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العربــي  النقــد  مؤسســة  إدارة  مجلــس  باســم  يســعدني 

الســعودي تقديــم التقريــر الســنوي الســادس والخمســين 

للمؤسســة الــذي يســتعرض أحــدث التطــورات التــي شــهدها 

االقتصــاد الســعودي خــال العــام المالــي 1441/1440هـــ 

مجــاالت  مختلــف  تطــورات  التقريــر  ويشــمل  )2019م(. 

والنشــاط  النقديــة،  التطــورات  مثــل  المحلــي  االقتصــاد 

المصرفــي، والســوق الماليــة، واألســعار، والماليــة العامــة، 

والحسابات القومية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات، 

إيجــاًزا عــن آخــر التطــورات االقتصاديــة  التقريــر  كمــا يقــدم 

المحليــة فــي مختلــف القطاعات اإلنتاجيــة المحلية. ويعطي 

التقريــر شــرًحا وافًيــا 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 2019م. ويعتمــد التقريــر 

بصــورة رئيســة علــى البيانات الرســمية من الــوزارات واإلدارات 

الحكوميــة والمؤسســات العامــة، إضافــة إلــى البيانــات التــي 

تصدرهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وأود أن أشــكر 

تعاونهــا  حســن  علــى  األخــرى  والجهــات  الــوزارات  جميــع 

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 المناطــة بالمؤسســة. 

أحمد بن عبد الكريم الخليفي
المحافظ ورئيس مجلس اإلدارة

رمضان 1441هـ
مايــــــــو 2020م
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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

بريدًيا:
مؤسسة النقد العربي السعودي

إدارة األبحاث االقتصادية 
ص.ب 2992، الرياض 11169

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4633000 - 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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االقتصاد العالمي

الوضع االقتصادي العالمي
نمــا االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2019م بنســبة 2.9 فــي 

المئــة مقارنــة بمعــدل نمــو بلــغ 3.6 فــي المئــة فــي العــام 

)أبريــل  العالمــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  الســابق. وحســب 

2020م( الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، مــن المتوقــع 

انكمــاش االقتصــاد العالمــي بنســبة 3.0 فــي المئــة فــي 

2020م1.  عــام 

النمو االقتصادي 
سجلت دول االقتصادات  المتقدمة في عام 2019م تباطًؤا 

في معدل النمو ليصل إلى 1.7 في المئة مقابل 2.2 في 

المئة في عام 2018م، وذلك بسبب تراجع معدالت النمو 

في الواليات المتحدة األمريكية لتبلغ 2.3 في المئة في 

العام  المئة في  2.9 في  نسبته  نمو  مقابل  2019م  عام 

السابق، كما تراجعت أيًضا معدالت النمو في دول منطقة 

اليورو لتبلغ 1.2 في المئة في عام 2019م مقابل 1.9 في 

وألمانيا  فرنسا  السابق، وسجلت كل من  العام  المئة في 

لتبلغ 1.3 و0.6 و0.3  النمو  تراجًعا في معدالت  وإيطاليا 

العام  في  المئة  في  و0.8  و1.5   1.7 مقابل  المئة  في 

السابق على التوالي. وفيما يخص الدول الناشئة والنامية، 

فقد تباطأ معدل النمو في هذه الدول من 4.5 في المئة 

في عام 2018م ليصل إلى 3.7 في المئة في عام 2019م، 

كما سجل معدل النمو في الصين تراجًعا ليصل إلى 6.1 في 

المئة مقابل 6.7 في عام 2018م، وتراجع معدل النمو في 

الهند ليصل إلى 4.2 في المئة مقابل 6.1 في عام 2018م. 

باإلضافة إلى تراجع معدل النمو في دول الشرق األوسط 

إلى  2018م  عام  في  المئة  في   1.0 من  أفريقيا  وشمال 

أوروبا  2019م، كما سجلت دول  عام  المئة في  0.3 في 

الناشئة والنامية انخفاًضا في معدالت النمو لتبلغ 2.1 في 

العام  في  المئة  في   3.2 مقابل  2019م،  عام  في  المئة 

تراجًعا  والكاريبي  الاتينية  أمريكا  دول  وحققت  السابق. 

في معدالت النمو لتبلغ 0.1 في المئة في عام 2019م 

مقارنة بمعدل 1.1 في المئة في عام 2018م. وفي دول 

آسيا الناشئة والنامية، تراجعت معدالت النمو إلى 5.5 في 

المئة في  6.3 في  بنسبة  2019م مقارنة  عام  المئة في 

عام 2018م. وفي المقابل شهد معدل النمو في المملكة 

المتحدة ارتفاًعا طفيًفا من 1.3 في المئة في عام 2018م 

اليابان، سجل  وفي  2019م.  عام  المئة في  1.4 في  إلى 

في   0.3 مقابل  المئة  في   0.7 ليبلغ  ارتفاًعا  النمو  معدل 

المئة في عام 2018م.

 

وحسب بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، من المتوقع 

أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة 3.0 في المئة في عام 

2020م جراء جائحة كورونا المستجد مقارنة بارتفاع نسبته 

2.9 في عام 2019م، ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات 

الدول المتقدمة في عام 2020م انكماًشا بنسبة 6.1 في 

المئة، ويتوقع أن ينكمش االقتصاد األمريكي بنسبة 5.9 

في المئة، وأن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 

الدول  اقتصادات  تنكمش  أن  المتوقع  ومن  المئة،  في 

2020م.  عام  في  المئة  في   1.0 بنسبة  والنامية  الناشئة 

ويتوقع أن يتراجع معدل النمو في الصين ليصل إلى 1.2 

الرسم  ويوضح   .)1-1 )جدول  2020م  عام  في  المئة  في 

البياني )1-1( معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

2016م  عام  من  الفترة  خال  االقتصادات  من  لمجموعة 

إلى عام 2020م. 

التضخم
تراجــع نمــو معــدل التضخــم فــي مجموعــة دول االقتصادات 

المتقدمــة ليبلــغ 1.4 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بنســبة 2.0 فــي المئــة فــي العــام الســابق، حيــث تراجــع نمــو 

معــدل التضخــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن 2.4 

فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 1.8 فــي المئــة فــي عــام 

2019م، كمــا تراجــع معــدل التضخــم فــي منطقــة اليــورو 

1  وفًقــا لمســتجدات آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر فــي شــهر يونيــة 2020م، يتوقــع الصنــدوق أن ينكمــش االقتصــاد العالمــي بنحــو 4.9 فــي المئــة )بانخفــاض قــدره 

1.9 فــي المئــة عــن تقديــرات شــهر أبريــل( نظــًرا لتنبــؤ الصنــدوق بزيــادة حــدة آثــار فيــروس كورونــا المســتجد واســتمرارها لفتــرة أطــول ممــا هــو متوقــع؛ ويأتــي ذلــك نتيجــًة 
الســتمرار إجــراءات التباعــد االجتماعــي ووقــوع أضــرار أكبــر فــي ساســل اإلمــداد العالميــة.
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مــن 1.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 1.2 فــي المئــة 

فــي عــام 2019م. وكذلــك تراجــع المعــدل فــي دول الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا ليبلــغ 9.0 فــي المئــة فــي عــام 

2019م مقارنــة بنســبة 11.0 فــي المئــة فــي عــام 2018م.  

االقتصــادات  فــي دول  التضخــم  ارتفــع معــدل  حيــن  فــي 

الناشــئة والناميــة مــن 4.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 

5.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م )جــدول 1-2(. ويوضــح 

الرســم البيانــي )1-2( نســب التغيــر فــي أســعار المســتهلكين 

ــرة مــن عــام 2018م إلــى  لمجموعــة مــن الــدول خــال الفت

عــام 2020م. 

البطالة
انخفــض معــدل البطالــة فــي مجموعــة دول االقتصــادات 

المتقدمــة ليصــل إلــى مــا يقــارب 6.6 فــي المئــة فــي عــام 

2019م مقارنــة بمعــدل 7.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

ــات المتحــدة األمريكيــة  ــة فــي الوالي وتراجــع معــدل البطال

مــن 3.9 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 3.7 فــي المئــة 

ــة فــي منطقــة  فــي عــام 2019م. وانخفــض معــدل البطال

اليــورو ليصــل إلــى 7.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م مقارنــة 

بمعــدل 8.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م، حيــث ســجلت 

إيطاليــا  مــن  كٍل  فــي  طفيًفــا  تراجًعــا  البطالــة  معــدالت 

وفرنســا وألمانيــا لتصــل إلــى 10.0 و8.5 و3.2 فــي المئــة 

علــى التوالــي فــي عــام 2019م مقارنــة بمعــدل 10.6 و9.0 

و3.4 فــي المئــة علــى التوالــي فــي عــام 2018م، كمــا تراجع 

معــدل البطالــة فــي المملكــة المتحــدة ليصــل إلــى 3.8 فــي 

المئــة مقارنــة بنحــو 4.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م. ومــن 

ناحيــة أخــرى، لــم يشــهد معــدل البطالــة فــي اليابــان تغيــًرا، 

حيــث حافــظ علــى معدلــه البالــغ 2.4 فــي المئــة )جــدول 

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

)نسبة مئوية(

2013201420152016201720182019
توقعات 

2020

3.0-3.53.63.53.43.93.62.9العالم

6.1-1.42.12.31.72.52.21.7االقتصادات المتقدمة

5.9-1.82.52.91.62.42.92.3الواليات المتحدة األمريكية

7.5-0.21.42.11.92.51.91.2-منطقة اليورو

7.0-0.42.21.72.22.51.50.6ألمانيا

7.2-0.61.01.11.12.31.71.3فرنسا

9.1-0.010.81.31.70.80.3-1.8-إيطاليا

5.2-2.00.41.20.52.20.30.7اليابان

6.5-2.12.62.41.91.91.31.4المملكة المتحدة

6.2-2.32.90.71.03.22.01.6كندا

1.0-5.14.74.34.64.84.53.7االقتصادات الناشئة والنامية

1.6-5.25.13.21.43.03.33.1أفريقيا جنوب الصحراء

6.96.86.86.86.76.35.51.0دول آسيا الناشئة والنامية

7.87.36.96.86.96.76.11.2الصين

6.47.48.08.37.06.14.21.9الهند

3.3-2.52.72.45.51.71.00.3دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

5.2-3.11.90.91.84.03.22.1دول أوروبا الناشئة والنامية

5.2-0.61.31.10.1-2.91.30.3أمريكا الاتينية والكاريبي

5.3-3.31.31.31.1-3.6-3.00.5البرازيل

----1.90.82.4-3.72.51.0الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

5.5-2.00.31.82.51.3-1.80.7روسيا

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م. 
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البطالــة  معــدالت   )3-1( البيانــي  الرســم  ويوضــح   .)3-1

فــي مجموعــة مــن الــدول المختــارة خــال الفتــرة مــن عــام 

2017م إلــى عــام 2020م.  

المالية العامة
االقتصــادات  دول  فــي  العامــة  الميزانيــة  عجــز  ارتفــع 

المتقدمــة نســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 2.6 

فــي  المئــة  فــي   3.0 إلــى  2018م  عــام  فــي  المئــة  فــي 

عــام 2019م، حيــث ارتفــع العجــز فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة مــن 5.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 5.8 

فــي المئــة فــي عــام 2019م. كمــا ارتفــع العجــز فــي منطقــة 

اليــورو مــن 0.5 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 0.7 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م، حيــث ارتفــع العجــز فــي فرنســا 

مــن 2.3 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 3.0 فــي المئــة 

فــي عــام 2019م. وكذلــك بالنســبة إلــى اليابــان فقــد ارتفــع 

العجــز مــن 2.4 فــي المئــة إلــى 2.8 فــي المئــة فــي عــام 

2019م. بالمقابــل، انخفــض الفائــض فــي ألمانيــا مــن 1.9 

فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 1.4 فــي المئــة فــي عــام 

ــة  ــا مــن 2.2 فــي المئ 2019م، وانخفــض العجــز فــي إيطالي

فــي عــام 2018م إلــى 1.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

وانخفــض العجــز فــي المملكــة المتحــدة مــن 2.2 فــي المئــة 

إلــى 2.1 فــي المئــة فــي عــام 2019م )جــدول 4-1(. 

التطورات النقدية والمالية
أسعار الفائدة

األمريكي  بالدوالر  الودائع  على  السائد  العائد  بلغ معدل 

 2.3 حوالي  أشهر(  ستة  )فترة  لندن  في  المصارف  بين 

في المئة في عام 2019م مقارنة بمعدل 2.5 في المئة 

 0.7 ليسجل  ينخفض  أن  المتوقع  2018م، ومن  في عام 

العائد على  2020م. وانخفض معدل  المئة في عام  في 

الودائع باليورو )فترة ثاثة أشهر( في نهاية عام 2019م 

ليبلغ 0.4- في المئة مقارنة بمعدل 0.3- في المئة في 

عام 2018م، ومن المتوقع استقرار هذا المعدل في عام 

الياباني في  بالين  الودائع  المعدل على  2020م. واستقر 

عام 2019م عند صفر في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض 

إلى 0.1- في المئة في عام 2020م )جدول 2-1(.

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

رسم بياني رقم 1-2: التغير في أسعار المستهلكين في مجموعات دول مختارة
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أسعار الصرف
ما  نوًعا  األمريكي معدالت صرف منخفضة  الدوالر  سجل 

2019م،  عام  نهاية  في  الرئيسة  العمات  بعض  مقابل 

االقتصاد  أداء  تراجع  إلى  االنخفاض  هذا  سبب  ويعود 

الفيدرالي  االحتياطي  بنك  وخفض  عام  بشكل  األمريكي 

األمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة. وجاء في مقدمة 

الريال  الدوالر  مقابل  صرفها  سعر  انخفض  التي  العمات 

2019م،  عام  نهاية  في  المئة  في   3.43 بنسبة  البرازيلي 

النرويجي  الكرون  ثم  المئة،  في   2.20 بنسبة  اليورو  يليه 

بنسبة 1.57 في المئة. وجــاء الــدوالر الكنــدي فــي مقدمـة 

العمـات التـي ارتفـع سـعر صرفهـا مقابـل الـدوالر األمريكــي 

بنســبة 5.03 فــي المئة، يليه البيزو المكسيكي بنسبة 3.80 

ثم  المئة،  في   1.01 بنسبة  الياباني  الين  يليه  المئة،  في 

الدوالر النيوزلندي بنسبة 0.31 في المئة. 

األسواق المالية لألسهم والسندات 
أسواق األسهم

ارتفاًعا  األمريكية  لألسهم   )DJIA( جونز  داو  مؤشر  سجل 

نسبته 5.29 في المئة في عام 2019م، حيث أغلق المؤشر 

 )Nikkei( نيكاي  مؤشر  وشهد  نقطة.   26,379.50 عند 

وأغلق  المئة،  في   18.20 نسبته  ارتفاًعا  اليابانية  لألسهم 

المؤشر عند 21,697.23 نقطة. ويعود هذا األداء القوي 

األزمة  حيال  التوتر  حدة  انخفاض  أهمها  عوامل  عدة  إلى 

التجارية في البلدان المتقدمة.

األوروبية  لألسهم  ستانلي  مورغن  مؤشر  ارتفع  كذلك 

)MSCI-EURO( في عام 2019م بنسبة 20.20 في المئة، 

سجل  حين  في  نقطة.   1,784.1 عند  المؤشر  أغلق  حيث 

نسبته  انخفاًضا   )FTSE-100( البريطاني  فوتسي  مؤشر 

1.17 في المئة ليبلغ 7,276.48 نقطة في عام 2019م. 

 

جدول رقم 1-2: التضخم وأسعار الفائدة

)نسبة مئوية(

20182019
توقعات
2020

التضخم العالمي

2.01.40.5االقتصادات المتقدمة 

2.41.80.6    الواليات المتحدة األمريكية

1.81.20.2    منطقة اليورو

4.85.04.6االقتصادات الناشئة والنامية

11.09.08.2   دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

العائد السائد بين المصارف في لندن*

2.52.30.7    ودائع الدوالر األمريكي 

0.1-0.00.0    ودائع الين الياباني 

0.4-0.4-0.3-    ودائع اليورو 

* معدل ستة أشهر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وثاثة أشهر في منطقة اليورو. 
المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م.

رسم بياني رقم 3-1: معدالت البطالةرسم بياني رقم 1-3: معدالت البطالة
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أسواق السندات
انخفــض العائــد علــى الســندات الحكوميــة األمريكيــة لجميــع 

بلــغ  حيــث  2019م.  عــام  نهايــة  فــي  االســتحقاق  فتــرات 

العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة ســنتين مــا نســبته 

1.56 فــي المئــة، وانخفــض العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

إلــى 1.680 فــي المئــة، وانخفــض  لفتــرة خمــس ســنوات 

العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة ســبع ســنوات ليصــل 

إلــى 1.82 فــي المئــة، وكذلــك انخفــض العائــد علــى ســندات 

اســتحقاق لفتــرة عشــر ســنوات ليصــل إلــى 1.92 فــي المئــة. 

الســندات  علــى  العوائــد  فــي  االنخفاضــات  هــذه  وُتعــزى 

علــى  والطلــب  العــرض  إلــى  األجــل  وطويلــة  المتوســطة 

ــا مــع التباطــؤ فــي نمــو االقتصــاد العالمــي  الســندات تزامًن

وتوجــه نســبة كبيــرة مــن المســتثمرين لاســتثمارات اآلمنــة. 

وفــي اليابــان، انخفــض العائــد على جميع فترات االســتحقاق 

للســندات الحكوميــة فــي نهايــة عــام 2019م. فقــد انخفــض 

العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 30 ســنة ليصــل إلــى 

0.41 فــي المئــة، وانخفــض العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة 20 ســنة إلــى 0.27 فــي المئــة، كمــا انخفــض العائــد 

علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة ســبع ســنوات ليصــل إلــى 

0.109 فــي المئــة، وانخفــض العائد على ســندات اســتحقاق 

لفتــرة خمــس ســنوات ليصــل إلــى 0.128 فــي المئــة، كمــا 

ســنتين  لفتــرة  اســتحقاق  ســندات  علــى  العائــد  انخفــض 

ليصــل إلــى 1.27 فــي المئــة، وانخفــض العائــد علــى ســندات 

اســتحقاق لفتــرة 3 أشــهر ليصــل إلــى عائــد نســبته 0.100- 

فــي المئــة، كمــا انخفــض العائــد علــى ســندات اســتحقاق 

لفتــرة 10 ســنوات ليصــل إلــى 0.022-  فــي المئــة.

وانخفضــت جميــع عوائــد الســندات الحكوميــة فــي منطقــة 

اليــورو لجميــع فتــرات االســتحقاق فــي نهايــة عــام 2019م، 

حيــث تصــدر انخفــاض العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 

خمــس ســنوات ليصــل إلــى 0.463- فــي المئــة، يليــه العائــد 

إلــى  ليصــل  ســنوات   10 لفتــرة  اســتحقاق  ســندات  علــى 

العائــد علــى ســندات اســتحقاق  ثــم  المئــة،  0.187- فــي 

لفتــرة 15 ســنة ليصــل إلــى 0.039- فــي المئــة. وقــد يعــود 

انخفــاض العائــد علــى الســندات الحكوميــة فــي نهايــة عــام 

2019م إلــى االحتجاجــات القائمــة فــي فرنســا وتراجــع ثقــة 

ــورو. الشــركات فــي األداء االقتصــادي فــي منطقــة الي

الحكوميــة  الســندات  ســجلت  المتحــدة،  المملكــة  وفــي 

انخفاًضــا فــي العوائــد علــى جميــع االســتحقاقات فــي نهايــة 

عــام 2019م، حيــث تصــدر االنخفــاض العائــد علــى ســندات 

اســتحقاق لفتــرة 10 ســنوات ليصــل إلــى 0.825 فــي المئــة، 

يليــه العائــد علــى ســندات اســتحقاق لفتــرة 12 ســنه ليصــل 

ــد علــى ســندات اســتحقاق  ــم العائ ــة، ث ــى 0.97 فــي المئ إل

لفتــرة خمــس ســنوات ليصــل إلــى 0.61 فــي المئــة. وانخفض 

العائــد علــى الســندات الحكوميــة لفتــرة اســتحقاق ســنتين 

إلــى 0.54 فــي المئــة. ويعــود انخفــاض العائــد علــى جميــع 

جدول رقم 1-3: االقتصادات المتقدمة: معدالت البطالة

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(

201720182019
توقعات
2020

7.97.16.69.1االقتصادات المتقدمة

4.33.93.710.4  الواليات المتحدة األمريكية

9.18.27.610.4  منطقة اليورو

3.83.43.23.9ألمانيا

9.49.08.510.4فرنسا

11.310.610.012.7إيطاليا

2.82.42.43.0  اليابان

4.44.13.84.8  المملكة المتحدة

6.35.85.77.5  كندا

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م.
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الســندات الحكوميــة بشــكل كبيــر إلــى ارتفــاع حالــة عــدم 

اليقيــن لخــروج المملكــة المتحــدة مــن االتحــاد األوروبــي. 

التجارة الدولية وميزان المدفوعات
أ-التجارة الدولية

تراجــع معــدل النمــو فــي حجــم التجــارة العالميــة مــن 3.8 

فــي المئــة عــام 2018م ليصــل إلــى 0.9 فــي المئــة عــام 

2019م، ومــن المتوقــع أن يســجل نمــًوا ســالًبا فــي عــام 

2020م نســبته 11.0 فــي المئــة. وبالنســبة لحجــم الصادرات 

االقتصــادات  دول  فقــد ســجلت  والخدمــات،  الســلع  مــن 

المتقدمــة تباطــًؤا فــي النمــو ليبلــغ 1.2 فــي المئــة فــي 

انخفاًضــا بنســبة  المتوقــع أن تســجل  2019م، ومــن  عــام 

12.8 فــي المئــة فــي عــام 2020م. وســجلت صــادرات دول 

االقتصــادات الناشــئة والناميــة معــدل نمــو نســبته 0.8 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م، فــي حيــن يتوقــع أن تتراجــع بنســبة 

9.6 فــي المئــة فــي عــام 2020م.

من  الواردات  سجلت  فقد  الواردات،  لحجم  بالنسبة  أما 

تراجًعا  المتقدمة  االقتصادات  والخدمات في دول  السلع 

ومن  2019م،  عام  في  المئة  في   1.5 ليبلغ  النمو  في 

المتوقع أن تتراجع بنسبة 11.5 في المئة في عام 2020م. 

الناشئة  االقتصادات  دول  في  الواردات  حجم  تراجع  كما 

والنامية ليبلغ النمو 0.8 في المئة في عام 2019م، ومن 

عام  في  المئة  في   8.2 النمو  ليبلغ  يتراجع  أن  المتوقع 

2020م )جدول 5-1(. 

ب-الحساب الجاري
الناتج  إلى  نسبًة  الجاري  الحساب  فائض  معدل  استقر 

المحلي اإلجمالي في دول االقتصادات المتقدمة عند 0.7 

في المئة في عام 2019م، وهي نفس النسبة المسجلة 

في عام 2018م. وانخفض العجز في الحساب الجاري في 

الواليات المتحدة األمريكية ليصل إلى 2.3 في المئة في 

عام 2019م مقارنة بنسبة 2.4 في المئة في عام 2018م، 

ومن المتوقع أن يرتفع العجز ليبلغ 2.6 في المئة في عام 

2020م. وفي منطقة اليورو، سجل فائض الحساب الجاري 

مقارنة  2019م  عام  في  المئة  في   2.7 نسبته  معداًل 

بنسبة 3.1 في المئة في عام 2018م. ويتوقع أن ينخفض 

عام  المئة في  2.6 في  إلى  الجاري  الحساب  الفائض في 

إلى 7.1 في  ليصل  ألمانيا  الفائض في  2020م. وانخفض 

المئة في  7.4 في  بنسبة  2019م مقارنة  عام  المئة في 

عام 2018م، ويتوقع أن يتراجع الفائض إلى 6.6 في المئة 

الجاري في فرنسا  2020م. وارتفع عجز الحساب  في عام 

0.6 في  بحوالي  مقارنة  2019م  عام  0.8 في  إلى  ليصل 

المئة في عام 2018م، ويتوقع أن ينخفض العجز إلى 0.7 

في المئة في عام 2020م. وسجل فائض الحساب الجاري 

في إيطاليا معداًل نسبته 3.0 في المئة في عام 2019م 

جدول رقم 1-4: االتجاهات في الميزانيات العامة*

)نسبة مئوية(

201720182019
توقعات
2020

10.6-3.0-2.6-2.3-االقتصادات المتقدمة 

15.4-5.8-5.7-4.5-الواليات المتحدة األمريكية

7.5-0.7-0.5-0.9-منطقة اليورو

5.5-1.21.91.4ألمانيا

9.2-3.0-2.3-2.8-فرنسا

8.3-1.6-2.2-2.4-إيطاليا

7.1-2.8-2.4-3.1-اليابان

8.3-2.1-2.2-2.5-المملكة المتحدة

11.8-0.4-0.4-0.1-كـنـــدا

* نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م.
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2018م،  عام  في  المئة  في   2.5 نسبته  بفائض  مقارنة 

عام  في  المئة  في   3.1 إلى  الفائض  يرتفع  أن  ويتوقع 

2020م. وانخفض العجز في المملكة المتحدة ليسجل ما 

بـما نسبته  2019م مقارنة  نسبته 3.8 في المئة في عام 

يرتفع  أن  المتوقع  2018م، ومن  عام  المئة في  3.9 في 

اليابان  المئة. وفي  ليبلغ 4.4 في  2020م  العجز في عام 

ارتفع الفائض من 3.5 في المئة في عام 2018م إلى 3.6 

ما  ليبلغ  ينخفض  أن  2019م، ويتوقع  المئة في عام  في 

نسبته 1.7 في المئة في عام 2020م. 

وفــي دول آســيا الناشــئة والناميــة، ســجل معــدل فائــض 

فائًضــا  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  الجــاري  الحســاب 

بعجــز  مقارنــة  2019م  عــام  فــي  المئــة  فــي   0.6 نســبته 

نســبته 0.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، ومــن المتوقــع 

أن يســجل فائًضــا نســبته 0.1 فــي المئــة فــي عــام 2020م. 

ــا وأفغانســتان  وفــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

وباكســتان، ســجل الحســاب الجــاري فائًضــا بنســبة 0.4 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م مقارنــة بنســبة 2.5 فــي المئــة فــي 

عــام 2018م، ومــن المتوقــع أن يســجل الحســاب الجــاري 

عجــًزا نســبته 5.7 فــي المئــة عــام 2020م )جــدول 5-1(. 

ج-الحساب المالي لميزان المدفوعات
تشير أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى 

تراجع فائض الحساب المالي لموازين مدفوعات اقتصادات 

الدول المتقدمة ليبلغ 355.9 مليار دوالر في عام 2018م، 

مقارنة بفائض مقداره 439.9 مليار دوالر في عام 2017م، 

جدول رقم 1-5: التجارة العالمية والحساب الجاري   

)نسبة مئوية(

20182019
توقعات
2020

11-3.80.9نمو التجارة العالمية 

الصادرات )سلع وخدمات(

12.8-3.31.2االقتصادات المتقدمة

9.6-4.10.8االقتصادات الناشئة والنامية

الواردات )سلع وخدمات(

11.5-3.31.5االقتصادات المتقدمة

8.2-0.8-5.1االقتصادات الناشئة والنامية

الحساب الجاري*

0.70.70.1االقتصادات المتقدمة

2.6-2.3-2.4-الواليات المتحدة

3.12.72.6منطقة اليورو

7.47.16.6ألمانيا

0.7-0.8-0.6-فرنسا

2.53.03.1إيطاليا

3.53.61.7اليابان

4.4-3.8-3.9-المملكة المتحدة

0.9-0.10.1-االقتصادات الناشئة والنامية

0.10.60.1-دول آسيا الناشئة والنامية

------الدول المستقلة عن االتحاد السوفييتي

5.7-2.50.4دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

4.7-4.0-2.5-أفريقيا جنوب الصحراء

1.5-1.7-2.4-أمريكا الاتينية والكاريبي

* نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م.
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 311.9 حوالي  ليبلغ  2019م  عام  في  يتراجع  أن  ويتوقع 

عجز  ارتفع  األمريكية  المتحدة  الواليات  وفي  دوالر.  مليار 

الحساب المالي لميزان المدفوعات ليبلغ 465.2 مليار دوالر 

دوالر في  مليار   331.9 بحوالي  مقارنة  2018م،  عام  في 

الحساب  اليورو فائًضا في  2017م. وسجلت منطقة  عام 

مقارنة  2018م  عام  دوالر في  مليار   466.7 ليبلغ  المالي 

وفي  السابق.  العام  في  دوالر  مليار   473.2 بلغ  بفائض 

ألمانيا، تراجع فائض الحساب المالي ليصل إلى 274.7 مليار 

دوالر في عام 2018م، مقارنة بحوالي 316.3 مليار دوالر 

المالي  الحساب  العجز في  ارتفع  بينما  السابق.  العام  في 

2018م،  إلى 45.7 مليار دوالر في عام  في فرنسا ليصل 

مقارنة بحوالي 36.0 مليار دوالر في العام السابق. وفي 

اليابان، ارتفع فائض الحساب المالي ليصل إلى 183.8 مليار 

دوالر في عام 2018م، مقارنة بحوالي 158.0 مليار دوالر 

في عام 2017م. 

عجز  انخفض  والنامية،  الناشئة  االقتصادات  دول  وفي 

الحساب المالي لموازين المدفوعات ليصل إلى 83.8 مليار 

دوالر في عام 2018م، مقارنة بحوالي 255.6 مليار دوالر 

في عام 2017م. ففي دول أفريقيا جنوب الصحراء، سجل 

الحساب المالي عجًزا في عام 2018م بلغ 53.6 مليار دوالر 

السابق.  العام  بعجز مقداره 34.2 مليار دوالر في  مقارنة 

وفي دول آسيا الناشئة والنامية ارتفع عجز الحساب المالي 

بشكل طفيف ليصل إلى 95.5 مليار دوالر في عام 2018م، 

السابق.  العام  بعجز مقداره 95.2 مليار دوالر في  مقارنة 

الشرق  دول  مدفوعات  لموازين  المالي  الحساب  وسجل 

األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان فائًضا بلغ 

66.3 مليار دوالر في عام 2018م مقارنة بعجز قدره 14.6 

مليار دوالر في العام السابق، ويتوقع أن يسجل عجًزا يبلغ 

21.9 مليار دوالر في عام 2019م )جدول 6-1(.

التطــورات االقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة

حسـب تقريـر آفـاق االقتصـاد العالمـي الصـادر عـن صنـدوق 

النقـد الدولـي فـي أبريـل 2020م، تراجعـت معـدالت النمـو 

االقتصـادي  فـي جميـع دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 

جدول رقم 1-6: الحساب المالي لموازين المدفوعات   

)مليار دوالر أمريكي(

20172018
توقعات
2019

439.9355.9311.9االقتصادات المتقدمة

507.1-465.2-331.9-الواليات المتحدة

--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: آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2019م.
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فـي  النمـو  تراجـع معـدل  حيـث  البحريـن،  باسـتثناء  العربيـة  

عـام  فـي  المئـة  فـي   1.7 مـن  المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات 

2018م إلـى 1.3 فـي المئـة فـي عـام 2019م. كمـا تراجـع 

عـام  فـي  المئـة  فـي   1.2 مـن  الكويـت  دولـة  فـي  النمـو 

وتراجـع  2019م.  عـام  فـي  المئـة  فـي   0.7 إلـى  2018م 

معـدل النمـو فـي سـلطنة ُعمـان مـن 1.8 فـي المئـة فـي 

عـام 2018م إلـى 0.5 فـي المئـة فـي عـام 2019م. أمـا فـي 

مملكـة البحريـن، فقـد ارتفـع معدل النمو من 1.8 في المئة 

فـي عـام 2018م إلـى 2.0 فـي المئـة فـي عـام 2019م. 

أمـا بالنسـبة لمعـدالت التضخـم، فقـد انخفضـت معـدالت 

الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  جميـع  فـي  التضخـم 

العربيـة عـدا دولـة الكويـت. ففـي مملكـة البحريـن انخفـض 

معـدل التضخـم إلـى 1.0 فـي المئة فـي عام 2019م مقابل 

2.1 فـي المئـة فـي عـام 2018م. وسـجلت اإلمارات العربية 

المتحـدة تضخًمـا سـالًبا بلـغ 1.9 فـي المئـة في عام 2019م 

2018م.  عـام  فـي  المئـة  فـي   3.1 نسـبته  تضخـم  مقابـل 

 0.9 مـن  ُعمـان  سـلطنة  فـي  التضخـم  معـدل  وانخفـض 

فـي المئـة فـي عـام 2018م إلـى 0.1 فـي المئـة فـي عـام 

2019م. أمـا فـي دولـة الكويـت، فارتفـع معدل التضخم من 

0.6 فـي المئـة فـي عـام 2018 م إلـى 1.1 فـي المئـة فـي 

عـام 2019م. وسـجلت دول المجلـس تبايًنـا فـي الحسـاب 

الجـاري كنسـبة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي، حيـث سـجل  

المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  لدولـة  الجـاري  الحسـاب  فائـض 

تراجًعـا ليبلـغ 7.4 فـي المئـة فـي عـام 2019م مقابـل 10.0 

في المئة في عام 2018م. وفي مملكة البحرين انخفضت 

نسـبة العجـز مـن 5.9 فـي المئـة فـي عـام 2018م إلـى 2.9 

فـي المئـة فـي عـام 2019م. وفي سـلطنة عمـان انخفضت 

نسـبة العجـز فـي الحسـاب الجـاري مـن 5.5 فـي المئـة فـي 

2019م. كمـا  عـام  فـي  المئـة  فـي   5.2 إلـى  2018م  عـام 

سـجلت دولـة الكويـت انخفاًضـا  فـي نسـبة فائـض الحسـاب 

الجاري ليبلغ 8.9 في المئة في عام 2019م مقارنة بنسـبة 

14.5 فـي المئـة فـي عـام 2018م )جـدول 7-1(.

