاقيــات إعــادة الشــراء عنــد 

نســبة 3 فــي المئــة، ومعــدل عائــد اتفاقيــات إعــادة الشــراء 

المعاكــس عنــد نســبة 2.5 فــي المئــة بنهايــة عــام 2018م. 

قــررت  النقــدي،  لاســتقرار  المؤسســة  تعزيــز  ظــل  وفــي 

ــات إعــادة الشــراء آلجــال  المؤسســة إيقــاف العمــل باتفاقي

النظــام  أيــام و28 يومــًا و90 يومــًا. واتســم   7 اســتحقاق 

المالــي فــي عــام 2018م بتوفــر الســيولة علــى الرغــم مــن 

إعــادة  اتفاقيــات  لعمليــات  اليومــي  المتوســط  انخفــاض 

الشــراء المعاكــس إلــى 65 مليــار ريــال فــي عــام 2018م، 

مقابــل 91 مليــار ريــال فــي عــام 2017م، فــي حيــن ارتفــع 

المتوســط اليومــي لعمليــات اتفاقيــات إعــادة الشــراء إلــى 

246 مليــون ريــال خــال عــام 2018م، مقارنــة بحوالــي 120 

مليــون ريــال خــال العــام الســابق. وأبقــت المؤسســة علــى 

متطلبــات االحتياطــي النظامــي علــى ودائــع العمــاء لــدى 

المصــارف دون تغييــر عــن العــام الســابق عنــد نســبة 4.0 

فــي المئــة للودائــع الزمنيــة واالدخاريــة، و7.0 فــي المئــة 

للودائــع تحــت الطلــب. واســتمرت المؤسســة فــي الحفــاظ 

علــى ســقف اإلصــدارات األســبوعية ألذونــات المؤسســة 

ــال. ــار ري بمقــدار 3 ملي

نمو عرض النقود
ســجل عــرض النقــود بتعريفــه الواســع )ن3(، والمكــون مــن 

لــدى  النقــد المتــداول خــارج المصــارف وإجمالــي الودائــع 

المصــارف، ارتفاعــًا فــي عــام 2018م نســبته 2.8 فــي المئــة 

)50.1 مليــار ريــال( ليبلــغ حوالــي 1,841 مليــار ريــال، مقارنــة 

بارتفــاع نســبته 0.2 فــي المئــة )3.8 مليــار ريــال( فــي عــام 

المصرفيــة  الودائــع  ســجلت  ذلــك،  علــى  عــاوة  2017م. 

معــدل نمــو بلــغ 2.6 فــي المئــة، مقارنــة بمعــدل نمــو نســبته 

0.1 فــي المئــة فــي عــام 2017م، وقــد شــكلت الودائــع مــا 

نســبته 90.2 فــي المئــة مــن عــرض النقــود بتعريفــه الواســع 

)ن3(. وارتفــع معــدل نمــو النقــد المتــداول خــارج المصــارف 

بنســبة 4.7 فــي المئــة )8.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، 

مقارنــة بنســبة 1.0 فــي المئــة )1.7 مليــار ريــال( فــي عــام 

2017م.

ــع المصرفيــة اســتحواذ الودائــع تحــت  وُيظهــر تحليــل الودائ

النقــود  النصيــب األكبــر مــن إجمالــي عــرض  الطلــب علــى 

)ن3(، حيــث شــّكلت 56.4 فــي المئــة مــن إجمالــي عــرض 

النقــود )ن3( فــي نهايــة عــام 2018م، مقابــل 55.8 فــي 

المئــة فــي نهايــة عــام 2017م، وزاد حجــم هــذه الودائــع 

بنســبة 3.8 فــي المئــة )37.7 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.7 فــي المئــة )26.0 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق. وانخفضــت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة 

بمعــدل 2.0 فــي المئــة )8.8 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، 

مقابــل انخفــاض نســبته 8.9 فــي المئــة )43.8 مليــار ريــال( 

الزمنيــة واالدخاريــة  الودائــع  2017م. وشــّكلت  عــام  فــي 

مــن إجمالــي عــرض النقــود )ن3( مــا نســبته 23.8 فــي المئــة 

فــي نهايــة عــام 2018م، مقارنــة بنســبة 25.0 فــي المئــة 

ــع األخــرى شــبه  ــة العــام الســابق. وســجلت الودائ فــي نهاي

النقديــة، المكونــة مــن ودائــع المقيميــن بالعمــات األجنبية، 

والودائــع مقابــل اعتمــادات مســتنديه، وضمانات وتحويات 

قائمــة، وعمليــات إعــادة الشــراء التــي نفذتهــا المصــارف مــع 

التطورات النقدية
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القطاع الخاص، ارتفاعًا نســبته 7.7 في المئة )13.1 مليار ريال( 

فــي عــام 2018م، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 13.1 فــي المئــة 

)19.8 مليــار ريــال( فــي عــام 2017م. كمــا شــّكلت الودائــع 

مــن  المئــة  فــي   10.0 نســبته  مــا  النقديــة  شــبه  األخــرى 

إجمالــي عــرض النقــود )ن3( فــي نهايــة عــام 2018م، مقارنــة 

ــة عــام 2017م. ــة فــي نهاي بنســبة 9.6 فــي المئ

 )الجـداول 4-1 و4-2 و4-3، والرسـمان البيانيـان 4-1 و2-4(.

ممثلــًة  األخــرى  الرئيســة  الســيولة  مؤشــرات  وبدراســة 

بعرضــي النقــود بتعريفيهمــا الضيقيــن )ن1( و)ن2( اللذيــن 

يشــمان ودائع أكثر ســيولة نســبّيًا، فقد ســجل )ن1( - الذي 

تحــت  والودائــع  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  يشــمل 

الطلــب - نمــّوًا فــي عــام 2018م نســبته 3.9 فــي المئــة 

)45.8 مليــار ريــال( مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.4 فــي المئــة 

الســابق. وانخفــض نصيــب  العــام  ريــال( فــي  )27.7 مليــار 

الودائــع تحــت الطلــب فــي )ن1( بشــكل طفيــف فــي عــام 

2018م ليصــل إلــى 85.2 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 85.3 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. فــي المقابــل، ســجل )ن2( 

- الــذي يشــمل الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة، األقــل ســيولة 

مــن )ن1( - ارتفاعــًا نســبته 2.3 فــي المئــة )37.0 مليــار ريــال( 

جدول رقم 4-1: عرض النقود       

)مليون ريال(

نهاية السنة
النقد المتداول 

خارج المصارف

الودائع تحت 

الطلب

)ن1(

)2+1(

الودائع الزمنية 

واالدخارية

)ن2(

)4+3(

 الودائع األخرى 

شبه النقدية*

)ن3(

)6+5(

1234567

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

2018180,1541,037,7901,217,944439,0231,656,967184,2711,841,238

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

جدول رقم 4-2: معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

)نسب مئوية(

نهاية السنة
النقد المتداول 

خارج المصارف

الودائع تحت 

الطلب
)ن1(

الودائع الزمنية 

واالدخارية
)ن2(

الودائع األخرى 

شبه النقدية
 )ن3(

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

20184.703.773.90-1.972.287.682.80

)األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفترة( جدول رقم 4-3: مكونات عرض النقود 

20142015201620172018

8.99.59.59.69.8 النقد المتداول خارج المصارف

91.190.590.590.490.2 مجموع الودائع

57.255.154.555.856.4 الودائع تحت الطلب

23.124.527.525.023.8 الودائع الزمنية واالدخارية

10.910.98.59.610.0 الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0 عرض النقود )ن3(
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فــي عــام 2018م مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.0 فــي المئــة 

)16.0 مليــار ريــال( فــي عــام 2017م. وارتفعــت نســبة )ن1( 

إلــى )ن3( مــن 65.4 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 

ــة عــام 2018م، بينمــا انخفضــت  66.1 فــي المئــة فــي نهاي

2018م  عــام  إلــى )ن3( بشــكل طفيــف فــي  نســبة )ن2( 

لتبلــغ 90 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 90.4 فــي المئــة فــي 

عــام 2017م )الجــدول 4-4(.

عرض النقود بتعريفه الواسع )ن3(: العوامل 
السببية

نمــا عــرض النقــود )ن3( بنســبة مرتفعــة فــي عــام 2018م 

مقارنــة بالعاميــن الســابقين؛ وذلــك نتيجــة ارتفــاع مطلوبــات 

ــال فــي  ــار ري المصــارف مــن القطــاع الخــاص بنحــو 41.2 ملي

عــام 2018م، فــي حيــن ســجلت هــذه المطلوبــات انخفاضــًا 

بقيمــة 11.8 مليــار ريــال فــي عــام 2017م، وعــزز ذلــك تراجــع 

العجــز فــي ميــزان مدفوعــات القطــاع الخــاص الــذي بلــغ 

625.3 مليــار ريــال، مقارنــة بالعــام الســابق الــذي بلــغ فيــه 

العجــز 679.7 مليــار ريــال. كمــا شــهدت مطلوبــات المصــارف 

مــن المؤسســات العامــة غيــر الماليــة ارتفاعــًا طفيفــًا فــي 

انخفــاض  مقابــل  ريــال،  مليــار   0.4 قيمتــه  2018م  عــام 

ــال فــي العــام الســابق. وفــي المقابــل،  ــار ري بقيمــة 2.3 ملي

بالريــال فــي  المحلــي  الحكومــي  انخفــض صافــي اإلنفــاق 

مليــار   569.1 ليبلــغ  2017م  بعــام  مقارنــة  2018م  عــام 

ريــال، مقابــل 580.7 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. كذلــك 

ليبلــغ  2018م  عــام  فــي  األخــرى  البنــود  صافــي  انخفــض 

ــال فــي عــام  ــار ري ــة بنحــو 116.8 ملي ــال مقارن ــار ري 64.6 ملي

2017م. وبذلــك تصبــح القيمــة اإليجابيــة فــي زيــادة عــرض 

النقــود نتيجــة اإلنفــاق الحكومــي المحلــي باإلضافــة إلــى 

الخــاص  القطــاع  مــن  المصــارف  مطلوبــات  فــي  الزيــادة 

ــال  ــار ري ــر الماليــة بنحــو 610.7 ملي والمؤسســات العامــة غي

ميــزان  فــي  العجــز  أثــر  ــد  حيَّ مــا  وهــو  2018م،  عــام  فــي 

مدفوعــات القطــاع الخــاص واالنخفــاض فــي صافــي البنــود 

األخــرى والمقــدر بنحــو 560.6 مليــار ريــال، لتصبــح الزيــادة 

فــي عــرض النقــود فــي عــام 2018م نحــو 50.1 مليــار ريــال 

)الجــدول 4-5 والرســم البيانــي 3-4(.

القاعدة النقدية ومضاعف النقود
خــارج  المتــداول  النقــد  مــن  النقديــة  القاعــدة  تتكــون 

المصــارف، والنقــد فــي صناديــق المصــارف، باإلضافــة إلــى 

ودائــع المصــارف وودائــع المؤسســات الماليــة العامــة لــدى 

0

3

6

9

12

15

2014 2015 2016 2017 2018

ية
ئو

 م
بة

ســ
ن

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2014 2015 2016 2017 2018
       

ال
 ري

يار
مل

عــرض النقود (ن1) عــرض النقود (ن2) عــرض النقود (ن3)

جدول رقم 4-4: معـدالت نقديـة

 )نسبة مئوية(

ن2/ ن3ن1/ ن3السنة

201466.189.1

201564.689.1

201664.091.5

201765.490.4

201866.190.0

 رسم بياني رقم 4-2: مكونات عرض النقودرسم بياني رقم 4-1: معدالت نموعرض النقود )ن3( 
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جدول رقم 4-5: العوامل السببية للتغير في عرض النقود )ن3(

 ) مليار ريال (

201620172018

14.13.850.1التغير في ن3 

العوامل السببية 

523.8580.7569.1صافي اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال*

11.841.2-33.5التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

2.30.4-10.2التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

625.3-679.7-643.4-العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص **

89.9116.864.6صافي البنود األخرى

14.13.850.1المجموع

 *     اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقًصا اإليرادات المحلية بالريال.    
 **   تقديرية.    
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رسم بياني رقم 4-3: العوامل السببية للتغير في ) ن3 ( 
   

عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاصصافي االنفاق الحكومي المحلي بالريال

صافي البنود األخرىالتغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

صافي األثر على عرض النقود )ن3 (
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بنســبة  النقديــة  القاعــدة  ارتفعــت  النقــد، وقــد  مؤسســة 

3.2 فــي المئــة )9.7 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، مقارنــة 

بانخفــاض نســبته 0.2 فــي المئــة )0.5 مليــار ريــال( فــي عــام 

2017م.

نســبته  ارتفاعــًا  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  وســجل 

4.7 فــي المئــة )8.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، مقارنــة 

عــام  ريــال( فــي  )1.7 مليــار  المئــة  بنمــو نســبته 1.0 فــي 

2017م، وبلــغ نصيبــه مــن القاعــدة النقديــة مــا نســبته 57.8 

فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2018م، مقارنــة بنســبة 57.0 

فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ســجلت ودائــع المصــارف لــدى المؤسســة ارتفاعــًا نســبته 

2.5 فــي المئــة )2.4 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، مقارنــة 

بانخفــاض نســبته 0.3 فــي المئــة )304 مليــون ريــال( فــي 

المؤسســات  ودائــع  شــهدت  وبالمقابــل  الســابق.  العــام 

الماليــة العامــة لــدى مؤسســة النقــد تراجعــًا نســبته 22.1 

فــي المئــة )228 مليــون ريــال( فــي عــام 2018م، مقارنــة 

ريــال( فــي  بانخفــاض نســبته 77.4 فــي المئــة )3.5 مليــار 

عــام 2017م. أمــا المضاعــف النقــدي، فقــد حافــظ علــى 

اســتقراره وبنفــس مســتوى العــام الســابق البالــغ نحــو 5.9 

فــي عــام 2018م. )الجــدول 4-6 والرســم البيانــي 4-4(. 

االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج 
المصارف

يشــهد النقــد المتــداول خــارج المصــارف عــادًة معــدالت نمــو 

مرتفعــة خــال مناســبتين إســاميتين مهمتيــن، همــا: شــهر 

الربعيــن  صادفــا  اللــذان  الحــج،  وموســم  المبــارك  رمضــان 

الثانــي والثالــث خــال الســنوات المياديــة القليلــة الماضيــة، 

ويتضــح ذلــك مــن بيانــات الساســل الزمنيــة للنقــد المتــداول 

خــارج المصــارف )الجــدول 4-7( و)الرســم البيانــي 5-4(. 

فقــد بلــغ النقــد المتــداول خــارج المصــارف ذروتــه فــي عــام 

2018م عنــد 189.9 مليــار ريــال فــي نهايــة شــهر يونيــو، فــي 

حيــن بلــغ النقــد المتــداول خــارج المصــارف أدنــى مســتوى لــه 

عنــد 175.1 مليــار ريــال بنهايــة شــهر ينايــر مــن عــام 2018م. 

المسح النقدي
يهــدف المســح النقــدي إلــى تقييــم وضــع النظــام المصرفــي 

جدول رقم 4-6: القاعدة النقدية ومضاعف النقود    

2015201620172018

5.95.95.95.9مضاعف النقود

القاعدة النقدية )مليون ريال(

168,529170,341172,072180,154النقد المتداول خارج المصارف

29,38329,64831,28530,711النقد في الصندوق

98,11797,83997,53499,943ودائع البنوك المحلية لدى المؤسسة

4,6684,5761,035807ودائع المؤسسات المالية العامة لدى المؤسسة

300,697302,404301,926311,615المجموع
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الســعودي )مؤسســة النقــد والمصــارف التجاريــة(، باإلضافة 

إلــى ترتيــب بنــود موجــودات ومطلوبــات النظــام المصرفــي 

لمعرفــة التغيــرات التــي تطــرأ عليــه. ويشــير المســح النقــدي 

إلــى ارتفــاع موجــودات النظــام المصرفــي بأكملــه بنحــو 2.0 

جدول رقم 4-7: االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف     

أدنى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خال السنةأعلى مستوى للنقد المتداول خارج المصارف خال السنة

نهاية الشهر الميالدي
التواريخ المقابلة 

حسب التقويم الهجري

الكمية

)مليون ريال(

نهاية الشهر 

الميالدي

التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري

الكمية

)مليون ريال(

2014/7 1435/10/4 166,6522014/1 1435/3/30 145,490

2015/7 1436/10/14 179,0782015/1 1436/4/10 156,921

2016/6 1437/9/26 181,8382016/1 1437/4/21 167,404

2017/6 1438/10/6 184,3122017/10 1439/2/11 167,459

2018/6 1439/10/16 189,8772018/1 1439/5/14 175,134

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

    )مليون ريال(

20142015201620172018

الموجودات

2,875,3262,508,9202,128,0541,981,2151,961,475صافي الموجودات األجنبية

2,715,9892,283,3821,982,3481,833,3551,835,866مؤسسة النقد

159,336225,538145,706147,860125,609المصارف التجارية

1,355,1601,496,9021,632,9021,694,8341,786,953االئتمان المحلي

1,256,2101,371,9251,405,4741,393,6991,434,891مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

53,13486,158178,416254,417304,930مطلوبات المصارف من الحكومة

45,81638,82049,01246,71947,133مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

4,230,4854,005,8223,760,9563,676,0493,748,428اإلجمــــالـي

المطلوبات     

1,729,3561,773,2961,787,3521,791,1341,841,238عرض النقود )ن3(

1,560,7061,162,521875,424737,716681,492الودائع الحكومية**

940,4231,070,0051,098,1801,147,1981,225,698صافي البنود األخرى

4,230,4854,005,8223,760,9563,676,0493,748,428اإلجمــــالــي

)نسبة التغير المئوية(      

1.0-6.9-15.2-12.7-1.8صافي الموجودات األجنبية

11.310.59.13.85.4االئتمان المحلي

0.83.0-11.89.22.4مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

7.162.2107.142.619.9مطلوبات المصارف من الحكومة

4.70.9-15.326.3-3.8مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

11.92.50.80.22.8عرض النقود )ن3(

7.6-15.7-24.7-25.5-4.9-الودائع الحكومية**

10.013.82.64.56.8صافي البنود األخرى

* المركز المالي الموحد لمؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف التجارية.
** تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل.
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جدول رقم 4-9: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر* )متوسط األسعار على الودائع لثاثة أشهر(  

الودائع بالريال السعودي )SAIBOR 3M(السنة
 الودائع بالدوالر

)LIBOR 3M( 

الفارق بين أسعار الفائدة بالريال 

والدوالر

20140.940.230.70

20150.880.320.56

20162.070.731.34

20171.811.260.55

20182.452.310.14

*  أسعار الفائدة بين المصارف.

فــي المئــة )72.4 مليــار ريــال( لتصــل إلــى 3,748 مليــار ريــال 

فــي نهايــة عــام 2018م، مقارنــة بانخفــاض نســبته 2.3 فــي 

المئــة )84.9 مليــار ريــال( فــي عــام 2017م )جــدول 8-4(.

وانخفــض صافــي الموجــودات األجنبيــة فــي المســح النقدي 

فــي عــام 2018م بنســبة 1.0 فــي المئــة )19.7 مليــار ريــال( 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 6.9 فــي المئــة )146.8 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق. وفــي ضــوء ذلــك، تراجــع نصيــب صافــي 

الموجــودات األجنبيــة مــن إجمالــي الموجــودات مــن 53.9 

فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2017م ليصــل إلــى 52.3 فــي 

المئــة فــي نهايــة عــام 2018م. ويعــود الســبب إلــى انخفــاض 

الموجــودات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة بنســبة 15.0 فــي 

المئــة )22.2 مليــار ريــال( مقابــل ارتفــاع االئتمــان المحلــي 

الخــاص  والمكــون مــن مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع 

والحكومــة باإلضافــة إلــى المؤسســات العامــة غيــر الماليــة، 

بنســبة 5.4 فــي المئــة )92.1 مليــار ريــال( فــي نهايــة عــام 

2018م )جــدول 8-4(.

وشــهدت ودائــع الحكومــة لــدى المؤسســة تراجعــًا بوتيــرة 

أقــل ممــا كانــت عليــه لتســجل انخفاضــًا نســبته 7.6 فــي 

المئــة )56.2 مليــار ريــال( مقارنــة بانخفــاض نســبته 15.7 فــي 

المئــة )137.7 مليــار ريــال( فــي عــام 2017م.

اتجاهات سعر الفائدة
ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع بيــن المصــارف 

الســعودية لمــدة ثاثــة أشــهر )SAIBOR( بنحــو 64 نقطــة 

أســاس ليبلــغ 2.45 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل 

1.81 فــي المئــة فــي عــام 2017م، ويرجــع ذلــك إلــى قــرار 

الشــراء وإعــادة  إعــادة  اتفاقيــات  رفــع معــدل  المؤسســة 

الــذي  تدريجــي  بشــكل  العــام  خــال  المعاكــس  الشــراء 

ــع بيــن المصــارف  انعكــس علــى أســعار الفائــدة علــى الودائ

)SAIBOR(. وســجل متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع 

ارتفاعــًا   )LIBOR( أشــهر  ثاثــة  لمــدة  األمريكــي  بالــدوالر 

بحوالــي 105 نقــاط أســاس، إذ ارتفــع مــن 1.26 فــي المئــة 

فــي عــام 2017م ليصــل إلــى 2.31 فــي المئــة فــي عــام 

2018م، لينخفــض الفــارق بيــن المتوســطين لصالــح الريــال 

الســعودي مــن 55 نقطــة أســاس فــي عــام 2017م، الــى 

14 نقطــة أســاس فــي عــام 2018م )جــدول 4-9 والرســم 

.)6-4 البيانــي 

تطورات سعر الصرف
حافظــت مؤسســة النقــد علــى سياســتها النقديــة الهادفــة 

إلــى اســتقرار ســعر صــرف الريــال بمــا يحقق مصالــح االقتصاد 

الســعودي، ممــا انعكــس علــى اســتقرار ســعر صــرف الريــال 

فــي األســواق الفوريــة فــي عــام 2018م عنــد 3.75 ريــال 

للــدوالر األمريكــي )جــدول 4-10(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

متوســط ســعر صــرف الريــال أمــام الــدوالر األمريكــي بلــغ 

3.7506 ريــال فــي عــام 2018م مقابــل 3.7503 فــي العــام 

الســابق، حيــث مثــل الســعر 3.7530 أعلــى قيمــة لــه فــي 

2017م،  عــام  فــي   3.7518 بـــنحو  مقارنــة  2018م  عــام 

فــي حيــن ســجل الســعر 3.7498 أدنــى قيمــة لــه فــي عــام 

2018م، مقارنــة بـــنحو 3.7499 فــي العــام الســابق.
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رسم بياني رقم 4-6: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر األمريكي )متوسط أسعار الفائدة لثالثة أشهر(

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

المتوسط )لكامل الفترة(أدنىأعلىالسنة

20143.75573.74953.7510

20153.76153.74983.7512

20163.75873.74893.7508

20173.75183.74993.7503

20183.75303.74983.7506

   .Bloomberg :المصدر *
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القطاع المصرفي

واصــل القطــاع المصرفــي أداءه الجيــد فــي عــام 2018م 

علــى مختلــف األصعــدة، وقــد ســاهمت مؤسســة النقــد 

العربــي الســعودي فــي ذلــك مــن خــال الرقابــة واإلشــراف 

وماءتــه  متانتــه  تعزيــز  بهــدف  المصرفــي  النظــام  علــى 

ويظهــر  المصرفيــة.  خدماتــه  بمســتويات  والرقــي  الماليــة 

األداء الجيــد للمصــارف التجاريــة فــي عــام 2018م مــن خــال 

ارتفــاع نشــاطها العــام، وتعزيــز مراكزهــا الماليــة، حيــث زاد 

إجمالــي موجوداتهــا بنســبة 2.5 فــي المئــة، ونمــت ودائعهــا 

المصرفيــة بنســبة 2.6 فــي المئــة، ونمــت أرباحهــا بنســبة 

10.7 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق.

المركز المالي الموحد للمصارف
2018م،  عــام  فــي  جيــدًا  أداًء  التجاريــة  المصــارف  حققــت 

المئــة  فــي   2.5 بنســبة  موجوداتهــا  إجمالــي  ارتفــع  فقــد 

)57.6 مليــار ريــال( ليبلــغ 2,363.4 مليــار ريــال، مقارنــة بنمــو 

نســبته 2.2 فــي المئــة )49.4 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق 

)جــدول رقــم 1-5(.

الودائع المصرفية
ارتفــع إجمالــي الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2018م بنســبة 

ــار  ــال( ليبلــغ نحــو 1,661.1 ملي ــار ري ــة )42 ملي 2.6 فــي المئ

ريــال، مقارنــة بنمــو نســبته 0.1 فــي المئــة )2.1 مليــار ريــال( 

ــان  فــي العــام الســابق )جــدول رقــم 5-2، والرســمان البياني

رقــم 5-1، ورقــم 2-5(.

الودائــع المصرفيــة حســب نوعهــا،  وباســتعراض تطــورات 

2018م  عــام  فــي  الطلــب  تحــت  الودائــع  ارتفــاع  ياحــظ 

بنســبة 3.8 فــي المئــة )37.7 مليــار ريــال( لتبلــغ 1,037.8 

 26( المئــة  فــي   2.7 نســبته  بارتفــاع  مقارنــة  ريــال،  مليــار 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وارتفــع نصيبهــا المئــوي 

مــن إجمالــي الودائــع مــن 61.8 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 

2018م.  عــام  نهايــة  فــي  المئــة  فــي   62.5 إلــى  2017م 

 2.0 بنســبة  واالدخاريــة  الزمنيــة  الودائــع  انخفضــت  بينمــا 

فــي المئــة )8.8 مليــار ريــال( لتبلــغ 439.0 مليــار ريــال، مقارنــة 

بانخفــاض فــي العــام الســابق نســبته 8.9 فــي المئــة )43.8 

مليــار ريــال(، وانخفــض نصيبهــا المئــوي مــن إجمالــي الودائــع 

مقارنــة  المئــة،  فــي   26.4 إلــى  2018م  عــام  نهايــة  فــي 

بنســبة 27.7 فــي المئــة فــي نهايــة العام الســابق. وبالنســبة 

للودائــع األخــرى شــبه النقديــة )معظمهــا ودائــع المقيميــن 

جدول رقم 5-1: المركز المالي الموحد للمصارف التجارية )نهاية الفترة(

 )مليون ريال(

20142015201620172018

الموجودات

213,073146,238236,704239,371218,566 االحتياطيات المصرفية

251,613316,710225,838242,362221,085 الموجودات األجنبية

98,949124,977227,428301,135352,062 مطلوبات على القطاع العام

1,256,2101,371,9251,405,4741,393,6991,434,891 مطلوبات على القطاع الخاص

2,2542,9044,4362,6001,041 مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

310,477246,015156,454126,593135,753 موجودات أخرى

2,132,5772,208,7682,256,3342,305,7602,363,398إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

1,575,5791,604,7681,617,0101,619,0621,661,084الودائع المصرفية

92,27791,17180,13294,50295,476المطلوبات األجنبية

248,111270,964298,895317,604303,887رأس المال واالحتياطيات

40,15942,68340,36343,67748,349األرباح

176,451199,182219,933230,915254,603مطلوبات أخرى
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 رسم بياني رقم 5-1: الودائع حسب العملة

بالعملــة األجنبيــة(، فقــد ارتفعــت فــي عــام 2018م بنســبة 

7.7 فــي المئــة )13.1 مليــار ريــال( لتبلــغ 184.3 مليــار ريــال، 

ــال(  ــار ري ــة )19.8 ملي ــة بارتفــاع نســبته 13.1 فــي المئ مقارن

فــي العــام الســابق، وارتفــع نصيبهــا المئــوي مــن إجمالــي 

المئــة،  فــي   11.1 إلــى  2018م  عــام  نهايــة  فــي  الودائــع 

ــة العــام الســابق  ــة فــي نهاي ــة بنســبة 10.6 فــي المئ مقارن

)رســم بيانــي رقــم 3-5(.

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

)مليون ريال(

20142015201620172018

أواًل : حسب النوع

989,174976,231974,0941,000,1051,037,790الودائع تحت الطلب

398,743434,501491,595447,827439,023الودائع الزمنية واإلدخارية

187,661194,036151,321171,130184,271الودائع األخرى شبه النقدية:

157,414160,989123,019138,979144,451الودائع بالعملة األجنبية

14,02816,28418,05218,49625,380 مقابل اعتمادات مستندية

701481510عمليات إعادة الشراء )ريبو(

16,15016,74910,16913,60414,440التحويات القائمة

ثانيًا : حسب القطاع

1,221,8381,256,3081,304,4651,269,6981,318,420القطاع الخاص

353,740348,459312,546349,364342,664القطاع العام

ثالثًا : حسب العملة

1,418,1651,443,7781,493,9911,480,0831,516,633الودائع بالعملة المحلية

157,414160,989123,019138,979144,451الودائع بالعملة األجنبية

1,575,5791,604,7681,617,0101,619,0621,661,084إجمالي الودائع المصرفية
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وبالنظــر إلــى توزيــع الودائــع حســب القطــاع، فقــد ارتفعــت 

ودائــع القطــاع الخــاص فــي عــام 2018م بنســبة 3.8 فــي 

ــة  ــال، مقارن ــار ري ــال( إلــى 1,318.4 ملي ــار ري ــة )48.7 ملي المئ

ريــال( فــي  بانخفــاض نســبته 2.7 فــي المئــة )34.8 مليــار 

العــام الســابق، وهــذا بــدوره يشــير إلــى ارتفــاع نصيــب ودائــع 

القطــاع الخــاص مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة ليبلــغ مــا 

نســبته 79.4 فــي المئــة، مقارنــة بنســبة 78.4 فــي المئــة 

فــي نهايــة العــام الســابق. وانخفضــت ودائــع القطــاع العــام 

بنســبة 1.9 فــي المئــة )6.7 مليــار ريــال( لتبلــغ 342.7 مليــار 

ــار  ــة )36.8 ملي ــة بارتفــاع نســبته 11.8 فــي المئ ــال، مقارن ري

ريــال( فــي العــام الســابق. وبذلــك انخفــض نصيــب ودائــع 

القطــاع العــام مــن إجمالــي الودائــع مــن 21.6 فــي المئــة 

فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 20.6 فــي المئــة فــي نهايــة 

عــام 2018م.

العملــة،  حســب  المصرفيــة  الودائــع  لتطــورات  وبالنســبة 

ارتفعــت الودائــع بالعملــة المحليــة فــي عــام 2018م بنســبة 

2.5 فــي المئــة )36.6 مليــار ريــال( لتبلــغ 1,516.6 مليــار ريال، 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 0.9 فــي المئــة )13.9 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق، وانخفــض نصيبهــا المئــوي مــن إجمالــي 

الودائــع بشــكل طفيــف فــي نهايــة عــام 2018م ليبلــغ 91.3 

نهايــة  فــي  المئــة  فــي   91.4 بنســبة  مقارنــة  المئــة،  فــي 

العــام الســابق. أمــا الودائــع بالعملــة األجنبيــة، فقــد ارتفعــت 

بنســبة 3.9 فــي المئــة )5.5 مليــار ريــال( لتبلــغ 144.5 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 13.0 فــي المئــة )حوالــي 16 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وارتفــع نصيبهــا مــن إجمالــي 

الودائــع فــي نهايــة عــام 2018م ليبلــغ نحــو 8.7 فــي المئــة، 

مقارنــة بنســبة 8.6 فــي المئــة بنهايــة العــام الســابق.

مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص 
والعام

ــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص  ارتفــع إجمالــي مطلوب

والعــام فــي عــام 2018م بنســبة 5.3 فــي المئــة )90.6 مليــار 

ريــال( ليبلــغ نحــو 1,788 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

3.7 فــي المئــة )60.1 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وبذلــك 

شــّكل إجمالــي المطلوبــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص 

فــي نهايــة عــام 2018م مــا نســبته 107.6 فــي المئــة مــن 

إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــة بنســبة 104.8 في المئة 

فــي نهايــة العــام الســابق.

وارتفــع إجمالــي مطلوبــات المصارف مــن القطاع الخاص في 

عــام 2018م بنســبة 3.0 فــي المئــة )41.2 مليــار ريــال( ليبلــغ 

1,434.9 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 0.8 فــي المئــة 

ــات  ــال( فــي العــام الســابق. وشــكلت مطلوب ــار ري )11.8 ملي

المصــارف مــن القطــاع الخــاص فــي نهايــة عــام 2018م نســبة 

86.4 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــة 

بنســبة 86.1 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق.

)قــروض  العــام  القطــاع  مــن  المصــارف  مطلوبــات  أمــا 

ارتفعــت  فقــد  حكوميــة(،  وســندات  العامــة  للمؤسســات 

فــي عــام 2018م بنســبة 16.9 فــي المئــة )50.9 مليــار ريــال( 

لتبلــغ نحــو 352.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 32.4 

فــي المئــة )73.7 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وُتعــزى 

 19.9 بنســبة  الحكوميــة  الســندات  الرتفــاع  الزيــادة  هــذه 

فــي المئــة )50.5 مليــار ريــال( لتبلــغ نحــو 304.9 مليــار ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 42.6 فــي المئــة )76 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق، باإلضافــة الرتفــاع االئتمــان المصرفــي 

فــي   0.9 بنســبة  2018م  عــام  فــي  العامــة  للمؤسســات 

ريــال،  مليــار   47.1 نحــو  لتبلــغ  ريــال(  مليــون   414( المئــة 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 4.7 فــي المئــة )2.3 مليــار ريــال( 

ــات  ــل، انخفضــت المطلوب فــي العــام الســابق. وفــي المقاب

علــى مؤسســات ماليــة غيــر نقديــة فــي نهايــة عــام 2018م 

بنســبة 59.9 فــي المئــة )1.6 مليــار ريــال(، مقارنــة بانخفــاض 

ــة العــام الســابق )جــدول  نســبته 41.4 فــي المئــة فــي نهاي

رقــم 5-3، والرســمان البيانيــان رقــم 5-4، ورقــم 5-5(.

االئتمان المصرفي حسب اآلجال
ارتفــع االئتمــان المصرفــي قصيــر األجــل )أقــل مــن ســنة( 

الممنــوح للقطــاع الخــاص ومؤسســات القطــاع العــام فــي 

عــام 2018م بنســبة 2.1 فــي المئــة )14.9 مليــار ريــال( ليبلــغ 

707.1 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.4 فــي المئــة 

)10.1 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. فــي حيــن انخفــض 

بنســبة  ســنوات(   3 إلــى  )ســنة  األجــل  متوســط  االئتمــان 

15.4 فــي المئــة )40.9 مليــار ريــال( ليبلــغ 224.7 مليــار ريــال، 
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 رسم بياني رقم 5-4: مطلوبات المصارف من القطاع 
الخاص )شهري(

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

جدول رقم 5-3: مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص والعام )نهاية الفترة(

)مليون ريال(

201620172018

المبلغ
النصيب 
المئوي 
للمجموع

المبلغ
النصيب 
المئوي 
للمجموع

النصيب المئوي المبلغ
للمجموع

1,405,47485.81,393,69982.11,434,89180.3المطلوبات على القطاع الخاص

1,351,40782.51,339,81278.91,378,76477.1االئتمان المصرفي

1,337,34381.71,327,25678.21,365,52176.4قروض وسلف

14,0640.912,5560.713,2430.7كمبياالت مخصومة

54,0673.353,8873.256,1283.1استثمارات في أوراق مالية خاصة

227,42813.9301,13517.7352,06219.7المطلوبات على القطاع العام

49,0123.046,7192.847,1332.6االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

178,41610.9254,41715.0304,93017.1سندات حكومية

4,4360.32,6000.21,0410.1مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية 

1,637,338100.01,697,434100.01,787,995100.0المجمــوع
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جدول رقم 5-4: االئــتـمـان الـمـصـرفي حسـب اآلجال

 )مليون ريال( 

المجموعطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلنهاية الفترة

2014621,308237,744391,5941,250,646

2015685,174241,457434,9981,361,629

2016702,327264,855433,2371,400,419

2017692,221265,585428,7241,386,530

2018707,104224,653494,1401,425,896

ماحظة: األجل القصير : أقل من سنة       األجل المتوسط : 1 - 3 سنوات      األجل الطويل : أكثر من 3 سنوات

مقارنــة بارتفــاع نســبته 0.3 فــي المئــة )730 مليــون ريــال( 

فــي العــام الســابق. بينمــا ارتفــع االئتمــان طويــل األجــل )أكثر 

مــن 3 ســنوات( بنســبة 15.3 فــي المئــة )65.4 مليــار ريــال( 

ليبلــغ 494.1 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.0 فــي 

المئــة )4.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق )جــدول رقــم 4-5(.

االئتمان المصرفي حسب النشاط االقتصادي
األنشــطة  حســب  المصرفــي  االئتمــان  توزيــع  تبايــن 

االقتصاديــة لعــام 2018م، فقــد ارتفــع االئتمــان المصرفــي 

الممنــوح لقطــاع التعديــن والمناجــم بنســبة 30.3 فــي المئة 

)4.5 مليــار ريــال( ليبلــغ 19.4 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض 
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ارتفــع  نســبته 23.6 فــي المئــة فــي العــام الســابق. كمــا 

االئتمــان المصرفــي لقطــاع الزراعــة وصيــد األســماك بنســبة 

20.1 فــي المئــة )2.5 مليــار ريــال( ليبلــغ 14.7 مليــار ريــال، 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 4.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

كمــا ارتفــع االئتمــان المصرفــي لقطــاع الخدمات بنســبة 8.9 

فــي المئــة )6.3 مليــار ريــال( ليبلــغ 77.4 مليــار ريــال، مقارنــة 

بارتفــاع نســبته 1.6 فــي المئــة فــي العــام الســابق. كمــا زاد 

 8.5 بنســبة  والتشــييد  البنــاء  لقطــاع  المصرفــي  االئتمــان 

فــي المئــة )7.6 مليــار ريــال( ليبلــغ 96.5 مليــار ريــال، مقارنــة 

الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   14.9 نســبته  بانخفــاض 

كمــا شــهد االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع الصناعــة 

واالنتــاج ارتفاعــًا نســبته 5.6 فــي المئــة )9.1 مليــار ريــال( 

ليبلــغ نحــو 169.9 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 8.8 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع االئتمــان المصرفــي 

لقطــاع التمويــل بنســبة 5.2 فــي المئــة )1.8 مليــار ريــال(، 

ليبلــغ 37.2 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 11.4 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق. كمــا ارتفــع االئتمــان المصرفــي 

الممنــوح لقطــاع المــاء والكهربــاء والغــاز والخدمــات الصحية 

جدول رقم 5-5: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )نهاية الفترة(

)مليون ريال(

201620172018

المبلغ
النصيب 
المئوي 
للمجموع

المبلغ
النصيب 
المئوي 
للمجموع

المبلغ
النصيب 
المئوي 
للمجموع

12,7780.912,2490.914,7051.1الزراعة وصيد األسماك

176,35513.0160,83712.0169,89912.3الصناعة واإلنتاج

19,4331.414,8491.119,3541.4التعدين والمناجم

41,1083.050,8263.851,6573.7الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

104,3887.788,8816.696,4577.0البناء والتشييد

300,10722.2312,41823.3280,20720.3التجارة

40,4113.047,6143.642,9353.1النقل واالتصاالت

31,7892.435,3982.637,2322.7التمويل

69,9615.271,0505.377,3565.6الخدمات

555,07741.1545,68840.7588,96242.7نشاطات أخرى متنوعة

1,351,407100.01,339,812100.01,378,764100.0المجمــوع

* قروض وسلف ممنوحة لمؤسسات القطاع العام.

 رسم بياني رقم 5-6: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي

نشاطات أخرى متنوعة النقل واالتصاالتالتمويلالخدمات التجارة

الزراعة وصيد األسماكالصناعة واإلنتاجالتعدين والمناجمالماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحيةالبناء والتشييد

20182017
%1.1

%1.4

%2.7 %3.1

%3.7

%5.6

%7

%12.3

%20.3

%42.7

%0.9

%1.1

%2.6 %3.6

%3.8

%5.3

%6.6

%12

%23.3

%40.7
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بنســبة 1.6 فــي المئــة )831.2 مليــون ريــال( ليبلــغ 51.7 

مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 23.6 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وفــي المقابــل شــهد االئتمــان المصرفــي 

الممنــوح لقطــاع التجــارة انخفاضــًا نســبته 10.3 فــي المئــة 

)32.2 مليــار ريــال( ليبلــغ 280.2 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 4.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق. كذلــك انخفــض 

النقــل واالتصــاالت  االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع 

بنســبة 9.8 فــي المئــة )4.7 مليــار ريــال( ليبلــغ 42.9 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 17.8 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق، )جــدول رقــم 5-5، والرســم البيانــي رقــم 6-5(.

القروض المشتركة
ارتفــاع  إلــى  للمقيميــن  المشــتركة  القــروض  بيانــات  تشــير 

عددهــا بيــن المصــارف المحليــة بالتضامــن مــع المصــارف 

الخارجيــة فــي عــام 2018م بنســبة 3.5 فــي المئــة لتبلــغ 

531 قرضــًا، وكذلــك ارتفعــت لغيــر المقيميــن بنســبة  9.5 

فــي المئــة لتبلــغ 81 قرضــًا. وبالنظــر إلجمالــي قيمــة هــذه 

القــروض للمقيميــن، فقــد انخفضــت بنســبة 3.7 فــي المئــة 

ارتفعــت  بينمــا  2018م،  عــام  ريــال فــي  182 مليــار  لتبلــغ 

المئــة  المقيميــن بنســبة 21.5 فــي  لغيــر  القــروض  قيمــة 

لتبلــغ 15 مليــار ريــال )جــدول رقــم 6-5(.

القروض االستهالكية وقروض البطاقات 
االئتمانية

ســجلت القــروض االســتهاكية وقــروض بطاقــات االئتمــان 

مــن المصــارف ارتفاعــًا نســبته 2.5 فــي المئــة لتصــل إلــى 

نحــو 338.6 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م، مقارنــة بنحــو 

330.4 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق )جــدول رقــم 

5-7أ، والرســم البيانــي رقــم 7-5(.

القروض العقارية من المصارف التجارية
واصلــت القــروض العقاريــة المقدمــة مــن المصــارف لألفــراد 

جدول رقم 5-6: القـــروض المشـــتركة 

مبالغ القروض المشتركة )مليار ريال(عدد القروض المشتركة  الفترة

المجموعغير مقيممقيمالمجموعغير مقيممقيم

2014384534371308138

20154696553413412146

20165557663119516211

20175137458718912201

20185318161218215197

جدول رقم 5-7 أ: القروض االستهالكية وقروض البطاقات االئتمانية*

)مليون ريال(

السنـة 
)نهاية الفترة(

القروض االستهالكية
بطاقات 
االئتمان**  ترميم وتحسين

عقارات
 سيارات ووسائل
نقل شخصية 

 أثات وسلع 
الرعاية تعليم معمرة

الصحية
سياحة 
 المجموع أخرىوسفر

***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

201730,028.016,720.610,783.93,722.5565.6324.3256,206.1318,350.912,094.0

201828,055.116,789.412,498.73,522.2703.5483.6261,208.1323,260.615,331.9

 * يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة باألسهم. 
** 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.
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 رسم بياني رقم 5-7: إجمالي القروض االستهالكية

والشــركات نموهــا فــي عــام 2018م، لتبلــغ حوالــي 240.2 

مليــار ريــال، أي بارتفــاع نســبته 13.6 فــي المئــة )28.7 مليــار 

ريــال(، مقارنــة بنمــو نســبته 5.5 فــي المئــة )11.1 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق. وســجلت القــروض العقاريــة الممنوحــة 

ــار ريــال(  لألفــراد ارتفاعــًا نســبته 16.4 فــي المئــة )19.9 ملي

لتبلــغ 141.4 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 9.9 فــي 

المئــة )نحــو 11 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وبلــغ نصيبها 

مــن إجمالــي القــروض العقاريــة فــي نهايــة عــام 2018م نحــو 

58.8 فــي المئــة. وكذلــك ارتفعــت القــروض المقدمــة مــن 

المصــارف التجاريــة للشــركات فــي عــام 2018م بنســبة 9.8 

فــي المئــة )8.8 مليــار ريــال( لتبلــغ نحــو 98.9 مليــار ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 0.2 فــي المئــة )139 مليــون ريــال( 

القــروض  إجمالــي  مــن  نصيبهــا  وبلــغ  الســابق  العــام  فــي 

العقاريــة 41.2 فــي المئــة )جــدول رقــم 5-7ب(.

الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف 
التجارية

فــي  التجاريــة  للمصــارف  األجنبيــة  الموجــودات  انخفضــت 

نهايــة عــام 2018م بنســبة 8.8 فــي المئــة )21.3 مليــار ريــال( 

لتبلــغ نحــو 221.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.5 

فــي المئــة )16.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وارتفعــت 

المطلوبــات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة فــي عــام 2018م 

 95.5 لتبلــغ  ريــال(  مليــون   974( المئــة  فــي   1.0 بنســبة 

ــة )14.4  ــة بارتفــاع نســبته 15.1 فــي المئ ــال، مقارن ــار ري ملي

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. ونتيجــة لهــذه التطــورات، 

انخفــض صافــي الموجــودات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة 

فــي  األجنبيــة(  المطلوبــات  ناقصــًا  األجنبيــة  )الموجــودات 

عــام 2018م بنســبة 15 فــي المئــة )22.3 مليــار ريــال( ليبلــغ 

125.6 مليــار ريــال مقارنــة بارتفــاع نســبته 1.7 فــي المئــة 

)2.2 مليــار ريــال( خــال العــام الســابق )جــدول رقــم 8-5، 

والرســمان البيانيــان رقــم 5-8، ورقــم 9-5(. 

احتياطيات المصارف التجارية
فــي  )النقــد  التجاريــة  المصــارف  احتياطيــات  انخفضــت 

الصنــدوق والودائــع لــدى مؤسســة النقــد( فــي عــام 2018م 

بحوالــي 20.8 مليــار ريــال، أو بنســبة 8.7 فــي المئــة لتبلــغ فــي 

نهايــة العــام 218.6 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع قــدره 2.7 

مليــار ريــال، أو مــا نســبته 1.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

لــدى  األخــرى  الودائــع  فــي  االنخفــاض  جــاء معظــم  وقــد 

المؤسســة، حيــث انخفضــت مــن 112.3 مليــار ريــال فــي نهاية 

عــام 2017م إلــى 90.5 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 2018م، 

أي بنســبة 19.5 فــي المئــة )21.9 مليــار ريــال(، وكذلــك النقــد 

جدول رقم 5-7 ب: القروض العقارية من المصارف التجارية 

)مليون ريال(

اإلجماليالشركاتاألفرادالسنة )نهاية الفترة(

201494,24164,743158,984

2015102,20784,257186,464

2016110,48489,918200,402

2017121,44290,057211,499

2018141,36498,861240,225
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 رسم بياني رقم 5-9: نسبة الموجودات والمطلوبات 
األجنبية إلى إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف

 رسم بياني رقم 5-8: الموجودات والمطلوبات األجنبية 
للمصارف )شهري(

جدول رقم 5-8: الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية )بنهاية الفترة(

)مليون ريال(

التغيــرالمبلــغ

20172018
20172018

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ

الموجودات األجنبية

8.613,53926.9-5,524-50,42363,961مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

40.2-21,783-54,25132,46826,17380.6مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

23,61426,30110,82341.12,68711.4موجودات أخرى

13.8-15,721-15.2-14,948-114,07598,355االستثمارات في الخارج

8.8-21,277-242,362221,08516,5247.5اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

50,93656,6973,3125.85,76111.3مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

20.9-5,491-26,30120,81016,76680.6مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

31.87034.1-5,709-17,26517,968مبالغ مستحقة أخرى

94,50295,47614,37015.19741.0اإلجمالي

15.0-22,251-147,860125,6092,1541.7صافي الموجودات األجنبية

30
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فــي صناديــق المصــارف الــذي انخفــض مــن 31.3 مليــار ريــال 

إلــى 30.7 مليــار ريــال، أي بنســبة 1.8 فــي المئــة )574 مليــون 

ريــال(، وانخفضــت الودائــع الجاريــة لــدى المؤسســة بنســبة 

3.7 فــي المئــة )7.2 مليــون ريــال( لتبلــغ 189 مليــون ريــال. 

بينمــا ارتفعــت الودائــع النظاميــة لــدى المؤسســة بنحــو 1.6 

مليــار ريــال لتبلــغ 97.2 مليــار ريــال )جــدول رقــم 9-5(.

رأس المال واحتياطيات المصارف
عــام  فــي  المصــارف  واحتياطيــات  المــال  رأس  انخفــض 

2018م بحوالــي 13.7 مليــار ريــال، أي بنســبة 4.3 فــي المئــة 

ليبلــغ 303.9 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع مقــداره 18.7 مليــار 

ريــال ونســبته 6.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وانخفضــت 

نســبة رأس المــال واالحتياطيــات إلــى إجمالــي الودائــع مــن 

19.6 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 18.3 فــي 

المئــة فــي نهايــة عــام 2018م، وانخفضــت نســبة رأس المال 

 13.8 نحــو  مــن  الموجــودات  إجمالــي  إلــى  واالحتياطيــات 

فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 12.9 فــي المئــة 

إلــى  المــال  2018م. وبلغــت نســبة رأس  فــي نهايــة عــام 

الموجــودات مرجحــة المخاطــر وفقــًا لمعيــار لجنــة بــازل فــي 

نهايــة عــام 2018م نحــو 20.3 فــي المئــة، وهــي أعلــى مــن 

ــازل )جــدول رقــم 10-5(. النســبة الموصــى بهــا مــن لجنــة ب

مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف 
التجارية في عام 2018م

بلــغ إجمالــي المــوارد الماليــة المضافــة للمصــارف التجاريــة 
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فــي عــام 2018م حوالــي 99.6 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 

107.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، أي بانخفــاض نســبته 

المضافــة  الماليــة  المــوارد  تركــزت  وقــد  المئــة.  فــي   7.3

الرئيســة فــي إجمالــي الودائــع بحوالــي 42.0 مليــار ريــال، أي 

مــا نســبته 42.2 فــي المئــة مــن إجمالــي المــوارد المضافــة، 

باإلضافــة إلــى األصــول األجنبيــة بحوالــي 21.3 مليــار ريال، أي 

مــا نســبته 21.4 فــي المئــة مــن إجمالــي المــوارد المضافــة، 

وارتفــع أيضــًا كل مــن النقــد واالحتياطــات والمطلوبــات مــن 

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

)مليون ريال(

20142015201620172018

248,111270,964298,895317,604303,887رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من: 

15.716.918.519.618.3الودائع المصرفية

11.612.313.213.812.9إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة )%(

17.918.119.520.420.3المخاطر )معيار بازل(

جدول رقم 5-11: أهم الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خالل عام 2018م

)مليار ريال( 

النصيب المبلغاالستخدامات
النصيب المبلغالمواردالمئوي

المئوي

42.042.2إجمالي الودائع49.449.6المطلوبات من القطاع العام

21.321.4األصول األجنبية41.241.4المطلوبات من القطاع الخاص

20.820.9النقد واالحتياطيات9.09.0القاعدة الرأسمالية

1.61.6المطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية

1.01.0المطلوبات األجنبية

12.913.0صافي الموارد األخرى

99.6100.0اإلجمالي99.6100.0اإلجمالي

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

)مليون ريال(

20142015201620172018

27,11529,38329,64831,28530,711النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد :

472317293196189ودائع جارية

91,87997,46796,72795,54997,192ودائع نظامية

93,60719,071110,036112,34090,474ودائع أخرى

213,073146,238236,704239,371218,566احتياطيات المصارف 

النسب )٪ ( إلى الودائع المصرفية

1.721.831.831.931.85النقد في الصندوق 

ودائع لدى مؤسسة النقد : 

0.030.020.020.010.01ودائع جارية

5.836.075.985.905.85ودائع نظامية

5.941.196.806.945.45ودائع أخرى

13.529.1114.6414.7813.16احتياطيات المصارف 
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مؤسســات ماليــة غيــر نقديــة بحوالــي 20.8 مليــار ريــال و 1.6 

مليــار ريــال، أي مــا نســبته 20.9 فــي المئــة و 1.6 فــي المئــة 

مــن اإلجمالــي علــى التوالــي، وكذلــك ارتفعــت المطلوبــات 

األجنبيــة وصافــي المــوارد األخــرى بنحــو 1 مليــار ريــال و12.9 

مليــار ريــال، أي مــا نســبته حوالــي 1 فــي المئــة و13 فــي 

المئــة علــى التوالــي مــن إجمالــي المــوارد المضافــة.

عــام  خــال  الماليــة  المــوارد  هــذه  معظــم  واســتخدمت 

2018م فــي زيــادة المطلوبــات مــن القطــاع العــام بحوالــي 

49.4 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 49.6 فــي المئــة مــن إجمالي 

القطــاع  مــن  المطلوبــات  وارتفــاع  المســتخدمة،  المــوارد 

ــال، أي مــا نســبته 41.4 فــي  ــار ري الخــاص بحوالــي 41.2 ملي

المئــة مــن اإلجمالــي، وكذلــك ارتفــاع القاعــدة الرأســمالية 

المئــة مــن اإلجمالــي  9 فــي  ريــال وبنســبة  9 مليــار  بنحــو 

)جــدول رقــم 11-5(.

أرباح المصارف التجارية
بلغــت أربــاح المصــارف التجاريــة فــي عــام 2018م نحــو 48.3 

مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 10.7 فــي المئــة عــن أربــاح الســنة 

الســابقة البالغــة 43.7 مليــار ريــال.

عدد المصارف وفروعها
عــام  بنهايــة  المملكــة  فــي  التجاريــة  المصــارف  عــدد  بلــغ 

مرخصــة(   1 عاملــة،   25( مصرفــًا  وعشــرين  ســتة  2018م 

بمــا فــي ذلــك فــروع لمصــارف أجنبيــة. وارتفــع عــدد فــروع 

المصــارف التجاريــة لتبلــغ 2,083 فرعــًا مــن خــال تشــغيل 

الفــروع  لتوزيــع  ووفقــًا  المملكــة.  فــي  جديــدة  فــروع   4

حســب المناطــق اإلداريــة، تحظــى منطقــة الريــاض بعــدد 

ــي،  ــة مــن اإلجمال 630 فرعــًا، أي مــا نســبته 30.2 فــي المئ

ومنطقــة مكــة المكرمــة بعــدد 444 فرعــًا، أي مــا نســبته 

21.3 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، والمنطقــة الشــرقية بعــدد 

ــي،  ــة مــن اإلجمال 403 فرعــًا، أي مــا نســبته 19.4 فــي المئ

ومنطقــة عســير بعــدد 129 فرعــًا، أي مــا نســبته 6.2 فــي 

المئــة مــن اإلجمالــي، ومنطقــة القصيــم بعــدد 124 فرعــًا، 

ومنطقــة  اإلجمالــي،  مــن  المئــة  فــي   6.0 نســبته  مــا  أي 

المدينــة المنــورة بعــدد 110 فرعــًا، أي مــا نســبته 5.3 فــي 

المئــة مــن اإلجمالــي )جــدول رقــم 5–12(.

عدد العاملين في القطاع المصرفي
عــام  فــي  المصرفــي  القطــاع  فــي  العامليــن  عــدد  ســجل 

 47,156 ليبلــغ  المئــة  فــي   4.0 نســبته  انخفاضــًا  2018م 

للعامليــن  المئــوي  النصيــب  وبلــغ  وموظفــًة.  موظفــًا 

المئــة مــن  الســعوديين )ذكــورًا وإناثــًا( حوالــي 93.6 فــي 

حوالــي  أي  المصرفــي،  القطــاع  فــي  العامليــن  إجمالــي 

العامليــن  نســبة  وبلغــت  وموظفــًة.  موظفــًا   44,148

الســعوديين الذكــور حوالــي 78.8 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، 

مقارنــة بنســبة 6.3 فــي المئــة مــن العامليــن الذكــور غيــر 

ــاث الســعوديات  الســعوديين، وبلغــت نســبة العامــات اإلن

حوالــي 14.8 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، مقارنــة بنســبة 0.1 

العامــات اإلنــاث غيــر الســعوديات. المئــة مــن  فــي 

تطورات التقنية المصرفية في عام 2018م
أواًل: عمليات غرف المقاصة

تمــت  التــي  والشــخصية  التجاريــة  الشــيكات  عــدد  تراجــع 

عــام  فــي  بالمملكــة  المقاصــة  غــرف  بواســطة  مقاصتهــا 

2018م بنســبة 21.0 فــي المئــة، بانخفــاض مقــداره 896.9 

ألــف شــيك، كمــا انخفضــت قيمتهــا بنســبة 19.1 فــي المئــة 

إلــى 285.1 مليــار ريــال، بينمــا ارتفــع متوســط قيمــة الشــيك 

فــي عــام 2018م بنســبة 2.4 فــي المئــة، مــن 82,639 ريــال 

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

مكة الرياض
المكرمة

المدينة 
الحدود حائلتبوكعسيرالقصيمالشرقيةالمنورة

المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

201458641294366114117473915244725261,912

201561142998384118120484015255025261,989

2016623439105393120125494115265026262,038

2017631442111405123127504116275326272,079

2018630444110403124129504116285527262,083
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فــي عــام 2017م إلــى 84,652 ريــال فــي عــام 2018م.