التعاون اإلقليمي والدولي
1- آخر تطورات المجلس النقدي الخليجي 

شـهد عـام 2019م تطـورات جديـدة فـي أعمـال المجلـس 

تحقيـق  اسـتكمال  نحـو  مسـيرته  فـي  الخليجـي  النقـدي 

التـي  والمهـام  األساسـي  النظـام  فـي  الـواردة  األهـداف 

مـن  عـدًدا  الجديـدة  التطـورات  وتضمنـت  بهـا،  يضطلـع 

المشـاريع مـع البنـوك المركزيـة للـدول األعضـاء واألبحـاث 

والتقارير، حيث اسـتمر العمل على تطوير وتحسـين نمـــوذج 

االقتصاد الكلــي الذي يهــدف إلــى دراســة اقتصــادات دول 

مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وتأثيـــر التحديـــات 

السياســـية والتغيـرات الطارئـة علـــى مســـتقبل االقتصـــاد. 

الفنيـة  القـدرات  بنـاء  فـي  بالمسـاهمة  المجلـس  وقـام 

فيمـا يتعلـق بوضـع النمـاذج القياسـية فـي الـدول األعضـاء، 

اسـتطاع  إلـى  باإلضافـة  حولهـا  الفنيـة  اآلراء  وتبـادل 

المرئيـات والماحظـات الفنيـة مـن قبـل الجهـات الرسـمية 

بشـأن تلـك النمـاذج. وكذلـك قـام المجلـس النقـدي بالعمل 

مـع البنـوك المركزيـة الوطنيـة علـى وضـع إطـار عمـل شـامل 

كفـاءة  رفـع  بهـدف  المصرفيـة  السـيولة  توقعـات  إلدارة 

إدارة السياسـات النقديـة، كمـا قـام المجلـس بإعـداد تقريـر 

لتقييـم وضـع وتحديـد مدى التزام واسـتيفاء الدول األعضاء 

بمعاييـر نظـام النشـر الخـاص )SDDS( لمختلـف اإلحصـاءات 

المعنيـة بالنشـر وذلـك نظـًرا للتفـاوت النسـبي بيـن أنظمـة 

نشـر البيانـات اإلحصائيـة فـي دول مجلـس التعـاون بحسـب 

المعاييـر  مـع  وتوافقهـا  نشـرها  ودوريـة  البيانـات  توافـر 

نمـوذج  إعـداد  علـى  المجلـس  الدوليـة. ويعمـل  اإلحصائيـة 

البرمجـة الماليـة والسياسـات االقتصاديـة الكليـة وهو عبارة 

عـن إطـار عمـل شـامل لتحليـل الوضـع والحالـة االقتصاديـة 

وتحديـد  بتوجهاتـه،  والتنبـؤ  األعضـاء،  الـدول  فـي  القائمـة 

السياسـات االقتصاديـة المؤثـرة فـي االقتصـاد اإلقليمـي. 

النقـدي بالمشـاركة فـي  ومـن ناحيـة أخـرى، قـام المجلـس 

"توقعـات  عمـل  ورشـة  وتنظيـم  العمـل  ورش  مـن  العديـد 

السـيولة المصرفية وإدارتها" بمشـاركة المؤسسـات المالية 

الدوليـة ومؤسسـات النقـد والبنـوك المركزية بدول مجلس 

التعاون، نظًرا لألهمية المتزايدة إلدارة السيولة المصرفية، 

وحرًصـا علـى تنفيـذ أحـد التوصيـات الـواردة فـي مشـاورات 

المـادة الرابعـة الصـادرة عـن صنـدوق النقـد الدولـي لجميـع 

الدول األعضاء، حيث تم تعزيز المناقشـات الفنية واالطاع 

المرئيـات  السـتطاع  باإلضافـة  العمليـة  الخبـرات  علـى 

والبنـوك  النقـد  الفنيـة مـن قبـل مؤسسـات  والماحظـات 

التعـاون. بـدول مجلـس  المركزيـة 
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2 - السوق الخليجية المشتركة
ارتفــع إجمالــي التجــارة البينيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة )صــادرات – واردات( بشــكل مطــرد مــن 92.7 

مليــار  حوالــي 145.5  إلــى  2010م  عــام  فــي  مليــار دوالر 

عــدد  تزايــد  اإلحصــاءات  2018م. وتظهــر  عــام  فــي  دوالر 

المســتفيدين مــن قــرارات الســوق الخليجيــة، حيــث بلــغ عــدد 

المواطنيــن الذيــن يتنقلــون بيــن دول المجلــس حوالــي 28 

مليــون مواطــن فــي عــام 2018م. وارتفــع عــدد التراخيــص 

يمارســون  الذيــن  المجلــس  دول  لمواطنــي  الممنوحــة 

األنشــطة االقتصاديــة فــي الــدول األعضــاء األخــرى ليبلــغ 

العــدد التراكمــي لهــا أكثــر مــن 47,827 رخصــة. وارتفــع عــدد 

إلــى  العقــار  بتملــك  الخاصــة  القــرارات  مــن  المســتفيدين 

45,893 حالــة تملــك فــي عــام 2018م. وفــي مجــال تــداول 

األســهم، بلغ عدد المســاهمين من مواطني دول المجلس 

فــي الشــركات المســاهمة بالــدول األعضــاء األخــرى حوالــي 

428,089 مســاهًما فــي 644 شــركة مســاهمة خــال عــام 

2018م.

3 - الهيئات المالية العربية 
الربيع  اجتماعاتها في فصل  العربية  المالية  الهيئات  تعقد 

من كل عام ويتم خالها استعراض أداء كل هيئة والمواضيع 

المطروحة على جدول أعمالها. وفيما يلي موجز عن نشاط 

هذه الهيئات:

أ- صندوق النقد العربي
دينـار  مليـون   188.7 حوالـي  القـروض  التزامـات  رصيـد  بلـغ 

تعـادل  2018م،  عـام  نهايـة  فـي  )د.ع.ح(  حسـابي  عربـي 

القـروض  قيمـة  إجمالـي  وبلـغ  دوالر.  مليـون   793 حوالـي 

عـام  نهايـة  حتـى  األعضـاء  للـدول  الصنـدوق  قدمهـا  التـي 

2018م حوالـي 2.32 مليـار د.ع.ح. تعـادل حوالـي 10 مليـار 

دوالر. وقـد اسـتفادت أربـع عشـرة دولـة من الـدول األعضاء 

مـن القـروض التـي قدمهـا الصنـدوق والبالـغ عددهـا 184 

قرًضـا.

وجاءت القروض التقليدية )التلقائية، والعادية، والتعويضية، 

والممتدة( في مقدمة التسهيات التي وفرها الصندوق 

منذ بداية نشاطه اإلقراضي في عام 1978م وحتى نهاية 

عام 2018م بحصة بلغت نحو 60.3 في المئة من إجمالي 

بنسبة  الهيكلي  التصحيح  تسهيل  قروض  تلتها  القروض، 

 2.8 بنسبة  التجاري  اإلصاح  تسهيل  ثم  المئة،  في   29.9

إطار  في  الممنوحة  القروض  سجلت  حين  في  المئة،  في 

تسهيل النفط 1.4 في المئة.

ب- المصرف العربي للتنمية االقتصادية في 
أفريقيا

صــدرت الموافقــة خــال عــام 2018م علــى منــح 15 قرًضــا 

بقيمــة 565 مليــون دوالر لمشــروعات تنمويــة فــي أفريقيــا. 

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

اإلمارات العربية 
المتحدة 

مملكة البحرين 
المملكة العربية 

السعودية
دولة الكويتدولة قطرسلطنة عمان

201820192018201920182019201820192018201920182019

1.701.301.802.002.400.301.800.501.500.101.200.70نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

0.60.61.1-1.20.90.10.2-1.92.11.02.5-3.1معدل التضخم

--31.0---32.0---26.0---139.0---19.1---235.4-الواردات )مليار دوالر أمريكي( 

--68.5--75.0--40.5--260.0--18.3--316.9الصادرات )مليار دوالر أمريكي( 

--14.6--9.8--6.7---32.0--2.2---37.8الحساب الجاري )مليار دوالر أمريكي( 

5.28.72.414.58.9-5.5-2.99.06.3-5.9-10.07.4نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي

7.05.24.19.04.8-7.9-4.5-5.9-10.6-11.9-0.8-2.0نسبة الفائض/العجز في المالية العامة 

9.69.71.61.733.734.24.85.02.82.84.14.2عدد السكان )مليون نسمة(*

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2020م، وآفاق االقتصاد العربي 2020م، *والبنك الدولي 2020/04/05م. 
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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، ويعــزى ذلــك إلــى الخســائر فــي اســتثمارات 

األســهم.

ج- الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي 

قــدم الصنــدوق 11 قرًضــا خــال عام 2018م بقيمة إجمالية 

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

ســت دول عربيــة، وُقــدرت نســبة القــروض المقدمــة إلــى 

إجمالــي تلــك المشــاريع بحوالــي 78.6 فــي المئــة. ووصــل 

المجمــوع التراكمــي للقــروض التــي قدمهــا الصنــدوق منــذ 

ــى  ــة عــام 2018م إل ــى نهاي ــه عــام 1974م وحت ــدء عمليات ب

بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة حوالــي 10.3 مليــار  677 قرًضــا 

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 

2018م حوالــي 3.6 مليــار د.ك. مقابــل حوالــي 3.5  عــام 

مليــار د.ك. فــي نهايــة عــام 2017م.

 

د- المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات 

بلــغ إجمالــي موجــودات المؤسســة فــي عــام 2018م نحــو 

150 مليــون دوالر موزعــة بيــن اســتثمارات بنســبة 66.7 فــي 

المئــة، والنقديــة والودائــع الماليــة بنســبة 31.7 فــي المئــة، 

والموجــودات األخــرى بنســبة 1.7 فــي المئة. وبلغت حقوق 

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 وقــروض( 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 
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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 

إلــى  2018م  عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   30.6 حوالــي 

كمــا  2019م،  عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   32.6 حوالــي 

ارتفــع إجمالــي المطلوبــات مــن 18.5 مليــار دوالر فــي عــام 

2019م،  نهايــة عــام  إلــى 20.1 مليــار دوالر فــي  2018م 

وارتفــع إجمالــي اإليــرادات مــن نحــو 747.8 مليــون دوالر 

فــي عــام 2018م إلــى حوالــي 896 مليــون دوالر فــي عــام 

2019م، وبلــغ صافــي الدخــل حوالــي 230.3 مليــون دوالر 

2019م مقابــل 116.7 مليــون دوالر فــي عــام  فــي عــام 

ــة للقــروض المصروفــة  2018م. وارتفعــت القيمــة اإلجمالي

ــل 2.4  ــار دوالر فــي عــام 2019م مقاب إلــى حوالــي 2.8 ملي

مليــار دوالر فــي عــام 2018م، كمــا ارتفعــت أيًضــا القــروض 

عــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   20.3 حوالــي  إلــى  القائمــة 

2019م مقابــل حوالــي 18.9 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 

2018م، وكذلــك ارتفعــت القــروض المســددة إلــى حوالــي 

مليــار   18.9 مقابــل  2019م  عــام  فــي  دوالر  مليــار   20.3

دوالر فــي عــام 2018م. ومــن ناحيــة أخــرى، انخفــض إجمالــي 

المصروفــات مــن 223 مليــون دوالر فــي عــام 2018م إلــى 

216.3 مليــون دوالر فــي عــام 2019م.

5 - صندوق األوبك للتنمية الدولية
ارتفع رأسمال الصندوق )يشمل مساهمات الدول األعضاء 

عام  نهاية  في  دوالر  مليار   7.4 حوالي  إلى  واالحتياطي( 

2018م.  عام  نهاية  في  دوالر  مليار   7.2 مقابل  2019م 

مليار   7.6 نحو  إلى  الصندوق  موجودات  إجمالي  وارتفع 

مليار دوالر في   7.4 2019م مقابل  عام  نهاية  دوالر في 

المقدمة من  القروض  إجمالي  2018م. وارتفع  نهاية عام 

مليــار   1.4 مقابل  دوالر  مليار   1.5 حوالي  لتبلغ  الصندوق 

القروض  قيمة  ارتفعت  كما  2018م.  عام  في  دوالر 

المسددة بنحو 1.2 مليار دوالر في عام 2019م مقابل 1.1 

مليار دوالر في عام 2018م. وبلغ إجمالي اإليرادات 303.1 

مليون دوالر في عام 2019م مقابل 160.6 مليون دوالر 

في عام 2018م. وسجل الصندوق في عام 2019م صافي 

دخل بلغ 232.7 مليون دوالر مقابل نحو 92.5 مليون دوالر 

في عام 2018م. 

6 - صندوق النقد الدولي
اللجنة النقدية والمالية الدولية

عقـدت اللجنـة النقديـة والماليـة الدوليـة التابعـة لصنـدوق 

االتصـال  عبـر  واألربعيـن  الحـادي  اجتماعهـا  الدولـي  النقـد 

وضـع  اللجنـة  وناقشـت  2020م،  أبريـل   16 بتاريـخ  المرئـي 

االقتصاد العالمي، حيث ذكرت اللجنة أن االقتصاد العالمي 

سيشـهد انكماًشـا حاًدا هذا العام إثر جائحة فيروس كورونا، 

وأشـارت اللجنـة إلـى أن االنكمـاش فـي االقتصـاد العالمـي 

الحتـواء  الضروريـة  الصحيـة  التدابيـر  الـدول  التخـاذ  يرجـع 

وتشـديد  والطلـب،  العـرض  فـي  واالضطرابـات  الجائحـة، 

الماليـة.  األوضـاع 

المحيطـة  العاليـة  اليقيـن  عـدم  حالـة  اللجنـة  وناقشـت 

فـي  تعـاٍف  حـدوث  اللجنـة  وتوقعـت  العالمـي،  باالقتصـاد 

النمـو االقتصـادي وذلك باالسـتمرار في توظيـف كل أدوات 

السياسـات النقديـة والماليـة للتغلـب علـى الجائحـة، وحمايـة 

اللجنـة  ورّحبـت  االقتصـادي.  النمـو  واسـتعادة  الوظائـف، 

للتخفيـف  النقـد  ومؤسسـات  المركزيـة  البنـوك  بإجـراءات 

مـن حـدة الضغـوط مـن جـراء الجائحـة، وأّكـدت أنهـا سـتتخذ 

المزيـد مـن التدابيـر لتحقيـق االسـتقرار فـي القطـاع المالـي، 

بهـدف تسـريع وتيـرة التعافـي وتحقيق نمو قوي ومسـتدام 

العالمـي.  لاقتصـاد 

ورّحبت القمة بالتعهدات المقدمة إلى "الصندوق االئتماني 

و"الصندوق  الديون"  اعباء  وتخفيف  الكوارث  الحتواء 

االئتماني للنمو والحد من الفقر"، ودعت اللجنة إلى تقديم 

المزيد من المساهمات لضمان قدرة الصندوق على دعم 

البلدان األعضاء األفقر واألكثر تعرًضا للمخاطر. كما رحبت 

العشرين  مجموعة  عليه  وافقت  الذي  المنسق  بالمنهج 

ونادي باريس، وذلك بدعم صندوق النقد والبنك الدوليين 

خدمة  مدفوعات  بتعليق  الرسميين  الدائنين  قيام  بشأن 

والتي  فقًرا  األشد  للبلدان  محدد  زمني  إطار  ضمن  الدين 

تتطلب التريث في تسديد الديون، حيث تم دعوة الدائنين 
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وفق  المبادرة  هذه  في  للمشاركة  الخاص  القطاع  من 

الشروط المعنية بتعليق مدفوعات خدمة الدين.

وأّكدت اللجنة أنها ملتزمة بموارد الصندوق وبقاء الصندوق 

كمؤسسـة قويـة تقـوم علـى حصـص العضويـة للمحافظـة 

علـى األمـان المالـي العالمـي، وتعمـل اللجنـة علـى مواصلـة 

مـوارد  مـن  االسـتفادة  علـى  للطلـب  الوثيقـة  المراقبـة 

الصنـدوق. وتمـت اإلشـارة خـال االجتماع إلـى أن الصندوق 

ويعـد  أمريكـي،  دوالر  تريليـون  تبلـغ  إقراضيـة  طاقـة  لديـة 

ذلـك عامـًا بالـغ األهميـة فـي الحفاظ علـى الثقة في قدرة 

الصندوق على أداء المهام المناطة به عن طريق مسـاعدة 

البلـدان األعضـاء علـى تجـاوز األزمـة. وأّكـدت اللجنـة التزامها 

للـدول  العضويـة  حصـص  كفايـة  مـدى  فـي  النظـر  بإعـادة 

األعضـاء، ومواصلـة عمليـة إصـاح نظـام حوكمـة الصنـدوق 

وذلـك فـي إطـار المراجعـة العامـة السادسـة عشـر للحصص، 

بمـا فـي ذلـك االتفـاق علـى صيغـة جديـدة للحصـص، فـي 

موعـد غايتـه 15 ديسـمبر 2023م. 

7 - مجموعة البنك الدولي
لجنة التنمية 

الدولـي  البنـك  لمجموعـة  التابعـة  التنميـة  لجنـة  عقـدت 

2020م،  أبريـل   17 بتاريـخ  المرئـي  االتصـال  عبـر  اجتماعهـا 

حيـث اسـتعرضت اللجنـة التحديـات الصعبـة لجائحـة فيـروس 

كورونا. إذ تؤكد جائحة كورونا على أن مجتمع التنمية يواجه 

إجـراءات  اتخـاذ  الوضـع  ويتطلـب  متتابعـة،  عالميـة  تحديـات 

التعـاون  ضـرورة  علـى  وأّكـدت  ومبتكـرة.  حاسـمة  جماعيـة 

الحتـواء الجائحـة والتخفيـف مـن آثارهـا الصحيـة واالجتماعيـة 

واالقتصاديـة. 

وحّثـت اللجنـة علـى الشـراكة مـع منظمـة الصحـة العالميـة، 

والمؤسسـات  المتحـدة  األمـم  وكاالت  مـن  وغيرهـا 

الـدول  مسـاعدة  فـي  لاسـتمرار  وذلـك  الدوليـة،  الماليـة 

األعضـاء لمكافحـة جائحـة فيـروس كورونـا ودعـم التعافـي 

االقتصـادي. 

وأشـارت اللجنـة إلـى أن االقتصـاد العالمـي يمـر بانكمـاش ال 

مثيل له جّراء الجائحة، وأّدى هذا االنكماش في الحد الشديد 

لشـروط التمويـل الخارجـي بسـبب تراجـع ثقـة المسـتثمرين، 

الدوليـة  األعمـال  تعطيـل  فـي  الجائحـة  تسـببت  حيـث 

االسـتثمارات.  وتدفـق  التوريـد،  وساسـل  التجـارة،  مثـل 

ونّوهـت اللجنـة بضـرورة توفيـر المسـتلزمات الطبيـة بأسـعار 

البلـدان األعضـاء إلـى ضمـان  منخفضـة، حيـث دعـت جميـع 

تدفـق المسـتلزمات الطبيـة، والمنتجـات الزراعيـة المهمـة، 

وغيرهـا مـن السـلع والخدمـات عـن طريـق معالجـة حـاالت 

التعطيل في ساسـل التوريد العالمية، ومسـاندة التعافي 

االقتصـادي. 

ورّحبت اللجنة بالمساندة المالية من قبل مجموعة البنك 

الدولي والتي تقدر بما يتراوح بين 150 و160 مليار دوالر 

على مدى الخمسة عشر شهًرا القادمة، وذلك بالتركيز على 

البلدان األشد فقًرا واألولى بالرعاية بين البلدان المتعاملة 

من  المقدمة  المالية  المساندة  بزيادة  رّحبت  كما  معها. 

صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خال التسهيات 

المنتظمة والتمويل الطارئ.

تمتلـك  الدولـي  البنـك  مجموعـة  أن  علـى  اللجنـة  وأّكـدت 

القـدرات الماليـة لتقديـم اسـتجابة قوية طويلـة األجل لهذه 

الدولـي  البنـك  مؤسسـتي  رأسـمال  زيـادة  بفضـل  األزمـة 

التمويـل  ومؤسسـة  والتعميـر  اإلنشـاء  مؤسسـة  وهمـا 

الدوليـة، وأشـادت اللجنـة بعمليـة المراجعـة التاسـعة عشـرة 

كمـا  للتنميـة.  الدوليـة  المؤسسـة  مـوارد  لتجديـد  الناجحـة 

دفـع  إجـراءات  تسـريع  فـي  المسـاهمة  علـى  البلـدان  حّثـت 

المـال. رأس  زيـادة  فـي  االكتتابـات 

يعمـل  أن  الدولـي  البنـك  علـى  يجـب  أنـه  اللجنـة  وأشـارت 

علـى تلبيـة االحتياجـات االقتصاديـة الملحـة للـدول األعضاء، 

وأن يسـاند أيًضـا األولويـات التنمويـة طويلـة األجـل لضمـان 

علـى  والقـدرة  معقولـة  بأسـعار  الطاقـة  علـى  الحصـول 

إلـى  باإلضافـة  والبيئيـة،  االقتصاديـة  المخاطـر  مجابهـة 

مخاطـر تغيـر المنـاخ. وحّثـت اللجنـة صنـدوق النقـد والبنـك 

الدولييـن علـى تحقيـق نتائـج فّعالة على أرض الواقع، وذلك 

لتحقيـق  الازمـة  الظـروف  تهيئـة  علـى  البلـدان  لمسـاعدة 

األجـل.  نمـو مسـتدام طويـل 
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8 - بنك التسويات الدولية 
التســويات  بنــك  عــن  الصــادر  2019م  عــام  تقريــر  خلــص 

الدوليــة إلــى أن االقتصــاد العالمــي شــهد تحســًنا ملحوًظــا 

فــي النصــف األول مــن عــام 2018م، غيــر أن التباطــؤ الــذي 

حصــل فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م أثــر ســلًبا علــى 

اســتقرار األســواق الماليــة. ومــن العوامــل الرئيســة لهــذا 

التباطــؤ، فتــور التجــارة العالميــة، وتراجــع االســتثمار، وفتــور 

عمليــة التصنيــع.  

وتطــرق التقريــر إلــى توقعــات قصيــرة األجــل ومتوســطة 

األجــل وهــي كالتالــي: 

الطويــل 	  المــدى  علــى  تؤثــر  قــد  السياســية  العوامــل 

وخاصــة المتعلقــة بالسياســات والتوتــرات التجاريــة بيــن 

البلــدان. 

التمويــل 	  بعامــل  العالمــي متأثــًرا  اإلنتــاج  نمــو  تباطــؤ 

التضخــم.  ومعــدل 

الكبــرى  التقنيــة  منافســة شــركات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 

للبنــوك التجاريــة قــد حققــت تقدًمــا ملحوًظــا فــي تقديــم 

الخدمــات الماليــة المبتكــرة، مســتفيدة مــن قواعــد العمــاء 

الواســعة، والتجــارة اإللكترونيــة. وبذلــك، حققــت شــركات 

التقنيــة العماقــة نجاًحــا فــي إقــراض األفــراد وإدارة التمويل 

الســوقية  القيمــة  تجــاوز  فــي  ذلــك  وســاهم  والتأميــن. 

لشــركات التقنيــة القيمــة الســوقية للبنــوك التجاريــة. 

9 - مجلس االستقرار المالي 
2019م،  عــام  فــي  لــه  جلســة  آخــر  فــي  المجلــس  ناقــش 

الصعوبــات التــي تواجــه النظــام المالــي العالمــي، وتطــورات 

التقنيــة الماليــة، وأثــر تغيــر ســعر الفائــدة علــى االســتقرار 

المالــي، كمــا اســتعرضت الجلســة العامــة التطــورات فــي 

علــى خطــة  الموافقــة  الرقميــة، وتمــت  األصــول  أســواق 

االســتقرار  علــى  الرقميــة  األصــول  مخاطــر  لرصــد  عمــل 

المالــي، وذلــك لتطورهــا الســريع، حيــث أقــّر المجلــس نشــر 

تقاريــر أوليــة عــن دخــول كبــرى شــركات التقنيــة فــي التمويل، 

واالعتمــاد علــى أطــراف خارجيــة فــي الوســاطة الماليــة غيــر 

ــة. واســتعرض المجلــس العناصــر الرئيســية لإلطــار  المصرفي

الشــامل للمنظمــة الدوليــة لمراقبــة التأميــن لتقييــم مخاطــر 

قطــاع التأميــن علــى النظــام المالــي والحــد منهــا. 

2020م،  لعــام  المجلــس  عمــل  برنامــج  األعضــاء  وناقــش 

والمخرجــات التــي سُتســلم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 

أثنــاء ترؤســها لمجموعــة العشــرين، كمــا تــم مناقشــة عــدد 

مــن البنــود فــي برنامــج العمــل وهــي كمــا يلــي: 

فــي 	  والناشــئة  الجديــدة  الضعــف  مواطــن  معالجــة 

المالــي. النظــام 

إكمال إصاحات ما بعد األزمة وتنفيذها.	 

مراقبة تنفيذ اإلصاحات وتقييم آثارها. 	 

10 - لجنة بازل
2019م  عـام  فـي  المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  أصـدرت 

التوجيهيـة،  والمبـادئ  المعاييـر،  مـن  متنوعـة  مجموعـة 

عنهـا:  ملخـص  يلـي  وفيمـا  التقاريـر،  مـن  وعـدًدا 

المـال 	  رأس  لمتطلبـات  األدنـى  الحـد  تحديـث  معيـار 

القضايـا  معالجـة  معيـار  ومراجعـة  السـوق،  لمخاطـر 

التـي حددتهـا لجنـة بـازل فـي سـياق مراقبـة تنفيـذ إطـار 

بـه.  المرتبطـة  واآلثـار  العمـل 

معيـار تحديـث المتطلبـات لإلفصـاح عـن نسـبة الرافعـة 	 

إضافيـة  متطلبـات  تحديـد  خـال  مـن  وذلـك  الماليـة، 

بنـاء  الماليـة  الرافعـة  نسـبة  عـن  لإلفصـاح  للبنـوك 

اليوميـة  القيـم  السـنوية ومتوسـط  ربـع  البيانـات  علـى 

الماليـة.  األوراق  تمويـل  لعمليـات 

معيـار متطلبـات الهامـش المحدثـة للمشـتقات الماليـة 	 

بمتطلبـات  وتتعلـق  مركزًيـا،  مقاصتهـا  تتـم  ال  التـي 

مركزًيـا  مقاصتهـا  تتـم  ال  التـي  للمشـتقات  الهامـش 

والصـادرة فـي عـام 2015م. وبعـد مراجعة المتطلبات، 

تـم تمديـد فتـرة التنفيـذ النهائـي لمتطلبـات الهامـش 

لسـنة واحـدة، وبذلـك سـتكون مرحلـة التنفيـذ النهائـي 

2021م.  1 سـبتمبر  فـي 

التقريـر 	  ويعـرض   ،3 بـازل  معاييـر  تطبيـق  متابعـة  تقريـر 

نتائـج عمليـة الرقابـة علـى تطبيـق المعيـار التـي نفذتهـا 

لجنة بازل بناء على البيانات في 30 يونية 2018م، كما 

أن اللجنـة تتابـع تطبيـق معاييـر بـازل 3 علـى المصـارف 

بشـكل منتظـم مـن خـال الحصـول علـى تقاريـر دقيقـة 

مـن المصـارف.

فـي 	  اإلشـرافية  للجهـات  توجيهيـة  وإرشـادات  مبـادئ 



24

56
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

لمؤسسـة  االئتمـان  مخاطـر  تقييمـات  وضـع  عمليـة 

المخاطـر  أوزان  ائتمانـي خارجيـة مؤهلـة حسـب  تقييـم 

االئتمـان.  لمخاطـر  القياسـي  المنهـج  فـي  المتاحـة 

وتقييـم 	   ،)RCAP( التنظيمـي  االلتـزام  تقييـم  برنامـج 

معيـار  وتنظيـم   ،)LEX( الكبيـرة  االنكشـافات  إطـار 

نسـبة صافـي التمويـل المسـتقر الصـادرة عـن لجنـة بازل 

باللوائـح  التـزام أعضائهـا  بـازل  لجنـة  )NFSR(، وتراقـب 

فـي الوقـت المحـدد، وتقييـم مـدى اتسـاق اللوائـح مع 

إطـار بـازل. 

تقرير عن التناسب في التنظيم واإلشراف المصرفي.	 

الثانيـة لممارسـات ومناهـج 	  الركيـزة  نظـرة عامـة علـى 

المراجعـة اإلشـرافية: تصـف المفاهيـم الرئيسـة للركيزة 

المسـتخدمة  المراجعـة اإلشـرافية  الثانيـة وممارسـات 

فـي الـدول األعضـاء فـي لجنـة بـازل.

 	 3 بـازل  إطـار  حـول  المتكـررة  األسـئلة  يخـص  وفيمـا 

بـازل  لجنـة  انتهـت  التشـغيلية، فقـد  للمخاطـر  الموحـد 

الجديـد  الموحـد  النهـج  وضـع  مـن  المصرفيـة  للرقابـة 

لرأسـمال المخاطـر التشـغيلية حسـبما ُنشـر فـي وثيقـة 

2017م. ديسـمبر  فـي  األزمـة  بعـد  مـا  إصاحـات  إكمـال 

لإلفصـاح 	  المحدثـة  المتطلبـات  عـن  استشـارية  وثيقـة 

عـن مخاطـر السـوق: يتضمن اإلصـدار المحدث التعريف 

بمنهـج "إشـارة المـرور" لمتطلبـات رأس المـال المترتـب 

للمصـارف  والخسـارة  الربـح  أسـباب  اختبـار  نتيجـة  علـى 

التـي تسـتخدم إطـار النمـاذج الداخليـة.

وواجهـات 	  المفتوحـة  المصرفيـة  الخدمـات  عـن  تقريـر 

التـي  التحديـات  إلـى  التقريـر  يشـير  التطبيقـات:  برمجـة 

مشـاركة  بخصـوص  مخاطـر  مـن  البنـوك  تواجههـا 

ذي  آخريـن  أطـراف  مـع  العمـاء  وبيانـات  معلومـات 

لتحسـين  للبرمجيـات  أو مطوريـن  مـع شـركات  عاقـة 

المصرفيـة.  الخدمـات 

المـال 	  رأس  احتياطـي  لتفعيـل  التوجيهيـة  المبـادئ 

 3 بـازل  معيـار  يتضمـن  الدوريـة:  للتقلبـات  المضـاد 

نظـام الحتياطـي رأس المـال مضـاد للتقلبـات الدوريـة، 

حيـث يمكـن للجهـات الرقابيـة علـى المصـارف تطبيـق 

يمتلـك  المصرفـي  النظـام  أن  لضمـان  المتطلـب  هـذا 

الخسـائر  مـن  للحمايـة  إضافـي  رأسـمال  احتياطـي 

االنكمـاش  بفتـرات  المتعلقـة  المحتملـة  المسـتقبلية 

االقتصـادي. 

االئتمـان/	  تقييـم  تعديـل  مخاطـر   - استشـارية  وثيقـة 

إطـار  علـى  التحسـينات  تعـد  المسـتهدفة:  المراجعـات 

تقييـم  تعديـل  مخاطـر  تحديـد  لتحسـين  المـال  رأس 

بـازل  لجنـة  لجهـود  الرئيسـة  العناصـر  أحـد  االئتمـان 

الشـاملة إلصاح المعايير التنظيمية العالمية اسـتجابة 

العالميـة.  الماليـة  لألزمـة 

 	 14 مـن  اإلطـار  ويتكـون  الموحـد  بـازل  إطـار  إطـاق 

بموضوعـات  المتعلقـة  المتطلبـات  ويحـدد  معيـاًرا، 

محـددة والتـي بدورهـا تنقسـم إلـى فصـول. وسيسـهل 

هـذا التنسـيق المعيـاري الحفاظ علـى المعايير مع مرور 

الوقـت.

عـن 	  الطوعـي  باإلفصـاح  معنيـة  استشـارية  وثيقـة 

مـن  اللجنـة  تسـعى  والتـي  السـيادية  االنكشـافات 

خالهـا لجمـع اآلراء حـول ثاثـة نمـاذج للركيـزة الثالثـة 

للكشـف عـن االنكشـافات السـيادية للمصـارف. ويعـد 

تطبيـق هـذه النمـاذج أمـًرا اختيارًيا، على أن يكون إلزامًيا 

علـى المصـارف فـي حال طلب الجهـات الرقابية تطبيق 

النمـاذج.  هـذه 

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

مدينــة أوســاكا فــي اليابــان يومــي 28-29 يونيــة 2019م، 

التحديــات  مواجهــة  أجــل  مــن  الجهــود  لتوحيــد  وذلــك 

الجهــود  ســيقودون  أنهــم  القــادة  وأعلــن  االقتصاديــة. 

لتحقيــق  التحديــات  وتنميــة ومواجهــة  دعــم  إلــى  الراميــة 

جــدول  حســب  وشــامل  ومتــوازن  ومســتدام  قــوي  نمــو 

القمــة  رّكــزت  للتنميــة المســتدامة، حيــث  2030م  أعمــال 

علــى تحديــات االقتصــاد العالمــي وتعزيــز متانتــه، واالبتــكار 

فــي التقنيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة، ومكافحــة الفســاد، 

ومســتقبل العمــل، وتمكيــن المــرأة. كمــا أشــارت القمــة إلــى 

أن النمــو العالمــي بــدأ فــي االســتقرار، ومــن المتوقــع أن 

تتحســن معــدالت النمــو حتــى عــام 2020م، وذلــك بعــد 

الــدول.  بعــض  فــي  المطبقــة  التحفيزيــة  بالتدابيــر  األخــذ 

السياســات  جميــع  باســتخدام  المجموعــة  قــادة  وتعهــد 
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واألدوات لتحقيــق نمــو قــوي ومســتدام ومتــوازن وشــامل، 

باإلضافــة إلــى الحمايــة مــن المخاطــر الســلبية مــن خــال 

القمــة  وأكــدت  الثقــة.  لزيــادة  تحفيزيــة  وإجــراءات  الحــوار 

علــى إعــادة بنــاء احتياطيــات أينمــا دعــت الحاجــة، وضمــان 

علــى  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن  الديــن  نســبة  بقــاء 

السياســات  دعــم  القمــة  وســتواصل  مســتدام،  مســتوى 

ــة وضمــان اســتقرار األســعار. وأكــدت القمــة مجــدًدا  النقدي

االلتزامــات الخاصــة بأســعار الصــرف التــي تعهــد بهــا وزراء 

الماليــة ومحافظــو البنــوك المركزيــة فــي شــهر مــارس مــن 

2018م.  عــام 

وعلــى  الديموغرافيــة  التغيــرات  إلــى  القمــة  تطرقــت 

رأســها موضــوع الشــيخوخة، إذ ســتتطلب هــذه التغيــرات 

الديموغرافيــة نطاًقــا واســًعا مــن اإلجــراءات فــي السياســات 

ــة، وسياســات أســواق  ــة العامــة، والسياســات النقدي المالي

بالتغيــرات  المرتبطــة  السياســات  مــن  وغيرهــا  العمــل، 

الديموغرافيــة. وصادقــت القمــة علــى ورقــة تعزيــز الشــمول 

المالــي فــي مجتمــع كبــار الســن.