وبشــكل عــام انخفــض عــدد الشــيكات التجاريــة والشــخصية 

المنفــذة فــي عــام 2018م مــن خــال المقاصــة اآلليــة فــي 

العديــد مــن غــرف المقاصــة الرئيســة فــي المملكــة بنســبة 

21.0 فــي المئــة، ويرجــع ذلــك إلــى التوســع فــي اســتخدام 

وكان  البيــع،  نقــاط  أجهــزة  ومنهــا  المصرفيــة  التقنيــة 

االنخفــاض فــي غرفــة الريــاض بنســبة 23.1 فــي المئــة ليبلــغ 

1.2 مليــون شــيك، وفــي غرفــة الدمــام بنســبة 19.0 فــي 

المئــة ليبلــغ 966.1 ألــف شــيك، وفــي غرفــة جــدة بنســبة 

ألــف شــيك، وفــي غرفــة  ليبلــغ 721.5  المئــة  22.6 فــي 

المدينــة المنــورة بنســبة 17.8 فــي المئــة ليبلــغ 86.5 ألــف 

شــيك، وفــي غرفــة بريــدة بنســبة 18.1 فــي المئــة ليبلــغ 

بنســبة  المكرمــة  مكــة  غرفــة  وفــي  شــيك،  ألــف   180.4

17.9 فــي المئــة ليبلــغ 81.6 ألــف شــيك، وفــي غرفــة تبــوك 

بنســبة 6.5 فــي المئــة ليبلــغ 31.7 ألــف شــيك، وفــي غرفــة 

الطائــف بنســبة 9.2 فــي المئــة ليبلــغ 23.7 ألــف شــيك، 

وفــي غرفــة أبهــا بنســبة 19.0 فــي المئــة ليبلــغ 84.4 ألــف 

شــيك )رســم بيانــي رقــم 10-5(.

)MADA( ثانيًا: مدى
حققــت الشــبكة الســعودية للمدفوعــات )مــدى( فــي عــام 

2018م نمــّوًا إيجابّيــًا فــي جميــع عملياتهــا، وارتفــع عــدد 

أجهــزة الصــرف اآللــي )ATMs( العاملــة فــي المملكــة بنســبة 

1.9 فــي المئــة لتبلــغ 18,685 جهــازًا، مقارنــة بزيــادة نســبتها 

2.5 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد بطاقــات 

ــة لتبلــغ فــي  الصــرف اآللــي المصــدرة بنســبة 0.6 فــي المئ

نهايــة عــام 2018م حوالــي 28.6 مليــون بطاقــة صــرف آلــي، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.0 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

وارتفــع عــدد عمليــات الســحب التــي تــم تنفيذهــا عبــر مــدى 

)MADA( فــي عــام 2018م بنســبة 9.0 فــي المئــة لتبلــغ 

949 مليــون عمليــة، مقارنــة بزيــادة نســبتها 5.9 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق. وارتفعــت قيمــة الســحوبات التــي نفذت 

لتبلــغ  المئــة  فــي   2.8 بنســبة   )MADA( مــدى  خــال  مــن 

452.9 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.2 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق. أمــا بالنســبة لعــدد العمليــات التــي جــرت 

عبــر شــبكة المصــارف، فقــد زادت بنســبة 3.1 فــي المئــة 

لتبلــغ 1.2 مليــار عمليــة، مقارنــة بزيــادة نســبتها 3.8 فــي 

الســحوبات  قيمــة  وارتفعــت  الســابق.  العــام  فــي  المئــة 

ــر شــبكة المصــارف بنســبة 2.6 فــي  ــة التــي تمــت عب النقدي

المئــة إلــى 295.4 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 6.3 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. ونتيجــة لذلــك ارتفــع إجمالــي 

ــات التــي نفذتهــا أجهــزة الصــرف اآللــي بنســبة  عــدد العملي

ــة، وارتفــع إجمالــي  ــاري عملي ــغ 2,1 ملي ــة ليبل 5.6 فــي المئ

الســحب النقــدي بنســبة 2.7 فــي المئــة ليبلــغ 748.3 مليــار 

ــي رقــم 11-5(. ــال )جــدول رقــم 5-13، والرســم البيان ري

وارتفــع عــدد أجهــزة نقــاط البيــع فــي عــام 2018م بنســبة 

بارتفــاع  351,645 جهــازًا، مقارنــة  ليبلــغ  المئــة  15.9 فــي 

نســبته 13.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد 

عمليــات البيــع المنفــذة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع بنســبة 45.7 

بزيــادة  مقارنــة  عمليــة،  مليــون   1,032 ليبلــغ  المئــة  فــي 

نســبتها حوالــي 35 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

 رسم بياني رقم 5-10: النصيب المئوي لشيكات المقاصة التجارية والشخصية حسب المدن
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 رسم بياني رقم 5-11: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

جدول رقم 5-13: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي

عدد أجهزة السنوات
الصرف اآللي

عدد البطاقات 
المصدرة

السحوبات النقدية )مليون ريال(عدد العمليـــــــــات )مليون عملية(

المجموعالمصارفمدىالمجموعالمصارفمدى

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

201818,68528,559,8289491,1772,126452,931295,394748,325

جدول رقم 5-14: إحصاءات نقاط البيع

عدد األجهزةعدد العمليات )مليون عملية(مبيعات )مليون ريال(السنــوات

2014159,970327138,779

2015172,835395225,372

2016182,749525267,827

2017200,468708303,464

2018232,3061,032351,645
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 رسم بياني رقم 5-12: عمليات نقاط البيع )شهري(                                             عدد أجهزة نقاط البيع

وارتفعــت قيمــة المبيعــات المنفــذة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 

بنســبة 15.9 فــي المئــة لتبلــغ 232.3 مليــار ريــال، مقارنــة 

ــة فــي العــام الســابق )جــدول  بارتفــاع نســبته 9.7 فــي المئ

رقــم 5-14، والرســم البيانــي رقــم 12-5(،

وتشــير معــدالت النمــو فــي عــدد بطاقــات الصــرف اآللــي 

والعمليــات المنفــذة علــى أجهــزة الصــرف اآللــي وأجهــزة 

نقــاط البيــع إلــى زيــادة انتشــارها في قطــاع التجزئة باإلضافة 

إلــى ارتفــاع الثقــة باســتخدام التقنيــة المصرفيــة الحديثــة.

الماليــة  للتحويــالت  الســعودي  النظــام  ثالثــًا: 
)SARIE( الســريعة 

النظام  خال  من  المنفذة  العمليات  عدد  إجمالي  ارتفع 

عام  في  )سريع(  السريعة  المالية  للتحويات  السعودي 

2018م بنسبة 31.2 في المئة لتبلغ 135.8 مليون عملية، 

السابق.  العام  المئة في  15.9 في  نسبتها  بزيادة  مقارنة 

لعمليات  وفقًا  سريع  نظام  عمليات  لتوزيع  وبالنسبة 

عدد  ارتفع  فقد  والمجمعة،  المفردة  العماء  مدفوعات 

العمليات المفردة بنسبة 3.7 في المئة ليبلغ 10.7 مليون 

عملية، وارتفعت قيمة هذه العمليات بنسبة 4.0 في المئة 

المجمعة  العمليات  عدد  وارتفع  ريال.  مليار   3,994 لتبلغ 

بنسبة 36.1 في المئة ليبلغ 122.2 مليون عملية، وارتفعت 

قيمتها بنسبة 21.1 في المئة لتبلغ 2,640 مليار ريال، فيما 

انخفض عدد العمليات األخرى بنسبة 18.3 في المئة ليبلغ 

في   57.8 بنسبة  قيمتها  وانخفضت  عملية،  مليون   2.2

المئة لتبلغ حوالي 18 مليار ريال. 

للمدفوعات  وفقًا  سريع  عمليات  لتصنيف  بالنسبة  أما 

بين  المفردة  العمليات  عدد  انخفض  فقد  المصارف،  بين 

المصارف التجارية خال عام 2018م بنسبة 0.2 في المئة 

هذه  قيمة  وانخفضت  عملية،  ألف   513 حوالي  ليبلغ 

العمليات بنسبة 22.9 في المئة لتبلغ نحو 43,226 مليار 

ريال. وانخفض عدد العمليات المجمعة المنفذة عبر نظام 

حوالي  ليبلغ  المئة  في   10.8 بنسبة  المصارف  بين  سريع 

122 ألف عملية، بينما ارتفعت قيمة هذه العمليات بنسبة 

رقم  )جدول  ريال  مليار   105.8 نحو  لتبلغ  المئة  في   32.1

5-15أ، وجدول رقم 5-15ب، والرسم البياني رقم 13-5(.

رابعًا: نظام سداد للمدفوعات
حتــى  ســداد  بنظــام  المرتبطيــن  المفوتريــن  عــدد  بلــغ 

نهايــة عــام 2018م 170 مفوتــرًا مــن مختلــف القطاعــات 

الحكوميــة والخاصــة مثــل الكهربــاء، والميــاه، واالتصــاالت، 

ــن، وبطاقــات االئتمــان وغيرهــا،  ــران، والتأمي وشــركات الطي

وبلــغ عــدد المصــارف المرتبطــة مــع النظــام 17 مصرفــًا، مــع 

وجــود ثاثــة مصــارف جديــدة فــي مرحلــة الربــط األخيــرة مــع 

النظــام. وبلــغ إجمالــي عــدد العمليــات المنفــذة فــي عــام 

2018م نحــو 235.6 مليــون عمليــة وبقيمــة إجماليــة بلغــت 

نحــو 356.5 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 218.4 مليــون عمليــة 

ــال فــي العــام الســابق  ــار ري وبقيمــة بلغــت نحــو 250.5 ملي

)رســم بيانــي رقــم 14-5(.

نشاط سوق المشتقات المالية
انخفضــت عمليــات المشــتقات الماليــة فــي المملكــة فــي 

ال
 ري

يار
مل

10

12

14

16

18

20

22

24

95

275

455

635

815

995

1175

2014 2015 2016 2017 2018

 
 

 

 

  

ية
مل

 ع
ون

ملي

ف
آلال

با

 
100
140
180
220
260
300
340
380

20182017201620152014
عدد العمليات (يسار)مبيعات (يمين)



86

55
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

 رسم بياني رقم 5-13: عمليات نظام سريع

 رسم بياني رقم 5-14: عدد ومبالغ الفواتير المسددة من خالل نظام سداد
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جدول رقم 5-15أ: عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريع(

)ألف عملية(

المجموعأخرىمدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالءالفتـرة

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

201456,3756,08562,4591183744921,62864,580

201570,6398,02378,663724645372,33581,534

201676,0849,15685,240794685473,49789,285

201789,80610,299100,1051375146512,714103,470

2018122,23610,676132,9121225136352,218135,766

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

)مليار ريال(

المجموعأخرى*مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العمالءالفتـرة

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

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

20182,6403,9946,63410643,22643,3321849,984

* تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات مؤسسة النقد على المصارف.
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ريــال أي بنســبة 5.9 فــي  2018م بنحــو 69.6 مليــار  عــام 

ــار  ــة بنحــو 1,175 ملي ــال، مقارن ــار ري ــغ 1,106 ملي ــة لتبل المئ

ريــال فــي العــام الســابق.

الجدارة االئتمانية في القطاع المصرفي
واصلــت الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة )ســمة( 

الجهــات ذات  2018م توفيــر خدماتهــا لكافــة  خــال عــام 

ومنتجاتهــا،  خدماتهــا  تطويــر  خــال  مــن  وذلــك  العاقــة، 

ويتضمــن ذلــك خدمــات األفــراد )كنظــام ســمتي(، وخدمــات 

الشــركات )كنظــام ســمات(، ومشــروع شــيكي، ومشــروع 

تقييــم الشــركات المتوســطة والصغيــرة، وذلــك مــن أجــل 

توفيــر المعلومــات االئتمانيــة الازمــة التــي تســاهم فــي 

المــاءة  وتقييــم  المخاطــر  تحليــل  علــى  القــدرة  تحســين 

الماليــة للمقتــرض. ومضــت ســمة قدمــًا بتبنــي الفكــرة التــي 

ُأسســت مــن أجلهــا كجهــة معلوماتيــة ائتمانيــة مســتقلة 

إلكمــال منظومــة التمويل في المملكة العربية الســعودية، 

ولتطويــر قطــاع المعلومــات االئتمانيــة وخدماتــه المختلفــة 

تمهيــدًا للتوســع فــي ســوق االئتمــان فــي المملكــة تبعــًا 

للمعطيــات االقتصاديــة ورؤيــة المملكــة 2030.

)سمات(  األعمال  قطاع  نظام  تطوير  في  استمرت  كما 

ليتواكب مع التطورات المتسارعة في قطاع األعمال في 

المملكة، حيث أدخلت عدة تحسينات على التقرير االئتماني 

 )Collaterals( للشركات، تضّمنت توسيع قائمة الضمانات

تم تضمين عرض  النقد، وقد  تماشيًا مع معايير مؤسسة 

المعلومات االئتمانية على مستوى التسهيات اإلجمالية، 

وإتاحة مبدأ التسهيات المشتركة )Shared limit( لوضع 

التسهيل  استخدام  احتماالت  كافة  تجمع  حسابية  مّظلة 

بحسب اتفاق الشركة مع الممول. كما أتيح ألعضاء )سمة( 

ربط الحساب بمشروع أو عدة مشاريع معّينة، بحيث تساعد 

االئتمانية،  الشركات وجدارتها  دراسة وضع  الممولين في 

وتقييمها واتخاذ القرار الصحيح.

األداء  مقارنة  تقارير  2018م  عام  خال  )سمة(  وصّممت 

المالية  المؤسسات  تمكين  في  تسهم  والتي  االئتمانية 

برنامج  أهداف  وتحقيق  الخاص  القطاع  نمو  دعم  من 

تلك  وراعت   ،2030 رؤية  وفق  المالي  القطاع  تطوير 

لائتمان،  المانحة  للجهات  الفعلية  التحديات  التقارير 

واالستراتيجيات االئتمانية المقّرة، وخطط التسويق، وإدارة 

المخاطر االئتمانية. كما تمّكن تقارير مقارنة األداء العماء 

نظرائهم  بالمقارنة مع  االئتماني  أدائهم  التعّرف على  من 

في السوق وفي القطاع ذاته. كما ركزت )سمة( خال عام 

المتوافرة  الضخمة  البيانات  من  االستفادة  على  2018م 

من  المزيد  تقديم  أجل  من  المركزية  بياناتها  قواعد  في 

الخدمات لعمائها. 

 كمــا واصلــت )ســمة( مــن خــال خدمــة )ســمة 360( تقديــم 

أدوات تحليليــة تهــدف إلــى مســاعدة الجهــات التمويليــة 

علــى توفيــر الســيولة النقديــة وتحقيــق العوائــد، وتحقيــق 

التــوازن بينهمــا. تشــتمل تلــك األدوات علــى نمــاذج ائتمانيــة 

معنويــة  وعوامــل  الشــخصية،  المعاييــر  تتضمــن  متقّدمــة 

كاألمانــة والنزاهــة بدرجــة دقيقة، عــاوة على تحليل عوامل 

القــدرة، والضمانــات، والمــدد الزمنيــة للتمويــل، والمخاطــر 

االئتمانيــة التاريخيــة والقائمــة والمرتقبــة، وتحليــل مصــادر 

الدخــل الماليــة، ومعاييــر االلتــزام وذلــك مــن أجــل الوصــول 

إلــى أفضــل القــرارات. وســاهمت )ســمة( خــال عــام 2018م 

فــي نشــر الثقافــة االئتمانيــة لــدى كافــة شــرائح المجتمــع، 

المســتهلك  لتوعيــة  اإلجرائــي  الدليــل  بنشــر  حيــث قامــت 

الــذي أقّرتــه مؤسســة النقــد خــال عــام 2018م، والــذي 

يهــدف إلــى توعيــة المســتهلك بحقوقــه االئتمانيــة التــي 

كفلهــا لــه نظــام المعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة. 

وحيــث إّن الــدور األساســي لســمة هــو توفيــر المعلومــات 

واألعمــال  األفــراد  قطاعــي  حــول  والدقيقــة  االئتمانيــة 

لمســاعدة كافــة القطاعــات االقتصاديــة المانحــة لائتمــان 

واصلــت  فقــد  الســليمة،  االئتمانيــة  القــرارات  اتخــاذ  علــى 

)ســمة( تطويــر نظــام الشــيكات المرتجعــة )شــيكي( الــذي 

فــي  وتســجيلها  المرتجعــة  الشــيكات  رصــد  إلــى  يهــدف 

الســياق  هــذا  فــي  )ســمة(  وواصلــت  االئتمانيــة.  التقاريــر 

بالشــيكات  الخاصــة  النقــد  مؤسســة  بتوجيهــات  التزامهــا 

المرتجعــة فــي التقريــر االئتمانــي للعميــل عنــد عــدم كفايــة 

الرصيــد أو عــدم وجــود الرصيــد، مــع اســتمرارها فــي بنــاء 

المرتجعــة. للشــيكات  اإلحصائيــة  البيانــات  قاعــدة 
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تطورات تطبيق معيار بازل 3 في المملكة 
العربية السعودية

اســتمرت جهــود مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي 

توجيــه المصــارف التجاريــة لالتــزام بتطبيــق معاييــر لجنــة 

بــازل للرقابــة المصرفيــة، ومــن ضمــن ذلــك وضــع إجــراءات 

 Internal liquidity( الســيولة  لكفايــة  الداخليــة  التقييــم 

التنفيــذ  حيــز  دخلــت  التــي   )adequacy assessment

فــي ينايــر 2018م، وذلــك لمواكبــة تعليمــات بــازل 3 التــي 

ونظــرًا  الســيولة.  مخاطــر  ومراقبــة  قيــاس  ضــرورة  تؤكــد 

لقيــام المصــارف بتطبيــق هــذه المعاييــر بشــكل اســتباقي 

منــذ بدايــة عــام 2016م، تقــوم المؤسســة بمتابعــة ذلــك 

وتحديــد أي فجــوات فــي التطبيــق لتتــم معالجتهــا وااللتــزام 

بــأي تحديثــات تطــرأ عليهــا. كمــا قامــت المؤسســة بتحديــث 

 )NSFR( المســتقر  التمويــل  صافــي  نســبة  تعليمــات 

)Large exposures( الكبيــرة  االنكشــافات  وتعليمــات 

الدوليــة. الممارســات المصرفيــة  لتتوافــق مــع أفضــل 
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قطاع التأمين
الســعودي علــى تحســين  العربــي  النقــد  تعمــل مؤسســة 

وتطويــر كل مــا يســهم فــي نمــو قطــاع التأميــن وازدهــاره، 

وتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030م، وذلــك مــن خــال 

بأهميــة  يتعلــق  فيمــا  التأمينيــة  والثقافــة  الوعــي  نشــر 

االجتماعيــة  ضمنهــا  ومــن  النواحــي،  شــتى  فــي  التأميــن 

واللوائــح  األنظمــة  تحديــث  إلــى  إضافــًة  واالقتصاديــة، 

والتعليمــات وتطويرهــا بشــكل مســتمر بمــا يتناســب مــع 

تغيــرات القطــاع بشــكل خــاص واالقتصــاد بشــكل عــام. وفي 

هــذا الســياق، ُأصــدرت قواعــد للترخيــص والرقابــة لفــروع 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن األجنبيــة فــي المملكــة، 

وُأتيحــت الفرصــة لمــن يرغــب مــن الشــركاء اإلســتراتيجيين 

الدولييــن بزيــادة حصــص تملكهــم فــي شــركات التأمين، وهو 

مــا سيســهم فــي تحســين جــودة الصناعــة، ويزيــد التنافــس 

بيــن الشــركات العاملــة، ويعــزز مــن نمــو القطــاع واســتقراره 

وتفــادي المخاطــر المحتملــة، وهــو مــا ســينعكس فــي نهايــة 

صناعــة  خدمــات  مــن  المســتفيدين  علــى  إيجابــًا  المطــاف 

عــام  خــال  تحقــق  مــا  أبــرز  ومــن  المملكــة.  فــي  التأميــن 

اآلتــي: 2018م 

أواًل: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاط 
اإلشرافي على قطاع التأمين الصادرة في عام 

2018م:
أصــدرت المؤسســة فــي عــام 2018م عــددًا مــن التعاميــم 

والتعليمــات، منهــا مــا يلــي:

شــركات 	  لفــروع  والرقابــة  للترخيــص  قواعــد  إصــدار 

التأميــن وإعــادة التأميــن األجنبيــة فــي المملكــة، وذلــك 

التأميــن حــول  مــن منطلــق مواكبــة تطــورات قطــاع 

العادلــة. المنافســة  وتشــجيع  العالــم 

الحصــول علــى عــدم 	  التأميــن بوجــوب  إلــزام شــركات 

الحكوميــة  الجهــات  تزويــد  قبــل  المؤسســة  ممانعــة 

اإلشــرافية  والبيانــات  بالمعلومــات  الحكوميــة  وغيــر 

واإلحصائيــة.

إلــزام شــركات التأميــن بوجوب الحصــول على معلومات 	 

كافيــة عــن المركبــة للنظــر فيهــا عنــد تســعير تأميــن 

للمركبــة،  المصنعــة  الشــركة  ذلــك  ومــن  المركبــات، 

وســنة الصنــع، والغــرض مــن اســتخدام المركبــة.

علــى 	  اإللزامــي  للتأميــن  الموحــدة  الوثيقــة  تحديــث 

تغطــي  الموحــدة  الوثيقــة  أصبحــت  حيــث  المركبــات، 

كحــدٍّ  عمــره  البالــغ  عليهــا  المؤمــن  المركبــة  ســائق 

أدنــى 18 عامــًا ويحمــل رخصــة قيــادة وطنيــة ســارية 

بإيــداع مبلــغ  التأميــن  إلــزام شــركات  وتــم  المفعــول. 

التعويــض بعــد تســوية المطالبــة مباشــرة فــي الحســاب 

للمســتفيد. البنكــي 

إلــزام شــركات التأميــن بإنشــاء عناويــن بريــد إلكترونيــة 	 

للوحــدات اإلداريــة التابعــة للرقابــة علــى التأميــن.

ــزام كافــة شــركات التأميــن المقدمــة لمنتــج التأميــن 	  إل

اإللزامــي علــى المركبــات، بعــدم رفــض تقديــم التغطيــة 

التأمينيــة للمتقــدم بســبب أي قيــود لهــا عاقــة بســن 

الســائق مــا دام يحمــل رخصــة قيــادة ســارية.

إلــزام كافــة شــركات التأميــن بتوطيــن جميــع وظائــف 	 

بيــع المنتجــات التأمينيــة لألفــراد.

إصــدار 	  أو  بيــع  ربــط  التعميــم اإللحاقــي بشــأن  إصــدار 

الوطنــي. بالعنــوان  التأميــن  وثيقــة 

إصــدار التعميــم المتعلــق بتعديــل وثائــق التأميــن علــى 	 

أخطــاء ممارســة المهــن الطبيــة.

 وبذلــك بلــغ عــدد القواعــد واللوائــح الصــادرة فــي األعــوام 

اثنتيــن وعشــرين قاعــدة والئحــة منشــورة علــى  الســابقة 

الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة.

ثانيًا: السعودة في قطاع التأمين:
تنــص المــادة )الثانيــة( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة 

النظــام  أهــداف  أحــد  التعاونــي علــى أن  التأميــن  شــركات 

والائحــة التنفيذيــة هــو تطويــر قطــاع التأميــن فــي المملكــة 

تنــص  كمــا  الوظائــف.  وتوطيــن  التدريــب  ذلــك  فــي  بمــا 

المــادة )الرابعــة( مــن الائحــة علــى أن تتضمــن خطــة عمــل 

شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة عــدد الموظفيــن 

المتوقــع، وخطــة توظيــف وتأهيــل الســعوديين.

وأكــدت المــادة )الخمســون( مــن الائحــة أنــه يجــب علــى 

شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة تزويــد المؤسســة، 

التأمين والتمويل
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قبــل خمســة وأربعيــن يومــًا مــن نهايــة كل عــام مالــي، ببيــان 

يشــمل عــدد ونســب الموظفيــن الســعوديين علــى مســتوى 

الشــركة ككل وعلى مســتوى كل فرع أو إدارة، والمســتوى 

الوظيفــي للوظائــف التــي يشــغلها الســعوديون. وحســب 

المــادة )التاســعة والســبعون( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام 

مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي فإنــه يجــب أال تقــل نســبة 

المهــن  وأصحــاب  الشــركة  لــدى  الســعوديين  الموظفيــن 

األولــى  الســنة  نهايــة  فــي  المئــة  فــي  ثاثيــن  عــن  الحــرة 

علــى أن تــزداد ســنويًا حســب خطــة العمــل المقدمــة إلــى 

المؤسســة. 

وفــي هــذا الســياق، أثمــرت جهــود المؤسســة فــي توطيــن 

الوظائــف التنفيذيــة واإلشــرافية خــال عــام 2018م فــي 

75 فــي  نحــو  العــام  بنهايــة  لتبلــغ  الســعودة،  رفــع نســبة 

المئــة إجمــااًل، و55 فــي المئــة فــي المناصــب اإلشــرافية 

والقياديــة تحديــدًا، مقارنــة بنحــو 69 فــي المئــة إجمــااًل، و49 

فــي المئــة للمناصــب اإلشــرافية والقياديــة فــي نهايــة عــام 

2017م.

شــركات  موظفــي  عــدد  إجمالــي  بلــغ  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

التأميــن العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنهايــة 

عــام 2018م نحــو 11,791 موظفــًا وموظفــة، مقارنــة بنحــو 

11,200 موظفــًا وموظفــة بنهايــة عــام 2017م، أي بنســبة 

نمــو بلغــت 5.3 فــي المئــة، وشــكل الموظفون الســعوديون 

مــا نســبته 75 فــي المئــة مــن إجمالــي العامليــن في شــركات 

التأميــن. 

ثالثًا: التدريب: 
فــي إطــار جهــود المؤسســة فــي تنظيــم قطــاع التأميــن 

بالمهنيــة  االلتــزام  علــى  وموظفيهــا  الشــركات  وحــث 

التأميــن علــى أســس علميــة ومنهجيــة  وممارســة نشــاط 

ــح والتعليمــات الصــادرة مــن  ــة وفــق األنظمــة واللوائ رصين

المؤسســة، أعــدت المؤسســة اختبــار الشــهادة العامــة فــي 

أساســيات التأميــن )IFCE( ليصبــح متطلبــًا إلزاميــًا لموظفــي 

هــذا  ويغطــي  الحــرة.  المهــن  وشــركات  التأميــن  شــركات 

لألنظمــة  األساســية  والمبــادئ  العمــل  ضوابــط  االختبــار 

تأكيــد  فــي  ويســاهم  التأميــن  بنشــاط  الخاصــة  واللوائــح 

ــن مــن خــال اســتيعاب الحــد  ــة موظفــي قطــاع التأمي أهلي

األدنــى مــن المعرفــة والمهــارات المطلوبــة للعمــل فــي 

ــم إنجــازه خــال عــام 2018م  ــرز  مــا ت هــذا القطــاع. ومــن أب

مــا يلــي:

الجهــات 	  مــع  والعلميــة  العمليــة  الخبــرات  تبــادل 

المشــرفين  إرســال  خــال  مــن  العالميــة  والمنظمــات 

واســتقبالهم. العمــل  رأس  علــى  للتدريــب 

قطــاع 	  مــن  موظفيــن  لعشــرة  العمــل  أثنــاء  التدريــب 

برنامــج لنــدن ضمــن  فــي مدينــة  التأميــن 

“The Lloyd’s Market Saudi Insurance 

Professionals Development Program”

وســعودية؛ 	  ســعوديًا  عشــر   الثنــي  دراســية  منحــة 

للحصــول علــى شــهادة دبلــوم متقــدم فــي التأميــن 

)ACII( معتمــد مــن المعهــد البريطانــي للتأميــن ضمــن 

 The Insurance Leaders Preparation( برنامــج 

)Program

تبنــي المؤسســة للبرنامــج التحضيــري لصناعــة التأميــن 	 

قطــاع  فــي  للعمــل  والخريجــات  الخريجيــن  لتأهيــل 

عاليــة. بكفــاءة  التأميــن 

التعــاون مــع جهــات عالميــة متخصصــة فــي التأميــن 	 

القطــاع. العمــل لمنســوبي  رأس  تدريــب علــى  لتقديــم 

)دبلــوم 	  ونصــف  ســنتين  لمــدة  دراســية  منــح  تقديــم 

متقــدم فــي التأميــن( للحصــول علــى الشــهادة المهنيــة 

.)ACII(

رابعًا: سوق التأمين في المملكة خالل عام 
2018م

 أ( أداء السوق بشكل عام 
عــام 	  خــال  المملكــة  فــي  التأميــن  ســوق  شــهدت 

المكتتــب  األقســاط  إجمالــي  فــي  انخفاضــًا  2018م 

بهــا بنســبة 4.6 فــي المئــة ليصــل إلــى 34.9 مليــار ريــال 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.5 فــي المئــة خــال عــام 

.)1-6 )جــدول  2017م 

انخفــض إجمالــي أقســاط التأميــن العــام المكتتــب بهــا، 	 

أقســاط  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   40.2 يمثــل  الــذي 

التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 14.2 فــي المئــة ليبلــغ 

14.0 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م، مقارنــة بانخفــاٍض 
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جدول رقم 6-1: مؤشرات التأمين 

نوع التأمين

201620172018

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها
)مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب 
بها

)مليون ريال(

نسبة 
صافي 

األقساط 
من   

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها ٪ 
)نسبة 

االحتفاظ(*

إجمالي 
األقساط 

المكتتب بها 
)مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب 
بها

)مليون ريال(

نسبة 
صافي 

األقساط 
من   

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها ٪ 
)نسبة 

االحتفاظ(*

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها
 )مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

)٪(

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب بها
)مليون ريال(

نسبة 
صافي 

األقساط 
من 

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها ٪ 
)نسبة 

االحتفاظ(*

التأمين
 ضد 

الحوادث 
والمسئولية 

واألنواع 
األخرى 

1,075.82.9524.848.81,062.72.9513.348.31,001.32.9470.447.0

التأمين 
على 

المركبات 
12,331.433.210,788.887.511,136.430.410,388.193.39,423.327.08,860.494.0

التأمين
 على 

الممتلكات/ 
الحريق 

1,823.14.9196.910.81,722.24.7323.718.81,697.94.9314.018.5

التأمين 
634.11.7150.623.8626.31.7174.927.9544.61.6155.428.5البحري 

التأمين 
139.70.49.16.5134.90.45.74.2148.00.45.33.6الجوي 

تأمين 
457.81.212.62.8739.02.017.22.3511.51.53.50.7الطاقة 

تأمين 
914.12.5195.021.3932.62.5168.718.1701.72.0120.217.1هندسي 

إجمالي 
التأمين 

العام 
17,375.946.711,877.868.416,354.144.711,591.670.914,028.440.29,929.270.8

إجمالي 
التأمين 
الصحي 

18,630.350.118,092.797.119,035.552.018,411.696.719,883.456.919,319.497.2

إجمالي 
تأمين 

الحماية 
واالدخار

1,166.53.1868.974.51,207.33.3918.276.11,008.32.9710.170.4

37,172.7100.030,839.483.036,597.0100.030,921.484.534,920.1100.029,958.885.8اإلجمالي 

  * ال تدخل نسب االحتفاظ لتأمين الحماية واالدخار في نسبة االحتفاظ اإلجمالية.        

    

ــة فــي عــام 2017م.  نســبته 5.9 فــي المئ

ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن الصحــي المكتتــب بهــا، 	 

أقســاط  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   56.9 يمثــل  الــذي 

التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 4.5 فــي المئــة ليبلــغ 

ــة بارتفــاٍع  ــة عــام 2018م، مقارن ــال بنهاي ــار ري 19.9 ملي

نســبته 2.2 فــي المئــة فــي عــام 2017م. 

واالدخــار 	  الحمايــة  تأميــن  أقســاط  إجمالــي  انخفــض 

المكتتــب بهــا، الــذي يمثــل 2.9 فــي المئــة مــن إجمالــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 16.5 فــي المئــة 

مقارنــة  2018م،  عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار   1.0 ليبلــغ 

بارتفــاٍع نســبته 3.5 فــي المئــة فــي عــام 2017م.

المركبــات 	  علــى  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  ســجل 

المئــة  فــي   27.0 نحــو  يمثــل  الــذي  بهــا،  المكتتــب 

مــن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا، انخفاضــًا 

نســبته 15.4 فــي المئــة ليبلــغ 9.4 مليــار ريــال بنهايــة 

عــام 2018م، مقارنــة بانخفــاٍض نســبته 9.7 فــي المئــة 

2017م.  عــام  بنهايــة 
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جدول رقم 6-2: نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

       )نسبة مئوية(

نوع النشاط

201620172018
نسبة التغير

 )نقطة مئوية( 

 2018-2017

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج 

المحلي غير 

النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج 

المحلي غير 

النفطي

الناتج المحلي 

اإلجمالي

الناتج المحلي 

غير النفطي

0.16-0.720.970.630.900.480.73إجمالي التأمين العام

0.06-0.771.040.741.040.681.03إجمالي التأمين الصحي 

0.01-0.050.060.050.070.030.05إجمالي تأمين الحماية واالدخار

0.23-1.542.071.422.011.191.81اإلجمالي

ب( صافي أقساط التأمين المكتتب بها
أنــه  علــى  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط  صافــي  يعــرف 

ــن.  ــن بعــد خصــم حصــة إعــادة التأمي ــي أقســاط التأمي إجمال

مــا  المركبــات  علــى  والتأميــن  الصحــي  التأميــن  ويشــكل 

التأميــن  أقســاط  صافــي  مــن  المئــة  فــي   94.1 نســبته 

المكتتــب بهــا فــي عــام 2018م. وســجل إجمالــي التأميــن 

الصحــي نمــّوًا، مــن حيــث صافــي أقســاط التأميــن المكتتــب 

بهــا، بنســبة 4.9 فــي المئــة، فــي حيــن ســجلت أنــواع التأميــن 

األخــرى انخفاضــًا ســنوّيًا مقارنــًة بمســتويات صافــي أقســاط 

التأميــن بنهايــة عــام 2017م، حيــث ســجل تأميــن الطاقــة 

ــة، وكــذا ســجل  ــى نســبة انخفــاض بنحــو 80.0 فــي المئ أعل

التأميــن الهندســي انخفاضــًا بنســبة 28.7 فــي المئة، وســجل 

ــي التأميــن العــام انخفاضــًا مــن حيــث صافــي أقســاط  إجمال

التأميــن المكتتــب بهــا بنحــو 14.4 فــي المئــة )جــدول 1-6(.

 ج( نسبة االحتفاظ
ُتعــدُّ نســبة االحتفــاظ مقياســًا للمخاطــر فــي أقســاط التأمين 

المكتتــب بهــا التــي تحتفــظ بهــا شــركة التأميــن؛ حيــث إن 

والمخاطــر.  االحتفــاظ  نســبة  بيــن  طرديــة  عاقــة  هنــاك 

وُتحتســب هــذه النســبة عــن طريــق قســمة صافــي أقســاط 

التأميــن  أقســاط  إجمالــي  علــى  بهــا  المكتتــب  التأميــن 

المكتتــب بهــا. وبلغــت نســبة االحتفــاظ اإلجماليــة لشــركات 

التأميــن فــي الســوق الســعودية 85.8 فــي المئــة فــي عــام 

2018م مقارنــة بنســبة 84.5 فــي المئــة فــي عــام 2017م. 

وتتأثــر هــذه النســبة إلــى حــد كبيــر بنســبة االحتفــاظ العاليــة 

للتأميــن علــى المركبــات والتأميــن الصحــي التــي تقــدر بنحــو 

94.0 فــي المئــة و97.2 فــي المئــة علــى التوالــي. مــن جانــب 

آخــر، ســجل تأميــن الطاقــة أقــل نســبة احتفــاظ تقــدر بنحــو 

0.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م )جــدول 1-6(.

د( عمق سوق التأمين وكثافته
أقســاط  إجمالــي  أنــه  علــى  التأميــن  ســوق  عمــق  يعــرف 

التأميــن المكتتــب بهــا نســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

وبلــغ مســتوى عمــق ســوق التأميــن فــي المملكــة فــي عــام 

2018م حوالــي 1.2 فــي المئــة مقارنــة مــع 1.4 فــي المئــة 

فــي عــام 2017م، علمــًا أن نســبة إجمالــي أقســاط التأميــن 

المكتتــب بهــا إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع غيــر 

النفطــي بلغــت 1.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م مقارنــة 

مــع 2.0 فــي المئــة فــي عــام 2017م )جــدول 2-6(.

وتعــرف كثافــة ســوق التأميــن بمعــدل إنفــاق الفــرد علــى 

نســبة  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط  )إجمالــي  التأميــن 

ــن  ــى عــدد الســكان(. وقــد انخفضــت كثافــة ســوق التأمي إل

ــااًل لــكل فــرد فــي عــام  فــي المملكــة مــن نحــو 1,124.3 ري

2018م  لــكل فــرد فــي عــام  ريــااًل  إلــى 1,045.1  2017م 

بانخفــاض نســبته 7.0 فــي المئــة )جــدول 3-6(.

 هـ( العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء 
التأمين 

التأميــن  شــركات  دفعتهــا  التــي  العمــوالت  إجمالــي  بلــغ 

للوســطاء ووكاء التأميــن نحــو 1.8 مليــار ريــال فــي عــام 

2017م.  ريــال فــي عــام  بنحــو 2.0 مليــار  2018م مقارنــة 

وشــكلت العمــوالت الخاصــة بالتأميــن علــى المركبــات نحــو 

39.3 فــي المئــة و34.3 فــي المئــة مــن إجمالــي العمــوالت 

التوالــي،  علــى  و2018م  2017م  عامــي  فــي  المدفوعــة 

فــي حيــن شــكلت العمــوالت الخاصــة بالتأميــن الصحــي نحــو 
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36.5 فــي المئــة و39.9 فــي المئــة مــن إجمالــي العمــوالت 

التوالــي  علــى  و2018م  2017م  عامــي  فــي  المدفوعــة 

.)4-6 )جــدول 

 و( إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع 
النشاط 

ارتفــع إجمالــي المطالبــات المدفوعــة خــال عــام 2018م 

ريــال  مليــار   27.0 حوالــي  ليبلــغ  المئــة  فــي   1.5 بنســبة 

2017م.  عــام  فــي  ريــال  مليــار   26.6 بحوالــي  مقارنــة 

التأميــن  ومطالبــات  الصحــي  التأميــن  مطالبــات  وشــكلت 

علــى المركبــات نحــو 65.3 فــي المئــة و25.7 فــي المئــة 

علــى التوالــي مــن إجمالــي المطالبــات المدفوعــة فــي عــام 

النصيــب  المرتفعتــان  النســبتان  هاتــان  وتعكــس  2018م. 

المئــوي األعلــى لنشــاطي التأميــن الصحــي والتأميــن علــى 

المركبــات مــن إجمالــي أقســاط التأمين في الســوق. وســجل 

نشــاط تأميــن الطاقــة فــي عــام 2018م أعلــى معــدل نمــو 

نســبته  بارتفــاٍع  المدفوعــة  المطلوبــات  إجمالــي  فــي 

1,820.0 فــي المئــة، متبوعــًا بنشــاط التأميــن الجــوي بنمــٍو 

نســبته 585.9 فــي المئــة، فــي حيــن ســجل نشــاط التأميــن 

الهندســي أعلــى معــدل انخفــاض فــي إجمالــي المطلوبــات 

المدفوعــة بنحــو 39.0 فــي المئــة )جــدول 5-6(.

خامسًا: وضع شركات التأمين في المملكة 
بلــغ عــدد شــركات التأميــن التــي وافــق مجلــس الــوزراء عليهــا 

ــة  ــة عــام 2018م مــا مجموعــه 34 شــركة لمزاول حتــى نهاي

الشــركات  عــدد  وبلــغ  التأميــن،  وإعــادة  التأميــن  نشــاط 

الممارســة للنشــاط حالّيــًا 33 شــركة تأميــن وإعــادة تأميــن 

إضافــة إلــى 30 شــركة مهــن حــرة مرخصــة لمســاندة خدمــات 

تأميــن، و70 شــركة وكالــة  التأميــن، و88 شــركة وســاطة 

تأميــن )جــدول 6-6(.

جدول رقم 6-3: كثافة سوق التأمين      

      )بالريال للفرد(

التغير  ٪20142015201620172018نوع النشاط

16.4-450.4488.2546.8502.4419.8إجمالي التأمين العام

510.9612.4586.2584.8595.11.8إجمالي التأمين الصحي 

18.6-29.421.936.737.130.2إجمالي تأمين الحماية واإلدخار

7.0-990.71,122.41,169.71,124.31,045.1اإلجمالي

جدول رقم 6-4: العموالت المدفوعه حسب نوع النشاط       

نوع النشاط
نسبة التغير201620172018

 ٪مليون ريال   ٪مليون ريال   ٪مليون ريال   2017-2018م

1.2-138.46.2143.57.0141.77.8التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

22.5-921.841.4807.539.3625.734.3التأمين على المركبات

168.67.6169.58.2173.89.52.5التأمين على الممتلكات ضد الحريق

7.6-61.32.856.82.852.42.9التأمين البحري

1.00.051.10.11.90.173.4التأمين الجوي

1.70.12.80.14.50.259.6التأمين على الطاقة 

12.5-90.04.076.53.767.03.7التأمين الهندسي

15.2-1,382.962.11,257.761.21,067.058.4إجمالي التأمين العام

2.9-811.436.4750.636.5729.039.9إجمالي التأمين الصحي 

36.4-33.01.548.12.330.61.7إجمالي تأمين الحماية واالدخار

11.2-2,227.3100.02,056.4100.01,826.5100.0اإلجمالي
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جدول رقم 6-5: إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط

نوع النشاط
نسبة التغير201620172018

 ٪مليون ريال   ٪مليون ريال   ٪مليون ريال   2017-2018م

15.3-234.50.9310.81.2263.41.0التأمين ضد الحوادث والمسؤلية واألنواع األخرى

16.7-9,178.034.88,321.731.36,930.225.7التأمين على المركبات

35.0-1,060.84.0961.13.6624.42.3التأمين على الممتلكات ضد الحريق

292.11.1207.70.8223.60.87.7التأمين البحري

92.60.418.10.1123.80.5585.9التأمين الجوي

52.10.218.60.1356.81.31,820.0التأمين على الطاقة 

39.0-369.21.4748.42.8456.81.7التأمين الهندسي

15.2-11,279.342.710,586.439.88,979.133.3إجمالي التأمين العام

14,547.855.115,471.158.217,628.565.313.9إجمالي التأمين الصحي 

27.5-568.82.2538.02.0390.31.4إجمالي تأمين الحماية واالدخار

26,395.9100.026,595.5100.026,997.8100.01.5اإلجمالي

سادسًا: مجلس الضمان الصحي التعاوني 
بلــغ عــدد المشــمولين بالتغطيــة الصحيــة مــن المؤمــن لهــم 

11.9 مليــون مؤمــن لــه فــي نهايــة عــام 2018م منهــم نحــو 

المؤسســات  أو  الشــركات  عــدد  وبلــغ  وافــد،  مليــون   8.8

التــي قامــت بالتأميــن الصحــي علــى منســوبيها حتــى نهايــة 

عــام 2018م نحــو 346.9 ألــف شــركة ومؤسســة. 

وفيمــا يتعلــق بشــركات التأميــن المؤهلــة لممارســة التأميــن 

الصحــي وشــركات إدارة مطالبــات التأميــن الصحــي المؤهلــة 

فقــد بلغــت 27 شــركة و18شــركة علــى التوالــي.

وبنهايــة عــام 2018م، بلــغ عــدد مقدمــي الخدمــات الصحيــة 

المعتمديــن لتقديــم الخدمــات الصحية فــي المملكة 5,287 

المنشــأة والمنطقــة  نــوع  مقــدم خدمــة موزعيــن حســب 

الجغرافيــة كمــا هــو موضــح فــي )جــدول 7-6(.

المعتمديــن  الصحيــة  الرعايــة  وبمقارنــة مقدمــي خدمــات 

بيــن  األولــى  المرتبــة  الصيدليــات  تحتــل  2018م،  لعــام 

المنشــآت المقدمــة لخدمــات الرعايــة الصحيــة المعتمــدة 

المئــة مــن إجمالــي  فــي المملكــة بمــا نســبته 51.4 فــي 

الثانيــة  المنشــآت، تلتهــا المجمعــات الطبيــة فــي المرتبــة 

الطبيــة  النظــارات  محــات  ثــم  المئــة،  فــي   24.1 بنســبة 

 6.3 بنســبة  المستشــفيات  ثــم  المئــة،  فــي   16.5 بنســبة 

فــي المئــة. أمــا بالنســبة للتوزيــع حســب المناطــق، فقــد 

جــاءت منطقــة الريــاض فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد 

مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة حيــث يتمركــز فيهــا حوالــي 

32.1 فــي المئــة مــن إجمالــي المنشــآت، تليهــا منطقــة مكــة 

المكرمــة بنســبة 22.8 فــي المئــة، ثــم المنطقــة الشــرقية 

بنســبة 19.4 فــي المئــة، وجــاءت منطقــة الباحــة فــي المرتبة 

األخيــرة بنســبة 0.9 فــي المئــة.
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جدول 6-6: الشركات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نهاية عام  2018م 

اسم الشركة 
رأس المال

) مليون ريال(
تاريخ الحصول على التصريح

 2004/12/02 م1,250الشركة التعاونية للتأمين

 2007/09/11 م500شركة ماذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

 2007/09/11 م800شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف(

 2007/09/11 م250شركة سامة للتأمين التعاوني 

 2007/09/11 م340شركة ساب للتكافل 

 2007/09/11 م300شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 2007/09/11 م167شركة األهلي للتكافل 

 2007/09/11 م300الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني)سايكو( 

 2007/09/11 م150شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

 2008/03/08 م200شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

 2008/03/08 م200إليانز السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

 2008/03/31 م275شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني 

 2008/03/31 م400شركة الصقر للتأمين التعاوني

 2008/06/10 م100الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني )وفا(

 2008/06/18 م265شركة التأمين العربية التعاونية 

 2008/07/02 م440الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(

 2008/07/21 م810الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني )إعادة(

 2008/08/10 م1,200شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 

 2008/12/30 م400الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

 2009/03/20 م160الشركة األهلية للتأمين التعاوني 

 2009/05/10 م200شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 2009/11/17 م400شركة الراجحي للتأمين التعاوني )تكافل الراجحي(

 2009/12/08 م200شركة تشب العربية للتأمين التعاوني 

 2009/12/13 م400الشركة العالمية للتأمين التعاوني 

 2010/01/26 م450شركة أكسا للتأمين التعاوني 

 2010/03/06 م200الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

 2010/03/24 م200شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

 2010/03/29 م180شركة متايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

 2010/05/29 م250شركة بروج للتأمين التعاوني

 2010/06/16 م200الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 2010/07/06 م140شركة أمانة للتأمين التعاوني )أمانة(

 2011/03/20 م250شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 

 2012/08/07 م100شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

 2012/09/30 م300شركة اإلنماء طوكيو مارين 

 2013/12/18 م350شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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قطاع التمويل
والرقابــة  اإلشــراف  مســؤولية  النقــد  مؤسســة  تتولــى 

اإلجــراءات  واتخــاذ  المملكــة،  فــي  التمويــل  قطــاع  علــى 

الازمــة للمحافظــة علــى ســامة هــذا القطــاع واســتقراره 

وحمايــة حقــوق العامليــن فيــه، وتطويــر األطــر التنظيميــة 

واإلشــرافية لتعزيــز االســتقرار المالــي لهــذا القطــاع وتعزيــز 

النمــو االقتصــادي المســتدام وضمــان عدالــة التعامــات 

المصلحــة.  أصحــاب  لكافــة 

وتتولــى المؤسســة مســؤولية إصــدار التراخيــص المتعلقــة 

ــل  ــل، وذلــك وفــق أنظمــة التموي بممارســة أنشــطة التموي

ولوائحــه. ومــن أبــرز مــا تحقــق بخصــوص تطويــر بنيــة قطــاع 

حقــوق  وحمايــة  والرقابــي  اإلشــرافي  والنشــاط  التمويــل 

ــي: ــن مــا يأت المتعاملي

أواًل: التطورات واللوائح التنظيمية
مــن أهــم التطــورات فــي مجــال تطويــر بيئــة الســوق 	 

خــال عــام 2018م، بــدء الشــركة الســعودية إلعــادة 

وتهــدف  أنشــطتها،  بممارســة  العقــاري  التمويــل 

الشــركة إلــى تمكيــن المموليــن العقارييــن مــن خــال 

توفيــر مصــادر تمويــل مائمــة ومســتدامة، وهــو مــا 

سيســهم فــي تعزيــز جاذبيــة منتجــات التمويــل العقــاري 

ينعكــس  ممــا  المســتفيد،  علــى  تكلفتهــا  وخفــض 

علــى زيــادة نســبة تملــك المواطنيــن للســكن. وتجــدر 

اإلشــارة إلــى أن صنــدوق االســتثمارات العامــة يملــك 

الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري حيــث تــم 

الترخيــص لهــا مــن مؤسســة النقــد خــال عــام 2017م، 

بــرأس مــال قــدره 1.5 مليــار ريــال.

رخصت المؤسســة مؤخرًا للشــركة الســعودية لتســجيل 	 

عقــود اإليجــار التمويلــي المملوكــة مــن كافــة المؤجرين 

)المصــارف وشــركات التمويــل المرخصــة بمزاولــة نشــاط 

اإليجــار التمويلــي(، ومــن المتوقــع أن تبــدأ هذه الشــركة 

وتهــدف  2019م.  عــام  خــال  نشــاطها  بممارســة 

الشــركة إلــى تحقيــق أهــداف أنظمــة التمويــل واللوائــح 

ذات العاقــة، وهــو مــا سيســاهم فــي المحافظــة علــى 

ســامة القطــاع وعدالــة التعامــات بيــن أطــراف العقــد 

جدول رقم 6-7: مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2018م      
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761107723112036114650134921,703الرياض

7251668490142002901115001,208مكة المكرمة

5731556380010002191117401,024الشرقية

2521170010000005901380297عسير

2321161210000005710710319المدينة المنورة

130056010000003900240133القصيم

110068000000002300180120تبوك

10003900000000320011092نجران

140074010000003300160138جيزان

1000320000000010003055الحدود الشمالية

600441000000011003065الجوف

901430000000024007084حائل

500260000000012006049الباحة

3312352,70913322188111,2743487025,287المجموع

المصدر: مجلس الضمان الصحي التعاوني. 
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»المؤجــر والمســتأجر«، وتســريع إجــراءات التنفيــذ علــى 

عقــود اإليجــار التمويلــي لألفــراد والشــركات. 

صــدرت الموافقــة علــى طــرح شــركتي تمويــل لاكتتــاب 	 

الــوزراء  الحصــول علــى موافقــة مجلــس  العــام، وتــم 

علــى إلغــاء إلزاميــة شــركات التمويــل بالطــرح لاكتتــاب 

العــام.

تعمــل المؤسســة علــى مشــروع رؤيــة قطــاع شــركات 	 

التمويــل 2023، وتهــدف الرؤيــة إلــى تعزيــز نمــو قطــاع 

مبتكــرة  حلــول  إيجــاد  خــال  مــن  التمويــل  شــركات 

لمعالجــة التحديــات القائمــة، ومــن المتوقــع أن تســاهم 

ــر جاذبيــة ومتكافئــة تســاعد  الرؤيــة فــي خلــق بيئــة أكث

وفــي  المقدمــة.  التمويليــة  الخدمــات  تطويــر  فــي 

هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى تواصــل المؤسســة 

األعمــال  لتحســين  التمويــل  شــركات  مــع  المســتمر 

وتطويرهــا مــن خــال اللجــان ومــن خــال االجتماعــات 

محافــظ  معالــي  مســتوى  علــى  ســنوّيًا  ُتعقــد  التــي 

مؤسســة النقــد مــع رؤســاء مجالــس إدارات شــركات 

التمويــل.

وفــي ســبيل حمايــة حقــوق المتعامليــن وضمــان عدالــة 	 

حقــوق  تعزيــز  إلــى  المؤسســة  بــادرت  التعامــات؛ 

المتعامليــن، ومــن ذلــك إصــدار مبــادئ ملزمــة للجهــات 

وذلــك  العمــاء«  حمايــة  »مبــادئ  بمســمى  الماليــة 

هــذا  فــي  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  إلــى  اســتنادًا 

المجــال. كذلــك ألزمــت المؤسســة شــركات التمويــل 

العنايــة  تحــت مســمى »إدارة  إدارة مســتقلة  بإنشــاء 

المقدمــة.  الخدمــات  بمســتوى  لارتقــاء  بالعميــل« 

وأكــدت المؤسســة أن تكــون »إدارة العنايــة بالعميــل« 

إدارّيــًا  ترتبــط  أن  ذلــك  ومــن  محــددة،  ضوابــط  وفــق 

ينــوب  مــن  أو  العــام  المديــر  أو  التنفيــذي  بالرئيــس 

ارتباطهــا  عــدم  علــى  التأكيــد  مــع  مباشــرة،  عنهمــا 

ــًا بــأي إدارة أخــرى مــن إدارات الشــركة. وفــي ذات  إدارّي

الســياق، تولــي المؤسســة العنايــة المائمــة لضمــان 

عدالــة التعامــات بيــن كافــة فئــات المجتمــع وذلــك 

عادلــة  بتكلفــة  التمويليــة  الخدمــات  علــى  للحصــول 

وشــفافة، إذ أصــدرت تعميمــًا بشــأن وجــوب مســاواة 

فئــات المجتمــع فــي المنتجــات التمويليــة والتغطيــة 

أصــدرت  و  التمويلــي.  اإليجــار  عقــود  فــي  التمويليــة 

المؤسســة أيضــًا المتطلبــات اإلجرائيــة لتوثيــق الرهــن 

العقــاري بيــن جهــات التمويــل وكتابــات العــدل؛ وذلــك 

للحــد مــن تفــاوت إجــراءات جهــات التمويــل مــع كتابــات 

العــدل.

وفــي إطــار البرامــج المشــتركة مــع الجهــات الحكوميــة 	 

وزارة  مــع  المؤسســة  تعاونــت  الحكوميــة،  وشــبه 

الســكني  التمويــل  ببرامــج  يتعلــق  فيمــا  اإلســكان 

المدعــوم، حيــث إن رؤيــة 2030 تســعى إلــى رفــع نســبة 

تملك المساكن إلى 60 في المئة بحلول عام 2020م، 

و 70 فــي المئــة بحلــول عــام 2030م عبــر تطويــر قطــاع 

التمويــل الســكني ورفــع إســهامه فــي الناتــج المحلــي 

تمكيــن  علــى  العمــل  ظــل  فــي  وذلــك  اإلجمالــي، 

المقرضيــن )المصــارف وشــركات التمويــل( مــن تقديــم 

حلــول تمويليــة أكثــر تنوعــًا لعــدد أكبــر مــن المواطنيــن. 

ومــن المتوقــع مســاهمة الشــركة الســعودية إلعــادة 

التمويــل العقــاري فــي دعــم النمــو وتوفيــر الســيولة 

تعاونــت  وكذلــك  العقــاري.  القطــاع  أداء  يعــزز  ممــا 

ذات  المواضيــع  فــي  العــدل  وزارة  مــع  المؤسســة 

ــد  االهتمــام المشــترك، ونتــج عــن ذلــك معالجــة العدي

مــن القضايــا التــي تواجــه جهــات التمويــل مــع المحاكــم 

وكتابــات العــدل والقضــاء، وتعاونــت المؤسســة أيضــًا 

العقــارات  أوضــاع  لتصحيــح  المشــكلة  اللجــان  مــع 

المســجلة بأســماء جهــات التمويــل. عــاوة علــى ذلــك، 

تعمــل المؤسســة علــى دعــم المشــاريع التــي تســاهم 

فــي تحقيــق رؤيــة 2030م، كدعــم تمويــل المنشــآت 

وبرامــج  مبــادرات  خــال  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 

منهــا مبــادرة اإلقــراض غيــر المباشــر، إذ تــم إشــراك 12 

شــركة تمويــل فــي مبــادرة اإلقــراض غيــر المباشــر مــن 

خــال الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

)منشــآت(، وحصولهــا علــى الدفعــة األولــى مــن الدعــم 

البالغــة 300 مليــون ريــال بنهايــة عــام 2018م. ومــن 

المتوقــع زيــادة عــدد الشــركات المســتفيدة مــن الدعــم، 

برنامــج  ضمــن  المبــادرات  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة 

اإلســكان وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي. 

وفيمــا يخــص دور المؤسســة اإلشــرافي والرقابــي، فقــد 

2018م،  عــام  خــال  تعميمــًا  عشــر  ثمانيــة  إصــدار  تــم 
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شــملت عــددًا مــن المواضيــع ذات العاقــة بأعمــال شــركات 

اإلجرائيــة  المتطلبــات  تعميــم  أبرزهــا:  ومــن  التمويــل، 

مــع  التعامــل  آليــة  وتعميــم  العقــاري،  الرهــن  لتوثيــق 

منتجــات التمويــل العقــاري ذات التكلفــة المتغيــرة لألفــراد، 

والتعميــم بالتعليمــات اإللزاميــة عنــد تقديــم منتــج التمويــل 

العقــاري لألفــراد، وتعميــم زيــادة الحــد األقصــى للتمويــل 

العقــاري للمواطنيــن لتملــك المســكن األول، وغيرهــا مــن 

المتعامليــن  حقــوق  حمايــة  إلــى  تهــدف  التــي  التعاميــم 

رت  وصــدَّ اســتقراره.  علــى  والمحافظــة  القطــاع  وتطويــر 

كذلــك عــدًدا مــن الضوابــط والقواعــد، مــن أبرزهــا: الســماح 

بشــكل  القطــاع  فــي  االســتثمارية  الصناديــق  بمســاهمة 

غيــر مباشــر حيــث مــن المتوقــع أن تســاهم بتوفيــر مصــدر 

التمويــل  ســيولة جديــد للشــركات. وصــدرت أيضــًا مبــادئ 

المســؤول لألفــراد التــي حــددت ســقفًا إلجمالــي االلتزامــات 

االئتمانيــة مــن إجمالــي الدخــل الشــهري للعميــل، وكذلــك 

أقــرت المؤسســة صيغــًا نموذجيــًة لعقــود التمويــل العقــاري 

لألفــراد.

ثانيًا: الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة 
التمويل في المملكة 

ــة عــام 2018م  ــل المرخصــة بنهاي ــغ عــدد شــركات التموي بل

ــل، حيــث بلــغ عــدد الشــركات  مــا مجموعــه 37 شــركة تموي

المرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل العقــاري ســت شــركات 

بخــاف المصــارف، وشــركة واحــدة مرخصة بممارســة نشــاط 

إعــادة التمويــل العقــاري، وشــركة واحــدة مرخصــة بممارســة 

نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر، فيمــا بلــغ عــدد الشــركات 

األنشــطة  خــاف  تمويليــة  أنشــطة  بممارســة  المرخصــة 

المذكــورة تســعًا وعشــرين شــركة تمويــل. وتجــدر اإِلشــارة 

الموافقــات األوليــة  ُمنحــت  2018م  عــام  أنــه خــال  إلــى 

لثــاث شــركات تمويــل جديــدة )جــدول 8-6(.

وقــد بلــغ إجمالــي المحفظــة التمويليــة للقطــاع فــي نهايــة 

عــام 2018م مــا يقــارب 48 مليــار ريــال ســعودي، مقارنــة 

بنحــو 50.8 مليــار بنهايــة العــام الســابق. وشــكل التمويــل 

العقــاري نحــو 34.0 فــي المئــة مــن إجمالــي المحفظــة، فــي 

حيــن شــكل التمويــل خــاف التمويــل العقــاري مــا نســبته 

ــل  ــة. وحقــق إجمالــي أصــول شــركات التموي 66.0 فــي المئ

انخفاضــًا نســبته 1.6 فــي المئــة ليبلــغ 37.6 مليــار بنهايــة 

نهايــة  فــي  ريــال  مليــار  بنحــو 38.2  2018م، مقارنــة  عــام 

عــام2017م، وقــد بلــغ مجمــوع رؤوس األمــوال مــا يزيــد 

علــى 14 مليــار ريــال ســعودي )جــدول 8-6(.

و بلغـــت أربـــاح القطــاع فـــي عـــام 2018م مــا يقــارب 1.3 

مليــار ريــال، بارتفـــاع نســـبته 8.0 فـــي المئــة عـــن أربـــاح الســـنة 

الســـابقة. 

إجمالــي  بلــوغ  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  اإلشــارة  وتجــدر 

المملكــة  فــي  العاملــة  التمويــل  شــركات  موظفــي  عــدد 

الموظفــون  شــكّل  2018م،  عــام  بنهايــة  موظفــًا   5,364

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   78.0 نســبته  مــا  الســعوديون 

التمويــل.  شــركات  فــي  العامليــن 
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جدول رقم 6-8: شركات التمويل المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل حتى نهاية عام 2018م   

اسم الشركة

 

رأس المال المدفوع

) مليون ريال(
تاريخ الحصول على الترخيص

شركات التمويل العقاري المرخصة بخاف البنوك

9062013/12/24شركة أماك العالمية

5092013/12/31شركة دار التمليك

1,0002014/02/27الشركة السعودية لتمويل المساكن

5752014/05/20شركة دويتشه الخليج للتمويل

2502014/12/07شركة عبد اللطيف جميل لتمويل العقار

9002015/12/14شركة بداية لتمويل المنازل

شركات التمويل المرخصة إلعادة التمويل العقاري

1,5002017/09/25الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري

شركات التمويل المرخصة لتمويل النشاطات متناهية الصغر

1002017/10/04شركة باب رزق جميل

شركات التمويل المرخصة بممارسة أنشطة تمويلية خاف األنشطة المذكورة

8502013/12/31شركة 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

2292014/09/14شركة 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 

2132015/03/16شركة 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

2002016/11/30شركة التأجير التمويلي

1002017/08/06رافعات الخليج لإليجار التمويلي





الرقم القياسي العام07

ألسعار المستهلك 
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التغير في  باستخدام  المملكة  التضخم في  يقاس معدل 

تصدره  الذي  المستهلك،  ألسعار  العام  القياسي  الرقم 

بالتحديثات  الهيئة  تقوم  حيث  لإلحصاء  العامة  الهيئة 

وتعديل  وأوزانها  االستهاك  سلة  مكونات  على  الازمة 

سنة األساس استنادًا إلى مسوحات إنفاق األسرة ودخلها. 

2018م  عام  مطلع  في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  وقامت 

ألسعار  العام  القياسي  للرقم  األساس  سنة  بتعديل 

وقامت  2007م،  من  بداًل  2013م  لتكون  المستهلك 

الخاصة باألقسام والمجموعات  بتغيير نسب األوزان  أيضًا 

المكونة لسلة االستهاك. 

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 
خالل عام 2018م

ارتفــع متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

خــال عــام 2018م بنســبة 2.5 فــي المئــة، مقارنــة بانخفــاض 

ل معامــل  نســبته 0.9 فــي المئــة خــال عــام 2017م.  وســجَّ

انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع غيــر النفطــي، 

والخدمــات  الســلع  جميــع  أســعار  متوســط  يقيــس  الــذي 

خــال  المملكــة  فــي  النفطــي  غيــر  القطــاع  ينتجهــا  التــي 

عــام  خــال  المئــة  فــي   3.7 نســبته  ســنوّيًا  ارتفاعــًا  ســنة، 

2018م، مقارنــة بعــام 2017م الــذي شــهد ارتفاعــًا بنســبة 

0.2 فــي المئــة )جــدول 1-7(.

وقــد ســجلت معظــم األقســام الرئيســة المكونــة للرقــم 

2018م  عــام  خــال  المســتهلك  العــام ألســعار  القياســي 

الســنوي  التغيــر  متوســط  مــن  أعلــى  تضخــم  معــدالت 

للثــاث ســنوات الســابقة )2015-2017(. بينمــا ســجل كلٌّ 

والميــاه  الســكن  المابــس واألحذيــة وقســم  مــن قســم 

والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى وقســم التعليــم 

وقســم الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة معــدالت 

تضخــم أقــل مــن متوســط التغيــر الســنوي للثــاث ســنوات 

الســابقة )2017-2015(.  

وقد شــهدت عشــرة أقســام من األقســام الرئيســة المكونة 

للرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك ارتفاعــًا ســنوّيًا 

فــي أرقامهــا القياســية خــال عــام 2018م وهــي كالتالــي: 

قســم األغذيــة والمشــروبات بارتفــاع نســبته 6.4 فــي المئــة، 

وقســم  المئــة،  فــي   24.9 نســبته  بارتفــاع  التبــغ  وقســم 

تأثيــث وتجهيــزات المنــزل بارتفــاع نســبته 1.5 فــي المئــة، 

وقســم  المئــة،  فــي   3.8 نســبته  بارتفــاع  الصحــة  وقســم 

النقــل بارتفــاع بنســبة 10.7 فــي المئــة، وقســم االتصــاالت 

بارتفــاع نســبته 1.3 فــي المئــة، وقســم الترفيــه والثقافــة 

بارتفــاع نســبته 1.1 فــي المئــة، وقســم المطاعــم والفنــادق 

قســم  شــهد  وكذلــك  المئــة،  فــي   7.4 نســبته  بارتفــاع 

المتنوعــة  الشــخصية  والخدمــات  الســلع  التعليــم وقســم 

ارتفاعــًا طفيفــًا فــي أرقامهمــا القياســية خــال العــام بنســبة 

0.4 و0.3 فــي المئــة، علــى التوالــي. وفــي المقابــل، ســجل 

الرقــم القياســي العــام لقســم المابــس واألحذيــة انخفاضــًا 

جدول رقم 7-1 : معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

)نسب مئوية(

2015201620172018

6.01.40.23.7معامل انكماش الناتج المحلي غير النفطي )2010 = 100(*

0.92.5-1.32.0الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لجميع السكان )2013 = 100(

3.20.21.32.1الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة )2010 = 100(*

17.112.010.8-12.2-اإلنفاق الحكومي

2.50.80.22.8عرض النقود )ن3(

* بيانات أولية للناتج المحلي اإلجمالي في عام 2018م. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

الرقم القياسي العام 
ألسعار المستهلك
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ملحوظــًا خــال عــام 2018م بلغــت نســبته 7.0 فــي المئــة، 

والميــاه  الســكن  لقســم  القياســي  الرقــم  كذلــك  وشــهد 

والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى انخفاضــًا بلغــت 

نســبته 1.3 فــي المئــة )جــدول2-7(.  

نسبة تأثير األقسام الرئيسة على الرقم 
القياسي العام ألسعار المستهلك

ــة فــي  ســاهمت معظــم األقســام الرئيســة بنســب متفاوت

التأثيــر علــى الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك فــي 

والمشــروبات  األغذيــة  حيــث ســجل قســم  2018م،  عــام 

أعلــى نســبة تأثيــر وذلــك بنحــو 30.0 فــي المئــة، تــاه قســم 

ــة، ثــم قســم المطاعــم  ــر نســبته 26.2 فــي المئ النقــل بتأثي

المابــس  ثــم قســم  المئــة،  فــي  بنســبة 11.1  والفنــادق 

الســكن  قســم  ثــم  المئــة،  فــي   10.8 بنســبة   واألحذيــة 

بتأثيــر  األخــرى  الوقــود  وأنــواع  والغــاز  والكهربــاء  والميــاه 

نســبته 7.9 فــي المئــة، يلــي ذلــك قســم التبــغ بتأثيــر نســبته 

4.2 فــي المئــة، ثــم قســم تأثيــث وتجهيــزات المنــزل بنســبة 

فــي   2.8 بنســبة  االتصــاالت  قســم  ثــم  المئــة،  فــي   3.1

المئــة، ثــم قســم الصحــة بنســبة 2.2 فــي المئــة، ثــم قســم 

الترفيــه والثقافــة بنســبة 1.0 فــي المئــة، ثــم قســم الســلع 

والخدمــات الشــخصية المتنوعــة بمــا نســبته 0.4 فــي المئــة، 

وأخيــرًا قســم التعليــم الــذي ســجل أقــل نســبة تأثيــر فــي 

مســتوى الرقــم القياســي العــام فــي عــام 2018م بنســبة 

بلغــت 0.3 فــي المئــة )جــدول 7-3 ورســم بيانــي 1-7(.

الرقم القياسي ألسعار الجملة خالل عام 
2018م

الجملــة  ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  مؤشــر  يقيــس 

والمســتوردة  المحليــة  الســلع  أســعار  فــي  التغيــر  نســبة 

ــة(، حيــث يضــم هــذا  ــة )أســواق الجمل فــي األســواق األولي

المؤشــر عينــة مــن 343 بنــدًا موزعــًة علــى خمســة أبــواب 

فــي   16.0 نســبته  ارتفاعــًا  المؤشــر  هــذا  وســجل  رئيســة. 

 1.3 نســبته  بانخفــاض  مقارنــة  2018م،  عــام  فــي  المئــة 

فــي المئــة فــي عــام 2017م. وفــي عــام 2018م، شــهدت 

األرقــام القياســية ارتفاعــًا لجميــع األبــواب الرئيســة المكونــة 

نســبة  أعلــى  األخــرى  الســلع  بــاب  ســجل  حيــث  للمؤشــر، 

ارتفــاع بنحــو 34.9 فــي المئــة، تــاه بــاب المنتجــات الغذائيــة 

والمشــروبات والتبــغ والمنســوجات بارتفــاع نســبته 7.5 فــي 

المئــة، ثــم بــاب الخامــات والمعــادن بارتفــاع نســبته 6.1 فــي 

بــاب المنتجــات المعدنيــة واآلالت والمعــدات  ثــم  المئــة، 

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

)2013م = 100(

20142015201620172018
متوسط التغير

السنوي للفترة 
)2017-2015(

التغير % 
2018

102.2103.5105.6104.7107.30.82.5الرقم القياسي العام

0.56.4-101.4102.0100.799.8106.3األغذية والمشروبات

104.6106.2121.3153.7192.014.224.9التبغ

7.0-0.3-100.9102.1103.1100.093.0المابس واألحذية

1.3-104.9107.4112.6111.8110.42.2السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

0.21.5-101.7102.6103.1101.2102.7تأثيث وتجهيزات المنزل

101.7104.0106.2106.2110.31.53.9الصحة 

101.4102.4110.1107.8119.32.110.7النقل

0.51.3-100.699.9100.199.1100.4االتصاالت

1.41.2-99.7100.098.595.696.7الترفيه والثقافة

105.1106.0109.3109.8110.21.50.4التعليم 

100.8102.7103.0103.6111.30.97.4المطاعم والفنادق

100.8101.8102.5102.4102.70.50.3السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 
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بــاب  الــذي ســجل ارتفاعــًا نســبته 5.5 فــي المئــة، وأخيــرًا 

ــد األســماك الــذي شــهد أقــل نســبة  منتجــات الزراعــة وصي

ارتفــاع بنحــو 0.8 فــي المئــة )جــدول 4-7(.

تطورات األسعار العالمية وآثارها
عــام  فــي  للمملكــة  )ســيف(  الــواردات  قيمــة  ارتفعــت 

2018م بنســبة 1.9 فــي المئــة لتبلــغ 514.0 مليــار ريــال، 

عــام  للمملكــة فــي  الســلعية  الصــادرات  وارتفعــت قيمــة 

2018م بنســبة 32.7 فــي المئــة لتبلــغ 1,103.9 مليــار ريــال. 

وتؤثــر معــدالت التغيــر فــي األســعار العالميــة للمنتجــات 

والســلع التــي تســتوردها الســوق الســعودية مــن الشــركاء 

التجارييــن الرئيســين للمملكــة علــى الرقــم القياســي ألســعار 

آفــاق  تقريــر  علــى  وبنــاًء  2018م  عــام  المســتهلك. وفــي 

أبريــل  فــي  الدولــي  البنــك  عــن  الصــادر  الســلع  أســواق 

الطاقــة  لمنتجــات  القياســي  الرقــم  فقــد ســجل  2019م، 

المئــة، كمــا  2018م نســبته 27.8 فــي  عــام  ارتفاعــًا فــي 

جدول رقم 7-3 :  تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك )جميع السكان(

)2013م = 100(

األوزان التغير % 2018
النسبية ٪

مقدار تأثير األقسام الرئيسة على 
الرقم القياسي 2018*

2.5100.0100.0الرقم القياسي العام

6.418.930.0األغذية والمشروبات

24.90.74.2التبغ

7.06.210.8-المابس واألحذية

1.325.47.9-السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع الوقود األخرى

1.58.63.1تأثيث وتجهيزات المنزل

3.92.42.2الصحة 

10.710.026.2النقل

1.38.52.8االتصاالت

1.23.41.0الترفيه والثقافة

0.44.20.3التعليم 

7.46.111.1المطاعم والفنادق

0.35.80.4السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

* مقدار التأثير على الرقم القياسي = نسبة التغير السنوي لكل مجموعة X الوزن النسبي /100
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

رسم بياني رقم 7-1: نسبة تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لعام 2018م

االتصاالت
التبغأقسام أخرى* تأثيــث وتجهيــزات المنزل

 الســكن والميــاه والكهرباء
والغــاز و أنــواع الوقود األخرى
المالبــس واألحذية

المطاعــم والفنادق

األغذية والمشــروباتالنقل

%3.1 %2.8

%26.2

%3.9

%7.9

%10.8

%11.1

%4.2 %30

* األقســام األخرى تشــمل قســم الصحة، قســم الترفيه والثقافة، وقســم الســلع والخدمات الشــخصية المتنوعة، وقســم التعليم.
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ســجل الرقــم القياســي للمــواد األوليــة والرقــم القياســي 

لــكل  المئــة  فــي   0.2 نســبته  ارتفاعــًا  الغذائيــة  للمنتجــات 

منهمــا، فــي حيــن ســجل الرقــم القياســي للمعــادن الثمينــة 

انخفاضــًا خــال العــام بنســبة 0.6 فــي المئــة )جــدول 5-7(. 

فــي  الســنوية  التغيــر  معــدالت   )6-7 )جــدول  ويســتعرض 

ــن الرئيســين  ــر الشــركاء التجاريي ــدى أكب أســعار المســتهلك ل

للمملكــة فــي عــام 2018م وذلــك حســب البيانــات األخيــرة 

لتقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

الدولــي فــي أبريــل 2019م، حيــث ارتفــع متوســط أســعار 

المتحــدة األمريكيــة فــي عــام  الواليــات  المســتهلك فــي 

2018م بنســبة 2.4 فــي المئــة، وفــي الصيــن بنســبة 2.1 

فــي المئــة، وفــي اليابــان بنســبة 1.0 فــي المئــة، وفــي الهنــد 

بنســبة 3.5 فــي المئــة، وفــي المملكــة المتحــدة و ألمانيــا 

وفرنســا وإيطاليــا بنســبة 2.5 و1.9 و2.1 و1.2 فــي المئــة 

لــكلٍّ منهــا علــى التوالــي، وفــي كوريــا الجنوبيــة بنســبة 1.5 

فــي المئــة، وارتفــع كذلــك متوســط أســعار المســتهلك فــي 

ــة. أســتراليا بنســبة 2.0 فــي المئ

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

)2014م = 100(

201620172018األوزان النسبية ٪
التغير  ٪

20172018

1.316.0-100.0102.0100.7116.8الرقم القياسي العام

3.00.8-8.7104.2101.1101.9منتجات الزراعة وصيد األسماك

6.96.1-0.699.993.098.7الخامات والمعادن

17.398.4100.6108.12.27.5المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

2.434.9-33.7109.3106.7143.9سلع أخرى

1.55.5-39.797.395.8101.1المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

* تشمل السلع األخرى المنتجات الخشبية، والعجائن الورقية، والمنتجات النفطية المكررة، والمواد الكميائية األساسية، والمنتجات الكميائية األخرى واأللياف االصطناعية، والمطاط 
ومنتجات اللدائن، والمنتجات الزجاجية وغير الفلزية، واألثاث والسلع األخرى القابلة للنقل وغير المصنفة في موضع أخر. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

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

)2010م = 100(

201620172018
التغير ٪

20172018

الصادرات والواردات السلعية للمملكة*

831,880.41,103,900.020.832.7 688,423.0 الصادرات السلعية )مليون ريال(

4.01.9-513,992.7 504,446.6  525,636.0 الواردات السلعية )مليون ريال(

األرقام القياسية ألهم السلع الرئيسية**

55.168.187.023.627.8منتجات الطاقة

89.690.290.40.70.2المنتجات الغذائية

80.281.281.41.20.2المواد األولية

0.6-97.597.897.20.3المعادن الثمينة

أسعار صرف الريال الفعلية اإلسمية والحقيقية***

1.3-116.9119.1117.61.9سعر صرف الريال الفعلي االسمي)1(

1.5-1.6-120.1118.2116.4سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي)2(

* الهيئة العامة لإلحصاء.
** تقرير آفاق أسواق السلع، البنك الدولي - أبريل 2019م.

*** نشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( - صندوق النقد الدولي.
)1(   يمثل متوسط الفترة لسعر صرف الريال السعودي منسوبًا إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمات الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة.

)2(   يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفقًا للتغير في المستوى العام لألسعار.
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جدول رقم 7-6 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أكبر الشركاء التجاريين الرئيسين

20142015201620172018

1.40.30.81.72.0الدول المتقدمة

4.74.74.24.34.8الدول الناشئة والنامية

أهم الشركاء التجاريين

1.60.11.32.12.4الواليات المتحدة األمريكية

0.10.51.0-2.80.8اليابان

1.50.00.72.72.5المملكة المتحدة

2.01.42.01.62.1الصين

0.80.70.41.71.9ألمانيا

5.84.94.53.63.5الهند

0.60.10.31.22.1فرنسا

0.11.31.2-0.20.1إيطاليا

2.51.51.32.02.0أستراليا

1.30.71.01.91.5كوريا الجنوبية

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2019م.     

جدول رقم 7-7 : معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

20142015201620172018

2.44.11.82.03.1اإلمارات العربية المتحدة

2.61.92.71.42.1مملكة البحرين

3.41.82.70.50.3قطر

3.13.73.51.60.6الكويت

1.00.11.11.60.9سلطنة عمان

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق النقد العربي- أبريل 2019م.     

وأمــا بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

فــي  الســنوية  التغيــر  7-7( معــدالت  )جــدول  فيســتعرض 

أســعار المســتهلك وذلــك حســب البيانــات األخيــرة لتقريــر 

آفــاق االقتصــاد العربــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد العربــي 

فــي أبريــل 2019م، حيــث ارتفــع متوســط أســعار المســتهلك 

2018م  المتحــدة فــي عــام  العربيــة  فــي دولــة اإلمــارات 

بنســبة 3.1 فــي المئــة، وفــي ســلطنة ُعمــان بنســبة 0.9 

فــي المئــة، وفــي دولــة الكويــت بنســبة 0.6 فــي المئــة، 

ــن ســجل متوســط أســعار المســتهلك فــي مملكــة  فــي حي

البحريــن ارتفاعــًا بنســبة 2.1 فــي المئــة.
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مقدمة
تخضــع الســوق الماليــة تنظيمّيــًا وإشــرافّيًا لهيئــة الســوق 

الماليــة التــي أجــرت فــي عــام 2018م العديــد مــن اإلجــراءات 

والعمــل  الماليــة،  الســوق  لتطويــر  الهادفــة  والخطــوات 

علــى تعزيــز اإلجــراءات الكفيلــة للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 

بالتعامــل فــي األوراق الماليــة، وحمايــة المســتثمرين مــن 

الممارســات غيــر النظاميــة، وتحقيــق العدالــة والشــفافية 

فــي التعامــات الماليــة. كمــا عملــت الهيئــة علــى عــدد مــن 

تطويــر  وبرنامــج  الماليــة  الريــادة  برنامــج  تحــت  المبــادرات 

ــة الســعودية  ــة الســوق المالي ــز مكان ــي، لتعزي القطــاع المال

أهــم عشــر  ومــن  األوســط  الشــرق  فــي  رئيســية  كســوق 

أســواق ماليــة فــي العالــم. وواصلــت الهيئــة أيضــًا جهودهــا 

لتنميــة الوعــي االســتثماري، إذ أقامــت العديــد مــن حمــات 

التوعيــة والتثقيــف المالــي مــن خــال األنشــطة والبرامــج 

اإلعاميــة والتوعويــة والتواصــل مــع الجمهــور. 

طرحــت الهيئــة فــي عــام 2018م شــركتين لاكتتــاب العــام 

صناديــق  وثمانيــة  االســتهاكية  الخدمــات  قطــاع  فــي 

ليبلــغ  الرئيســية  الســوق  فــي  جميعهــا  وُأدرجــت  عقاريــة، 

مجمــوع الشــركات والصناديــق فــي الســوق الرئيســية 190 

الهيئــة  أدرجــت  كذلــك  2018م.  عــام  نهايــة  فــي  شــركة 

شــركة واحــدة مــن قطــاع الســلع الرأســمالية فــي الســوق 

الموازيــة )نمــو( وطرحتهــا لاكتتــاب العــام، ليصبــح مجمــوع 

الشــركات فــي الســوق الموازيــة عشــر شــركات فــي نهايــة 

2018م.  عــام 

ارتفاعــًا  2018م  وبالمقارنــة مــع عــام2017م، شــهد عــام 

فــي المؤشــر العــام ألســعار األســهم الســعودية بنســبة 8.3 

فــي المئــة، بينمــا انخفــض عــدد األســهم المتداولــة بنســبة 

ســوف تنضــم الســوق الســعودية )تــداول( لمؤشــر مورجــان ســتانلي العالمــي )MSCI( علــى مرحلتيــن، يتــم إجــراء األولــى منهمــا خــال المراجعــة النصــف ســنوية   1
 )S&P DJI( إلــى مؤشــر إس آنــد بــي داو جونــز )للمؤشــر فــي مايــو 2019م، بينمــا ســيتم إجــراء الثانيــة فــي أغســطس 2019م. أمــا انضمــام الســوق الســعودية )تــداول

ســيكون أيضــًا علــى مرحلتيــن، األولــى ســتتم خــال المراجعــة الربــع ســنوية فــي مــارس 2019م، والثانيــة: خــال المراجعــة الســنوية فــي ســبتمبر 2019م.

تختلــف بيانــات عــدد األســهم المتداولــة )الفعليــة( عــن البيانــات التــي تنشــرها الســوق الماليــة الســعودية »تــداول«، والســبب هــو أن »تــداول« تعــدل باســتمرار عــدد   2
األســهم المتداولــة بحســب إجــراءات الشــركات كمنــح األســهم المجانيــة أو تعديــل رأس المــال.

14.0 فــي المئــة. وفــي المقابــل ارتفــع إجمالــي األصــول 

المحليــة لصناديــق االســتثمار بنحــو 11.8 مليــار ريــال أو مــا 

نســبته 23.0 فــي المئــة ليصــل بنهايــة عــام 2018م إلــى نحــو 

ــال. ــار ري 102.9 ملي

تطورات سوق األسهم السعودية في عام 
2018م

إلــى مجموعــة  الســعودية  الماليــة  الســوق  انضمــام  بعــد 

العالمــي  المــزود   )FTSE Russell( راســل  فوتســي 

مورجــان  مؤشــر  أعلــن  2018م،  مــارس  فــي  للمؤشــرات 

ستانلي العالمي - إم إس سي آي )MSCI( المزود العالمي 

للمؤشــرات عــن انضمــام الســوق المالية الســعودية )تداول( 

إلى مؤشــرها العالمي لألســواق الناشــئة، وكذلك أعلن إس 

ــز )S&B DJI( المــزود العالمــي للمؤشــرات  ــد بــي داو جون آن

ضمــن  لتصبــح  الســعودية  الماليــة  الســوق  ترقيــة  عــن 

مؤشــراته لألســواق الناشــئة بعــد أن كانــت تصنــف ضمــن 

علمــًا  2015م،  عــام  منــذ  المســتقلة  لألســواق  مؤشــراته 

أنــه ســيتم ضــم الســوق الماليــة الســعودية إلــى المؤشــرين 

 العالمييــن المشــار إليهمــا علــى مرحلتين خال عام 2019م1.

أغلــق المؤشــر العــام ألســعار األســهم الســعودية للســوق 

ــد مســتوى 7,826.7  ــة عــام 2018م عن الرئيســية فــي نهاي

نقطــة، مقارنــة مــع 7,226.3 نقطــة فــي نهايــة عام 2017م، 

وذلــك بارتفــاع نســبته 8.3 فــي المئــة، وحقــق المؤشــر أعلــى 

نقطــة إغــاق خــال عــام 2018م فــي تاريــخ 16 يوليــة عنــد 

الســوقية  القيمــة  وارتفعــت  نقطــة.   8,490.8 مســتوى 

فــي   10.0 بنســبة  2018م  عــام  فــي  المصــدرة  لألســهم 

المئــة لتبلــغ قيمتهــا االجماليــة 1,859.0 مليــار ريــال، مقارنــة 

بنحــو 1,689.6 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق.

2018م  عــام  فــي  المتداولــة  األســهم  عــدد  وانخفــض 

بنســبة 14.0 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 37.8 مليــار ســهم 

الســابق2، العــام  فــي  ســهم  مليــار   44.0 بنحــو   مقارنــة 
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وارتفعــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المتداولــة لتبلــغ نحــو 

العــام  فــي  ريــال  مليــار   836.3 مقابــل  ريــال  مليــار   870.9

الســابق، أي بارتفــاع نســبته 4.1 فــي المئــة. كمــا ارتفــع عــدد 

إلــى 25.0 مليــون صفقــة مقارنــة بنحــو  الصفقــات لتصــل 

21.9 مليــون صفقــة فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 

14.2 فــي المئــة )جــدول 1-8(.

وبلــغ المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة 3.5 

مليــار ريــال فــي عــام 2018م مقابــل 3.3 مليــار ريــال فــي 

العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 4.6 فــي المئــة. كذلــك 

نحــو  المتداولــة  األســهم  لعــدد  اليومــي  المتوســط  بلــغ 

فــي  ســهم  مليــون   173.2 مقابــل  ســهم  مليــون   151.9

ــة. وارتفــع  العــام الســابق، بانخفــاض نســبته 12.3 فــي المئ

المتوســط اليومــي لعــدد الصفقــات المنفــذة ليبلــغ نحــو 

ــل 87.6 ألــف صفقــة فــي العــام  100.5 ألــف صفقــة، مقاب

الســابق، أي بارتفــاع نســبته 14.7 فــي المئــة.

أمــا بالنســبة للســوق الموازيــة )نمــو(، فقــد أغلــق مؤشــرها 

2018م عنــد مســتوى 2,520.7 نقطــة،  عــام  نهايــة  فــي 

مقارنــة مــع 3,140.0 نقطــة فــي نهايــة عــام 2017م، أي 

بيانات األسعار وكميات األسهم المتداولة عن الفترات السابقة معدلة لجميع إجراءات الشركات.  3

بانخفــاض نســبته 19.7 فــي المئــة، وحقــق المؤشــر أعلــى 

نقطــة إغــاق فــي عــام 2018م عنــد مســتوى 3,256.2 

الســوقية  القيمــة  وارتفعــت  مايــو.   1 تاريــخ  فــي  نقطــة 

لألســهم المصــدرة بنحــو 68.9 مليــون ريــال لتبلــغ 2.3 مليــار 

ريــال فــي نهايــة عــام 2018م.

وانخفــض عــدد األســهم المتداولــة فــي مؤشــر )نمــو( فــي 

نحــو  إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   56.4 بنســبة  2018م  عــام 

ــة بنحــو 52.5 مليــون ســهم فــي  22.9 مليــون ســهم مقارن

العــام الســابق3، كمــا انخفضــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم 

المتداولــة لتبلــغ نحــو 412.5 مليــون ريــال، مقابــل 1,211.9 

مليــون ريــال فــي العــام الســابق، أي بانخفــاض نســبته 66.0 

فــي المئــة. فــي حيــن انخفــض عــدد الصفقــات ليصــل إلــى 

فــي  ألــف صفقــة  بنحــو 66.9  ألــف صفقــة مقارنــة   42.2

المئــة  فــي   37.0 نســبته  بانخفــاض  أي  الســابق،  العــام 

.)2-8 )جــدول 

وبلــغ المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة فــي 

الســوق الموازيــة )نمــو( 1.7 مليــون ريــال فــي عــام 2018م، 

مقابــل 8.6 مليــون ريــال فــي العــام الســابق، أي بانخفــاض 

جدول رقم 8-1 : مؤشرات سوق األسهم السعودية الرئيسة

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
)٪(

مؤشرأسعار 
األسهم
) نقطة (

التغير
)٪(

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

201837,791.5-14.0870.94.11,859.010.025,011.914.27,826.78.3

المصدر : السوق المالية السعودية )تداول(.

جدول رقم 8-2 : مؤشرات سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو(

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
)٪(

مؤشرأسعار 
األسهم
) نقطة (

التغير
)٪(

201752,452.8---1,211.9---2.3---66.9---3,140.0---

201822,888.1-56.4412.5-66.02.33.142.2-37.02,520.7-19.7

المصدر : السوق المالية السعودية )تداول(.
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نســبته 80.7 فــي المئــة. وكذلــك بلــغ المتوســط اليومــي 

لعــدد األســهم المتداولــة نحــو 96.7 ألــف ســهم فــي عــام 

الســابق،  العــام  فــي  ســهم  ألــف   336.4 مقابــل  2018م 

المتوســط  وانخفــض  المئــة.  فــي   71.3 بنســبة  منخفضــًا 

اليومــي لعــدد الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2018م ليبلــغ 

العــام  فــي  صفقــة   375.1 مقابــل  صفقــة،   169.3 نحــو 

الســابق، أي بانخفــاض نســبته 54.9 فــي المئــة.

فــي  تــداول  فــي  المســجلين  المســتثمرين  عــدد  ارتفــع 

عــام 2018م بنســبة 1.4 فــي المئــة ليصــل إلــى نحــو 4.7 

مليــون مســتثمر، وكذلــك ارتفــع عــدد محافــظ المســتثمرين 

المســجلين فــي تــداول بمــا نســبته 5.0 فــي المئــة ليصــل 

.)3-8 إلــى 9.8 مليــون محفظــة )جــدول 

القطاعــات  الرئيســية حســب  الســوق  وباســتعراض نشــاط 

فــي عــام 2018م، يتضــح أن قطــاع المــواد األساســية كان 

أكثــر القطاعــات نشــاطًا مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، 

 9.1 نحــو  القطــاع  فــي  المتداولــة  األســهم  عــدد  بلــغ  إذ 

مليــار ســهم تشــكل مــا نســبته 24.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

عــدد األســهم المتداولــة. وجــاء قطــاع البنــوك فــي المرتبــة 

الثانيــة مــن حيــث إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة بنحــو 

8.4 مليــار ســهم تمثــل مــا نســبته 22.1 فــي المئــة، وحــل 

فــي المرتبــة الثالثــة قطــاع إدارة وتطويــر العقــارات بنحــو 

8.1 مليــار ســهم تشــكل مــا نســبته 21.4 فــي المئــة. ومــن 

حيــث قيمــة األســهم المتداولــة فــي عــام 2018م، احتــل 

قطــاع المــواد األساســية المرتبــة األولــى بقيمــة بلغــت نحــو 

273.5 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 31.4 فــي المئــة مــن 

البنــوك  إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة، وحــل قطــاع 

فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت حوالــي 221.7 مليــار ريــال 

تمثــل مــا نســبته 25.5 فــي المئــة، فيمــا حــل قطــاع إدارة 

وتطويــر العقــارات فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة تعــادل بنحــو 

ــة. ــل مــا نســبته 11.4 فــي المئ ــال تمث ــار ري 98.9 ملي

وبالنظــر إلــى أداء الســوق الرئيســية حســب عــدد الصفقــات 

المنفــذة فــي عــام 2018م، كان لقطــاع المــواد األساســية 

ــل مــا نســبته  ــون صفقــة تمث ــر بعــدد 5.9 ملي النصيــب األكب

23.4 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الصفقــات المنفــذة، يليــه 

قطــاع التأميــن بعــدد 3.6 مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 

14.6 فــي المئــة، وحــل فــي المرتبــة الثالثــة قطــاع البنــوك 

بنحــو 2.8 مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 11.2 فــي المئــة.

ــة  ــة القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة فــي نهاي وبمقارن

عــام 2018م حســب القطاعــات، احتــل قطــاع البنــوك المركــز 

األول بقيمــة تبلــغ حوالــي 619.4 مليــار ريــال تمثــل ما نســبته 

33.3 فــي المئــة مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم 

المصــدرة، فيمــا حــل قطــاع المــواد األساســية فــي المرتبــة 

الثانيــة بقيمــة تبلــغ نحــو 596.3 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 

32.1 فــي المئــة، يليــه قطــاع االتصــاالت بمــا قيمتــه 201.4 

مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 10.8 فــي المئــة )جــدول 4-8(. 

وبالنســبة للشــركات المســاهمة الثــاث األكثــر نشــاطًا مــن 

حيــث عــدد الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2018م، جــاء فــي 

مقدمتهــا شــركة دار األركان بنحــو 1.8 مليــون صفقــة، يليهــا 

جــاءت  فيمــا  صفقــة،  مليــون   1.2 بنحــو  اإلنمــاء  مصــرف 

شــركة ســابك فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الصفقــات 

قيمــة  حيــث  ومــن  صفقــة.  ألــف   916.7 بنحــو  المنفــذة 

المقدمــة  فــي  ســابك  شــركة  جــاءت  المتداولــة  األســهم 

بنحــو 130.4 مليــار ريــال، يليهــا مصــرف اإلنمــاء بنحــو 111.4 

جدول رقم 8-3: عدد المستثمرين والمحافظ المسجلين في تداول

)نهاية الفترة(

عدد المستثمرين العام
عدد محافظ المستثمرينالتغير )٪(المسجلين في تداول

التغير )٪(المسجلين في تداول

20164,616,5401.38,988,5856.7

20174,675,5351.39,378,9574.3

20184,741,8701.49,844,2475.0

المصدر : السوق المالية السعودية )تداول(.
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جدول رقم 8-4: نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خالل عام 2018م

القطاع
القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة 

النسبة مليون سهم
النسبة مليار رياللإلجمالي ٪

النسبة ألف صفقةلإلجمالي ٪
النسبة مليار رياللإلجمالي ٪

لإلجمالي ٪

949.82.527.03.1886.33.532.31.7الطاقة

9,111.924.1273.531.45,864.023.4596.332.1المواد األساسية

1,374.73.626.33.01,571.76.38.70.5السلع الرأسمالية

234.70.66.50.8282.21.17.60.4الخدمات التجارية والمهنية

462.01.210.51.2460.91.811.50.6النقل

492.91.36.60.8474.51.92.80.2السلع طويلة األجل

668.71.816.81.9759.83.014.90.8الخدمات االستهاكية

173.80.510.61.2505.12.07.00.4اإلعام

504.81.316.61.9730.32.930.01.6تجزئة السلع الكمالية

276.00.77.10.8406.11.67.60.4تجزئة األغذية

841.52.226.03.01,211.24.873.03.9إنتاج األغذية

310.70.813.91.6523.62.121.61.2الرعاية الصحية

30.90.11.00.144.80.23.50.2األدوية

8,352.322.1221.725.52,791.511.2619.433.3البنوك

312.40.84.40.5304.11.231.11.7االستثمار والتمويل

2,740.57.362.97.23,643.714.636.21.9التأمين

1,799.64.826.13.0933.93.7201.410.8االتصاالت

364.71.07.10.8240.61.065.23.5المرافق العامة

717.91.97.10.8590.92.412.40.7الصناديق العقارية المتداولة

8,071.621.498.911.42,786.811.176.34.1إدارة وتطوير العقارات

37,791.5100.0870.9100.025,011.9100.01,858.8100.0 المجموع

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2018م.

جدول رقم 8-5: الشركات المساهمة الثالث األكثر نشاطًا خالل عام 2018م

سابكمصرف اإلنماءدار األركان)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

1,786.61,234.2916.7)ألف صفقة(

كيان السعوديةمصرف اإلنماءدار األركان)الشركة(عدد األسهم المتداولة

7.05.32.7)مليار سهم(

دار األركانمصرف اإلنماءسابك)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

130.4111.476.0)مليار ريال(

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية ) تداول ( لعام 2018م.

مليــار ريــال، ثــم شــركة دار األركان بنحــو 76.0 مليــار ريــال. 

وأمــا مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، فقــد أتــت فــي 

صدارتهــا شــركة دار األركان بنحــو 7.0 مليــار ســهم، يليهــا 

ثــم شــركة كيــان  مصــرف اإلنمــاء بنحــو 5.3 مليــار ســهم، 

.)5-8 )جــدول  بنحــو 2.7 مليــار ســهم  الســعودية 

وبالنظــر إلــى نشــاط ســوق األســهم الموازيــة )نمــو( حســب 

تجزئــة  قطــاع  أن  يتضــح  2018م،  عــام  فــي  القطاعــات 

ــة كان األنشــط ضمــن القطاعــات مــن حيــث  الســلع الكمالي

عــدد األســهم المتداولــة، حيــث بلــغ نحــو 7.8 مليــون ســهم 

عــدد  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   34.2 نســبته  مــا  تشــكل 

الخدمــات االســتهاكية  يليــه قطــاع  المتداولــة.  األســهم 

بنحــو 6.3 مليــون ســهم تمثــل مــا نســبته 27.5 فــي المئــة، 

فيمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة قطــاع التطبيقــات وخدمــات 
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جدول رقم 8-6: نشاط سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( حسب القطاعات خالل عام 2018م

القطاع
القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذةقيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة 

النسبة مليون سهم
النسبة مليون رياللإلجمالي ٪

النسبة ألف صفقةلإلجمالي ٪
لإلجمالي ٪

مليون 
ريال

النسبة 
لإلجمالي ٪

1.04.226.76.54.811.4221.59.5المواد األساسية

1.35.510.82.62.25.3384.016.5السلع الرأسمالية

1.04.226.76.54.811.460.62.6الخدمات التجارية والمهنية

1.77.389.621.73.58.2619.226.6السلع طويلة األجل

6.327.5104.625.410.324.3425.418.3الخدمات االستهاكية

7.834.2113.327.510.224.1490.821.1تجزئة السلع الكمالية

4.218.254.413.27.818.4123.05.3التطبيقات وخدمات التقنية

22.9100.0412.5100.042.2100.02,324.5100.0 المجموع

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2018م.

التقنيــة بنحــو 4.2 مليــون ســهم متــداول تشــكل مــا نســبته 

18.2 فــي المئــة.

ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة فــي )نمــو( فــي عــام 

2018م، احتــل قطــاع تجزئــة الســلع الكماليــة المرتبــة األولى 

ريــال تمثــل مــا نســبته  نحــو 113.3 مليــون  بلغــت  بقيمــة 

27.5 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة، 

فيمــا احتــل قطــاع الخدمــات االســتهاكية المرتبــة الثانيــة 

بقيمــة بلغــت 104.6 مليــون ريــال تمثــل مــا نســبته 25.4 

فــي المئــة، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة قطــاع الســلع طويلــة 

األجــل بقيمــة بلغــت 89.6 مليــون ريــال تمثــل مــا نســبته 

21.7 فــي المئــة.

وباســتعراض أداء الســوق الموازيــة )نمــو( مــن حيــث عــدد 

قطــاع  أن  يتبيــن  2018م،  عــام  فــي  المنفــذة  الصفقــات 

بعــدد  األكبــر  النصيــب  احتــل  قــد  االســتهاكية  الخدمــات 

صفقــات بلــغ 10.3 ألــف صفقــة تمثــل مــا نســبته 24.3 فــي 

المئــة مــن إجمالــي عــدد الصفقــات المنفــذة، يليــه قطــاع 

تجزئــة الســلع الكماليــة بعــدد صفقــات بلــغ 10.2 ألــف تمثــل 

مــا نســبته 24.1 فــي المئــة، فيمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة 

قطــاع التطبيقــات وخدمــات التقنيــة بعــدد صفقــات بلــغ 

7.8 ألــف صفقــة تمثــل مــا نســبته 18.4 فــي المئــة.

وبالنظــر للقيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة فــي الســوق 

الموازيــة )نمــو( فــي نهايــة عــام 2018م، اســتحوذ قطــاع 

الســلع طويلــة األجــل علــى الحصــة األكبــر بقيمــة ســوقية 

بلغــت 619.2 مليــون ريــال تمثــل مــا نســبته 26.6 فــي المئــة 

مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة، فيمــا 

حــل قطــاع تجزئــة الســلع الكماليــة فــي المركــز الثانــي بقيمــة 

ســوقية بلغــت 490.8 مليــون ريــال تمثــل مــا نســبته 21.1 

بقيمــة  االســتهاكية  الخدمــات  قطــاع  تــاه  المئــة،  فــي 

المئــة  فــي   18.3 نســبته  مــا  تمثــل  ريــال  مليــون   425.4

.)6-8 )جــدول 

الطروحات الجديدة في السوق المالية 
السعودية في عام 2018م

شــهد عــام 2018م طــرح شــركتين لاكتتــاب فــي الســوق 

بقيمــة  عقاريــة  صناديــق  ثمانيــة  إلــى  إضاًفــة  الرئيســية 

بلــغ عــدد األســهم  ريــال. وقــد  بلغــت 4.6 مليــار  إجماليــة 

المصــدرة 963.7 مليــون ســهم، ُطــرح منهــا 379.9 مليــون 

ســهم لاكتتــاب العــام. وقــد بلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية 

لألســهم المصــدرة نحــو 10.2 مليــار ريــال، وبلــغ متوســط 

عــدد مــرات التغطيــة للشــركات المكتتــب بهــا علــى مســتوى 

األفــراد بالنســبة للســوق 1.5 مــرة )جــدول 7-8(. 

كذلــك تــم طــرح شــركة واحــدة فــي الســوق الموازيــة )نمــو( 

فــي عــام 2018م بقيمــة إجماليــة بلغــت 32.4 مليــون ريــال 

وبعــدد أســهم مصــدرة بلــغ 6.0 مليــون ســهم، حيــث تــم 

إجمالــي  وبلــغ  العــام.  لاكتتــاب  ســهم  مليــون   1.2 طــرح 

القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة 264.0 مليــون ريــال، 
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جدول رقم 8-7: الطروحات الجديدة في سوق األسهم السعودية )السوق الرئيسية( خالل عام 2018م

تاريخ القطاعالشركة
الطرح

حجم رأس 
المال

)مليون 
ريال(

األسهم 
المصدرة
)مليون 
سهم(

األسهم 
المطروحة 

لالكتتاب العام
)مليون سهم(

 سعر 
الطرح

سعر اإلغالق
2018/12/31

حجم 
الطرح

)مليون 
ريال(

عدد 
المكتتبين
)مكتتب(

القيمة 
السوقية
)مليون 

ريال(

عدد 
مرات 

التغطية
)مرة(

صندوق 
دراية ريت *

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 27
1,075107.536.2108.436210.63031.2ديسمبر

صندوق 
الراجحي 

ريت

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

- 01
1,222122.242.7108.242790.69971.7يناير

صندوق 
جدوى ريت 
السعودية 

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 01
1,580158.047.4108.747457.61,3751.2مارس

صندوق 
سدكو 

كابيتال ريت

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

- 24
60060.060.0108.060073.64811.0يناير

سويكورب 
وابل ريت

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 19
1,180118.035.4108.635418.61,0101.0مارس

صندوق 
ميفك ريت 

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 04
73373.340.5108.240531.25971.0أبريل

صندوق 
بنيان ريت

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 15
1,629162.965.2108.465226.41,3631.0أبريل

شركة لجام 
للرياضة

الخدمات 
االستهاكية

 - 01
52452.415.75258.881740.03,0802.5أغسطس

الشركة 
الوطنية 

للتربية 
والتعليم

الخدمات 
االستهاكية

 - 22
43043.013.01922.624762.09733.3أكتوبر

صندوق 
الخبير ريت

الصناديق 
العقارية 

المتداولة

 - 11
1.0---23825.1---66466.423.810نوفمبر

---10,179---4,574------9,637963.7379.9------اإلجمالي

* بدأت فترة طرح الصندوق في نهاية عام 2017م، واستمرت حتى الربع األول لعام 2018م.

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2018م.

جدول رقم 8-8: الطروحات الجديدة في سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( خالل عام 2018م

تاريخ الطرحالقطاع

حجم رأس 
المال

)مليون 
ريال(

األسهم 
المصدرة
)مليون 
سهم(

األسهم 
المطروحة 
لالكتتاب 

العام
)مليون 
سهم(

 سعر 
الطرح

سعر اإلغالق
2018/12/31

حجم 
الطرح

)مليون 
ريال(

عدد 
المكتتبين
)مكتتب(

القيمة 
السوقية
)مليون 

ريال(

عدد 
مرات 

التغطية
)مرة(

الشركة 
الوطنية 

للبناء 
والتسويق

السلع 
0160.06.01.227.044.032.446.0264.01.0 - أبريلالرأسمالية

---32.446.0264.0------60.06.01.2------اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2018م.

فــي حيــن تمــت تغطيــة الشــركة المكتتــب بهــا مــرة واحــدة 

علــى مســتوى المســتثمرين المؤهليــن )جــدول 8-8(.

وبلــغ إجمالــي عــدد المكتتبيــن فــي الشــركات المطروحــة 

فــي عــام 2018م نحــو 102.0 ألــف مكتتــب، وقــد ســاهمت 

قنــوات االكتتــاب المختلفــة مثــل الهاتــف المصرفــي وأجهزة 
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اآللــي واإلنترنــت، فــي تســهيل عمليــة االكتتــاب  الصــرف 

طريــق  عــن  المكتتبيــن  عــدد  بلــغ  حيــث  مدتــه،  واختصــار 

نســبته  مــا  مثلــوا  ألــف مكتتــب  المصرفــي 37.0  الهاتــف 

36.3 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد المكتتبيــن، فــي حيــن 

بلــغ عــدد المكتتبيــن عــن طريــق أجهــزة الصــرف اآللــي 32.0 

ألــف مكتتــب مثلــوا مــا نســبته 31.4 فــي المئــة، وبلــغ عــدد 

المكتتبيــن عــن طريــق اإلنترنــت 30.0 ألــف مكتتــب مثلــوا مــا 

نســبته 29.4 فــي المئــة، فــي حيــن بلــغ عــدد المكتتبيــن عــن 

طريــق فــروع المصــارف 3.0 ألــف مكتتــب مثلــوا مــا نســبته 

2.9 فــي المئــة )جــدول 9-8(.

الشركات والصناديق العقارية الجديدة 
المضافة إلى مؤشر تداول خالل عام 2018م

والصناديــق  الشــركات  أســهم  2018م  عــام  فــي  أضيفــت 

)تــداول(: الرئيســية  إلــى مؤشــر الســوق  التاليــة  العقاريــة 

صندوق األهلي ريت 1.	 

صندوق المشاعر ريت.	 

صندوق جدوى ريت السعودية.	 

صندوق الراجحي ريت.	 

صندوق دراية ريت.	 

صندوق سدكو كابيتال ريت.	 

صندوق بنيان ريت.	 

صندوق سويكورب وابل ريت.	 

شركة لجام للرياضة.	 

صندوق ميفك ريت.	 

الشركة الوطنية للتربية والتعليم.	 

واســُتبعدت شــركتان مــن حســاب المؤشــر العــام فــي عــام 

2018م همــا:

شركة عذيب لاتصاالت.	 

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني.	 

أمــا بالنســبة للســوق الموازيــة )نمــو(، فقــد ُأضيفــت أســهم 

الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق فــي عــام 2018م.

جهود هيئة السوق المالية في توعية 
المستثمرين في عام 2018م

الصــادرة  والقــرارات  األخبــار  الماليــة  الســوق  هيئــة  تنشــر 

لضمــان  اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  الهيئــة  مجلــس  عــن 

وصــول المعلومــات إلــى جميــع المســتثمرين فــي آٍن واحــد. 

الماليــة  األوراق  فــي  المتعامليــن  الهيئــة  ترشــد  كذلــك 

وتقــوم بتوعيتهــم باألنظمــة والتعليمــات والقــرارات التــي 

يصدرهــا مجلــس الهيئــة، والمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا 

غيــر  والممارســات  الماليــة،  الســوق  فــي  المســتثمرون 

والتضليــل.  كالتاعــب  المهنيــة 

برامجهــا  متابعــة  فــي  الهيئــة  اســتراتيجية  مــع  وتماشــيًا 

المتعلقــة بتوعيــة المســتثمر، أوجــدت الهيئــة عــدة قنــوات 

رئيســيتين  فئتيــن  خالهــا  مــن  ونّفــذت  الغــرض  لهــذا 

الثقافــة  وبرامــج  اإلعاميــة،  البرامــج  همــا:  البرامــج،  مــن 

بيانــًا   65 نشــر  اإلعاميــة  البرامــج  وشــملت  االســتثمارية. 

صحفّيــًا فــي مختلــف وســائل اإلعــام، والمشــاركة فــي 45 

ــا لمنســوبي الهيئــة مــع صحــف محليــة وأجنبيــة،  لقــاًء صحفيًّ

والمشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات اإلعاميــة 

والتوعويــة. وعلــى صعيــد آخــر أطلقــت الهيئــة برامــج ُتعنــى 

بالثقافــة االســتثمارية، وقــد تضمنــت هــذه البرامــج مشــاركة 

الهيئــة فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ومعــرض 

الكتــاب مــن خــال إقامــة أجنحــة توعويــة، وذلــك بهــدف رفع 

جدول رقم 8-9 : عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات الطرح العام

) ألف مكتتب (

قناة االكتتاب
20172018

التغير ٪
٪العدد٪العدد

9.218.437.036.33.0الهاتف المصرفي

22.745.432.031.40.4الصراف اآللي

14.228.430.029.41.1اإلنترنت

0.2-3.97.83.02.9الفروع

50.0100.0102.0100.01.0اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.
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وكافــة  المســتثمرين  لــدى  االســتثماري  الوعــي  مســتوى 

أفــراد المجتمــع، إلــى جانــب التعريــف بمصــادر المعلومــات 

الخاصــة  والتنظيمــات  واللوائــح  الصحيحــة  واإلرشــادات 

حصــول  إمكانيــة  يعــزز  مــا  وهــو  الماليــة  الســوق  بأنظمــة 

المســتثمرين علــى فــرص اســتثمارية عادلــة وآمنــة، ويســاهم 

لتحصينهــم ضــد  الــازم  بالقــدر  تثقيفهــم وتوعيتهــم  فــي 

االســتثمارات المشــبوهة والوهميــة. وقــد بلــغ عــدد الكتــب 

والمنشــورات التــي أصدرتهــا الهيئــة حتــى نهايــة عام 2018م 

ــا، وزعــت نســخ منهــا  مــا مجموعــه 31 كتيبــًا ومنشــورًا توعويًّ

خــال مشــاركات الهيئــة المختلفــة. 

وتابعــت الهيئــة جهودهــا فــي توعيــة المســتثمرين مــن خــال 

أبرزهــا:  2018م، وكان مــن  عــام  التوعويــة فــي  الحمــات 

الماليــة  المنظمــة الســتثمار المؤسســات  القواعــد  حملــة 

األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة، وحملــة 

مختبــر  وحملــة   ،)REITs( العقــاري  االســتثمار  صناديــق 

التقنيــة الماليــة )FinTech(، وحملــة االنضمــام إلــى مؤشــر 

 ،)FTSE Russell( الناشــئة  لألســواق  راســل  فوتســي 

العمــات  فــي ســوق  المتاجــرة  التوعيــة بمخاطــر  وحملــة 

)الفوركــس(، وحملــة إطــاق برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، 

وغيرهــا مــن الحمــات التوعويــة. كذلــك نفــذت الهيئــة فــي 

أبرزهــا:  مــن  عمــل  ورشــة   11 مــا مجموعــه  2018م  عــام 

القــراءة المهنيــة لتقاريــر التقييــم العقــاري، وملتقــى الكتــاب 

االقتصادييــن، والمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة، وغيرهــا 

2018م  عــام  فــي  الهيئــة  ونظمــت  العمــل.  ورش  مــن 

نــدوة  الســعودي  العربــي  النقــد  مــع مؤسســة  بالشــراكة 

االســتقرار المالــي وذلــك بمشــاركة عــدد مــن المتخصصيــن 

الحكوميــة  الجهــات  ومــن  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  مــن 

وشــبه الحكوميــة، ومديــري البنــوك، وممثليــن مــن شــركات 

واالســتثمار. التمويــل 

جهود هيئة السوق المالية في عام 2018م 
في تحقيق رؤية المملكة 2030

المبــادرات  مــن  عــدٍد  علــى  الماليــة  الســوق  هيئــة  تعمــل 

تحــت برنامــج الريــادة الماليــة وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي 

لتغــدو الســوق الماليــة الســعودية الســوق الرئيســية فــي 

الشــرق األوســط ولكــي تصبــح مــن أهــم عشــر أســواق ماليــة 

فــي العالــم، ويوضــح )جــدول 8-10( أهــم اإلنجــازات التــي 

ــر تلــك اإلنجــازات. ــة فــي عــام 2018م وأث حققتهــا الهيئ

سوق الصكوك والسندات في عام 2018م
أعلنــت الســوق الماليــة الســعودية )تداول( عــن إدراج أدوات 

الديــن الحكوميــة وتداولهــا فــي ســوق الســندات الحكوميــة 

وأغلــق  مســتقل.  مؤشــر  لــه  وأصبــح  2018م،  أبريــل  فــي 

نقطــة،   988.2 عنــد  والســندات  الصكــوك  ســوق  مؤشــر 

الشــركات  وســندات  لصكــوك  المتداولــة  القيمــة  وبلغــت 

وبلغــت  2018م،  عــام  فــي  ريــال  مليــون   25.9 حوالــي 

القيمــة المتداولــة ألدوات الديــن الحكوميــة 537.6 مليــون 

ريــال، ليصبــح إجمالــي القيمــة المتداولــة لســوق الصكــوك 

والســندات 563.5 مليــون ريــال فــي عــام 2018م. وبالنســبة 

لعــدد الصفقــات فــي ســوق الصكــوك والســندات فقــد بلغت 

44 صفقــة فــي عــام 2018م، كانــت 93.2 فــي المئــة منهــا 

فــي أدوات الديــن الحكوميــة، والنســبة المتبقيــة 6.8 فــي 

المئــة كانــت علــى صكوك وســندات الشــركات )جــدول 11-8(.

مقارنة سوق األسهم السعودية بأسواق 
األسهم العربية في عام 2018م

فــي  المشــاركة  العربيــة  الماليــة  األســواق  أداء  تفــاوت 

قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد العربــي فــي عــام 2018م. 

فقــد انخفضــت مؤشــرات األســواق الماليــة العربيــة فــي 

الكويــت، ومصــر، والمغــرب،  ثمانيــة أســواق عربيــة، هــي: 

واألردن، وُعمــان، ولبنــان، ودبــي، وفلســطين. وياحــظ أن 

مؤشــرات كلٍّ مــن ســوق دبــي وســوق ُعمــان وســوق لبنــان 

قــد ســجلت أعلــى معــدالت انخفــاض فــي المؤشــر بنســب 

المئــة  فــي  المئــة، و14.8  فــي  المئــة، و15.2  فــي   24.9

علــى التوالــي. فــي المقابــل، حقــق مؤشــر ســوق الخرطــوم 

لــألوراق الماليــة أعلــى نســبة ارتفــاع بنحــو 228.2 فــي المئــة 

.)12-8 )جــدول 

وانخفــض متوســط القيمــة الســوقية اإلجماليــة لألســواق 

نحــو 75.3  ليبلــغ  المئــة  فــي  بنســبة 0.5  العربيــة  الماليــة 

 75.7 بحوالــي  مقارنــة  2018م،  عــام  بنهايــة  دوالر  مليــار 

القيمــة  وســجلت  2017م.  عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار 

الســوقية لبورصــة الجزائــر أكبــر نســبة ارتفــاع بلغــت 336.7 
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جدول 8-10: أهم إنجازات هيئة السوق المالية خالل عام 2018م لتحقيق رؤية المملكة 2030 واألثر المتوقع

الشرحاإلنجاز واألثرالهدفالمحور 

تسهيل 
التمويل

1( تعميق السوق 
المالية وتعزيز دورها 

في تكوين رؤوس 
األموال

تحديث قواعد استثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.اإلنجاز

تنظيم القواعد واإلجراءات والمتطلبات والشروط الازمة لتحديد أهلية المستثمرين األجانب لاستثمار في األثر
األوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات األشخاص المرخص لهم في هذا الشأن.