بشـأن  العشـرين  لمجموعـة  الـوزاري  بالبيـان  القمـة  ورحبـت 

بنيـة  لتحقيـق  يسـعى  والـذي  الرقمـي،  واالقتصـاد  التجـارة 

تجارية واستثمارية حرة وعادلة ومستقرة، تتسم بالشفافية 

وإمكانيـة التنبـؤ بهـا، وأكـدت القمـة علـى أن أسـواق الـدول 

األعضـاء مفتوحـة. وتـم التأكيـد علـى أن التجـارة واالسـتثمار 

الدوليـان محـركان مهمـان للنمـو واإلنتاجيـة واالبتـكار وخلـق 

فـرص عمـل، كمـا أكـدت القمـة دعمها لإلصاحـات الضرورية 

لمنظمـة التجـارة العالميـة لتحسـين أدائهـا، والعمـل بصـورة 

بنـاءة مـع أعضـاء المنظمـة اآلخريـن.

تدفـق  أن  إلـى  وأشـارت  الرقمنـة،  القمـة  واسـتعرضت 

الـدول  بيـن  والمعـارف  واألفـكار  والمعلومـات  البيانـات 

أدت إلـى رفـع مسـتوى اإلنتاجيـة وزيـادة االبتـكار وتحسـين 

التنميـة المسـتدامة، كمـا تـم التطـرق إلـى مواصلـة معالجـة 

الخصوصيـة وحمايـة  الـدول حـول  التـي تواجههـا  التحديـات 

البيانـات. وسـرية  الفكريـة  الملكيـة  وحقـوق  البيانـات 

إضافًة إلى ذلك، ناقش قادة دول مجموعة العشرين البنية 

التحتيـة، والتـي ُتعـد المحـرك للنمـو االقتصـادي وازدهـاره، 

وأّيـد القـادة مبـادئ مجموعـة العشـرين لاسـتثمار النوعـي 

فـي البنيـة التحتيـة، وتـم التأكيـد علـى أن البنيـة التحتيـة هـي 

جـزء أساسـي لتحقيـق النمـو والتنميـة المسـتدامتين. 

12 - منظمة األوبك
فـي  )أوبـك(  للنفـط  المصـدرة  الـدول  منظمـة  اسـتعرضت 

مؤتمرهـا السـابع والسـبعين بعـد المئـة عـدة تقاريـر أبرزهـا: 

المشـتركة  الوزاريـة  التوصيـات  وتقريـر  العـام،  األميـن  تقريـر 

الفنيـة  اللجنـة  وتقريـر   ،)JMMC( النفـط  إنتـاج  لمراقبـة 

االقتصاديـة،  اللجنـة  مجلـس  وتقريـر   ،)JTC( المشـتركة 

وغيرهـا مـن األمـور اإلداريـة، كمـا ناقـش المؤتمـر عـدًدا مـن 

المواضيـع مـن بينهـا: التطـورات التي شـهدتها سـوق النفط 

العالميـة. 

خـارج  والـدول  األعضـاء  الـدول  جميـع  علـى  المؤتمـر  وأثنـى 

فـي  وجهودهـم  التعـاون  إعـان  فـي  للمشـاركة  المنظمـة 

تحقيـق التـوازن واالسـتقرار فـي سـوق النفـط. وتـم التطـرق 

 COP-25 المتحـدة  األمـم  مؤتمـر  حـول  المسـتجدات  ألبـرز 

وتـم  إسـبانيا،   – مدريـد  فـي  والمنعقـد  المنـاخ  تغيـر  بشـأن 

التشـديد علـى جميـع الـدول األعضـاء فـي منظمـة األوبـك 

علـى دعـم اتفاقيـة باريـس. ومـن ناحية أخرى، تـم انتخاب وزير 

رئيًسـا للمؤتمـر لمـدة سـنة،  الجزائـر  الطاقـة فـي جمهوريـة 

ووزيـر المـوارد المعدنيـة والبتـرول فـي أنغـوال رئيًسـا مناوًبـا 

تعييـن  وكذلـك  2020م،  ينايـر   1 مـن  اعتبـاًرا  الفتـرة  لنفـس 

محافـظ الغابـون فـي أوبك رئيًسـا لمجلس المحافظين لعام 

لنفـس  مناوًبـا  رئيًسـا  أوبـك  فـي  إيـران  ومحافـظ  2020م، 

الفتـرة. 





االقتصــــاد 
السعـودي
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االقتصاد السعودي

نمــا االقتصــاد الســعودي خــال عــام 2019م بدعــم مــن 

القطــاع غيــر النفطــي الــذي حقــق تطــورات إيجابيــة، علــى 

الرغــم مــن التراجــع الملحــوظ فــي القطــاع النفطــي نظــًرا 

إللتــزام المملكــة باتفاقيــة ”أوبــك+” التــي تهــدف إلــى 

تحقيــق اســتقرار الســوق النفطيــة. واســتفاد االقتصــاد 

حــزم اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة  الســعودي مــن 

التــي أقرتهــا الحكومــة خــال األعــوام الســابقة لتحقيــق 

االقتصــاد  أظهــر  حيــث   ،2030 المملكــة  رؤيــة  تطلعــات 

االقتصاديــة  الصدمــات  امتصــاص  فــي  مرونــة  المحلــي 

اســتمرار  بفضــل  وذلــك  النفــط،  أســعار  تذبــذب  نتيجــة 

ودعــم  التنمويــة  المشــاريع  علــى  الحكومــي  اإلنفــاق 

برامــج رؤيــة المملكــة 2030 التــي ســاهمت فــي تحييــد 

ــة الهادفــة  ــك الصدمــات. واســتمراًرا لجهــود الدول ــار تل آث

قاعدتــه  وتنويــع  المحلــي،  االقتصــاد  كفــاءة  رفــع  إلــى 

اإلنتاجيــة مــن خــال تفعيــل دور القطــاع الخــاص كشــريك 

رئيــس فــي رؤيــة المملكــة، باإلضافــة إلــى تقييــم برامــج 

أقــرت  2030 ومراجعتهــا بشــكٍل دوري،  المملكــة  رؤيــة 

الحكومــة خــال عــام 2019م العديد من القرارات الهادفة 

لتحقيــق قفــزات تنمويــة وإيجــاد حلــول مســتدامة لزيــادة 

مســاهمة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي ســوق العمــل 

فــي المملكــة، وتمكيــن القطــاع الخــاص لتحقيــق النمــو 

المحلــي.  لاقتصــاد  المســتدام 

النمو االقتصادي
تشــير البيانــات األوليــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 

الثابتــة إلــى نمــوه بنســبة 0.33 فــي المئــة فــي عــام 2019م 

نســبته  بارتفــاع  مقارنــًة  ريــال،  مليــار   2,639.8 نحــو  ليبلــغ 

2.43 فــي المئــة فــي عــام 2018م )جــدول 2-1(، ويعــزى 

المحلــي  الناتــج  انخفــاض  إلــى  النمــو  فــي  التباطــؤ  هــذا 

حوالــي  ليبلــغ  المئــة  فــي  بنســبة 3.65  النفطــي  للقطــاع 

1,096.2 مليــار ريــال، بينمــا شــهد الناتــج المحلــي للقطــاع 

غيــر النفطــي نمــًوا ملحوًظــا نســبته 3.31 فــي المئــة ليبلــغ 

حوالــي 1,527.3 مليــار ريــال، حيــث ســجل القطــاع الخــاص 

نمــًوا نســبته 3.78 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 1,073.7 مليــار 

ريــال، وســجل القطــاع الحكومــي نمــًوا  نســبته 2.20 فــي 

المئــة ليبلــغ 453.6 مليــار ريــال. 

باألســعار  الرئيســة  االقتصاديــة  األنشــطة  ونمــت معظــم 

 .)2-2 2019م بنســٍب متفاوتــة )جــدول  الثابتــة فــي عــام 

حيــث ارتفــع كل مــن نشــاط الخدمات الجماعيــة واالجتماعية 

تجــارة  ونشــاط  المئــة،  فــي   6.94 بنســبة  والشــخصية 

الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق بنســبة 6.27 فــي 

المئــة، ونشــاط النقــل والتخزيــن واالتصــاالت بنســبة 5.60 

المــال والتأميــن والعقــارات  المئــة، ونشــاط خدمــات  فــي 

ونشــاط  المئــة،  فــي   5.53 بنســبة  األعمــال  وخدمــات 

التشــييد والبنــاء بنســبة 4.60 فــي المئــة، ونشــاط الخدمــات 

ونشــاط  المئــة،  فــي   3.46 بنســبة  المحتســبة  المصرفيــة 

المئــة،  فــي   1.51 بنســبة  الحكوميــة  الخدمــات  منتجــي 

الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك بنســبة 1.31  ونشــاط 

ــن  ــة. مــن جانــب آخــر، ســجل كل مــن نشــاط التعدي فــي المئ

والتحجيــر، ونشــاط الصناعــات التحويليــة ونشــاط الكهربــاء 

ــا نســبته 3.64 فــي المئــة و 1.56 فــي  والغــاز والمــاء تراجًع

المئــة و 3.96 فــي المئــة علــى التوالــي.

العرض والطلب المحليان
ســجل إجمالــي العــرض مــن الســلع والخدمــات للقطــاع غيــر 

ــا نســبته 4.44 فــي المئــة  ــة ارتفاًع النفطــي باألســعار الجاري

فــي عــام 2019م. حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

للقطــاع غيــر النفطــي باألســعار الجاريــة ارتفاًعــا نســبته 4.21 

ــة، بمســاهمة مــن القطــاع الحكومــي بنحــو 4.41  فــي المئ

فــي المئــة، ومــن القطــاع الخــاص بنحــو 4.11 فــي المئــة. 

وســجل إجمالــي الــواردات مــن الســلع والخدمــات ارتفاًعــا 

ــة. نســبته 5.30 فــي المئ

والخدمــات  الســلع  علــى  الطلــب  إجمالــي  ســجل  كذلــك 

للقطــاع غيــر النفطــي باألســعار الجاريــة فــي عــام 2019م 

ارتفاًعــا نســبته 2.32 فــي المئــة، حيــث ارتفــع االســتهاك 

الرتفــاع  نتيجــًة  المئــة  فــي   1.23 بنســبة  الخــاص  النهائــي 

اإلنفــاق االســتهاكي الخــاص بنحــو 3.54 فــي المئــة علــى 
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الرغــم مــن انخفــاض اإلنفــاق االســتهاكي الحكومــي بنحــو 

ــن رأس المــال  ــة. وارتفــع أيًضــا إجمالــي تكوي 2.33 فــي المئ

بنســبة 6.18 فــي المئــة )جــدول 3-2(.

وســجلت الصــادرات غيــر النفطيــة ارتفاًعــا بنســبة 1.08 فــي 

نســبته  ارتفاًعــا  الخدمــات  صــادرات  ســجلت  حيــث  المئــة، 

ــًة بارتفــاع نســبته 8.39 فــي المئــة  23.05 فــي المئــة مقارن

فــي العــام الســابق، فــي حيــن ســجلت الصــادرات الســلعية 

بارتفــاع نســبته  المئــة مقارنــًة  انخفاًضــا نســبته 5.80 فــي 

21.69 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 3-2(.

التضخم
ــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع  ســجل معامــل انكمــاش النات

ارتفاًعــا نســبته 0.9 فــي  2019م  عــام  النفطــي فــي  غيــر 

عــام  فــي  المئــة  فــي   4.3 نســبته  بارتفــاع  المئــة، مقارنــة 

2018م. فــي المقابــل، انكمــش متوســط الرقــم القياســي 

2019م بنســبة 2.1 فــي  ألســعار المســتهلك خــال عــام 

عــام  فــي  المئــة  فــي   2.5 نســبته  بارتفــاع  المئــة، مقارنــة 

2018م، حيــث ســجلت األقســام الرئيســة المكونــة للرقــم 

القياســي ألســعار المســتهلك انخفاًضــا فــي كٍل مــن قســم 

ــواع الوقــود األخــرى،  ــاء والغــاز وأن ــاه والكهرب الســكن والمي

جدول رقم 2-1: مؤشرات اقتصادية مختارة  

20182019

33.434.2تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(

2,949.52,973.6إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال(

2,631.12,639.8إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة )مليار ريال( )2010م=100(

131.5132.7معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

2.1-2.5معدل التضخم )أسعار المستهلك( )2018م=100(

1,853.61,985.1إجمالي عرض النقود )ن3( )مليار ريال(

10.329.81المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

70.5964.96متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

113.4113.2متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.79.5نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.390.5نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

120.970.5صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار ريال(

2.52.6أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

20.319.4معدل كفاية رأس مال المصارف )معيار بازل3(

905.6926.8اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

611.2594.4اإليرادات النفطية )مليار ريال(

1,079.51,059.4المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

132.6-173.9-عجز الميزانية العامة )مليار ريال(

4.5-5.9-نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

1,103.9980.7الصادرات السلعية *** )مليار ريال(

514.0541.3الواردات السلعية )سيف( )مليار ريال(

9.06.3نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

264.8186.9الحساب الجاري )مليار ريال(

7,826.78,389.2مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

19.022.8نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

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

*** تشمل )الصادرات النفطية وغير النفطية(. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي.
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واألحذيــة،  المابــس  وقســم  والثقافــة،  الترفيــه  وقســم 

وقســم النقل، وقســم االتصاالت، وقســم تأثيث وتجهيزات 

المنــزل، وقســم الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة. 

فــي حيــن ارتفــع كل مــن قســم المطاعــم والفنــادق، وقســم 

التبــغ،  وقســم  التعليــم،  وقســم  والمشــروبات،  األغذيــة 

وقســم الصحــة. وســجل الرقــم القياســي ألســعار الجملــة 

ارتفاًعــا نســبته 2.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقارنــًة 

بارتفــاع نســبته 16.0 فــي المئــة فــي عــام 2018م.

سوق الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
)أوبــك(  للبتــرول  المصــدرة  الــدول  منظمــة  بيانــات  تشــير 

إلــى انخفــاض متوســط ســعر برميــل النفــط العربــي الخفيــف 

فــي عــام 2019م بنســبة 8.0 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 64.96 

فــي  للبرميــل  بنحــو 70.59 دوالًرا  للبرميــل مقارنــة  دوالًرا 

النفــط،  المملكــة مــن  إنتــاج  إلــى  2018م. وبالنســبة  عــام 

تشــير بيانــات وزارة الطاقــة إلــى انخفــاض المتوســط اليومــي 

إلنتــاج المملكــة مــن النفــط فــي عــام 2019م بنســبة 4.9 

فــي المئــة ليبلــغ نحــو 9.81 مليــون برميــل مقارنــة بنحــو 

10.32 مليــون برميــل فــي عــام 2018م )جــدول 1-2(.

الشــركة  مبيعــات  الكهربــاء، ســجلت  نشــاط  يخــص  وفيمــا 

عــام  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  للكهربــاء  الســعودية 

2019م حوالــي 279.7 مليــون ميجاوات/ســاعة. وبحســب 

نوعيــة االســتهاك، اســتحوذ االســتهاك الســكني علــى 

مــن  ميجاوات/ســاعة(  مليــون   128.1( المئــة  فــي   45.8

يليــه االســتهاك  بالمملكــة،  الكهربــاء  إجمالــي اســتهاك 

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

)مليون ريال(

التغير% 20192019*20172018

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

160,42260,61761,4101.31- الزراعة والغابات وصيد األسماك

3.64-21,010,1041,046,9181,008,789- التعدين والتحجير

3.72-1,000,1601,036,740998,125       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

9,94410,17810,6644.77      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

1.56-3311,982318,529313,553- الصناعات التحويلية

3.18-96,53394,37691,370         أ( تكرير الزيت

0.88-215,449224,153222,183        ب( صناعات أخرى

3.96-434,13234,77633,398- الكهرباء والغاز والماء

5117,259113,172118,3814.60- التشييد والبناء

6229,378231,569246,0856.27- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

7151,789154,946163,6185.60- النقل والتخزين واالتصاالت

8249,794257,692271,9385.53- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

134,487137,934142,6213.40         أ( األنشطة العقارية

115,307119,758129,3177.98        ب( أخرى

950,32352,91856,5916.94- خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

1020,96321,23221,9663.46- ناقًصا الخدمات المصرفية المحتسبة

355,600366,165371,6771.51ب- منتجو الخدمات الحكومية

2,549,8202,616,0702,623,4740.28المجموع ما عدا رسوم االستيراد

18,74915,02116,3388.77رسوم االستيراد

2,568,5692,631,0912,639,8110.33الناتج المحلي اإلجمالي

* بيانات أولية.    
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.    
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الصناعــي  بنســبة 17.7 فــي المئــة )49.4 مليــون ميجــاوات/

ســاعة(، ثــم االســتهاك التجــاري بنســبة 16.7 فــي المئــة 

)46.8 مليــون ميجاوات/ســاعة(، ثــم االســتهاك الحكومــي 

بنســبة 13.5 فــي المئــة )37.8 مليــون ميجاوات/ســاعة(. 

وبلــغ الحمــل الــذروي للكهربــاء فــي عــام 2019م حوالــي 

62,076 ميجــاوات. ووصلــت قــدرة التوليــد الفعلية للكهرباء 

إلــى حوالــي 53,104 ميجــاوات.

أحــدث  تشــير  المعدنيــة،  والثــروة  الصناعــة  مجــال  وفــي 

البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة إلــى 

مســاهمة قطــاع التعديــن والصناعــات المعدنيــة بنحــو 63.8 

مليــار ريــال فــي عــام 2019م حيــث بلغــت اإليــرادات الماليــة 

للدولــة مــن هــذا القطــاع نحــو 4.9 مليــار ريــال وبلــغ إجمالــي 

صادراتــه نحــو 26.3 مليــار ريــال، فيمــا بلــغ عــدد العامليــن فــي 

هــذا القطــاع نحــو 250 ألــف عامــل. وأصــدرت وزارة الصناعــة 

رخصــة   163 عــدد  2019م  عــام  فــي  المعدنيــة  والثــروة 

محاجــر مــواد بنــاء، ليبلــغ عــدد الرخــص فــي هــذا المجــال 

1,399 رخصــة، وقامــت وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة 

بتجديــد 497 رخصــة تعدينيــة، منهــا 168 رخصــة للكشــف 

ــغ  عــن الذهــب ومعــادن األســاس والمعــادن النفيســة، ليبل

عــدد الرخــص فــي هــذا المجــال 536 رخصــة. ووصــل إجمالــي 

 2,095 إلــى  2019م  عــدد الرخــص التعدينيــة بنهايــة عــام 

رخصــة مقارنــة بنحــو 2,045 رخصــة تعدينيــة فــي نهايــة العــام 

والثــروة  الصناعــة  وزارة  نفذتــه  مــا  أثمــر  كذلــك  الســابق. 

المعدنيــة مــن أعمــال تنقيــب للمعــادن الفلزيــة عــن تحديــد 

مــا يزيــد عــن 3,000 مكمــن فــي منطقــة الــدرع العربــي، إذ 

قامــت الــوزارة بحجــز خمســة مواقــع غنية بالمــوارد المعدنية 

النفيســة ليصبــح عــدد المجمعــات التعدينيــة 375 موقًعــا 

ــع  ــى جمي ــع موزعــة عل ــد عــن 65 ألــف كــم مرب بمســاحة تزي

6 مناجــم  المملكــة  فــي  المملكــة. وتوجــد حالًيــا  مناطــق 

للذهــب أنتجــت مــا يزيــد عــن 12 ألــف طــن فــي عــام 2019م 

باإلضافــة إلــى منجميــن للنحــاس والزنــك أنتجــت مــا يزيــد عــن 

63 ألــف طــن مــن النحــاس، ونحــو 19 ألــف طــن مــن الزنــك. 

عرض النقود والنشاط المصرفي
ســجل عــرض النقــود )ن3( ارتفاًعــا فــي عــام 2019م نســبته 

7.1 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 1,985 مليــار ريــال، مقابــل ارتفــاع 

نســبته 2.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م. وســجلت الودائــع 

المصرفيــة نمــًوا نســبته 7.3 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 1,796.0 

مليــار ريــال، مقارنــًة بنمــو نســبته 2.5 فــي المئــة فــي عــام 

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

 )مليون ريال(

التغير% 20192019*20172018

2,327,9652,458,1942,567,3204.44إجمالي العرض**

1,823,5181,944,2022,026,0644.21الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

576,059643,346671,7434.41         الحكومي

1,247,4591,300,8561,354,3224.11         الخاص

504,447513,993541,2565.30إجمالي الواردات

2,588,3272,772,2732,836,4992.32إجمالي الطلب**

1,694,6221,844,3411,866,9901.23االستهاك النهائي

2.33-630,978726,101709,171            الحكومي

1,063,6441,118,2411,157,8193.54            الخاص

632,232618,793657,0306.18   إجمالي تكوين رأس المال

261,473309,138312,4801.08   الصادرات غير النفطية 

5.80-193,479235,443221,798         الصادرات السلعية

67,99473,69690,68223.05         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.    
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2018م، وبهــذا شــّكلت الودائــع المصرفيــة مــا نســبته 90.5 

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

خــارج المصــارف ارتفاًعــا نســبته 5.0 فــي المئــة، مقارنــًة بنمــو 

نســبته 4.7 فــي المئــة فــي عــام 2018م. وبتحليــل مكونــات 

الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2019م نســبًة إلــى إجمالــي 

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

55.4 فــي المئــة، وشــّكلت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة مــا 

نســبته 25.3 فــي المئــة، وشــّكلت الودائــع األخــرى شــبه 

عــرض  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   9.8 نســبته  مــا  النقديــة 

النقــود )ن3(. وبالنظــر إلــى توزيــع الودائــع حســب القطــاع 

بنهايــة عــام 2019م، ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص ارتفاًعــا 

نســبته 4.5 فــي المئــة لتبلــغ 1,390.5 مليــار ريــال، تشــكل 

مــا نســبته 77.4 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، 

وارتفعــت كذلــك ودائــع القطــاع العــام بنســبة 18.2 فــي 

المئــة لتبلــغ 405.5 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 22.6 فــي 

المئــة بنهايــة عــام 2019م. 

وبالنظــر إلــى مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص 

إجمالــي  ســجل  فقــد  2019م،  عــام  نهايــة  فــي  والعــام 

مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص ارتفاًعــا نســبته 

7.0 فــي المئــة ليبلــغ 1,546.5 مليــار ريــال، شــكل مــا نســبته 

86.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــًة 

بنســبة 86.4 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2018م. وســجل 

إجمالــي مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع العــام ارتفاًعــا 

ريــال،  مليــار   445.3 نحــو  ليبلــغ  المئــة  فــي   24.1 نســبته 

مســتحوًذا علــى مــا نســبته 24.8 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الودائــع المصرفيــة. وبذلــك ارتفــع إجمالــي المطلوبــات مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص فــي نهايــة عــام 2019م إلــى مــا 

نســبته 110.9 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، 

مقارنــًة بنســبة 107.8 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2018م.

 

 وتشــير بيانــات المركــز المالــي الموحــد للمصــارف التجاريــة 

فــي عــام 2019م إلــى ارتفــاع احتياطيــات المصــارف التجاريــة 

بنســبة 7.4 فــي المئــة لتصــل إلــى 239.4 مليــار ريــال، مقارنــًة 

الســابق،  العــام  فــي  المئــة  فــي   8.4 نســبته  بانخفــاض 

وبالتالــي ارتفــع رأس مــال واحتياطيــات المصــارف التجاريــة 

بنســبة 13.0 فــي المئــة ليبلــغ 343.0 مليــار ريــال، مقارنــًة 

بانخفــاض نســبته 4.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبذلــك 

إجمالــي  إلــى  واالحتياطيــات  المــال  رأس  نســبة  ارتفعــت 

الودائــع المصرفيــة إلــى 19.1 فــي المئــة، وارتفعــت نســبتها 

إلــى إجمالــي الموجــودات لتبلــغ 13.0 فــي المئــة بنهايــة عام 

2019م. وبلغــت نســبة رأس المــال إلــى الموجــودات مرجحــة 

المــال(  رأس  كفايــة  )معــدل  بــازل  لمعيــار  وفًقــا  المخاطــر 

ــة، متجــاوزًة النســبة الموصــى بهــا مــن  نحــو 19.4 فــي المئ

ــة فــي عــام 2019م  ــازل. وســجلت المصــارف التجاري ــة ب لجن

أرباًحــا بلغــت 50.3 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 4.5 فــي المئــة 

ــًة بارتفــاع نســبتة 9.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م.  مقارن

قطاع التأمين  
بلــغ مســتوى عمــق ســوق التأميــن فــي المملكــة )إجمالــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي  

المئــة  فــي  2019م حوالــي 1.9  عــام  فــي  النفطــي(  غيــر 

مقارنــة بنســبة 1.8 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلــغ 

صافــي األقســاط )إجمالــي أقســاط التأميــن بعــد خصــم حصة 

إعــادة التأميــن( نحــو 31.7 مليــار ريــال، وبلغــت نســبة صافــي 

األقســاط مــن إجمالــي األقســاط المكتتــب بهــا 83.6 فــي 

ــة فــي عــام 2018م. ــة بنســبة 85.8 فــي المئ ــة مقارن المئ

سوق األسهم المحلية  
ارتفاًعــا  المحليــة  األســهم  ألســعار  العــام  المؤشــر  ســجل 

نقطــة   8,389.2 ليبلــغ  المئــة  فــي   7.2 نســبته  ســنوًيا 

بنهايــة عــام 2019م. وارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم 

المصــدرة فــي عــام 2019م بنســبة 385.5 فــي المئــة لتصــل 

فــي نهايــة العــام إلــى 9,025.4 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 

1,859.0 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق. وانخفــض 

عــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2019م بنســبة 13.1 

نحــو  بلغــت  بقيمــة  ســهم  مليــار   33.1 ليبلــغ  المئــة  فــي 

ريــال. 880.1 مليــار 

المالية العامة
للماليــة  الفعليــة  والمصروفــات  اإليــرادات  بيانــات  تشــير 

العامــة للعــام المالــي 1441/1440هـــ )2019م( إلــى ارتفــاع 

اإليــرادات بنســبة 2.3 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 926.8 مليــار 

2018م.  عــام  فــي  ريــال  بنحــو 905.6 مليــار  ريــال مقارنــًة 
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وســجلت اإليــرادات النفطيــة انخفاًضــا نســبته 2.8 فــي المئة 

لتصــل إلــى 594.4 مليــار ريــال، فــي حيــن ارتفعــت اإليــرادات 

غيــر النفطيــة بنســبة 12.9 فــي المئــة لتصــل إلــى 332.4 

مليــار ريــال. وفــي المقابــل، ســجلت المصروفــات الفعليــة 

ــار  ــغ نحــو 1,059.4 ملي ــة لتبل ــا بنســبة 1.9 فــي المئ انخفاًض

ريــال مقارنــة بنحــو 1,079.5 مليــار ريــال فــي عــام 2018م. 

وانخفــض العجــز الفعلــي بنســبة 23.7 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 

132.6 مليــار ريــال مقارنــًة بعجــز فعلــي بلــغ 173.9 مليــار 

ريــال فــي عــام 2018م.

الحساب الجاري والتجارة الخارجية 
تشــير تقديــرات ميــزان مدفوعــات المملكــة إلــى تراجــع وضــع 

الحســاب الجــاري فــي عــام 2019م، حيــث حقــق فائًضــا بلــغ 

ــة مــن  ــال، أي مــا يشــكل نحــو 6.3 فــي المئ ــار ري 186.9 ملي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــير األرقــام األوليــة للتجــارة 

الخارجيــة لعــام 2019م إلــى انخفــاض حجــم التجــارة الســلعية 

الســابق  بالعــام  المئــة مقارنــة  بنســبة 5.9 فــي  للمملكــة 

ليبلــغ نحــو 1,521.9 مليــار ريــال، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض 

لتبلــغ  المئــة  فــي  بنســبة 11.2  الصــادرات  إجمالــي  قيمــة 

ــار ريــال، حيــث انخفضــت كل مــن الصــادرات  نحــو 980.7 ملي

النفطيــة بنســبة 12.6 فــي المئــة لتبلــغ 758.9 مليــار ريــال، 

لتبلــغ  المئــة  فــي   5.8 بنســبة  النفطيــة  غيــر  والصــادرات 

نحــو 221.8 مليــار ريــال. مــن جهــة أخــرى، ســجلت الــواردات 

ــغ نحــو 541.3  ــة لتبل ــا بنســبة 5.3 فــي المئ الســلعية ارتفاًع

ــال فــي عــام 2019م. ــار ري ملي

التجارة واالستثمار
واصــل قطــاع التجــارة تحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة، حيــث 

2019م ســجات تجاريــة  التجــارة فــي عــام  أصــدرت وزارة 

إلنشــاء 9,889 شــركة جديــدة متنوعــة مقارنــة بعــدد 7,735 

شــركة ُأنشــئت فــي عــام 2018م، بمعــدل نمــو نســبته 27.8 

فــي المئــة. وبلــغ عــدد الســجات التجاريــة للشــركات القائمة 

حتــى نهايــة عــام 2019م نحــو 115.5 ألــف ســجل تجــاري. 

ومــن حيــث توزيــع الســجات التجاريــة فــي مختلــف مناطــق 

المملكــة، تصــدرت منطقــة الريــاض بنســبة 44.3 فــي المئــة 

مــن إجمالــي عــدد الســجات التجاريــة للشــركات حتــى نهايــة 

عــام 2019م، تلتهــا منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 24.1 

فــي المئــة، ثــم المنطقــة الشــرقية بنســبة 16.7 فــي المئــة. 

المنشــآت  عــدد  بلــغ  األجنبــي،  االســتثمار  يخــص  وفيمــا 

 6,703 نحــو  االســتثمار  وزارة  تحــت مظلــة  لهــا  المرخصــة 

منشــأة مرخصــة فــي نهايــة عــام 2019م، و4,660 رخصــة 

لقطــاع الخدمــات و1,582 رخصــة للقطــاع الصناعــي و311 

رخصــة للقطــاع التجــاري، بإجمالــي توظيــف بلــغ 524.3 ألــف 

ــال.  ــار ري موظــف، وبإجمالــي رأس مــال بلــغ 643.3 ملي

السياحة
إلــى  الســياحة  وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  أحــدث  تشــير 

ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الســياحة بنســبة 

2.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م ليبلــغ 64.3 مليــار ريــال، 

المحلــي اإلجمالــي  الناتــج  فــي  نســبة مســاهمته  وبلغــت 

ــة فــي عــام  ــر النفطــي )القيمــة المضافــة( 3.3 فــي المئ غي

2018م. لعــام  الــوزارة  تقديــرات  وذلــك حســب  2018م، 

وبلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية المحليــة فــي 

عــام 2019م نحــو 52.7 مليــار ريــال مقابــل 48.1 مليــار ريــال 

فــي عــام 2018م، مســجًا بذلــك ارتفاًعــا نســبته 9.6 فــي 

الرحــات  علــى  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  ويعــزى  المئــة، 

الســياحية ألغــراض دينيــة بنســبة 40.7 فــي المئــة، وقضــاء 

العطــات بنســبة  12.5 فــي المئــة، وألغــراض العمل بنســبة 

ــى الرحــات  ــن انخفــض اإلنفــاق عل ــة، فــي حي 4.0 فــي المئ

الســياحية  لغــرض زيــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة 10.9 

الســياحية لألغــراض  الرحــات  المئــة، واإلنفــاق علــى  فــي 

األخــرى بنســبة 14.1 فــي المئــة. 

وفــي المقابــل، بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية 

الوافــدة فــي عــام 2019م نحــو 100.8 مليــار ريــال مقارنــة 

بنحــو 93.5 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، مســجًا بذلــك 

ارتفاًعــا نســبته 7.8 فــي المئــة، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع 

اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية لألغــراض األخــرى بنســبة 

فــي   11.3 بنســبة  العمــل  ولغــرض  المئــة،  فــي   13.0

ــة،  ــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة 9.8 فــي المئ ــة، وزي المئ

ولألغــراض الدينيــة بنســبة 7.0 فــي المئــة، فــي حيــن انخفــض 

اإلنفــاق لغــرض العطــات والتســوق بنســبة 1.0 فــي المئــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية 
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ــة  ــال مقارن ــار ري المغــادرة فــي عــام 2019م نحــو  70.0 ملي

بنحــو 75.2 مليــار ريــال فــي عــام 2018م، مســجًا بذلــك 

انخفاًضــا نســبته 7.0 فــي المئــة. 