تحديث الئحة االندماج واالستحواذ.اإلنجاز

التوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يتوائم مع طبيعة السوق المالية السعودية.األثر

تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزمات المستمرة وتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في اإلنجاز
االكتتابات األولية المحدثة.

األثر

* جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا.
* رفع بعض القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية الطرح من قبل الجهات المشاركة.

* تعديل آلية تحديد سعر االكتتاب وفقًا لقوى العرض والطلب.
* إضفاء مرونة أكبر آللية تخصيص األسهم بما يسهم في رفع كفاءة السوق.

2( تطوير سوق 
الصكوك وأدوات 

الدين

إداراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.اإلنجاز

تطوير أسواق الدين لتتناسب مع متطلبتن مختلف شرائح المستثمرين وتحفيزهم لضخ سيولة مالية تعزز من األثر
عمق السوق المالية السعودية.

3( تعزيز دور 
الصناديق في تمويل 

االقتصاد الوطني

تمكين مديري الصناديق من استخدام األوامر التجميعية لتنفيذ أوامر العماء.اإلنجاز

التمكين من إدارة األصول بشكل عادل ودقيق.األثر

تحفيز 
االستثمار

1( دعم نمو إدارة 
األصول وتعزيز 

االستثمار المؤسسي

اإلعان عن تأسيس شركة مركز مقاصة األوراق المالية.اإلنجاز 

التمكين من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات المالية وغيرها، والتي تساعد على تنويع استراتيجيات التداول األثر
وتمكين المشاركين من التحوط من المخاطر.

2( رفع جاذبية 
السوق للمستثمر 

األجنبي

انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي )MSCI( ومؤشر فوتسي راسل )FTSE Russell( اإلنجاز
ومؤشر إس آند بي داو جونز )S&P Dow Jones( ضمن تصنيف األسواق الناشئة.

تعزيز كفاءة وجاذبية السوق المالية وأهميتها في المنطقة والعالم.األثر

تمثيل هيئة السوق المالية في المنظمات الدولية لهيئات األوراق المالية )آيوسكو IOSCO( واللجان التابعة لها اإلنجاز
للفترة 2018م - 2020م.

تعزيز حضور وأهمية السوق المالية السعودية في المنطقة والعالم.األثر

تمثيل هيئة السوق المالية لمقعد المملكة العربية السعودية في مجلس االستقرار المالي )FSB( لعام 2019م.اإلنجاز

تعزيز االستقرار المالي، وتحقيق استراتيجية الهيئة، وتعزيز التقارب الدولي.األثر

3( تنويع المنتجات 
االستثمارية واآلليات 
المتاحة في السوق 

المالية

اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار المغلقة اإلنجاز
المتداولة المعدلة.

تعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتعزيز االستثمار في هذه الصناديق، وإرساء القواعد التي من شأنها الحد من األثر
المخاطر المرتبطة باالستثمار في صناديق االستثمار العقارية المتداولة.

تعزيز الثقة

1( تعزيز البيئة 
التنظيمية للسوق 

المالية

اعتماد تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.اإلنجاز

الموافقة على أولى طلبات تصريح تجربة التقنية المالية لشركتين محليتين وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية األثر
الجماعية )Crowdfunding( في المملكة العربية السعودية.

تعديل تعليمات الحسابات االستثمارية.اإلنجاز

األثر
التمكين االلكتروني لعملية فتح الحسابات االستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات االستثمارية 

بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية واإلشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية الازمة 
للمستثمرين.

إطاق تطبيق حماية المستثمر.اإلنجاز

األثر

* تسهيل وصول الشكاوى والباغات.
* الرفع من مستوى السرعة والكفاءة في استام الباغات والشكاوى وإنهائها وفق الطرق النظامية.

* متابعة الشكاوى أو الباغات وإتمام جميع اإلجراءات بشكل آلي والربط إلكترونيًا ما بين الهيئة وجميع 
المتعاملين في السوق.

تفعيل مراحل مشروع فصل المهام بين الهيئة وشركة السوق المالية )تداول( الذي انطلق في عام 2013م.اإلنجاز

تفعيل الصاحيات والمهام التنظيمية واإلشرافية والرقابية لتداول وفقًا لما نص عليه نظام السوق المالية.األثر

2( رفع مستوى 
الشفافية واإلفصاح 

في السوق المالية

اعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.اإلنجاز

وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.األثر

المصدر: هيئة السوق المالية.
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فــي المئــة، تلتهــا ســوق الخرطــوم لــألوراق الماليــة بنســبة 

ارتفــاع بلغــت 91.9 فــي المئــة، فــي حيــن ســجلت بورصــة 

بيــروت أعلــى نســبة انخفــاض فــي القيمــة الســوقية بنحــو 

15.7 فــي المئــة بنهايــة عــام 2018م.

العربيــة  األســهم  أســواق  بمؤشــرات  يتعلــق  مــا  وفــي 

األســهم  ســوق  ســجلت  2018م،  عــام  بنهايــة  المختــارة 

الســعودية أعلــى المؤشــرات بيــن أســواق األســهم العربيــة 

الســوقية لســوق األســهم  القيمــة  بلغــت  األخــرى، حيــث 

ــة بمتوســط بلــغ نحــو  ــار دوالر، مقارن الســعودية 496.3 ملي

75.3 مليــار دوالر للــدول العربيــة المكونــة لمؤشــر صنــدوق 

النقــد العربــي. وشــكلت القيمــة الســوقية لســوق األســهم 

الســعودية مــا نســبته 41.2 فــي المئــة مــن إجمالــي القيمــة 

الســوقية ألســواق األوراق الماليــة العربيــة فــي نهايــة عــام 

2018م. وبلغــت قيمــة األســهم المتداولة لســوق األســهم 

الســعودية فــي نهايــة عــام 2018م نحــو 58.2 مليــار دوالر 

أمريكــي، أي مــا نســبته 71.0 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة 

األســهم المتداولــة ألســواق الــدول العربيــة المشــاركة فــي 

ــة. ــة العربي ــات أســواق األوراق المالي قاعــدة بيان

ووصل عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها في سوق 

شركة   198 إلى  2018م  عام  بنهاية  السعودية  األسهم 

أمريكي  دوالر  مليار   2.5 نحو  بلغ  قيمة سوقية  بمتوسط 

للشركة، مقارنة بمتوسط عدد شركات الدول العربية البالغ 

جدول رقم 8-11: إحصائيات سوق الصكوك والسندات لعام 2018م

إغالق المؤشرالصكوك والسندات
عدد الصفقاتالقيمة المتداولة

)صفقة()مليون ريال(

986.3025.903.00مؤشر صكوك وسندات الشركات

999.50537.6041.00مؤشر أدوات الدين الحكومية

988.20563.5044.00مؤشر سوق الصكوك والسندات

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2018م.

جدول رقم 8-12: معدالت التغير السنوية لألسوق العربية ) 2018م(

) نسب مئوية (

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمعدد األسهم المتداولةالسوق

24.610.08.3-السعودية

12.0-6.52.0الكويت

13.2-5.9-37.0-مصر

8.3-9.9-14.0المغرب

57.30.70.4البحرين

10.2-5.1-34.9األردن

15.2-30.71.3-ُعمان

61.511.015.8-تونس

14.8-15.7-1.2لبنان

25.210.511.7-أبوظبي

---73.5336.7-الجزائر

24.9-12.9-36.6-دبي

1062.591.9228.2السودان

7.9-4.3-68.8-فلسطين

28.02.33.5سوريا

* 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 2018م.
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مليار   0.81 نحو  بلغ  سوقية  قيمة  ومتوسط  شركة   97

دوالر أمريكي للشركة )جدول8-13، ورسم بياني 1-8(.

رسم بياني رقم 8-1: النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي 2018م
)حسب القيمة السوقية(

جدول رقم 8-13: أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خالل عام 2018م

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
**)٪(

8.3496,287198769.9250764السعودية

12.094,399216144.543765-الكويت

13.241,791256249.516317-مصر

8.360,46275118.280651-المغرب

0.421,7474339.350655البحرين

10.222,72419641.911654-األردن

15.247,21113081.736358-ُعمان

15.89,8318141.712124تونس

14.89,6753056.732317-لبنان

11.7137,59170432.6196632أبوظبي

3692188.31850---الجزائر

24.993,47067432.6139522-دبي

228.22,4836633.2387السودان

---78---7.93,72548-فلسطين

---54---3.51,29624سوريا

12.175,29697201.380739المتوسط

*صندوق النقد الدولي.
** القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي. 

---: غير متوفر.
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية )الربع الرابع 2018م(.

%7.84

%11.42

%7.76

%5.02

%3.47

%1.89
%1.81

%0.82
%0.80

%0.31
%0.21

%0.11

%0.03

%3.92

%41.19

رسم بياني رقم 1-8: النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي 2018م
)حسب القيمة السوقية)

السعودية

أبوظبي

الكويت

دبي

المغرب

ُعمان
مصر

األردن
البحرين

تونس

لبنان

فلسطين
السودان

سوريا

الجزائر
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تطورات صناديق االستثمار في عام 2018م
شــركات  تديرهــا  التــي  االســتثمار  صناديــق  عــدد  انخفــض 

االســتثمار فــي المملكــة فــي عــام 2018م بنســبة 8.8 فــي 

أصــول  إجمالــي  وارتفــع  249 صندوقــًا.  إلــى  ليصــل  المئــة 

نحــو 111.9  إلــى  ليصــل  المئــة  فــي  بنحــو 1.5  الصناديــق 

لصناديــق  المحليــة  األصــول  ارتفعــت  وكــذا  ريــال.  مليــار 

االســتثمار بنســبة 2.7 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 93.6 مليار 

ريــال. مــن جهــة أخــرى، انخفضــت األصــول األجنبيــة لصناديــق 

نحــو 18.2  إلــى  لتصــل  المئــة  فــي  بنســبة 4.6  االســتثمار 

مليــار ريــال، وبلــغ نصيــب االســتثمارات األجنبيــة مــا نســبتة 

16.3 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول الصناديــق. وبلــغ عــدد 

ألــف مشــترك   333 االســتثمار  فــي صناديــق  المشــتركين 

بنهايــة عــام 2018م، أي بارتفــاع نســبته 39.5 فــي المئــة 

عــن العــام الســابق )جــدول 8-14، ورســم بيانــي 2-8(

وباســتعراض توزيــع اســتثمارات الصناديــق داخــل المملكــة 

إجمالــي  انخفــاض  يتضــح  2018م،  عــام  فــي  وخارجهــا 

االســتثمار فــي أســواق األســهم األجنبيــة بنســبة 20.3 فــي 

ــال، وارتفــاع حجــم االســتثمار فــي  ــار ري ــغ 4.3 ملي ــة ليبل المئ

ليبلــغ حوالــي  المئــة  بنســبة 19.6 فــي  المحليــة  األســهم 

21.5 مليــار ريــال. وتمثــل األســهم المحليــة مــا نســبته 19.2 

فــي المئــة مــن إجمالــي اســتثمارات صناديــق االســتثمار فــي 

األســهم مقابــل 16.3 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2017م. 

ويمثــل االســتثمار فــي أســواق األســهم المحليــة واألجنبيــة 

فــي نهايــة عــام 2018م نحــو 23.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

أصــول صناديــق االســتثمار، مقارنــًة بنحــو 21.2 فــي المئــة 

فــي نهايــة عــام 2017م.

الســندات  فــي  الصناديــق  اســتثمارات  انخفضــت  وكذلــك 

األجنبيــة فــي عــام 2018م بنســبة 32.4 فــي المئــة لتبلــغ 

نحــو 1.0 مليــار ريــال، وانخفضــت اســتثمارات الصناديــق فــي 

الصكــوك والســندات المحليــة بنســبة 10.1 فــي المئــة لتبلــغ 

حوالــي 4.5 مليــار ريــال مقابــل 5.0 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 

ــة  ــل االســتثمار فــي أســواق الســندات المحلي 2017م. ومّث

جدول رقم 8-14: أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

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 
)٪(

20142526.881.90.028.835.3110.77.3246-4.7

20152707.175.9-7.2727.0-6.4102.9-7.1237-3.7

20162751.970.7-6.917.2-36.387.8-14.6224-5.3

2017273-0.791.129.019.111.1110.225.52386.3

2018249-8.893.62.718.2-4.6111.91.533339.5

المصدر: هيئة السوق المالية.
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رسم بيـاني رقم 8-2: أصول صناديق االستثمار لدى شركات االستثمار المحلية
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واألجنبيــة فــي نهايــة عــام 2018م نحــو 4.9 فــي المئــة مــن 

إجمالــي أصــول صناديــق االســتثمار مقارنــة بنحــو 5.9 فــي 

المئــة فــي نهايــة العــام الســابق.

النقــد  أدوات  فــي  الصناديــق  اســتثمارات  نصيــب  وبلــغ 

المحليــة واألجنبيــة مــا نســبته 52.0 فــي المئــة مــن إجمالــي 

مقابــل  2018م،  عــام  بنهايــة  االســتثمار  صناديــق  أصــول 

60.6 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. وانخفــض حجــم 

االســتثمار فــي أدوات النقــد المحليــة مــن 55.2 مليــار ريــال 

فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 45.4 مليــار ريــال فــي نهايــة 

عــام 2018م، مســجًا انخفاضــًا نســبته 17.6 فــي المئــة، 

ويمثــل االســتثمار فــي أدوات النقــد المحليــة فــي نهايــة عام 

ــة مــن إجمالــي االســتثمارات  2018م نســبة 78.1 فــي المئ

فــي أســواق النقــد مقابــل 82.6 فــي المئــة فــي نهايــة العــام 

الســابق. وارتفعــت االســتثمارات فــي أدوات النقــد األجنبــي 

بنســبة 9.8 فــي المئــة لتبلــغ 12.7 مليــار ريــال فــي نهايــة 

ــة  ــال فــي نهاي ــار ري ــي 11.6 ملي ــة بحوال عــام 2018م، مقارن

عــام 2017م.

فــي  األخــرى  المحليــة  األصــول  فــي  االســتثمار  وانخفــض 

نهايــة عــام 2018م بنســبة 70.4 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 2.6 

مليــار ريــال يمثــل مــا نســبته 95.5 فــي المئــة مــن إجمالــي 

األخــرى  واألجنبيــة  المحليــة  األصــول  فــي  االســتثمارات 

ــًة بنســبة 94.2 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق.  مقارن

األخــرى  األجنبيــة  األصــول  فــي  االســتثمار  انخفــض  وكــذا 

فــي عــام 2018م بنســبة 77.2 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 123 

مليــون ريــال.

وارتفــع االســتثمار فــي األصــول العقاريــة فــي عــام 2018م 

ليبلــغ نحــو 19.6  المئــة  بنســبة كبيــرة بلغــت 361.5 فــي 

ــي  ــة مــن إجمال ــال، وهــو مــا يشــكل 17.5 فــي المئ ــار ري ملي

أصــول صناديــق االســتثمار، مقارنــة بنحــو 3.9 فــي المئــة فــي 

ــة العــام الســابق )جــدول 15-8(. نهاي

وبتحليــل تصنيــف شــركات االســتثمار وفقــًا لحجــم أصــول 

المرتبــة  فــي  الماليــة  األهلــي  شــركة  حلــت  الصناديــق، 

األولــى بالنســبة لحجــم أصــول صناديــق االســتثمار التابعــة 

لهــا بحوالــي 32.3 مليــار ريــال يمثــل مــا نســبته 28.9 فــي 

المئــة مــن إجمالــي أصــول صناديــق االســتثمار. تلتهــا شــركة 

ســامبا لألصــول وإدارة االســتثمار بحجــم أصــول بلــغ 12.2 

مليــار ريــال يمثــل مــا نســبته 10.9 فــي المئــة، وحلــت ثالثــًا 

شــركة الريــاض الماليــة بحجــم أصــول بلــغ 11.6 مليــار ريــال 

يمثــل مــا نســبته 10.4 فــي المئــة.

ومــن حيــث إجمالــي عــدد الصناديــق، حلــت شــركة الريــاض 

 30 علــى  اســتحوذت  إذ  األولــى،  المرتبــة  فــي  الماليــة 

صندوقــًا، منهــا صنــدوق واحــد مغلــق. وحلــت فــي المرتبــة 

26 صندوقــًا، منهــا  بعــدد  الماليــة  الثانيــة شــركة األهلــي 

ثاثــة صناديــق مغلقــة. وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة كلٌّ مــن 

شــركة إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية المحــدودة، 

وشــركة ســامبا لألصول وإدارة االســتثمار بعدد 19 صندوقًا 

لكليهمــا وجميعهــا مفتوحــة.

لعــدد  وفقــًا  االســتثمار  شــركات  ترتيــب  وباســتعراض 

المشــتركين، حظيــت شــركة الريــاض الماليــة بالنصيــب األكبــر 

جدول رقم  8-15: أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية موزعة حسب نوع االستثمار

) مليون ريال (

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

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

201821,5124,3214,4941,03245,44712,7362,58812319,609111,862

المصدر: هيئة السوق المالية.
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ــة  بحوالــي 75.4 ألــف مشــترك، تلتهــا شــركة األهلــي المالي

بحوالــي 38.0 ألــف مشــترك، ثــم شــركة الراجحــي الماليــة 

.)16-8 )جــدول  ألــف مشــترك  بعــدد 36.8 

جدول رقم 8-16: تصنيف شركات االستثمار وفقًا ألصول وعدد الصناديق وعدد المشتركين في عام 2018م

شركات االستثمار
عدد حجم أصول الصناديق ) مليون ريال (عدد الصناديق

المشتركين اإلجماليأجنبيةمحليةاإلجماليمفتوحمغلق

3232625,3886,93732,32538,041شركة األهلي المالية

019199,4062,82312,22924,991شركة سامبا لألصول و إدارة االستثمار

129309,9841,60811,59275,447شركة الرياض المالية

113146,4683,73910,20736,756شركة الراجحي المالية

2578,20208,2024,455شركة االنماء لاستثمار

310135,669105,67915,573شركة السعودي الفرنسي كابيتال

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 
019194,8157195,53424,669المحدودة

310131,1953,4284,6233,679شركة الجزيرة لألسواق المالية

2573,0761283,20316,707شركة جدوى لاستثمار

1782,80012,8006,303شركة العربي الوطني لاستثمار

0771,6341391,7731,842شركة األول لاستثمار

1231,617141,6314,449شركة دراية المالية

2351,4201671,58711,684شركة الشرق األوسط لاستثمار المالي

0551,29401,294693شركة فالكم للخدمات المالية

0111,18001,1806,402شركة سويكورب

0881,022331,05523,666شركة الباد لاستثمار

11289908993,488شركة مشاركة المالية

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة 
044507331838461)االستثماركابيتال(

12378407844,349شركة ملكيه لاستثمار

14573107312,787شركة أصول وبخيت االستثمارية

11265406542,678شركة مسقط المالية

الشركة السعودية لاقتصاد والتنمية لألوراق 
112606060621,517المالية )سدكو كابيتال(

01156905693شركة بيت االستثمار العالمي السعودية

02215128443528شركة أشمور لاستثمار السعودية

24637903791,270شركة كسب المالية

0551664170146شركة األول كابيتال

0221442016435شركة عودة كابيتال

0551381815625شركة بلوم لاستثمار السعودية

022112011228شركة ألفا المالية

0228308324شركة بيت المال الخليجي

03369069145شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

0226106116شركة جي آي بي كابيتال

011050508شركة مورجان ستانلي السعودية

0224304310شركة المجموعة المالية - هيرمس السعودية

01117254336شركة اتقان كابيتال

0339283744شركة أرباح المالية

0223303324شركة الوساطة المالية

0441992852شركة الخير كابيتال السعودية

02240435مجموعة النفيعي لاستثمار

0112021شركة ثروات لألوراق المالية

2622324991,34720,515111,862332,567اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.
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وفقــًا للبيانــات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصاء، 

فقــد مّثلــت الصــادرات النفطيــة مــا نســبته 78.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، حيــث بلغــت حوالــي 868.4 

مليــار ريــال فــي عــام 2018م، مقابــل 638.4 مليــار ريــال فــي 

عــام 2017م. وقــد شــّكلت مــا نســبته 29.6 فــي المئــة مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة. وبلغــت قيمــة إجمالــي 

الــواردات )ســيف( حوالــي 514.0 مليــار ريــال، وشــّكلت مــا 

اإلجمالــي.  المحلــي  الناتــج  مــن  المئــة  فــي   17.5 نســبته 

وتشــير تقديــرات ميــزان مدفوعــات المملكــة إلــى تحقيــق 

فائــض فــي الحســاب الجــاري بلــغ نحــو 271.3 مليــار ريــال فــي 

عــام 2018م، يمثــل مــا نســبته 9.2 فــي المئــة مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.

التجارة الخارجية
تحســن  2018م  عــام  فــي  الخارجيــة  التجــارة  أرقــام  ُتظهــر 

حجــم التجــارة الســلعية للمملكــة )الصــادرات + الــواردات( 

لتبلــغ 1,617.9 مليــار ريــال، مقابــل 1,336.3 مليــار ريــال فــي 

ــة. ومقياســًا  العــام الســابق، بارتفــاع نســبته 21.1 فــي المئ

لدرجــة االنفتــاح التجــاري علــى االقتصــاد العالمــي، بلغــت 

نســبة حجــم التجــارة الخارجيــة الســلعية إلــى الناتــج المحلــي 

عــام  فــي  المئــة  فــي   55.1 حوالــي  للمملكــة  اإلجمالــي 

2018م، مقارنــة بنســبة 51.8 فــي المئــة في العام الســابق.

الصادرات
لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  البيانــات  حســب 

تحســن إجمالــي قيمــة صــادرات المملكــة الســلعية فــي عــام 

ريــال، مقابــل 831.9 مليــار  ليبلــغ 1,103.9 مليــار  2018م 

ريــال فــي عــام 2017م، مســجًا ارتفاعــًا نســبته 32.7 فــي 

ــة فــي العــام  ــة بارتفــاع نســبته 20.8 فــي المئ ــة، مقارن المئ

.)1-9 الســابق )جــدول 

الصادرات النفطية
عــام  فــي  النفــط  مــن  المملكــة  صــادرات  قيمــة  بلغــت 

 36.0 نســبته  بارتفــاع  ريــال،  مليــار   868.4 حوالــي  2018م 

فــي المئــة، مقارنــة بارتفــاع نســبته 25.0 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق، وبلــغ نصيبهــا 78.7 فــي المئــة مــن إجمالــي 

ــى ارتفــاع  الصــادرات )جــدول 9-1(. وُيعــزى هــذا التحســن إل

متوســط أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة، حيــث بلــغ 

متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف فــي عــام 2018م 

حوالــي 70.33 دوالر للبرميــل، مقابــل 52.67 دوالر للبرميــل 

جدول رقم 9-1: صادرات المملكة السلعية 

)مليون ريال(

التغير ٪النصيب المئوي

201520162017*20182016201720182018

573,412510,729638,402868,44274.276.778.736.0الصادرات النفطية

486,546419,878513,181704,50561.061.763.837.3  النفط الخام

86,86690,851125,222163,93813.215.114.930.9  المنتجات المكررة

189,901177,694193,479235,45825.823.321.321.7الصادرات غير النفطية **

114,916104,519117,941154,72115.214.214.031.2بتروكيماويات

13,68113,29115,59420,7761.91.91.933.2مواد البناء

3.5-13,61113,54414,28613,7892.01.71.2منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

47,69346,34045,65846,1726.75.54.21.1سلع أخرى

763,313688,423831,8811,103,90010010010032.7المجموع

* بيانات أولية. 
** تشمل إعادة التصدير.

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.
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فــي عــام 2017م حســب بيانــات منظمــة األوبــك، باإلضافــة 

إلــى ارتفــاع متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام مــن 

9.95 مليــون برميــل يومّيــًا فــي عــام 2017م إلــى حوالــي 

10.31 مليــون برميــل يومّيــًا فــي عــام 2018م.

وُتشــير بيانــات الصــادرات النفطيــة حســب النــوع إلــى تحســن 

قيمــة صــادرات النفــط الخــام بنســبة 37.3 فــي المئــة، مــن 

مليــار   704.5 إلــى  2017م  عــام  فــي  ريــال  مليــار   513.2

ريــال فــي عــام 2018م، وبنصيــب مقــداره 63.8 فــي المئــة 

صــادرات  قيمــة  ارتفعــت  كذلــك  الصــادرات.  إجمالــي  مــن 

المنتجــات المكــررة بمــا نســبته 30.9 فــي المئــة، مــن 125.2 

ــال، وبنصيــب مقــداره 14.9  ــار ري ــال إلــى 163.9 ملي ــار ري ملي

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. ويوضــح الرســم البيانــي 

)9-1( تطــور قيــم صــادرات المملكــة النفطيــة.

الصادرات غير النفطية
لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  البيانــات  أظهــرت 

تحســنًا فــي قيمــة صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة، حيــث 

ســجلت فــي عــام 2018م ارتفاعــًا نســبته 21.7 فــي المئــة، 

لتصــل إلــى نحــو 235.5 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 21.3 

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

8.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 9-1(. إذ ســجلت 

ارتفاعــًا  البتروكيماويــات  مــن  المملكــة  صــادرات  قيمــة 

نســبته 31.2 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 154.7 مليــار ريــال، 

وبنصيــب مقــداره 14.0 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. 

وكــذا ارتفعــت قيمــة صــادرات مــواد البنــاء بنســبة 33.2 فــي 

المئــة لتبلــغ نحــو 20.8 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 1.9 

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. وارتفعــت قيمــة صــادرات 

الســلع األخــرى )بمــا فيهــا إعــادة التصديــر( بنســبة 1.1 فــي 

المئــة لتبلــغ حوالــي 46.2 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 4.2 

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. فيمــا انخفضــت صــادرات 

المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والغذائيــة بنســبة 3.5 فــي 

المئــة لتبلــغ 13.8 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 1.2 فــي 

المئــة من إجمالـــي الصـــــادرات. ويوضح الرســـم البيانـي )9-

2( قيــم مكونــات الصــادرات غيــر النفطيــة وتطورهــا خــال 

2014-2018م. الفتــرة 

تنمية الصادرات السعودية غير النفطية
ُيعــد برنامــج الصــادرات الســعودية مــن أهــم البرامــج التــي 

البرنامــج  وُيعنــى  للتنميــة،  الســعودي  الصنــدوق  أطلقهــا 

بهــدف  وضمانهــا  الصــادرات  لتمويــل  تســهيات  بتقديــم 

ــة الصــادرات  ــع مصــادر الدخــل الوطنــي مــن خــال تنمي تنوي

غيــر النفطيــة وزيــادة قدرتهــا التنافســية، وذلــك بمــا ينســجم 

باإلضافــة   .2030 المملكــة  لرؤيــة  العامــة  األهــداف  مــع 

مــن  بــارزًا  دورًا  الصــادرات  تنميــة  هيئــة  تــؤدي  ذلــك،  إلــى 

خــال إعــداد الدراســات ووضــع الخطــط لتقليــل التحديــات 

التــي تواجــه المصدريــن، إذ تشــارك الهيئــة فــي الفعاليــات 

الوطنــي،  المنتــج  لتســويق  التجاريــة  والبعثــات  الدوليــة 

وتنظــم ورش عمــل لتطويــر قــدرات المنشــآت الســعودية 

وخبراتهــا فــي مجــال التصديــر، وتضــع االســتراتيجية الوطنيــة 

لتنميــة الصــادرات غيــر النفطيــة، وتعمــل علــى وضــع البرامــج 

التطويريــة بالتشــاور والتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة.

وقــد بلــغ عــدد عمليــات التمويــل التــي اعتمدهــا الصنــدوق 

منــذ انطــاق البرنامــج 287 عمليــة، بقيمــة إجماليــة بلغــت 

45.9 مليــار ريــال. وبلــغ عــدد وثائــق الضمــان نحــو 65 وثيقــة، 

رسم بياني رقم 9-2: قيم مكونات صادرات المملكة غير رسم بياني رقم 9-1: قيمة صادرات المملكة النفطية
النفطية
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الواردات
ُتظهــر البيانــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ارتفــاع 

قيمــة واردات المملكــة الســلعية )ســيف( فــي عــام 2018م 

بنســبة 1.9 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 514.0 مليــار ريــال، مقابــل 

504.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق )جــدول 3-9(.

حســب  المملكــة  لــواردات  التفصيليــة  البيانــات  وتشــير 

مكوناتهــا الرئيســة فــي عــام 2018م )رســم بيانــي 9-3( إلــى 

أن الــواردات مــن اآلالت واألجهــزة والمعــدات الكهربائيــة 

)111.2مليــار ريــال( احتلــت المرتبــة األولــى بنصيــب نســبته 

21.6 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، وبانخفــاض نســبته 

7.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت الــواردات مــن 

معدات النقل )84.7 مليار ريال( في المرتبة الثانية مشــكلة 

بقيمــة إجماليــة قدرهــا 30.3 مليــار ريــال منــذ انطــاق نشــاط 

الضمــان فــي ســبتمبر 2003م. وقــد وافــق البرنامــج علــى 

مجموعــة متنوعــة مــن عمليــات التمويــل وضمــان االئتمــان 

للصــادرات بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 17.4 مليــار ريــال 

فــي عــام 2018م )جــدول 9-2(. وتوزعــت عمليــات البرنامــج 

ريــال،  مليــار   2.8 بمبلــغ  الضمــان  بيــن  2018م  عــام  فــي 

ــات  ــال. وبلغــت قيمــة عملي ــار ري ــغ 14.6 ملي ــل بمبل والتموي

الضمــان لصــادرات قطــاع الصناعــات الكيماويــة والمنتجــات 

الباســتيكية نحــو 2.1 مليــار ريــال. وبلغــت قيمــة عمليــات 

تمويــل وضمــان صــادرات قطــاع صناعــة المنتجــات المعدنيــة 

المصنعــة والماكينــات والمعدات نحــو 12.2 مليار ريال و632 

مليــون ريــال علــى التوالــي، وبلغــت قيمــة عمليــات ضمــان 

صــادرات منتجــات القطاعــات األخــرى نحــو 72 مليــون ريــال.

جدول رقم 9-2: تمويل وضمان الصادرات السعودية      

)مليون ريال(

20162017*2018

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلالسلع والمنتجات

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة 
021415038512,155632والماكينات والمعدات

5,0631,8923751,16502,078الصناعات الكيماوية والمنتجات البالستيكية 

0075002,4520مشاريع رأسمالية 

562056000خطوط تمويل 

1160047072أخرى 

5,6362,1661,3311,59814,6072,782المجمــوع

* بيانات أولية
المصدر :  الصندوق السعودي للتنمية. 

جدول رقم 9-3: واردات الـمـملكة )سيف( حسب مكوناتها الرئيسة     

التغير ٪النصيب المئوي)مليون ريال(

20162017*20182016201720182018

7.8-129,334120,522111,16724.623.921.6آالت وأجهزة ومعدات كهربائية واجزاؤها

1.9-85,07581,77480,24916.216.215.6المواد الغذائية

66,77766,82772,80612.713.214.28.9المنتجات الكيماوية وما يتصل بها

3.8-20,05018,83018,1153.83.73.5منسوجات وملبوسات

47,41143,44943,9889.08.68.61.2معادن عادية ومصنوعاتها

15,76317,50119,9973.03.53.914.3أخشاب ومجوهرات

93,92579,39784,65117.915.716.56.6معدات نقل وأجزاؤها

67,30176,14683,02012.815.116.29.0سلع أخرى

525,636504,447513,993100.0100.0100.01.9المجموع

* بيانات أولية.       
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.
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مــا نســبته 16.5 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، وبارتفــاع 

فــي  وحلــت  الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   6.6 نســبته 

المرتبــة الثالثــة الــواردات مــن المــواد الغذائيــة )80.2 مليــار 

ريــال( بنصيــب بلــغ 15.6 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 1.9 

فــي المئــة. وجــاءت الــواردات مــن المنتجــات الكيماويــة ومــا 

يتصــل بهــا )72.8مليــار ريــال( فــي المرتبــة الرابعــة بنصيــب بلغ 

14.2 فــي المئــة، وبارتفــاع نســبته 8.9 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. أمــا الــواردات مــن المعــادن العاديــة ومصنوعاتهــا 

)44.0 مليــار ريــال( فقــد احتلــت المرتبــة الخامســة بنصيــب 

األخشــاب  مــن  الــواردات  واحتلــت  المئــة.  فــي   8.6 بلــغ 

والمجوهــرات )20.0 مليــار ريــال( المرتبــة السادســة بنصيــب 

بلــغ 3.9 فــي المئــة، وبارتفــاع نســبته 14.3 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق. وفــي المرتبــة الســابعة جــاءت الــواردات مــن 

المنســوجات والملبوســات )18.1مليــار ريــال( بنصيــب نســبته 

3.5 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 3.8 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. فيمــا شــكلت الــواردات مــن الســلع األخــرى )83.0 

مليــار ريــال( نصيبــًا نســبته 16.2 فــي المئــة، وبارتفــاع نســبته 

9.0 فــي المئــة عــن العــام الســابق.

وجهة صادرات المملكة ومنشأ وارداتها
تصنف وجهة الصادرات ومنشأ الواردات إلى أربع مجموعات، 

حيــث تضــم المجموعــة األولى أكبر خمــس دول من غير الدول 

العربيــة. وتضــم المجموعــة الثانيــة دول مجلس التعــاون لدول 

الخليــج العربيــة، بينمــا تضــم المجموعــة الثالثــة الــدول العربيــة 

باســتثناء دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. وتأتــي 

بقيــة دول العالــم فــي المجموعــة الرابعــة )جــدول 4-9(.

الواردات حسب المنشأ
 توضــح البيانــات التفصيليــة للــواردات مــن أكبــر خمــس دول 

مصــدرة إلــى المملكــة فــي عــام 2018م ارتفاعــًا نســبته 3.4 

فــي المئــة لتبلــغ نحــو 222.7 مليــار ريــال، حيــث بلــغ نصيبهــا 

المئــة.  فــي   43.3 حوالــي  المملكــة  واردات  إجمالــي  مــن 

واحتلــت الصيــن المرتبــة األولــى )81.8 مليــار ريــال( بنصيــب 

بلــغ 15.9 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكة، وبارتفاع 

نســبته 6.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وتلتهــا الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة فــي المرتبــة الثانيــة )70.6مليــار ريــال( 

بلــغ 13.7 فــي المئــة، وبارتفــاع نســبته 3.8 فــي  بنصيــب 

المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت ألمانيــا فــي المرتبــة الثالثة 

)28.3 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 5.5 فــي المئــة، وبانخفــاض 

نســبته 4.0 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت الهنــد 

فــي المرتبــة الرابعــة )21.3 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 4.1 فــي 

المئــة، وبارتفــاع نســبته 5.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

ريــال(  )20.6مليــار  الخامســة  المرتبــة  فــي  اليابــان  وجــاءت 

بنصيــب بلــغ 4.0 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة، 

وبارتفــاع نســبته 0.1 فــي المئــة عــن العــام الســابق.

التعــاون  مجلــس  دول  مــن  المملكــة  واردات  وأظهــرت 

لــدول الخليــج العربيــة ارتفاعــًا نســبته 25.4 فــي المئــة لتبلــغ 

 11.1 بلــغ  وبنصيــب  2018م،  عــام  فــي  ريــال  مليــار   56.9

فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة. مــن جانــب آخــر، 

األخــرى  العربيــة  الــدول  مجموعــة  مــن  الــواردات  ســجلت 

انخفاضــًا نســبته 19.3 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 14.5 مليــار 

المئــة مــن إجمالــي واردات  بلــغ 2.8 فــي  ريــال، وبنصيــب 

رسم بياني رقم  9-3: نصيب واردات المملكة )سيف( حسب مكوناتها الرئيسة من اإلجمالي
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المملكــة. فيمــا ســجلت واردات المملكــة مــن بقيــة دول 

ــار  العالــم انخفاضــًا نســبته 2.6 فــي المئــة لتبلــغ 219.9 ملي

ريــال، وبنصيــب بلــغ 42.8 فــي المئــة. ويوضــح الرســم البيانــي 

2018م. أ( واردات المملكــة حســب المنشــأ فــي   4-9(

وجهة صادرات المملكة
توضــح بيانــات الصــادرات إلــى أكبــر خمــس دول مســتوردة 

مــن المملكــة فــي عــام 2018م تحســن الصــادرات إلــى دول 

هــذه المجموعــة بنســبة 35.7 فــي المئــة، لتبلــغ نحــو 562.3 

مليــار ريــال، وقــد بلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي صــادرات المملكــة 

المرتبــة  الصيــن  احتلــت  وقــد  المئــة.  فــي   50.9 حوالــي 

األولــى )146.7مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 13.3 فــي المئــة 

مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، وبارتفــاع نســبته 50.7 فــي 

المئــة عــن العــام الســابق. تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة اليابــان 

)123.6 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 11.2 فــي المئــة، وبارتفــاع 

نســبته 23.2 فــي المئــة. واســتحوذت الهنــد )98.7 مليــار 

المئــة،  فــي  بلــغ 8.9  بنصيــب  الثالثــة  المرتبــة  علــى  ريــال( 

وبارتفــاع نســبته 33.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. تلتهــا 

بلــغ 8.8 فــي  بنصيــب  ريــال(  الجنوبيــة )97.6 مليــار  كوريــا 

المئــة، وبارتفــاع نســبته 31.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

وحظيــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة )95.6 مليــار ريــال( 

بنصيــب بلــغ 8.7 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، 

جدول رقم 9-4: وجهة صادرات المملكة ومـنـشأ وارداتها**

التغير ٪النصيب المئوي)مليون ريال(

2017*2018201720182018

الــــواردات

76,97181,82115.315.96.3الصين

68,08670,64213.513.73.8الواليات المتحدة االمريكية

4.0-29,49728,3065.85.5المانيا

20,17621,3224.04.15.7الهند

20,56920,5904.14.00.1الـيـابـان

215,299222,68142.743.33.4مجموع الخمس دول

45,37956,9249.011.125.4مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

19.3-17,93414,4683.62.8مجموعة الدول العربية األخرى

2.6-225,835219,92044.842.8بقية دول العالم

0.5----462,752465,153الواردات )فوب(

504,447513,993100.0100.01.9 إجمالي واردات المملكة من جميع الدول

الصــــادرات 

97,354146,70311.713.350.7الصـين

100,382123,64612.111.223.2الـيـابـان

73,80198,6898.98.933.7الـهـنـد

74,02797,5928.98.831.8كوريا الجنوبية

68,86795,6228.38.738.9الواليات المتحدة االمريكية

414,431562,25249.850.935.7مجموع الخمس دول

93,705102,40311.39.39.3مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

48,53751,9465.84.77.0مجموعة الدول العربية األخرى

275,208387,29933.135.140.7بقية دول العالم

831,8811,103,900100.0100.032.7 إجمالي صادرات المملكة إلى جميع الدول

* بيانات أولية.
** تشمل إعادة التصدير.

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.
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ــة عــن العــام الســابق. وبارتفــاع نســبته 38.9 فــي المئ

وســجلت صــادرات المملكــة إلــى دول مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربيــة ارتفاعــًا نســبته 9.3 فــي المئــة لتبلــغ 102.4 

مليــار ريــال فــي عــام 2018م وبنصيــب بلــغ 9.3 فــي المئــة 

مــن إجمالــي الصــادرات. وقــد ســجلت صــادرات المملكــــة 

إلــى مجموعــة الــدول العربيــة األخــرى ارتفاعــًا نســبته 7.0 

فــي المئــة لتبلــغ نحــو 51.9 مليــار ريــال، وبنصيــب بلــغ 4.7 

صــادرات  وســجلت  الصـــادرات.  إجمالــــي  مــن  المئــة  فــي 

المملكــة إلــى بقيــة دول العالــم ارتفاعــًا نســبته 40.7 فــي 

ــغ 35.1 فــي  ــال، وبنصيــب بل ــار ري ــغ 387.3 مليـــــــ ــة لتبل المئ

المئــة. ويوضــح الرســم البيانــي )9-4 ب( وجهـــــة صــادرات 

المملكــة فــي عــام 2018م.

التبــادل التجــاري غيــر النفطــي مــع دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

للمملكــة  النفطــي  غيــر  التجــاري  التبــادل  صافــي  ســجل 

ــة فــي عــام  ــج العربي ــدول الخلي مــع دول مجلــس التعــاون ل

بلــغ  فائــض  مقابــل  ريــال،  مليــار   9.6 بلــغ  عجــزًا  2018م 

نحــو 4.6 مليــار ريــال فــي عــام 2017م، إذ ســجلت واردات 

المملكــة مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

ارتفاعــًا نســبته 25.4 فــي المئــة لتبلــغ 56.9 مليــار ريــال فــي 

عــام 2018م مقابــل 45.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. 

 11.1 نســبته  مــا  المجلــس  دول  مــن  الــواردات  وتشــكل 

فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة. فيمــا انخفضــت 

فــي   5.2 بنســبة  المجلــس  دول  إلــى  المملكــة  صــادرات 

المئــة فــي عــام 2018م لتبلــغ 47.4 مليــار ريــال، تمثــل مــا 

نســبته 20.1 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة غيــر 

النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر(.

ــر  ــزان الســلعي غي ــات التفصيليــة تســجيل المي وتوضــح البيان

بمبلــغ 6.3 مليــار  الكويــت  مــع  للمملكــة فائضــًا  النفطــي 

ريــال، ومــع مملكــة البحريــن بمبلــغ 0.1 مليــار ريــال فــي عــام 

2018م. فيمــا ســجل عجــزًا مــع كلٍّ مــن اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة وُعمــان بلــغ 13.9مليــار ريــال و2.0 مليــار ريــال علــى 

ــي. التوال

دول  مــن  النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  بيانــات  وتشــير 

اإلمــارات  دولــة  بقــاء  إلــى  2018م  عــام  فــي  المجلــس 

العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة األولــى بصفتهــا أكبــر مــورد 

للمملكــة بمبلــغ 43.4 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 76.3 

فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة غيــر النفطيــة مــن 

دول المجلــس. وجــاءت مملكــة البحريــن فــي المرتبــة الثانيــة 

بقيمــة 6.1 مليــار ريــال، مشــكلة مــا نســبته 10.7 فــي المئــة، 

تلتهــا ســلطنة ُعمــان بقيمــة 5.8 مليــار ريــال، مشــكلة مــا 

نســبته 10.2 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة غيــر 

النفطيــة مــن دول المجلــس، ثــم جــاءت الكويــت فــي المرتبــة 

الرابعــة بقيمــة 1.6 مليــار ريــال. 

وفيمــا يخــص صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة لــدول مجلــس 

رسم بياني رقم 9-4 ب: وجهة صادرات المملكة
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فقــد  2018م،  عــام  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 

ظلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة األولــى 

رت المملكــة لهــا مــا قيمتــه 29.6 مليــار ريــال، أي  حيــث صــدَّ

مــا يعــادل 62.4 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة 

ــت فــي  ــة الكوي ــدول المجلــس. وجــاءت دول ــة ل ــر النفطي غي

المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 7.8 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 16.5 

فــي المئــة، تلتهــا مملكــة البحريــن بمبلــغ 6.2 مليــار ريــال أي 

مــا نســبته 13.0 فــي المئــة، ثــم ســلطنة ُعمــان بنحــو 3.8 

ــال، أي مــا نســبته 8.1 فــي المئــة )جــدول 5-9(. ــار ري ملي

التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء 
التجاريين من الدول العربية

ســجل التبــادل التجــاري غيــر النفطــي للمملكــة مــع الــدول 

الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  )باســتثناء  العربيــة 

العربيــة( فائضــًا للمملكــة بلــغ 15.6 مليــار ريــال فــي عــام 

عــام  فــي  ريــال  مليــار   5.7 بلــغ  فائــض  مقابــل  2018م، 

العربيــة  الــدول  مــن  المملكــة  واردات  وســجلت  2017م. 

تراجعــًا نســبته 19.3 فــي المئــة لتبلــغ 14.5 مليــار ريــال فــي 

ــال فــي العــام الســابق.  ــار ري عــام 2018م، مقابــل 17.9 ملي

وتشــكل واردات المملكــة مــن الــدول العربيــة مــا نســبته 2.8 

فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة. فيمــا ارتفعــت 

العربيــة بنســبة 27.5 فــي  الــدول  إلــى  صــادرات المملكــة 

مليــار  لتبلــغ حوالــي 30.1  الســابق  بالعــام  المئــة، مقارنــة 

ريــال، تمثــل مــا نســبته 12.8 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة غيــر النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر(.

ويتضــح مــن البيانــات التفصيليــة للتبــادل التجــاري للمملكــة 

مــع أهــم الشــركاء التجارييــن مــن الــدول العربيــة، تحقيــق 

المملكــة فائضــًا فــي تبادلهــا التجــاري فــي عــام 2018م، 

مــع كلٍّ مــن اليمــن )بلــغ 3.1 مليــار ريــال(، واألردن )بلــغ   2.9 

)بلــغ  ريــال(، ومصــر  )بلــغ 2.4 مليــار  ريــال(، والعــراق  مليــار 

حوالــي 1.9 مليــار ريــال(، والمغــرب )بلــغ 878 مليــون ريــال(، 

ولبنــان )بلــغ 827 مليــون ريــال(، والســودان )بلــغ 317 مليــون 

ريــال(. 

أهــم  مــع  النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  يخــص  وفيمــا 

الشــركاء التجارييــن مــن الــدول العربيــة فــي عــام 2018م، 

احتلــت مصــر المرتبــة األولــى بقيمــة 5.6 مليــار ريــال، مشــكلة 

مــا نســبته 38.9 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة 

فــي  األردن  وجــاءت  العربيــة،  الــدول  مــن  النفطيــة  غيــر 

المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت 3.0 مليــار ريــال، مشــكلة مــا 

نســبته 20.9 فــي المئــة، تلتهــا الســودان فــي المرتبــة الثالثــة 

بقيمــة 2.1 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 14.7 فــي المئــة، ثــم 

لبنــان فــي المرتبــة الرابعــة بمبلــغ 1.1 مليــار ريــال مشــكلًة 

المملكــة  واردات  وجــاءت  المئــة.  فــي   7.5 نســبته  مــا 

الخامســة  المراتــب  فــي  والعــراق  واليمــن  المغــرب  مــن 

والسادســة والســابعة بنحــو 750 مليــون ريــال و573 مليــون 

ريــال و44 مليــون ريــال علــى التوالــي.

وبالنســبة لصــادرات المملكــة غيــر النفطية إلى أهم الشــركاء 

التجارييــن مــن الــدول العربيــة فــي عــام 2018م، جــاءت مصــر 

جدول رقم 9-5: التبادل التجاري غير النفطي  للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية**  

)مليون ريال(

20162017*2018

الواردات الدولة
من

الصادرات 
الواردات الفرقإلى

من
الصادرات 

الواردات الفرقإلى
من

الصادرات 
الفرقإلى

13,884-2,55443,44129,557-2,69032,83130,276-28,61625,926اإلمارات 

5,3536,0747215,2296,0528236,0996,17071البحرين

1,2096,4505,2416772,5681,891000قطر

2,003-1,3765,8183,815-1,0784,9943,618-4,1443,066ُعمان 

1,7107,0745,3641,6487,4625,8141,5677,8336,266الكويت 

9,550-41,03348,5897,55645,37949,9784,59956,92547,375المجموع

* بيانات أولية.
** تشمل إعادة التصدير.

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.
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فــي المرتبــة األولــى، حيــث صــّدرت المملكــة لهــا مــا قيمتــه 

7.5 مليــار ريــال، أي مــا يعــادل 25.0 فــي المئــة مــن إجمالــي 

صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة إلــى الــدول العربيــة، وجــاءت 

األردن فــي المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 5.9 مليــار ريــال، أي مــا 

نســبته 19.5 فــي المئــة، تلتهــا اليمــن فــي المرتبــة الثالثــة 

إلــى  المملكــة  صــادرات  وجــاءت  ريــال،  مليــار   3.7 بحوالــي 

العــراق والســودان فــي المرتبتيــن الرابعــة والخامســة بمبلــغ 

2.5 مليــار ريــال و 2.4 مليــار ريــال علــى التوالــي، تلتهمــا فــي 

المرتبــة السادســة لبنــان بحوالــي 1.9 مليــار ريــال، وجــاءت 

المغــرب فــي المرتبــة الســابعة بمبلــغ 1.6 مليــار ريــال )جــدول 

.)6-9

بواســطة  الممولــة  الخــاص  القطــاع  صــادرات 
التجاريــة المصــارف 

بواســطة  الممولــة  الخــاص  القطــاع  صــادرات  ســجلت 

المصــارف التجاريــة )االعتمــادات المســددة( ارتفاعــًا نســبته 

9.5 فــي المئــة لتبلــغ 44.2 مليــار ريــال فــي عــام 2018م، 

مقارنــة بنحــو 40.4 مليــار ريــال فــي عــام 2017م، وانخفــض 

نصيبهــا إلــى 18.8 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات غيــر 

النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر( مقارنــة بنحــو 20.9 فــي 

المئــة فــي عــام 2017م.

وتشــير بيانــات صــادرات القطــاع الخــاص الممولــة بواســطة 

عــام  فــي  المســددة(  )االعتمــادات  التجاريــة  المصــارف 

لصــادرات  المســددة  االعتمــادات  ارتفــاع  إلــى  2018م 

المنتجــات الصناعيــة األخــرى، لتبلــغ نحــو 39.9 مليــار ريــال، 

2017م،  بعــام  مقارنــة  المئــة  فــي   8.7 نســبته  بارتفــاع 

محتلــة بذلــك المرتبــة األولــى بنســبة 90.2 فــي المئــة. ثــم 

ــة  جــاءت االعتمــادات المســددة لصــادرات المــواد الكيماوي

والباســتيكية فــي المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 4.3 مليــار ريــال، 

وبارتفــاع نســبته 18.5 فــي المئــة، وبنصيــب بلــغ 9.6 فــي 

الزراعيــة  للصــادرات  المســددة  االعتمــادات  تلتهــا  المئــة. 

ريــال،  مليــون   68 قدرهــا  قيمــة  محققــة  والحيوانيــة 

وبانخفــاض نســبته 17.3 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق، 

االعتمــادات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   0.2 بلــغ  وبنصيــب 

المســددة.

بواســطة  الممولــة  الخــاص  القطــاع  واردات 
التجاريــة المصــارف 

بواســطة  الممولــة  الخــاص  القطــاع  واردات  أظهــرت 

تحــت  المســددة وأوراق  )االعتمــادات  التجاريــة  المصــارف 

التحصيــل( فــي عــام 2018م تراجعــًا نســبته 5.1 فــي المئــة 

لتبلــغ 131.1 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 138.1 مليــار ريــال 

جدول رقم 9-6: التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية** 
 )باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(     

)مليون ريال(

20162017*2018

الواردات الدولة
من

الصادرات 
الواردات الفرقإلى

من
الصادرات 

الواردات الفرقإلى
من

الصادرات 
الفرقإلى

3,1705,6357,5221,887-2,0078,4925,323-7,9335,926مصر

4,0424,7617193,1764,6811,5043,0195,8722,853األردن

2432,1381,8954702,0821,6125733,6793,106اليمن

1,4571,46361,5571,6741181,0821,909827لبنان

7761,3285527391,4777387501,628878المغرب

1602,3832,38962,1282,445317-1,9591,799السودان

231,5501,527301,9021,872442,4632,419العراق

395-2674005-34679------سوريا

1,9504,4442,4947414,0123,2718374,5793,742بقية الدول العربية

18,38323,4095,02617,93423,6205,68614,46830,10215,634المجموع

* بيانات أولية.
** تشمل إعادة التصدير.

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء



ي
رج

خا
 ال

اع
ط

لق
ا

   

137

فــي العــام الســابق. وبلغــت نســبة واردات القطــاع الخــاص 

الممولــة عــن طريــق المصــارف التجاريــة إلــى إجمالــي قيمــة 

ــة،  واردات المملكــة فــي عــام 2018م نحــو 25.5 فــي المئ

مقارنــة بنســبة 27.4 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

وُيعــزى ذلــك التراجــع إلــى انخفــاض تمويــل الــواردات مــن 

ــال،  ــار ري اآلالت بنســبة 29.3 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 5.2 ملي

وانخفــاض تمويــل واردات المواشــي واللحــوم بنســبة 26.4 

فــي المئــة ليبلــغ 2.5 مليــار ريــال، وانخفــاض تمويــل الــواردات 

مــن الســيارات بنســبة 22.8 فــي المئــة ليبلــغ 19.8 مليــار 

ــواردات مــن المنســوجات  ــل ال ــال، وكذلــك انخفــاض تموي ري

والملبوســات بنســبة 20.2 فــي المئــة ليبلــغ 1.7 مليــار ريــال، 

وانخفــاض تمويــل الــواردات مــن األجهــزة بنســبة 18.0 فــي 

الــواردات  ريــال، وانخفــاض تمويــل  ليبلــغ 3.3 مليــار  المئــة 

ليبلــغ  المئــة  فــي   5.5 بنســبة  والخضــراوات  الفواكــه  مــن 

ــواردات مــن المــواد  ــل ال ــال، وانخفــاض تموي ــون ري 568 ملي

الغذائيــة األخــرى بنســبة 5.0 فــي المئــة ليبلــغ 7.7 مليــار 

ريــال، وانخفــاض تمويــل الــواردات مــن الســكر والشــاي والبــن 

بنســبة 2.5 فــي المئــة ليبلــغ 798 مليــون ريــال، وانخفــاض 

تمويــل الــواردات مــن الحبــوب بنســبة 0.6 فــي المئــة ليبلــغ 

الــواردات مــن مــواد  ارتفــع تمويــل  ريــال. بينمــا  6.2 مليــار 

البنــاء بنســبة 8.0 فــي المئــة ليبلــغ 14.9 مليــار ريــال، وارتفــع 

تمويــل الــواردات مــن الســلع األخــرى بنســبة 3.7 فــي المئــة 

ــال، ــار ري ليبلــغ 68.4 ملي

تمويــل  احتــل  اإلجمالــي،  مــن  المئــوي  للنصيــب  وبالنســبة 

الــواردات مــن الســلع األخــرى المرتبة األولى بنصيب بلــغ 52.2 

فــي المئــة مــن اإلجمالــي، ثــم تمويــل الــواردات مــن الســيارات 

في المرتبة الثانية بنصيب بلغ 15.1 في المئة من اإلجمالي. 

واحتــل تمويــل الــواردات مــن مــواد البناء المرتبة الثالثة بنصيب 

بلــغ 11.4 فــي المئــة مــن اإلجمالــي. وجــاء تمويــل الــواردات 

مــن المــواد الغذائيــة األخــرى فــي المرتبــة الرابعــة بنصيــب بلــغ 

5.8 فــي المئــة، ثــم تمويــل الــواردات مــن اآلالت فــي المرتبــة 

الخامســة بنصيــب بلــغ 4.0 فــي المئــة.

الصادرات عبر الموانئ
للموانــئ،  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  للبيانــات  وفقــًا 

ارتفعــت الصــادرات بالطــن عبــر موانــئ المملكــة فــي عــام 

2018م بنســبة 3.2 فــي المئــة لتبلــغ 224.9 مليــون طــن )ال 

تشــمل صــادرات النفــط الخــام(، مقارنــة بنحــو 217.9 مليــون 

طــن فــي العــام الســابق.

والحديــد  البنــاء  مــواد  ارتفــاع صــادرات  إلــى  ذلــك  وُيعــزى 

بنســبة 17.2 فــي المئــة لتبلــغ 17.2 مليــون طــن، وارتفــاع 

صــادرات بضائــع المســافنة بنســبة 13.1 فــي المئــة لتبلــغ 

12.5 مليــون طــن، وارتفــاع صــادرات المــواد البتروكيماويــة 

بنســبة 7.3 فــي المئــة لتبلــغ 30.5 مليــون طــن، وارتفــاع 

صــادرات المنتجــات النفطيــة المكــررة والغــاز بنســبة 1.8 فــي 

المئــة لتبلــغ 134.2 مليــون طــن. فيمــا انخفضــت صــادرات 

المــواد األخــرى بنســبة 4.4 فــي المئــة مــن 31.8 مليــون طــن 

فــي عــام 2017م إلــى 30.4 مليــون طــن فــي عــام 2018م.

صــادرات  احتلــت  فقــد  المئــوي،  للنصيــب  بالنســبة  أمــا 

المنتجــات النفطيــة المكــررة والغــاز المرتبــة األولــى بنســبة 

59.7 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات عبــر الموانــئ. تلتهــا 

صــادرات المــواد البتروكيماويــة بالمرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 

13.6 فــي المئــة. ثــم الصــادرات األخــرى فــي المرتبــة الثالثــة 

بنصيــب بلــغ 13.5 فــي المئــة. واحتلــت صــادرات مــواد البنــاء 

فيمــا  المئــة،  فــي   7.7 بنصيــب  الرابعــة  المرتبــة  والحديــد 

احتلــت بضائــع المســافنة المرتبــة الخامســة بنصيــب بلــغ 5.5 

ــة. تلتهــا الصــادرات الزراعيــة بنصيــب بلــغ 0.1 فــي  فــي المئ

المئــة.

الواردات عبر الموانئ
تشــير البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للموانــئ إلــى 

انخفــاض الــواردات بالطــن عبــر موانــئ المملكــة فــي عــام 

2018م بنســبة 2.3 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 104.8 مليــون 

التجاريــة  الموانــئ  عبــر  الــواردات  النخفــاض  وذلــك  طــن، 

بنســبة 6.9 فــي المئــة لتبلــغ 63.6 مليــون طــن، وهــو مــا 

يعــود إلــى انخفــاض الــواردات مــن المعــدات بنســبة 18.1 

وانخفــاض  طــن،  مليــون   1.7 حوالــي  لتبلــغ  المئــة  فــي 

الــواردات مــن المــواد الغذائيــة بنســبة 10.9 لتبلــغ نحــو 24.7 

مليــون طــن، وانخفــاض الــواردات مــن مــواد البنــاء بمــا نســبته 

8.0 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 8.9 مليــون طــن، وانخفــاض 
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الــواردات مــن البضائــع العامــة بنســبة 1.9فــي المئــة لتبلــغ 

عبــر  الــواردات  ارتفعــت  بينمــا  طــن.  مليــون   28.5 حوالــي 

حوالــي  لتبلــغ  المئــة  فــي   5.9 بنســبة  الصناعيــة  الموانــئ 

41.2 مليــون طــن.

وبالنســبة للنصيــب المئــوي، احتلــت واردات البضائــع العامــة 

المرتبــة األولــى بنصيــب بلــغ 27.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الغذائيــة  المــواد  الموانــئ، وجــاءت واردات  الــواردات عبــر 

فــي المرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 23.5 فــي المئــة، واحتلــت 

واردات مــواد البنــاء المرتبــة الثالثــة بنصيــب بلــغ 8.5 فــي 

الرابعــة  المرتبــة  فــي  المعــدات  واردات  وجــاءت  المئــة، 

بنصيــب بلــغ 1.7 فــي المئــة. وشــكلت الــواردات عبــر الموانئ 

الصناعيــة مــا نســبته 39.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات 

بالطــن.

أمــا فــي مــا يخــص الســيارات والمواشــي الحيــة، فقــد بلغــت 

واردات المملكــة مــن الســيارات عــن طريــق الموانــئ فــي 

عــام 2018م نحــو 610.8 ألــف ســيارة، مقابــل 594.2 ألــف 

ســيارة عــام 2017م بارتفــاع نســبته 4.2 فــي المئــة، فــي 

حيــن بلغــت واردات المملكــة مــن المواشــي الحيــة نحــو 6.8 

مليــون رأس بانخفــاض نســبته 0.7 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق.

الواردات والصادرات حسب استخدام المواد
بيانــات واردات المملكــة حســب اســتخدام  يشــير تصنيــف 

الســلع  واردات  بلــوغ  إلــى  2018م  عــام  فــي  المــواد 

طــن(،  مليــون   61.6( ريــال  مليــار   206.1 نحــو  الوســيطة 

محتلــة المرتبــة األولــى بنصيــب مقــداره 40.1 فــي المئــة 

مــن إجمالــي الــواردات، وبارتفــاع نســبته 3.5 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق. وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة واردات الســلع 

االســتهاكية بمبلــغ 201.3 مليــار ريــال )11.5 مليــون طــن(، 

مشــكلة مــا نســبته 39.2 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، 

ــة عــن العــام الســابق. وفــي  وبارتفــاع نســبته 1.7 فــي المئ

المرتبــة الثالثــة حلــت الــواردات مــن الســلع الرأســمالية بنحــو 

106.6 مليــار ريــال )2.1 مليــون طــن(، وبنصيــب بلــغ 20.7 

فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 0.7 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. 

وفيمــا يخــص صــادرات المملكــة حســب اســتخدام المــواد 

الوســيطة  الســلع  صــادرات  احتلــت  2018م  عــام  فــي 

المرتبــة األولــى بنحــو 1,041.1 مليــار ريــال )498.0 مليــون 

طــن( بنصيــب بلــغ 94.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، 

وبارتفــاع نســبته 35.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق. أمــا 

الصــادرات مــن الســلع االســتهاكية، فقــد بلغــت حوالــي 

49.6 مليــار ريــال )11.3مليــون طــن( محتلــة بذلــك المرتبــة 

الثانيــة وبنصيــب بلــغ 4.5 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، 

وبارتفــاع نســبته 6.4 فــي المئــة عــن العــام الســابق. واحتلــت 

الصــادرات مــن الســلع الرأســمالية المرتبــة الثالثــة بحوالــي 

13.2 مليــار ريــال )0.6 مليــون طــن(، وبنصيــب بلــغ 1.2 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، وبانخفــاض نســبته 16.7 فــي 

المئــة عــن العــام الســابق )جــدول 7-9(.

الواردات والصادرات حسب نوع السلع
تشــير بيانــات واردات المملكــة حســب نــوع الســلع فــي عــام 

2018م إلــى بلــوغ الــواردات مــن المــواد المصنعــة مــا قيمته 

364.0 مليار ريال )22.7 مليون طن(، محتلة المرتبة األولى 

ــواردات،  ــي ال ــة مــن إجمال وبنصيــب مقــداره 70.8 فــي المئ

وبارتفــاع نســبته 1.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت 

ــواردات مــن المــواد نصــف المصنعــة فــي المرتبــة الثانيــة  ال

لتبلــغ نحــو 123.6مليــار ريــال )25.9 مليــون طــن(، مشــكلة 

24.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، وبارتفــاع نســبته 

1.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وفــي المرتبــة الثالثــة 

حلــت الــواردات مــن المــواد الخــام لتبلــغ 26.4 مليــار ريــال 

)26.7 مليــون طــن(، وبنصيــب بلــغ 5.1 فــي المئــة، وبارتفــاع 

نســبته 5.0 فــي المئــة عــن العــام الســابق.

وفيمــا يخــص صــادرات المملكــة حســب نــوع الســلع فــي 

عــام 2018م، احتلــت الصــادرات مــن المــواد الخــام المرتبــة 

طــن(،  مليــون   371.8( ريــال  مليــار   722.1 لتبلــغ  األولــى 

الصــادرات،  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   65.4 بلــغ  وبنصيــب 

وبارتفــاع نســبته 36.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. أمــا 

ــار  الصــادرات مــن المــواد المصنعــة، فقــد بلغــت 198.7ملي

ريــال )75.0 مليــون طــن(، محتلــة المرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 

18.0 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، وبارتفــاع نســبته 

21.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق. واحتلــت الصــادرات مــن 
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المــواد نصــف المصنعــة بقيمــة 183.1 مليــار ريــال )63.0 

مليــون طــن( المرتبــة الثالثــة، وبنصيــب بلــغ 16.6 فــي المئــة 

مــن إجمالــي الصــادرات، وبارتفــاع نســبته 31.1 فــي المئــة 

عــن العــام الســابق )جــدول 9–8(.

ميزان المدفوعات
أواًل: الحساب الجاري

تشــير تقديــرات ميــزان مدفوعــات المملكــة لعــام 2018م 

إلــى تحقيــق فائــض فــي الحســاب الجــاري بلــغ 271.3 مليــار 

فــي  ريــال  مليــار   39.2 حوالــي  بلــغ  بفائــض  مقارنــة  ريــال، 

العــام الســابق. وبلغــت نســبة الفائــض إلــى الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي 9.2 فــي المئــة. وُيعــزى الفائــض فــي الحســاب 

فــي   73.2 بنســبة  الســلعي  الفائــض  ارتفــاع  إلــى  الجــاري 

المئــة، وانخفــاض عجــز صافــي الدخــل الثانــوي بمــا نســبته 

2.5 فــي المئــة )جــدول 9-9(. ويوضــح الرســم البيانــي )5-9( 

تطــور ميــزان الحســاب الجــاري وبنــوده الرئيســة فــي الفتــرة 

مــن 2015م إلــى 2018م.

أ-السلع والخدمات:
1- السلع

نمــا فائــض الميــزان الســلعي فــي عــام 2018م بنســبة 73.2 

فــي المئــة ليبلــغ 639.4 مليــار ريــال، مقارنة بفائض بلــغ 369.2 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق. ويعود ذلك إلــى ارتفاع إجمالي 

الصــادرات )تشــمل الصــادرات النفطيــة واألخــرى( بنســبة 32.8 

فــي المئــة لتبلــغ 1.1 تريليــون ريــال، مقارنــة بحوالــي 832.0 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، على الرغم مــن ارتفاع الــواردات 

)فــوب( بنســبة 0.5 فــي المئــة لتبلــغ 465.2 مليار ريــال، مقارنة 

بحوالــي 462.8 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

جدول رقم 9-8 :الواردات والصادرات حسب نوع السلع    

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
20162017*2018

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

26,20723,69927,39725,11126,66126,376خام

32,092126,82727,358121,57925,868123,648نصف مصنعة

18,433375,11021,244357,75622,711363,968مصنعة

الصادرات

381,335433,696361,393528,328371,803722,108خام

52,400126,44849,326139,65863,030183,069نصف مصنعة

66,542128,27973,048163,89574,965198,724مصنعة

* بيانات أولية.
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 9-7: الواردات والصادرات حسب استخدام المواد    

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
20162017*2018

القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

13,042210,03712,335197,84111,543201,257استهالكية

61,200203,91861,434199,21761,641206,122وسيطة

2,489111,6802,229107,3882,055106,614رأسمالية

الصادرات

11,40839,80111,71246,63311,25849,610استهالكية

488,304631,100471,354769,360497,9551,041,058وسيطة

56517,52370115,88858513,232رأسمالية

* بيانات أولية.
المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.
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الخدمــات الماليــة ليبلــغ حوالــي 7.5 مليــار ريــال مقابــل 3.2 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، وارتفــاع عجــز صافــي خدمــات 

بنــد التشــييد بنســبة 14.3 فــي المئــة ليبلــغ 24.0 مليــار ريــال 

ــك ارتفــع  ــال فــي العــام الســابق. كذل ــار ري ــل 21.0 ملي مقاب

العجــز فــي صافــي بنــد خدمــات األعمــال األخــرى بنســبة 9.8 

فــي المئــة إلــى نحــو 38.8 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 35.3 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، وارتفــع العجــز فــي صافــي 

المئــة  فــي   6.1 بنســبة  التقاعــد  ومعاشــات  التأميــن  بنــد 

2- الخدمات

ارتفــع العجــز فــي حســاب الخدمــات فــي عام 2018م بنســبة 

13.2 فــي المئــة ليبلــغ 256.5 مليــار ريــال، مقارنــة بعجــز بلــغ 

226.7 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. ويرجــع ارتفــاع العجــز 

فــي حســاب الخدمــات بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع العجــز فــي 

صافــي بنــد الخدمــات الحكوميــة بنســبة 28.5 فــي المئــة، 

حيــث بلــغ نحــو 113.6 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 88.4 مليــار 

ريــال فــي العــام الســابق، وارتفــاع العجــز فــي صافــي بنــد 

جدول رقم 9-9: ميـــزان المدفـــوعــات 

)مليون ريال(

التغير٪  2018  2018*2017*20152016

89,41039,241271,262591.3-212,714-أواًل :  ميزان الحساب الجاري

109,86310,312142,566382,915168.6-أ. السلع والخدمات

1165,995209,115369,229639,38873.2. السلع

763,262688,528831,9811,104,54132.8     صادرات

597,267479,413462,752465,1530.5     واردات

256,47313.2-226,663-198,803-275,858-2 . الخدمات

0.4-54,27764,69767,99467,740     دائــن

330,135263,501294,656324,21410.0     مديـن

29.7-64,80058,97540,11728,209ب.  الدخـــــل األولي

95,91289,89070,91673,7544.0     دائــن

31,11230,91430,79945,54447.9     مديـن

2.5-139,862-143,442-158,698-167,651-ج.  الدخل الثانوي

--0000     دائــن

2.5-167,651158,698143,442139,862     مديـن

20.5-5,508-6,931-3,365-3,983-ثانيًا :  الحساب الرأسمالي

--342,58427,985247,527-274,058-ثالثًا :  الحساب المالي

--10,3175,56421,97867,539-1 . االستثمار المباشر

--20,21233,51127,29879,572     صافي حيازة األصول المالية

--30,52927,9475,32112,033     صافي تحمل الخصوم

--9,52124,793-42,798-240,386 . استثمارات الحافظة

--39,08120,30872,01074,883     صافي حيازة األصول المالية

--1,30563,10681,53150,090-     صافي تحمل الخصوم

--3,021163,180154,575-3130,630 . استثمارات أخرى

--145,23230,882179,107199,231     صافي حيازة األصول المالية

--14,60233,90315,92744,656     صافي تحمل الخصوم

--147,652621-302,328-434,758-4 . األصول االحتياطية

--18,227-4,324-249,808-57,361-الـســهــــو والـخــطـــأ

 *     تقديرية 
 )-(  اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري.
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ليبلــغ نحــو 5.8 مليــار ريــال مقابــل 5.5 مليــار ريــال فــي العــام 

الســابق. وارتفــع عجــز صافــي مدفوعــات خدمــات بنــد النقــل 

بنســبة 1.6 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 43.8 مليــار ريــال مقابــل 

ــال فــي العــام الســابق. بينمــا انخفــض العجــز  ــار ري 43.1 ملي

فــي صافــي بنــد الســفر بنســبة 21.6 فــي المئــة حيــث بلــغ 

نحــو 16.2 مليــار ريــال مقابــل 20.6 مليــار ريــال فــي العــام 

ــد االتصــاالت  الســابق، وكــذا انخفــض العجــز فــي صافــي بن

ــة  ــال مقارن ــار ري ــة ليبلــغ نحــو 6.7 ملي بنســبة 29.1 فــي المئ

بنحــو 9.5 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

ب- الدخل األولي
تشــير بيانــات تقديــرات ميــزان المدفوعــات إلــى تراجــع فائــض 

صافــي بنــد الدخــل األولــي لعــام 2018م بنســبة 29.7 فــي 

المئــة ليبلــغ حوالــي 28.2 مليــار ريــال، مقابــل 40.1 مليــار 

ريــال فــي العــام الســابق، وذلــك نتيجــة انخفــاض صافــي بنــد 

ــال،  ــار ري دخــل اســتثمارات الحافظــة ليبلــغ حوالــي 22.8 ملي

مقارنــة بنحــو 35.3 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. وانخفــاض 

صافــي بنــد دخــل االســتثمار المباشــر ليبلــغ حوالــي 2.0 مليــار 

ريــال مقابــل ارتفــاع بحوالــي 1.3 مليــار ريــال العــام الســابق، 

وارتفــاع العجــز فــي صافــي بنــد تعويضــات العامليــن بنســبة 

17.7 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 2.2 مليــار ريــال. بينمــا ارتفــع 

فائــض بنــد دخــل االســتثمارات األخــرى ليبلــغ 9.7 مليــار ريــال 

مقابــل 5.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. 

ج- الدخل الثانوي
عــام  فــي  الثانــوي  الدخــل  حســاب  فــي  العجــز  انخفــض 

إلــى 139.9 مليــار  ليصــل  المئــة  بنســبة 2.5 فــي  2018م 

ريــال مقابــل عجــز بلــغ 143.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، 

حيــث تراجعــت تحويــات العامليــن األجانــب بنســبة 7.5 فــي 

المئــة إلــى نحــو 122.6 مليــار ريــال، بينمــا ارتفعــت التحويــات 

الحكوميــة بنســبة 65.4 فــي المئــة، لتبلــغ 15.9 مليــار ريــال 

مقابــل 9.6 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. ويوضــح الجــدول 

)9-10( تطــور تحويــات العامليــن األجانــب فــي المملكــة 

الخــاص  للقطــاع  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  ونســبتها 

منــذ عــام 2014م.

ثانيًا: الحساب الرأسمالي
ســجل بنــد الحســاب الرأســمالي تدفقــًا إلــى الخــارج بحوالــي 

5.5 مليــار ريــال فــي عــام 2018م مقابــل تدفــق إلــى الخــارج 

بقيمــة 6.9 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

ثالثًا: الحساب المالي
ارتفــع بنــد صافــي االســتثمارات المباشــرة فــي عــام 2018م 

اســتثمارات  ارتفــع صافــي  ريــال. وكــذا  بمبلــغ 67.5 مليــار 

صافــي  وارتفــع  ريــال.  مليــار   24.8 بمبلــغ  الحافظــة 

االســتثمارات األخــرى بمبلــغ 154.6 مليــار ريــال. وســجلت 

ريــال. مليــار   0.6 بمبلــغ  ارتفاعــًا  االحتياطيــة  األصــول 

وضع االستثمار الدولي
االستثمار المباشر

نمــا االســتثمار المباشــر فــي الخــارج فــي عــام 2018م بنســبة 

أيضــًا  وارتفــع  ريــال،  مليــار   396.2 ليبلــغ  المئــة  فــي   25.1

رسم بياني رقم 9-5 : ميزان الحساب الجاري
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االســتثمار المباشــر فــي داخــل االقتصــاد بنســبة 1.4 فــي 

المئــة مقارنــة بالعــام الســابق ليبلــغ 865.4 مليــار ريــال.

استثمارات الحافظة

نمــت اســتثمارات الحافظــة فــي الخــارج فــي عــام 2018م 

وكــذا  ريــال،  مليــار   839.2 لتبلــغ  المئــة  فــي   2.8 بنســبة 

ارتفعــت اســتثمارات الحافظــة فــي الداخــل بنســبة 27.5 في 

المئــة لتبلــغ 333.0 مليــار ريــال.

استثمارات أخرى

نمــت االســتثمارات األخــرى فــي الخــارج فــي عــام 2018م 

بنســبة 27.9 فــي المئــة لتبلــغ 900.6 مليــار ريــال، وكذلــك 

بنســبة 17.8  الداخــل  فــي  األخــرى  االســتثمارات  ارتفعــت 

فــي المئــة لتبلــغ 289.9 مليــار ريــال.

األصول االحتياطية

ارتفعــت األصــول االحتياطيــة بشــكل طفيــف بنســبة 0.03 

فــي المئــة فــي عــام 2018م مقارنــة بالعــام الســابق لتبلــغ 

ــال. ــار ري نحــو 1,862.2 ملي

 صافي وضع االستثمار الدولي

ــي ارتفاعــًا نســبته 7.3  حقــق صافــي وضــع االســتثمار الدول

ــال  ــون ري ــغ نحــو 2.5 تريلي ــة فــي عــام 2018م ليبل فــي المئ

مقارنــة بحوالــي 2.3 تريليــون ريــال فــي عــام 2017م )جــدول 

.)11–9

المساعدات والقروض اإلنمائية الخارجية 
للمملكة

بلــغ إجمالــي المســاعدات والقــروض والمســاهمات الخارجيــة 

التــي قدمتهــا المملكــة فــي الفتــرة )2014 - 2018م( نحــو 

المســاعدات  وتشــكل   .)12-9 )جــدول  ريــال  مليــار   168.2

والقــروض 85.8 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، أي حوالــي 144.3 

ــات  ــي المســاهمات فــي الجمعي ــغ إجمال ــال، فيمــا بل ــار ري ملي

والمنظمــات نحــو 23.6 مليــار ريــال وبنســبة 14.0 فــي المئــة 

العــون  برامــج  خــال  مــن  المســاعدات  أمــا  اإلجمالــي.  مــن 

ــرة نحــو 0.2  المتعــدد األطــراف، فقــد بلغــت خــال تلــك الفت

مليــار ريــال وبنســبة 0.1 فــي المئــة مــن اإلجمالــي.

أما بالنســبة لمســاعدات وقروض المملكة الخارجية المقدمة 

عبــر القنــوات الثنائيــة ومــن خــال الجمعيــات والمنظمــات 

والمؤسســات المتعــددة األطــراف فــي عــام 2018م، فقــد 

بلغــت نحــو 38.2 مليــار ريــال وبارتفــاع نســبته 117.8 في المئة 

والقــروض  المســاعدات  وشــكلت  الســابق.  بالعــام  مقارنــة 

ــار  ــر بقيمــة 37.5 ملي المقدمــة فــي عــام 2018م الجــزء األكب

ريــال، وبنســبة 98.2 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، بارتفــاع نســبته 

126.7 فــي المئــة مقارنــة بالعام الســابق. وبلغت مســاهمات 

2018م  عــام  فــي  والمنظمــات  الجمعيــات  فــي  المملكــة 

حوالي 680 مليون ريال وبنسبة 1.8 في المئة من اإلجمالي، 

وبانخفــاض نســبته 30.2 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2017م. 

وبلــغ إجمالــي مســاعدات المملكــة مــن خــال العــون متعــدد 

األطــراف فــي عــام 2018م نحــو 21 مليــون ريــال وبنســبة 0.1 

فــي المئــة مــن اإلجمالــي، وبانخفــاض نســبته 20.7 فــي المئــة 

مقارنــة بالعــام الســابق.

جدول رقم 9-10 : تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة  

 )مليون ريال(

الناتج المحلي  للقطاع التغير ٪ القيمة العــام
الخاص*

نسبة التحويالت للناتج 
المحلي للقطاع الخاص ٪

2014134,9955.71,149,63611.7

2015141,7855.01,213,54211.7

2016138,745-2.11,227,53411.3

2017132,518-4.51,247,45910.6

**2018122,629-7.51,294,6719.5

* باألسعار الجارية.  
 ** أرقام أولية.

المصدر: بيـانـات مـيـزا ن الـمدفـوعـات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من الهيئة العامة لإلحصاء.
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تطورات سعر الصرف
فــي  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  اســتمرت 

ــال الســعودي  المحافظــة علــى ســعر الصــرف الرســمي للري

مقابــل الــدوالر األمريكــي عنــد ســعر 3.75 ريــال لــكل دوالر 

أمريكــي فــي عــام 2018م. وانخفــض مؤشــر ســعر الصــرف 

الفعلــي االســمي بحوالــي 1.6 نقطــة مــن 119.14 نقطــة 

فــي نهايــة عــام 2017م إلــى 117.59 نقطــة فــي نهايــة 

عــام 2018م. وكذلــك انخفــض مؤشــر ســعر الصــرف الفعلــي 

الحقيقــي بحوالــي 5.8 نقــاط مــن 122.21 نقطــة فــي نهايــة 

عــام 2017م إلــى 116.45 نقطــة فــي نهايــة عــام 2018م.

جدول رقم 9-12 : مساعدات ومساهمات المملكة الخارجية للفترة  )2014 - 2018م( 

 )مليون ريال(

مساهمات في الجمعيات مساعدات وقروضالعام
اإلجماليالعون المتعدد األطرافوالمنظمات

201450,3361,6269952,061

201528,4301,3366029,826

201611,49418,9994330,536

201716,5429752617,543

201837,5006802138,201

144,30223,616249168,167اإلجمالي

المصدر:  وزارة المالية. 

جدول رقم 9-11 : وضع االستثمار الدولي    

 )مليون ريال(

التغير٪  20182018*20162017

3,522,8753,699,1703,998,2028.1أواًل :  األصول

277,398316,639396,21125.1      1 . االستثمار المباشر في الخارج

748,114816,740839,2092.8      2 . استثمارات الحافظة

488,123704,203900,57327.9      3 . استثمارات أخرى

2,009,2391,861,5881,862,2090.0      4 . األصول االحتياطية

1,283,1101,360,5931,488,3469.4ثانيًا :  الخصوم

868,134853,374865,4491.4      1 . االستثمار المباشر في داخل االقتصاد

184,986261,071332,98827.5      2 . استثمارات الحافظة

229,990246,148289,90917.8      3 . استثمارات أخرى

2,239,7652,338,5772,509,8577.3ثالثًا : صافي وضع االستثمار الدولي

* بيانات تقديرية
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أقــر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة يــوم الثاثــاء 11 

ربيــع اآلخــر 1440هـــ الموافــق 18 ديســمبر 2018م الميزانية 

)2019م(،  1441/1440هـــ  المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة 

حيــث  ُتعــد أكبــر ميزانيــة إنفــاق فــي تاريــخ المملكــة. وُخصــص 

تمــر  التــي  التحــول  مرحلــة  ليواكــب  الضخــم  اإلنفــاق  هــذا 

بهــا المملكــة علــى كافــة األصعــدة والمتمثلــة فــي رؤيــة 

إلــى  تهــدف  التــي  التنفيذيــة  وبرامجهــا   2030 المملكــة 

تنويــع االقتصــاد، وتحقيــق االســتقرار المالــي واالقتصــادي، 

وزيــادة  النفطــي،  غيــر  االقتصــادي  النشــاط  نمــو  وتحفيــز 

مســاهمة القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو، وزيــادة فــرص 

العمــل للمواطنيــن فــي ســوق العمــل، وتحســين مســتوى 

قــدرت  وقــد  ومزدهــر.  حيــوي  مجتمــع  وبنــاء  المعيشــة، 

إجمالــي  2019م  المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  الميزانيــة 

المصروفــات بنحــو 1,106 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 13.1 

فــي المئــة عــن الميزانيــة المقــدرة للعــام المالــي الســابق. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ بــدء عــام 2018م تــم تطبيــق 

ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5 فــي المئــة لتســاهم فــي 

تنويــع اإليــرادات الحكوميــة.

فــي حيــن ُقــدرت اإليــرادات بنحــو 975 مليــار ريــال، بارتفــاع 

نســبته 24.5 فــي المئــة عــن تقديــرات العــام المالــي الســابق 

التــي بلغــت نحــو 783 مليــار ريــال. وُقــدر العجــز بنحــو 131 

مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 32.8 فــي المئــة عــن تقديــرات 

العــام المالــي الســابق )جــدول 1-10(. 

المالمح الرئيسة للميزانية العامة للدولة 
للعام المالي 1441/1440هـ )2019م(:

 /1440 المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  تضمنــت 

ــة المملكــة  ــادرات برامــج تحقيــق رؤي 1441هـــ )2019م( مب

2030 التــي مــن شــأنها االنتقــال بالمملكــة إلــى آفــاق أوســع 

وتعزيــز  التحديــات  مواجهــة  علــى  قــادرة  لتكــون  وأشــمل 

مكانتهــا فــي االقتصــاد العالمــي. وفــي مــا يلــي اســتعراض 

توزيــع  مــن  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  تضمنتــه  مــا  ألبــرز 

الرئيســة  القطاعــات  علــى  لإلنفــاق  مخصصــة  اعتمــادات 

.)1-10 البيانــي  )الرســم   )2-10 )جــدول 

قطاع األمن والمناطق اإلدارية: 
 102.8 نحــو  اإلداريــة  والمناطــق  األمــن  لقطــاع  ُخصــص 

مليــار ريــال تمثــل نحــو 9.3 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات 

المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 2.0 فــي المئــة عمــا 

ــة العــام المالــي الســابق 2018م. تــم تخصيصــه فــي ميزاني

الصحة والتنمية االجتماعية: 
والتنميــة  الصحيــة  الخدمــات  لقطاعــات  ُخصــص  مــا  بلــغ 

االجتماعيــة نحــو 172.0 مليــار ريــال، يمثــل حوالــي 15.6 فــي 

المئــة مــن إجمالــي النفقــات المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع 

تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة  نســبته 17.4 فــي المئــة عمــا 

العــام المالــي الســابق 2018م.

قطاع الخدمات البلدية: 
بلــغ مــا ُخصــص لقطــاع الخدمــات البلديــة، وتشــمل وزارة 

نحــو  والبلديــات  واألمانــات  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون 

62.2 مليــار ريــال، يمثــل حوالــي 5.6 فــي المئــة مــن إجمالــي 

النفقــات المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 16.5 فــي 

المئــة عمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق 

2018م.

جدول رقم 10-1 : تقديرات الميزانية العامة للدولة

)مليار ريال(

العام المالي

1440/1439هـ )2018م(

العام المالي

1441/1440هـ )2019م(

التغير

٪

78397524.5إجمالي اإليرادات

9781,10613.1إجمالي المصروفات

32.8-131-195-الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.

المالية العامة
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جدول رقم 10-2 : توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة )حسب القطاعات الرئيسة(

 )مليون ريال(

1441/1440هـ )2019م(1440/1439هـ )2018م(

التغير ٪النصيب المـئوي ٪المبـــلغ التغير ٪النصيب المـئوي ٪المبــلغ

1.927,5422.55.1-26,2022.7اإلدارة العامة 

9.1-210,00021.510.0190,97817.3القطاع العسكري

100,76410.34.2102,8279.32.0قطاع األمن والمناطق اإلدارية

53,4105.511.462,2385.616.5الخدمات البلدية

4.0192,62217.40.1-192,36119.7التعليم

146,54915.021.7172,04115.617.4الصحة والتنمية االجتماعية

105,30910.8122.8131,34011.924.7الموارد االقتصادية

54,1665.53.870,2436.429.7التجهيزات األساسية والنقل

17.1156,16914.175.0-89,2399.1وحدة البرامج العامة

978,000100.09.91,106,000100.013.1المجموع

المصدر: وزارة المالية.

القطاع العسكري: 
مليــار   191.0 نحــو  العســكري  للقطــاع  ُخصــص  مــا  بلــغ 

ريــال، يمثــل حوالــي 17.3 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات 

المعتمــدة بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 9.1 فــي المئة عما 

ــة العــام المالــي الســابق 2018م. تــم تخصيصــه فــي ميزاني

قطاع التعليم: 
ريــال،  نحــو 192.6 مليــار  التعليــم  مــا ُخصــص لقطــاع  بلــغ 

النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17.4 حوالــي  يمثــل 

المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 0.1 فــي المئــة عمــا 

ــة العــام المالــي الســابق 2018م.  تــم تخصيصــه فــي ميزاني

قطاع التجهيزات األساسية والنقل: 
بلــغ مــا ُخصــص لقطــاع التجهيــزات األساســية والنقــل نحــو 

70.2 مليــار ريــال، يمثــل حوالــي 6.4 فــي المئــة مــن إجمالــي 

النفقــات المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 29.7 فــي 

المئــة عمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق 

2018م.

رسم بياني رقم 10-1: توزيع اعتمادات ميزانية العام 
المالي 1440/ 1441هـ )2019م(

حسب القطاعات الرئيسة 
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المصدر: وزارة المالية.المصدر: وزارة المالية.

رسم بياني رقم 10-2: الميزانية التقديرية والفعلية للعام 
المالي  1439/ 1440هـ )2018م(
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قطاعات أخرى: 
مليــار   27.5 نحــو  العامــة  اإلدارة  لقطــاع  ُخصــص  مــا  بلــغ 

ريــال، يمثــل حوالــي 2.5 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات 

المعتمــدة بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 5.1 فــي المئــة عمــا 

ــة العــام المالــي الســابق 2018م. تــم تخصيصــه فــي ميزاني

وبلــغ مــا ُخصــص لقطــاع المــوارد االقتصاديــة نحــو 131.3 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   11.9 حوالــي  يمثــل  ريــال،  مليــار 

 24.7 نســبته  وبارتفــاع  بالميزانيــة،  المعتمــدة  النفقــات 

فــي المئــة عمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي 

الســابق 2018م. وبلــغ المخصــص لوحــدة البرامــج العامــة 

نحــو 156.2 مليــار ريــال، يمثــل حوالــي 14.1 فــي المئــة مــن 

نســبته  وبارتفــاع  بالميزانيــة،  المعتمــدة  النفقــات  إجمالــي 

العــام  ميزانيــة  فــي  تخصيصــه  تــم  عمــا  المئــة  فــي   75.0

2018م. الســابق  المالــي 

اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 
)2018م(

ســجلت اإليــرادات الفعليــة للعــام المالــي 1440/1439هـــ 

ــة بارتفــاع  ــة، مقارن )2018م( ارتفاعــًا نســبته 29.4 فــي المئ

نســبته 33.1 فــي المئــة فــي العــام المالــي الســابق لتصــل 

إلــى 894.7 مليــار ريــال، وشــكلت مــا نســبته 30.5 فــي المئــة 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وكذلــك ارتفاعــًا نســبته 14.2 

فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، حيــث ســجلت اإليــرادات 

ارتفاعــًا نســبته 23.5  بالمقــدرة  النفطيــة مقارنــة  الفعليــة 

فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 607.4 مليــار ريــال خــال عــام 

2018م. فــي حيــن ســجلت اإليــرادات الفعليــة غيــر النفطيــة 

مقارنــة بالمقــدرة انخفاضــًا نســبته 1.4 فــي المئــة لتصــل إلــى 

287.3 مليــار ريــال خــال عــام 2018م.

وبلــغ إجمالــي المصروفــات الفعليــة للعــام المالــي 2018م 

فــي   35.1 نســبته  مــا  وهــو  ريــال،  مليــار   1,030.4 نحــو 

المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بارتفــاع نســبته 5.4 

فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، وســجلت المصروفــات 

مصروفــات  عــن  المئــة  فــي   10.8 بنحــو  ارتفاعــًا  الفعليــة 

الســابق. العــام 

ارتفاعــًا  التمويــل  لنفقــات  الفعليــة  المصروفــات  وســجلت 

ريــال.  مليــار   16.6 إلــى  لتصــل  المئــة  فــي   18.8 نســبته 

االجتماعيــة  للمنافــع  الفعليــة  المصروفــات  وارتفعــت 

بنســبة 14.8 فــي المئــة لتبلــغ 74.6 مليــار ريــال. وارتفعــت 

المئــة  فــي   11.8 بنســبة  األخــرى  الفعليــة  المصروفــات 

المصروفــات  وارتفعــت  ريــال.  مليــار   106.2 إلــى  لتصــل 

المئــة  فــي   8.2 بنســبة  العامليــن  لتعويضــات  الفعليــة 

ــال فــي عــام 2018م. وســجلت  ــار ري ــى 473.9 ملي لتصــل إل

ــات انخفاضــًا نســبته 17.3 فــي  ــة لإلعان المصروفــات الفعلي

المئــة لتصــل إلــى 11.6 مليــار ريــال. وانخفضــت المصروفــات 

مليــار   2.8 لتبلــغ  المئــة  فــي   7.7 بنســبه  للمنــح  الفعليــة 

ريــال. وانخفضــت المصروفــات الفعليــة الســتخدام الســلع 

والخدمــات بنســبة 2.4 فــي المئــة لتبلــغ 139.5 مليــار ريــال. 

 .)4-10 و   3-10 )الجــدوالن 

نسبة عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي

تشــير بيانــات العــام المالــي 2018م إلــى أن الميزانيــة العامــة 

ــار ريــال، ممثــًا نســبة  للدولــة ســجلت عجــزًا بلــغ 135.7 ملي

4.6 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقارنــة بعجــز 

مقــداره 238.5 مليــار ريــال أي مــا نســبته 9.2 فــي المئــة 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام الســابق )جــدول 

 .)4-10

برامج القروض واإلعانات المحلية 
أواًل: القروض المحلية

بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برامــج القــروض المحلية 

خــال عــام 2018م نحــو 438 مليــون ريــال بانخفــاض نســبته 

19.4 فــي المئــة عــن العــام الســابق. فــي حيــن بلــغ المســدد 

ارتفاعــًا  محققــًا  ريــال  مليــون   383 حوالــي  القــروض  مــن 

الســابق. وتــم خــال  العــام  عــن  المئــة  نســبته 69.0 فــي 

عشــرة  اعتمــاد  )2018م(  1440/1439هـــ  المالــي  العــام 

قــروض )خمســة قــروض فــي المشــاريع التعليميــة وأربعــة 

المشــاريع  فــي  وقــرض  الصحيــة،  المشــاريع  فــي  قــروض 

)10-5 و 6-10(.  الجــدوالن  والســياحية(  الفندقيــة 
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جدول رقم 10-3: إجمالي اإليرادات والمصروفات الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة 

 )مليون ريال(

1440/1439هـ )2018م(

 الفرق الميزانية الفعليةالميزانية التقديرية
المطلق

نسبة الفرق الى 
المقدر%

783,343894,711111,36814.2إجمالي اإليرادات

492,000607,400115,40023.5    اإليرادات النفطية

1.4-4,032-291,343287,311    اإليرادات غير النفطية

773,000825,22152,2216.8 المصروفات التشغيلية

438,000473,88335,8838.2    تعويضات العاملين

2.4-3,457-143,000139,543    السلع والخدمات

14,00016,6312,63118.8    نفقات التمويل

17.3-2,415-14,00011,585    اإلعانات

7.7-230-3,0002,770    المنح

65,00074,6379,63714.8    المنافع االجتماعية

95,000106,17211,17211.8    مصروفات أخرى

205,000205,1941940.1صافي األصول غير المالية المكتسبة

978,0001,030,41552,4155.4اجمالي المصروفات

المصدر: وزارة المالية.

جدول رقم 10-4: اإليرادات والمصروفات الفعلية

)مليون ريال(

1440/1439هـ )2018م(1439/1438هـ )2017م(1438/1437هـ )2016م(

القيمة
التغير 

٪

النسبة الى الناتج 

المحلي االجمالي*
القيمة

التغير 

٪

النسبة الى الناتج 

المحلي االجمالي*
القيمة

التغير 

٪

النسبة الى الناتج 

المحلي االجمالي*

15.221.5691,51033.126.8894,71129.430.5-519,457إجمالي اإليرادات

17.134.3929,99912.036.01,030,41510.835.1-830,513إجمالي المصروفات

4.6-43.1-135,704-9.2-23.3-238,489-12.9-20.0-311,056-الفائض / العجز

* تشمل رسوم االستيراد)باألسعار الجارية(.
المصدر: وزارة المالية.

جدول  رقم 10-5: األرصدة القائمة لبرنامج القروض المحلية

)مليون ريال(

التغير ٪2018م2017م

19.4-543.2438*اجمالي المنصرف الفعلي من القروض

22638369.0اجمالي المسدد من القروض

*منها مبلغ مقداره 4.6 مليون ريال لم يستلم من قبل المقترض.    
 المصدر: وزارة المالية.
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ثانيًا: اإلعانات المحلية
المالــي  العــام  خــال  المصروفــة  اإلعانــات  مجمــوع  بلــغ 

1440/1439هـــ )2018م( حوالــي 3.2 مليــار ريــال موزعــة 

علــى النحــو التالــي: إعانــة األعــاف بحوالــي 2.3 مليــار ريــال، 

وإعانــة حليــب األطفــال بنحــو 338.7 مليــون ريــال، وإعانــة 

مركــز  وإعانــة  ريــال،  مليــون   135 بنحــو  الفروســية  نــادي 

الملــك ســلمان لإلغاثــة بمقــدار 178.5 مليــون ريــال، وإعانــة 

مكتبــة  وإعانــة  ريــال،  مليــون   100 بمقــدار  الصقــور  نــادي 

الملــك عبــد العزيــز بحوالــي 72.8 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز 

الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز للحــوار بيــن اتبــاع األديــان 

والثقافــات بمقــدار 71.3 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك 

عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي بمبلــغ 42.8 مليــون ريــال، وإعانــة 

أمانــة اللجنــة الماليــة بمقــدار 30 مليــون ريــال. 

الدين العام
ســجل رصيــد الديــن العــام ارتفاعــًا نســبته 26.3 فــي المئــة 

فــي نهايــة العــام المالــي 1440/1439ه )2018م( ليبلــغ 

نحــو 560 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 19.1 فــي المئــة مــن 

الناتــج  مــن  المئــة  فــي  و29.0  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

العــام  بنهايــة  مقارنــة  النفطــي  غيــر  اإلجمالــي  المحلــي 

الســابق 1439/1438هـــ )2017م( البالــغ نحــو 443.3 مليــار 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  المئــة  فــي   17.2 أو  ريــال 

)جدول 7-10(. 

جدول  رقم 10-7: الدين العام
)مليون ريال(

العام المالي

الناتج حجم الدين العام القائم في نهاية العامالمسددالمقترض
المحلي 

اإلجمالي 
)باألسعار 

الجارية(

نسبة 
الدين 

العام إلى 
الناتج 

المحلي 
اإلجمالي 

٪

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

اجمالي 
 الدين
العام

التغير 
٪

26.42,836,3141.6-44,260---44,260---15,858------1436/1435هـ )2014(

142,260221.42,453,5125.8---142,260---------1437/143698,000هـ )2015(

213,455103,125316,580122.52,418,50813.1---1438/143797,020103,12525,825هـ )2016(

259,503183,750443,25340.02,582,19817.2---1439/143858,45580,62512,408هـ )2017(

304,980255,000559,98026.32,934,31319.1---1440/143948,75071,2503,272هـ )2018(*

*  بيانات أولية.
المصدر: وزارة المالية.

جدول  رقم 10-6: القروض المقدمة لكل مجال خالل عامي2017-2018م
)مليون ريال(

نوع القرض*

مشاريع تمت الموافقة عليها فيمشاريع تمت توقيع عقودها

2018 20172018

القيمةالعددالقيمةالعددالقيمةالعدد

23433017المشروعات الفندقية والسياحية

87884123------المشاريع الصحية

22261365270المشاريع التعليمية

4561795410400اإلجمالي

*منها مبلغ مقداره 4.6 مليون ريال لم يستلم من قبل المقترض.
المصدر: وزارة المالية.
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الحسابات القومية
والتنمية القطاعية

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2018م
العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  األوليــة  البيانــات  تشــير 

لإلحصــاء إلــى أّن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة     

)2010م = 100( ســجل نمــّوًا نســبته 2.21 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، مقابــل انكمــاٍش نســبته 0.74 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وُيعــزى ذلــك إلــى تســجيل القطــاع النفطــي 

نمــّوًا نســبته 2.85 فــي المئــة، مقابــل انكمــاٍش نســبته 3.09 

فــي المئــة فــي العــام الســابق؛ وكذلــك تســجيل القطــاع 

غيــر النفطــي نمــّوًا نســبته 2.05 فــي المئــة، مقابــل نمــو 

نســبته 1.26 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وســجل القطــاع 

الخــاص غيــر النفطــي نمــّوًا نســبته 1.74 فــي المئــة، مقابــل 

نمــو نســبته 1.50 فــي المئــة العــام الســابق. إضافــة إلــى 

ــر النفطــي نمــّوًا نســبته  ذلــك، ســجل القطــاع الحكومــي غي

المئــة  بنمــو نســبته 0.71 فــي  المئــة، مقارنــة  2.79 فــي 

ــة أخــرى، تشــير  فــي العــام الســابق )جــدول 11-1(.مــن ناحي

البيانــات األوليــة إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 

عــام  فــي  المئــة  فــي  نســبته 13.64  نمــّوًا  الجاريــة شــهد 

2018م، مقابــل نمــّوًا نســبته 6.77 فــي المئــة فــي العــام 

القطــاع  نمــو  إلــى  رئيــس  بشــكل  ذلــك  ويرجــع  الســابق. 

نســبته  نمــوٍّ  مقابــل  المئــة،  فــي   34.19 بنســبة  النفطــي 

جدول رقم 11-1: الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات    

 )مليون ريال(

2017)1(2018

النصيب نسبة النمو ٪القيمة
النصيب نسبة النمو ٪القيمةالمئوي٪

المئوي٪

باألسعار الجارية

1735,30223.4828.48986,71134.1933.63- قطاع النفط

21,823,5181.4770.621,928,9235.7865.74- القطاع غير النفطي

1,247,4591.6248.311,294,6713.7844.12    أ- القطاع الخاص

576,0591.1322.31634,25210.1021.62 ب- القطاع الحكومي

2,558,8206.9599.092,915,63413.9499.36الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

20.100.64-9.600.9118,679-323,378- رسوم االستيراد

2,582,1986.77100.002,934,31313.64100.00إجمالي الناتج المحلي

باألسـعار الثـابتة لعــام )2010م=100(

3.0942.951,134,6042.8543.22-11,103,168- قطاع النفط

21,446,6531.2656.321,476,3712.0556.23- القطاع غير النفطي

1,015,2101.5039.521,032,8751.7439.34    أ- القطاع الخاص

431,4420.7116.80443,4962.7916.89  ب- القطاع الحكومي

0.6799.272,610,9752.4099.45-2,549,821الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

22.730.55-9.990.7314,487-318,749- رسوم االستيراد

0.74100.002,625,4622.21100.00-2,568,570إجمالي الناتج المحلي

معامل االنكماش الضمني )2010م=100(

---111.811.17---100.57.57الناتج المحلي اإلجمالي

---87.030.47---166.727.41- قطاع النفط

---130.73.65---2126.10.20- القطاع غير النفطي

)1( بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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23.48 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وســجل القطــاع غيــر 

النفطــي نمــّوًا بلــغ 5.78 فــي المئــة، مقارنــة بنمــو نســبته 

1.47 فــي المئــة فــي العــام الســابق، حيــث بلــغ معــدل نمــو 

القطــاع الخــاص غيــر النفطــي 3.78 فــي المئــة، مقارنــة بنمــو 

نســبته 1.62 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلــغ معــدل 

نمــو القطــاع الحكومــي غيــر النفطــي 10.10 فــي المئــة، 

ــة فــي العــام الســابق. ــة بنمــو نســبته 1.13 فــي المئ مقارن

وســاهم القطــاع الخــاص غيــر النفطــي بنســبة 39.34 فــي 

باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن  المئــة 

بنســبة  مســاهمة  مقابــل  2018م،  عــام  فــي  الثابتــة 

العــام الســابق، وســاهم القطــاع  المئــة فــي  39.52 فــي 

الحكومــي غيــر النفطــي بنســبة 16.89 فــي المئــة، مقابــل 

مســاهمة بنســبة 16.80 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

وســاهم القطــاع النفطــي بنســبة 43.22 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، مقابــل مســاهمة بنســبة 42.95 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق. وســجل معامــل االنكمــاش الضمنــي*  

للقطــاع غيــر النفطــي ارتفاعــًا نســبته 3.65 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، مقابــل ارتفــاع نســبته 0.20 فــي المئــة فــي 

)جــدول1-11(.  الســابق  العــام 

* معامل االنكماش الضمني: هو معدل التغير في األسعار لكل المنتجات النهائية داخل االقتصاد خال فترة زمنية )سنوي(. ويقيس هذا المؤشر معدل التضخم 
على المستوى الكلي لاقتصاد؛ ويختلف عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يستهدف االستهاك النهائي فقط، بينما يستهدف معامل االنكماش كل 

القطاعات االستهاكية واالستثمارية والحكومية، وذلك حسب مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي اإلجمالي.

جدول رقم 11-2: الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

 )مليون ريال(

201520162017*2018

النصيب القيمة
المئوي٪

نسبة 
النصيب القيمةالنمو ٪

المئوي٪
نسبة 
النمو ٪

3.501,042,75839.943.23-1,018,4851,046,7851,010,10439.61 1- التعدين والتحجير

2298,442307,987311,98212.241.30319,55012.242.43- الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النفط(

332,92833,68834,1321.341.3234,6111.331.40- المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء(

3.06-3.25113,6674.35-4125,184121,203117,2594.60- التشييد والبناء

5- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 
231,744228,074229,3789.000.57231,1708.850.78والفنادق

6144,519148,467151,7895.952.24154,3495.911.69- النقل والتخزين واالتصاالت

7- خدمات المال والتأمين والعقارات 
230,836237,143249,7949.805.33257,1829.852.96وخدمات األعمال

0.672,610,975100.002.40-2,524,1112,566,9282,549,820100.00الناتج المحلي اإلجمالي**

*   بيانات أولية. 
** اليشمل رسوم االستيراد.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ويتضــح مــن توزيــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتة 

)2010م = 100( حســب األنشــطة االقتصاديــة الرئيســة أن 

ــك بمعــدالت  معظمهــا حقــق نمــّوًا فــي عــام 2018م وذل

متفاوتــة. فقــد ســجل نشــاط التعديــن والتحجيــر نمــّوًا نســبته 

3.23 فــي المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 3.50 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق. وســجل نشــاط خدمــات المــال والتأميــن 

والعقــارات وخدمــات األعمــال نمــّوًا نســبته 2.96 فــي المئة،

مقابل نمو نسبته 5.33 في المئة في العام السابق.  

ــر النفــط(  ــة )تشــمل تكري وســجل نشــاط الصناعــات التحويلي

نمــّوًا نســبته 2.43 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 1.30 فــي 

ــن  ــة فــي العــام الســابق. وســجل نشــاط النقــل والتخزي المئ

نمــو  المئــة، مقابــل  فــي  نســبته 1.69  نمــّوًا  واالتصــاالت 

نســبته 2.24 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وســجل نشــاط 

نســبته  نمــّوًا  والمــاء(  والغــاز  )الكهربــاء  العامــة  المرافــق 

1.40 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 1.32 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق.  كذلــك حقــق نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة 

والمطاعــم والفنــادق نمــّوًا نســبته 0.78 فــي المئــة، مقابــل 

العــام الســابق. وفــي  المئــة فــي  نمــو نســبته 0.57 فــي 

نســبته  انخفاضــًا  والبنــاء  التشــييد  نشــاط  ســجل  المقابــل 

3.06 فــي المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 3.25 فــي المئــة 
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جدول رقم 11-3: مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

السنة
الناتج المحلي  

القطاع الحكوميالقطاع الخاصاإلجمالي*

نسبة النمو ٪النصيب المئوي٪)مليون ريال(نسبة النمو ٪النصيب المئوي٪)مليون ريال()مليون ريال(

20152,427,5171,213,54249.995.56554,30522.8319.01

20162,392,6461,227,53451.301.15569,61923.812.76

20172,558,8201,247,45948.751.62576,05922.511.13

**20182,915,6341,294,67144.403.78634,25221.7510.10

* اليشمل رسوم االستيراد.
**بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

فــي العــام الســابق )جــدول 2-11(.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
اإلجمالي

بلغــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص غيــر النفطــي فــي 

 44.40 نحــو  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

2018م، مقابــل 48.75 فــي المئــة  فــي المئــة فــي عــام 

فــي العــام الســابق. وبلــغ معــدل نمــو القطــاع الخــاص غيــر 

ــة فــي عــام  ــة نحــو 3.78 فــي المئ النفطــي باألســعار الجاري

2018م، مقابــل نمــو نســبته 1.62 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق )جــدول 11-3، ورســم بيانــي 1-11(.

مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتــج  فــي  الحكومــي  القطــاع  مســاهمة  نســبة  بلغــت 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة نحــو 21.75 فــي المئــة 

2018م، مقابــل 22.51 فــي المئــة فــي العــام  فــي عــام 

الســابق، وبلغــت نســبة نمــو القطــاع الحكومــي باألســعار 

الجاريــة 10.10 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل نمــو 

نســبته 1.13 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 3-11، 

ورســم بيانــي 1-11(.

مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتــج  فــي  النفطــي  القطــاع  مســاهمة  نســبة  بلغــت 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 33.84 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، مقابــل نســبة 28.74 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق، وســجل القطــاع النفطــي باألســعار الجاريــة نمــّوًا 

نســبته 34.19 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل نمــو 

نســبته 23.48 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 4-11، 

ورســم بيانــي 1-11(.

مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي 
اإلجمالي

بلغــت مســاهمة نشــاط الخدمــات )تشــمل تجــارة الجملــة 

والتخزيــن  والنقــل  والفنــادق،  والمطاعــم  والتجزئــة 

رسم بياني رقم 11-1: نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 2018م

القطاع النفطيالقطاع الخاصالقطاع الحكومي

%34

%44

%22
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جدول رقم 11-4: مساهمة القطاع النفطي ونشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

السنة

الناتج المحلي  
نشاط الخدماتالقطاع النفطياإلجمالي*

النصيب )مليون ريال()مليون ريال(
النصيب )مليون ريال(التغير ٪المئوي٪

التغير٪المئوي٪

20152,427,517659,67027.17-44.911,274,55752.5010.87

20162,392,646595,49424.89-9.731,306,40954.602.50

20172,558,820735,30228.7423.481,332,48152.072.00

**20182,915,634986,71133.8434.191,414,42948.516.15

* اليشمل رسوم االستيراد.
** بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

والعقــارات  والتأميــن  المــال  وخدمــات  واالتصــاالت، 

وخدمــات األعمــال، وخدمــات اجتماعية وشــخصية، ومنتجي 

الخدمــات الحكوميــة، مخصومــًا منهــا الخدمــات المصرفيــة 

المحتســبة( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 

2018م، مقابــل  عــام  فــي  المئــة  فــي  نســبته 48.51  مــا 

نســبة 52.07 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلغــت نســبة 

نمــو نشــاط الخدمــات باألســعار الجاريــة 6.15 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م، مقابــل نمــو نســبته 2.00 فــي المئــة فــي 

بيانــي 2-11(. العــام الســابق )جــدول 11-4، ورســم 

مساهمة نشاط التعدين والتحجير في الناتج 
المحلي اإلجمالي

بلغــت مســاهمة نشــاط التعديــن والتحجيــر )يشــمل الزيــت 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الطبيعــي(  والغــاز  الخــام 

باألســعار الجاريــة مــا نســبته 30.30 فــي المئــة فــي عــام 

الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   25.63 مقابــل  2018م، 

وســجل نشــاط التعديــن والتحجيــر باألســعار الجاريــة نمــّوًا 

نســبته 34.72 فــي المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل نمــو 

نســبته 22.89 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 5-11، 

بيانــي 2-11(. ورســم 

مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

ســجلت نســبة مســاهمة النشــاط الصناعــي )يشــمل تكريــر 

النفــط( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة فــي 

عــام 2018م تراجعــًا طفيفــًا لتبلــغ 12.89 فــي المئــة، مقابــل 

النشــاط  وســجل  الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   13.01

الصناعــي باألســعار الجاريــة ارتفاعــًا نســبته 12.91 فــي المئــة 

فــي عــام 2018م، مقابــل ارتفــاع نســبته 6.64 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق )جــدول 11-5، ورســم بيانــي 2-11(.

رسم بياني رقم 11-2: األنشطة المساهمة  في الناتج المـحــلـي اإلجـمـالـي باألســعـار الجــاريـة لعـام 2018م

نشاط التعدين والتحجيرالنشاط الصناعيالنشاط الزراعي نشاط الكهرباء والغاز والماءنشاط التشييد والبناءنشاط الخدمات

%5.1

%30.1

%1.7

%2.2

%12.8

%48.1
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مساهمة األنشطة الرئيسة األخرى في الناتج 
المحلي اإلجمالي

بلغــت نســبة مســاهمة النشــاط الزراعــي )يشــمل الزراعــة، 

والغابــات، وصيــد األســماك( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

باألســعار الجاريــة حوالــي 2.24 فــي المئــة، فــي عــام 2018م 

مقابــل 2.55 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلغــت نســبة 

الجاريــة 0.24 فــي  باألســعار  الزراعــي  النشــاط  النمــو فــي 

فــي  نســبته 0.52  نمــو  2018م، مقابــل  عــام  فــي  المئــة 

بيانــي  ورســم   ،6-11 )جــدول  الســابق  العــام  فــي  المئــة 

.)2-11

وبلغــت نســبة مســاهمة نشــاط التشــييد والبنــاء فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة مــا نســبته 5.18 فــي 

المئــة فــي عــام 2018م، مقابــل 6.04 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وســجل نشــاط التشــييد والبنــاء انخفاضــًا نســبته 

2.36 فــي المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 3.12 فــي المئــة 

الكهربــاء  نشــاط  مســاهمة  وبلغــت  الســابق.  العــام  فــي 

باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  والمــاء  والغــاز 

2018م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   1.67 نســبته  مــا  الجاريــة 

مقابــل 1.59 فــي المئــة فــي العــام الســابق، وســجل هــذا 

النشــاط نمــّوًا ملحوظــًا نســبته 19.88 فــي المئــة فــي عــام 

2018م، مقابــل نمــو نســبته 5.80 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق )جــدول 11-6، ورســم بيانــي 2-11(.

متوسط دخل الفرد
دخــل  نصيــب  متوســط  ارتفــاع  إلــى  األرقــام األوليــة  تشــير 

الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي )باألســعار الجاريــة( فــي 

المملكــة فــي عــام 2018م بنســبة 10.91 فــي المئــة ليبلــغ 

جدول رقم 11-6: مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

 )مليون ريال(

الناتج المحلي السنة
اإلجمالي*

النشاط 
الزراعي**

النصيب 
نشاط التشييد التغير ٪المئوي٪

والبناء
النصيب 
نشاط الكهرباء التغير٪المئوي٪

والغاز والماء 
النصيب 
التغير٪المئوي٪

20152,427,51764,2672.651.75162,9756.716.5436,0671.4911.05

20162,392,64664,9522.711.07159,5756.67-2.0938,3951.606.46

20172,558,82065,2902.550.52154,5926.04-3.1240,6211.595.80

***20182,915,63465,4482.240.24150,9445.18-2.3648,6961.6719.88

*   ال يشمل رسوم االستيراد.
**  يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك.

*** بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 11-5: مساهمة نشاط التعدين والتحجير والنشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 

السنة

الناتج المحلي  
اإلجمالي)1(

النشاط الصناعي )3(نشاط التعدين والتحجير )2(

التغير٪النصيب المئوي٪)مليون ريال(التغير ٪النصيب المئوي٪)مليون ريال()مليون ريال(

20152,427,517600,50824.74-46.86311,21512.821.64

20162,392,646533,63622.30-11.14312,16013.050.30

20172,558,820655,76125.6322.89332,90113.016.64

)4(20182,915,634883,46730.3034.72375,87012.8912.91

)1( ال يشمل رسوم االستيراد.
)2( يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.

)3( يشمل تكرير النفط.
)4( بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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جدول رقم 11-7 : متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي

التغير ٪2018*التغير 201520162017٪

2,453,5122,418,5082,582,1986.772,934,31313.64الناتج المحلي اإلجمالي** )باألسعار الجارية( )مليون ريال(

30.8931.7932.612.6033.412.46عدد السكان )مليون نسمة(

79,42576,08379,1774.0787,81810.91متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ريال(

*   بيانات أولية.
** يشمل رسوم االستيراد.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ــة  ــل ارتفــاع نســبته 4.07 فــي المئ ــااًل، مقاب نحــو 87,818 ري

فــي العــام الســابق البالــغ نحــو 79,177 ريــااًل )جــدول 7-11(.

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2018م

الناتــج  علــى  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى  األوليــة  األرقــام  تشــير 

المحلــي اإلجمالــي بقيــم المشــترين باألســعار الجاريــة بنســبة 

13.64 فــي المئــة فــي عــام 2018م ليبلــغ نحــو 2,934.3 

فــي  المئــة  فــي   6.77 نســبته  ارتفــاع  مقابــل  ريــال،  مليــار 

العــام الســابق. ويرجــع ذلــك إلــى تحقيــق فائــض فــي صافــي 

صــادرات الســلع والخدمــات بنحــو 376.5 مليــار ريــال فــي 

عــام 2018م. وســجل االســتهاك النهائــي للقطــاع الخــاص 

ارتفاعــًا نســبته 5.13 فــي المئــة فــي عــام 2018م  ليبلغ نحو 

1,118.2 مليــار ريــال، مقابــل نمــو نســبته 2.72 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق، وارتفــع إجمالــي االســتهاك النهائــي 

للقطــاع الحكومــي بنســبة 7.79 فــي المئــة إلــى نحــو 680.1 

مليــار ريــال فــي عــام 2018م، مقارنــة باســتهاك بلــغ 631.0 

ــار ريــال فــي عــام 2017م. وكذلــك بلــغ نصيــب إجمالــي  ملي

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   61.29 النهائــي  االســتهاك 

اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 

فــي عــام 2018م، مقارنــًة بنســبة 65.63 فــي المئــة فــي 

عــام 2017م.