وبحســب أحــدث البيانــات الــواردة مــن وزارة الســياحة ومركــز 

مــاس، ارتفــع عــدد الفنــادق العاملــة فــي المملكــة فــي عــام 

2019م بنســبة 9.0 فــي المئــة ليصــل إلــى 2,621 فندًقــا 

مكــة  منطقــة  فيهــا  اســتحوذت  الدرجــات،  مختلــف  مــن 

المكرمــة علــى نحــو 65.8 فــي المئــة مــن عــدد الفنــادق 

العاملــة، تلتهــا المدينــة المنــورة بنســبة 17.2 فــي المئــة، ثــم 

المنطقــة الشــرقية ومنطقــة الريــاض بنســبة 4.6 فــي المئــة 

لــكٍل منهمــا. وبلــغ عــدد الوحــدات الســكنية المفروشــة فــي 

المملكــة فــي نهايــة عــام 2019م نحــو 5,660 وحدة ســكنية 

متفاوتــة،  بنســب  المملكــة  مــدن  مختلــف  علــى  توزعــت 

وكان النصيــب األكبــر فيهــا لمنطقــة الريــاض بنســبة 27.8  

 22.4 بنســبة  المكرمــة  مكــة  منطقــة  تلتهــا  المئــة،  فــي 

فــي المئــة، والمنطقــة الشــرقية بنســبة 11.4 فــي المئــة. 

وبحســب أحــدث تقديــرات وزارة الســياحة، يتوقــع أن يســتمر 

القطاع الســياحي في المســاهمة المباشــرة وغير المباشــرة 

ــة  ــة للقــوى العامل ــد مــن الفــرص الوظيفي فــي إيجــاد العدي

الوطنيــة )جــدول 2-4، وجــدول 5-2(.

الزراعة والمياه والثروة الحيوانية
 المياه

بلــغ عــدد محطــات التحليــة العاملــة فــي المملكــة خــال 

الســاحلين  علــى  موزعــة  محطــة   33 نحــو  2019م  عــام 

الشــرقي والغربــي للمملكــة، منهــا 8 محطــات علــى ســاحل 

الخليــج العربــي و25 محطــة علــى ســاحل البحــر األحمــر. وقــد 

بلــغ إنتــاج المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة مــن 

الميــاه المحــاة فــي عــام 2019م نحــو 1,883.6 مليــون متــر 

مكعــب، مقابــل 1,803.1 مليــون متــر مكعــب فــي العــام 

الســابق، أي بمتوســط إنتــاج يومــي بلــغ نحــو 5.2 مليــون متــر 

مكعــب مقابــل 5.0 مليــون متــر مكعــب يومًيــا فــي العــام 

الســابق. وبلغــت كميــات الطاقــة الكهربائيــة  الموّلــدة مــن 

مليــون   39.9 حوالــي  2019م  لعــام  المؤسســة  محطــات 

ميجاوات/ســاعة.

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، وزارة السياحة. 

جدول رقم 2-4: الوظائف المباشرة في قطاع السياحة   

2018*2017القطاع الفرعي

114,957118,941مجموع اإليواء

289,491298,487المطاعم والمقاهي

25,14025,560وكاالت السفر والسياحة

88,27590,939خدمات نقل المسافرين**

12,96613,359الخدمات الترفيهية

530,829547,286المجموع

28.528.5نسبة السعودة )%(

* بيانات تقديرية.
** يشمل قطاع نقل المسافرين على الخطوط الجوية، والسكك الحديدية، وشركات النقل الجماعي، وشركات تأجير السيارات، وال يشمل سائقي األجرة.  

المصدر: مركز ماس، وزارة السياحة.  
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وتشــير بيانــات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة إلــى انخفــاض 

عــام  خــال  الشــهري  الميــاه  اســتهاك  فاتــورة  متوســط 

2019م نتيجــًة لتطبيــق التعرفــة الجديــدة وتركيب العدادات 

الذكيــة، والحمــات التوعويــة المســتمرة لترشــيد اســتهاك 

لميــاه  المناطــق  اســتهاك  كميــة  بلغــت  حيــث  الميــاه، 

الشــرب مــن جميــع المصــادر نحــو 3.5 مليــار متــر مكعــب، 

نحــو 2.9 مليــار  الســكني  بلغــت كميــة االســتهاك  حيــث 

متــر مكعــب، واالســتهاك التجــاري نحــو 595.4 مليــون متــر 

مكعــب. ومــن ناحيــة االســتهاك حســب مناطــق المملكــة، 

تلتهــا  المئــة،  بنســبة 31.2 فــي  الريــاض  تصــدرت منطقــة 

منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 23.7 فــي المئــة، والمنطقــة 

الشــرقية بنســبة 18.9 فــي المئــة. 

وبالنســبة  إلــى أعــداد الســدود المنفــذة فــي أنحــاء المملكــة 

فــي عــام 2019م، فقــد ارتفــع عددهــا لتبلــغ 521 ســًدا، 

مكعــب.  متــر  مليــار   2.30 نحــو  بلغــت  تخزينيــة  وبطاقــة 

وتــم اســتكمال وتنفيــذ 105 مــن مشــاريع الصــرف الصحــي 

ريــال  مليــار   4.5 تجــاوزت  بتكلفــة  2019م،  عــام  خــال 

ســعودي. حيــث تضمنــت تلــك المشــاريع إنشــاء توصيــات، 

وخطــوط، وشــبكات رئيســة وفرعيــة، ومحطــات لمعالجــة 

ميــاه الصــرف الصحــي لتقليــل الضــرر البيئــي، وزيــادة نســبة 

التغطيــة بخدمــات الصــرف الصحــي حــول المملكــة. وبذلــك 

 56.65 نحــو  2019م  عــام  بنهايــة  التغطيــة  نســبة  بلغــت 

فــي المئــة، وتــم تنفيــذ 1,628 كلــم مــن شــبكات الصــرف 

الصحــي، و81,441 مــن توصيــات الصــرف الصحــي خــال 

2019م. عــام 

اإلنتاج النباتي
اسـتناًدا إلـى أحـدث التقديـرات الصـادرة عـن الهيئـة العامـة 

نحـو  النباتـي  اإلنتـاج  كميـة  بلغـت  2019م،  لعـام  لإلحصـاء 

14.4 مليـون طـن. وبالنظـر إلـى اإلنتـاج النباتـي بالتفصيـل، 

وإنتـاج  طـن،  مليـون   9.1 حوالـي  األعـاف  إنتـاج  بلـغ  فقـد 

الخضـروات نحـو 1.9 مليـون طـن، وإنتـاج الحبـوب نحـو 1.5 

وبلـغ  طـن.  مليـون   1.9 نحـو  الفواكـه  وإنتـاج  طـن،  مليـون 

إجمالـي المسـاحة الزراعيـة فـي المملكة لألعـاف والحبوب 

زراعـة  منهـا  شـكلت  هكتـار،  ألـف   843 نحـو  والخضـروات 

األعـاف مـا نسـبته 57.8 فـي المئـة، والحبـوب مـا نسـبته 

31.9 فـي المئـة، والخضـروات مـا نسـبته 10.3 فـي المئـة. 

وبلـغ عـدد أشـجار النخيـل المثمـرة بالمملكـة فـي نهايـة عـام 

2018م نحـو 31.2 مليـون نخلـة، وبلغ عدد األشـجار الدائمة 

المثمـرة )عـدا النخيـل( نحـو 20.6 مليـون شـجرة مثمـرة.

اإلنتاج الحيواني
العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  ألحــدث  وفًقــا 

لإلحصــاء، قــدرت الثــروة الحيوانيــة فــي المملكــة )مــن اإلبــل، 

والضــأن، والماعــز، واألبقــار، والدواجــن( فــي عــام 2018م 

ــة  ــون رأس، بارتفــاع نســبته 1.1 فــي المئ ــي 20.0 ملي بحوال

عــن مــا كانــت عليــه فــي العــام الســابق. 

النقل واالتصاالت
الناتــج  فــي  واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل  نشــاط  ســاهم 

ــة لعــام 2019م بحوالــي  ــي باألســعار الثابت المحلــي اإلجمال

6.24 فــي المئــة أي بنحــو 163.6 مليــار ريــال مقارنــة بنســبة 

5.92 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

النقل
المملكة  بين مدن  المسافرين  النقل )تشمل  سجلت حركة 

وبين المملكة والدول األخرى بواسطة النقل الجوي، والبري، 

2019م،  عام  في  المئة  في   2.9 نسبته  ارتفاًعا  والبحري( 

حيث بلغ عدد الركاب المسافرين نحو  111.0 مليون راكب 

مقابل 107.9 مليون راكب في العام السابق )جدول 6-2(.

وتشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن وزارة النقــل إلــى إنجــاز 

العديــد مــن المشــاريع الحيويــة فــي عــام 2018م، شــملت 

إنجــاز 737.3 كــم مــن الطــرق، منهــا 54.7 كــم مــن الطــرق 

الرئيســة، و12.7 كــم مــن الطــرق الثانويــة، و524.9 كــم مــن 

الطــرق الفرعيــة، و145 كــم مــن الطــرق الممهــدة. كذلــك 

كــم   11,913 بطــول  المشــاريع  مــن  عــدد  تنفيــذ  يجــري 

وبتكلفــة تتجــاوز 39 مليــار ريــال. 

الهيئــة  عــن  الصــادرة  والمعلومــات  البيانــات  آخــر  وحســب 

الملــك  مشــروع  يخــص  فيمــا  الريــاض  لمدينــة  الملكيــة 

عبدالعزيــز للنقــل العــام بمدينــة الرياض، يتكون مشــروع قطار 

الريــاض مــن 85 محطــة بســتة مســارات وبطــول يبلــغ نحــو 



36

56
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

جدول رقم 2-6: حركة نقل المسافرين  

نــوع النــقل
20182019

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

99.8102.9النقل الجوي 

6.86.8النقل البري

1.71.8    الخطوط الحديدية

5.15.1    النقل بين المدن

----النقل الدولي

1.31.3النقل البحري

107.9111اإلجمـــالـي

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

176 كليومتًرا، وجرى تصميم كافة عناصره وفق مواصفات 

نظــام  اســتخدام  أبرزهــا  مــن  عاليــة،  وتصميميــة  تقنيــة 

القطــارات اآللــي )ذاتيــة القيــادة(. وتتــوزع مســارات شــبكة 

ــة مســتويات، مســتوى أنفــاق تحــت األرض  ــن ثاث القطــار بي

ــى  ــة، ومســتوى مســارات عل ــغ نحــو 31 فــي المئ بنســبة تبل

ســطح األرض بنســبة بلغــت نحــو 19 فــي المئــة، ومســتوى 

أخيــر علــى الجســور تبلــغ نســبته نحــو 50 فــي المئــة. وتتضمــن 

محطــات مشــروع قطــار الريــاض أربع محطات رئيســة )محطة 

مركــز الملــك عبداللــه المالــي، محطــة شــركة االتصــاالت، 

محطــة قصــر الحكــم، والمحطــة الغربيــة( تمتــاز بوقوعهــا 

فــي مناطــق عاليــة الكثافــة وعنــد تقاطــع مســارات القطــار 

والحافــات، إضافــة إلــى تقديمهــا خدمــات متنوعــة مســاندة 

لنظام النقل العام، حيث يشــتمل المشــروع على 25 موقًعا 

لمواقــف الســيارات بســعات مختلفــة تتــراوح مــا بيــن 200 

إلــى 1000 ســيارة، باإلضافــة إلــى 7 مراكــز للمبيــت والصيانــة 

ومبنــى مركــز التحكــم والتشــغيل لنظــام النقــل العــام بمدينــة 

الريــاض. كذلــك يجــري العمــل فــي الوقــت الحالــي علــى تنفيذ 

بيــن  األمثــل  التكامــل  لتحقيــق  الريــاض  حافــات  مشــروع 

شــبكتي الحافــات والقطــارات وتســهيل اســتخدامهما بــداًل 

مــن اســتخدام وســائل النقــل الخاصــة للتنقــل داخــل المدينــة. 

يشــتمل هذا المشــروع على 650 موقًعا إلنشــاء شــبكة نقل 

الحافــات داخــل مدينــة الريــاض التــي تتكــون مــن 80 مســاًرا 

1900 كليــو متــر لتغطــي كامــل  تفــوق  بمســاحة ممتــدة 

ــاء فــي العاصمــة.  األحي

وفيمــا يتعلــق بآخــر مســتجدات مشــاريع الخطــوط الحديديــة، 

ــة العامــة للنقــل  ــات الصــادرة عــن الهيئ أشــارت أحــدث البيان

إلــى بدايــة مرحلــة دراســة مشــروع الجســر البــري الــذي يربــط 

موانــئ المملكــة علــى ســاحل الخليــج العربــي بموانئهــا علــى 

الوقــت  فــي  أيًضــا  العمــل  ويجــري  األحمــر.  البحــر  ســاحل 

الراهــن علــى تنفيــذ مشــروع ســكة حديــد مجلــس التعــاون 

تــم البــدء فــي تنفيــذ الخــط  لــدول الخليــج العربيــة، حيــث 

ومدينــة  الخيــر  رأس  مدينــة  بيــن  يربــط  الــذي  الحديــدي 

الجبيــل الصناعيــة ومدينــة الدمــام البالــغ طولــه 187 كــم. 

الهيئــة  تقــوم  الجنوبيــة،  الخطــوط  يخــص مشــروع  وفيمــا 

العامــة للنقــل فــي الوقــت الحالــي بتحديــث الخطــة الشــاملة 

للمشــروع. كذلــك تعمــل الهيئــة العامــة للنقــل، بالتعــاون مع 

مركــز التخصيــص، لوضــع اإلطــار التنظيمــي وآليــة التنفيــذ 

الخــاص كشــريك  القطــاع  بإشــراك  العــام  النقــل  لمشــاريع 

اســتراتيجي فــي تنفيــذ المشــاريع وتقديــم الخدمــات، حيــث 

تــم خــال عــام 2019م تأهيــل 30 شــركة لتقديــم خدمــة 

التتبــع وقيــاس الــوزن للشــاحنات. 

 

وحســب أحــدث البيانــات والمعلومــات الصــادرة عــن الهيئــة 

العامــة للطيــران المدنــي، بلــغ عــدد المطــارات العاملــة فــي 

المملكــة 28 مطــاًرا، منهــا ســبعة مطــارات دوليــة، وثمانيــة 

مطــارات إقليميــة، وثاثــة عشــر مطــاًرا محلًيــا. هــذا ويشــهد 

عــدد مــن المطــارات مشــاريع توســعة بلــغ عددهــا ثاثــة 

الصــاالت  بعــض  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  داخليــة،  مطــارات 

يخــص  وفيمــا  الدولــي.  خالــد  الملــك  مطــار  فــي  الدوليــة 

ــز  ــة رقــم 1 فــي مطــار الملــك عبدالعزي ــر صال مشــروع تطوي

ــة ويتوقــع  ــم إنجــاز مــا نســبته 93 فــي المئ الدولــي، فقــد ت

أن يتــم التشــغيل الكامــل للصالــة بنهايــة عــام 2020م. وبلــغ 

العمــل فــي  المرخــص لهــا  فــي  الناقــات الوطنيــة  عــدد 
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الجويــة  الخطــوط  ناقــات جويــة وهــي:  المملكــة خمــس 

الســعودية، وطيــران نــاس، والســعودية الخليجيــة للطيــران، 

ونســما للطيــران، وطيــران أديــل.

العمــل  يجــري  للموانــئ،  العامــة  الهيئــة  بيانــات  وبحســب 

علــى 31 مشــروًعا منــذ مطلــع عــام 2019م تتضمــن أعمــال 

ــئ وتأهيلهــا، وإنشــاء شــبكات  ــة للموان ــة التحتي ــر البني تطوي

كهربــاء،  توليــد  محطــات  وإنشــاء  األمطــار،  ميــاه  تصريــف 

وتطويــر أنظمــة الشــبكات الكهربائيــة، وتعميــق األرصفــة 

تطويــر  إلــى  باإلضافــة  األمنيــة،  والمنافــذ  الثغــرات  وســد 

الحرائــق ونظــم اإلنــذار لرفــع مســتوى  شــبكات مكافحــة 

الموانــئ  فــي  اللــه  ســمح  ال  الحرائــق  لحــدوث  التأهــب 

ــات إلــى أن المجمــوع الكلــي لكميــات  البحريــة. وتشــير البيان

البضائــع التــي ناولتهــا الموانــئ فــي عــام 2019م قــد بلــغ 

نحــو 262 مليــون طــن، وبلــغ عــدد الســفن التــي اســتقبلتها 

الموانــئ خــال عــام 2019م نحــو 12,731 ســفينة، تحمــل 

نحــو 1.3 مليــون راكــب.

االتصاالت وتقنية المعلومات
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  إنجــازات قطــاع  أبــرز  مــن 

المملكــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة  2019م  عــام  خــال 

المعلومــات  تقنيــات  تبنــي  مؤشــر  فــي  ملحوًظــا  تقدًمــا 

واالتصــاالت ضمــن مؤشــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن 

المنتــدى االقتصــادي العالمــي، حيــث تشــير أحــدث بيانــات 

ــى تقــدم المملكــة  ــة المعلومــات إل وزارة االتصــاالت وتقني

16 مرتبــة فــي هــذا المؤشــر نتيجــة لزيــادة انتشــار النطــاق 

اإلنترنــت،  فــي مســتخدمي  الملحوظــة  والزيــادة  العريــض 

المئــة،  فــي  بحوالــي 18.4  نســبة االســتخدام  ارتفعــت  إذ 

ممــا ســاهم فــي بلــوغ المملكــة المرتبــة 13 عالمًيــا. كذلــك 

عملــت وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات علــى إعــداد 

واعتمــاد اســتراتيجية قطاعيــة تســعى لرفــع إجمالــي الناتــج 

المحلــي التراكمــي للقطــاع خــال الخمــس ســنوات القادمــة 

بنحــو 50 مليــار ريــال، وتوليــد 25 ألــف وظيفــة جديــدة فــي 

قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.  

بحســب أحــدث بيانــات هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومات، 

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.

العريــض  النطــاق  خدمــات  فــي  االشــتراكات  عــدد  وبلــغ 

خطــوط  تشــمل  التــي  الثابتــة  االتصــاالت  شــبكات  عبــر 

الاســلكية  والتوصيــات   ،)DSL( الرقميــة  المشــتركين 

والخطــوط  البصريــة  األليــاف  إلــى  باإلضافــة  الثابتــة، 

بنســبة  اشــتراك،  مليــون   1.9 حوالــي  األخــرى  الســلكية 

فــي   33.7 بنحــو  تقــدر  المســاكن  مســتوى  علــى  انتشــار 

النطــاق  خدمــات  فــي  االشــتراكات  عــدد  وبلــغ  المئــة. 

العريــض عبــر شــبكات االتصــاالت المتنقلــة حوالــي 29.1 

المئــة  فــي   89.5 بلغــت  انتشــار  بنســبة  اشــتراك  مليــون 

علــى مســتوى الســكان )جــدول 2-7(. وزادت نســبة انتشــار 

اإلنترنــت بيــن المســتخدمين األفــراد فــي المملكــة لتصــل 

إلــى 95.7 فــي المئــة بنهايــة عــام 2019م بحســب أحــدث 

بيانــات وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. كذلــك تشــير 

بيانــات القوائــم الماليــة لشــركات االتصــاالت إلــى تحقيقهــا 

المملكــة  فــي  عملياتهــا  مــن  مباشــرة  إجماليــة  إيــرادات 

بلغــت 76.6 مليــار ريــال فــي عــام 2019م بارتفــاع نســبته 

6.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق )رســم بيانــي رقــم 1-2(. 

البريد السعودي
ضمــن اإلصاحــات التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع البريــد، 

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراًرا بتولــي وزارة االتصــاالت وتقنيــة 

المعلومــات مســؤولية اإلشــراف علــى قطــاع البريــد ووضع 

سياســاته العامــة وخططــه التطويريــة، واقتــراح مشــاريع 

المعنيــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  وتعدياتهــا،  أنظمتــه 

فيمــا يتعلــق بالخدمــات المقدمــة إلــى الجهــات الحكوميــة، 

المحليــة  الهيئــات  فــي  المملكــة  تمثيــل  إلــى  باإلضافــة 

القــرار   ونــص  البريــد.  قطــاع  فــي  والدوليــة  واإلقليميــة 
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المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  هيئــة  تولــي  علــى  أيًضــا 

االختصاصــات التنظيميــة والرقابيــة للقطــاع، حيــث ســتتولى 

الهيئــة حوكمــة قطــاع البريــد ووضــع القواعــد واألســس 

االســتخدام  وحــق  الشــاملة  بالخدمــة  الخاصــة  والشــروط 

فصــل  مــن  االنتهــاء  تــم  2019م،  عــام  وخــال  الشــامل. 

البريــد،  لقطــاع  التشــغيلية  عــن  التنظيميــة  المســؤوليات 

حيــث قامــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بالعمــل 

40 شــركة مــن شــركات خدمــات التوصيــل  علــى تســجيل 

عبــر التطبيقــات اإللكترونيــة، واالنتهــاء مــن مراحــل إعــداد 

الخدمــات  مــن  المســتفيد  حقــوق  حمايــة  قواعــد  وثيقــة 

البريديــة. مــن  البريديــة، وإطــاق مركــز خدمــات االتصــال 

المتوقــع أن يســاهم هــذا القــرار فــي رفــع مســاهمة قطــاع 

البريــد فــي إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ودعــم النمــو 

فــي التجــارة اإللكترونيــة.

التجارة اإللكترونية
االتصــاالت  وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  ألحــدث  وفًقــا 

متقدًمــا  مركــًزا  المملكــة  ســجلت  المعلومــات،  وتقنيــة 

ضمــن أســرع عشــر دول نمــًوا فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة، 

حيــث تجــاوز حجــم ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة 

نطــاق العشــرين مليــار ريــال فــي عــام 2019م بنمــو نســبته 

17.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق، حيــث مثلــت التجــارة 

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

المصدر: هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات.  

رسم بياني رقم 2-1: إيرادات قطاع خدمات االتصاالت
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اإللكترونيــة نســبة 4.3 فــي المئــة مــن إجمالــي العمليــات 

التجاريــة فــي قطــاع التجزئــة، ويتوقــع أن تصــل إلــى 6.5 فــي 

المئــة بحلــول عــام 2023م. كذلــك نمــت قيمــة عمليــات 

التجــارة اإللكترونيــة مــن خــال خدمــة مــدى وخدمــة أثيــر 

التوالــي  علــى  المئــة  فــي  المئــة و600  فــي   100 بنســبة 

خــال عــام 2019م.  

التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
التعليم العام

بلــغ إجمالــي عــدد طلبــة التعليــم العــام  فــي العــام الدراســي 

وبلــغ  وطالبــة.  طالــب  مليــون   5.8 نحــو  2019/2018م 

عــدد المعلميــن فــي جميــع مراحــل التعليــم العــام )تشــمل 

المراحــل: ريــاض األطفــال، وابتدائــي، ومتوســط، وثانــوي، 

معلــم  ألــف   493.2 نحــو  خاصــة(  وتربيــة  كبــار،  وتعليــم 

ومعلمــة، فيمــا بلــغ عــدد المــدارس نحــو 23.1 ألــف مدرســة 

منهــا حوالــي 12.6 ألــف مدرســة للبنــات تشــكل نحــو 54.5 

فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد المــدارس.

التعليم العالي
التعليـم  مؤسسـات  فـي  المسـجلين  الطـاب  عـدد  بلـغ 

العالـي فـي المملكـة فـي العـام الدراسـي 2019/2018م 

نحـو 1.65 مليـون طالـب وطالبـة. وبلـغ عـدد المسـتجدين 

بمختلـف مؤسسـات التعليـم العالـي نحو 381.8 ألف طالب 

وطالبـة، حيـث شـكل عـدد الطـاب المسـتجدين فـي مرحلـة 

نحـو  المسـتجدين  الطلبـة  أعـداد  إجمالـي  مـن  البكالوريـس 

فـي   32.7 المتوسـط  الدبلـوم  ومرحلـة  المئـة،  فـي   63.0

ومرحلـة  المئـة،  فـي   3.2 نحـو  الماجسـتير  ومرحلـة  المئـة، 

الدكتوراه نحو 0.6 في المئة، و ومرحلة الدبلوم العالي 0.5 

فـي المئـة.  وشـكلت نسـبة الطـاب المسـتجدين نحو 54.9 

فـي المئـة، فـي حيـن شـكلت نسـبة الطالبـات المسـتجدات 

نحـو 45.1 فـي المئـة مـن إجمالـي عـدد الطلبـة والطالبـات 

المسـتجدين. ووصـل عـدد الطلبـة والطالبـات الذيـن يتلقـون 

تعليمهـم فـي الخـارج فـي العـام الدراسـي 2019/2018م 

إلى نحو 100.6 ألف طالب وطالبة، شكلت نسبة المبتعثين 

عبـر المؤسسـات والهيئـات والبرامـج الحكوميـة نحـو 85.5 

فـي المئـة، فيمـا شـكلت نسـبة  الدارسـين علـى حسـابهم 

الخـاص 14.5 فـي المئـة. وبلـغ إجمالـي عـدد الخريجيـن فـي 

جميـع مراحـل التعليـم العالـي في المملكـة نحو 236.7 ألف 

خريـج وخريجـة فـي العـام الدراسـي 2019/2018م، شـكلت 

نسـبة الخريجـات نحـو 55.6 فـي المئـة، فيمـا شـكلت نسـبة 

الخريجيـن 44.4 فـي المئـة. وبلـغ إجمالـي عـدد أعضـاء هيئـة 

التدريـس فـي مؤسسـات التعليـم العالـي فـي المملكـة في 

العـام الدراسـي 2019/2018م نحـو 84.5 ألـف عضـو. 

التدريب التقني والمهني واإلداري
ومعاهـد  كليـات  فـي  المتدربيـن  عـدد  إجمالـي  وصـل 

العـام  فـي  والمهنـي  التقنـي  للتدريـب  العامـة  المؤسسـة 

الدراسي 2019/2018م نحو 178.5 ألف متدرب ومتدربة، 

يتلقـون تعليمهـم وتدريبهـم فـي 133 وحـدة تدريبيـة فـي 

مختلـف مناطـق المملكـة. وبلـغ إجمالـي عـدد أعضـاء هيئـة 

التدريـب فـي المؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي 

برامـج  ضمـن  المتدربيـن  عـدد  وبلـغ  عضـو،  ألـف   9.7 نحـو 

العامـة  المؤسسـة  عليـه  تشـرف  الـذي  األهلـي  التدريـب 

للتدريـب التقنـي والمهنـي 411 ألـف متـدرب ومتدربـة فـي 

958 وحدة تدريبية. وبلغ عدد الخريجين في العام الدراسي 

وخريجـة. خريـج  ألـف   29.6 نحـو  2019/2018م 

واستمر معهد اإلدارة العامة في برامجه التدريبية الهادفة 

العمـاء. ففـي  التنميـة اإلداريـة وتلبيـة احتياجـات  لتحقيـق 

مـن  عـدًدا  المعهـد  نفـذ  2019/2018م،  التدريبـي  العـام 

التطبيقيـة  والحلقـات  والخاصـة  العامـة  التدريبيـة  الـدورات 

الرئيـس  المركـز  فـي  والمؤتمـرات  واللقـاءات  والنـدوات 

بالريـاض وفروعـه الرجاليـة والنسـائية. وبلـغ عـدد المتدربيـن 

متـدرب  ألـف   69.3 نحـو  األنشـطة  هـذه  فـي  المشـاركين 

ومشـارك مـن الجنسـين، منهـم نحـو 9.8 ألـف متدربـة. وبلـغ 

 1,556 المنفـذة  اإلعداديـة  البرامـج  مـن  الخريجيـن  عـدد 

خريًجـا وخريجـة، حيـث بلـغ عـدد الخريجيـن مـن المركـز الرئيـس 

خريًجـا   374 ونحـو  وخريجـة،  خريًجـا   1,182 نحـو  بالريـاض 

وخريجـة مـن البرامـج اإلعداديـة المقدمـة فـي فرعـي معهد 

اإلدارة فـي جـدة والدمـام. وبلـغ عـدد أعضـاء هيئـة التدريـب 

فـي المعهـد بنهايـة عـام 2019م نحـو 955 عضـًوا، شـكلت 

نسـبة السـعوديين منهـم نحـو 85.0 فـي المئـة.
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الشؤون الصحية
2019م  لعــام  الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  البيانــات  تشــير 

المملكــة  فــي  العاملــة  المستشــفيات  عــدد  ارتفــاع  إلــى 

لتبلــغ 498 مستشــفى بزيــادة قدرهــا 6 مستشــفيات عــن 

ــوزارة الصحــة،  عــام 2018م، منهــا 286 مستشــفى تابعــة ل

و164  األخــرى،  الحكوميــة  للقطاعــات  مستشــفى  و48 

بلــغ  2019م،  عــام  وفــي  الخــاص.  للقطــاع  مستشــفى 

إجمالــي عــدد المراكــز الصحيــة 2,261 مركــًزا صحًيــا، وبلــغ 

عــدد المجمعــات الطبيــة الخاصــة 2,980 مجمًعــا، ووصــل 

أطبــاء  فيهــم  بمــا  المملكــة  فــي  العامليــن  األطبــاء  عــدد 

األســنان إلــى 113.1 ألــف طبيــب وطبيبــه، أي بمعــدل 3.3 

أطبــاء لــكل 1,000 نســمة. وبلــغ عــدد الممرضيــن العامليــن 

الفئــات  عــدد  وبلــغ  وممرضــة،  ممــرض  ألــف   199.0 نحــو 

الطبيــة  والمهــن  الصيادلــة  )يشــمل  المســاعدة  الطبيــة 

المســاعدة األخــرى( نحــو 354.5 ألًفــا. وارتفــع إجمالــي عــدد 

األســّرة فــي مستشــفيات المملكــة ليبلــغ نحــو 77.0 ألــف 

ســرير، بمعــدل 2.25 ســرير لــكل 1000 نســمة. 

الخدمات االجتماعية
يهــدف الصنــدوق الخيــري االجتماعــي التابــع لــوزارة المــوارد 

فــي  الفقــر  معالجــة  إلــى  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

المملكــة، وتمكيــن المواطنيــن مــن العمــل، وتطويــر برامــج 

األســر المنتجــة، واإلســهام فــي إيجــاد حاضنــات لألعمــال 

الصغيــرة، وتنميــة المشــاركة االجتماعيــة، وتشــجيع القطــاع 

الخــاص علــى المســاهمة فــي اإلنمــاء االجتماعــي. وقــام 

الصنــدوق الخيــري منــذ تأسيســه بالعديــد مــن المبــادرات 

والبرامــج التــي تهــدف إلــى اإلنمــاء االجتماعــي ومعالجــة 

الفقــر، وتوضــح النقــاط التاليــة نبــذة عــن أبــرز برامــج وإنجــازات 

الصنــدوق خــال عــام 2019م:

برامــج المنــح التعليميــة، حيــث تــم تخريــج 708 طالًبــا 	 

وطالبــًة فــي درجــة البكالوريــس، بإجمالــي مصروفــات 

بلغــت 49.4 مليــون ريــال، ومــا زال هنــاك 175 طالًبــا 

لدعــم  خاضعيــن  الدراســة  مقاعــد  علــى  وطالبــًة 

الخيــري.   الصنــدوق 

المنتجــة، 	  واألســر  الصغيــرة  المشــاريع  دعــم  برنامــج 

القــروض  متابعــة  علــى  الصنــدوق  يعمــل  حيــث 

الربحيــة. غيــر  الجهــات  مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  القائمــة 

محفظــة ضمــان المشــاريع متناهيــة الصغــر، حيــث قــام 	 

الصنــدوق خــال عــام 2019م بفتــح محفظــة بقيمــة 

ــة المســتهدفة  ــال لضمــان مشــاريع الفئ 90 مليــون ري

فــي  المســاعدة  تقديــم  خــال  مــن  وكفالتهــم 

حصولهــم علــى التمويــل الــازم لتأســيس مشــاريعهم 

الحــرة.  وأعمالهــم 

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

باإلضافــة إلــى تشــجيع ترشــيد االســتهاك وتوفيــر الحمايــة 

بشــكل  الدعــم  وتقديــم  المســتحقة،  لألســر  الازمــة 

نتائــج  تشــير  حيــث  األســرة،  حجــم  حســب  ومتغيــر  نقــدي 

ــة واالســتحقاق الصــادرة مــن وزارة المــوارد البشــرية  األهلي

والتنميــة االجتماعيــة بنهايــة العــام 2019م إلــى أن إجمالــي 

المســتحقين مــع التابعيــن بلــغ حوالــي 12.7 مليون مســتحق 

بإجمالــي دعــم بلــغ 30.7 مليــار ريــال، حيــث حصــل 47.8 فــي 

المئــة منهــم علــى االســتحقاق الكامــل، و44.9 فــي المئــة 

علــى اســتحقاق جزئــي، و7.3 فــي المئــة علــى االســتحقاق 

األدنــى )300 ريــال(. 

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

الصغيــرة  المنشــآت  تمويــل  كفالــة  برنامــج  ســاهم 

الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  للهيئــة  التابــع  والمتوســطة 

والمتوســطة )منشــآت( فــي دعــم 3,886 منشــأة بإجمالــي 

تمويــل بلــغ 7.4 مليــار ريــال فــي عــام 2019م مقارنــًة بنحــو 

4.9 مليــار ريــال وعــدد 3,395 منشــأة فــي عــام 2018م. ومــن 

حيــث توزيــع الدعــم بحســب القطاعــات، بلــغ عــدد المنشــآت 

التجــارة نحــو 1,634  لبرنامــج كفالــة فــي قطــاع  الخاضعــة 

منشــأة وبإجمالــي تمويــل بلــغ 2.9 مليــار ريــال، وفــي قطــاع 

التشــييد والبنــاء 1,143 منشــأة بنحــو 2.2 مليــار ريــال، وفــي 

قطــاع الصناعــة 322 منشــأة بنحــو 701.8 مليــون ريــال، وفــي 

قطــاع الســياحة والترفيــه 286 منشــأة بنحــو 551.4 مليــون 

ريــال، وفــي قطــاع خدمــات المــال واألعمــال 217 منشــأة 
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بنحــو 304.4 مليــون ريــال، وفــي قطــاع الخدمــات االجتماعية 

والشــخصية 200 منشــأة بنحــو 462.5 مليــون ريــال، وفــي 

 1.5 بنحــو  منشــأتان  وفروعهــا  والبتــرول  المناجــم  قطــاع 

مليــون ريــال،  وفــي قطــاع الزراعــة والصيــد 12 منشــأة بنحــو 

27.5 مليــون ريــال، وفــي قطــاع الكهربــاء والغــاز والمــاء 6 

منشــآت بنحــو 4.2 مليــون ريــال.

اإلسكان
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  اإلســكان  وزارة  لــدور  اســتمراًرا 

علــى  الطلــب  وتمكيــن  العــرض  دعــم  مــن  اإلســتراتيجية 

الوحــدات الســكنية للمواطنيــن، أطلقــت الــوزارة عــدة برامــج 

الشــراكات  خــال  مــن  والعــام  الخــاص  القطاعيــن  لتحفيــز 

اإلســتراتيجية، وتمويــل عــدد مــن المصانــع لتحفيــز القطــاع 

الخــاص فــي مجــال تقنيــة البنــاء، وتقديــم الدعــم للمواطنيــن 

المتعثريــن فــي ســداد أجــرة الســكن عــن طريــق برنامــج "دعــم 

إيجــار"، باإلضافــة إلــى تطويــر المؤشــرات اإلســكانية، وإطــاق 

البوابــة اإللكترونيــة إلدارة ضريبــة القيمــة المضافــة، وإطــاق 

عــدة خدمــات لفحــص جــودة البناء لألفــراد والمبانــي الجاهزة. 

وبنهايــة العــام 2019م، بلــغ عــدد الوحدات الســكنية المنجزة 

ضمن مشــاريع اإلســكان التنموي نحو 5,341 وحدة ســكنية، 

حيــث حظيــت منطقــة الريــاض بمــا نســبته 40.3 فــي المئــة، 

تلتهــا منطقــة الجــوف بنحــو 10.7 فــي المئــة، ثــم منطقــة 

عســير بنحــو 10.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الوحــدات الســكنية 

المنجــزة فــي عــام 2019م. وبلــغ إجمالــي الوحــدات الســكنية 

المنجــزة ضمــن مشــاريع التطويــر العقــاري نحــو 106.0 ألــف 

وحــدة ســكنية بإجمالــي تكلفــة تقديريــة بلغــت 62.6 مليــار 

ريــال، فــي حيــن بلــغ إجمالــي عــدد قطــع األراضــي المطــورة 

حوالــي 64.6 ألــف أرض ســكنية.

التقاعد والتأمينات االجتماعية
المدنــي  التقاعــد  نظــام  فــي  المشــتركين  عــدد  بلــغ 

2019م  عــام  نهايــة  فــي  للتقاعــد  العامــة  للمؤسســة 

حوالــي 1.24 مليــون مشــترك مقارنــة بنحــو 1.17 مليــون 

مشــترك فــي نهايــة العــام الســابق بارتفــاع نســبته 6.2 فــي 

المئــة. وارتفعــت المبالــغ المحصلــة )الحســميات والحصــص 

المناظــرة( مــن المشــتركين علــى رأس العمــل لتبلــغ 45.77 

مليــار ريــال مقابــل 45.16 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. 

بينمــا بلــغ إجمالــي المبالــغ المصروفــة علــى المســتفيدين 

نحــو 78.50 مليــار ريــال بانخفــاض نســبته 1.9 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق، وارتفــع عــدد المتقاعديــن األحيــاء بنســبة 

5.9 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 697 ألــف متقاعــد، وارتفــع عــدد 

المتقاعديــن المتوفيــن بنســبة 0.8 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 

248 ألــف متقاعــد، كذلــك ارتفــع عــدد المســتفيدين عــن 

المتقاعديــن المتوفيــن بنســبة 6.2 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 

ألــف مســتفيد.  520

نظــام  فــي  المشــتركة  الخاصــة  المنشــآت  عــدد  وارتفــع 

التأمينــات االجتماعيــة بنســبة 14.6 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 

554.90 ألــف منشــأة، وارتفــع عــدد المنشــآت الحكوميــة 

بنســبة 3.9 فــي المئــة ليبلــغ 1,289 منشــأة. كذلــك ارتفــع 

عــدد المشــتركين المشــمولين بنظــام التأمينــات االجتماعيــة 

ليبلــغ  المئــة  فــي   3.7 بنســبة  2019م  عــام  نهايــة  فــي 

 27.94 بحوالــي  مقارنــة  مشــترك  مليــون   28.97 حوالــي 

مليــون مشــترك فــي نهايــة العــام الســابق. وانخفــض عــدد 

المشــتركين علــى رأس العمــل بنســبة 3.6 فــي المئــة ليبلــغ 

حوالــي 8.53 مليــون مشــترك مقارنــة بحوالــي 8.86 مليــون 

مشــترك فــي نهايــة العــام الســابق.

السكان
سـكان  بلـوغ  إلـى  لإلحصـاء  العامـة  الهيئـة  تقديـرات  ُتشـير 

المملكـة فـي عـام 2019م نحـو 34.2 مليـون نسـمة، بنمـو 

نسـبته 2.4 فـي المئـة مقارنـًة بعـام 2018م المقـدر بنحـو 

33.4 مليون نسـمة، شـكل السـكان السـعوديون منهم نحو 

61.7 في المئة أي نحو 21.1 مليون نسـمة. ويتوزع سـكان 

المملكة حسـب الجنس بناًء على نتائج التقديرات إلى 57.7 

فـي المئـة ذكـور، و42.3 فـي المئـة إناث من جملة السـكان، 

وشـّكل السـكان السـعوديون الذكـور مـا نسـبته 50.9 فـي 

إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   49.1 نسـبته  مـا  واإلنـاث  المئـة، 

السـعوديين، بينما شـكل السـكان الذكور غير السـعوديين ما 

نسـبته 68.6 في المئة، واإلناث غير السـعوديات ما نسـبته 

31.4 فـي المئـة مـن إجمالـي غير السـعوديين )جـدول 8-2(.
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سوق العمل
عدد العاملين في القطاع العام

المــوارد  وزارة  عــن  الصــادرة  اإلحصــاءات  أحــدث  ُتشــير 

العامليــن  عــدد  بلــوغ  إلــى  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

ســعوديين(  وغيــر  )ســعوديون  الحكومــي  القطــاع  فــي 

بنهايــة عــام 2019م نحــو 1.27 مليــون عامــل، وبلغــت نســبة 

الســعوديين العامليــن فــي القطــاع الحكومــي إلــى إجمالــي 

ــة. وبالنســبة  العامليــن فــي القطــاع حوالــي 96.3 فــي المئ

للعامليــن الســعوديين فــي القطــاع الحكومــي، بلــغ عــدد 

عامــل،  ألــف   728.3 حوالــي  2019م  عــام  بنهايــة  الذكــور 

وبلــغ عــدد اإلنــاث حوالــي 498.4 ألــف عاملــة. أمــا العاملــون 

غيــر الســعوديين فــي القطــاع الحكومــي، فقــد بلــغ عــدد 

الذكــور نحــو 24.8 ألــف عامــل، وبلــغ عــدد اإلنــاث نحــو 22.3 

ألــف عاملــة )جــدول 8-2(.

عدد العاملين في القطاع الخاص
تشــير األرقــام الصــادرة عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

االجتماعيــة إلــى بلــوغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص 

)ســعوديون وغيــر ســعوديين( بنهايــة عــام 2019م نحــو 8.2 

مليــون عامــل بانخفــاض نســبته 4.2 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. وتبلــغ نســبة الســعوديين العامليــن فــي القطــاع 

الخــاص إلــى إجمالــي العامليــن فــي القطــاع حوالــي 20.6 

فــي المئــة.

وبالنســبة للعامليــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص، بلــغ 

عــدد الذكــور بنهايــة عــام 2019م نحــو 1.1 مليــون عامــل 

بانخفــاض نســبته 1.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق، فــي 

مليــون   0.6 حوالــي  الســعوديات  اإلنــاث  عــدد  بلــغ  حيــن 

عاملــة بارتفــاع نســبته 2.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

أمــا بالنســبة للعامليــن غيــر الســعوديين، بلــغ عــدد الذكــور 

بنهايــة عــام 2019م حوالــي 6.3 مليــون عامــل بانخفــاض عــن 

العــام الســابق بنســبة 5.7 فــي المئــة، وبلــغ عــدد اإلنــاث 

غيــر الســعوديات نحــو 0.2 مليــون عاملــة بارتفــاع نســبته 8.5 

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

وبلــغ إجمالــي عــدد الباحثيــن عــن عمــل بنهايــة عــام 2019م 

نســبة  شــكلت  ومواطنــة،  مواطــن  ألــف   945.4 حوالــي 

ــاث نحــو 82.6 فــي المئــة، وشــكلت نســبة الذكــور نحــو  اإلن

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

المناطق الرئيسة
20182019

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

السكان

10,575,89510,192,73220,768,62710,743,66610,359,53221,103,198سعوديون

8,665,0613,979,97212,645,0338,995,3904,119,58113,114,971غير سعوديين

19,240,95614,172,70433,413,66019,739,05614,479,11334,218,169اإلجمالي

------262,343248,336510,679اإلجماليعدد المواليد

------49,13831,10880,246اإلجماليعدد الوفيات

معدالت البطالة*

6.632.512.74.930.812.0سعوديون

0.64.41.00.31.30.4غير سعوديين

2.922.66.02.221.35.7اإلجمالي

موظفو القطاع الحكومي

726,749496,6741,223,423728,299498,4011,226,700سعوديون

24,92822,42947,35724,76722,29547,062غير سعوديين

751,677519,1031,270,780753,066520,6961,273,762اإلجمالي

موظفو القطاع الخاص

1,159,462541,1771,700,6391,141,653556,5111,698,164سعوديون

6,682,499214,2956,896,7946,303,539232,5306,536,069غير سعوديين

7,841,961755,4728,597,4337,445,192789,0418,234,233اإلجمالي

40,1437,01347,15639,6647,51747,181اإلجماليموظفو القطاع المصرفي

* معدالت البطالة من واقع نتائج مسح القوى العاملة.       
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، مؤسسة النقد العربي السعودي.



ي
ود

سع
 ال

اد
ص

قت
ال

ا
   

43

وحســب  الباحثيــن.  عــدد  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17.4

المناطــق اإلداريــة، تركــز غالبيــة الباحثيــن عــن العمــل فــي كل 

مــن منطقــة مكــة المكرمــة ومنطقــة الريــاض والمنطقــة 

ــة و20.4  الشــرقية حيــث شــكلوا مــا نســبته 20.6 فــي المئ

فــي المئــة و12.7 فــي المئــة علــى التوالــي.

البطالة
تشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

إلــى انخفــاض معــدل البطالــة فــي المملكــة إلــى 5.7 فــي 

2019م.  عــام  فــي  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

وبلغــت نســبة الســعوديين العاطليــن عــن العمــل 12.0 فــي 

وســجل  الســعودية.  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

مــن  المئــة  فــي   4.9 الذكــور  الســعوديين  بطالــة  معــدل 

بلغــت  بينمــا  الســعوديين،  للذكــور  العمــل  قــوى  إجمالــي 

 30.8 حوالــي  العمــل  عــن  العاطــات  الســعوديات  نســبة 

فــي المئــة مــن إجمالــي قــوة العمــل النســائية الســعودية. 

أمــا نســبة العاطليــن غيــر الســعوديين فقــد بلغــت نحــو 0.4 

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 

حجــم  بلــوغ  إلــى  البيانــات  أحــدث  تشــير  حيــث  للمملكــة، 

المنصــرف الفعلــي مــن قــروض هــذه المؤسســات فــي عــام 

2018م نحــو 15.2 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 18.4 مليــار ريــال 

فــي العــام الســابق، بانخفــاض نســبته 17.5 فــي المئــة. وبلــغ 

ــال، بانخفــاض  ــار ري حجــم تســديدات القــروض نحــو 20.7 ملي

رصيــد  وبلــغ  الســابق،  العــام  عــن  المئــة  فــي   2.3 نســبته 

ــال  ــار ري ــة العــام نحــو 230.7 ملي القــروض القائمــة فــي نهاي

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 بارتفــاٍع 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.  

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 

تســديد القــروض نحــو 874 مليــون ريال، بارتفاع نســبته 41.3 

فــي المئــة عــن العــام الســابق.  ووصــل إجمالــي القــروض 

القائمــة بنهايــة عــام 2018م إلــى حوالــي 7.3 مليــار ريــال، 

بانخفــاض نســبته 5.8 فــي المئــة 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 االستثمارات العامة
دور  تعزيــز  إلــى  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  يهــدف 

االقتصــادي  التحــول  عجلــة  دفــع  تســريع  فــي  الصنــدوق 

ــي المســتدام، واإلســهام  ــر اإليجاب ــق التغي ــي، وتحقي الوطن

الفّعــال فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي مــن خــال إطــاق 
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وتطويــر قطاعــات واعــدة، ويهــدف الصنــدوق إلــى تنويــع 

مصــادر الدخــل مــن خــال توســيع اســتثماراته الدوليــة وبنــاء 

لتحقيــق  كبــرى؛  مبــادرات  وإطــاق  إســتراتيجية  شــراكات 

أهدافــه بكفــاءة عاليــة وتعظيــم العائــدات بمــا ينســجم مــع 

 .2030 المملكــة  رؤيــة 

ومــن أهــم إنجــازات الصنــدوق خــال عــام 2019م تحقيــق 

نمــو فــي حجــم اســتثماراته ليتجــاوز إجمالــي قيمــة أصولــه 

المــدارة 1.2 تريليــون ريــال. كذلــك قــام الصنــدوق بتوقيــع 

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة الضيافــة الهنديــة “أويــو للفنادق“ 

للعمــل علــى تطويــر قطاع الســياحة والفندقــة في المملكة 

جديــدة  وطنيــة  قطاعــات  وإطــاق  عمــل  فــرص  وخلــق 

وواعــدة. الجديــر بالذكــر أن شــركة “أويــو للفنــادق“ شــركة 

دوليــة رائــدة فــي مجــال التقنيــات الفندقيــة والضيافــة، ممــا 

ســيدعم التوســع فــي توطيــن التكنولوجيــا فــي المملكــة. 

كذلــك قــام الصنــدوق بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إدارة 

الطاقــة الوطنيــة فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي إطــار 

تعزيــز عاقــات التعــاون فــي مجــال الطاقة المتجــددة وتعزيز 

مكانــة المملكــة بصفتهــا مركــًزا رائــًدا فــي تطويــر مشــاريع 

الطاقــة المتجــددة. وستســاهم هــذه االتفاقيــة فــي تعزيــز 

تهــدف  اســتراتيجية  شــراكات  بنــاء  فــي  الصنــدوق  جهــود 

إلــى تطويــر البنــى التحتيــة فــي المملكــة وخلــق المزيــد مــن 

فــرص العمــل وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الدخــول فــي 

الشــراكات االســتثمارية فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة، ممــا 

سيســاعد فــي دفــع عمليــة توطيــن المهــارات والمعــارف 

المتقدمــة فــي مجــال الطاقــة بالمملكــة. عــاوة علــى ذلــك، 

أعلــن الصنــدوق عــن إطاقــه لشــركة الطائــرات المروحيــة، 

ــة  ــرات المروحي التــي تعــد أول شــركة محليــة مشــغلة للطائ

التجاريــة علــى مســتوى المملكــة، بــرأس مــال أولــي قــدره 

565 مليــون ريــال لتلبيــة الطلــب المتنامــي فــي المملكــة 

النقــل  وخدمــات  الفاخــرة  الســياحة  خدمــات  يخــص  فيمــا 

الجــوي. وستســاهم شــركة الطائــرات المروحيــة بــدور فعــال 

فــي توفيــر خدمــات النقــل داخــل المــدن الكبــرى، إضافــة 

إلــى تعزيــز وتوســيع خدمــات النقــل الجــوي فــي المملكــة 

حيــث ســتقوم بتوفيــر وصــول آمــن إلــى الوجهــات الســياحية 

عاليــة  جــوي  نقــل  تجربــة  تقديــم  مــع  بالمملكــة  البعيــدة 

بصفقــة  الصنــدوق  وقــام  عالميــة.  الجــودة وذات معاييــر 

خاصــة اعتبــرت األكبــر فــي الســوق الســعودي وذلــك عــن 

فــي  المئــة  فــي   70 البالغــة  الرئيســة  حصتــه  بيــع  طريــق 

الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( بقيمــة 

ســتوفر  بدورهــا  التــي  ريــال،  مليــار   259.1 نحــو  بلغــت 

للصنــدوق خيــارات مختلفــة للتوســع فــي اســتثماراته محلًيــا 

ــا. إضافــة إلــى ذلــك، قــام الصنــدوق بإبــرام وتوقيــع  وعالمًي

ريــال  اتفاقيــة قــرض تجســيري مجمــع بقيمــة 37.5 مليــار 

عامــة  مشــاريع  لتمويــل  باســتخدامه  الصنــدوق  ســيقوم 

وتســريع تنفيــذ برنامجــه االســتثماري.    

برنامج القروض المحلية واإلعانات
القــروض  برنامــج  مــن  الفعلــي  المنصــرف  إجمالــي  بلــغ 

ــال مســجًا  ــون ري ــة فــي عــام 2019م نحــو 485 ملي المحلي

ارتفاًعــا نســبته 10.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ 

ريــال محقًقــا  406 مليــون  القــروض حوالــي  المســدد مــن 

ــم  ــًة بعــام 2018م. وت ــة مقارن ــا نســبته 6.1 فــي المئ ارتفاًع

اعتمــاد أحــدى عشــر قرًضــا فــي عــام 2019م، بواقــع خمســة 

قــروض للمشــاريع التعليميــة، وخمســة قــروض للمشــاريع 

الصحيــة، وقــرض واحــد للمشــاريع الفندقيــة والســياحية.

المالــي  العــام  فــي  المصروفــة  اإلعانــات  مجمــوع  وبلــغ 

2019م حوالــي 3.9 مليــار ريــال، إذ بلغــت إعانــة األعــاف 

2.5 مليــار ريــال، وإعانــة حليــب األطفــال 362.9 مليــون ريــال، 

وإعانتــي مربــي الماشــية وقطــاع الدواجــن 400 مليــون ريال، 

وإعانــة مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية 

168.8 مليــون ريــال، وإعانــة نــادي الفروســية 135 مليــون 

ريــال، وإعانــة نــادي الصقــور 100 مليــون ريــال، وإعانــة مكتبــة 

الملــك عبــد العزيــز العامــة 72.8 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز 

الملــك عبداللــه للحــوار بيــن أتبــاع األديــان والثقافــات 72.3 

مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطني 

42.8 مليــون ريــال، وإعانــة أمانــة اللجنــة الماليــة 30 مليــون 

ريــال، وإعانــة المكتبــات الوقفيــة 10 مليــون ريــال.

اإلصالحات االقتصادية والمالية وأهم 
القرارات 

اســتمراًرا للجهــود التــي تبذلهــا المملكــة فــي ســبيل رفــع 

األمثــل  االســتغال  وتحقيــق  االقتصــادي  األداء  كفــاءة 
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للمــوارد المتاحــة، شــهد االقتصــاد الســعودي خــال عــام 

2019م عــدًدا مــن القــرارات الهادفــة لاســتمرار فــي تطويــر 

المنظومــة االقتصاديــة للمملكــة، وفيمــا يلــي أبرزهــا:

صــدور قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة المتضمــن 	 

الموافقــة علــى طلــب شــركة الزيــت العربيــة الســعودية 

)أرامكــو الســعودية( تســجيل وطــرح جــزء مــن أســهمها 

لاكتتــاب العــام.

العربــي 	  النقــد  مؤسســة  طلــب  علــى  الموافقــة 

الســعودي تخويلهــا صاحيــة تأســيس شــركة مســاهمة 

نظــم  جميــع  وتملــك  بالكامــل،  تملكهــا  ســعودية، 

المدفوعــات الوطنيــة، وتتكفــل بتشــغيلها وتطويرهــا، 

وتهيئــة البنيــة التحتيــة والبيئــة التشــغيلية لجميــع نظــم 

القطاعــات  جميــع  وتمكيــن  الوطنيــة،  المدفوعــات 

الحكوميــة والتجاريــة مــن االســتفادة مــن خدمــات نظــم 

الوطنيــة. المدفوعــات 

التفاقيــة 	  االسترشــادي  النمــوذج  علــى  الموافقــة 

العامــة  الهيئــة  بيــن  المشــترك  الجمركــي  التعــاون 

الجمركيــة  والســلطات  المملكــة  فــي  للجمــارك 

المتبــادل  لاعتــراف  األخــرى  الــدول  فــي  المختصــة 

كل  لــدى  المعتمــد  االقتصــادي  المشــغل  ببرنامــج 

. منهمــا

الموافقــة علــى الترخيــص لبنــك )ســتاندرد تشــارترد( 	 

فــي  لهمــا  فــروع  بفتــح  ســويس(  )كريــدي  وبنــك 

مزاولتــه  فــي  البنــك  يلتــزم  أن  علــى  المملكــة، 

األعمــال المصرفيــة باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات 

المعمــول بهــا فــي المملكــة، وأن تنســق مؤسســة 

الســتكمال  البنــك  مــع  الســعودي  العربــي  النقــد 

لذلــك. الازمــة  النظاميــة  اإلجــراءات 

الموافقــة علــى إنشــاء هيئــة عامــة للتجــارة الخارجيــة 	 

ذات شــخصية اعتباريــة تســمى )الهيئــة العامــة للتجــارة 

الخارجيــة(.

مكافحــة 	  لنظــام  التنفيذيــة  الائحــة  علــى  الموافقــة 

وتمويلــه. اإلرهــاب  جرائــم 

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.	 

الموافقة على نظام المنافسة.	 

الموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة لهيئــة المحتــوى 	 

ــة. ــي والمشــتريات الحكومي المحل

خمــس 	  ولمــدة  الدولــة  تتحمــل  أن  علــى  الموافقــة 

ســنوات المقابــل المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة 

عــن المنشــآت الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص 

صناعــي، وذلــك اعتبــاًرا مــن 2019/10/01م.

الموافقة على نظام الشركات المهنية.	 

الموافقــة علــى االســتراتيجية العامــة لتنميــة الســياحة 	 

الوطنيــة.

للتطويــر 	  الوطنــي  المعهــد  تنظيــم  علــى  الموافقــة 

التعليمــي. المهنــي 





الطاقـــــــــة 
والصناعـــة 
والثــــــــروة 
المعدنيـــة
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الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية

شــهدت أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة انخفاًضــا 

نســبته 8.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م، ليصــل متوســط 

ســعر النفــط العربــي الخفيــف إلــى 64.96 دوالًرا للبرميــل 

 70.59 بحوالــي  مقارنــة  أوبــك،  منظمــة  بيانــات  حســب 

إنتــاج  شــهد  كذلــك  2018م،  عــام  فــي  للبرميــل  دوالًرا 

فــي   4.9 بنســبة  انخفاًضــا  الخــام  النفــط  مــن  المملكــة 

المئــة فــي عــام 2019م ليبلــغ نحــو 3,580.0 مليــون برميل 

ســنوًيا، وبمتوســط يومــي بلــغ نحــو 9.81 مليــون برميــل.

الطلب العالمي على النفط
فــي  الصــادرة  الدوليــة  الطاقــة  وكالــة  تقديــرات  حســب 

مــارس 2020م، ارتفــع متوســط إجمالــي الطلــب العالمــي 

علــى النفــط بنســبة 0.9 فــي المئــة ليبلــغ 100.10 مليــون 

برميــل يومًيــا فــي عــام 2019م، مقارنــة بنحــو 99.20 مليــون 

برميــل يومًيــا فــي عــام 2018م )جــدول 3-1 ورســم بيانــي 

3-1(. ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى زيــادة متوســط الطلــب مــن 

خــارج دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بنســبة 

ــة  ــا، مقارن ــة ليبلــغ 52.50 مليــون برميــل يومًي 2.3 فــي المئ

بنحــو 51.30 مليــون برميــل يومًيــا فــي عــام 2018م. وســجل 

متوســط الطلــب مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 

 47.60 ليبلــغ  المئــة  فــي   0.6 بنســبة  انخفاًضــا  والتنميــة 

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

)مليون برميل يومًيا(

201720182019
التغير %

20182019

25.1025.5025.601.60.4دول أمريكا الشمالية

1.4-0.7-14.4014.3014.10دول أوروبا الغربية

2.5-1.2-8.208.107.90دول منطقة المحيط الهادي

0.6-47.7047.9047.600.4دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

4.504.604.702.22.2دول االتحاد السوفيتي )سابًقا(

12.6013.0013.703.25.4الصين

0.800.800.800.00.0دول أوروبا الشرقية

6.306.306.300.00.0دول أمريكا الجنوبية

13.8014.1014.302.21.4دول آسيا األخرى

1.21.2-8.408.308.40دول الشرق األوسط

2.32.4-4.304.204.30دول أفريقيا

50.7051.3052.501.22.3إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

98.4099.20100.100.80.9إجمالي الطلب العالمي

* يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.     
المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية، مارس 2020م.

رسم بياني رقم 3-1: متوسط الطلب العالمي على 
النفط
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الطلــب العالمي

الطلــب فــي دول منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية
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مليــون برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 47.90 مليــون برميــل 

يومًيــا فــي عــام 2018م. 

خــارج  للــدول  النفــط  علــى  الطلــب  فــي  الزيــادة  وجــاءت 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي كٍل مــن الصيــن  

ــا،  بنســبة 5.4  فــي المئــة ليبلــغ 13.70 مليــون برميــل يومًي

ومــن دول أفريقيــا بنســبة 2.4 فــي المئــة ليبلــغ 4.30 مليون 

ــا، ومــن دول االتحــاد الســوفيتي ســابًقا بنســبة  برميــل يومًي

2.2 فــي المئــة ليبلــغ 4.70 مليــون برميــل يومًيــا، ومــن دول 

آســيا األخــرى بنســبة 1.4 فــي المئــة ليبلــغ 14.30 مليــون 

ــا، ومــن دول الشــرق األوســط بنســبة 1.2 فــي  برميــل يومًي

المئــة ليبلــغ 8.40 مليــون برميــل يومًيــا، واســتقر الطلــب 

فــي كٍل مــن دول أوروبــا الشــرقية  ودول أمريــكا الجنوبيــة. 

ــل انخفــض الطلــب فــي كٍل مــن دول منطقــة  وفــي المقاب

المحيــط الهــادي بنســبة 2.5 فــي المئــة ليبلــغ 7.90 مليــون 

برميــل يومًيــا، وفــي دول أوروبــا الغربيــة بنســبة 1.4 فــي 

ــا. ــغ 14.10 مليــون برميــل يومًي ــة ليبل المئ

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

2020م إلــى نمــو متوســط اإلنتــاج العالمــي مــن النفــط فــي 

عــام 2019م بنســبة 0.2  فــي المئــة ليبلــغ 100.50 مليــون 

برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 100.32 مليــون برميــل يومًيــا 

فــي عــام 2018م )جــدول 3-2(، حيــث ســجل متوســط إنتــاج 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة ارتفاًعــا بنســبة 10.7 فــي المئــة 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 17.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

وســجل متوســط إنتــاج دول منظمــة التعــاون االقتصــادي 

بارتفــاع  مقارنــة  المئــة  فــي   6.1 نســبته  ارتفاًعــا  والتنميــة 

نســبته 11.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م، كذلــك ســجل 

متوســط إنتــاج المملكــة المتحــدة ارتفاًعــا نســبته 2.7 فــي 

المئــة مقارنــة بارتفــاع نســبته 9.9 فــي المئة في عــام 2018م، 

رسم بياني رقم 3-2: متوسط إنتاج العالم من النفط  
الخـــام

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

)مليون برميل يومًيا(

201720182019
التغير %

20182019

5.0-0.4-37.5237.3835.51دول منظمة األوبك

24.2026.9028.5311.26.1دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

59.8862.9464.995.13.3المنتجون من خارج األوبك

14.3014.5614.631.80.5دول االتحاد السوفيتي )سابًقا(

13.2715.5417.2117.110.7الواليات المتحدة األمريكية

1.61.8-3.873.813.88الصين

4.825.415.5512.22.6كندا

6.8-7.2-2.232.071.93المكسيك

1.011.111.149.92.7المملكة المتحدة

5.9-6.1-1.971.851.74النرويج

--0.0--2.742.74البرازيل

97.40100.32100.503.00.2مجموع اإلنتاج العالمي

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.     
المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية، مارس 2020م.     

إجمالــي إنتــاج دول منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية
إجمالــي اإلنتاج العالمي

إجمالــي إنتاج األوبك
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ــة  ــا نســبته 2.6 فــي المئ ــدا ارتفاًع ــاج كن وســجل متوســط إنت

مقارنــة بارتفــاع نســبته 12.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م، 

كمــا ســجل متوســط إنتــاج الصيــن ارتفاًعــا بنســبة 1.8 فــي 

المئــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 1.6 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. مــن جهــة أخــرى ســجل متوســط إنتــاج المكســيك 

انخفاًضــا بنســبة 6.8 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 7.2 

فــي المئــة فــي عــام 2018م، وســجل متوســط إنتــاج النرويــج 

انخفاًضــا بنســبة 5.9 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض نســبته 

6.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق، وســجلت دول منظمــة 

األوبــك انخفاًضــا نســبته 5.0 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض 

نســبته 0.4 فــي المئــة فــي عــام 2018م )رســم بيانــي 2-3(.

األسعار العالمية للنفط
انخفــض متوســط أســعار النفــط العالميــة فــي عــام 2019م، 

حيــث بلــغ متوســط ســعر النفــط العربي الخفيــف نحو 64.96 

 70.59 البالــغ  ســعره  بمتوســط  مقارنــة  للبرميــل،  دوالًرا 

ــل فــي عــام 2018م، بانخفــاض مقــداره 5.63  دوالًرا للبرمي

دوالرات للبرميــل أو مــا نســبته 8.0 فــي المئــة )جــدول 3-3(. 

وبلــغ متوســط ســعر نفــط ســلة أوبــك فــي عــام 2019م 

دوالًرا   69.78 بنحــو  مقارنــة  للبرميــل  دوالًرا   64.04 نحــو 

للبرميــل فــي عــام 2018م أي بانخفــاض نســبته 8.2 فــي 

المئــة، وانخفــض متوســط ســعر نفــط بحــر الشــمال )برنــت( 

بنســبة 9.9 فــي المئــة، وذلــك مــن 71.22 دوالًرا 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

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

201964.9664.0464.1957.02
 المصدر: منظمة أوبك.    

رسم بياني رقم 3-3: متوسط األسعار الفورية للنفط
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فــي عــام 2018م ليصــل إلــى 64.19 دوالًرا للبرميــل فــي 

عــام 2019م. وســجل متوســط ســعر نفــط غــرب تكســاس 

دوالًرا   57.02 ليبلــغ  المئــة  فــي   12.5 نســبته  انخفاًضــا 

دوالًرا   65.16 بنحــو  مقارنــة  2019م،  عــام  فــي  للبرميــل 

للبرميــل فــي عــام 2018م )رســم بيانــي 3-3(.

األسعار الحقيقية للنفط
شــهد عــام 2019م انخفــاض فــي األســعار الحقيقيــة للنفــط 

الســعر  انخفــض متوســط  2005م(، حيــث  )ســنة األســاس 

الحقيقي للنفط العربي الخفيف بنســبة 6.0 في المئة ليبلغ 

ــة بنحــو 61.91 دوالًرا للبرميــل  58.19 دوالًرا للبرميــل، مقارن

فــي عــام 2018م )جــدول 3-4(. كذلــك انخفــض متوســط 

الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال )برنــت( بنســبة 7.9 فــي 

المئــة ليبلــغ 57.50 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بنحــو 62.46 دوالًرا للبرميــل فــي العــام الســابق. وانخفــض 

متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط ســلة أوبــك بنســبة 6.3 فــي 

بنحــو 61.20  للبرميــل، مقارنــة  ليبلــغ 57.36 دوالًرا  المئــة 

دوالًرا للبرميــل فــي العــام الســابق )رســم بيانــي 4-3(.

2019م  للنفــط فــي عــام  الحقيقيــة  وياحــظ أن األســعار 

أقــل مــن األســعار الحقيقيــة للنفــط فــي عــام 1980م، علــى 

الرغــم مــن أن األســعار االســمية لعــام 2019م أعلــى مــن 

األســعار االســمية لعــام 1980م. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ 

متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال)برنت( نحــو 

57.50 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2019م، أي أقــل بحوالــي 

25.57 دوالًرا للبرميــل مــن ســعره فــي عــام 1980م البالــغ 

جدول رقم 3-4: األسعار االسمية والحقيقية للنفط  )سنة األساس = 2005م( 

    )دوالر أمريكي/ برميل(

العام
األسعار الحقيقية للنفط*األسعار االسمية للنفط

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

198028.6737.8928.6462.8583.0762.79

199020.8223.9922.2628.4032.7230.36

200026.8128.4427.6035.6437.8136.69

2011107.82111.36107.4688.7991.7088.50

2012110.22111.62109.4593.0694.2492.40

2013106.53108.62105.8788.9590.7088.40

201497.1899.0896.2980.3481.9179.60

201549.8552.4149.4946.4748.8646.13

201640.9643.7640.7638.3240.9438.13

201752.5954.1752.4348.4649.9248.31

201870.5971.2269.7861.9162.4661.20

201964.9664.1964.0458.1957.5057.36
* تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس عام 2005م.      

المصدر: منظمة أوبك.    

رسم بياني رقم 3-4: األسعار الحقيقية للنفط )سنة األساس = 2005م(
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الســعر  بلــغ  المقابــل  فــي  للبرميــل.  دوالًرا   83.10 نحــو 

االســمي لنفــط بحــر الشــمال فــي عــام 2019م نحــو 64.19 

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

بحوالــي 26.30 دوالًرا للبرميــل الــذي بلــغ نحــو 37.89 دوالًرا 

للبرميــل )جــدول 4-3(.