فــي  التغيــر  )يشــمل  المــال  رأس  تكويــن  إجمالــي  وارتفــع 

إلــى  2017م  ريــال فــي عــام  المخــزون( مــن 745.3 مليــار 

759.5 مليــار ريــال فــي عــام 2018م، مســجًا بذلــك ارتفاعــًا 

نســبته 1.90 فــي المئــة )جــدول 11-8، ورســم بيانــي 3-11(.

رسم بياني رقم 11-3: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(
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جدول رقم 11-8: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين )باألسعار الجارية(   

 )مليون ريال(

201520162017)1(2018

القيمة 
النصيب
المئوي 

٪

 التغير 
القيمة ٪

النصيب
المئوي 

٪

 التغير 
القيمة ٪

النصيب
المئوي 

٪

 التغير
القيمة  ٪

النصيب
المئوي 

٪

 التغير 
٪

إجمالي 
االستهالك  

النهائي
1,724,94670.314.601,660,08968.64-3.761,694,62265.632.081,798,35061.296.12

االستهالك 
15.15630,97824.441.02680,10923.187.79-0.41624,63225.83-736,13930.00الحكومي

االستهالك 
988,80740.308.681,035,45742.814.721,063,64441.192.721,118,24138.115.13الخاص

إجمالي 
تكوين رأس 

المال)2(
861,85735.135.69748,10830.93-13.20745,27328.86-0.38759,45125.881.90

صافي 
صادرات 

السلع 
والخدمات)3(

-133,291-5.43---10,3120.43---142,3035.511,279.98376,51312.83164.6

اإلنفاق  
على الناتج 

المحلي 
اإلجمالي

2,453,512100.00-13.502,418,508100.00-1.432,582,198100.006.772,934,313100.0013.64

 )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.
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مؤسسة النقد العربي 
السعودي، منجزات 

وتطلعات
تحقيــق  إلــى  الســعودي  العربــي  النقــد  تســعى مؤسســة 

مــع متطلبــات  ينســجم  نحــٍو  علــى  بهــا  المنوطــة  المهــام 

مســتندًة   ،2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنــي  االقتصــاد 

المالــي  القطــاع  لواقــع  واضحــة  رؤيــة  إلــى  أعمالهــا  فــي 

تعزيــز  فــي  المأمــول  ودوره  المملكــة،  فــي  ومســتقبله 

العــام  خــال  الوطنــي  االقتصــاد  شــهد  وقــد  االقتصــاد. 

المالــي 1439هـ/1440هـــ)2018م( العديــد مــن التطــورات 

علــى  عــاوًة  والتنظيمــي،  اإلســتراتيجي  الصعيديــن  علــى 

والعالميــة.  المحليــة  األســواق  فــي  المختلفــة  التطــورات 

ومهامهــا،  المؤسســة  أدوار  الفصــل  هــذا  ويتنــاول 

العــام  خــال  تحققــت  التــي  المنجــزات  أهــم  ويســتعرض 

1439هـ/1440هـــ)2018م(، إضافــة إلــى الــدور الــذي تؤديــه 

فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. كمــا يســتعرض الفصــل 

بــه المؤسســة فــي خدمــة المجتمــع،  الــذي تقــوم  الــدور 

فيمــا يســتعرض الجــزء األخيــر منــه أبــرز التطــورات فــي قائمــة 

للمؤسســة.  المالــي  المركــز 

)المصــرف  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  ُأنشــئت 

المركــزي للمملكــة العربيــة الســعودية( بموجــب مرســومين 

ملكييــن صــدرا بتاريــخ 25 رجــب 1371هـــ الموافــق 20 أبريــل 

1952م، وأوكل إليهــا العديــد مــن المهــام بموجــب عــدة 

أنظمــة وقــرارات، ومــن أهــم هــذه المهــام القيــام بأعمــال 

مصرف الحكومة، وسك العملة الوطنية )الريال السعودي( 

وطبعهــا، ودعــم النقــد الســعودي، وتوطيــد وتثبيــت قيمتــه 

ــة غطــاء النقــد، وإدارة  ــى تقوي ــًا، باإلضافــة إل ــًا وخارجّي داخلّي

ــي، وإدارة السياســة  ــات المملكــة مــن النقــد األجنب احتياطي

النقديــة للمحافظــة علــى اســتقرار األســعار المحليــة وأســعار 

الصــرف للريــال الســعودي، وتشــجيع نمــو النظــام المالــي 

وضمــان ســامته واســتقراره، ومراقبــة المصــارف التجاريــة 

والمشــتغلين بأعمــال الصرافــة واإلشــراف عليهمــا، وكذلــك 

مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وشــركات المهــن الحــرة 

المتعلقــة بالتأميــن، ومراقبــة شــركات التمويــل والتمويــل 

العقــاري، وشــركات المعلومــات االئتمانيــة، وتوفيــر أنظمــة 

البيانــات  جمــع  إلــى  إضافــة  وآمنــة،  مبتكــرة  مدفوعــات 

التحليــات واألبحــاث  الماليــة والنقديــة وتوفيرهــا وإجــراء 

االقتصاديــة والماليــة الازمــة.

تحقيــق  إلــى  األول  المقــام  فــي  المؤسســة  وتهــدف 

ــذي ُيعــزز النمــو االقتصــادي  ــي ال االســتقرار النقــدي والمال

واســتدامته، وذلــك مــن خــال التكامــل بيــن أربعــة محــاور 

رئيســة، المحــور األول: سياســة نقديــة فاعلــة تعكــس كفــاءة 

العملــة  اســتقرار  فــي  المؤسســة  بــه  تقــوم  الــذي  الــدور 

وإدارة الســيولة وإدارة احتياطيــات الدولــة، والمحــور الثانــي: 

التأميــن،  وشــركات  )المصــارف،  ناجحــة  ماليــة  مؤسســات 

مدفوعــات  نظــم  الثالــث:  والمحــور  التمويــل(،  وشــركات 

ماليــة متطــورة وآمنــة، والمحــور الرابــع: نظــام معلوماتــي 

ائتمانــي ومالــي ســليم يوفــر المعلومــات الموثوقــة التــي 

تســاعد علــى اتخــاذ القــرارات التمويليــة الصحيحــة. وتســعى 

المؤسســة إلــى تفعيــل هــذه المحــاور علــى نحو يتناســب مع 

ــات النشــاط االقتصــادي، ويكفــل تحقيــق االســتقرار  متطلب

النقــدي والمالــي المنشــود الــذي يســاهم فــي بنــاء اقتصــاٍد 

والتطلعــات  الــرؤى  تحقيــق  فــي  ُيســهم  واعــد  وطنــّي 

الوطنيــة.

1- رؤية المملكة 2030 
تســتمر المؤسســة فــي تحقيــق األدوار المنوطــة بهــا بمــا 

ينســجم مــع متطلبــات التنميــة وحاجــة االقتصــاد، وذلــك 

مــن خــال عملهــا علــى المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي 

االقتصــادي  النمــو  دعــم  فــي  والمســاهمة  والمالــي 

المســتمر  بالتنســيق  المؤسســة  تقــوم  حيــث  المســتدام، 

مــع الجهــات ذات العاقــة بتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 

والبرامــج التابعــة لهــا، وذلــك لبحــث ســبل التعــاون وتذليــل 

العقبــات المرتبطــة بمهــام المؤسســة وأعمالهــا، وبمــا ال 

يتعــارض مــع متطلبــات االســتقرار النقــدي والمالــي.

األهــداف  مــن  العديــد   2030 المملكــة  رؤيــة  وتضمنــت 

مــن  الكثيــر  عليهــا  ُبنــي  التــي  والتنمويــة  االقتصاديــة 

المبــادرات والمشــاريع، ومــن أبــرز تلــك األهــداف رفــع ترتيــب 
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اقتصــاد المملكــة عالمّيــًا ليصبــح مــن ضمــن أكبــر 15 اقتصادًا 

عــام  بحلــول  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  حجــم  حيــث  مــن 

2030م، وذلــك مــن خــال رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 40 فــي المئــة ليصــل إلــى 

65 فــي المئــة فــي عــام 2030م، ورفــع نســبة الصــادرات 

غيــر النفطيــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي مــن 

16 فــي المئــة إلــى 50 فــي المئــة، وكذلــك رفــع مســاهمة 

الناتــج  إجمالــي  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت 

المحلــي اإلجمالــي مــن 20 فــي المئــة إلــى 35 فــي المئــة. 

فــي  المجتمعيــة  المشــاركة  كذلــك  الرؤيــة  أهــداف  ومــن 

تحقيــق األهــداف والــرؤى الوطنيــة ومــن ذلــك زيــادة نســبة 

مدخــرات اأُلَســر مــن إجمالــي دخلهــا مــن 6 فــي المئــة إلــى 

10 فــي المئــة بحلــول عــام 2030م. 

 

1-1: دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
إحــدى  والمتوســطة  الصغيــرة  بالمنشــآت  االهتمــام  ُيعــدُّ 

الركائــز المهمــة فــي تحقيــق الرؤيــة وأهدافهــا، لمــا لهــذه 

الفــرص  مــن  عــدد  خلــق  فــي  مأمــول  دور  مــن  المنشــآت 

التكاملــي مــع األنشــطة االقتصاديــة  الوظيفيــة، ودورهــا 

المختلفــة، إضافــة إلــى دورهــا فــي تعزيــز الصــادرات الوطنيــة، 

وأثــر ذلــك فــي تفعيــل قنــوات ادخاريــة واســتثمارية جديــدة 

داخــل منظومــة االقتصــاد. لذلــك، تســعى المؤسســة إلــى 

تفعيــل دورهــا مــن خــال إتاحــة عــدد مــن الحلــول التمويليــة 

المخاطــر  درجــة  مراعيــة  المتعــددة  التمويــل  قنــوات  عبــر 

المحتملــة وحجــم اآلثــار المتعلقــة بســامة النظــام المالــي، 

وإعــداد الدراســات الازمــة فــي هــذا الصــدد، وبحــث ســبل 

التعــاون مــع األطــراف ذات العاقــة، حيــث إن للمؤسســة 

تمثيــًا فــي مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة 

والمتوســطة التــي تــم إنشــاؤها فــي 13 محــرم 1437هـــ 

الموافــق 26 أكتوبــر 2015م لُتعنــى بدعــم ورعايــة وتنميــة 

هــذه المنشــآت وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة، وذلــك 

المحلــي  الناتــج  فــي  مســاهمتها  وزيــادة  إنتاجيتهــا  لرفــع 

اإلجمالــي وزيــادة الطاقــة االســتيعابية لاقتصــاد الوطنــي. 

1-2: نظام التمويل العقاري 
تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج اإلســكان الــذي 

يســتهدف رفــع نســبة تملــك اأُلَســر الســعودية للمســاكن 

إلــى 60 فــي المئــة بحلــول عــام 2020م و 70 فــي المئــة 

بحلــول عــام 2030م، وبعــد تأكــد المؤسســة من تطور البيئة 

النظاميــة والرقابيــة المصاحبــة للتمويــل العقــاري بمــا ُيعــزز 

مســتويات الحمايــة مــن المخاطــر المصاحبــة لهــذا النــوع مــن 

التمويــل وبمــا يحافــظ علــى حقــوق جميــع األطــراف ذات 

العاقــة ويرفــع ثقــة المتعامليــن؛ فقــد قــررت المؤسســة 

فــي هــذا الصــدد زيــادة الحــد األقصــى لنســبة مبلــغ التمويــل 

إلــى قيمــة المســكن الــواردة فــي المــادة )الثانيــة عشــرة( 

مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري مــن 85 

فــي المئــة إلــى 90 فــي المئــة مــن قيمــة المســكن األول 

 70 النســبة  تتجــاوز  وأال  المواطنيــن،  علــى  ذلــك  وينحصــر 

فــي المئــة مــن قيمــة المســكن الثانــي. وهــذه الخطــوة مــن 

شــأنها أن تدعــم نمــو قطــاع التمويــل العقــاري، وتســاهم 

فــي التكامــل مــع األهــداف الوطنيــة لإلســكان، وبمــا ال ُيخــلُّ 

بمتطلبــات ســامة القطــاع المصرفــي أو االســتقرار المالــي. 

 

1-3: المصرفية اإلسالمية 
هنــاك توجــه ملمــوس بعــد األزمــة الماليــة العالميــة نحــو 

تقديــم الخدمــات الماليــة اإلســامية مــن خال المؤسســات 

ــاًء علــى بيانــات مجلــس الخدمــات  الماليــة حــول العالــم، وبن

الماليــة اإلســامية لعــام 2018م، فقــد بلــغ حجــم األصــول 

اإلســامية حــول العالــم مــا قيمتــه 2.2 تريليــون دوالر، وبلــغ 

التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اإلســامية  األصــول  إجمالــي 

الخليجــي مــا قيمتــه 927.1 مليــار دوالر أي مــا يشــكل 42.3 

فــي المئــة مــن إجمالــي األصــول اإلســامية حــول العالــم. 

فيمــا تشــكل األصــول اإلســامية المصرفيــة فــي المملكــة 

مــا نســبته 20.2 فــي المئــة مــن إجمالــي األصــول المصرفيــة 

اإلســامية حــول العالــم. لذلــك، اتخــذت المؤسســة العديــد 

مــن اإلجــراءات فــي هــذا الســياق، حيــث أنشــأت المؤسســة 

هــذا  بدراســة  ُتعنــى  اإلســامية  بالماليــة  خاصــة  شــعبة 

القطــاع، وتبحــث الفــرص المتاحــة، وتوفــر ســبل مواجهــة 

إلــى  إضافــًة  وســامتها،  نموهــا  تعيــق  التــي  التحديــات 

والمســاهمة  الازمــة،  والسياســات  االقتراحــات  تقديــم 

فــي تأهيــل وإعــداد الكــوادر البشــرية بغــرض رفــع كفــاءة 

هــذا القطــاع، وتعزيــز وتعميــق النظــام المصرفــي بشــكل 

عضويــة  إلــى  المؤسســة  انضمــام  بالذكــر  وجديــر  عــام. 

الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة 
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2017م. )أيوفــي( فــي عــام  اإلســامية 

1-4: برنامج تطوير القطاع المالي 
تعمل المؤسســة بالشــراكة مع كل من وزارة المالية وهيئة 

الســوق الماليــة فــي تنفيــذ مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع 

المالــي الــذي ُأطِلــق مــن ِقبــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة 

أبريــل   24 الموافــق  1438هـــ  رجــب   21 بتاريــخ  والتنميــة 

2017م. ويهــدف البرنامــج إلــى بنــاء قطــاع مالــي متطــور 

ومتنــوع وفاعــل لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتحفيــز 

االدخــار والتمويــل واالســتثمار، مــن خــال تطويــر مؤسســات 

ــر الســوق الماليــة  القطــاع المالــي وتعميــق عملهــا، وتطوي

المالــي  التخطيــط  لتكــون ســوقًا ماليــة متقدمــة، وتعزيــز 

لــدى كافــة شــرائح المجتمــع. وقــد ســاهمت المؤسســة 

فــي وضــع العديــد مــن المبــادرات المعنيــة بتطويــر القطــاع 

المالــي خصوصــًا مــا يتعلــق بالقطــاع المصرفــي والتأميــن 

والتمويــل وأنظمــة المدفوعــات وحمايــة العمــاء وتحفيــز 

االدخــار، وتســاهم حاليــًا فــي تنفيــذ تلــك المبــادرات التــي مــن 

شــأنها تمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم نمــو القطــاع 

الخــاص، وتطويــر ســوق ماليــة متقدمــة، وتعزيــز التخطيــط 

المالــي.  

الماليــة »فنتــك  التقنيــة  1-5: مبــادرة قطــاع 
الســعودية« 

انســجامًا مــع رؤيــة المملكــة 2030 فــي دعــم ريــادة األعمــال 

وتعزيــز تقنيــة الخدمــات الماليــة مــن خــال برنامــج تطويــر 

المؤسســة  أطلقــت  أهدافــه،  وتحقيــق  المالــي  القطــاع 

مبــادرة »فنتــك الســعودية« بهــدف دعــم منظومــة التقنيــة 

الماليــة للنهــوض بالمملكــة لتصبــح مركــزًا للتقنيــات الماليــة 

المصــارف  يحتضــن منظومــة مزدهــرة ومســؤولة تشــمل 

والمســتثمرين والشــركات والجامعــات ومؤسســات الدولــة، 

وزيــادة  المالــي  الشــمول  وتعزيــز  دعــم  فــي  يســهم  بمــا 

التعامــات الماليــة الرقميــة، باإلضافــة إلــى النهــوض بقطــاع 

المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، وتنويع االقتصاد المحلي، 

وإيجــاد فــرص العمــل، وتهــدف المبــادرة إلــى تحقيــق عــدد 

مــن األهــداف تتلخــص فــي إطــاق النســخة األولــى مــن 

منظومــة التقنيــات الماليــة فــي المملكــة، وتثقيــف األفــراد 

وحثهــم لتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم فــي مجــال التقنيــات 

التقنيــات  وشــركات  المحليــة  المصــارف  ودعــم  الماليــة، 

الماليــة العالميــة والشــركاء إلقامــة فعاليــات متنوعــة فــي 

مجــال التقنيــات الماليــة داخــل المملكــة. وعلــى الرغــم مــن 

الماليــة وقنواتهــا  التقنيــات  أدوات منتجــات  بعــض  توافــر 

مــن أجهــزة الصــرف اآللــي، وبطاقــات االئتمــان، والخدمــات 

المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف الجــوال، إال أن هنــاك 

نمــّوًا ملموســًا فــي اســتخدام البيانــات الكبيــرة والهواتــف 

الذكيــة، ورغبــة متزايــدة لــدى المســتهلكين فــي الحصــول 

إضافــة  تطلعاتهــم.  مــع  تتناســب  ماليــة  خدمــات  علــى 

إلــى ذلــك، ظهــرت اتجاهــات تقنيــة جديــدة، مثــل: الــذكاء 

االصطناعــي والبلــوك تشــين )Blockchain(، ممــا ســيؤدي 

إلــى تحــول مهــم فــي تقديــم الخدمــات الماليــة يتماشــى 

مــع مــا تشــهده المملكــة مــن تطــورات هيكليــة فــي المجــال 

االقتصــادي والمالــي. وتســعى المؤسســة أيضــًا إلــى البنــاء 

الماليــة  الخدمــات  قطــاع  حققهــا  التــي  النجاحــات  علــى 

ــة الماليــة وتطورهــا، والتحــول  ــادة نمــو التقني بالمملكــة لزي

إلــى وجهــة لابتــكار، وتأســيس فهــم شــامل للتقنيــة الماليــة 

ــًا، باإلضافــة إلــى تمكيــن المســتثمرين داخــل المملكــة  محلّي

المتخصصــة فــي  الشــركات  فــي  وخارجهــا مــن االســتثمار 

هــذا المجــال، واإلســهام فــي إيجــاد فــرص العمــل. 

مــن  عــددًا  2018م  خــال  الســعودية  فنتــك  وأطلقــت 

المحتــوى  تطويــر  علــى  وعملــت  التوعويــة،  الفعاليــات 

المحلــي عــن التقنيــة الماليــة، إلــى جانــب تأســيس شــراكات 

وخاصــة.  وأكاديميــة  حكوميــة  جهــة   40 مــن  أكثــر  مــع 

»جولــة  بتنفيــذ  2018م  عــام  الســعودية  فنتــك  وختمــت 

فنتــك 18« التــي تضمنــت 21 فعاليــة فــي التقنيــة الماليــة 

خــال أســبوعين فــي ســبع مــدن مختلفــة وبمشــاركة 18 

مشــارك.    1400 وحضــور  جهــة 

  

)Sandbox( 1-6: البيئة التجريبية
 )Sandbox( تشــريعية  تجريبيــة  بيئــة  المؤسســة  صممــت 

تهــدف إلــى فهــم أثــر التقنيات الجديدة في ســوق الخدمات 

الماليــة فــي المملكــة وتقييــم ذلــك األثــر، والمســاعدة علــى 

تحويــل تلــك الســوق إلــى مركــز مالــي يتســم بالــذكاء التقنــي، 

والعالميــة  المحليــة  للشــركات  التجريبيــة  البيئــة  وتســمح 

التــي ترغــب فــي اختبــار الحلــول الرقميــة الجديــدة بالدخــول 
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فــي بيئــة فعليــة بغيــة إطــاق هــذه الحلــول فــي المملكــة 

مســتقبًا. وتأتــي هــذه الخطــوة لتحقيــق عــدد مــن األهداف 

اإلســتراتيجية التــي تنبثــق مــن رؤيــة المملكــة 2030 مــن 

بأنشــطة االســتثمار،  النمــو االقتصــادي، والنهــوض  تعزيــز 

والتحــول نحــو مجتمــع غيــر نقــدي، وتعزيــز مبــدأ الشــمول 

ــة التشــريعية  ــة المؤسســة التجريبي ــي. كمــا تهــدف بيئ المال

إلــى اســتقطاب المؤسســات الماليــة والشــركات المحليــة 

التــي  الماليــة  التقنيــة  فــي مجــال  المتخصصــة  والعالميــة 

الجديــدة  أو  الحاليــة  التقنيــة  مــن  االســتفادة  إلــى  تتطلــع 

لتقديــم منتجــات أو خدمــات ماليــة مبتكــرة إلــى األســواق 

والعالميــة،  الســعودية  الناشــئة  الشــركات  مثــل  المحليــة، 

الماليــة  الخدمــات  وشــركات  الماليــة،  التقنيــة  وشــركات 

القائمــة، وشــركات الخدمــات المهنيــة الشــريكة مــع هــذه 

الشــركات أو التــي تقــدم الدعــم لهــا، إذ إنــه مــن المتوقــع 

أن تعــزز هــذه المبــادرة مبــدأ االبتــكار فــي الخدمــات الماليــة 

المؤسســات  وستســاعد  الرقميــة  المدفوعــات  وخدمــات 

منتجاتهــا  تجربــة  علــى  الماليــة  التقنيــة  وشــركات  الماليــة 

االبتكاريــة بضوابــط مخففــة ممــا ســيعكس أثــرًا إيجابّيــًا علــى 

القطــاع المالــي فــي تحســين وتســهيل إجــراءات التعامــات 

الماليــة وخفــض التكاليــف. 

ومــن ضمــن الخدمــات والمنتجــات التــي تتــم تجربتهــا حالّيــًا 

فــي البيئــة التجريبيــة للمؤسســة خدمــة الَمحافــظ اإللكترونيــة 

 QR( والتحويــل بينهــا، والشــراء عبــر رمــز االســتجابة الســريعة

Code(، وكذلــك التحويــل الدولــي المباشــر عــن طريق شــركات 

عــة التــي تشــمل  التقنيــة الماليــة، إضافــة إلــى الخدمــات المجمَّ

ــر ســداد، وخدمتــي  خدمــة أجهــزة نقــاط البيــع، وخدمــة فواتي

حســاب ســداد ومــدى أونايــن للشــراء عبــر اإلنترنــت. وقــد ُمنح 

التصريــح ألحــد عشــر مصرفــًا محلّيــًا ودولّيــًا للعمــل فــي البيئــة 

التجريبيــة وذلــك لفتــح الحســابات وتحديثهــا دون الحاجــة إلــى 

زيارة العماء للفروع، وكذلك التصريح لـــسبع شركات لتقديم 

ــة. وتعمــل  خدمــات متنوعــة فــي مجــال المدفوعــات الرقمي

بيئــة االختبــار والتجربــة علــى تطويــر وتحســين جــودة هــذه 

المنتجــات وخدماتهــا، وتوفيــر الدعــم والمســاندة المطلوبــة 

لتحقيــق أهدافهــا. ولعــل أبــرز مــا يميــز هــذه المرحلــة فــي بيئــة 

االختبــار والتجربــة هــو عــدم اإللــزام الكامــل لهــذه االبتــكارات 

والتقنيــات بالمتطلبــات التنظيميــة والماليــة المعتمــدة.

2- منجزات وتطلعات
ــي 1439هـ/1440هـــ  حققــت المؤسســة خــال العــام المال

)2018م( العديــد مــن المنجــزات التــي أســهمت فــي تعزيــز 

االســتقرار النقــدي والمالــي الــذي انعكــس إيجابــًا على األداء 

المؤسســة سياســة  إذ طبقــت  العــام،  خــال  االقتصــادي 

نقديــة منســجمة مــع التطــورات االقتصاديــة التــي شــهدها 

االقتصــاد الوطنــي، إضافــًة إلــى أداء دور فاعــل فــي الرقابــة 

علــى القطاعــات المالية، واإلشــراف على نظم المدفوعات، 

وإدارة العملــة واالحتياطيــات، وتقديــم الخدمــات المصرفيــة 

الحديثــة والمتطــورة للحكومــة. ولتحقيــق هــذه المنجــزات، 

والتواصــل  الواحــد،  الفريــق  بــروح  العمــل  مــن  البــد  كان 

بفاعليــة مــع أصحــاب المصالــح، وإدراك المخاطــر، والتكيــف 

مــع المتغيــرات، والتقييــم والتطويــر المســتمر لألعمــال. 

 
2-1: اإلستراتيجية العامة للمؤسسة   

المنشــود  والمالــي  النقــدي  االســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن 

القطــاع  خــال  مــن  المســتدام  االقتصــادي  النمــو  ودعــم 

إســتراتيجية،  أهــداف  أربعــة  المؤسســة  حــددت  المالــي، 

اســتقرار  النقــدي، وحمايــة  الحفــاظ علــى االســتقرار  هــي: 

ومتانــة النظــام المالــي، وتوســيع القطــاع المالــي وتعميقــه، 

المملكــة.  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  والمســاهمة 

للدولــة  العــام  التوجــه  مــع  اإلســتراتيجية  هــذه  وتنســجم 

ورؤيــة المملكــة 2030. وقــد شــكلت هــذه اإلســتراتيجية 

للــرؤى  مهّمــًا  إطــارًا  2014م  عــام  فــي  اعُتمــدت  التــي 

مــن  تحقيقهــا  إلــى  المؤسســة  تطمــح  التــي  واألهــداف 

خــال األدوار المنوطــة بهــا. وتلتــزم المؤسســة فــي تحقيــق 

مجمــل هــذه األهــداف بتطبيــق أفضــل الممارســات الدولية، 

والحفــاظ علــى كفــاءة رأس المــال البشــري وتطويــر قدراتــه 

ــات. وقــد حــددت  باســتمرار، واالســتفادة مــن أحــدث التقني

فــي إطــار هــذه اإلســتراتيجية األهــداف التاليــة:

األهــداف 	  مــع  متوافقــة  نقديــة  سياســة  صياغــة 

وتنفيذهــا. الوطنيــة،  االقتصاديــة 

االقتصاديــة 	  واألبحــاث  اإلحصائيــة  التقاريــر  تقديــم 

ونشــرها. المائمــة، 

تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة فــي الــدور الرقابــي علــى 	 

الجهــات التــي تشــرف عليهــا.

التــي 	  الجهــات  فــي  والعمــاء  المســتهلكين  حمايــة 
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المالــي. الشــمول  ودعــم  عليهــا،  تشــرف 

تقديم الخدمات المصرفية للحكومة بفاعلية.	 

توفير نظم مدفوعات مالية شاملة ومبتكرة. 	 

الخارجيــة، 	  الماليــة  األصــول  علــى ســامة  المحافظــة 

وتعزيــز عوائــد االســتثمار علــى المــدى الطويــل، مــع 

المقبولــة.  المخاطــر  الحســبان مســتوى  فــي  األخــذ 

2-2: تطورات األداء الداخلي للمؤسسة
تطــور المؤسســة بصفــة مســتمرة األداء مــن خــال تحســين 

الكفــاءة  مــن  مســتوى  علــى  لتكــون  الداخليــة  العمليــات 

والــدور  المرســومة  اإلســتراتيجيات  يواكــب  والفاعليــة 

المأمــول فــي االقتصــاد، مسترشــدًة بأفضــل الممارســات 

حــول العالــم، ومــن ذلــك:

السياســات 	  وتوصيــات  االقتصــادي  التحليــل  إثــراء 

ديــة. االقتصا

 تحسين وتعزيز اإلطار الرقابي وإدارته.	 

جميــع 	  فــي  بذلــك  وااللتــزام  المخاطــر،  إدارة  ترســيخ 

المزاولــة. النشــاطات 

استقطاب الكفاءات المناسبة والمحافظة عليها.	 

تطوير المهارات والجدارات والفرص الوظيفية.	 

تطبيق أفضل التقنيات التي تلبي احتياجات المؤسسة. 	 

تحمــل 	  وتعزيــز  التمكيــن  خــال  مــن  القــادة  تطويــر 

ت. ليا و لمســؤ ا

الحوكمة بفاعلية لضمان تنفيذ إستراتيجية المؤسسة.	 

2-3: السياسة النقدية 
تــؤدي مؤسســة النقــد دورًا محورّيــًا فــي االقتصــاد الوطنــي، 

إلــى  تهــدف  التــي  النقديــة  سياســتها  خــال  مــن  وذلــك 

المحافظــة علــى اســتقرار قيمــة الريــال الســعودي محلّيــًا 

األســعار  اســتقرار  علــى  المحافظــة  خــال  مــن  وخارجّيــًا 

المحليــة واســتقرار ســعر صــرف الريــال، والمحافظــة علــى 

إلــى  إضافــة  وســامته،  والمالــي  النقــدي  النظــام  متانــة 

اإلدارة الفاعلــة لمســتويات الســيولة. ويمكــن اســتعراض أبرز 

أهــداف السياســة النقديــة للمؤسســة علــى النحــو اآلتــي:

 

2-3-1 استقرار األسعار المحلية 
اتخــذت  المحليــة،  األســعار  اســتقرار  علــى  للمحافظــة 

نمــو  انســجام  لضمــان  الازمــة  اإلجــراءات  المؤسســة 

الســلع  مــن  المعــروض  مــع  المحليــة  النقديــة  الســيولة 

والخدمــات، وتوفــر الســيولة المائمــة للنظــام المصرفــي 

وفــق معاييــر الحصافــة الماليــة لتلبيــة االحتياجــات االئتمانيــة 

ــع قطاعــات االقتصــاد وشــرائح المجتمــع. وتســتخدم  لجمي

المؤسســة حزمة من أدوات السياســة النقدية لتحقيق هذا 

الهــدف، مــن ضمنهــا: إعــادة الشــراء )والشــراء المعاكــس( 

لــألوراق الماليــة الحكوميــة عبــر عمليــات الســوق المفتوحــة، 

وإصــدار أذونــات المؤسســة، والتغييــر فــي نســبة االحتياطــي 

اإللزامــي للمصــارف التجاريــة، وغيرهــا مــن األدوات النقديــة 

المتاحــة لــدى المؤسســة. 

2-3-2 استقرار سعر صرف الريال 
مــن المهــام الرئيســة للسياســة النقديــة المحافظــة علــى 

اســتقرار ســعر صــرف الريــال الســعودي فــي الســوق المحلــي 

واألســواق الخارجيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســعر صــرف 

الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي ظــل مســتقّرًا 

وُيعــّد  1986م.  عــام  منــذ  دوالر  لــكل  ريــال   3.75 عنــد 

الريــال الســعودي مــن أكثــر العمــات اســتقرارًا فــي العالــم، 

وليــس هنــاك أي قيــود مفروضــة علــى الصــرف والتحويــل 

بالعمــات األجنبيــة. وقــد ســاعد هــذا اإلجــراء علــى اســتقرار 

ســعر صــرف الريــال الســعودي، وهــو مــا انعكــس علــى نشــاط 

والتصديــر، وتدفــق  االســتيراد  حيــث  مــن  الخــاص  القطــاع 

رؤوس األمــوال للداخــل والخــارج، ممــا أثــر إيجابــًا فــي نمــو 

مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة عبــر دمــٍج 

أكبــر لاقتصــاد الوطنــي فــي حركــة االقتصــاد العالمــي. 

2-3-3 استقرار النظام النقدي والمالي 
تقــوم المؤسســة بدورهــا الفاعــل تجــاه النظــام المصرفــي 

والمالــي، ويتضمــن دورهــا الرقابــة واإلشــراف علــى جميــع 

وذلــك  والتأمينيــة،  والتمويليــة،  المصرفيــة  المؤسســات 

المحافظــة  وهــو  اإلســتراتيجية  أهدافهــا  أحــد  لتحقيــق 

علــى ســامة ومتانــة النظــام المصرفــي والمالــي، وتحديــد 

وقياســها  وتقويمهــا  المختلفــة  بأشــكالها  المخاطــر 

ــم تشــكيل لجنتيــن  ومعالجتهــا. ولتحقيــق هــذه األهــداف ت

داخليتيــن تحــت مســمى »لجنــة السياســة النقديــة« و»لجنــة 

المالــي«.  االســتقرار 
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2-4: إدارة العملة الوطنية 
 إن مــن المهــام المنوطــة بمؤسســة النقــد إصــدار العملــة 

تلــك  علــى  والحفــاظ  معدنيــة،  أو  ورقيــة  ســواء  الوطنيــة 

مــن  الدولــة  موجــودات  وحفــظ  وقيمتهــا،  اإلصــدارات 

العملــة، وتأميــن االحتياجــات منهــا عبــر فــروع المؤسســة 

العشــرة المنتشــرة فــي جميــع مناطــق المملكــة. وُيراعــى 

الفنيــة  المواصفــات  أحــدث  وســكها  العملــة  طباعــة  فــي 

المتاحــة فــي هــذا المجــال، كذلــك يتم تضميــن العملة أحدث 

وأقــوى العامــات األمنيــة التــي تســهل علــى المتعامليــن 

التعــرف علــى العملــة الســليمة. وتعمــل المؤسســة علــى 

نشــر الوعــي المعرفــي بالعملــة الوطنيــة وعاماتهــا األمنيــة 

عبــر الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا للعامليــن فــي القطــاع 

المصرفــي والمتداوليــن للنقــد. وتتابــع المؤسســة جميــع 

حــاالت تزييــف العملــة، ولديهــا تنســيق مســتمر مــع الجهــات 

ممــا  التزييــف،  لمحــاوالت  التصــدي  ســبيل  فــي  األمنيــة 

ســاهم فــي تدنــي ِنســب تزييــف العملــة الســعودية مقارنــة 

بالــدول األخــرى. 

اســتمرت المؤسســة فــي نشــر الوعــي المعرفــي بالعملــة 

الفنيــة  والخصائــص  األمنيــة  العامــات  وبيــان  الوطنيــة 

التــي تجعــل مــن تزييفهــا أمــرًا صعــب المنــال علــى العابثيــن 

الحمــات  هــذه  مــن  المؤسســة  وتهــدف  والمزيفيــن. 

التوعويــة إلــى الحــد مــن عمليــات تزييــف العملــة، وبالتالــي 

حمايــة االقتصــاد الوطنــي مــن األضــرار التــي قــد تترتــب علــى 

ذلــك، وتشــمل جهــود المؤسســة فــي هــذا الميــدان مــا يلي:

االســتمرار فــي نشــر الوعــي المعرفــي بيــن الجمهــور 	 

وخصائصهــا  األمنيــة،  وعاماتهــا  الوطنيــة،  بالعملــة 

الفنيــة، وذلــك مــن خــال توزيــع كتيبــات إرشــادية توضــح 

منهــا،  التحقــق  وكيفيــة  الظاهــرة  األمنيــة  العامــات 

ونشــر معلومــات علــى موقــع المؤسســة اإللكترونــي، 

حســابات  عبــر  التوعويــة  الرســائل  مــن  العديــد  ونشــر 

ــاج  المؤسســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإنت

أفــام تثقيفيــة، إلــى جانــب عقــد ورش عمــل متخصصــة 

عــن العملــة الورقيــة.

مــن 	  لعــدد  العمــل  وورش  التدريبيــة  الــدورات  إقامــة 

الداخليــة  وزارة  مثــل:  الحكوميــة،  والمصالــح  الجهــات 

وشــركات  التجاريــة  للبنــوك  التابعــة  النقــد  ومراكــز 

الفنيــة،  وخصائصهــا  بالعملــة،  للتعريــف  التجزئــة 

األمنيــة. وعاماتهــا 

المزيــف، وأجهــزة أشــعة 	  النقــد  توزيــع أقــام كشــف 

فــوق البنفســجية )UV Light( علــى الباعــة مــن كبــار 

الشــعبية  األســواق  فــي  المحــات  وأصحــاب  الســن 

اســتعمالها  وســهولة  لســرعة  الموســمية  والمواقــع 

وحاجتهــم إلــى التمييــز بيــن الورقــة الســليمة والورقــة 

النفــوس. خــداع ضعــاف  لتجنيبهــم  المزيفــة 

اســتضافة اجتماعــات اللجنــة الدائمــة لدراســة مصــادر 	 

التزييــف وتقريــر اإلجــراءات الوقائيــة، وتتكــون اللجنــة 

الحكوميــة  الرســمية  الجهــات  يمثلــون  أعضــاء  مــن 

والماليــة،  والخارجيــة  األمنيــة  بالشــؤون  المختصــة 

ــع الموضوعــات المتعلقــة  ــة بدراســة جمي ــم اللجن وتهت

بعمليــات تزييــف العمــات فــي المملكــة ومتابعتهــا 

مــع الجهــات المعنيــة، واقتــراح السياســات واإلجــراءات 

تطبيقهــا،  العاقــة  ذات  الجهــات  لتتولــى  المناســبة 

والدوليــة  اإلقليميــة  المســتجدات  كافــة  ومتابعــة 

واألنشــطة  العمــات  تزييــف  مكافحــة  عمليــات  عــن 

المتعلقــة بهــا، ودراســة مــدى االســتفادة مــن تطبيقهــا 

المملكــة. داخــل 

المشــاركة ضمــن فعاليــات المهرجــان الوطنــي للتــراث 	 

ــة. والثقافــة فــي الجنادري

الذكيــة 	  بالهواتــف  خــاص  تفاعلــي  تطبيــق  إعــداد 

للتعريــف بالعملــة الســعودية والعامــات األمنيــة التــي 

. تحملهــا

2-5: إدارة االحتياطيات األجنبية 
النقــد  احتياطيــات  إدارة  خــال  مــن  المؤسســة  تهــدف 

العوائــد  تعظيــم  بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى  األجنبــي 

إدارة  وتتــم  الســيولة.  بمتطلبــات  واإليفــاء  االســتثمارية 

احتياطيــات النقــد األجنبــي مــن ِقبــل كــوادر وطنيــة خبيــرة 

العلمــي  التأهيــل  ومتخصصــة حاصلــة علــى أعلــى درجــات 

والمهنــي وذلــك وفــق المعاييــر والضوابــط الدوليــة إلدارة 

األصــول األجنبيــة ومــن خــال سياســة اســتثمارية شــاملة 

يتــم مراجعتهــا بشــكل دوري. حيــث يتــم االســتثمار مــن خــال 

َمحافــظ اســتثمارية متينــة ومتنوعــة تــدار بشــكل ديناميكــي 
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لتحقيــق التوزيــع األمثــل لألصــول واالســتفادة مــن الفــرص 

أفضــل  تبنــي  علــى  الحــرص  مــن  وانطاقــًا  االســتثمارية. 

قيــاس  معاييــر  المؤسســة  تطبــق  العالميــة،  الممارســات 

 The Globalبـــ)GIPS( بـــ  والمعروفــة  االســتثماري  األداء 

مــن  الصــادرة   Investment Performance Standards

 .CFA Institute المعتمديــن  المالييــن  المحلليــن  معهــد 

عــاوة علــى ذلــك، تطبــق المؤسســة المســؤولية األخاقية 

فــي ممارســاتها االســتثمارية عبــر حظرهــا االســتثمار فــي 

بعــض النشــاطات، مثــل: المقامــرة، والكحــول، والتبــغ، ولحــم 

واألســلحة. الخنزيــر، 

2-6: اإلشراف والرقابة على القطاع المصرفي 
ُتشــرف المؤسســة علــى عمــل المصــارف وُتجــري الرقابــة 

الماليــة،  وماءتهــا  ســامتها  مــن  التأكــد  بهــدف  عليهــا 

ســبيل  وفــي  الوطنــي.  االقتصــاد  فــي  أدائهــا  وفاعليــة 

ــح  ــق المؤسســة األنظمــة، وتصــدر اللوائ ــك تطب تحقيــق ذل

وتنفــذ  إشــرافية،  زيــارات  وُتجــري  والضوابــط،  والتعليمــات 

برامــج الفحــص الازمــة. وفــي مــا يلــي أبــرز مــا تحقــق خــال 

)2018م(: 1439هـ/1440هـــ  العــام 

2-6-1 التطورات التنظيمية واإلرشادات
المالــي  القطــاع  حمايــة  فــي  المؤسســة  لــدور  تعزيــزًا 

يتــم بشــكل دوري  النمــو االقتصــادي،  واســتقراره ودعــم 

مراجعــة التعليمــات الصــادرة عــن المؤسســة وتحديثهــا متــى 

مــا دعــت الحاجــة بمــا يتــاءم مــع التقــدم الــذي تشــهده 

المملكــة واألنظمــة المرعيــة األخــرى. وأطلقــت المؤسســة 

علــى  حرصــًا  لألفــراد  المســؤول  التمويــل  مبــادئ  مؤخــرًا 

ســامة قطــاع التمويــل وعدالــة التعامــات فيــه وحمايــة 

المصــارف  حصــول  ضــرورة  المؤسســة  وأكــدت  العمــاء. 

التمويــل  وشــركات  التاميــن  وإعــادة  التأميــن  وشــركات 

 Legal( العاملــة بالمملكــة علــى معــرف للكيانــات القانونيــة

التشــغيل  وحــدات  إحــدى  مــن   )Entity Identifier-LEI

المحليــة المعتمــدة مــن الجمعيــة الدوليــة لمعــرف الكيانــات 

القانونيــة اعتبــارًا مــن 1 أغســطس 2018م، لتمكيــن الجهــات 

المحتملــة،  المخاطــر  تقييــم  مــن  واإلشــرافية  الرقابيــة 

والمحافظــة علــى االســتقرار المالــي، ومراقبــة المتعامليــن 

فــي األســواق الماليــة. 

2-6-2 تطورات نشاط الزيارات اإلشرافية 
للمصارف التجارية

قــام ممثلــو المؤسســة فــي عــام 2018م بزيــارات رقابيــة 

دوريــة وإشــرافيه لكافــة المصــارف العاملــة فــي المملكــة. 

وتشــمل هــذه الزيــارات اجتماعــات ثنائيــة بين الفريــق الرقابي 

هــذه  وتتنــاول  العليــا،  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس 

وعملياتــه،  المصــرف،  إســتراتيجيات  الثنائيــة  االجتماعــات 

وحجــم مخاطــره، وطريقــة إدارتــه، وأســاليب الرقابــة الداخلية 

ــه، وتتيــح هــذه االجتماعــات للمؤسســة تحديــث تقييــم  لدي

حجــم المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المصــارف. 

2-6-3 تطورات برامج الفحص الميداني 
الشامل والمتخصص

اســتمرت المؤسســة فــي أداء مهــام الفحــص الميدانــي مــن 

خــال تخطيــط برامــج الفحــص لعام 2018م وتنفيذها، إذ تم 

تنفيــذ عــدد من برامــج الفحص الموضوعي والمتخصص إلى 

جانــب متابعــة الخطــط التصحيحيــة لنتائــج البرامــج المنفــذة 

الموضوعــي  الفحــص  برامــج  المؤسســة  وتنفــذ  ســابقًا. 

باســتخدام األســلوب المبنــي علــى تقييــم المخاطــر الناشــئة 

عــن المواضيــع ذات الصلــة، وتفحص المصارف وفقًا للبرامج 

ــدة بهــدف التأكــد مــن التــزام تلــك المصــارف باألنظمــة  الُمعَّ

والتعليمــات ذات العاقــة ومــدى ســامة إدارة المصــارف 

لتلــك المخاطــر وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة. كذلــك 

خــال  مــن  المتخصــص  الفحــص  برامــج  المؤسســة  تنفــذ 

ــة  ــة فــي أحــد المصــارف العامل ــة معين ــب رقابي فحــص جوان

المعنيــة فــي  بنــاًء علــى توصيــات اإلدارات  المملكــة  فــي 

التصحيحيــة  الخطــط  أيضــًا  المؤسســة  المؤسســة. وتتابــع 

لنتائــج برامــج الفحــص المنفــذة ســابقًا، مثــل: برامــج الفحــص 

زيــارات  خــال  مــن  والمتخصــص،  والموضوعــي  الشــامل 

باإلجــراءات  المصــارف  التــزام  مــن  التأكــد  بهــدف  ميدانيــة 

ــر بهــذا الخصــوص. ــة وإعــداد التقاري التصحيحي

2-6-4 التطورات في مجال معايير بازل 3
اســتمرت جهــود المؤسســة فــي توجيــه المصــارف لالتــزام 

بتطبيــق معاييــر لجنــة بــازل لإلشــراف البنكــي، ومــن ذلــك 

 Internal( وضــع إجــراءات التقييــم الداخليــة لكفاية الســيولة
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التــي   ،)liquidity adequacy assessment process

دخلــت حيــز التنفيــذ فــي ينايــر 2018م. وتهــدف المؤسســة 

إلــى مواكبــة تعليمــات بــازل 3 التــي تؤكــد ضــرورة قيــاس 

أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  ومراقبتهــا.  الســيولة  مخاطــر 

المصــارف قــد طبقــت هــذه المعاييــر بشــكل اســتباقي منــذ 

وتحــدد  ذلــك  المؤسســة  تتابــع  لــذا  2016م،  عــام  بدايــة 

أي فجــوات فــي التطبيــق لتتــم معالجتهــا وااللتــزام بــأي 

تعليمــات  المؤسســة  حدثــت  كمــا  عليهــا.  تطــرأ  تحديثــات 

وتعليمــات   )NSFR( المســتقر  التمويــل  صافــي  نســبة 

مــع  لتتوافــق   ،)Large Exposures( الكبيــرة  التعرضــات 

الدوليــة. الممارســات  أفضــل 

2-6-5 التنسيق مع الجهات اإلشرافية األخرى 
في المملكة

تســاهم المؤسســة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات فــي 

المملكــة؛ فــي بعــض البرامــج والمبــادرات التــي تصــب فــي 

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، ومنهــا التنســيق المســتمر 

تنســق  كذلــك  المالــي.  القطــاع  تطويــر  برنامــج  لمبــادرات 

المؤسســة مــع الجهــات ذات العاقــة فــي المملكة لتمكين 

ــأي  ــزام ب المؤسســات الماليــة التــي تشــرف عليهــا مــن االلت

متطلبــات وتعليمــات تصدرهــا تلــك الجهــات. وفــي مــا يخــص 

للمؤسســة  الخارجيــة،  اإلشــرافية  الجهــات  مــع  التعــاون 

تعــاون إشــرافي مــع عــدة مصــارف مركزيــة، ويعــود ذلــك 

المملكــة،  فــي  أجنبيــة  لمصــارف  فــروع  عــدة  انتشــار  إلــى 

وانتشــار فــروع وشــركات تابعــة للمصــارف الســعودية فــي 

الخــارج. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســة عضــو فــي جهــات 

رقابيــة تشــكل نــواة للتعــاون الرقابــي وتبــادل المعلومــات 

والخبــرات.

2-6-6 تطورات مراجعة وحدات مراقبة 
االلتزام في المصارف

جهــودًا  المصرفــي  القطــاع  فــي  االلتــزام  إدارات  بذلــت 

ــرات وتطبيقــًا  ملموســة خــال عــام 2018م اســتجابًة للتغي

لألنظمــة والتعليمــات الجديــدة، وخصوصــًا التغيــرات فــي 

نــوع البيانــات والمعلومــات التــي تتــم عبــر األنظمــة الحديثــة، 

وفــي مــا يلــي أبــرز جهــود إدارات االلتــزام: 

تطويــر 	  علــى  المصــارف  فــي  االلتــزام  إدارات  عملــت 

القطاعــات  مختلــف  عمــل  ُاطــر  لمراقبــة  آلياتهــا 

واإلدارات فــي المصــارف، وباألخــص فــي مــا يتعلــق 

اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة  بجانبــي 

ومكافحــة الرشــوة والفســاد بمــا يســاهم فــي الحــد مــن 

والتعليمــات. األنظمــة  خــرق  إمكانيــة 

إدارة 	  جــودة  المصــارف  فــي  االلتــزام  إدارات  عــززت 

مخاطــر عــدم االلتــزام، بمــا يتواكــب مــع التزايــد فــي تلك 

المخاطــر المرتبطــة بالتوســع المســتمر فــي أعمالهــا. 

وأولــت هــذه اإلدارات أهميــة إضافيــة لبعــض محــددات 

المهنــي،  بالســلوك  المرتبطــة  االلتــزام  عــدم  مخاطــر 

للمصــرف،  لعمــاء  االعتبارييــن  التجارييــن  والعمــاء 

الرقمــي. والتطــور 

أســلوب 	  المصرفــي  بالقطــاع  االلتــزام  إدارات  طــورت 

لمعاييــر  وفقــًا  والكامنــة  المحتملــة  المخاطــر  تقييــم 

المعاييــر  هــذه  خــال  المالــي، ومــن  للقطــاع  شــاملة 

أو  للمنتــج  ودراســًة  تحليــًا  االلتــزام  إدارات  ُتجــري 

الخدمــة، وتقيــم درجــة المخاطــر الكامنــة فيــه، وتتحــدد 

علــى  ســواء  اتخاذهــا  الواجــب  الرقابيــة  الضوابــط 

فــإن  كذلــك  بهــا،  الخاصــة  اإلجــراءات  أو  السياســات 

ــزام مســتمر مــن خــال تقييــم هــذه الضوابــط  دور االلت

الرقابيــة وفحصهــا والتحقــق مــن مــدى كفاءتهــا بشــكل 

ومســتمر. دوري 

واكبــت إدارات االلتــزام فــي القطــاع المصرفــي التطــور 	 

الحديثــة  اإللكترونيــة  األنظمــة  اعتمــدت  إذ  التقنــي، 

فــي مراقبــة ورصــد أي خروقــات للقواعــد والتعليمــات 

أي  رصــد  علــى  قدرتهــا  عــززت  وبالتالــي  المختلفــة؛ 

مشــبوهة. ماليــة  تعامــات 

عززت إدارات االلتزام في المصارف هياكلها التنظيمية 	 

لمواكبــة التنــوع فــي أوجــه نشــاط االلتــزام فــي القطــاع 

وحــدات  وتطويــر  اســتحداث  خــال  مــن  المصرفــي، 

إداريــة مختصــة للقيــام بمهــام مراقبــة االلتــزام بشــكل 

فعــال وشــامل لجميــع األنشــطة، وتعزيــز اســتقاليتها 

العمليــة بمــا يضمــن عــدم حصــول تضــارب فــي المصالــح 

مــع اإلدارات التشــغيلية األخــرى.

عملــت إدارات االلتــزام علــى اســتخدام أحــدث األنظمــة 	 

فــي أعمالهــا، ومــن ذلــك اســتخدام األنظمــة اآلليــة، 

مهــام  إلدارة  موحــد  آلــي  نظــام  تطبيــق  تــم  حيــث 
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ــزام، ويوفــر هــذا النظــام إطــار عمــل مشــترك بيــن  االلت

نهجــًا  ويقــدم  المختلفــة،  المصــرف  أعمــال  وحــدات 

متكامــًا إلدارة جوانــب االلتــزام المتعــددة مــن رقابــة 

للمخاطــر وقيــاس لمــدى تطبيــق متطلبــات االلتــزام.

تواصلــت جهــود إدارات االلتــزام فــي مختلــف المصــارف 	 

بيــن موظفــي المصــرف  فــي ترســيخ ثقافــة االلتــزام 

الهــدف  تحقيــق  أجــل  مــن  المســتويات،  كافــة  علــى 

للموظــف،  اليومــي  الســلوك  تأصيــل  مــن  المنشــود 

وذلــك مــن خــال التنســيق والتواصــل المســتمر بيــن 

إدارات االلتــزام وكافــة اإلدارات فــي المصــرف. وقــد 

تدريبيــة  برامــج  تطويــر  علــى  االلتــزام  إدارات  عملــت 

وتثقيفيــة عــن سياســات االلتــزام ومســؤولية التقيــد 

تنفيذهــا. عمليــة  وتولــت  التنظيميــة،  بالمتطلبــات 

واصلــت إدارات االلتــزام جهودهــا المبذولــة فــي مجــال 	 

تطويــر العنصــر البشــري، وحرصــت أيضــًا على اســتقطاب 

استشــعارًا  العاليــة،  والمهــارة  بالكفــاءة  تمتــاز  كــوادر 

منهــا بأهميــة ذلــك فــي تحقيــق أهــداف االلتــزام.

المراجعــة، 	  عمليــات  تنفيــذ  االلتــزام  إدارات  واصلــت 

فــي  االلتــزام  بموضــوع  بالغــًا  اهتمامــًا  وأظهــرت 

االلتــزام  وحــدات  ونفــذت  والخدمــات.  األنشــطة 

زيــارات فحــص ميدانيــة لمختلــف قطاعــات العمــل فــي 

المصــارف التابعــة لهــا للكشــف عــن أي تجــاوزات قــد 

ورصدهــا،  االلتــزام،  عــدم  مخاطــر  ارتفــاع  منهــا  ينتــج 

لجتهــا. ومعا

عملــت إدارات االلتــزام مــع بعضهــا بعضــًا لتعزيــز االلتزام 	 

على مســتوى القطــاع المصرفي.

2-6-7 إجراءات الرقابة االحترازية الكلية في 
المملكة 

اإلشــرافية  اإلجــراءات  مــن  العديــد  المؤسســة  اعتمــدت 

واالحترازيــة الكليــة بهــدف إدارة المخاطــر ورفــع نســبة كفاية 

لهــذه  وتحقيقــًا  بــازل.  لجنــة  لتوصيــات  وفقــًا  المــال  رأس 

الغايــة، طبقــت المؤسســة عــددًا مــن السياســات االحترازيــة 

الكليــة، حيــث تشــمل أدوات االحتــراز الكلــي المتبعــة حالّيــًا 

مــا يلــي: 

إلــزام المصــارف باعتمــاد المعالجــة الرقابيــة المرحليــة 	 

للمخصصــات المحاســبية والمعاييــر الخاصــة بالترتيبــات 

االنتقاليــة مــن أجــل تطبيــق المعيــار الدولــي التاســع 

»األدوات  يخــص  الــذي  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 

الماليــة« الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 1 ينايــر 2018م. 

إضافــًة إلــى ذلــك، تــم التخطيــط لتحديــث قواعــد وضــع 

المخصصــات التنظيميــة وإصدارهــا فــي عــام 2019م 

وفقــاً للمعيــار الدولــي التاســع إلعــداد التقاريــر الماليــة.

يجــب أال تتجــاوز ودائــع المصــرف 15 ضعــف رأس المــال 	 

زائــدًا االحتياطيات. 

المتطلــب االحتياطــي ونســبته 7 فــي المئــة للودائــع 	 

تحــت الطلــب و4 فــي المئــة للودائــع الزمنيــة، وعلــى 

المصــارف اعتبــارًا مــن شــهر ينايــر 2019م حســاب هــذا 

المتطلــب بنــاًء علــى متوســط أرصــدة الودائــع اليوميــة 

ــة الشــهر. بنهاي

يجــب أال تتجــاوز نســبة القــروض إلــى الودائــع 90 فــي 	 

ــة. المئ

يجــب أال تقــل نســبة احتياطيــات الســيولة عــن 20 فــي 	 

ــع، وقــد قدمــت المؤسســة توضيحــًا  ــة مــن الودائ المئ

االحتياطيــات  إدراج  علــى  ينــص  2019م  ينايــر  فــي 

النظاميــة فــي تعريــف األصــول الســائلة عنــد حســاب 

هــذه النســبة.

تــم رفــع الحــد األقصــى لنســبة التمويــل العقــاري فــي 	 

ــة مــن قيمــة المســكن  ــى 90 فــي المئ عــام 2018م إل

التمويــل  مقدمــي  لجميــع  وذلــك  للمواطنيــن،  األول 

أال  ويجــب  التمويــل(،  وشــركات  )المصــارف  العقــاري 

المســكن  قيمــة  مــن  المئــة  فــي   70 النســبة  تتجــاوز 

الثانــي.

خفــض األصــول المرجحــة المخاطــر لقــروض العقــارات 	 

الســكنية مــن 75 فــي المئــة فــي عــام 2017م إلــى 50 

فــي المئــة فــي عــام 2018م.

المئــة 	  فــي   15 الكبيــرة  التعرضــات  تتجــاوز  أال  يجــب 

بحلــول عــام 2019م، وأال يتجــاوز إجمالــي التعرضــات 

المــال  رأس  قاعــدة  أضعــاف  للمصــرف ســتة  الكبيــرة 

المؤهــل.

المضــاد 	  التنظيمــي  المــال  رأس  احتياطــي  متطلــب 

حســب  ويتغيــر  المئــة،  فــي  صفــر  الدوريــة:  للتقلبــات 

والماليــة. االقتصاديــة  الــدورة 

تحديــد المصــارف ذات األهميــة للنظــام المالــي، ووضع 	 
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متطلــب رأســمال تنظيمــي إضافــي لهــا تتــراوح نســبته 

بيــن 0.5 فــي المئــة و1.0 فــي المئــة، وذلــك حســب 

مســتوى األهميــة للنظــام المالــي لــكل مصــرف مــن 

هــذه المصــارف.