احتياطي المملكة من النفط الخام والغاز 
الطبيعي 

ســجل احتياطــي المملكــة الثابــت وجــوده مــن النفــط الخــام 

فــي نهايــة عــام 2019م ارتفاًعــا طفيًفــا نســبته 0.02 فــي 

المئــة ليبلــغ 267.07 مليــار برميــل، بالمقارنــة بالعــام الســابق 

الــذي بلــغ 267.02 مليــار برميــل. وارتفــع احتياطــي المملكــة 

ــة  الثابــت وجــوده مــن الغــاز الطبيعــي بنســبة 1.4 فــي المئ

ليبلــغ فــي نهايــة عــام 2019م نحــو 324.9 تريليــون قــدم 

قــدم  تريليــون   320.45 بنحــو  مقارنــة  قياســي،  مكعــب 

ــة عــام 2018م. مكعــب قياســي فــي نهاي

إنتاج المملكة من النفط الخام
انخفــض إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام فــي عــام 2019م 

بنســبة 4.9 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 3,580.0 مليــون برميــل 

عــام  فــي  برميــل  مليــون   3,765.1 بنحــو  مقارنــة  ســنوًيا، 

2018م. وبذلــك بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة اليومــي لعــام 

2019م نحــو 9.81 مليــون برميــل يومًيــا )جــدول 5-3(.

اإلنتاج واالستهالك المحلي من المنتجات 
المكررة

انخفـض إنتـاج المملكـة من المنتجـات المكررة لعام 2019م 

بنسبة 10.1 في المئة ليبلغ 924.94 مليون برميل، مقارنة 

2018م. وبذلـك  برميـل فـي عـام  بنحـو 1,028.30 مليـون 

بلـغ متوسـط إنتـاج المملكـة اليومـي مـن المنتجـات المكـررة 

نحـو 2.53 مليـون برميـل يومًيـا )جـدول 6-3(.

المكــررة  المنتجــات  مــن  المملكــة  إنتــاج  انخفــاض  ويعــزى 

إلــى انخفــاض إنتــاج الديــزل بنســبة 1.5 فــي المئــة، حيــث 

جدول رقم 3-6: إنتاج المملكة من المنتجات المكررة        

       )مليون برميل(

20152016201720182019العام
التغير %

20182019

14.1-16.7615.6115.5517.0614.679.7غاز البترول المسال

2.8-2.2-179.90202.35203.56199.05193.57وقود السيارات )بنزين(

15.4-19.1-68.7775.7774.2860.1050.86نافثا

11.6-76.9589.5090.5495.8084.725.8وقود طائرات )كيروسين(

1.5-0.6-351.47384.62393.93391.55385.75ديزل

7.0-2.3-163.16168.31170.13166.20154.54زيت وقود

16.31.7-21.6018.2516.8114.0714.31اإلسفلت

68.6-26.8279.8584.0884.4526.530.4فحم الكوك

10.1-2.0-905.431,034.261,048.891,028.30924.94المجموع

المصدر: وزارة الطاقة.         

جدول رقم 3-5: إنتاج المملكة من النفط الخام      

      )مليون برميل(

2016201720182019
التغير %

20182019

4.9-3,828.433,635.293,765.133,579.963.6إجمالي اإلنتاج

4.9-10.469.9610.329.813.6المتوسط اليومي

المصدر: وزارة الطاقة.     
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يمثــل نحــو 41.7 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات 

المكــررة، وانخفــاض إنتــاج وقــود الســيارات بنســبة 2.8 فــي 

المئــة، حيــث يمثــل نحــو 20.9 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج 

المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج زيــت الوقود بنســبة 7.0 

ــي  ــة مــن إجمال ــل نحــو 16.7 فــي المئ ــة حيــث يمث فــي المئ

ــرات  إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج وقــود الطائ

بنســبة 11.6 فــي المئــة حيــث يمثــل نحــو 9.2 فــي المئــة مــن 

إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة ، وانخفــاض إنتــاج النافثــا 

بنســبة 15.4 فــي المئــة، حيــث يمثــل نحــو 5.5 فــي المئــة 

مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة ، وانخفــاض إنتــاج فحــم 

الكــوك بنســبة 68.6 فــي المئــة حيــث يمثــل نحــو 2.9 فــي 

المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج 

ــل   ــة، حيــث يمث ــرول المســال بنســبة 14.1 فــي المئ غــاز البت

نحــو 1.6 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة. 

إنتــاج اإلســفلت بنســبة 1.7  ارتفــع فقــط  وفــي المقابــل، 

فــي المئــة الــذي يمثــل 1.5فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج 

المنتجــات المكــررة )جــدول 6-3(.

وســجل إجمالــي االســتهاك المحلــي مــن المنتجــات المكــررة 

والزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي فــي عــام 2019م ارتفاًعــا 

مليــون   1,566.12 إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   0.25 بنســبة 

بنحــو  يومًيــا( مقارنــة  برميــل  مليــون   4.29( برميــل ســنوًيا 

1,562.27مليــون برميــل ســنوًيا )4.28 مليــون برميــل يومًيــا( 

عــام 2018م )جــدول 7-3(.

جدول رقم 3-7: االستهاك المحلي من المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي                           

     )مليون برميل(

20152016201720182019المنتج

أ( االستهاك العام

12.6013.4012.8713.2312.59غاز البترول المسال

203.98203.37208.00194.49194.09وقود السيارات )بنزين(

31.3732.0536.1437.8836.72وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

276.07248.54207.91182.75187.89الديزل

140.43166.07180.29173.96168.58زيت الوقود

209.42182.41167.37149.74155.16الزيت الخام

29.1219.1420.3620.7320.66اإلسفلت

1.681.481.341.5127.55زيوت التشحيم

506.07557.44573.78581.36579.74الغاز الطبيعي

1.8111.198.920.75--نافثا

10.4810.166.18----ريفورمات

1,410.721,425.721,429.731,374.721,389.89المجموع الفرعي

ب( استهاك صناعة النفط

3.524.584.393.914.12غاز البترول المسال

5.206.126.616.988.37زيت الوقود

8.048.037.687.714.67ديزل

31.8034.3334.4033.9829.63غاز الوقود

0.050.040.010.000.00الزيت الخام

121.28106.02121.48127.31128.52الغاز الطبيعي

5.605.465.647.660.93أخرى

175.48164.58180.21187.56176.23المجموع الفرعي

1,586.201,590.301,609.941,562.271,566.12المجموع الكلي

المصدر: وزارة الطاقة.     
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العــام،  النســبي مــن االســتهاك  النصيــب  إلــى  وبالنســبة 

فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز الطبيعــي 41.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االســتهاك العــام، واســتهاك الديــزل 13.5 

فــي المئــة، واســتهاك وقــود الســيارات 14.0 فــي المئــة، 

واســتهاك  المئــة،  فــي   12.1 الوقــود  زيــت  واســتهاك 

الزيــت الخــام 11.2 فــي المئــة. أمــا النصيــب النســبي مــن 

اســتهاك صناعــة النفــط، فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز 

الطبيعــي 72.9 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، واســتهاك غــاز 

الوقــود نحــو 16.8 فــي المئــة، واســتهاك الديــزل نحــو 2.7 

ــة. ــة، واســتهاك زيــت الوقــود 4.8 فــي المئ فــي المئ

صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات 
المكررة

بلــغ إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط )تشــمل الخــام 

برميــل  مليــون   3,043.30 نحــو  2019م  لعــام  والمكــرر( 

حيــث  يومًيــا.  برميــل  مليــون   8.33 بمعــدل  أي  ســنوًيا، 

انخفضــت صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام فــي عــام 

2019م بنســبة 4.5 فــي المئــة، لتبلــغ حوالــي 2,568.90 

مليــون   2,690.61 بنحــو  مقارنــة  ســنوًيا  برميــل  مليــون 

صــادرات  انخفضــت  كذلــك  2018م.  عــام  فــي  برميــل 

المملكــة مــن المنتجــات المكــررة فــي عــام 2019م بنســبة 

34.1 فــي المئــة لتبلــغ 474.41 مليــون برميــل ســنوًيا أي 

بمعــدل 1.3 مليــون برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 719.49 

.)8-3 )جــدول  2018م  عــام  برميــل فــي  مليــون 

واســتحوذت منطقــة آســيا والشــرق األقصــى علــى أغلــب 

صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة 

3-5(، حيــث بلــغ نصيبهــا  2019م )رســم بيانــي  فــي عــام 

مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام 73.4 فــي 

المئــة، و 26.5 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة 

دول  الترتيــب  حيــث  مــن  يليهــا  المكــررة،  المنتجــات  مــن 

التــي حصلــت علــى مــا نســبته 11.3 فــي  الغربيــة  أوروبــا 

المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام، 

ونحــو 31.0 فــي المئــة مــن المنتجــات المكــررة، ثــم دول 

أمريــكا الشــمالية التــي بلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة مــن النفــط الخــام 8.0 فــي المئــة ونحــو 2.1 فــي 

المئــة مــن المنتجــات المكــررة، أمــا دول الشــرق األوســط 

بلــغ نصيبهــا 3.8 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات  فقــد 

المملكــة مــن النفــط الخــام، ونحــو 15.1 فــي المئــة مــن 

إجمالــي صــادرات المملكــة مــن المنتجــات المكــررة، وبلــغ 

الخــام،  النفــط  مــن  المئــة  فــي   2.5 أفريقيــا  دول  نصيــب 

ونحــو 24.6 فــي المئــة مــن المنتجــات المكــررة.

صناعة البتروكيماويات في المملكة
األساســية  للصناعــات  الســعودية  الشــركة  إنتــاج  انخفــض 

)ســابك( مــن مصانعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة ليصــل إلــى 65.9  خــال عــام 2019م بنســبة 3 فــي المئ

مليــون   67.8 بنحــو  مقارنــة  ســنوًيا،  متــري  طــن  مليــون 

طــن متــري خــال عــام 2018م. متأثــًرا بانخفــاض إمــدادات 

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

        )مليون برميل(

النصيب المئوي لعام 2017201820192019

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى

366.262.66372.4316.66204.5910.038.02.1أمريكا الشمالية

25.720.6924.331.640.90.3--26.01أمريكا الجنوبية

283.7698.39317.28150.90291.07147.1711.331.0أوروبا الغربية

56.60182.5797.40337.0297.0971.573.815.1الشرق األوسط

59.78125.2959.8083.7064.61116.642.524.6أفريقيا

1,747.99249.061,815.64129.051,885.73125.8973.426.5آسيا والشرق األقصى

2.341.471.471.480.10.3--3.03أوقيانوسيا

2,543.44657.972,690.61719.492,568.90474.41100.0100.0المجموع

* بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.        
المصدر: وزارة الطاقة.        
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بقيــق  علــى منشــأتي  األخيــر  الهجــوم  عــن  الناتــج  اللقيــم 

وخريــص باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت أعمــال الصيانــة.

الثروة المعدنية
والثــروة  الصناعــة  بــوزارة  المعدنيــة  الثــروة  ُتشــرف وكالــة 

المعدنيــة علــى األنشــطة التعدينيــة فــي المملكــة، حيــث 

تعمــل علــى تشــجيع االســتثمار فــي مجــال التعديــن وتقديــم 

وإصــدار  النشــاط،  هــذا  لدعــم  واالستشــارات  الخدمــات 

واألنظمــة  للوائــح  وفًقــا  التعدينيــة  والصكــوك  الرخــص 

المعمــول بهــا. وقــد وصــل إجمالــي عــدد الرخــص التعدينيــة 

بلــغ عــدد  2,095 رخصــة، حيــث  إلــى  2019م  بنهايــة عــام 

رخــص الكشــف 536 رخصــة التــي تخــول حاملها القيــام بإجراء 

المطلوبــة  المعدنيــة  الخامــات  عــن  التفصيليــة  الدراســات 

فــي رخــص الكشــف، وبلــغ عــدد رخــص المناجــم الصغيــرة 

68 رخصــة لمختلــف خامــات المعــادن الصناعيــة مثــل رمــل 

الســليكيا والجبــس والملــح والحجــر الجيــري والطين والبازلت 

المنخفــض  والحديــد  للصناعــة  والرخــام  )بــوزالن(  الفتاتــي 

والفلدســبار  والدولوميــت  اإلســمنت(  )لصناعــة  النســبة 

والبيريايــت  الرملــي  والحجــر  والبارايــت  الســيليكا  ورمــل 

والبيروفيايــت. وبلــغ عــدد رخــص التعديــن ومحاجــر المــواد 

الخــام 92 رخصــة لمختلــف الخامــات المعدنيــة الفلزيــة مثــل 

الذهــب والنحــاس والزنــك والحديــد والفوســفات والمعــادن 

البريــدوت، وبلــغ عــدد  الكريمــة مثــل  المصاحبــة واألحجــار 

رخــص محاجــر مــواد البنــاء 1,399 رخصــة يتــم مــن خالهــا 

ــل الرمــل ومــواد  ــاء مث اســتغال مختلــف خامــات مــواد البن

الكســارات وأحجــار الزينــة وغيرهــا.

المصاحبة  والمعادن  والفضة  الذهب  إنتاج  إلى  وبالنسبة 

في  التعدينية  الرخص  مواقع  من  2019م  عام  في  لها 

واألمار،  وبلغة  والحجار  والصخيبرات  الذهب،  مهد  مناجم 

فقد بلغ إنتاج الذهب 12,353 كجم والفضة 5,588 كجم. 

ويبين )جدول 3-9( إنتاج مناجم الذهب والمعادن المصاحبة 

رسم بياني رقم 3-5: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2019م   

%8.0

%0.9

%11.3

%3.8

%2.5

%73.4

%0.1

   

%2.1
%0.3

%31.1

%15.1
%24.7

%26.6

    

آســيا والشــرق األقصى  أمريكا الشــمالية أفريقيا   أمريــكا الجنوبية 

الشــرق األوسط  أوروبــا الغربية    أوقيانوســيا

منتجــات مكــررة                                                           نفــط خــام

جدول رقم 3-9: إنتاج بعض المعادن في المملكة 

زنك )طن(نحاس )طن(فضة )كجم(ذهب )كجم(السنة

20144,7894,80033,11639,798

20155,0894,50046,25339,008

20166,9464,710110,00041,610

201710,3335,06967,09721,787

201811,7655,32260,34018,000

*201912,3535,58863,35718,900
* تقديرية.              

المصدر: وكالة الثروة المعدنية - وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
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من  وياحظ  2014-2019م.  الفترة  خال  المملكة  في 

الجدول ارتفاع إنتاج المملكة من مركزات النحاس والزنك 

18,900 طن  63,357 طن وإلى  إلى  2019م  خال عام 

التوالي. على 

أمــا فيمــا يتعلــق بالخامــات المعدنيــة األخــرى، فقــد قــدر 

مجمــوع الكميــات المســتخرجة مــن الخامــات المعدنيــة فــي 

عــام 2019م بمــا يزيــد عــن 537 مليــون طــن مــن مختلــف 

الســيليكا  ورمــل  الجيــري  الحجــر  مثــل  المعدنيــة  الخامــات 

الصناعيــة  والملــح والطيــن والفلدســبار والرخــام لألغــراض 

الرخــام  وكتــل  والجبــس  والكاوليــن  الحديــدي  والرمــل 

والبوكســايت،  والفوســفات  الجيــري  والحجــر  والجرانيــت 

ومــواد الكســارات والرمــل العــادي المســتخدم فــي أعمــال 

التشــييد والبنــاء. ويوضــح )جــدول 3-10( اســتغال المملكــة 

مــن مختلــف الخامات المعدنية خال الفتــرة 2015-2019م.

والثروة  الصناعة  وزارة  أصدرت  الصناعة،  مجال  وفي 

 515 إلنشاء  صناعية  تراخيص  2019م  عام  في  المعدنية 

وبإجمالي  الصناعية  األنشطة  مختلف  في  جديًدا  مصنًعا 

تمويل بلغ نحو 9.7 مليار ريال توفر فرص عمل لما يزيد عن 

26.7 ألف موظف وعامل. 

القائمة  للمصانع  التراكمي  اإلجمالي  العدد  وارتفع 

بالمملكة المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 

نهاية عام 2019م ليصل إلى 7,625 مصنًعا منتًجا، توظف 

نحو 981.7 ألف موظف وعامل.

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

2019*2015201620172018أنواع الخامات المستغلة

60,00063,30066,15069,45772,930الحجر الجيري

8,8009,2409,70210,18710,696الطين

2,0002,4002,5202,6462,778الملح

1,2301,3001,3651,4331,505رمل السيليكا

330,000347,000364,000382,200401,310مواد كسارات )بحص(

31,80022,15523,00024,00025,000رمل

672706741778817رمل حديدي

2,7803,0003,1503,3073,472جبس

2,7002,8002,9402,9473,094رخام لألغراض الصناعية

2212131314كتل رخام

1,1001,0531,1051,1601,218كتل جرانيت

1,320104109114120كتل حجر جيري

187196206216227كاولين

------4341بارايت

179188197206216فلدسبار

30323335--بازلت

480504529555583بوزالن

2032,1312,2372,3482,465دلومايت

576604634665600شيست

4042444648بيروفيليت

9229681,016438297بوكسايت منخفضة النسبة

2,1003,8003,9904,6234,830بوكسايت

5,1005,4005,6705,4445,716فوسفات ثنائي األمونيوم

* تقديرية.                 
المصدر: وكالة الثروة المعدنية - وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
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السعودية  الشركة  مبيعات  سجلت  الكهرباء،  نشاط  وفي 

للكهرباء من الطاقة في عام 2019م حوالي 267.1 مليون 

في   47.9 على  السكني  االستهاك  واستحوذ  ميجاوات. 

المئة )128.1مليون ميجاوات( من إجمالي استهاك الكهرباء 

بالمملكة، يليه االستهاك الصناعي )49.4 مليون ميجاوات( 

بنسبة 18.5 في المئة، ثم االستهاك التجاري )46.8 مليون 

ميجاوات( بنسبة 17.5 في المئة، ثم االستهاك الحكومي 

)37.7 مليون ميجاوات( بنسبة 14.1 في المئة. وبلغ الحمل 

الذروي للكهرباء في عام 2019م حوالي 63,007 ميجاوات. 

ووصلت قدرة التوليد الفعلية للكهرباء إلى حوالي 53,105 

ميجاوات. وسجل عدد المشتركين المستفيدين من خدمات 

2019م نحو 9.7 مليون  بنهاية عام  المملكة  الكهرباء في 

الغربية  المنطقة  في  المشتركين  عدد  ويمثل  مشترك، 

الحصة األكبر حيث بلغ عددهم نحو 3.4 مليون مشترك، أي 

يليهم  المشتركين،  إجمالي  من  المئة  في   35.5 نسبته  ما 

مليون   3.1 بحوالي  الوسطى  المنطقة  في  المشتركون 

في  المشتركون  ثم  المئة،  في   32.0 وبنسبة  مشترك 

المنطقة الشرقية بنحو 1.7 مليون مشترك وبنسبة 17.8 

في المئة، وأخيًرا المشتركون في المنطقة الجنوبية بحوالي 

1.4 مليون مشترك وبنسبة 14.7 في المئة )جدول 11-3( 

)رسم بياني 6-3(.

رسم بياني رقم 3-6: نمو مبيعات الشركة السعودية 
للكهرباء من الطاقة الكهربائية )2016-2019م(

جدول رقم 3-11: تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين خال العام المالي 1441/1440هـ )2019م(  

)ميجاوات(

قدرة التوليد المنطقة
الحمل الذرويالفعلية

عدد الطاقة المباعة
المشتركين زراعيصناعيحكوميتجاريسكني

13,78220,18642,064,99316,333,36110,998,7336,938,6223,130,3643,122,954الوسطى

20,08019,20225,019,0129,156,2189,713,43435,331,676867,2711,733,854الشرقية

13,92617,69544,575,74016,614,07911,919,4166,607,871874,4603,463,863الغربية

5,3175,92416,480,9784,716,8195,121,860557,493112,7071,438,077الجنوبية

53,10563,007128,140,72446,820,47737,753,44249,435,6624,984,8029,758,748اإلجمالي

المصدر: الشركة السعودية للكهرباء.        
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التطـورات النقديـــة
اســتمرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي إدارة 

تحقيــق  بهــدف  للمملكــة  النقديــة  السياســة  وتنفيــذ 

اســتقرار ســعر صــرف العملــة الوطنيــة واألســعار المحليــة، 

والحفــاظ علــى ســامة النظــام المالــي واســتقراره لدعــم 

النمــو االقتصــادي. كمــا اســتمرت المؤسســة فــي تطبيــق 

سياســة ســعر الصــرف الثابــت للريــال الســعودي مقابــل 

الــدوالر األمريكــي، حيــث اســتقر عنــد ســعر صرفه الرســمي 

البالــغ 3.75 ممــا عــزز من اســتقرار النظــام النقدي والمالي 

ومتانتــه بشــكل عــام. وقـــد حظــي النظــام المالــي فــي 

عــام 2019م بمســتويات ســيولة كافيــة لتلبيــة متطلبــات 

ــاط االقتصــادي.  التمويــل الداعمــة للنشـ

أدوات السياسة النقدية
االســتقرار  علــى  الحفــاظ  فــي  المؤسســة  لنهــج  اســتمراًرا 

العالميــة،  الماليــة  األســواق  تطــورات  أمــام  النقــدي 

قامــت المؤسســة خــال عــام 2019م بخفــض معــدل عائــد 

اتفاقيــات إعــادة الشــراء وإعــادة الشــراء المعاكــس ثــاث 

مــرات بشــكل تدريجــي، بانخفــاض قــدره 75 نقطــة أســاس 

عــن معــدل العــام الســابق، ليســتقر معــدل عائــد اتفاقيــات 

إعــادة الشــراء عنــد نســبة 2.25 فــي المئــة، ومعــدل عائــد 

اتفاقيــات إعــادة الشــراء المعاكــس عنــد نســبة 1.75 فــي 

المئــة بنهايــة عــام 2019م. كمــا اتســم النظــام المالــي فــي 

عــام 2019م بتوفــر الســيولة فــي النظــام المصرفــي، وذلــك 

بالرغــم مــن انخفــاض المتوســط اليومــي لعمليــات اتفاقيــات 

ــل 65  ــال، مقاب ــار ري ــى 53.7 ملي إعــادة الشــراء المعاكــس إل

مليــار ريــال فــي عــام 2018م، فــي حيــن ارتفــع المتوســط 

اليومــي لعمليــات اتفاقيــات إعــادة الشــراء إلــى 864 مليــون 

مليــون   246 بحوالــي  مقارنــة  2019م،  عــام  خــال  ريــال 

ريــال خــال العــام الســابق. كذلــك أبقــت المؤسســة علــى 

متطلبــات االحتياطــي النظامــي علــى ودائــع العمــاء لــدى 

المصــارف دون تغييــر عــن العــام الســابق عنــد نســبة 4.0 

فــي المئــة للودائــع الزمنيــة واالدخاريــة، و 7.0 فــي المئــة 

للودائــع تحــت الطلــب. واســتمرت المؤسســة بالحفــاظ علــى 

ســقف اإلصــدارات األســبوعي ألذونــات المؤسســة بمقــدار 

3 مليــارات ريــال.

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

لــدى  النقــد المتــداول خــارج المصــارف وإجمالــي الودائــع 

المصــارف، ارتفاًعــا فــي عــام 2019م نســبته 7.1 فــي المئــة 

)131.5 مليــار ريــال( ليســتقر عنــد 1,985 مليــار ريــال، مقارنــًة 

بارتفــاع نســبته 2.7 فــي المئــة )48.5 مليــار ريــال( فــي عــام 

ــغ  ــة معــدل نمــو بل ــع المصرفي 2018م. كمــا ســجلت الودائ

7.3 فــي المئــة )122.5 مليــار ريــال(، مقارنــة بمعــدل نمــو 

نســبته 2.5 فــي المئــة )40.4 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م، 

وقــد شــكلت الودائــع مــا نســبته 90.5 فــي المئــة مــن عــرض 

النقــود بتعريفــه الواســع )ن3(. وارتفــع معــدل نمــو النقــد 

المتــداول خــارج المصــارف بنســبة 5.0 فــي المئــة )9.0 مليــار 

ريــال( فــي عــام 2019م، مقارنــة بنســبة 4.7 فــي المئــة )8.1 

مليــار ريــال( فــي عــام 2018م.

ــع المصرفيــة اســتحواذ الودائــع تحــت  وُيظهــر تحليــل الودائ

النقــود  النصيــب األكبــر مــن إجمالــي عــرض  الطلــب علــى 

)ن3(، حيــث شــّكلت 55.4 فــي المئــة مــن إجمالــي عــرض 

النقــود )ن3( فــي عــام 2019م، مقابــل 56.1 فــي المئــة 

 5.6 بنســبة  الودائــع  هــذه  حجــم  وزاد  2018م،  عــام  فــي 

فــي المئــة )58.5 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بارتفــاع نســبته 3.8 فــي المئــة ) 38.2 مليــار ريــال( فــي العــام 

بمعــدل  واالدخاريــة  الزمنيــة  الودائــع  وارتفعــت  الســابق. 

2019م،  عــام  فــي  ريــال(  مليــار   58.6( المئــة  فــي   13.2

مقابــل انخفــاض نســبته 2.5 فــي المئــة )11.1 مليــار ريــال( 

فــي عــام 2018م. وشــّكلت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة مــن 

إجمالــي عــرض النقــود )ن3( مــا نســبته 25.3 فــي المئــة فــي 

عــام 2019م، مقارنــة بنســبة 23.9 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وســجلت الودائــع األخــرى شــبه النقديــة، المكونــة 

والودائــع  األجنبيــة،  بالعمــات  المقيميــن  ودائــع  مــن 

مقابــل اعتمــادات مســتنديه، وضمانــات وتحويــات قائمــة، 

مــع  المصــارف  نفذتهــا  التــي  الشــراء  إعــادة  واتفاقيــات 

ــار  ــة )5.3 ملي ــا نســبته 2.8 فــي المئ القطــاع الخــاص، ارتفاًع

ريــال( فــي عــام 2019م، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 7.5 فــي 
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المئــة )13.3 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م. كمــا شــّكلت 

الودائــع األخــرى شــبه النقديــة مــا نســبته 9.8 فــي المئــة 

مــن إجمالــي عــرض النقــود )ن3( فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بنســبة 10.2 فــي المئــة فــي عــام 2018م )الجـــداول 1-4 

4-1 و2-4(. و4-2 و4-3(، )الرســـمان البيانيـــان 

ممثلــًة  األخــرى  الرئيســة  الســيولة  مؤشــرات  وبدراســة 

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

يشــمان ودائــع أكثــر ســيولة نســبًيا، فقــد ســجل )ن1(، الــذي 

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(

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

2015168,492980,1511,148,642439,3771,588,020197,5621,785,582

2016170,323976,0861,146,409496,0191,642,429157,2791,799,708

2017172,0461,002,4681,174,514454,1521,628,666176,5051,805,171

2018180,1321,040,6651,220,797443,0221,663,820189,8261,853,645

2019189,1601,099,1511,288,311501,6671,789,978195,1611,985,139

* تتكــون مــن ودائــع المقيميــن بالعمــات األجنبيــة، والودائــع مقابــل اعتمــادات مســتندية، والتحويــات القائمــة، وعمليــات إعــادة الشــراء )الريبــو( 
التــي نفذتهــا المصــارف مــع القطــاع الخــاص.

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(

20159.59-1.130.318.912.552.192.51

20161.09-0.41-0.1912.893.43-20.390.79

20171.012.702.45-8.44-0.8412.220.30

20184.703.813.94-2.452.167.552.69

20195.015.625.5313.247.582.817.09

تحــت  والودائــع  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  يشــمل 

الطلب، نمًوا في عام 2019م بنســبة 5.5 في المئة )67.5 

مليــار ريــال( مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.9 فــي المئــة )46.3 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وارتفــع نصيــب الودائــع تحــت 

الطلــب فــي )ن1( بشــكل طفيــف فــي عــام 2019م ليصــل 

إلــى 85.3 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 85.2 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وفــي المقابــل، ســجل )ن2(، الــذي يشــمل 

)ن1( زائــًدا الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة، وهــو أقــل ســيولة 

مــن )ن1(، ارتفاًعــا نســبته 7.6 فــي المئــة )126.2 مليــار ريــال( 

جدول رقم 4-3: مكونات عرض النقود

)األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفترة(

20152016201720182019

9.49.59.59.79.5النقد المتداول خارج المصارف

90.690.590.590.390.5مجموع الودائع

54.954.255.556.155.4الودائع تحت الطلب

24.627.625.223.925.3الودائع الزمنية واالدخارية

11.18.79.810.29.8الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0عرض النقود )ن3(
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رسم بياني رقم 4-1: معدالت نمو عرض النقود )ن3( 
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 رسم بياني رقم 4-2: مكونات عرض النقود

جدول رقم 4-4: معـدالت نقديـة

)نسبة مئوية( 

ن2/ ن3ن1/ ن3الفترة

201564.388.9

201663.791.3

201765.190.2

201865.989.8

201964.990.2

فــي عــام 2019م مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.2 فــي المئــة 

)35.2 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م. وانخفضــت نســبة )ن1( 

إلــى )ن3( مــن 65.9 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 64.9 

فــي المئــة فــي عــام 2019م، بينمــا ارتفعــت نســبة )ن2( 

إلــى )ن3( بشــكل طفيــف فــي عــام 2019م لتبلــغ 90.2 فــي 

المئــة مقارنــة بنســبة 89.8 فــي المئــة فــي عــام 2018م 

)الجــدول 4-4(.

عــرض النقــود بتعريفــه الواســع )ن3(: العوامــل 
الســببية

ارتفــع عــرض النقــود )ن3( بنســبة عاليــة فــي عــام 2019م 

مقارنــة بالعاميــن الســابقين حيــث ســجل ارتفاًعــا نســبته 7.1 

فــي المئــة؛ وذلــك نتيجــة الرتفــاع صافــي اإلنفــاق الحكومــي 

ــة بالعــام  ــال، مقارن ــار ري ــغ 600 ملي ــال الــذي بل المحلــي بالري

الســابق الــذي بلــغ فيــه صافــي اإلنفــاق 569.1 مليــار ريــال، 

القطــاع  مــن  المصــارف  ارتفــاع مطلوبــات  إلــى  باإلضافــة 

فــي  2019م،  عــام  فــي  ريــال  مليــار  بنحــو 101.3  الخــاص 

40 مليــار  بقيمــة  ارتفاًعــا  المطلوبــات  حيــن ســجلت هــذه 

ريــال فــي عــام 2018م، كمــا عــزز ذلــك تراجــع العجــز  فــي 

ــار  ــغ 558.0 ملي ــذي بل ــزان مدفوعــات القطــاع الخــاص ال مي

نحــو  العجــز  فيــه  بلــغ  الــذي  الســابق  بالعــام  ريــال مقارنــة 

ــات المصــارف مــن  ــال. كمــا شــهدت مطلوب ــار ري 625.3 ملي

المؤسســات العامــة غيــر الماليــة ارتفاًعــا بنحــو 7.9 مليــار 

بقيمــة  انخفــاض طفيــف  2019م، مقابــل  عــام  فــي  ريــال 

0.1 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. فــي حيــن بلــغ انخفــاض 

صافــي البنــود األخــرى فــي عــام 2019م نحــو 19.7 مليــار 

ريــال مقارنــة بارتفــاع بلــغ 64.6 مليــار ريــال فــي عــام 2018م. 

لتصبــح الزيــادة فــي عــرض النقــود فــي عــام 2019م نحــو 

131.5 مليــار ريــال )الجــدول 4-5 والرســم البيانــي 3-4(.

القاعدة النقدية ومضاعف النقود
ــاس األضيــق لحجــم الســيولة،  ــة المقي تعــد القاعــدة النقدي

خــارج  المتــداول  النقــد  مــن  النقديــة  القاعــدة  وتتكــون 

المصــارف، والنقــد فــي صناديــق المصــارف، باإلضافــة إلــى 

العامــة  الماليــة  المؤسســات  وودائــع  المصــارف  ودائــع 

النقديــة  القاعــدة  ارتفعــت  وقــد  النقــد،  مؤسســة  لــدى 

بنســبة 4.2 فــي المئــة )13.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.2 فــي المئــة )9.7 مليــار ريــال( فــي 
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جدول رقم 4-5: العوامل السببية للتغير في عرض النقود )ن3(

)مليار ريال( 

201720182019

5.548.5131.5التغير في )ن3(

العوامل السببية

580.7569.1600.0صافي اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال*

12.740.0101.3-التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

0.17.9-1.5-التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

558.0-625.3-679.7-العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص **

19.7-118.664.6صافي البنود األخرى

5.548.5131.5المجموع

 * اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقًصا اإليرادات المحلية بالريال.
 ** تقديرية.

رسم بياني رقم 4-3: العوامل السببية للتغير في )ن3(    
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االتجاهــات الموســمية للنقــد المتــداول خــارج 
المصــارف

يشـهد النقـد المتـداول خـارج المصـارف عـادًة أعلـى معدالت 

شـهر  همـا:  مهمتيـن،  إسـاميتين  مناسـبتين  خـال  نمـوه 

الربعيـن  صادفـا  اللـذان  الحـج،  وموسـم  المبـارك  رمضـان 

الثانـي والثالـث خـال السـنوات المياديـة القليلـة الماضية، 

ويتضـح ذلـك مـن بيانـات الساسـل الزمنيـة للنقد المتداول 

 .)5-4 البيانـي  )الرسـم  و   )7-4 )الجـدول  المصـارف  خـارج 

فـي  ذروتـه  المصـارف  خـارج  المتـداول  النقـد  بلـغ  وقـد 

شـهر  نهايـة  فـي  ريـال  مليـار   196.9 عنـد  2019م  عـام 

النقـد  بلـغ  حيـن  فـي  1440ه(،  رمضـان   26 )يوافـق  مايـو 

لـه عنـد 181.1  أدنـى مسـتوى  المصـارف  خـارج  المتـداول 

مليـار ريـال بنهايـة شـهر ينايـر مـن عـام 2019م )يوافـق 25 

1440ه(.  األولـى  جمـادى 

ســجل نصيــب النقــد المتــداول خــارج المصــارف مــن القاعــدة 

2019م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   58.3 نســبته  مــا  النقديــة 

ــة بنســبة 57.8 فــي المئــة فــي العــام الســابق. ومــن  مقارن

المؤسســة  لــدى  المصــارف  أخــرى، ســجلت ودائــع  ناحيــة 

ارتفاًعــا نســبته 5.5 فــي المئــة )5.5 مليــار ريــال( فــي عــام 

2019م، مقارنــة بنســبة ارتفــاع بلغــت 2.5 فــي المئــة )2.4 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وفــي المقابــل، شــهدت 

ودائــع المؤسســات الماليــة العامــة لــدى مؤسســة النقــد 

تراجًعــا بنســبة 10.2 فــي المئــة )83 مليــون ريــال( فــي عــام 

2019م، مقارنــة بانخفــاض نســبته 22.1 فــي المئــة )228 

مليــون ريــال( فــي عــام 2018م.

أمــا المضاعــف النقــدي2 فقــد ســجل ارتفاًعــا نســبته 2.8 فــي 

المئــة ليبلــغ 6.1 فــي عــام 2019م مقارنــة بانخفــاض نســبته 

0.5 فــي المئــة فــي العــام الســابق )الجــدول 4-6 والرســم 

البيانــي 4-4(. 

2 المضاعف النقدي: هو نسبة عرض النقود )ن3( إلى القاعدة النقدية.

جدول رقم 4-6: القاعدة النقدية ومضاعف النقود

2016201720182019

6.06.05.96.1مضاعف النقود

القاعدة النقدية )مليون ريال(

170,323172,046180,132189,160النقد المتداول خارج المصارف

29,66631,31130,73329,319النقد في الصندوق

97,83997,53499,943105,470ودائع البنوك المحلية لدى المؤسسة

4,5761,035807724ودائع المؤسسات المالية العامة لدى المؤسسة

302,404301,926311,615324,674المجموع

رسم بياني رقم 4-5: االتجاهات الموسمية للنقد رسم بياني رقم 4-4: القاعدة النقدية ومضاعف النقود
المتداول خارج المصارف
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المسح النقدي
يهــدف المســح النقــدي إلــى تقييــم وضــع النظــام المصرفــي 

الســعودي )مؤسســة النقــد والمصــارف التجاريــة(، باإلضافة 

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 الميادي
التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري
نهاية الشهر المياديالكمية

التواريخ المقابلة حسب 
التقويم الهجري

الكمية

2015/07 1436/10/14 179,078 2015/01 1436/04/10156,921

2016/06 1437/09/26 181,838 2016/01 1437/04/21167,404

2017/06 1438/10/06 184,312 2017/10 1439/02/11167,459

2018/06 1439/10/16 189,877 2018/01 1439/05/14175,134

2019/05 1440/09/26 196,878 2019/01 1440/05/25181,105

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

 )مليون ريال(

20152016201720182019

الموجودات

2,506,0092,120,0781,976,2921,956,7651,923,100صافي الموجودات األجنبية

2,283,3821,982,3481,833,3551,835,8661,852,626     مؤسسة النقد

222,627137,730142,938120,89970,475     المصارف التجارية

1,510,0021,651,6721,713,5781,804,1711,991,837االئتمان المحلي

1,384,8581,417,9201,405,2101,445,2521,546,519    مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

86,158178,416254,545305,154383,672    مطلوبات المصارف من الحكومة

38,98655,33653,82353,76561,646    مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

4,016,0113,771,7503,689,8713,760,9363,914,938اإلجمــــالـي

المطلوبات

1,785,5821,799,7081,805,1711,853,6451,985,139عرض النقود )ن3(

1,162,521875,424737,716681,492622,945الودائع الحكومية**

1,067,9081,096,6191,146,9831,225,7991,306,853صافي البنود األخرى

4,016,0113,771,7503,689,8713,760,9363,914,938اإلجمــــالــي

)نسبة التغير المئوية( 

1.7-1.0-6.8-15.4-12.6-صافي الموجودات األجنبية

10.29.43.75.310.4االئتمان المحلي

0.92.87.0-9.02.4    مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

61.8107.142.719.925.7    مطلوبات المصارف من الحكومة

0.114.7-2.7-15.441.9-    مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

2.50.80.32.77.1عرض النقود )ن3(

8.6-7.6-15.7-24.7-25.5-الودائع الحكومية**

14.12.74.66.96.6صافي البنود األخرى

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

إلــى ترتيــب بنــود موجــودات ومطلوبــات النظــام المصرفــي 

لمعرفــة التغيــرات التــي تطــرأ عليــه. ويشــير المســح النقــدي 

إلــى ارتفــاع موجــودات النظــام المصرفــي بأكملــه بنحــو 4.1 
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ــار ريــال  ــار ريــال( لتصــل إلــى 3,915 ملي فــي المئــة )154 ملي

فــي عــام 2019م، مقارنــة بارتفــاع نســبته 1.9 فــي المئــة 

)71.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2018م )جــدول 8-4(.

وانخفـض صافـي الموجـودات األجنبيـة فـي المسـح النقدي 

فـي عـام 2019م بنسـبة 1.7 فـي المئـة )33.7 مليـار ريـال( 

مقارنـة بانخفـاض نسـبته 1.0 فـي المئـة )19.5 مليـار ريـال( 

فـي العـام السـابق. وفـي ضـوء ذلـك، تراجـع نصيـب صافـي 

 52.0 مـن  الموجـودات  إجمالـي  مـن  األجنبيـة  الموجـودات 

المئـة  إلـى 49.1 فـي  ليصـل  2018م  المئـة فـي عـام  فـي 

فـي عـام 2019م. ويعـود السـبب إلى انخفـاض الموجودات 

األجنبيـة للمصـارف التجاريـة بنسـبة 41.7 فـي المئـة )50.4 

ارتفـاع االئتمـان المحلـي والمكـون مـن  ريـال( مقابـل  مليـار 

والحكومـة،  الخـاص  القطـاع  مـن  المصـارف  مطلوبـات 

باإلضافـة إلـى المؤسسـات العامـة غيـر المالية، لتصل نسـبة 

االرتفـاع إلـى 10.4 فـي المئـة )187.7 مليـار ريـال( فـي نهاية 

.)8-4 2019م )جـدول  عـام 

شــهدت ودائــع الحكومــة لــدى المؤسســة تراجًعــا بوتيــرة 

أقــل ممــا كانــت عليــه لتســجل انخفاًضــا بنســبة 8.6 فــي 

المئــة )58.5 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م مقارنــة بانخفــاض 

نســبته 7.6 فــي المئــة )56.2 مليــار ريــال( فــي العام الســابق.  

اتجاهات سعر الفائدة
ارتفــع متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع بيــن المصــارف 

الســعودية لمــدة ثاثــة أشــهر )SAIBOR( بنحــو 18 نقطــة 

أســاس لتبلــغ 2.63 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقابــل 

ــل، ســجل  ــة فــي عــام 2018م، وفــي المقاب 2.45 فــي المئ

متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي 

لمــدة ثاثــة أشــهر )LIBOR( ارتفاًعــا طفيًفــا بحوالــي 2.0 

المئــة فــي عــام  ارتفــع مــن 2.31 فــي  نقطــة أســاس، إذ 

2019م،  عــام  فــي  المئــة  فــي  إلــى 2.33  ليصــل  2018م 

ليرتفــع الفــارق بيــن المتوســطين لصالــح الريــال الســعودي، 

2019م،  عــام  فــي  أســاس  نقطــة   30 الفــارق  بلــغ  حيــث 

مســجًا ارتفاًعــا عــن العــام الســابق الــذي بلــغ 14 نقطــة 

أســاس )جــدول 4-9 ورســم بيانــي 6-4(. 

تطورات سعر الصرف
حافظــت مؤسســة النقــد علــى سياســتها النقديــة الهادفــة 

إلــى اســتقرار ســعر صــرف الريــال بمــا يحقق مصالــح االقتصاد 

الســعودي، ممــا انعكــس إيجاًبــا علــى ســعر صــرف الريــال فــي 

األســواق الفوريــة فــي عــام 2019م عنــد 3.75 ريــال للــدوالر 

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

ســعر صــرف الريــال أمــام الــدوالر األمريكــي بلــغ 3.7508 ريال 

فــي عــام 2019م مقابــل 3.7506 فــي العــام الســابق، حيــث 

2019م  لــه فــي عــام  أعلــى قيمــة  الســعر 3.7535  مثــل 

ــنحو 3.7530 فــي عــام 2018م، فــي حيــن ســجل  ــة بـ مقارن

الســعر 3.7500 أدنــى قيمــة لــه فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بـــنحو 3.7498 فــي العــام الســابق.

جدول رقم 4-9: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*

)متوسط األسعار على الودائع لثاثة أشهر(

السنة
الودائع بالريال السعودي 

)SAIBOR 3M(
 الودائع بالدوالر 

)LIBOR 3M(
الفارق بين أسعار الفائدة بالريال 

والدوالر

20150.880.320.56

20162.070.731.34

20171.811.260.55

20182.452.310.14

20192.632.330.30

*  أسعار الفائدة بين المصارف.
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رسم بياني رقم 4-6: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر األمريكي )متوسط أسعار الفائدة لثاثة أشهر(

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

المتوسط )لكامل الفترة(أدنىأعلىالسنة

20153.76153.74983.7512

20163.75873.74893.7508

20173.75183.74993.7503

20183.75303.74983.7506

20193.75353.75003.7508

.Bloomberg :المصدر *
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القطاع المصرفي

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

   )مليون ريال(

20152016201720182019

الموجودات

147,973239,920243,294222,856239,375  االحتياطيات المصرفية

322,614233,832262,124231,832243,629  الموجودات األجنبية

125,144233,752308,368358,919445,318  مطلوبات من القطاع العام

1,384,8581,417,9201,405,2101,445,2521,546,519  مطلوبات من القطاع الخاص

2,9044,4422,6001,0411,398  مطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية

249,761159,136129,295138,246154,888  موجودات أخرى

2,233,2542,289,0012,350,8912,398,1472,631,128إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

1,617,0901,629,3851,633,1251,673,5131,795,979  الودائع المصرفية

99,98796,101119,186110,933173,155  المطلوبات األجنبية

270,418298,392317,067303,439342,976  رأس المال واالحتياطيات

42,42040,39843,85748,14850,315  األرباح

203,339224,725237,655262,113268,703  مطلوبات أخرى

واصل القطاع المصرفي تحقيق معدالت نمو جيدة لتائم 

االقتصاد  التي يشهدها  اإليجابية  االقتصادية  التطورات 

السعودي في عام 2019م على مختلف األصعدة، حيث 

ساهمت مؤسسة النقد العربي السعودي في ذلك من 

بهدف  المصرفي،  النظام  على  واإلشراف  الرقابة  خال 

تعزيز متانته وماءته المالية والرقي بمستويات خدماته 

المصرفية والمالية. ويتجلى ذلك بأدائه في عام 2019م 

وقيامها  عام،  بشكل  المصارف  أنشطة  زيادة  خال  من 

موجوداتها  إجمالي  زاد  حيث  المالية،  مراكزها  بتعزيز 

بنسبة  المصرفية  المئة، ونمت ودائعها  9.7 في  بنسبة 

المئة  في   4.5 بنسبة  أرباحها  وارتفعت  المئة،  في   7.3

مقارنة بمستواها في العام السابق.

المركز المالي الموحد للمصارف
2019م،  أظهــرت المصــارف التجاريــة أداًء جيــًدا فــي عــام 

المئــة  فــي   9.7 بنســبة  موجوداتهــا  إجمالــي  ارتفــع  فقــد 

)حوالــي 233 مليــار ريــال( ليبلــغ 2,631.1  مليــار ريــال، مقارنــة 

بنمــو نســبته 2.0 فــي المئــة )47.3  مليــار ريــال( فــي العــام 

الســابق )جــدول 1-5(.

الودائع المصرفية
ارتفــع إجمالــي الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2019م بنســبة 

7.3 فــي المئــة )122.5  مليــار ريــال( ليبلــغ نحــو 1,796  مليــار 

ريــال، مقارنــة بنمــو نســبته 2.5 فــي المئــة )40.4 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق )جــدول 5-2، والرســمان البيانيــان 1-5 

و 2-5(.

نوعهــا،  المصرفيــة حســب  الودائــع  تطــورات  وباســتعراض 

2019م  عــام  فــي  الطلــب  تحــت  الودائــع  ارتفــاع  ياحــظ 

حوالــي  لتبلــغ  ريــال(  مليــار   58.5( المئــة  فــي   5.6 بنســبة 

1,099.2 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.8 فــي المئــة 

)38.2 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، فيمــا انخفــض نصيبهــا 

المئــوي مــن إجمالــي الودائــع  إلــى 61.2  فــي المئــة مقارنــة 

بنســبة 62.2 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. بينمــا 

2019م  عــام  فــي  واالدخاريــة  الزمنيــة  الودائــع  ارتفعــت 

بنســبة 13.2 فــي المئــة )58.6  مليــار ريــال( لتبلــغ حوالــي 

ريــال، مقارنــة بانخفــاض فــي العــام الســابق  501.7 مليــار 

ــال(، وارتفــع نصيبهــا  ــار ري نســبته 2.5  فــي المئــة )11.1 ملي
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جدول رقم 5-2: الودائـع المصرفيــة )نهاية الفترة(

   )مليون ريال(

20152016201720182019

أواًل: حسب النوع

980,151976,0861,002,4681,040,6651,099,151  الودائع تحت الطلب

439,377496,019454,152443,022501,667  الودائع الزمنية واإلدخارية

197,562157,279176,505189,826195,161  الودائع األخرى شبه النقدية

164,481128,944144,333149,976155,039      الودائع بالعملة األجنبية

16,31718,08518,51725,40924,191      مقابل اعتمادات مستندية

14815100     عمليات إعادة الشراء )ريبو(

16,75010,16913,60414,44015,931  التحويات القائمة

ثانًيا: حسب القطاع

1,267,2511,316,0521,283,6221,330,4441,390,494  القطاع الخاص

349,840313,333349,503343,069405,485  القطاع العام

ثالًثا: حسب العملة

1,452,6091,500,4411,488,7921,523,5371,640,940  الودائع بالعملة المحلية

164,481128,944144,333149,976155,039  الودائع بالعملة األجنبية

1,617,0901,629,3851,633,1251,673,5131,795,979إجمالي الودائع المصرفية

رسم بياني رقم 5-2: معدالت نمو الودائع المصرفيةرسم بياني رقم 5-1: الودائع حسب العملة
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أخرى شــبه نقدية زمنيــة وإدخارية تحــت الطلب

المئــوي مــن إجمالــي الودائــع إلــى 27.9  فــي المئــة مقارنــة 

بنســبة 26.5 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. وبالنســبة 

للودائــع األخــرى شــبه النقديــة )معظمهــا ودائــع المقيميــن 

بالعملــة األجنبيــة(، فقــد ارتفعــت فــي عــام 2019م بنســبة 

2.8 فــي المئــة )5.3  مليــار ريــال( لتبلــغ حوالــي 195.2 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.5 فــي المئــة )13.3 مليــار 

ريــال( فــي العــام الســابق، فيمــا انخفــض نصيبهــا المئــوي مــن 

ــة بنســبة 11.3  إجمالــي الودائــع إلــى 10.9 فــي المئــة مقارن

فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق )رســم بيانــي 3-5(.

وبالنظـر إلـى توزيـع الودائـع حسـب القطـاع، فقـد ارتفعـت 

بنسـبة 4.5 فـي  2019م  عـام  الخـاص فـي  القطـاع  ودائـع 

ريـال،  مليـار   1,390.5 نحـو  إلـى  ريـال(  مليـار   60.1( المئـة 

ريـال(  مليـار   46.8( المئـة  فـي   3.6 نسـبته  بارتفـاع  مقارنـة 

ودائـع  نسـبة  انخفضـت  فيمـا  السـابق،  العـام  فـي  سـجل 

القطـاع الخـاص مـن إجمالـي الودائـع المصرفيـة لتبلـغ 77.4  

فـي المئـة مقارنـة بنسـبة 79.5 فـي المئـة فـي نهايـة العـام 

السـابق. وارتفعـت ودائـع القطـاع العـام بنسـبة 18.2 فـي 

ريـال،  مليـار   405.5 نحـو  لتبلـغ  ريـال(  مليـار   62.4( المئـة 
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 رسم بياني رقم 5-3: مكونات الودائع المصرفية

تحــت الطلبزمنيــة وإدخاريةأخرى شــبه نقدية
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مقارنـة بانخفـاض نسـبته 1.8 فـي المئـة )6.4 مليار ريال( في 

العـام السـابق. وبذلـك ارتفـع نصيـب ودائـع القطـاع العـام 

مـن إجمالـي الودائـع مـن 20.5 فـي المئـة فـي نهايـة عـام 

2019م. المئـة فـي نهايـة عـام  إلـى 22.6 فـي  2018م 

أمــا بالنســبة لتطــورات الودائــع المصرفيــة حســب العملــة، 

فقــد ارتفعــت الودائــع بالعملــة المحليــة فــي عــام 2019م 

بنســبة 7.7 فــي المئــة )117.4 مليــار ريــال( لتبلــغ حوالــي 

1,640.9 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.3 فــي المئــة 

)34.7  مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وارتفعــت أهميتهــا 

النســبية مــن إجمالــي الودائــع بشــكل طفيــف لتبلــغ 91.4 

فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م. أمــا الودائــع بالعملــة 

األجنبيــة، فقــد ارتفعــت بنســبة 3.4 فــي المئــة )5.1 مليــار 

ــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته  ريــال( لتبلــغ نحــو 155.0 ملي

3.9  فــي المئــة )حوالــي 5.6 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، 

عــام  نهايــة  فــي  الودائــع  إجمالــي  مــن  نصيبهــا  وانخفــض 

2019م إلــى نحــو 8.6 فــي المئــة.

مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص 
والعام

ارتفــع إجمالــي مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص 

والعــام فــي عــام 2019م بنســبة 10.4 فــي المئــة )188 

مليــار ريــال( ليبلــغ نحــو 1,993.2 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 5.2 فــي المئــة )89 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. 

وبذلــك شــّكل إجمالــي المطلوبــات مــن القطاعيــن العــام 

فــي   111 نســبته  مــا  2019م  عــام  نهايــة  فــي  والخــاص 

بنســبة  مقارنــة  المصرفيــة،  الودائــع  إجمالــي  مــن  المئــة 

107.9 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق.

ــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص  ــي مطلوب وارتفــع إجمال

مليــار   101.3( المئــة  فــي   7.0 بنســبة  2019م  عــام  فــي 

بارتفــاع  ريــال، مقارنــة  ليبلــغ حوالــي 1,546.5 مليــار  ريــال( 

نســبته 2.8 فــي المئــة )40 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. 

فــي  الخــاص  القطــاع  مــن  المصــارف  وشــكلت مطلوبــات 

نهايــة عــام 2019م مــا نســبته 86.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الودائــع المصرفيــة، مقارنــة بنســبة 86.4 فــي المئــة فــي 

نهايــة العــام الســابق.

)قــروض  العــام  القطــاع  مــن  المصــارف  مطلوبــات  أمــا 

ــة(،  ــة وشــبة حكومي للمؤسســات العامــة وســندات حكومي

فقــد ارتفعــت فــي عــام 2019م بنســبة 24.1 فــي المئــة 

ريــال، مقارنــة  لتبلــغ نحــو 445.3 مليــار  ريــال(  )86.4 مليــار 

بارتفــاع نســبته 16.4 فــي المئــة )50.6 مليــار ريــال( في العام 

الجهــات  ســندات  الرتفــاع  الزيــادة  هــذه  وتعــزى  الســابق. 

المئــة  فــي   25.7 بنســبة  الحكوميــة  وشــبة  الحكوميــة 

ريــال، مقارنــة  لتبلــغ نحــو 383.7 مليــار  ريــال(  )78.5 مليــار 

فــي  ريــال(  مليــار   50.6( المئــة  فــي   19.9 نســبته  بارتفــاع 

العــام الســابق، باإلضافــة إلــى ارتفــاع االئتمــان المصرفــي 

للمؤسســات العامــة فــي عــام 2019م بنســبة 14.7 فــي 

المئــة )7.9 مليــار ريــال( ليبلــغ نحــو 61.6 مليــار ريــال، مقارنــة 

فــي  ريــال(  مليــون   57( المئــة  فــي   0.1 نســبته  بانخفــاض 

العــام الســابق. وفــي المقابــل، ارتفعــت المطلوبــات مــن 

مؤسســات ماليــة غيــر نقديــة فــي نهايــة عام 2019م بنســبة 

بانخفــاض  مقارنــة  ريــال(،  مليــون   357( المئــة  فــي   34.3

نســبته 59.9 فــي المئــة )1.6 مليــار ريــال( فــي نهايــة العــام 

5-4 و5-5(. البيانيــان  والرســمان   ،3-5 )جــدول  الســابق 

االئتمان المصرفي حسب اآلجال
سنة(  من  )أقل  األجل  قصير  المصرفي  االئتمان  انخفض 

في  العام  القطاع  ومؤسسات  الخاص  للقطاع  الممنوح 

عام 2019م بنسبة 4.4 في المئة )31.7 مليار ريال( ليبلغ 

في   2.0 نسبته  بارتفاع  مقارنة  ريال،  مليار   683.2 نحو 

المئة )13.7 مليار ريال( في العام السابق. في حين ارتفع 

 2.9 بنسبة  3 سنوات(  إلى  )سنة  األجل  االئتمان متوسط 

ريال،  ريال( ليبلغ حوالي 234.6 مليار  في المئة )6.7 مليار 

مقارنة بانخفاض نسبته 14.7 في المئة )39.2 مليار ريال( 



ي
رف

ص
لم

ع ا
طا

لق
ا

   

73

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

   )مليون ريال(

201720182019

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغ

1,405,21081.91,445,25280.11,546,51977.6المطلوبات من القطاع الخاص

1,351,12778.71,388,94076.91,490,83374.8االئتمان المصرفي

1,338,55578.01,375,62876.21,477,98074.1      قروض وسلف

12,5720.713,3120.712,8530.6      كمبياالت مخصومة

54,0833.256,3123.155,6862.8استثمارات في أوراق مالية خاصة

308,36818.0358,91919.9445,31822.3المطلوبات من القطاع العام

53,8233.153,7653.061,6463.1االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

254,54514.8305,15416.9383,67219.2سندات حكومية وشبة حكومية

2,6000.21,0410.11,3980.1مطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية 

1,716,179100.01,805,213100.01,993,235100.0المجمــوع

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

رسم بياني رقم 5-5: مطلوبات المصارف حسب القطاع 
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في العام السابق. بينما ارتفع االئتمان طويل األجل )أكثر 

من 3 سنوات( بنسبة 27 في المئة )134.8مليار ريال( ليبلغ 

نحو 634.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 14.5 في المئة 

)63.3 مليار ريال( في العام السابق )جدول 4-5(.

االئتمان المصرفي حسب النشاط االقتصادي
األنشــطة  حســب  المصرفــي  االئتمــان  توزيــع  تبايــن 

االقتصاديــة لعــام 2019م، فقــد شــهد االئتمــان المصرفــي 

لقطاع النقل واالتصاالت أعلى نســبة نمو مقارنة باالئتمان 

المصرفــي الممنــوح للقطاعــات األخــرى، حيــث ســجل ارتفاًعا 

بنســبة 18.4 فــي المئــة )8.0 مليــار ريــال( ليبلــغ حوالــي 51.2 

ــة )5.1  ــة بانخفــاض نســبته 10.6 فــي المئ ــال مقارن ــار ري ملي

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وارتفــع االئتمــان المصرفــي 

الممنــوح لقطــاع المــاء والكهربــاء والغــاز والخدمــات الصحية 

بنســبة 17.0 فــي المئــة )8.9 مليــار ريــال( ليســجل 61 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 0.6 فــي المئــة )335.2 مليــون 

ريــال( فــي العــام الســابق. أيًضــا، شــهد االئتمــان المصرفــي 

لقطــاع التمويــل نمــًوا نســبته 11.1 فــي المئــة )4.2 مليــار 

ريــال( ليبلــغ 41.5 مليــار ريــال مقارنــة بنســبة ارتفــاع مقدارهــا 

4.8 فــي المئــة )1.7 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وكذلك 

ارتفــع االئتمــان المصرفــي لقطــاع الخدمــات بنســبة 3.0 فــي 

المئــة )2.4 مليــار ريــال( ليبلــغ 81.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع 

نســبته 8.4 فــي المئــة )6.1 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. 

وســجل االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع التجــارة نمــًوا 

بمعــدل 2 فــي المئــة )5.6 مليــار ريــال( ليبلــغ 287.9 مليــار 

ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 10.4 فــي المئــة )32.8 مليــار 
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جدول رقم 5-4: االئــتـمـان الـمـصـرفي حسـب اآلجال  

 )مليون ريال(

المجموعطويل األجلمتوسط األجلقصير األجلنهاية الفترة

2015694,241242,438437,9191,374,598

2016711,227266,524441,1931,418,945

2017701,233267,155436,5621,404,950

2018714,927227,911499,8671,442,705

2019683,215234,625634,6391,552,479

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

ريــال( فــي العــام الســابق. وفيمــا يخــص االئتمــان المصرفــي 

نمــًوا  ســجل  فقــد  والمناجــم،  التعديــن  لقطــاع  الممنــوح 

متباطًئــا بنســبة 1.8 فــي المئــة )354 مليــون ريــال( ليبلــغ 

19.7 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 30.3 فــي المئــة 

)4.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. فيمــا ســجل االئتمــان 

انخفاًضــا  واإلنتــاج  الصناعــة  لقطــاع  الممنــوح  المصرفــي 

نســبته 9.3 فــي المئــة )16.1 مليــار ريــال( ليبلــغ 156.8 مليــار 

ــال(  ــار ري ــة )9.9 ملي ــة بنمــو نســبته 6.1 فــي المئ ــال مقارن ري

المصرفــي  االئتمــان  شــهد  وكذلــك  الســابق.  العــام  فــي 

لقطــاع البنــاء والتشــييد تراجًعــا بنســبة 4.6 فــي المئــة )4.5 

مليــار ريــال( ليبلــغ 92.9 مليــار ريــال، مقارنــة بنمــو نســبته 8.6 

ــال( فــي العــام الســابق. وانخفــض  ــار ري ــة )7.7 ملي فــي المئ

االئتمــان المصرفــي لقطــاع الزراعــة وصيــد األســماك بنســبة 

ــال،  ــار ري ــال( ليبلــغ 14.7 ملي 0.9 فــي المئــة )127 مليــون ري

مقارنــة بارتفــاع نســبته 20.7 فــي المئــة )2.5 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق )جــدول 5-5، ورســم بيانــي 6-5(.

القروض المشتركة
تشــير بيانــات القــروض المشــتركة للمقيميــن إلــى انخفــاض 

ــة بالتضامــن مــع المصــارف  عددهــا بيــن المصــارف المحلي

ــة لتبلــغ  ــة فــي عــام 2019م بنســبة 8.1 فــي المئ الخارجي

525 قرًضــا، بينمــا ارتفعــت لغيــر المقيميــن بنســبة 25.6 

قيمــة  إلجمالــي  وبالنظــر  قرًضــا.   98 لتبلــغ  المئــة  فــي 

 30.7 بنســبة  ارتفعــت  فقــد  للمقيميــن،  القــروض  هــذه 

2019م،  عــام  فــي  ريــال  مليــار   446 لتبلــغ  المئــة  فــي 

وكذلــك ارتفعــت قيمــة القــروض لغيــر المقيميــن بنســبة 

.)6-5 52.4 فــي المئــة لتبلــغ 21.6 مليــار ريــال )جــدول 

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

   )مليون ريال(

201720182019

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغ

12,2490.914,7801.114,6531.0الزراعة وصيد األسماك

162,93912.1172,85812.4156,75410.5الصناعة واإلنتاج

14,8491.119,3541.419,7071.3التعدين والمناجم

51,8363.852,1713.861,0494.1الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

89,6426.697,3267.092,8506.2البناء والتشييد

315,13823.3282,34420.3287,92319.3التجارة

48,3883.643,2823.151,2373.4النقل واالتصاالت

35,6082.637,3132.741,4652.8التمويل

72,7375.478,8605.781,2175.4الخدمات

547,74140.5590,65242.5683,97745.9نشاطات أخرى متنوعة

1,351,127100.01,388,940100.01,490,833100.0المجمــوع
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القروض االستهالكية وقروض البطاقات 
االئتمانية

ســجلت القــروض االســتهاكية وقــروض بطاقــات االئتمــان 

مــن المصــارف ارتفاًعــا نســبته 4.7 فــي المئــة لتصــل إلــى 

نحــو 352.5 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2019م، مقارنــة بنحــو 

ــة العــام الســابق )جــدول 5-7أ،  ــال فــي نهاي ــار ري 336.6 ملي

ورســم بيانــي 7-5(.

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

والشــركات نموهــا فــي عــام 2019م، لتبلــغ حوالــي 297.4 

مليــار ريــال، أي بارتفــاع نســبته 24.7 فــي المئــة )58.8 مليــار 

ريــال(، مقارنــة بنمــو نســبته 13.1 فــي المئــة )27.6 مليــار 

العقاريــة  القــروض  وســجلت  الســابق.  العــام  فــي  ريــال( 

الممنوحــة لألفــراد ارتفاًعــا نســبته 41.2 فــي المئــة )57.8 

مليــار ريــال( لتبلــغ 198.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

ــال( فــي العــام الســابق،  ــار ري 15.7 فــي المئــة )نحــو 19 ملي

وبلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي القــروض العقاريــة فــي نهايــة عــام 

2019م نحــو 66.6 فــي المئــة. وكذلــك ارتفعــت القــروض 

عــام  فــي  للشــركات  التجاريــة  المصــارف  مــن  المقدمــة 

2019م بنســبة 1.0 فــي المئــة )1 مليــار ريــال( لتبلــغ نحــو 

99.3  مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 9.5 فــي المئــة 

مــن  نصيبهــا  وبلــغ  الســابق،  العــام  فــي  ريــال(  مليــار   8.5(

إجمالــي القــروض العقاريــة 33.4 فــي المئــة )جــدول 5-7ب(.

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

2018 2019

البناء والتشــييد التعديــن والمناجمالنقــل واالتصاالت
نشــاطات أخرى متنوعة الصناعــة واإلنتاج التجارة

الخدمات

المــاء والكهربــاء والغــاز والخدمات الصحيةالتمويل

الزراعة وصيد األســماك

%42.5
%45.9

%5.7

%2.7
%3.1

%20.3

%7.0 %3.8
%1.4

%12.4

%1.1

%5.4

%2.8

%3.4

%19.3

%6.2
%4.1

%1.3

%10.5

%1.0

جدول رقم 5-6: القـــروض المشـــتركة 

الفترة
مبالغ القروض المشتركة )مليار ريال( عدد القروض المشتركة

المجموعغير مقيممقيمالمجموعغير مقيممقيم

20154696553413412146

20165557663119516211

20175137458718912201

20185717864934114355

20195259862344622467
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جدول رقم 5-7أ: القروض االستهاكية وقروض البطاقات االئتمانية* 

 )مليون ريال(

السنة

)نهاية الفترة(

القروض االستهاكية

 المجموع 
بطاقات 

االئتمان**
 ترميم وتحسين

عقارات

 سيارات ووسائل

نقل شخصية

 أثات وسلع 

معمرة
تعليم 

الرعاية 

الصحية

سياحة 

وسفر
أخرى

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

201730,028.016,720.010,783.93,722.5565.6324.3255,515.0317,659.312,094.0

201828,055.116,789.412,498.73,522.2703.5483.6259,234.4321,286.915,331.9

201925,648.215,625.012,462.13,239.0559.4454.7275,450.4333,438.719,054.3

 * يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة باألسهم.     
** تشمل فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس وأخرى.       

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

 )مليون ريال(

اإلجماليالشركاتاألفراد)نهاية الفترة(

2015102,50382,799185,302

2016110,48489,918200,402

2017121,24989,744210,992

2018140,27698,268238,544

2019198,10099,272297,372

الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف 
التجارية

فــي  التجاريــة  للمصــارف  األجنبيــة  الموجــودات  ارتفعــت 

نهايــة عــام 2019م بنســبة 5.1 فــي المئــة )11.8 مليــار ريــال( 

لتبلــغ نحــو 243.6 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 11.6 

فــي المئــة )30.3 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وارتفعــت 

المطلوبــات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة فــي عــام 2019م 

بنســبة 56.1 فــي المئــة )62.2 مليــار ريــال( لتبلــغ نحو 173.2

مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 6.9 فــي المئــة )8.3 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. ونتيجــة لهــذه التطــورات، 

انخفــض صافــي الموجــودات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة 

فــي  األجنبيــة(  المطلوبــات  ناقًصــا  األجنبيــة  )الموجــودات 

ريــال(  2019م بنســبة 41.7 فــي المئــة )50.4 مليــار  عــام 

ــة بانخفــاض نســبته 15.4 فــي  ــار ريــال مقارن ليبلــغ 70.5 ملي

المئــة )22 مليــار ريــال( خــال العــام الســابق )جــدول 8-5، 

  .)9-5 5-8 و  البيانيــان  والرســمان 

احتياطيات المصارف التجارية
ارتفعت احتياطيات المصارف التجارية )النقد في الصندوق 

بحوالي  2019م  عام  في  النقد(  مؤسسة  لدى  والودائع 

16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 7.4 في المئة لتبلغ حوالي 

239.4 مليار ريال في نهاية العام، مقارنة بانخفاض مقداره 

20.4 مليار ريال )8.4 في المئة( في العام السابق. ويعزى 

 رسم بياني رقم 5-7: إجمالي القروض االستهاكية

20162015 2017 2018 2019
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الودائع  ارتفاع  إلى  التجارية  المصارف  احتياطيات  ارتفاع 

األخرى لدى المؤسسة، حيث ارتفعت من 92.7 مليار ريال 

نهاية  في  ريال  مليار   106.5 إلى  2018م  عام  نهاية  في 

عام 2019م، أي بنسبة 15.0 في المئة )13.9 مليار ريال(. 