المســئول 	  التمويــل  عــن  جديــد  تعميــم  إصــدار  تــم 

ليشــمل جميــع أنــواع القــروض باإلضافــة إلــى القــروض 

االســتهاكية، وتــم تطبيقــه فــي يونيــة 2018م، وقــد 

تــم فــي هــذا التعميــم تحديــد نســبة الديــن إلــى الدخــل 

حســب مســتوى الدخــل.

2-7: اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين 
2-7-1 التطورات التنظيمية واإلرشادات

تســعى المؤسســة ضمــن دورهــا اإلشــرافي والرقابــي علــى 

قطــاع التأميــن؛ إلــى عمــل كل مــا مــن شــأنه تعزيــز نمــو هــذا 

القطــاع واســتقراره، وتفــادي المخاطــر التــي قــد يتعــرض 

لهــا. وتنشــر المؤسســة علــى موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت 

األنظمــة واللوائــح والتعليمــات المتعلقــة بالقطــاع، إضافــة 

والشــركات  التأميــن  بســوق  المرتبطــة  المعلومــات  إلــى 

المرخــص لهــا العمــل فــي هــذا القطــاع. وإضافــًة إلــى اللوائــح 

واألنظمــة فــي األعــوام الســابقة، فقــد أصــدرت المؤسســة 

خــال عــام 2018م عــددًا مــن اللوائــح التــي مــن ضمنهــا مــا 

يلــي:

اســتحداث آليــة لإلشــراف المســتمر علــى القطــاع، وذلــك 	 

باالنتقــال مــن الطريقــة التقليديــة لإلشــراف إلــى اإلطــار 

اإلشــرافي المبنــي علــى تقييــم المخاطــر.

البــدء بمشــروع تعديــل بعــض مــواد نظــام مراقبة شــركات 	 

التأمين التعاوني.

البــدء بمشــروع تعديــل الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة 	 

شــركات التأميــن.

إصــدار قواعــد للترخيــص والرقابــة لفــروع شــركات التأميــن 	 

وإعــادة التأميــن األجنبيــة فــي المملكــة.

وضــع ضوابــط للتأميــن الشــامل علــى المركبــات المؤجــرة 	 

تمويلّيــًا لألفــراد.

تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات.	 

إصــدار التعليمــات الازمــة التــي تضمــن التطبيــق الســليم 	 

ل للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17(  لخطــة التحــوُّ

.)IFRS17(

إضافــة إلــى مــا ســبق، تبنــت المؤسســة خــال عــام 2018م 

عــددًا مــن المبــادرات التــي تهــدف إلى تطويــر صناعة التأمين 

االجتماعيــة  الجوانــب  ذلــك  فــي  مراعيــًة  المملكــة،  فــي 

واالقتصاديــة، حيــث أنجــزت العديــد مــن المبــادرات، ومنهــا 

علــى ســبيل المثــال:

ــر أضــرار الحــوادث وفــق آليــة موحــدة 	  ــر آليــة تقدي تطوي

معانــاة  وتخفيــف  الحقــوق،  حفــظ  فــي  يســهم  بمــا 

العمــاء.

إصــدار تعميــم يتعلــق بخصــم عــدم وجــود المطالبــات، 	 

وخصــم الــوالء المتعلــق بنشــاط تأميــن المركبــات.

تشجيع القطاع على التحول الرقمي.	 

تبنــي المؤسســة للبرنامــج التحضيــري لصناعــة التأميــن 	 

قطــاع  فــي  للعمــل  والخريجــات  الخريجيــن  لتأهيــل 

عاليــة. بكفــاءة  التأميــن 

توطيــن إدارات تســوية المطالبــات للمركبــات، وخدمــة 	 

العمــاء، وكافــة مبيعــات المنتجــات لألفــراد.

التعــاون مــع جهــات عالميــة متخصصــة فــي التأميــن؛ 	 

لتقديــم تدريــب علــى رأس العمــل لمنســوبي القطــاع.

)دبلــوم 	  ونصــف  ســنتين  لمــدة  دراســية  منــح  تقديــم 

الشــهادة  علــى  للحصــول  التأميــن(؛  فــي  متقــدم 

.)ACII( المهنيــة 

2-7-2 الزيارات اإلشرافية 
اإلشــرافية  الزيــارات  مــن  بعــدد  المؤسســة  قامــت 

ــارات اإلشــرافية علــى شــركات  ــغ عــدد الزي والتفتيشــية، وبل

تقيــس  زيــارة،   24 حوالــي  2018م  عــام  خــال  التأميــن 

إعــادة  و  التأميــن  شــركات  أداء  خالهــا  مــن  المؤسســة 

التأميــن بشــكل عــام ولفتـــرة محــددة، إضافــة إلــى القيــام 

بزيــارات وحمــات تفتيشــية تجــاوزت 100 زيــارة خــال عــام  

قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  لجميــع  وذلــك  2018م، 

يبـــرز  حيــث  المنوعــة،  التفتيشــية  البرامــج  ضمــن  التأميــن 

ــح الســوق لشــركات المهــن الحــرة )ذات الصلــة  برنامــج مسـ

بقطــاع التأميــن( الــذي يهــدف إلــى عــدم وجــود ممارســات 

غيــر مهنيــة، أو غيــر مرخصــة فــي مــا يخــص نشــاطاتها، أو 

توقــف بعضهــا عــن ممارســة النشــاط. وبنــاًء علــى مــا ســبق، 

اتخــذت المؤسســة عــددًا مــن اإلجــراءات النظاميــة فــي حــق 

الشــركات المخالفــة وغيــر الملتزمــة حمايــًة للمؤمــن لهــم 
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والمســتثمرين، ولتوطيــد اســتقرار ســوق التأميــن، إذ بلغــت 

الحــرة  المهــن  إجــراًء، تمثــل شــركات   153 تلــك اإلجــراءات 

النســبة األعلــى منهــا بنســبة تصــل إلــى 71 فــي المئــة، فيمــا 

تمثــل اإلجــراءات المتخــذة علــى شــركات التأميــن وإعــادة 

التأميــن مــا نســبته 29 فــي المئــة.

ــر  ــاع معايي وعملــت المؤسســة علــى تدريــب موظفيهــا التب

لحضــور  المشــرفين  وتشــجيع  والرقابــة،  لإلشــراف  دوليــة 

فــي  يســتجد  مــا  علــى  للوقــوف  والمؤتمــرات؛  النــدوات 

العديــد مــن ورش  إذ أقامــت المؤسســة  التأميــن،  قطــاع 

العمــل التطويريــة لجميــع موظفــي اإلدارة العامــة للرقابــة 

علــى التأميــن تتعلــق بأعمــال اإلطــار اإلشــرافي المبنــي علــى 

رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  والمعيــار  المخاطــر  تقييــم 

للهيئــة  التابعــة  اللجــان  فــي  وشــاركت   ،)IFRS 17(  )17(

ــب حضــور  ــى جان ــن )IAIS(، إل ــى التأمي ــة لإلشــراف عل الدولي

ممثليهــا العديــَد مــن النــدوات واالجتماعــات وورش العمــل 

اإلقليميــة والعالميــة. وتتعــاون المؤسســة مــع العديــد مــن 

المنظمــات الدوليــة بشــكل مســتمر مــن خــال ممثليهــا فــي 

الهيئــة  المنظمــات:  هــذه  ومــن ضمــن  المختلفــة،  لجانهــا 

الوطنيــة  والمنظمــة   ،)IAIS( التأميــن  لمشــرفي  الدوليــة 

األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  التأميــن  لمراقبــي 

)NAIC(، ومنتــدى الهيئــات العربيــة لإلشــراف والرقابــة علــى 

 .)AFIRC( التأميــن 

ويتخطــى دور المؤسســة اإلشــراف والرقابــة علــى منشــأة 

التأميــن العاملــة إلــى الحــرص علــى جــودة مدخــات القطــاع 

مــن الموظفيــن. وفــي هــذا الصــدد، ُيعــّد اختبــار الشــهادة 

ــًا مــن المؤسســة،  العامــة ألساســيات التأميــن متطلبــًا إلزامّي

وهــو ُيغطــي مجــال التشــريعات وضوابــط العمــل وأساســيات 

عمليــات التأميــن. كذلــك يســاهم االختبــار فــي تأكيــد أهليــة 

موظفــي قطــاع التأميــن مــن خــال اســتيعاب الحــد األدنــى 

مــن المعرفــة والمهــارات المطلوبــة للعمل في هــذا القطاع. 

وأثمــرت جهــود المؤسســة فــي توطيــن الوظائــف التنفيذيــة 

واإلشــرافية خــال عــام 2018م فــي رفــع نســبة الســعودة، 

لتبلــغ 73 فــي المئــة مقارنــة بحوالــي 69 فــي المئــة فــي عــام 

2017م، و55 فــي المئــة فــي المناصب اإلشــرافية والقيادية 

مقارنــة بحوالــي 49 فــي المئــة فــي عــام 2017م.

2-8: اإلشراف والرقابة على القطاع التمويلي 
تســعى المؤسســة إلى تطوير اأُلطر التنظيمية واإلشــرافية 

لقطــاع شــركات التمويــل، بمــا يحقــق األهــداف الرئيســة مــن 

إصــدار أنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة )نظــام مراقبــة 

التمويــل  ونظــام  التنفيذيــة،  والئحتــه  التمويــل  شــركات 

التمويلــي  اإليجــار  ونظــام  التنفيذيــة،  والئحتــه  العقــاري 

والئحتــه التنفيذيــة( التــي جــاءت لتعزيــز االســتقرار المالــي 

لقطــاع التمويــل ودعــم النمــو االقتصــادي المســتدام، وهــو 

مــا يتحقــق مــن خــال وضــع الضوابــط الازمــة لممارســة 

نشــاط التمويــل، وضمــان عدالــة التعامــات لكافــة أصحــاب 

المصلحــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع المنافســة العادلــة بيــن 

الشــفافية  مبــادئ  الحســبان  فــي  أخــذًا  التمويــل  جهــات 

واإلفصــاح.  وفــي ســبيل ذلــك، تتولى المؤسســة مســؤولية 

التمويــل،  أنشــطة  بممارســة  المتعلقــة  التراخيــص  إصــدار 

وذلــك وفــق أنظمــة التمويــل ولوائحهــا، وفــي مــا يلــي أبــرز 

مــا تــم خــال العــام 1439هـ/1440هـــ )2018م(:

2-8-1 تطوير بنية قطاع التمويل
ــر بيئــة الســوق خــال  مــن أهــم التطــورات فــي مجــال تطوي

لتســجيل  الســعودية  للشــركة  الترخيــص  2018م  عــام 

عقــود اإليجــار التمويلــي. إضافــًة إلــى ذلــك، بــدأت الشــركة 

الســعودية إلعــادة التمويــل العقــاري ممارســة أنشــطتها، 

حيــث ُمنحــت الشــركة رخصــة مزاولــة أنشــطة إعــادة التمويــل 

العقــاري فــي عــام 2017م. وتهــدف الشــركة إلــى تمكيــن 

تمويــل  مصــادر  علــى  الحصــول  مــن  العقارييــن  المموليــن 

مائمــة ومســتدامة ممــا يعــزز جاذبيــة منتجــات التمويــل 

العقاري ويخفض تكلفتها على المستفيد، وبالتالي يساهم 

الشــركة  أن  علمــًا  للســكن،  المواطنيــن  تملــك  زيــادة  فــي 

مملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة وقــد بــدأت بــرأس 

مــال بلــغ 1.5 مليــار ريــال. كذلــك رخصــت المؤسســة للشــركة 

الســعودية لتســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي المملوكــة مــن 

التمويــل المرخصــة  كافــة المؤجريــن )المصــارف وشــركات 

بمزاولــة نشــاط اإليجــار التمويلــي(، ومــن المتوقــع أن تبــدأ 

فــي ممارســة نشــاطها فــي منتصــف عــام 2019م، وتهــدف 

التمويــل ولوائحهــا  أنظمــة  أهــداف  تحقيــق  إلــى  الشــركة 

ســامة  علــى  المحافظــة  فــي  والمســاهمة  التنفيذيــة 

علــى  الموافقــة  تمــت  كمــا  التعامــات.  وعدالــة  القطــاع 



176

55
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

طــرح شــركتي تمويــل لاكتتــاب العــام، وتــم أيضــًا الحصــول 

علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى إلغــاء إلزاميــة شــركات 

التمويــل بالطــرح لاكتتــاب العــام.

تحــرص المؤسســة علــى تفعيــل جميــع منصــات التواصــل مــع 

شــركات التمويــل لتحســين األعمــال وتطويرهــا مــن خــال 

اللجــان ومــن خــال االجتماعــات التــي تعقــد ســنوّيًا علــى 

مســتوى معالــي محافــظ المؤسســة مــع رؤســاء مجالــس 

إدارات شــركات التمويــل. وتعمــل المؤسســة علــى مشــروع 

رؤيــة قطــاع شــركات التمويــل 2023 الــذي يهــدف إلــى تعزيز 

القطــاع  خــال تطويــر  مــن  التمويــل  نمــو قطــاع شــركات 

وإيجــاد حلــول مبتكــرة ومختلفــة لمعالجــة التحديــات، ممــا 

يســاهم فــي خلــق بيئــة متكافئــة وجاذبــة لشــركات التمويــل 

الُمقدمــة.  التمويليــة  الخدمــات  تطويــر  فــي  والمســاعدة 

اإلشــراف  مشــروع  علــى  العمــل  بــدأ  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

المبنــي علــى المخاطــر، وهــو مــا ســتنتهجه المؤسســة قريبــًا 

فــي عمليــة اإلشــراف والرقابــة علــى عمليــات التمويــل، ممــا 

يعطــي األولويــة فــي توجيــه الجهــود إلــى النشــاطات ذات 

ــى.  المخاطــر األعل

2-8-2 حماية حقوق المتعاملين وعدالة 
التعامالت

فــي حمايــة حقــوق  تعزيــز دورهــا  إلــى  المؤسســة  بــادرت 

مبــادئ  إصــدار  منهــا:  إجــراءات،  عــدة  خــال  مــن  العمــاء 

ملزمــة للجهــات الماليــة بمســمى »مبــادئ حمايــة العمــاء« 

اســتنادًا إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال، 

بإنشــاء  المملكــة  فــي  العاملــة  التمويــل  شــركات  وإلــزام 

بالعميــل«  العنايــة  »إدارة  مســمى  تحــت  ُمســتقلة  إدارة 

التمويــل واالرتقــاء  وذلــك بهــدف تطويــر قطــاع شــركات 

للعمــاء.  تقــدم  التــي  والمنتجــات  الخدمــات  بمســتوى 

ينــص  تعميمــًا  المؤسســة  أصــدرت  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

علــى مســاواة فئــات المجتمــع فــي المنتجــات التمويليــة 

ــي، وذلــك  ــة فــي عقــود اإليجــار التمويل ــة التمويلي والتغطي

ــات المجتمــع فــي  ــن كافــة فئ ــة التعامــات بي لضمــان عدال

بتكلفــة  التمويليــة  والمنتجــات  الخدمــات  علــى  الحصــول 

معقولــة وطريقــة عادلــة وشــفافة. وأولــت المؤسســة أيضــًا 

عنايــة لضمــان عدالــة التعامــات بيــن جهــات التمويــل، حيــث 

الرهــن  لتوثيــق  اإلجرائيــة  المتطلبــات  المؤسســة  أصــدرت 

العقــاري بيــن جهــات التمويــل وكتابــات العــدل وذلــك للحــد 

مــن تفــاوت إجــراءات جهــات التمويــل مــع كتابــات العــدل.

2-8-3 البرامج المشتركة وبرامج الرؤية
فــي إطــار البرامــج المشــتركة مــع الجهــات الحكوميــة وشــبه 

فــي  اإلســكان  وزارة  مــع  المؤسســة  تعاونــت  الحكوميــة، 

ــر  ــر تطوي ــل الســكني المدعــوم عب مــا يتعلــق ببرامــج التموي

قطــاع التمويــل الســكني ورفــع إســهامه فــي الناتــج المحلــي 

تمكيــن  علــى  العمــل  ظــل  فــي  ذلــك  ويأتــي  اإلجمالــي، 

تقديــم  مــن  التمويــل(  وشــركات  )المصــارف  المقرضيــن 

حلــول تمويليــة أكثــر تنوعــًا لعــدد أكبــر مــن المواطنيــن، ومــن 

المتوقــع أن تســاهم الشــركة الســعودية إلعــادة التمويــل 

العقــاري فــي دعــم النمــو وتوفيــر الســيولة ممــا يعــزز أداء 

القطــاع العقــاري، ويحفــز المســتثمرين علــى الدخــول إلــى 

ســوق التمويــل الســكني. وتعاونــت المؤسســة مــع وزارة 

العــدل فــي معالجــة التحديــات التــي تواجــه جهــات التمويــل 

لــدى المحاكــم وكتابــات العــدل وقضــاء التنفيذ، ومــع اللجان 

بأســماء  المســجلة  العقــارات  أوضــاع  لتصحيــح  المشــكّلة 

دعــم  علــى  المؤسســة  تعمــل  كذلــك  التمويــل.  جهــات 

المشــاريع التــي تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة 2030، كدعــم 

تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال مبــادرة 

اإلقــراض غيــر المباشــر، حيــث تــم إشــراك 12 شــركة تمويــل 

فــي مبــادرة اإلقــراض غيــر المباشــر »منشــآت« وحصولهــا 

علــى الدفعــة األولــى مــن الدعــم البالغــة 300 مليــون ريــال 

ــادة عــدد الشــركات  ــة عــام 2018م، ومــن المتوقــع زي بنهاي

ــى ذلــك، ُأطلــق عــدد  المســتفيدة مــن الدعــم. باإلضافــة إل

تطويــر  وبرنامــج  اإلســكان  برنامــج  ضمــن  المبــادرات  مــن 

القطــاع المالــي.

2-8-4 النشاط اإلشرافي والرقابي
مــن أهــم التطــورات فــي مجــال النشــاط اإلشــرافي والرقابــي 

1439هـ/1440هـــ  العــام  خــال  التمويــل  شــركات  علــى 

)2018م( إصــدار )18( تعميمــًا  شــملت عــددًا مــن المواضيــع 

ذات العاقــة بأعمــال شــركات التمويــل، ومــن أبرزهــا: تعميم 

العقــاري، والتعميــم  الرهــن  لتوثيــق  المتطلبــات اإلجرائيــة 

المتعلــق باختياريــة التــزام شــركات التمويــل ببعــض المــواد 
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عنــد التعامــل مع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة والكبيرة، 

وتعميــم آليــة التعامــل مــع منتجــات التمويــل العقــاري ذات 

التكلفــة المتغيــرة لألفــراد، والتعميــم بالتعليمــات اإللزاميــة 

وتعميــم  لألفــراد،  العقــاري  التمويــل  منتــج  تقديــم  عنــد 

زيــادة الحــد األقصــى للتمويــل العقــاري للمواطنيــن لتملــك 

المســكن األول، وغيرهــا مــن التعاميــم التــي تهــدف إلــى 

حمايــة حقــوق المتعامليــن وتطويــر القطــاع والمحافظــة 

علــى اســتقراره.

كذلــك تــم إصــدار عــدد مــن الضوابــط والقواعــد والتعليمــات، 

ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

فــي 	  االســتثمارية  الصناديــق  بمســاهمة  الســماح 

ذلــك  يوفــر  أن  غيــر مباشــر، ويتوقــع  بشــكل  القطــاع 

للشــركات. جديــدًا  ســيولة  مصــدَر 

التــي 	  لألفــراد،  المســئول  التمويــل  مبــادئ  إصــدار 

وضعــت حــّدًا إلجمالــي االلتزامــات االئتمانيــة الشــهرية 

للعميــل. الشــهري  الدخــل  إجمالــي  مــن 

إقرار صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري لألفراد.	 

منــح الموافقــات األوليــة للترخيــص لعــدد 3 شــركات 	 

تمويــل.

2-8-5 الزيارات اإلشرافية على شركات 
التمويل

عــام  خــال  التمويــل  لشــركات  اإلشــرافية  الزيــارات  بلغــت 

2018م مــا مجموعــه 25 زيــارة تضمنــت متابعــة النواحــي 

العمــل  وخطــط  الشــركات  لهــذه  والنظاميــة  الفنيــة 

والحوكمــة، وتقييــم مــدى التــزام تلــك الشــركات بأنظمــة 

التنفيذيــة. ولوائحهــا  التمويــل 

2-9: اإلشراف على أنظمة المدفوعات 
المالية والمقاصة 

شــهدت نظــم المدفوعــات فــي المملكــة تطــورًا كبيــرًا علــى 

مــدار الســنوات الماضيــة، حيــث عملــت المؤسســة علــى إنشــاء 

وتطويــر بنيــة تحتيــة حديثــة للمدفوعــات واإلشــراف عليهــا 

وإدارتهــا وفــق أفضــل الممارســات والتقنيــات المتاحــة فــي 

المجــال المصرفــي، إيمانــًا منهــا بأهمية دور نظــم المدفوعات 

فــي القطــاع المالــي والمصرفــي مــن خــال عمليــات الدفــع 

والمقاصــة والتســويات الماليــة عبــر القنــوات اإللكترونيــة. 

فــي  اإلجــراءات  مــن  عــددًا  المؤسســة  نفــذت  وكذلــك 

قطــاع  تجــاه  والهيكليــة  التنظيميــة  بالجوانــب  يتعلــق  مــا 

القانونيــة  األطــر  إيجــاد  علــى  وعملــت  المدفوعــات، 

وخدماتهــا.  والتســويات  المدفوعــات  لنظــم  والتنظيميــة 

وحرصــت المؤسســة أيضــًا علــى مواكبــة أهــم التطــورات فــي 

التحتيــة لنظــم المدفوعــات  البنيــة  مجــال اإلشــراف علــى 

والتســوية، وتبنــي المبــادئ والتوصيــات الخاصــة باإلشــراف 

الحوكمــة  مجلــس  اســتحداث  وتــم  وتطبيقهــا،  عليهــا 

 ،)Governance and Oversight Board( والرقابــة 

وشــعبة اإلشــراف علــى نظــم المدفوعــات فــي المؤسســة 

بالمهــام  للقيــام   )Payment Systems Oversight(

إلشــراف  الخاضعــة  المدفوعــات  نظــم  علــى  اإلشــرافية 

المؤسســة ورقابتهــا، ومتابعــة أهــم التوجهــات والنشــاطات 

المجــال. هــذا  فــي  المســتقبلية  والتطلعــات 

الخارجــي  التقييــم  المؤسســة  أجــرت  ذلــك،  علــى  عــاوة 

فريــق  تشــكيل  وتــم  للســوق،  التحتيــة  البنيــة  لمبــادئ 

التطبيــق،  مراقبــة  تقييــم  عمليــات  لتصميــم  دائــم  عمــل 

وتنظيمهــا، وتنفيذهــا. ونتيجــة لذلــك، تــم إحــراز تقــدم كبيــر 

فــي تطبيــق مبــادئ البنيــة التحتيــة لألســواق الماليــة، حيــث 

حصلــت المؤسســة فــي المرحلــة األولــى لتطبيــق المبــادئ 

.)4 )درجــة  أعلــى تصنيــف  علــى  والمســؤوليات 

وقــد أصــدر بنــك التســويات الدوليــة تقريــره المحــدث لعــام 

2018م عــن نتائــج تقييــم الــدول، وقــد حصلــت المؤسســة 

ــًا«. علــى تقييــم »متوافــق كلّي

وقــد ســعت المؤسســة إلــى إيجــاد نظــم مدفوعــات فاعلــة 

النظــم  أفضــل  تضاهــي  المملكــة  فــي  وآمنــة  ومتكاملــة 

الدولية وذلك لتســهيل الخدمات المصرفية، وتعزيز إســهام 

النظــام المصرفــي، والقيــام بــدوره بفاعليــة تجــاه المنظومــة 

االقتصاديــة المحليــة. ومــن أبــرز تلــك األنظمــة مــا يلــي:

2-9-1 الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى 
ُيعــّد نظــام »مــدى« الهويــة الجديــدة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات، وجــاء إطاقــه ليمنــح أنظمــة الصــرف اآللــي 

ونقــاط البيــع أبعــادًا مــن المرونــة والســرعة واألمــان والقبول 
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وذلــك مــن خــال شــبكة مكونــة مــن أحــدث تقنيــات الدفــع 

اإللكترونــي العالميــة. ويربــط نظــام »مــدى« جميــع أجهــزة 

المصــارف  مــن  الُمقّدمــة  البيــع  ونقــاط  اآللــي  الصــرف 

ــر العمليــات الماليــة الُمنفــذة  المحليــة بنظــام مركــزي لتمري

بواســطة البطاقــات المصرفيــة. كذلــك يتيــح نظــام »مــدى« 

قبــواًل محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا مــن خــال ربطــه بالشــبكة 

العالميــة،  البطاقــات  وشــركات  للمدفوعــات  الخليجيــة 

أوســع  نطاًقــا  »مــدى«  بطاقــات  حاملــو  ُيمنــح  وبذلــك 

لاســتخدام محليــًا وخارجيــًا. وُتعــد خدمــة »مــدى« الركيــزة 

األساســية للتحــول للدفــع اإللكترونــي عوًضــا عــن النقــد فــي 

قطــاع التجزئــة المحلــي. ويمتــاز نظــام »مــدى« بالعديــد مــن 

الســمات، منهــا:

طاقــة اســتيعابية فائقــة تعــادل ســبعة أضعــاف حجــم 	 

ــل الســابق. ــات الجي عملي

العمليــات 	  إنجــاز  ســرعة  مــن  مســبوقة  غيــر  معاييــر 

األداء. وكفــاءة 

نطاق أوسع لاستخدام.	 

قبول عالمي غير محدود.	 

إشــعار فــوري لحاملــي البطاقــات عنــد إجــراء أي عمليــة 	 

ماليــة )شــراء أو ســحب نقــدي(.

ــات الشــرائية 	  رفــع ســقف الحــد اليومــي لقيمــة العملي

عبــر نقــاط البيــع لغايــة 200 ألــف ريــال. 

إتاحــة خدمــة »مــدى نقــد« التــي ُتمّكــن العميــل مــن 	 

الحصــول علــى مبلــغ نقــدي عنــد الشــراء مــن المتاجــر 

بالخدمــة. المشــتركة 

معايير إضافية للحماية واألمان.	 

إضافــة إلــى ذلــك، تــم طــرح العديد من الخدمــات والمنتجات 

فــي عــام 2018م، وتحقيــق عــدٍد مــن المنجــزات علــى النحــو 

التالي: 

نمــو عــدد عمليــات »مــدى« ألجهــزة نقــاط البيــع بنهايــة 	 

عــام 2018م بنســبة 45.7 فــي المئــة ووصولهــا إلــى 

ــًة باألرقــام المحققــة  نحــو 1,032 مليــون عمليــة مقارن

خــال عــام 2017م )708 مليــون عمليــة(، وهــو رقــم 

قياســي يتخطــى المليــار عمليــة ألول مــرة فــي تاريــخ 

نظــام المدفوعــات الوطنــي »مــدى«.

وصــول إجمالــي قيمــة عمليــات أجهــزة نقــاط البيــع عبــر 	 

نظــام »مــدى« إلــى مســتوى قياســي غيــر مســبوق 

محققــًة 232.3 مليــار ريــال خــال عــام 2018م.

اســتمرار تحقيــق خدمــة نقــاط البيــع لألرقــام القياســية 	 

ــون  خــال عــام 2018م وذلــك بتخطــي حاجــز 100 ملي

ــًا. عمليــة شــهرّيًا و٤ مليــون عمليــة يومّي

االســتمرار فــي تحفيــز عمليــات الدفــع اإللكترونــي مــن 	 

خــال نشــر خاصيــة الدفــع عبــر تقنيــة االتصــال قريــب 

المــدى )NFC( وذلــك مــن خــال تفعيلهــا فــي خدمــة 

ــر، حيــث وصــل عــدد األجهــزة الداعمــة لهــذه  مــدى أثي

الخدمــة إلــى أكثــر مــن 310 آالف جهــاز )88 فــي المئــة(، 

بهــذه  المدعمــة  البنكيــة  البطاقــات  عــدد  ووصــل 

الخاصيــة إلــى حوالــي 9.9 مليــون بطاقــة.

وصــول عــدد عمليــات تقنيــة االتصــال قريــب المــدى 	 

مليــون   169 نحــو  إلــى  2018م  عــام  بنهايــة   )NFC(

ــًة باألرقــام المحققــة خــال عــام 2017م  عمليــة مقارن

)8 مليــون عمليــة(، وقــد شــكلت هــذا العمليــات مــا 

نســبته 52 فــي المئــة مــن نســبة النمــو اإلجماليــة فــي 

تــم تحقيقهــا خــال  التــي  البيــع  نقــاط  عــدد عمليــات 

العــام.

عبــر 	  للدفــع  »مــدى«  خدمــة  عمليــات  نمــو  اســتمرار 

شــبكة اإلنترنــت التــي تــم إطاقهــا فــي شــهر أبريــل مــن 

عــام 2018م، ووصولهــا إلــى أكثــر مــن مليــون عمليــة 

وتــم  ريــال،  المليــار  تخطــت  إجماليــة  شــرائية  بقيمــة 

تنفيــذ هــذه العمليــات عبــر 412 متجــرًا تمثــل قطاعــات 

التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة.

رفع الســقف األعلى لتنفيذ عمليات الدفع اإللكتروني 	 

عبــر تقنيــة االتصــال قريــب المــدى ألكثــر مــن 100 ريــال 

مــع اعتمــاد وســائل الحمايــة الضروريــة بهــدف تهيئــة 

بيئــة المدفوعــات اإللكترونيــة فــي المملكــة ألدوات 

الدفــع األخــرى كأجهــزة الجــوال واألســاور الذكيــة.

عــام 	  خــال  ميدانيــة  زيــارة  ألــف   38 مــن  أكثــر  تنفيــذ 

2018م مــن فريــق التواصــل المعنــي بتدقيــق جــودة 

خدمــات الصــرف اآللــي وأجهــزة نقــاط البيــع المقدمــة 

ليشــمل  الفريــق  عمــل  نطــاق  توســيع  مــع  للمتاجــر، 

المتاجــر  تدقيــق جــودة الخدمــة المقدمــة لقطاعــات 

اإللكترونيــة. 

ــم 	  ــح التقنــي لكافــة المصــارف الســعودية لتقدي التصري
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خدمــة مــدى بــاي )Pay( للدفــع عــن طريــق األجهــزة 

خــال  مــن  اإلنترنــت  عبــر  الدفــع  وخدمــة  الذكيــة، 

بطاقــات مــدى البنكيــة، باإلضافــة إلــى التصريــح لثــاث 

.)Payment Gateways( إلكترونيــة  بوابــات 

إكمــال إجــراءات التصريــح التقنــي لتوســيع نطــاق عمــل 	 

مجلــس  دول  بيــن  للمدفوعــات  الخليجيــة  الشــبكة 

ــن( للســماح لحاملــي  التعــاون الخليجــي )مملكــة البحري

البطاقــات البنكيــة بالدفــع مــن خــال أنظمــة الدفــع 

لــدول المجلــس. المحليــة 

إكمــال العمــل والتنســيق مــع شــركات الدفــع العالميــة 	 

والبنــوك المســتضيفة إلتاحــة قبــول عمليــات الدفــع 

عــن بعــد بتقنيــة )NFC( للبطاقــات االئتمانيــة مــن خــال 

ماســتر   ،)Visa PayWave( ويــف  بــاي  فيــزا  خدمــات 

.)Mastercard PayPass( كارد بــاي بــاس

إلغــاء الحــد األقصــى لعمليــات بطاقــات مــدى البنكيــة 	 

علــى أجهــزة نقــاط البيــع بهــدف دعم مبــادرات المملكة 

فــي التطلعــات الخاصــة بأهــداف التوجــه نحــو »مجتمــع 

ال نقــدي«.

متابعــة إنجــاز عــدٍد مــن التحســينات التقنيــة علــى األداء 	 

العــام لألنظمــة، ومــن ذلــك تقليــل الوقــت المســتغرق 

إلتمــام عمليــات الدفــع اإللكترونــي إلــى 3,4 ثــواٍن وهــو 

المعــدل للعمليــة الواحــدة.

ــة مــن خــال 	  ــر األجهــزة الذكي إطــاق خدمــة الدفــع عب

تطبيــق مــدى بــاي )PAY(، وتمكيــن حاملــي البطاقــات 

مــن رقمنــة بطاقاتهــم البنكيــة واســتخدامها للدفــع عبر 

أجهــزة الهاتــف المحمــول.

ــى أن هــذه اإلنجــازات قــد ســاهمت فــي  وتجــدر اإلشــارة إل

تســارع انتشــار أجهــزة نقــاط البيــع خــال عــام 2018م، وأدت 

إلــى ارتفــاع طلــب المتاجــر واألســواق فــي مختلــف مــدن 

ليصــل مجمــوع  األجهــزة،  هــذه  اســتخدام  علــى  المملكــة 

ــر مــن 350 ألــف جهــاز  أجهــزة نقــاط البيــع الموزعــة إلــى أكث

مقارنــة بنحــو 300 ألــف جهــاز فــي نهايــة العــام الســابق.

2-9-2 النظام السعودي للتحويالت المالية 
السريعة )SARIE سريع(

الســريعة  الماليــة  للتحويــات  الســعودي  النظــام  أحــدث 

والمعــروف اختصــارًا بـــ »ســريع« تقدمــًا فــي مجــال األعمــال 

المملكــة  فــي  التجاريــة  والمعامــات  اآلليــة  المصرفيــة 

1997م. ويمّثــل  14 مايــو  تاريــخ  منــذ بدايــة تفعيلــه فــي 

عــدٌد  عليهــا  يعتمــد  التــي  األساســية  البنيــة  النظــام  هــذا 

مــن أنظمــة المدفوعــات والتســويات الماليــة المتقدمــة، 

وبلــغ  »ســريع«.  نظــام  فــي  مصرفــًا   23 حالّيــًا  ويشــارك 

إجمالــي عــدد الدفعــات لعــام 2018م نحــو 135.8 مليــون 

عمليــات  وشــملت  ريــال.  تريليــون   49.9 بقيمــة  دفعــة 

دفعــات الرواتــب نحــو 25.2 مليــون عمليــة. كذلــك حقــق 

النظــام نســبة إتاحــة واســتمرارية فــي التشــغيل تبلــغ 100 

2018م. المئــة خــال عــام  فــي 

2-9-3 نظام سداد للمدفوعات  
قاعــدة  بنــاء  إلــى  الراميــة  المؤسســة  رؤيــة  مــن  انطاًقــا 

إلكترونيــة حديثــة بتقنيــات متطــورة لتســهيل عملية انســياب 

الفواتيــر والمدفوعــات اإللكترونيــة فــي المملكــة، إضافــة 

والجهــات  المصــارف  بيــن  بــه  موثــوق  إيجــاد وســيط  إلــى 

وهــو  للمدفوعــات،  ســداد  نظــام  ُطــّور  فقــد  المختلفــة، 

نظــام مركــزي لســداد ودفــع الفواتيــر والمدفوعــات األخــرى 

آلًيــا عبــر جميــع القنــوات المصرفيــة فــي المملكــة )فــروع 

المصرفــي،  والهاتــف  اآللــي،  الصــرف  وأجهــزة  المصــارف، 

المصرفــي(. واإلنترنــت 

ســداد  بنظــام  المرتبطيــن  الفواتيــر  مصــدري  وبلــغ 

170 مفوتــرًا  نحــو  2018م  عــام  نهايــة  فــي  للمدفوعــات 

ــاء،  مــن قطاعــات مختلفــة تمثــل الخدمــات العامــة كالكهرب

للمفوتريــن  باإلضافــة  االتصــاالت،  وشــركات  والميــاه، 

التأميــن،  وشــركات  الطيــران،  شــركات  مثــل:  اآلخريــن، 

وإعانــات  واشــتراكات  والجامعــات،  التقســيط،  وشــركات 

الصحــف الســعودية، وخدمــة تســديد مســتحقات بطاقــات 

االئتمــان والقــروض لعــدد مــن المصــارف المحليــة. كذلــك 

الــوزارات  ربــط العديــد مــن الجهــات الحكوميــة، مثــل:  تــم 

والهيئــات وأمانــات المناطــق، التــي بلــغ عددهــا 62 جهــة. 

وقــد بلــغ عــدد المصــارف المرتبطــة بالنظــام لنفــس الفتــرة 

17 مصرًفــا. ومــن أبــرز التطــورات فــي هــذا الصــدد خــال عــام 

يلــي: مــا  2018م 

بلــغ عــدد العمليــات التــي تمــت معالجتهــا خــال نظــام 	 
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ســداد لخدمــة فواتيــر ســداد فــي عــام 2018م نحــو 

235.6 مليــون عمليــة.

خدمــة 	  خــال  مــن  المعالجــة  المبالــغ  قيمــة  وصلــت 

فواتيــر ســداد إلــى نحــو 356.5 مليار ريــال لعام 2018م، 

وذلــك ألول مــره منــذ إطــاق الخدمــة.

وصــول الحصــة الســوقية لخدمــة فواتيــر ســداد إلــى 	 

2018م. المئــة مــن إجمالــي العمليــات لعــام  96.8 فــي 

وصــول عــدد العمليــات المنفــذة للجهــات الحكوميــة 	 

لعــام 2018م إلــى 69.8 مليــون عمليــة. 

خدمــة 	  خــال  مــن  المنفــذة  العمليــات  عــدد  وصــول 

ألــف عمليــة   989 إلــى  2018م  لعــام  حســاب ســداد 

بزيــادة تصــل إلــى 654 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2017م.

مــن 	  معالجتهــا  تمــت  التــي  العمليــات  قيمــة  وصــول 

خــال خدمــة حســاب ســداد لعــام 2018م إلــى 459 

ريــال. مليــون 

وصــول عــدد المتاجــر المقدمــة لخدمــة حســاب ســداد 	 

إلــى 299 متجــرًا.

وصــول عــدد المســتخدمين المســجلين بخدمــة حســاب 	 

ســداد إلــى 1.2 مليــون مســتخدم مســجل بنهايــة عــام 

2018م.

2-9-4 منصة إيصال
األعمــال  لفواتيــر  إلكترونيــة  منصــة  المؤسســة  أطلقــت 

)e-Invoicing( تحــت مســمى »إيصــال« فــي نهايــة الربــع 

األول لعــام 2018م، وتهــدف هــذه المنصــة إلــى تســهيل 

آليــة إجــراء المدفوعــات بيــن الجهــات الحكوميــة وقطاعــات 

األعمــال المختلفــة والمورديــن الذيــن يتعاملــون مــع هــذه 

الجهــات. ومــن المتوقــع أن تســاهم منصــة »إيصــال« فــي 

خفــض تكاليــف المعامــات الماليــة، وتعزيــز كفــاءة البيئــة 

الخاصــة  الفوتــرة  عمليــات  تيســير  خــال  مــن  المؤسســية 

بمــوردي الجهــات الحكوميــة وقطاعــات األعمــال المختلفــة 

وإتاحــة دفعهــا إلكترونيــًا، وذلــك تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 

2030 وأهــداف برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لرفــع معــدل 

التعامــات الماليــة الرقميــة. ومــن أبــرز التطــورات فــي هــذا 

ــي: الصــدد خــال عــام 2018م مــا يل

للــزكاة 	  العامــة  الهيئــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع   

وبنــاء  المتبــادل  التعــاون  تعزيــز  إلــى  تهــدف  والدخــل 

العاقــات طويلــة األمــد بيــن كا الطرفيــن وباألخــص 

إصدارهــا  يتــم  التــي  الضريبيــة  بالتقاريــر  يتعلــق  فيمــا 

المنصــة.  فــي  المســجلين  للمورديــن 

مختلــف 	  مــن  مــوردًا   45 مــن  أكثــر  مــع  التوقيــع  تــم 

القطاعــات.

ــر التــي تمــت معالجتهــا مــن خــال 	   وصــل عــدد الفواتي

ــورة. ــر مــن 16 ألــف فات منصــة إيصــال إلــى أكث

شــاركت جميــع البنــوك الســعودية فــي المرحلــة األولية 	 

إلطــاق منصــة إيصــال لتســهيل عمليــة دفــع الفواتيــر 

مــن خــال قنــوات البنــك المختلفــة.

2-9-5 مقاصة الشيكات 
ســعت المؤسســة إلــى تحديــث أجهزتهــا بجميــع فروعهــا 

العشــرة لتلبــي االحتيــاج المحلــي للشــيكات وتداولهــا بيــن 

المقاصــة  غــرف  وأنظمــة  أجهــزة  ُحّدثــت  وقــد  المصــارف. 

اآلليــة الثــاث )فــي الريــاض، وجــدة، والدمــام( فــي الســنوات 

الماضيــة، وهــي تشــمل مقاصــة نحــو 90 فــي المئــة مــن 

ــدأ بالتناقــص  ــر بالذكــر أن عــدد الشــيكات ب الشــيكات. الجدي

علــى المســتوى العالمــي، إذ زاد التوجــه نحــو قنــوات دفــع 

إلكترونيــة جديــدة لتكــون بدائــل عنهــا، مثــل الحــواالت ونقاط 

البيــع. وتراجــع عــدد الشــيكات التجاريــة والشــخصية المقاصــة 

بواســطة غــرف المقاصــة فــي المملكــة فــي عــام 2018م 

بنســبة 21.0 فــي المئــة، بانخفــاض بنحــو 896.9 ألــف شــيك، 

إلــى 285.1  وانخفضــت قيمتهــا بنســبة 19.1 فــي المئــة 

مليــار ريــال. إلــى جانــب ذلــك، ارتفــع متوســط قيمــة الشــيك 

فــي عــام 2018م بنســبة 2.4 فــي المئــة )مــن 82,639 ريــااًل 

ــااًل فــي عــام 2018م(. فــي عــام 2017م إلــى 84,652 ري

2-10: حماية عمالء القطاع المصرفي 
والمالي 

تعمــل المؤسســة علــى خدمــة مصالــح عمــاء القطاعــات 

التــي تشــرف عليهــا، وتحــرص علــى حمايــة تلــك المصالــح، إذ 

ُيعــد ذلــك هدفــًا إســتراتيجّيًا تســعى المؤسســة إلــى تحقيقه 

مســتوًى  القطاعــات  هــذه  تقــدم  أن  علــى  حرصهــا  عبــر 

ضمــان  وإلــى  واآلمنــة،  العادلــة  المعاملــة  مــن  متقدمــًا 

انتشــار الخدمــات الماليــة علــى كافــة المســتويات )الشــمول 

المالــي(. ولذلــك أنشــأت المؤسســة موقــع »ســاما تهتــم« 
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بعــدل  معالجتهــا  وضمــان  العمــاء  شــكاوى  الســتقبال 

وشــفافية، وتوفيــر منصــة توعويــة رســمية يمكــن لألفــراد 

فــي  موثوقــة  معلومــات  علــى  للحصــول  إليهــا  الرجــوع 

الثقافــة الماليــة والحقــوق والواجبــات التــي نصــت عليهــا 

األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن المؤسســة. 

1439هـ/1440هـــ  العــام  خــال  المؤسســة  واســتمرت 

)2018م( فــي اســتقبال الشــكاوى ومعالجتهــا عبــر نظــام 

»ســاما تهتــم« الــذي يتيــح لعمــاء القطاعــات الماليــة التــي 

شــكاواهم  تقديــم  ورقابتهــا  المؤسســة  إلشــراف  تخضــع 

إلــى المؤسســة ومتابعتهــا، وذلــك فــي إطــار يضمــن ســرعة 

اســتقبال  الصــدد  هــذا  فــي  وتــم  والوضــوح.  المعالجــة 

196,845 شــكوى متنوعــة مــن عمــاء المصــارف وشــركات 

التأميــن وشــركات التمويــل ومعالجتهــا، ســواًء وردت إلــى 

المؤسســة بشــكل مباشــر أو عــن طريــق الجهــات الحكوميــة. 

وكذلــك تــم اســتقبال 582,569 مكالمــة عبــر مركــز التواصــل 

ذلــك،  إلــى  إضافــًة  واستفســارات.  شــكاوى  بيــن  تنوعــت 

عملــت المؤسســة علــى عــدة مبــادرات لتعزيــز حمايــة عمــاء 

التمويــل  مبــادئ  إصــدار  أبرزهــا:  ومــن  الماليــة،  الجهــات 

ــل للعمــاء  ــط وإجــراءات التحصي المســؤول لألفــراد، وضواب

األفــراد.

2-11: مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب 

اســتمرت المؤسســة فــي تنفيــذ المهــام التفتيشــية الدوريــة 

ــة الخاضعــة إلشــرافها للتأكــد مــن  علــى المؤسســات المالي

مــدى تطبيــق التعليمــات واألنظمــة واتباعهــا، ورصــد أي 

تصحيحهــا  لمتابعــة  الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  مخالفــات، 

مــا هــو متعلــق بمكافحــة غســل  ذلــك  وتقويمهــا، ومــن 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتضمنــت إنجــازات المؤسســة 

فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

األمــوال 	  غســل  لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  نفــذت 

محــدد،  زمنــي  جــدول  وفــق  متكاملــة  عمــل  خطــة 

فعاليــة  وتعزيــز  التشــريعية  البيئــة  تحســين  أجــل  مــن 

التدابيــر المتخــذة فــي مجــال المكافحــة، بمــا يتوافــق 

ــة الصــادرة فــي هــذا  ــر الدولي ــات والمعايي مــع المتطلب

الشــأن.

مكافحــة 	  لنظــام  شــاملة  بمراجعــة  المملكــة  قامــت 

جرائــم  ونظــام  التنفيذيــة،  والئحتــه  األمــوال  غســل 

اإلرهــاب وتمويلــه وفقــًا للمعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن 

2012م. عــام  فــي   )FATF( المالــي  العمــل  مجموعــة 

أصــدرت الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية )وزارة العــدل، 	 

والتنميــة  العمــل  ووزارة  واالســتثمار،  التجــارة  ووزارة 

ومؤسســة  الماليــة،  الســوق  وهيئــة  االجتماعيــة، 

النقــد العربــي الســعودي( عــددًا مــن األدلــة والقواعــد 

غســل  بمكافحــة  المتعلقــة  والتعاميــم  واآلليــات 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لتتواكــب مــع المســتجدات 

الدوليــة. والمتطلبــات 

بالمهــام 	  القيــام  فــي  جهودهــا  المؤسســة  كثفــت 

غســل  مكافحــة  مجــال  فــي  الدوريــة  التفتيشــية 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى المؤسســات الماليــة 

الخاضعــة إلشــرافها بنــاًء علــى تقييــم المخاطــر، وذلــك 

للتأكــد مــن فاعليــة ضوابــط وإجــراءات مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وجــودة نظــم المعلومــات 

المســتمرة  والتدريــب  التوعيــة  وبرامــج  المســتخدمة 

التــي تســاهم فــي الحــد مــن اســتغال المؤسســات في 

وكذلــك  اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  عمليــات غســل 

للتأكــد مــن االلتــزام بجميــع متطلبــات مكافحــة غســل 

الصلــة  ذات  والتعاميــم  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 

اإلجــراءات  واتخــاذ  تجــاوزات  أو  مخالفــات  أي  ورصــد 

الازمــة فــي شــأنها ومتابعــة تصحيحهــا.

مؤسســة 	  مــن  المكونــة  الدائمــة  اللجــان  اســتمرت 

الماليــة  القطاعــات  جميــع  عــن  وممثليــن  النقــد 

ومراكــز  األجنبيــة،  البنــوك  وفــروع  المحليــة،  )البنــوك 

الصرافــة، وشــركات التأميــن، وشــركات التمويــل( فــي 

عقــد اجتماعاتهــا بصفــة دوريــة لمناقشــة موضوعــات 

حــاالت  ومنهــا  الماليــة،  الجرائــم  ومكافحــة  االلتــزام 

التســلح. وانتشــار  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 

حيــث 	  المتخصــص،  والتدريــب  التوعيــة  مجــال  تفعيــل 

اســتضافت المملكــة عــددًا مــن المؤتمــرات والنــدوات 

العاشــر  الســنوي  الملتقــى  ومنهــا  العمــل،  وورش 

لالتــزام ومكافحــة غســل األمــوال الــذي ُعقــد خــال 

 27-26 الموافــق  1440هـــ  محــرم   17-16 الفتــرة 

ســبتمبر 2018م، وُنظــم الملتقــى بالتعــاون والتنســيق 
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بيــن المعهــد المالــي واللجنــة الدائمــة لمكافحــة غســل 

رويتــرز. وتومســون  األمــوال 

الدائمــة 	  للجنــة  الدوريــة  االجتماعــات  عقــد  اســتمر 

النقــد.  مؤسســة  ومقرهــا  األمــوال  غســل  لمكافحــة 

أعمــال  فــي  المؤسســة  شــاركت  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 

اللجنــة الدائمــة لمكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه ومقرهــا 

رئاســة أمــن الدولــة، واللجنــة الدائمــة الخاصــة بتطبيــق 

قــرارات مجلــس األمــن وفــق الفصــل الســابع ومقرهــا 

لطلبــات  الدائمــة  واللجنــة  الخارجيــة،  وزارة  فــي 

المســاعدة القانونيــة المعنيــة بالتعــاون الدولــي وتلقــي 

الداخليــة. وزارة  ومقرهــا  الدوليــة  الطلبــات 

مجموعــة 	  فــي  مراقبــًا  عضــوًا  المملكــة  اســتمرت 

إجــراءات  لسياســة  ووفقــًا   .)FATF( المالــي  العمــل 

العضويــة المعتمــدة مــن المجموعــة، تخضــع المملكــة 

مجــال  فــي  إلجراءاتهــا  متبــادل  تقييــم  لعمليــة  حالّيــًا 

وانتشــار  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 

 )FATF( المالــي  العمــل  مجموعــة  وتتولــى  التســلح، 

ومجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا )MENAFATF( إجــراء ذلــك التقييــم، 

علــى  المملكــة  لحصــول  تمهيــدًا  التقييــم  ويأتــي 

اإلشــارة  تجــدر  المجموعــة.  فــي  الدائمــة  العضويــة 

إلــى أن مجموعــة العمــل المالــي ناقشــت تقريــر تقييــم 

المملكــة فــي يونيــة مــن عــام 2018م، والمملكــة حالّيــًا 

ــى المجموعــة  فــي صــدد إكمــال إجــراءات االنضمــام إل

لتكــون عضــوًا دائمــًا فيهــا. ومتطلباتــه 

اســتمرت المملكــة فــي المشــاركة بفعاليــة فــي أعمــال 	 

عضــوًا  بصفتهــا   )FATF( المالــي  العمــل  مجموعــة 

الشــرق  لمنطقــة  المالــي  العمــل  مراقبــًا، ومجموعــة 

بصفتهــا   )MENAFATF( أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

ودائمــًا. مؤسســًا  عضــوًا 

األمــوال 	  غســل  لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  وضعــت 

مــن  الحــد  فــي  تســاعد  وطنيــة  إســتراتيجية  أهدافــًا 

مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال تعزيــز مســتوى 

التعــاون والتنســيق المحلــي والدولــي، وتعزيــز فاعليــة 

فهــم  وجــود  وضمــان  العاقــة،  ذات  الجهــات  عمــل 

وتقييــم للمخاطــر لــدى الجهــات ذات العاقــة، وقــد 

وافــق مجلــس الــوزراء علــى هــذه األهــداف واعتمدهــا 

فــي القــرار رقــم )42( وتاريــخ 15 محــرم 1440هـــ .

2-12: مكافحة االختالس واالحتيال المالي
تتابع المؤسسة باستمرار المواضيع ذات العاقة بمكافحة 

اتخــذت  أن  ســبق  حيــث  المالــي،  واالحتيــال  االختــاس 

المؤسســة العديــد مــن اإلجــراءات اإلشــرافية والرقابيــة فــي 

هــذا الصــدد، ومــن ذلــك صــدور التحديــث األول فــي عــام 

2015م علــى سياســة الضمانــات الماليــة وإجــراءات تغطيــة 

الماليــة  للتحويــات  الســعودي  للنظــام  الماليــة  المراكــز 

فــي  المؤسســة  أصــدرت  وكذلــك  »ســريع«.  الســريعة 

عــام 2015م القواعــد الخاصــة بصنــدوق حمايــة الودائــع، 

وبموجبــه ســُتغطى الودائــع حتــى 200,000 ريــال ســعودي 

مــن مبلــغ كل وديعــة، وســُيمول هــذا المشــروع من صندوق 

تؤسســه المصــارف خصيصــًا لهــذا الغــرض.

وأصــدرت المؤسســة فــي العــام نفســه سياســة التحقــق 

باســتخدام الرقــم الســري علــى البطاقــات االئتمانيــة عنــد 

الشــراء مــن خــال نقــاط البيــع عوضــًا عــن المســتخدم ســابقًا 

فــي التحقــق باالكتفــاء بطلــب التوقيــع مــن حامــل البطاقــة. 

وفــي نوفمبــر مــن عــام 2014م، بــدأت المؤسســة مراجعــة 

وتقييــم المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة لتطبيــق المســؤوليات 

المدفوعــات والبنــى  أنظمــة  لجنــة  الصــادرة عــن  الخمــس 

لهيئــات  الدوليــة  والمنظمــة  الماليــة  لألســواق  التحتيــة 

األوراق الماليــة، وتركــز المرحلــة الثانيــة علــى مــا إذا كانــت 

مــع  تتســق  الدولــة  فــي  المعنيــة  الســلطات  أنشــطة 

المســؤوليات ذات الصلــة ومــا إذا كانــت هــذه الســلطات 

وقــد  ومتســقة.  كاملــة  بطريقــة  المســؤوليات  تراعــي 

الــدول  جميــع  يغطــي  الــذي  التقييــم  بنتائــج  تقريــر  صــدر 

الموقــع  علــى  وُنشــر  2015م،  عــام  مــن  نوفمبــر  فــي 

حصلــت  إذ  الدوليــة،  التســويات  لبنــك  اإللكترونــي 

 »)Observed( كلّيــًا  »متوافــق  تقييــم  علــى  المؤسســة 

الخمــس. المســؤوليات  تطبيــق  علــى 

2-13: األبحاث االقتصادية واإلحصاء 
تســعى المؤسســة إلــى أن تكــون وكالــة األبحــاث والشــؤون 

الدوليــة منبعــًا فكرّيــًا لهــا، ووجهــًة فاعلًة ُيعتمــد عليها داخل 



ت
عا

طل
وت

ت 
جزا

من
ي، 

ود
سع

 ال
ي

عرب
 ال

قد
الن

ة 
س

س
مؤ

   

183

المؤسسة وخارجها، من خال إعداد الدراسات ذات القيمة 

والجــودة العاليــة فــي المجاليــن المالــي واالقتصــادي، وأن 

ــة  ــة والمصرفي ــات النقدي تكــون مصــدرًا ألحــدث وأدق البيان

والماليــة، ومــن ذلــك ميــزان المدفوعــات للمملكــة، لتواكــب 

التطــور االقتصــادي علــى المســتويين المحلــي والعالمــي. 

ومــن أبــرز منجــزات الوكالــة مــا يلــي:

ــذي ُيعــد مرجعــًا 	  ــر الســنوي للمؤسســة ال إعــداد التقري

االقتصــاد  بشــؤون  والمهتميــن  للباحثيــن  مهمــًا 

الوطنــي.

عقــد ورش عمــل ربــع ســنوية تهــدف إلــى إثــراء المعرفــة 	 

والمصرفييــن  األكاديمييــن  مــع  األفــكار  وتبــادل 

المواضيــع  مــن  العديــد  وتتنــاول  والمهتميــن، 

والمســتجدات علــى الســاحتين االقتصاديــة والماليــة، 

1439هـ/1440هـــ  عــام  خــال  الوكالــة  عقــدت  وقــد 

عمــل.   ورش  أربــع  )2018م( 

تقديم عروض شــهرية عن أوراق عمل إلى المســؤولين 	 

وذلــك  المالــي،  بالشــأن  والمعنييــن  المؤسســة  فــي 

لرفــع مســتوى تبــادل األفــكار بيــن موظفــي المؤسســة 

والقطاعــات الحكوميــة األخــرى.

إعــداد تقاريــر وإحصــاءات شــهرية وربــع ســنوية ونشــرها 	 

علــى موقــع المؤسســة اإللكترونــي، ومنهــا: النشــرة 

اإلحصائيــة الشــهرية، وتقريــر التضخــم، وتقريــر االســتقرار 

المالــي، وتقريــر التطــورات النقديــة والمصرفيــة.

الســعي إلــى الوفــاء بمتطلبــات مبــادرة مجموعــة دول 	 

العشــرين لفجــوة البيانــات.

المجــاالت 	  فــي  متخصصــة  عمــل  أوراق  إعــداد 

االقتصاديــة والماليــة والتنمويــة، ونشــرها علــى موقــع 

لمؤسســة. ا

متخصصــة 	  ببحــوث  العاقــة  ذات  الجهــات  تزويــد 

والمالــي،  والمصرفــي  النقــدي  القطــاع  مجــال  فــي 

الوطنــي. االقتصــاد  بشــأن  المؤسســة  وتوقعــات 

المشــاركة فــي فــرق عمــل متعــددة مــع العديــد مــن 	 

االســتراتيجيات  مــن  عــدد  دراســة  بغــرض  الجهــات، 

تحفيــز  مجــاالت  فــي  وذلــك  وصياغتهــا،  المختلفــة 

والتعليــم  والوعــي  الديــن،  وســوق  الخــاص،  القطــاع 

االدخــار  وتشــجيع  المالــي،  القطــاع  وتطويــر  المالــي، 

وغيرهــا. الطاقــة،  أســعار  وإصــاح  المحلــي، 

2-14: المعهد المالي 
1439هـ/1440هـــ  عــام  خــال  المالــي  المعهــد  اســتمر 

)2018م( فــي ســعيه نحــو تحقيــق رســالته التــي قــد بدأهــا 

فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2014م الهادفــة إلــى تطويــر 

مهــارات العامليــن فــي القطــاع المالــي مــن خــال وضــع 

المتخصصــة،  المهنيــة  الشــهادات  ومنــح  الجــدارة،  معاييــر 

وتقديــم حلــول عاليــة الجــودة، لتطويــر القــدرات المهنيــة. 

وفــي هــذا الصــدد، انتهــى المعهــد مــن تحديــد الجــدارات 

ــة، إضافــة  ــف الخزين ــزام ووظائ ــن فــي وظائــف االلت للعاملي

ومصرفيــة  األفــراد،  مصرفيــة  مثــل:  القطاعــات  إلــى 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتمويــل المؤسســات 

وشــركات  الشــركات،  ومصرفيــة  والمتوســطة،  الصغيــرة 

التأميــن، وإدارة المخاطــر. وفــي مــا يلــي نشــاطات المعهــد 

)2018م(: 1439هـ/1440هـــ  عــام  خــال  المالــي 

2-14-1 مراجعة جدارات القطاع المالي 
وترجمتها، وتطوير المواد العلمية المبنية 

على تلك الجدارات
ُعقــدت ورش عمــل مــع المختصيــن لمراجعــة إطــار جــدارات 

ــزام وإدارة المخاطــر فــي المســتوى التأسيســي. إضافــة  االلت

إلــى ذلــك، اكتملــت ترجمــة الجــدارات الخاصــة بقطــاع تمويــل 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وفــي مــا يخــص تصميــم 

المــواد العلميــة، تــم تطويــر عــدد مــن المــواد المبنيــة علــى 

المجــال،  بالمشــاركة مــع جهــات متخصصــة فــي  الجــدارات 

حيــث تمــت مراجعــة جميــع المــواد فــي ورش عمــل بحضــور 

ــر الذيــن تــم  ــرات غي ممارســين فــي القطــاع مــن أصحــاب الخب

االســتعانة بهم في تصميم المواد. وشــملت المواد العلمية 

االختبــار المهنــي للمستشــار االئتمانــي، واالختبــار المهنــي في 

أساســيات مصرفيــة األفــراد، واالختبــار المهني في أساســيات 

التأمين، واالختبار المهني لموظفي مراكز الصرافة والتحويل، 

ــار المهنــي لالتزام-المســتوى التأسيســي. واالختب

2-14-2 التدريب 
قــدم المعهــد خــال عــام 2018م دورات تدريبيــة متنوعــة 

لقطــاع مصرفيــة األفــراد، إضافــة إلــى العديــد مــن الــدورات 

المالــي  القطــاع  فــي  لعامليــن  إلــى  الموجهــة  التدريبيــة 

مــن تخصصــات األنظمــة والقوانيــن، والمهــارات  فــي كلٍّ 



184

55
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

الســلوكية، وغيرهــا مــن الــدورات المصرفيــة المتخصصــة. 

 228 المقدمــة  التدريبيــة  البرامــج  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 

برنامجــًا شــملت مختلــف القطاعــات الماليــة وبرامــج اللغــة 

اإلنجليزيــة. وبلــغ عــدد المشــاركين فــي هــذه البرامــج 3307 

متدربيــن، وتنوعــت هــذه البرامــج التدريبيــة وشــملت مــا يلي:   

2-14-2-1 برامج اعتيادية 

  قــدم المعهــد 159 دورة مــن البرامــج المفتوحــة بإجمالــي 

ــغ عــدد البرامــج المغلقــة  ــًا، وبل ــغ 2060 متدرب مشــاركين بل

ــًا.  حوالــي 69 دورة لعــدد 1247 متدرب

2-14-2-2 التدريب بالمحاكاة 

 )Simulation Room( المحــاكاة  قاعــة  المعهــد  أنشــأ 

مجــال  فــي  للعامليــن  متخصــص  تدريــب  تقديــم  بهــدف 

الخزينــة ومجــال االســتثمار، وتوفــر هــذه القاعــة التســهيات 

واألدوات التــي تحاكــي بيئــة العمــل فــي الواقــع الفعلــي 

تحديثهــا  يتــم  متطــورة  بيانــات  قواعــد  توفيــر  خــال  مــن 

ــات الســوق الماليــة  بشــكل مســتمر، إضافــة إلــى عــرض بيان

مــن خــال شاشــات ونظــام معلومــات لــكل متــدرب يســمح 

لــه بإجــراء عمليــات البيــع والشــراء فــي األســواق الماليــة 

بشــكل مماثــل لمــا يقــوم بــه فــي وظيفتــه. وقــد تــم تنفيــذ 

برنامجيــن تدريبييــن فــي قاعــة المحــاكاة بالتعــاون مــع شــركة 

مشــاركًا.  26 لعــدد   )Euromoney( يورومونــي 

2-14-2-3 البرامج المقدمة لإلعالميين

فــي 	  ودورهــا  المصرفيــة  الصناعــة  مفهــوم  برنامــج 

ــة: تضمــن البرنامــج تعــاون المعهــد  ــة االقتصادي التنمي

مــع لجنــة اإلعــام والتوعيــة المصرفيــة بهــدف رفــع 

الوعــي المالــي فــي الوســط اإلعامــي عــن طريــق شــرح 

المفاهيــم األساســية فــي القطــاع المالــي لإلعامييــن. 

وفــي عــام 2018م، ُقدمــت ثاثــة برامــج توعويــة تحــت 

مســمى »مفهــوم الصناعــة المصرفيــة ودورهــا فــي 

وجــدة،  الريــاض،  مــن  كلٍّ  فــي  االقتصاديــة«  التنميــة 

والدمــام.

برنامــج مفهــوم صناعــة التأميــن لإلعامييــن: تضمــن 	 

ــة  ــة اإلعــام والتوعي البرنامــج تعــاون المعهــد مــع لجن

التأمينيــة مــن أجــل رفــع الوعــي التأمينــي فــي الوســط 

اإلعامــي عــن طريــق شــرح المفاهيــم األساســية فــي 

قطــاع التأميــن لإلعامييــن. وفــي عــام 2018م، ُقــدم 

صناعــة  »مفهــوم  مســمى  تحــت  توعويــان  برنامجــان 

التأميــن« فــي كلٍّ مــن الريــاض، وجــدة.

العربــي  النقــد  تدريــب منســوبي مؤسســة   4-2-14-2

الســعودي 

شــارك المعهــد فــي تدريــب منســوبي المؤسســة عــن طريــق 

المعهــد  وتعــاون  والمغلقــة.  المفتوحــة  العامــة  البرامــج 

التخصصيــة  البرامــج  تقديــم  فــي  المؤسســة  مــع  المالــي 

التاليــة:

البرنامــج 	  بــدأ  التأميــن:  لصناعــة  التأهيلــي  البرنامــج 

فــي عــام 2017م وانتهــى فــي الربــع األول مــن عــام 

2018م، وُنفــذ البرنامــج فــي كلٍّ مــن الريــاض، وجــدة، 

والدمــام.

 البرنامــج التأهيلــي لموظفــي البنــك المركــزي اليمنــي: 	 

بــدأ البرنامــج فــي عــام 2017م وانتهــى فــي الربــع األول 

مــن عــام 2018م، وتضمــن البرنامــج عــددًا مــن الــدورات 

فــي مجــال المصرفيــة والماليــة والمهــارات الســلوكية، 

وّنفــذ البرنامــج فــي مدينــة الريــاض.

برنامــج االقتصادييــن الســعوديين )الدفعــة السادســة 	 

عشــرة(: بــدأ البرنامــج فــي عــام 2017م وانتهــى فــي 

مدينــة  فــي  وُنفــذ  2018م،  عــام  مــن  األول  الربــع 

الريــاض.

2-14-3 االختبارات المعيارية )المهنية(
ــارات  ــي خــال عــام 2018م خمســة اختب ــاح المعهــد المال أت

معياريــة فــي مختلــف المجــاالت الماليــة ُقدمــت باللغتيــن 

العربيــة واإلنجليزيــة، وذلــك مــن خــال أربعــة مراكــز اختبــارات 

على مستوى المملكة، وبلغ عدد المختبرين 10,657 ُمختبرًا.

2-14-4 الندوات وورش العمل التي نظمها 
المعهد خالل عام 2018م

اســتضاف المعهــد خــال عــام 2018م العديــد مــن النــدوات 

وورش العمــل الهادفــة إلــى تحقيــق قيمــة مضافــة لخدمــة 

النــدوات  هــذه  وأتاحــت  المملكــة،  فــي  المالــي  القطــاع 

وورش العمــل الفرصــة للمختصيــن باالطــاع علــى أحــدث 
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التجــارب والمســتجدات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة، إذ 

ُتعــد نافــذة إضافيــة للتواصــل مــع الجهــات الماليــة، ومركــز 

لقــاء لتبــادل وجهــات النظــر بيــن الخبــراء المتحدثيــن والعناصــر 

المشــاركة. وقــد عقــد المعهــد خــال عــام 2018م النــدوات 

ــة:   وورش العمــل اآلتي

حوكمــة عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وأثرهــا فــي 	 

االئتمانــي. التصنيــف 

المالــي 	  المحلــل  بشــهادة  تعريفيــة  توعويــة  فعاليــة 

المملكــة. فــي  ومســتقبلها  وفوائدهــا،  المعتمــد، 

مستقبل التقنية المالية والعمات الرقمية.	 

التحديات في صناعة إدارة األصول بالمملكة.	 

كشف االحتيال والوقاية منه.	 

بنســخته 	  األمــوال  غســل  ومكافحــة  االلتــزام  ملتقــى 

العاشــرة.

الركائز الثاث للمالية.	 

أمســية مــع الجمعيــة الســعودية للمحلليــن المالييــن 	 

المعتمديــن.  المالييــن  المحلليــن  المعتمديــن ومعهــد 

للمحلييــن 	  الســعودية  الجمعيــة  مــع  عمــل  إفطــار 

المالييــن  المحلليــن  ومعهــد  المعتمديــن  المالييــن 

. يــن لمعتمد ا

تقييم األسهم وتحليلها. 	 

النمذجة المالية. 	 

أساسيات التحليل. 	 

طبيعة االستثمار في الشركات الناشئة.	 

المنتــدى الســنوي الرابــع للمعاييــر الماليــة لقيــاس أداء 	 

االســتثمار. 

إدارة المخاطر.	 

وبلــغ عــدد فعاليــات عــام 2018م مــا مجموعــه 16 فعاليــة 

متنوعــة اســتهدفت العامليــن فــي القطــاع المالــي، وبلــغ 

ــي المشــاركين فيهــا 2214 مشــاركًا. إجمال

2-14-5 اجتماعات اللجان والتنسيق 
اللجــان  أعمــال  اســتضافة  المالــي  المعهــد  يتولــى 

المتخصصــة ضمــن القطاعــات التــي يخدمهــا، ليكــون نقطــة 

التقــاء المختصيــن والمهتميــن فــي مختلــف المجــاالت ذات 

العاقــة كالمصــارف والتأميــن والتمويــل. وحــرص المعهــد 

المالــي خــال عــام 2018م علــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع 

القطــاع المالــي، وصــل عددهــا إلــى 13 اجتماعــًا مــع إدارات 

المــوارد البشــرية والتدريــب فــي القطــاع المالــي.

2-14-6 مشروع إنشاء األكاديمية المالية
فــي  المؤسســة  فــي  العليــا  اإلدارة  توجيهــات  علــى  بنــاًء 

الماليــة  العمــل علــى مشــروع األكاديميــة  بــدء  مــا يخــص 

أعمــال  اكتملــت  الماليــة،  الســوق  هيئــة  مــع  بالشــراكة 

الشــركة االستشــارية المتعلقــة بوضــع إطــار عمــل للتعــاون 

بيــن المؤسســة والهيئــة فــي ســبيل اســتكمال الخطــوات 

النظاميــة  لإلجــراءات  وفقــًا  األكاديميــة  إلنشــاء  الازمــة 

الازمــة، علــى أن تكــون األكاديميــة الماليــة ذات شــخصية 

وتتشــارك  الربــح،  إلــى  هادفــة  وغيــر  مســتقلة  اعتباريــة 

الجهتــان -المؤسســة والهيئــة- فــي رعايتهــا وتقديــم الدعــم 

الــازم لهــا للقيــام بأعمالهــا، ويســتمر المعهــد المالــي التابــع 

الفتــرة  خــال  وبرامجــه  خدماتــه  تقديــم  فــي  للمؤسســة 

لقطــاع  مخصصــة  برامــج  تقديــم  ذلــك  ومــن  االنتقاليــة، 

الســوق الماليــة الــذي تشــرف عليــه الهيئــة، ويســتمر ذلــك 

إلــى حيــن اكتمــال إجــراءات إنشــاء األكاديميــة.

2-15: المشاركات الدولية واإلقليمية 
للمؤسسة 

مــن  العديــد  عضويــة  فــي  بفاعليــة  المؤسســة  تشــارك 

واجتماعاتهــا،  واإلقليميــة  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

التســويات  وبنــك  العشــرين،  مجموعــة  اجتماعــات  مثــل: 

الدولــي،  والبنــك  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  الدوليــة، 

العالميــة،  التجــارة  المالــي، ومنظمــة  االســتقرار  ومجلــس 

الماليــة  الخدمــات  ومجلــس  العربيــة،  الماليــة  والهيئــات 

للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  وهيئــة  اإلســامية، 

محافظــي  واجتماعــات  )أيوفــي(،  اإلســامية  الماليــة 

المصــارف المركزيــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون اإلســامي 

ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والمجلــس 

النقــدي الخليجــي، وعــدد مــن اللجــان الفنيــة وفــرق العمــل 

التابعــة للجنــة المحافظيــن. كذلــك تتعــاون المؤسســة مــع 

الجهــات ذات العاقــة بهــدف اإلعــداد الســتضافة المملكــة 

ألعمــال مجموعــة العشــرين خــال عــام 2020م. وانضمــت 

المؤسســة مؤخــرًا إلــى عضويــة الهيئــة الدوليــة لضامنــي 
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3- المسؤولية االجتماعية 
المســؤولية  معاييــر  تطبيــق  علــى  المؤسســة  تحــرص 

 ،)IOS( ــة ــر الدولي ــة الصــادرة عــن منظمــة المعايي االجتماعي

وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال، 

وتحقيــق المحــور الثالــث مــن رؤيــة المملكــة 2030 »وطــن 

تكامــل  إلــى  يدعــو  الــذي  مســؤولة«  ومواطنــة  طمــوح 

األدوار التــي يؤديهــا المواطنــون ســواء كانــوا يعملــون فــي 

القطــاع الحكومــي أو الخــاص أو غيــر الربحــي وذلــك للوصــول 

إلــى اآلمــال والتطلعــات، وتحقيــق اإلنجــازات، والمحافظــة 

إال  يتحقــق  أن  يمكــن  ال  مــا  وهــو  المكتســبات،  علــى 

أنشــطة  المؤسســة  بتحّمــل كل فــرد مســؤولياته. وتــدرج 

المســؤولية االجتماعيــة ضمــن مهامهــا الرئيســة، وتتعــاون 

كذلــك مــع القطاعــات الماليــة التــي تشــرف عليهــا وتحثهــا 

علــى المســاهمة فــي المســؤولية االجتماعيــة. وفــي ســبيل 

تحقيــق ذلــك، تــدرس المؤسســة فــي البدايــة أهــم حاجــات 

المجتمــع الملّحــة، ثــم تحــّث القطاعــات الماليــة التــي تشــرف 

عليهــا علــى تقديــم أنشــطة تخــدم تلــك الحاجــات االجتماعية 

قــدر اإلمــكان.  وفــي مــا يلــي المهــام الرئيســة التــي تضطلــع 

المســؤولية  أنشــطة  تحــت  تنــدرج  والتــي  المؤسســة  بهــا 

االجتماعيــة: 

3-1: االستقرار المالي
 إدراكًا ألهميــة دورهــا فــي الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي 

تنفيــذ  علــى  المؤسســة  تعمــل  الوطنــي،  االقتصــاد  فــي 

المهــام المنوطــة بهــا، ومــن ذلــك إصــدار تقريــر عن االســتقرار 

للمصــارف  الماليــة  الســامة  يســتعرض مؤشــرات  المالــي 

والمؤسســات الماليــة بهــدف تعزيــز نشــر مؤشــرات النظــام 

ألهــم  مفصــًا  تحليــًا  أيضــًا  التقريــر  ويوفــر  ككل،  المالــي 

مخاطــر النظــام التــي تواجههــا المؤسســات الماليــة، إضافــة 

التدابيــر والسياســات االحترازيــة. ويســاهم االســتقرار  إلــى 

المالــي علــى نحــٍو مهــم فــي اســتدامة النمــو االقتصــادي، 

المعيشــة  مســتويات  وتحســين  العمــل،  فــرص  وزيــادة 

المحافظــة  فــي  دورهــا  إلــى  وإضافــة  المجتمــع.  ألفــراد 

علــى االســتقرار النقــدي والمالــي فــي المملكــة، أطلقــت 

المؤسســة عــدة حمــات توعويــة تشــرح تلــك المؤشــرات 

للفئــات غيــر المتخصصــة، وذلــك عبــر كافــة قنــوات التواصــل 

المتاحــة لضمــان أكبــر قــدر مــن االنتشــار. وفــي هــذا اإلطــار، 

الماليــة  الســوق  مــع هيئــة  بالشــراكة  المؤسســة  نظمــت 

النســخة الثالثــة مــن نــدوة »االســتقرار المالــي 2018م«.

3-2: قضايا المستهلكين
تهــدف السياســة النقديــة للمملكــة التــي تديرهــا المؤسســة 

وتنفذهــا إلــى المحافظــة علــى اســتقرار مســتوى األســعار 

المحليــة وذلــك مــن خــال اســتقرار ســعر الصــرف للريــال، 

إضافــة إلــى ضبــط مســتويات الســيولة المحليــة وتأثيــر ذلــك 

معــدالت  وُتعــد  المختلفــة.  االقتصاديــة  المؤشــرات  فــي 

التضخــم فــي المملكــة مــن أقــل المعــدالت -عنــد مقارنتهــا 

ــة«  ــدان األخــرى-، وتعــد كذلــك »طبيعي بمثياتهــا فــي البل

مــن الناحيــة االقتصاديــة. وفــي الســياق ذاتــه وبالنظــر إلــى 

الــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه المؤسســة فــي مــا يخــص 

القطاعــات التــي تشــرف عليهــا، فقــد أنشــأت المؤسســة 

إدارة حمايــة العمــاء التــي مــن أهــم أهدافهــا حصــول عمــاء 

القطاعــات الماليــة علــى معاملــة عادلــة تتســم بالشــفافية 

الخدمــات  علــى  حصولهــم  وكذلــك  واألمانــة،  والصــدق 

والمنتجــات الماليــة بــكل ُيســر وســهولة وبتكلفــة مناســبة 

وجــودة عاليــة. إضافــة إلــى ذلك، تتولــى إدارة حماية العماء 

المســتهدفة  الفئــات  كافــة  بيــن  الوعــي  نشــر  مســؤولية 

مــن خــال تقديــم حمــات توعيــة تشــرح للعمــاء كيفيــة 

التعامــل مــع المنتجــات الماليــة وتفــادي أي مخاطــر، ومــن 

خــال اســتقصاء الــرأي العــام فــي تلــك الحمــات، عــاوة 

علــى اســتقبال شــكاوى عمــاء مختلــف القطاعــات الماليــة 

ومعالجتهــا.

3-3: تطبيق مبادئ الشفافية 
مبــدأ  تطبيــق  تجــاه  مســؤوليتها  المؤسســة  استشــعرت 

مــع  للتواصــل  خطــة  وأعــّدت  أعمالهــا،  فــي  الشــفافية 

الجمهــور عبــر زيــادة مســاحة البيانــات االقتصاديــة والماليــة 

المؤسســة  أخبــار  نشــر  إلــى  باإلضافــة  تنشــرها،  التــي 

والتعاميــم الصــادرة عنهــا وذلك باســتخدام قنــوات التواصل 

ــات  ــة التــي تتناســب مــع جميــع الفئ ــة أو اإللكتروني التقليدي

المســتهدفة.
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3-4: المشــاركة فــي تنميــة المجتمــع وحمايتــه 
مــن المخاطــر الماليــة واإللكترونيــة

دورهــا  ضمــن  الجهــود  مــن  العديــد  المؤسســة  بذلــت 

التثقيفــي والتوعــوي للمســتفيدين مــن خدماتهــا وخدمــات 

الجهــات التــي تشــرف عليهــا، ويبــرز ذلــك الــدور مــن خــال 

المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  والدوليــة،  المحليــة  مشــاركتها 

فعاليــات المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة بالجنادريــة، 

وكذلــك اســتقبال طلبــة الجامعــات والمــدارس فــي مقــر 

المؤسســة وتقديــم عــروض توعويــة، وكذلــك مــن خــال 

الحمــات الدعائيــة واإلعاميــة المســتمرة التــي تســتهدف 

كافــة الفئــات بالتوعيــة. كمــا تتفاعــل المؤسســة مــع كافــة 

ــًا  ــًا ومحلي ــة المعتمــدة عالمي ــام والمناســبات االجتماعي األي

بشــكل ســنوي وببرامــج مختلفــة تأكيــدًا لدورهــا المحــوري 

فــي خدمــة المجتمــع.

وتســاهم المؤسســة أيضــًا فــي نشــر الوعــي المالــي، وذلــك 

عبــر تبنيهــا لإلســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم واإلرشــاد المالــي 

فــي المملكــة، حيــث يهــدف اإلطــار العــام لإلســتراتيجية إلــى 

المواطنيــن ومؤسســات  بيــن  الماليــة  تعزيــز محــو األميــة 

القطــاع العــام وقطــاع األعمــال فــي المملكــة. 

ومن أهم جهود مؤسسة النقد في هذا السياق ما يلي:

والتثقيفيــة 	  التوعويــة  الحمــات  مــن  عــدد  تنظيــم 

للجمهور، وتهدف المؤسســة من خال هذه الحمات 

إلــى رفــع الوعــي بخصائــص العملــة الوطنيــة والتعريــف 

بالعامــات األمنيــة الظاهــرة للورقــة الســليمة، وكيفيــة 

التمييــز بينهــا وبيــن الورقــة الزائفــة. واســتهدفت هــذه 

ــة  الحمــات األســواق الشــعبية والموســمية المتعامل

المحــات  وأصحــاب  الباعــة  مــن  الســن  وكبــار  بالنقــد 

التجاريــة.

ــر مــن نشــاط 	  ــة والتحذي ــة الدائمــة للتوعي تشــكيل اللجن

العمــات  ســوق  فــي  الماليــة  بــاألوراق  المتاجــرة 

األجنبيــة )الفوركــس( غيــر المرخــص، وذلــك بتوجيــه مــن 

المقــام الســامي، وتتــرأس اللجنــة هيئــة الســوق الماليــة 

اإلعــام،  ووزارة  الداخليــة،  وزارة  مــن  كل  وعضويــة 

ووزارة التجــارة واالســتثمار، ومؤسســة النقــد العربــي 

الســعودي. وتعمــل اللجنــة علــى التنســيق مــع الجهــات 

الحكوميــة ذات العاقــة للحــد مــن ظاهــرة التســويق 

لاســتثمار والتــداول فــي نشــاطات الفوركــس وكذلــك 

التعامــل فــي العمــات االفتراضيــة، ومواجهتهــا.

تتكــرر 	  التــي  الماليــة  الكيانــات  توقيــف  إلــى  المبــادرة 

تجاوزاتهــا التنظيميــة واالســتمرار فــي فــرض الجــزاءات 

ــن  ــى المصــارف وشــركات التأمي ــة عل والغرامــات المالي

تجــاوزات  حقهــا  فــي  يثبــت  التــي  التمويــل  وشــركات 

تلــك  وقائــع  عــن  اإلعــان  إلــى  باإلضافــة  نظاميــة، 

التجــاوزات فــي اإلعــام المحلــي لتحقيــق الشــفافية 

المالــي.  الســلوك  فــي  االنضبــاط  ورفــع مســتوى 

رعايــة عــدد مــن الكــوادر الوطنيــة لتدريبهــم وتأهيلهــم 	 

المالــي  للقطــاع  الســيبراني  األمــن  مجــال  فــي 

البرنامــج  مــن  الثانيــة  النســخة  فــي  والمصرفــي 

 )SECURE 18( الســيبراني  األمــن  فــي  المتخصــص 

فــي  المختصيــن  مــن  لبنــاء جيــل واعــد  يهــدف  الــذي 

القطــاع  حمايــة  علــى  قــادر  المعلومــات  أمــن  مجــال 

المصرفــي فــي عــدد مــن الجهــات المشــاركة، إذ ُتعــد 

ــر القطــاع  ــادرات برنامــج تطوي ــادرة ضمــن مب هــذه المب

المالــي التابــع لرؤيــة المملكــة 2030. وقــد شــارك فــي 

اســتمر  لتدريــب مكثــف  26 متدربــًا خضعــوا  البرنامــج 

ألكثــر مــن ســتة أشــهر بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 

األمريكيــة.  المتحــدة  والواليــات 

ــدورات 	  ــد مــن البرامــج وال ــم العدي االســتمرار فــي تقدي

التدريبــة بهــدف االرتقــاء بمســتوى األداء فــي وظائــف 

قطــاع التأميــن فــي المملكــة مــن خــال تطويــر قــدرات 

عــام،  بشــكل  المالــي  القطــاع  فــي  الوطنيــة  الكــوادر 

وتقديــم الحلــول التدريبيــة لهــم، ودعــم اســتقطاب تلك 

القطاعــات لهــم، لذلــك أطلقــت المؤسســة برنامجيــن 

لتطويــر الكفــاءات الوطنيــة فــي قطــاع التأميــن فــي 

عــام 2018م، همــا:

برنامــج »تطويــر المهنييــن الســعوديين فــي ســوق 	 

لويــدز فــي مجــال التأميــن« الذي يهدف إلى اكتســاب 

معرفــة عميقــة فــي المنتجــات التأمينيــة المتخصصــة 

شــامل  وفهــم  والفــرص،  والمخاطــر  التأميــن  وإعــادة 

لكيفيــة عمــل ســوق لويــدز ومهامــه مــن خــال إطــار 

عالمــي ألســواق إعــادة التأميــن. كذلك يهــدف البرنامج 

إلــى بنــاء العاقــات وقنــوات تواصــل فــي ســوق عمــل 

لويــدز إلعــادة التأميــن، وفهــم توجهــات لويــدز للتأميــن 
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التجــاري للشــركات وإدارة المخاطــر والمخاطــر الناشــئة 

وتطويــر المهــارات الفنيــة للمتدربيــن. 

الــذي 	   )ACII( المتقــدم  التأميــن  دبلــوم  برنامــج 

يســتهدف الموظفيــن العامليــن فــي شــركات التأميــن، 

الســعوديين  العامليــن  كفــاءة  رفــع  إلــى  يهــدف  إذ 

والســعوديات فــي اإلدارات الفنيــة بقطــاع التأميــن مــن 

خــال منحهــم الفرصــة للحصــول علــى شــهادات مهنيــة 

فــي مجــال التأميــن، وتدريــب منســوبي القطــاع المالــي 

وتأهيلهــم، وهــو أحــد مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع 

المالــي ضمــن رؤيــة المملكــة 2030.

مــع  المشــترك  العمــل  فــي  المؤسســة  واســتمرت 

المؤسســات اإلعاميــة والجهــات ذات الصلــة لنشــر الثقافــة 

حيــث  المجتمــع،  أفــراد  كافــة  بيــن  واالقتصاديــة  الماليــة 

عقــدت المؤسســة دورة تدريبيــة اســتمرت لمــدة يوميــن 

لعــدد مــن منســوبي قنــاة اإلخباريــة الســعودية وذلــك فــي 

ــة  ــدورة التدريبي ــاض. وتطرقــت ال ــي بالري مقــر المعهــد المال

إلــى عــدد مــن المواضيــع االقتصاديــة، مــن أبرزهــا: مقدمــة 

بشــكل  المحلــي  واالقتصــاد  عــام  بشــكل  االقتصــاد  فــي 

واألوراق  التضخــم،  المدفوعــات، ومعــدل  وميــزان  خــاص، 

الماليــة،  واألســواق  والصكــوك(،  )الســندات  الماليــة 

والسياســة النقديــة، واالســتقرار المالــي، والبطالــة، وغيرهــا 

والماليــة. االقتصاديــة  المواضيــع  مــن 

3-5: تطوير الكوادر البشرية  
البشــرية  كوادرهــا  تطويــر  فــي  جهــدًا  المؤسســة  تــأُل  لــم 

ــر برنامــج االبتعــاث للدراســة فــي الخــارج لمجموعــة مــن  عب

موظفيهــا للحصــول علــى شــهادات الماجســتير والدكتــوراة 

إضافــة  العالميــة،  والجامعــات  المعاهــد  مــن  عــدد  فــي 

إتاحــة  والخارجــي، وكذلــك  الداخلــي  التدريــب  تقديــم  إلــى 

مــن  العاقــة  ذات  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج  تقديــم 

خــال المعهــد المالــي، وإتاحــة الفرصــة لطــاب الجامعــات 

ضمــن  تكــون  التــي  التخصصــات  فــي  التطبيقــي  للتدريــب 

العمــل  بيئــة  لدخــول  وإعدادهــم  المؤسســة  أعمــال 

الجامعــات  مــن طــاب  لعــدد  الفــرص  مســتقبًا، وإعطــاء 

للعمــل خــال إجــازة الصيــف فــي التخصصــات ذات العاقــة 

بمهــام المؤسســة؛ ممــا يتيــح لهــم فرصــة التعلــم والتدريــب. 

المــوارد  أنظمــة  تطويــر  علــى  النقــد  مؤسســة  وتعمــل 

مــن  حزمــة  اتبــاع  خــال  مــن  باســتمرار  ولوائحهــا  البشــرية 

أبرزهــا: مــن  اإلجــراءات، 

تحديــث الئحــة المــوارد البشــرية، ووضــع معاييــر عامــة 	 

ــن. الســتقطاب الكفــاءات مــن الموظفي

وضع حوافز متنوعة لرفع مستوى إنتاجية العمل.	 

إصــدار وثائــق عــن ســلوكيات العمــل فــي المؤسســة، 	 

مثــل: وثيقــة أخاقيــات العمــل، وتكويــن لجنــة تواصــل 

الســتقبال شــكاوى الموظفيــن وتحقيــق مبــدأ العدالــة 

لهــم.

مــن 	  عــاداًل وشــفافًا،  توفيــرًا  التوظيــف  فــرص  توفيــر 

المؤسســة  اآللــي عــن طريــق موقــع  التقديــم  خــال 

اإللكترونــي الــذي يحتــوي علــى كل الشــروط المطلوبــة 

مــن المتقــدم أو المتقدمــة للعمــل فــي المؤسســة. 

دعــم تدريــب موظفيهــا داخــل المملكــة وخارجهــا، ممــا 	 

أســهم فــي توطيــن الوظائــف وســعودتها بنحــٍو ســريع. 

اســتقطاب عــدد مــن الكفــاءات النســائية فــي مجــاالت 	 

عــدة للعمــل فــي إدارات المؤسســة المختلفــة.

ووضــع 	  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي  توظيــف  تشــجيع 

لهــم. مناســبة  سياســات 

3-5-1 برنامج االقتصاديين السعوديين
أطلقــت المؤسســة فــي عــام 1998م »برنامــج االقتصاديين 

الشــباب  مــن  المتميزيــن  الســتقطاب  الســعوديين« 

تخصصــات  فــي  جامعّيــًا  تأهيــًا  المؤهليــن  الســعودي 

مختلفــة، وتدريبهــم علــى رأس العمــل فــي المؤسســة مــن 

خــال البرنامــج تمهيــدًا البتعاثهــم للخــارج للحصــول علــى 

درجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي تخصــص االقتصــاد مــن 

إلــى المؤسســة  العــودة  ثــم  المرموقــة، ومــن  الجامعــات 

للعمــل فــي مجــال الدراســات واألبحــاث االقتصاديــة. وقــد 

208 ســعوديين. التحــق بالبرنامــج منــذ إنشــائه نحــو 

3-5-2 تطوير الكفايات في اإلدارة العامة 
للشئون القانونية

بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )713( تاريــخ 30 مــن ذي 

القعــدة 1438هـــ الــذي نــص علــى تطويــر اإلدارات القانونيــة 

فــي الجهــات الحكوميــة، ودعمهــا بالكفايــات المؤهلــة فــي 
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المجــال الشــرعي والنظامــي، ووضــع خطــة لتطويــر هــذه 

اإلدارات والعامليــن فيهــا بالشــكل المناســب وبمــا يحقــق 

للشــئون  العامــة  اإلدارة  قامــت  منهــا؛  المنشــود  الهــدف 

القانونيــة خــال عــام 2018م بعــدد مــن المبــادرات لتطويــر 

الكفايــات فــي المجــال النظامــي، منهــا وضــع خطــة لتطويــر 

واســتقطاب  للتوظيــف  خطــة  اعتمــاد  تضمنــت  اإلدارة 

الكفايــات القانونيــة المؤهلــة، وترشــيح عــدد مــن الموظفيــن 

لبرامــج االبتعــاث المباشــر، وتضمنــت جهــود اإلدارة مــا يلــي: 

عــام . 1 خــال  الكفايــات:  واســتقطاب  التوظيــف  برامــج 

2018م، وظفــت اإلدارة )8( موظفيــن يحملــون درجــة 

الماجســتير فــي القانــون أو مــا يعادلهــا، و)7( موظفيــن 

ــون. يحملــون درجــة البكالوريــوس فــي القان

اإلدارة إلكمــال . 2 مــن موظفــي  ابتعــاث موظفيــن  تــم 

مرحلــة  لدراســة  الدكتــوراه، وموظــف  مرحلــة  دراســة 

الماجســتير.

إتاحــة التدريــب المتخصــص لموظفــي اإلدارة، باإلضافــة . 3

تنظمهــا  التــي  المتخصصــة  العمــل  إلــى حضــور ورش 

البنــوك المركزيــة والمنظمــات الدوليــة.

3-6: أنشطة المسؤولية االجتماعية األخرى
التعليــم 	  وزارة  مــع  بالتعــاون  المؤسســة  أطلقــت 

فعاليــات الحملــة التوعويــة الخاصــة بالتعريــف بفئــات 

المعدنيــة »#اعــرف_ العملــة  الســادس مــن  اإلصــدار 

عــدد  داخــل  معــارض  تنظيــم  طريــق  عــن  قيمتهــا« 

البنيــن والبنــات علــى مســتوى مناطــق  مــن مــدارس 

رفــع مســتوى  إلــى  الحملــة  وقــد هدفــت  المملكــة، 

الوعــي لــدى الطــاب بقيمــة العملــة المعدنيــة بجميــع 

التعامــات  فــي  اســتخدامها  علــى  والحــّث  فئاتهــا، 

اليوميــة، والحــرص علــى أخــذ الباقــي وعــدم التفريــط 

لــدى  االدخــار  ثقافــة  تشــجيع  بغــرض  وذلــك  فيــه، 

»اعــرف قيمتهــا«  اســتهدفت حملــة  النــشء. كذلــك 

الجمهــور العــام مــن خــال تواجــد ممثلــي الحملــة فــي 

األســواق والمحافــل العامــة والمناســبات الموســمية 

المملكــة. مناطــق  مــن  الكثيــر  فــي  والســياحية 

للتــراث 	  الوطنــي  المهرجــان  فــي  المؤسســة  شــاركت 

والثقافــة »الجنادريــة 33« عبــر جنــاح مســتقل عرضــت 

والمعدنيــة  الورقيــة  العمــات  تطــور  تاريــخ  فيــه 

المتداولــة فــي الجزيــرة العربيــة علــى مــر العصــور حتــى 

ــًا فــي العهــد الســعودي، وشــمل  النقــد المتــداول حالّي

التخطيــط  مجــال  فــي  توعويــة  أنشــطة  أيضــًا  الجنــاح 

المالــي واالدخــار والمدفوعــات الماليــة والتعريــف بــدور 

إدارة حمايــة العمــاء فــي المؤسســة.

العربــي 	  النقــد  مؤسســة  محافــظ  معالــي  وقــع 

الســعودي ومعالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

اتفاقيــة تأســيس مركــز التميــز للتوحــد وتشــغيله وذلــك 

المؤسســة  تبنــت  حيــث  ريــال،  مليــون   286 بقيمــة 

االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  مــع  بالتعــاون 

مبــادرة البنــوك الســعودية لدعــم مركــز التميــز للتوحــد 

الــذي ســيصبح مركــزًا رئيســًا ومرجعــًا متخصصــًا لجميــع 

مراكــز التوحــد الخاصــة فــي المملكــة، وتعميــم تجربتــه، 

الكــوادر  وتدريــب  المعرفــة  نقــل  فــي  والمســاعدة 

العاملــة فــي تلــك المراكــز وتأهيلهــا. وقــد بــادرت جميــع 

إلــى تقديــم الدعــم  المصــارف المحليــة دون اســتثناء 

الــازم لتأســيس هــذا المركــز وتشــغيله لمــدة خمــس 

ســنوات.

نظمــت المؤسســة بالتعــاون مــع جمعيــة ُأَســر التوحــد 	 

الخيريــة محاضــرة توعويــة عــن اضطــراب طيــف التوحــد 

وكيفيــة التعامــل معــه تحــت عنــوان »ِلنرتقــَي َمَعهــم«، 

وذلــك فــي مقرهــا الرئيــس بالريــاض، والتقــى معالــي 

المحافــظ عــددًا مــن أبنــاء الجمعيــة.

بالريــاض 	  الرئيــس  مقرهــا  فــي  المؤسســة  نظمــت 

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، فعاليــة توعويــة عــن طــرق 

وذلــك  منــه  والوقايــة  الســكري  مــرض  عــن  الكشــف 

بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للســكري الــذي يوافــق 

18 نوفمبــر مــن كل عــام. وشــملت الفعاليــة تخصيــص 

عــن  المبكــر  للكشــف  مواقــع  أربعــة  الصحــة  وزارة 

مــرض الســكري والضغــط والســمنة، وموقعيــن آخريــن 

بأعــراض  الموظفيــن  جميــع  لتوعيــة  تضمنــا معرضيــن 

مــرض الســكري، وكيفيــة الوقايــة منــه، وكيفيــة عنايــة 

بجســده. المصــاب 

أطلقــت المؤسســة بالتعــاون والتنســيق مــع جمعيــة 	 

نقــاء لمكافحــة التدخيــن معرضــًا للتوعيــة بأضــرار آفــة 

التدخيــن فــي مقرها الرئيــس بالرياض، وصاحب المعرض 

محاضــرات توعويــة ألقاهــا عــدد مــن المتخصصيــن فــي 
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الجمعيــة الخيريــة لمكافحــة التدخيــن.

أطلقــت المؤسســة مبادرتيــن فــي شــهر رمضــان مــن 	 

عــام 1439هـــ، وهمــا:

      - زيارة المرضى وكبار السن.

      - القسائم الشرائية وبطاقات االتصال ألصحاب

        الدخول المتدنية من متعاقدي المؤسسة.

الحــرس 	  وزارة  مــع  بالتعــاون  المؤسســة  نظمــت 

بالــدم اســتهدفت موظفيهــا،  للتبــرع  الوطنــي حملــة 

دور مؤسســة  تعزيــز  إطــار  فــي  الحملــة  هــذه  وتأتــي 

النقــد وموظفيهــا تجــاه المجتمــع وتماشــيًا مــع الــدور 

اإلنســاني والمســؤولية االجتماعيــة فــي مــدِّ يــد العــون 

والمستشــفيات  والمحتاجيــن  للمرضــى  والمســاعدة 

التــي تحتــاج إلــى الكثيــر مــن وحــدات الــدم. وقد شــهدت 

المؤسســة  موظفــي  مــن  متزايــدًا  إقبــااًل  الحملــة 

الحملــة  تمــدد  المؤسســة  جعــل  ممــا  وموظفاتهــا، 

ألكثــر مــن أســبوع لتحقيــق رغبــات الموظفيــن الذيــن 

أقبلــوا علــى التبــرع ترســيخًا لهــذه األهــداف اإلنســانية 

واالجتماعيــة النبيلــة، حيــث بلــغ عــدد المتبرعيــن أكثــر 

مــن 240 متبرعــًا ومتبرعــًة، ويعــد هــذا النشــاط ضمــن 

يتكــرر ســنوّيًا. الــذي  المســؤولية االجتماعيــة  أنشــطة 

4- المركز المالي لمؤسسة النقد العربي 
السعودي   

ــة عــام 2018م  ســجلت أصــول المؤسســة تراجعــًا فــي نهاي

عّمــا كان عليــه فــي نهايــة العــام الســابق، فقــد انخفــض 

إجمالــي أصــول المؤسســة بنســبة 0.2 فــي المئــة )3.8 مليــار 

ريــال( ليبلــغ 1.9 تريليــون ريــال، مقارنــة بانخفــاٍض نســبته 8.3 

ــال( فــي عــام 2017م. ومّثلــت  ــار ري ــة )173.2 ملي فــي المئ

ــر مــن إجمالــي أصــول  ــة القــدر األكب ــازات األصــول األجنبي حي

العــام.  خــال  طفيفــًا  ارتفاعــًا  شــهدت  التــي  المؤسســة، 

وال يــزال توزيــع حيــازات المؤسســة مــن األصــول األجنبيــة 

يميــل نحــو االســتثمار فــي األوراق الماليــة األجنبيــة التــي 

انخفضــت بنســبة 3.3 فــي المئــة )40.6 مليــار ريــال( فــي عــام 

2018م، مقابــل انخفــاض نســبته 8.8 فــي المئــة )120.5 

مليــار ريــال( فــي عــام 2017م. مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت 

ــة خــارج المملكــة  ــدى المصــارف العامل ــع المؤسســة ل ودائ

بنســبة 7.3 فــي المئــة )27.6 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، 

مقابــل انخفــاض نســبته 5.8 فــي المئــة )23.2 مليــار ريــال( 

فــي عــام 2017م. وارتفــع غطــاء العملــة بنســبة 6.2 فــي 

المئــة ليبلــغ 243.4 مليــار ريــال فــي عــام 2018م، مقارنــة 

بانخفــاض نســبته 2.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق )229.2 

مليــار ريــال( )الجــدول رقــم 1-12(.

أّمــا فــي مــا يخــص جانــب المطلوبــات فــي المركــز المالــي 

الحكومــة  واحتياطيــات  ودائــع  مّثلــت  فقــد  للمؤسســة، 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   29.6 نســبة  2018م  عــام  فــي 

المطلوبــات، مقارنــة بمــا نســبته 33.7 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وارتفــع حســاب جــاري الحكومــة بنســبة 39.5 فــي 

ريــال، مقارنــة  ريــال( ليبلــغ 72.8 مليــار  المئــة )20.6 مليــار 

الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   41.4 نســبته  بانخفــاض 

فــي المقابــل، انخفــض االحتياطــي العــام للدولــة فــي عــام 

2018م بنســبة 16.9 فــي المئــة )99.7 مليــار ريــال( ليبلــغ 

489.5 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاٍض نســبته 8.1 فــي المئــة 

آخــر،  جانــب  مــن  الســابق.  العــام  فــي  ريــال(  مليــار   52.3(

بنســبة  الحكوميــة  والهيئــات  الصناديــق  ودائــع  ارتفعــت 

32.3 فــي المئــة )28.5 مليــار ريــال( لتبلــغ 116.9 مليــار ريــال، 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 42.8 فــي المئــة )66.2 مليــار ريــال( 

واتفاقيــات  المؤسســة  أذونــات  أمــا  الســابق.  العــام  فــي 

المئــة  فــي   16.2 بنســبة  انخفضــت  فقــد  الشــراء،  إعــادة 

)22.5 مليــار ريــال( لتبلــغ 116.3 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفاٍض 

نســبته 15.8 فــي المئــة )26 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق.  
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جدول رقم 12-1: المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )نهاية السنة(

)مليون ريال(

20142015201620172018

أواًل : الموجودات

216,132237,212234,505229,188243,449نقد أجنبي وذهب 

35,24039,30034,51625,83132,584نقد في الصندوق

35,22839,28934,50525,81132,561ورق نقد سعودي

1211112022نقود معدنية

510,972552,360401,144377,966405,572ودائع لدى البنوك بالخارج

1,998,5801,505,0231,365,1891,244,6691,204,035استثمارات في أوراق مالية بالخارج

31,18539,48741,51726,00914,224موجودات متنوعة أخرى

2,792,1092,373,3822,076,8711,903,6631,899,864اإلجمالي

ثانيًا : المطلوبات

216,132237,212234,505229,188243,449العملة المصدرة

180,892197,912199,989203,357210,865في التداول

35,24039,30034,51625,83132,584لدى المؤسسة

1,378,9481,023,304730,580641,378562,367ودائــع واحتياطي الحكومة

53,05171,00589,13452,19272,832جاري الحكومة

1,325,897952,299641,446589,185489,535االحتياطي العام للدولة

182,270142,074154,51488,346116,852ودائع صناديق وهيئات حكومية

92,55898,11797,83997,53499,943الودائع النظامية للمؤسسات المالية

9,69511,21318,49018,46917,190ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

427,815182,947164,755138,786116,326اذونات مؤسسة النقد واتفاقيات إعادة الشراء

484,692678,515676,187689,962743,738مطلوبات متنوعة أخرى

2,792,1092,373,3822,076,8711,903,6631,899,864اإلجمالي
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السادة/ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي                                     الموقرون

  

الرأي
لقــد قمنــا بمراجعــة القوائــم الماليــة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي »المؤسســة«، التــي تشــمل قوائــم المركــز المالــي 

لقســم اإلصــدار، وقســم األعمــال المصرفيــة، وقســم الهيئــات والمؤسســات المســتقلة، والحســابات النظاميــة كمــا فــي 

30 يونيــو 2018م، وقائمــة اإليــرادات والمصروفــات للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم الماليــة 

التــي تتضمــن ملخصــًا للسياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة المرفقــة للمؤسســة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م قــد تــم إعدادهــا مــن 

كافــة النواحــي الجوهريــة وفقــًا ألســس اإلعــداد الموضحــة فــي إيضــاح )2( حــول القوائــم الماليــة.

أساس الرأي
تمــت مراجعتنــا وفقــًا لمعاييــر المراجعــة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن مســؤوليتنا بموجــب تلــك 

المعاييــر تــم توضيحهــا بالتفصيــل فــي » قســم مســؤوليات مراجعــي الحســابات حــول مراجعــة القوائــم الماليــة« فــي تقريرنــا. 

باعتقادنــا أن أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة ألن تكــون أساســًا إلبــداء رأينــا.

االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن المؤسســة وذلــك وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، كمــا أننــا التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لتلــك المتطلبــات. 

لفت انتباه - أساس المحاسبة 
نــود لفــت االنتبــاه إلــى إيضــاح رقــم )2( حــول القوائــم الماليــة والــذي يوضــح أســاس المحاســبة. تــم إعــداد القوائــم الماليــة 

إدارة  مــن قبــل مجلــس  المعتمــدة  المحاســبية  السياســات  علــى  بنــاًء  للمؤسســة  المالــي  التقريــر  للمؤسســة ألغــراض 

المؤسســة. وبنــاًء علــى ذلــك قــد ال تكــون القوائــم الماليــة مناســبة ألغــراض أخــرى. إن رأينــا غيــر متحفــظ بهــذا الشــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية 
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة وفقــًا ألســاس اإلعــداد الموضــح فــي إيضــاح رقــم )2( حــول القوائــم 

ــٍف جوهــري  ــة مــن أي تحري ــة خالي ــم مالي ــة إلعــداد قوائ ــة التــي تراهــا اإلدارة ضروري ــة الداخلي ــة، وعــن إجــراءات الرقاب المالي

ســواًء كان ناتجــًا عــن غــش أو خطــأ. عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم مقــدرة المؤسســة 

علــى االســتمرار فــي نشــاطها وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية واإلفصــاح بحســب مــا هــو مائــم، عــن األمــور ذات العاقــة بمبــدأ 

االســتمرارية، وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لــإلدارة فــي تصفيــة المؤسســة أو إيقــاف 

عملياتهــا، أو عندمــا ال يكــون هنــاك خيــار آخــر مائــم بخــاف ذلــك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المؤسسة.
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مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن أي تحريــٍف جوهــري ســواًء 

كان ناتجــًا عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، 

إال أنــه ليــس ضمانــًا علــى أن المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــًا لمعاييــر المراجعــة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، ستكشــف دائمــًا عــن أي تحريــف جوهــري موجــود. يمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة، 

بمفردهــا أو فــي مجموعهــا، إذا كان مــن المعقــول توقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون 

بنــاًء علــى هــذه القوائــم الماليــة. وكجــزء مــن عمليــة المراجعــة وفقــًا لمعاييــر المراجعــة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــك المهنــي خــال أعمــال المراجعــة. كمــا قمنــا بــــ:

ــم 	  ــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصمي ــة، ســواًء كان ــم المالي ــة فــي القوائ ــم مخاطــر التحريفــات الجوهري ــد وتقيي تحدي

وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومائمــة لتوفيــر أســاس إلبــداء 

رأينــا. وُيعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحريــف جوهــري ناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، ألن الغــش قــد 

ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مائمــة وفقــًا 	 

للظــروف، ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للمؤسســة.

تقييــم مــدى ماءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات 	 

الصلــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

اســتنتاج مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، اســتنادًا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول 	 

عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا جوهريــًا حــول قــدرة المؤسســة 

علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. وإذا مــا تبيــن لنــا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يتعيــن علينــا لفــت 

االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، وإذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر 

كافيــة، تعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع. ومــع 

ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تــؤدي إلــى توقــف المؤسســة عــن االســتمرار فــي أعمالهــا وفقــًا 

لمبــدأ االســتمرارية.

نقــوم بالتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطاق والتوقيــت المخطط لعمليــة المراجعة 

والنتائــج الهامــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تــم اكتشــافها خــال 

مراجعتنــا. 

إرنست ويونغ
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

راشد سعود الرشود
محاسب قانوني – ترخيص رقم 366

برايس وترهاوس كوبرز
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 8282
الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

بدر إبراهيم بن محارب
محاسب قانوني - ترخيص رقم 471

20 جمادى اآلخرة 1440هـ
)25 فبراير 2019م(
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مؤسســة النقـــــــــد العربي السعودي | قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2018م | الموجودات

         )مليون ريال(

 2017/6/30م 2018/6/30م

قسم اإلصدار

 غطـــاء العمــلة المصدرة: 

1,6241,624 ذهــب ) إيــضــاح  2/هــ(

255,023247,672 استثمارات في أوراق مالية في الخارج

256,647249,296

 قسم األعمـــــــــال المصرفية

 نقـــد في الصــنــدوق :

30,70525,885 أوراق نقـــــــــــــد

1617 عـمـات مــعــدنـيــة

30,72125,902

13,25025,250 ودائـع لدى بــنـوك محلية

425,798354,786 ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

1,207,8261,268,708 اسـتـثمارات  في الـخـارج

2,4152,210 مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

1,680,0101,676,856

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة

62,28586,960 ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

173,882222,005 اسـتــثمارات في الخارج

33,38164,570 اسـتــثمارات مـحـليـة

1,855579 ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

1,200700ودائع لدى البنوك المحلية

272,603374,814

حسابات نظامية

61,00.4شيكات برسم التحصيل وأخرى

 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مؤسســة النقـد العربي السعودي | قائمة اإليرادات والمصروفات

 للسنة المنتهية في 30 يونيه 2018م

     )مليون ريال(

 2017/6/30م 2018/6/30م

4,9985,217اإليـــــــــــــــرادات

المصروفـــــــات

2,1801,793عمومية وإدارية

3940اكتتاب المؤسسة في المؤسسة العامة للتقاعد )إيضاح ٤ (

2,2191,833

2,7793,384فائض مرّحل إلحتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع

4,9985,217

 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

مؤسسـة النقـد العربي السعودي | قائمة المركز المالي 

كما في 30 يونيه 2018م  | المطلوبات

         )مليون ريال(

 2017/6/30م 2018/6/30م

قسم اإلصدار

 أوراق نقد مصدرة

225,459223,025 في الـتـداول

30,70625,885 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

256,165248,910

 عمالت معدنية مصدرة

466369 في الـتـداول

1617 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

482386

256,647249,296

قسم األعمـــــــــال المصرفية

610,138663,432 ودائع الـحـكـومة

18,50118,449 ودائع لـجـهات أجـنـبــية

106,131110,300 ودائع مــصالح وهــيـئات حكومية

98,86298,715 ودائع الــبــنـوك وشركات الـتـأمـيـن

30,87129,734 مطـلوبات للحكومة

815,507756,226 مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى واحتياطيات

1,680,0101,676,856

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة

272,603374,814الهيـئات والمؤسسات المستقلة

حسابات نظامية  

61.00.4 التزامات مقابل شيكات برسم التحصيل وأخرى

 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مؤسسة النقد العربي السعودي
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 30 يونيه 2018م

)1(  طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية
تقــوم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي »المؤسســة« بالعمــل كمصــرف لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، بحكــم 

نظامهــا وتحتفــظ بحســابات الحكومــة. 

يتم عرض القوائم المالية للمؤسسة وفقًا لكل من األنشطة التالية:

قسم اإلصدار:
ــال الســعودي(،  ــة الوطنيــة )الري إن النشــاط الرئيســي لقســم اإلصــدار هــو ســك العمــات المعدنيــة وطبــع األوراق النقدي

ودعــم اســتقرار النقــد الســعودي وتثبيــت قيمتــه الداخليــة والخارجيــة.

قسم األعمال المصرفية:
تقبــل المؤسســة ودائــع مــن هيئــات حكوميــة وأخــرى وتقــوم باســتثمار تلــك الودائــع لحســابهم. يتــم تســجيل كلٍّ مــن الودائع 

والقيمــة الدفتريــة لاســتثمارات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة. يتــم تســجيل دخــل االســتثمارات 

كجــزء مــن حســابات مصالــح وهيئــات حكوميــة وليــس ضمــن قائمــة اإليــرادات والمصروفــات للمؤسســة. 

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة:
تقبــل المؤسســة ودائــع مــن هيئــات ومؤسســات مســتقلة وتقــوم باســتثمار تلــك الودائــع لحســابهم. يتــم تســجيل كلٍّ مــن 

الودائــع والقيمــة الدفتريــة لاســتثمارات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم الهيئــات والمؤسســات المســتقلة. يتــم تســجيل 

دخــل االســتثمارات كجــزء مــن حســاباتهم وليــس ضمــن قائمــة اإليــرادات والمصروفــات للمؤسســة. 

)2(  ملخص ألهم السياسات المحاسبية

أ -  أسس إعداد القوائم المالية:
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــًا للسياســات المحاســبية المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمبينــة أدنــاه والتــي 

تتفــق مــع تلــك السياســات المتبعــة فــي الســنوات الســابقة.  

ب -  األساس المحاسبي:
تتبــع المؤسســة األســاس النقــدي فــي تســجيل عملياتهــا، باســتثناء اســتهاك األصــول الثابتــة وتســجيل مســتحقات معينــة 

للموظفين.

يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.
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ج - االستثمارات:
تســجل االســتثمارات بالتكلفــة وفــي نهايــة العــام تقّيــم الحقائــب المــدارة بعمــات مختلفــة بنفــس العملــة األساســية 

التــي قامــت المؤسســة باالســتثمار بهــا وفقــًا لســعر الســوق أو التكلفــة أيهمــا أقــل )القاعــدة التاريخيــة(، وتقيــد الفروقــات 

الناتجــة عــن انخفــاض الســعر فــي حســاب فروقــات تقييــم االســتثمار ويتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر عنــد اســتامها / 

دفعهــا لحســاب الجهــة المســتفيدة وفقــًا للسياســات المتبعــة مــن قبــل المؤسســة.

د -  العمالت األجنبية:
تحــّول المؤسســة أرصدتهــا وعملياتهــا بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الدفتريــة المثبتــة 

المعتمــدة مــن قبــل محافــظ المؤسســة بتاريــخ 7 يوليــو 1986م )الموافــق 29 شــوال1406هـ( والتعديــل الاحــق لســعر 

اليــورو الــذي اعتمدتــه اإلدارة بتاريــخ 25 إبريــل 1999م )الموافــق 9 محــرم 1420هـــ(. 

هـ -  الذهب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة:
يتــم تقويــم الذهــب المحتفــظ بــه كغطــاء للعملــة المصــدرة بســعر ريــال ســعودي واحــد لــكل 0.20751 جــرام وذلــك بموجــب 

المرســوم الملكــي رقــم 38 بتاريــخ 13 رجــب 1393هـــ )الموافــق 12 أغســطس 1973م(. 

و -  األثاث والمعدات والسيارات:
يتــم تســجيل األثــاث والمعــدات والســيارات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك المتراكــم ضمــن الموجــودات المتنوعــة األخــرى 

فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة. يتــم اســتهاك تكلفــة األثــاث والمعــدات والســيارات بطريقة القســط 

الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لتلــك الموجــودات.

ز -  األراضي والمباني:
تظهــر األراضــي بالتكلفــة وتظهــر المبانــي بالتكلفــة بعــد خصم االســتهاك المتراكم. ويتم اســتهاك تكلفــة المباني بطريقة 

القســط الثابــت بواقــع 5% ســنوّيًا. يتــم إدراج األراضــي والمبانــي فــي قائمــة المركز المالي لقســم األعمال المصرفية.

ح -  اإليرادات والمصروفات: 
تحصــل المؤسســة علــى رســوم لقــاء الخدمــات التــي تؤديهــا وذلــك لتغطيــة نفقاتهــا بموجــب المــادة )الثانيــة( مــن نظــام 

المؤسســة. وتقــوم المؤسســة بترحيــل فائــض اإليــرادات علــى المصروفــات إلــى حســاب احتياطــي مبنــى المركــز الرئيســي 

والفــروع.

 )3( فترة القوائم المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة عــن الفتــرة مــن 1 يوليــو 2017م إلــى 30 يونيــو 2018م )الموافــق 7 شــوال 1438هـــ إلــى 16 

شــوال 1439هـــ(.           

 )4( االكتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد
 يتــم االكتتــاب فــي المؤسســة العامــة للتقاعــد لموظفــي المؤسســة طبقــًا للمــادة )الثالثــة عشــرة( مــن نظــام التقاعــد 

المدنــي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م /41 بتاريــخ 29 رجــب 1393هـــ )الموافــق 28 أغســطس 1973م(. 
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