بنحو  المؤسسة  لدى  النظامية  الودائع  ارتفعت  وكذلك 

 102.9 لتبلغ  المئة  في   5.0 نسبته  ما  أو  ريال،  مليار   4.9

المؤسسة  الجارية لدى  الودائع  انخفضت  بينما  ريال.  مليار 

لتبلغ 593.2  ريال(  )807.8 مليون  المئة  بنسبة 57.7 في 

انخفاًضا  المصارف  النقد في صناديق  ريال. وسجل  مليون 

من 30.7 مليار ريال في نهاية عام 2018م إلى 29.3 مليار 

ريال في نهاية عام 2019م، أي بنسبة 4.6 في المئة )1.4 

مليار ريال( )جدول 9-5(.

رأس المال واحتياطيات المصارف
2019م  عام  المصارف في  واحتياطيات  المال  رأس  ارتفع 

ليبلغ  المئة  بنسبة 13.0 في  ريال، أي  بحوالي 39.5 مليار 

حوالي 343 مليار ريال، مقارنة بانخفاض مقداره 13.6 مليار 

وارتفعت  السابق.  العام  في  المئة  في   4.3 ونسبته  ريال 

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

   )مليون ريال(

التغيــرالمبلــغ

20182019
20182019

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ

الموجودات األجنبية

28.2-18,657-66,19547,53812,82924.0مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

43.223,28558.3-30,427-39,94263,227مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

26,94335,2533,04212.78,31030.8موجودات أخرى

1.2-1,141-13.7-15,736-98,75397,612االستثمارات في الخارج

11.611,7975.1-30,292-231,832243,629اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

60,781102,3503,0645.341,56968.4مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

27.36,62220.6-12,040-32,08238,705مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

18,07032,1007234.214,03177.6مبالغ مستحقة أخرى

6.962,22256.1-8,253-110,933173,155اإلجمالي

41.7-50,424-15.4-22,039-120,89970,475صافي الموجودات األجنبية

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

رسم بياني رقم 5-9: نسبة الموجودات والمطلوبات 
األجنبية إلى إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف

الموجــودات األجنبية المطلوبــات األجنبية
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جدول رقم 5-9: احتياطيات المصارف التجارية )نهاية الفترة(

 )مليون ريال(

20152016201720182019

29,42029,66631,31130,73329,319النقد في الصندوق

ودائع لدى مؤسسة النقد

3583282681,401593    ودائع جارية

97,97497,26796,28298,060102,918    ودائع نظامية

20,221112,659115,43392,662106,545    ودائع أخرى

147,973239,920243,294222,856239,375احتياطيات المصارف

النسب )%( إلى الودائع المصرفية

1.821.821.921.841.63النقد في الصندوق  

ودائع لدى مؤسسة النقد

0.020.020.020.080.03    ودائع جارية

6.065.975.905.865.73    ودائع نظامية

1.256.917.075.545.93    ودائع أخرى

9.1514.7214.9013.3213.33احتياطيات المصارف

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

 )مليون ريال(

20152016201720182019

270,418298,392317,067303,439342,976رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من

16.718.319.418.119.1    الودائع المصرفية

12.113.013.512.713.0    إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة )%(

18.119.520.420.319.4المخاطر )معيار بازل(

من  الودائع  إجمالي  إلى  واالحتياطيات  المال  رأس  نسبة 

في   19.1 إلى  2018م  عام  نهاية  في  المئة  في   18.1

المال  رأس  نسبة  وارتفعت  2019م،  عام  نهاية  المئة في 

واالحتياطيات إلى إجمالي الموجودات من نحو 12.7 في 

المئة في نهاية عام 2018م إلى 13.0 في المئة في نهاية 

الموجودات  إلى  المال  رأس  نسبة  وبلغت  2019م.  عام 

عام  نهاية  في  بازل  لجنة  لمعيار  وفًقا  المخاطر  مرجحة 

النسبة  من  أعلى  وهي  المئة،  في   19.4 نحو  2019م 

الموصى بها من لجنة بازل )جدول 10-5(.

مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف 
التجارية واستخداماتها في عام 2019م

ــة  ــة المضافــة للمصــارف التجاري ــي المــوارد المالي ــغ إجمال بل

ــة بنحــو  ــال، مقارن ــار ري ــي 226.5 ملي فــي عــام 2019م حوال

قــدره  بارتفــاع  أي  الســابق،  العــام  فــي  ريــال  مليــار   99.6

ــة المضافــة  ــة. وقــد تركــزت المــوارد المالي 127.4 فــي المئ

الرئيســة فــي إجمالــي الودائــع بحوالــي 122.5 مليــار ريــال، 

المــوارد  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   54.1 نســبته  مــا  أي 

بحوالــي  األجنبيــة  المطلوبــات  إلــى  باإلضافــة  المضافــة، 

62.2 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 27.5 فــي المئــة مــن إجمالي 

الرأســمالية  القاعــدة  أيًضــا  وارتفعــت  المضافــة.  المــوارد 

بحوالــي 41.8 مليــار ريــال أي مــا نســبته 18.5 فــي المئــة 

مــن اإلجمالــي. واســتخدمت معظــم هــذه المــوارد الماليــة 

خــال عــام 2019م فــي زيــادة النقــد واالحتياطيــات بحوالــي 

16.5 مليــار ريــال، أي بنســبة 7.3 فــي المئــة مــن إجمالــي 

المــوارد المســتخدمة. وعــاوة علــى ذلــك، ارتفعــت األصــول 

ــار ريــال، أي بنســبة 5.2 فــي المئــة  األجنبيــة بنحــو 11.8 ملي

مــن اإلجمالــي.  وســجلت المطلوبــات مــن القطــاع الخــاص 
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جدول رقم 5-11: أهم الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خال عام 2019م  

 )مليار ريال(

النصيب المئويالمبلغالمواردالنصيب المئويالمبلغاالستخدامات

122.554.1إجمالي الودائع16.57.3النقد واالحتياطيات

62.227.5المطلوبات األجنبية11.85.2األصول األجنبية

41.818.5القاعدة الرأسمالية101.344.7المطلوبات من القطاع الخاص

0.40.2المطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية

7.93.5المطلوبات من القطاع العام

86.338.1المطلوبات من الحكومة المركزية

2.51.1صافي األصول األخرى

226.5100.0اإلجمالي226.5100.0اإلجمالي

 7.9 و  ريــال  مليــار   101.3 بنحــو  ارتفاًعــا  العــام  والقطــاع 

مليــار ريــال علــى التوالــي. وقــد بلــغ نصيــب المطلوبــات مــن 

بلــغ نصيــب  المئــة، فــي حيــن  الخــاص 44.7 فــي  القطــاع 

المطلوبــات مــن القطــاع العــام 3.5 فــي المئــة مــن إجمالــي 

ــات مــن الحكومــة  ــك ارتفعــت المطلوب االســتخدامات. كذل

المركزيــة بنحــو 86.3 مليــار ريــال، حيــث شــكل نصيبهــا 38.1 

الماليــة  المــوارد  اســتخدامات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي 

.)11-5 )جــدول 

أرباح المصارف التجارية
بلغــت أربــاح المصــارف التجاريــة فــي عــام 2019م حوالــي 

ــاح  ــة عــن أرب ــال، بارتفــاع نســبته 4.5 فــي المئ ــار ري 50.3 ملي

الســنة الســابقة البالغــة 48.1 مليــار ريــال.

عدد المصارف وفروعها
عام  بنهاية  المملكة  في  التجارية  المصارف  عدد  بلغ 

)27 عامًا، و2 مرخصين(  2019م تسعة وعشرين مصرًفا 

الترخيص  تم  حيث  أجنبية،  لمصارف  فروًعا  ذلك  ويشمل 

المصرفية  األعمال  لمزاولة  فروع  بفتح  أجنبيين  لمصرفين 

لمصرفين  الترخيص  تم  ذلك،  إلى  وإضافة  المملكة.  في 

أجنبيين آخرين بفتح فروع إضافية )21 فرًعا( في المملكة. 

وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة 

ليبلغ 2,076 فرًعا من خال تشغيل 12 فرًعا جديًدا. ووفًقا 

منطقة  حظيت  اإلدارية،  المناطق  حسب  الفروع  لتوزيع 

الرياض بعدد 626 فرًعا، أي ما نسبته 30.2 في المئة من 

اإلجمالي، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 442 فرًعا، أي ما 

نسبته 21.3 في المئة من اإلجمالي، والمنطقة الشرقية 

من  المئة  في   19.7 نسبته  ما  أي  فروع،   408 بعدد 

نسبته  ما  أي  فرًعا،   128 بعدد  ومنطقة عسير  اإلجمالي، 

6.2 في المئة من اإلجمالي، ومنطقة القصيم بعدد 120 

فرًعا، أي ما نسبته 5.8 في المئة من اإلجمالي، ومنطقة 

5.0 في  نسبته  ما  أي  فروع،   104 بعدد  المنورة  المدينة 

المئة من اإلجمالي )جدول 12-5(.

عدد العاملين في القطاع المصرفي
عـام  فـي  المصرفـي  القطـاع  فـي  العامليـن  عـدد  سـجل 

2019م ارتفاًعا نسبته 0.1 في المئة ليبلغ 47,181 موظًفا 

السـعوديين  للعامليـن  المئـوي  النصيـب  وبلـغ  وموظفـة. 

)ذكـور وإنـاث( حوالـي 94.3 فـي المئة مـن إجمالي العاملين 

موظًفـا   44,482 حوالـي  أي  المصرفـي،  القطـاع  فـي 

الذكـور  السـعوديين  العامليـن  نسـبة  وبلغـت  وموظفـة. 

حوالـي 78.4 فـي المئـة مـن اإلجمالـي، مقارنـة بنسـبة 5.7 

فـي المئـة مـن العامليـن الذكـور غيـر السـعوديين، وبلغـت 

فـي   15.9 حوالـي  السـعوديات  اإلنـاث  العامـات  نسـبة 

المئـة مـن اإلجمالـي، مقارنـة بنسـبة 0.04  فـي المئـة مـن 

السـعوديات. غيـر  اإلنـاث  العامـات 

تطورات التقنية المصرفية في عام 2019م
أواًل: عمليات غرف المقاصة

تمــت  التــي  والشــخصية  التجاريــة  الشــيكات  عــدد  تراجــع 

عــام  فــي  بالمملكــة  المقاصــة  غــرف  بواســطة  مقاصتهــا 

2019م بنســبة 14.6 فــي المئــة، بانخفــاض مقــداره 491.9 



80

56
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

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

مكة الرياضالسنة
المكرمة

المدينة 
الحدود حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمنورة

المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

2015 613 423 92 386 114 119 49 40 15 25 49 25 26 1,976

2016 624 433 100 393 116 124 50 42 16 27 50 27 27 2,029

2017 631 436 106 405 119 126 51 42 17 28 53 27 28 2,069

2018 629 435 105 401 120 127 50 42 17 28 55 28 27 2,064

2019 626 442 104 408 120 128 51 42 17 27 57 27 27 2,076

انخفضــت قيمتهــا بنســبة 8.6 فــي  ألــف شــيك، وكذلــك 

ــال، بينمــا ارتفــع متوســط قيمــة  ــار ري ــة إلــى 260.5 ملي المئ

الشــيك فــي عــام 2019م بنســبة 7 فــي المئــة، مــن 84,652 

ريــال فــي عــام 2018م إلــى 90,576 ريــال فــي عــام 2019م.

وبشـكٍل عـام، يعـود انخفـاض الشـيكات التجارية والشـخصية 

إلـى التوسـع فـي اسـتخدام التقنيـة المصرفيـة ومنها أجهزة 

بنسـبة  الريـاض  غرفـة  فـي  االنخفـاض  وكان  البيـع.  نقـاط 

ليبلـغ حوالـي مليـون شـيك، وفـي غرفـة  المئـة  15.8 فـي 

الدمـام بنسـبة 14.7 فـي المئـة ليبلـغ 823.9 ألـف شـيك، 

وفـي غرفـة جـدة بنسـبة 13.9 فـي المئـة ليبلـغ 621 ألـف 

شـيك، وفـي غرفـة المدينـة المنـورة بنسـبة 26.6 فـي المئة 

ليبلـغ 63.5 ألـف شـيك، وفـي غرفـة بريـدة بنسـبة 10.7 في 

المكرمـة  ألـف شـيك، وفـي غرفـة مكـة   131 ليبلـغ  المئـة 

بنسـبة 8.8 فـي المئـة ليبلـغ 74.4 ألـف شـيك، وفـي غرفـة 

تبـوك بنسـبة 11.4 المئـة ليبلـغ 28 ألـف شـيك، وفـي غرفـة 

الطائف بنسـبة  10.3 في المئة ليبلغ 21 ألف شـيك، وفي 

ألـف شـيك  ليبلـغ 79.9  المئـة  أبهـا بنسـبة 5.2 فـي  غرفـة 

)رسـم بيانـي 10-5(.

 

ثانًيا: مدى
حققــت الشــبكة الســعودية للمدفوعــات )مــدى( فــي عــام 

2019م نمــًوا إيجابًيــا فــي جميــع عملياتهــا، وارتفــع عــدد 

أجهــزة الصــرف اآللــي العاملــة فــي المملكــة بنســبة 1.1 

نســبتها  بزيــادة  18,882 جهــاًزا، مقارنــة  ليبلــغ  المئــة  فــي 

1.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد بطاقــات 

الصــرف اآللــي المصــدرة بنســبة 10.4 فــي المئــة لتبلــغ فــي 

نهايــة عــام 2019م حوالــي 31.5 مليــون بطاقــة صــرف آلــي، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 0.6 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

وارتفــع عــدد عمليــات الســحب التــي تــم تنفيذهــا عبــر مــدى 

فــي عــام 2019م بنســبة 3.6 فــي المئــة ليبلــغ 983 مليــون 

العــام  فــي  المئــة  فــي   9 نســبتها  بزيــادة  عمليــة، مقارنــة 

مــن  نفــذت  التــي  الســحوبات  قيمــة  وارتفعــت  الســابق. 

مليــار   468.8 لتبلــغ  المئــة  فــي   3.5 بنســبة  مــدى  خــال 

العــام  بارتفــاع نســبته 2.8 فــي المئــة فــي  ريــال، مقارنــة 

عبــر  جــرت  التــي  العمليــات  لعــدد  بالنســبة  أمــا  الســابق. 

المئــة  فــي   3.0 بنســبة  انخفــض  فقــد  المصــارف،  شــبكة 

ليبلــغ 1.1 مليــار عمليــة مقارنــة بزيــادة نســبتها 3.1 فــي 

رسم بياني رقم 5-10: النصيب المئوي لشيكات المقاصة التجارية والشخصية حسب المدن 
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جدول رقم 5-13: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 

 عدد أجهزةالسنة
الصرف اآللي

عدد 
البطاقات 
المصدرة

عدد العمليـــــــــات
 )مليون عملية(

السحوبات النقدية
 )مليون ريال(

المجموعالمصارفمدىالمجموعالمصارفمدى

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

201918,88231,540,0679831,1422,125468,849271,791740,640

المئــة فــي العــام الســابق. وانخفضــت قيمــة الســحوبات 

النقديــة التــي تمــت عبــر شــبكة المصــارف بنســبة 8.0 فــي 

ــة بارتفــاع نســبته 2.6  ــال، مقارن ــار ري ــى 271.8 ملي ــة إل المئ

انخفــض  لذلــك،  الســابق. ونتيجــة  العــام  فــي  المئــة  فــي 

ليبلــغ  المئــة  فــي   1.0 بنســبة  النقــدي  الســحب  إجمالــي 

.)11-5 بيانــي  5-13، ورســم  )جــدول  ريــال  740.6 مليــار 

وارتفــع عــدد أجهــزة نقــاط البيــع فــي عــام 2019م بنســبة 

24.7 فــي المئــة ليبلــغ 438,618 جهــاًزا، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 15.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد 

بنســبة  البيــع  نقــاط  أجهــزة  عبــر  المنفــذة  البيــع  عمليــات 

مقارنــة  عمليــة،  مليــون   1,614 ليبلــغ  المئــة  فــي   56.5

بزيــادة نســبتها حوالــي 45.7 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

وارتفعــت قيمــة المبيعــات المنفــذة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع 

بنســبة 22.8 فــي المئــة لتبلــغ 285.3 مليــار ريــال، مقارنــة 

بارتفــاع نســبته 15.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 

5-14، ورســم بيانــي 5-12(، وتشــير معــدالت النمــو فــي 

عبــر  المنفــذة  والعمليــات  اآللــي  الصــرف  بطاقــات  عــدد 

زيــادة  إلــى  البيــع  نقــاط  وأجهــزة  اآللــي  الصــرف  أجهــزة 

ــى ارتفــاع الثقــة  ــة باإلضافــة إل انتشــارها فــي قطــاع التجزئ

الحديثــة. التقنيــة المصرفيــة  باســتخدام 

رسم بياني رقم 5-11: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 
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ثالًثا: النظام السعودي للتحويالت المالية 
السريعة )سريع(

ارتفــع إجمالــي عــدد العمليــات المنفــذة مــن خــال النظــام 

ــة الســريعة )ســريع( فــي عــام  الســعودي للتحويــات المالي

2019م بنســبة 17.1 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 159 مليــون 

عمليــة، مقارنــة بزيــادة نســبتها 31.2 فــي المئــة فــي العــام 

وفًقــا  ســريع  نظــام  عمليــات  لتوزيــع  وبالنســبة  الســابق. 

لعمليــات مدفوعــات العمــاء المفــردة والمجمعــة، فقــد 

المئــة  فــي  بنســبة 23.6  المفــردة  العمليــات  عــدد  ارتفــع 

ليبلــغ 13.2 مليــون عمليــة، وارتفعــت قيمــة هــذه العمليــات 

بنســبة 24 فــي المئــة لتبلــغ 4,953.1 مليــار ريــال. وارتفــع 

عــدد العمليــات المجمعــة بنســبة 17.2 فــي المئــة ليبلــغ 

143.2 مليــون عمليــة، وارتفعــت قيمتهــا بنســبة 10.8 فــي 

المئــة لتبلــغ 2,924 مليــار ريــال.

أمــا بالنســبة لتصنيــف عمليــات ســريع وفًقــا للمدفوعــات 

بيــن المصــارف، فقــد ارتفــع عــدد العمليــات المفــردة بيــن 

المصــارف التجاريــة خــال عــام 2019م بنســبة 22.3 فــي 

المئــة ليبلــغ حوالــي 627.3 ألــف عمليــة، وانخفضــت قيمــة 

 رسم بياني رقم 5-12: عمليات نقاط البيع
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جدول رقم 5-14: إحصاءات نقاط البيع   

السنة
مبيعات

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

2015172,835395225,372

2016182,749525267,827

2017200,468708303,464

2018232,3061,032351,645

2019285,3191,614438,618

هــذه العمليــات بنســبة 7.1 فــي المئــة لتبلغ نحــو 40,156.9 

المنفــذة  المجمعــة  العمليــات  عــدد  وارتفــع  ريــال.  مليــار 

عبــر نظــام ســريع بيــن المصــارف بنســبة 27.6 فــي المئــة 

ليبلــغ حوالــي 156.2 ألــف عمليــة، وارتفعــت قيمــة هــذه 

العمليــات بنســبة 32.1 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 139.8 مليــار 

ريــال )جــدول 5-15أ، وجــدول 5-15ب، ورســم بيانــي 13-5(.

رابًعا: نظام سداد للمدفوعات
بلــغ إجمالــي عــدد المفوتريــن المرتبطيــن بنظــام ســداد حتــى 

نهايــة عــام 2019م 211 مفوتــًرا مــن مختلــف القطاعــات 

مثــل الكهربــاء، والميــاه، واالتصــاالت، وشــركات الطيــران، 

والتأميــن، وبطاقــات االئتمــان وغيرها. وبلــغ عدد المفوترين 

المرتبطــة  المصــارف  عــدد  وبلــغ  186 مفوتــًرا.  الُمفعليــن 

مــع النظــام 17 مصرًفــا، مــع وجــود مصرفيــن جديديــن فــي 

النظــام. وبلــغ إجمالــي عــدد  للربــط مــع  المرحلــة األخيــرة 

العمليــات المنفــذة فــي عــام 2019م نحــو 263.5 مليــون 

ريــال،  مليــار   421.8 نحــو  بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  عمليــة 

نحــو  بلغــت  بنحــو 235.6 مليــون عمليــة وبقيمــة  مقارنــة 

356.5 مليــار ريــال فــي العــام الســابق )رســم بيانــي 14-5(.
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نشاط سوق المشتقات المالية
ارتفعــت عمليــات المشــتقات الماليــة فــي المملكــة فــي 

عــام 2019م بنحــو 27 مليــار ريــال أي بنســبة 2.4 فــي المئــة 

والتــي  الســابق  بالعــام  مقارنــة  ريــال،  مليــار   1,133 لتبلــغ 

بلغــت نحــو 1,106 مليــار ريــال.

الجدارة االئتمانية في القطاع المصرفي
ما زالت الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( 

لتوفير  الرامية  جهودها  في  مستمرة  2019م  عام  خال 

خال  من  وذلك  العاقة،  ذات  الجهات  لجميع  خدماتها 

بخدمات  يتعلق  فيما  تحديًدا  ومنتجاتها،  خدماتها  تطوير 

األفراد )نظام سمتي(، وخدمات الشركات )نظام سمات(، 

الصغيرة  الشركات  تقييم  ومشروع  شيكي،  ومشروع 

والمتوسطة، وذلك من أجل توفير المعلومات االئتمانية 

تحسين  في  تساهم  التي  الازمة  والدقيقة  الصحيحة 

المالية  الماءة  وتقييم  المخاطر  تحليل  على  القدرة 

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

)مليار ريال(

الفترة
المجموعأخرى*مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العماء

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

20151,9843,3495,33359.243,45043,5102348,865

20162,0673,3965,46361.434,16134,2223139,717

20172,1803,8396,01980.156,04856,1284262,189

20182,6403,9946,634105.843,22643,3321849,984

20192,9244,9537,877139.840,15740,2973748,211

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

 

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

        )ألف عملية(

الفترة
المجموعأخرىمدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العماء

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

201570,6398,02378,663724645372,33581,534

201676,0849,15685,240794685473,49789,285

201789,80610,299100,1051375146512,714103,470

2018122,23610,676132,9121225136352,218135,766

2019143,23013,191156,4211566277841,779158,983

رسم بياني رقم 5-14: عــدد ومبالغ الفواتير المسددة رسم بياني رقم  5-13: عـمـلـيـات نـظــام ســريــع 
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قدًما  سمة  ومضت  المالية.  المخاطر  وتجنب  للمقترض، 

في تحقيق األهداف التي أسست من أجلها بصفتها جهة 

معلوماتية ائتمانية مستقلة إلكمال منظومة التمويل في 

المعلومات  قطاع  وتطوير  السعودية،  العربية  المملكة 

سوق  في  للتوسع  تمهيًدا  المختلفة  وخدماته  االئتمانية 

ورؤية  االقتصادية  للمعطيات  تبًعا  المملكة  االئتمان في 

المملكة 2030م.

جميع  إيجاد  في  2019م  عام  خال  سمة  واستمرت 

خدماته؛  مستوى  وتحسين  سمات  نظام  لتطوير  السبل 

االئتماني  التقرير  على  تحسينات  بعمل  قامت  حيث 

التوّسع في نطاق  التي تضّمنت  للشركات والمؤسسات، 

مؤسسة  معايير  مع  تماشًيا   )Collaterals( الضمانات 

على  االئتمانية  المعلومات  عرض  تضمين  وتم  النقد 

التسهيات  مبدأ  وإتاحة  اإلجمالية،  التسهيات  مستوى 

تجمع  حسابية  مّظلة  لوضع   )Shared limit( المشتركة 

احتماالت استخدام التسهيل بحسب اتفاق جهة التمويل 

الحساب  ربط  ألعضائها  سمة  أتاحت  كذلك  والمقترض. 

الممولين  أو عدة مشاريع معّينة، بحيث تساعد  بمشروع 

في دراسة وضع الشركات وجدارتها االئتمانية، وتقييمها 

أيًضا  وتّم  التمويل.  على  لحصولها  الصحيح  القرار  واتخاذ 

المعلومات االئتمانية  إدخال تحسينات على طريقة عرض 

لتقليص  الجودة  معايير  بزيادة  االئتماني  التقرير  في 

احتماالت وقوع الخطأ.

قطاع  ليخدم  سمات  نظام  تطوير  في  سمة  توّسعت 

األعمال على مستوى الخليج، بالبدء بتنفيذ مشروع الربط 

الخليجي للمعلومات االئتمانية، وقد أتمت سمة في عام 

برنامج  خال  من  للربط  التقنية  المتطلبات  جميع  2019م 

ر( تمهيًدا لانطاقة  التعامات اإللكترونية الحكومية )يسِّ

الفعلية في عام 2020م.

واستمرت سمة في عام 2019م بتوفير تقارير مقارنة األداء 

االئتمانية التي تسهم في تمكين المؤسسات المالية من 

تطوير  برنامج  أهداف  وتحقيق  الخاص  القطاع  نمو  دعم 

القطاع المالي وفق رؤية 2030م، حيث تراعي هذه التقارير 

وأهمها  التمويل،  جهات  تواجه  التي  الحقيقية  التحّديات 

وإدارة  التسويق  المقّرة، وخطط  االئتمانية  اإلستراتيجيات 

المانحة  الجهات  التقارير  هذه  وتمّكن  االئتمانية.  المخاطر 

لائتمان من التعّرف على أدائها االئتماني مقارنة بنظرائها 

في السوق وفي نفس القطاع.

ومن ناحية التطور التقني، فما زالت سمة تعمل على تطوير 

آليات الربط اإللكتروني، ومنها تحسين آلية الربط اإللكتروني 

مع وزارة العدل وتطويرها، التي من خالها تتمكن الوزارة 

تسويات  إلتمام  الكافية  المعلومات  على  الحصول  من 

قضايا محاكم التنفيذ. إضافًة إلى ذلك، دشنت سمة في 

عام 2019م التسجيل في خدمات سمة عبر خدمة النفاذ 

الحصول  تسبق  التي  لإلجراءات  تبسيًطا  الموّحد  الوطني 

على التقرير لتسهيل وصول المستهلكين األفراد لتقاريرهم 

االئتمانية وجميع الخدمات والمنتجات األخرى.

عام  خال  سمة  ساهمت  والتثقيف،  التوعية  مجال  وفي 

المجتمع  لدى شرائح  االئتمانية  الثقافة  نشر  2019م في 

لتوعية  اإلجرائي  الدليل  بنشر  استمرت  حيث  كافة، 

المستهلك الذي أقّرته مؤسسة النقد خال عام 2018م، 

الموقع  في  ونشره  وتوزيعها  النسخ  طباعة  خال  من 

اإللكتروني الرسمي، والذي يهدف إلى توعية المستهلك 

المعلومات  نظام  له  كفلها  التي  االئتمانية  بحقوقه 

االئتمانية والئحته التنفيذية. 

تطورات تطبيق معيار بازل 3 في المملكة 
العربية السعودية

اســتمرت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي توجيــه 

بــازل  لجنــة  معاييــر  بتطبيــق  بااللتــزام  والمصــارف  البنــوك 

للرقابــة المصرفيــة، ومــن ضمــن ذلــك وضــع إجــراءات التقييــم 

 Internal liquidity adequacy( الداخلية لكفاية الســيولة

assessment( التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي ينايــر 2018م، 

ــازل 3 التــي تؤكــد علــى ضــرورة  ــة تعليمــات ب وذلــك لمواكب

قيــاس مخاطــر الســيولة ومراقبتهــا. ونظــًرا لقيــام المصــارف 

بتطبيــق هــذه المعاييــر بشــكل اســتباقي منــذ بدايــة عــام 

أي  وتحديــد  ذلــك  بمتابعــة  المؤسســة  تقــوم  2016م، 

بــأي  وااللتــزام  معالجتهــا  لتتــم  التطبيــق  فــي  فجــوات 

تحديثــات تطــرأ عليهــا. وفيمــا يتعلــق بمعاييــر بــازل 3، أصدرت 
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اللجنــة مؤخــًرا تعديــات علــى معاييــر رأس المــال المتعلقــة 

بمخاطــر االئتمــان والســوق والمخاطــر التشــغيلية، باإلضافــة 

الــى إطــار الرافعــة الماليــة بهــدف تحســين اإلطــار الرقابــي 

ووضــع أســاس لمرونــة القطــاع البنكــي. وتعمــل المؤسســة 

علــى دراســة التعديــات الصــادرة عــن اللجنــة لغــرض تحديــث 

التعليمــات ذات العاقــة بمــا يعــزز متانــة القطــاع البنكــي 

فــي المملكــة. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المؤسســة بتحديــث 

عــدد مــن التعليمــات بهــدف المواءمــة مــع المعاييــر الصادرة 

عــن اللجنــة، وقواعــد التعرضــات الكبيــرة التــي تضــع حــدوًدا 

لتعرضــات البنــوك لغــرض إدارة مخاطــر التركــز وتعزيــز الرقابــة 

على تلك التعرضات. أيًضا، قامت المؤسســة بإصدار قواعد 

تعرضــات  تنظيــم  إلــى  الهادفــة  العاقــة  ذات  األطــراف 

مــن  معهــا  عاقــة  تربطهــا  التــي  األطــراف  تجــاه  البنــوك 

ــا الســتقرار االقتصــاد  ــح. ودعًم أجــل تفــادي تضــارب المصال

البنــوك،  لــدى  المتعثــرة  للشــركات  وتشــجيًعا  الســعودي 

أصــدرت المؤسســة عــدًدا مــن التعليمــات التــي تتماشــى 

ــازل وأفضــل الممارســات  ــة ب ــر الصــادرة عــن لجن مــع المعايي

والمعاييــر الدوليــة، ومنهــا تعليمــات إدارة القــروض محتملــة 

إلدارة  ومعاييــر  إجــراءات  وضــع  إلــى  تهــدف  التــي  التعثــر 

القــروض محتملــة التعثــر المقدمــة مــن البنــوك للمنشــآت 

االعتباريــة، والتــي تتضمــن تنظيــم إجــراءات إعــادة الهيكلــة 

ممــا يســهم فــي دعــم عمــاء البنــوك مــن شــركات كبيــرة 

أصــدرت  كذلــك  الصغــر.  ومتناهيــة  وصغيــرة  ومتوســطة 

المؤسســة قواعــد اإلفصــاح عــن أســعار المنتجــات التمويلية 

واالدخاريــة التــي توضــح الحــد األدنــى مــن المعلومــات التــي 

يجــب علــى البنــوك وشــركات التمويــل اإلفصــاح عنهــا فــي 

قنــوات التســويق الخاصــة بهــا؛ وذلــك ســعًيا مــن المؤسســة 

لرفــع مســتوى اإلفصــاح، وتعزيــز الشــفافية فــي القطــاع 

اختيــار  فــي  المســتهلك  تســاعد  أدوات  وتوفيــر  المالــي، 

ــه. ــم احتياجات ــي تائ المنتجــات الت





ــن  التأميـــــ
والتمويل
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التأمين والتمويل

قطاع التأمين
تعمــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى كل مــا 

وتحقيــق  وازدهــاره،  التأميــن  قطــاع  نمــو  فــي  يســهم 

نشــر  خــال  مــن  وذلــك   ،2030 المملكــة  رؤيــة  أهــداف 

الوعــي والثقافــة التأمينيــة فيمــا يتعلــق بأهميــة التأميــن 

إضافــًة  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  النواحــي  شــتى  فــي 

إلــى تحديــث األنظمــة واللوائــح والتعليمــات وتطويرهــا 

بشــكل مســتمر بمــا يتناســب مــع تغيــرات القطــاع بشــكل 

الســياق،  هــذا  وفــي  عــام.  بشــكل  واالقتصــاد  خــاص 

لفــروع  والرقابــة  للترخيــص  المؤسســة قواعــًدا  أصــدرت 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن األجنبيــة فــي المملكــة، 

باإلضافــة إلــى تبنيهــا للعديــد مــن المبــادرات التــي مــن 

ــادة رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات التأمينيــة،  شــأنها زي

ومنهــا علــى ســبيل المثــال: خصــم عــدم وجــود مطالبــات، 

ــزام الشــركات  وحــث الشــركات علــى التحــّول الرقمــي، وإل

بإنشــاء إدارة مســتقلة تختــص بالعنايــة بالعمــاء. كذلــك 

والتســعير  االكتتــاب  آليــة  بمراقبــة  المؤسســة  تقــوم 

فنيــة  أســس  علــى  مبنيــة  لتكــون  للمركبــات؛  خصوًصــا 

عادلــة. وتبنــت المؤسســة العديــد مــن المبــادرات التــي 

مــن شــأنها تطويــر الكــوادر البشــرية الســعودية العاملــة 

فــي القطــاع مــن خــال عقــد الــدورات التدريبيــة، والتدريــب 

علــى رأس العمــل، والحصــول علــى الشــهادات المهنيــة، 

باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي العديــد مــن ورش العمــل 

تحســين  فــي  سيســهم  ممــا  والعالميــة،  اإلقليميــة 

جــودة صناعــة التأميــن، ويزيــد المنافســة اإليجابيــة بيــن 

الشــركات العاملــة، ويعــزز مــن نمــو القطــاع واســتقراره، 

وتفــادي مخاطــره المحتملــة، ويخــدم فــي نهايــة المطــاف 

المســتفيدين مــن خدمــات هــذه الصناعــة فــي المملكــة. 

2019م  عــام  خــال  تطــورات  مــن  تحقــق  مــا  أبــرز  ومــن 

اآلتــي:

أواًل: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاط اإلشرافي 
على قطاع التأمين الصادرة في عام 2019م

للمعيار 	  التحول  لخطة  السليم  التطبيق  خطة  إصدار 

الدولي للتقارير المالية رقم 17، حيث تقوم المؤسسة 

التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  تحول  خطة  بمتابعة 

مراحل  بأربع  مروًرا  المعيار  لهذا  المملكة  العاملة في 

مبدئية. 

شــركات 	  لفــروع  والرقابــة  للترخيــص  قواعــد  إصــدار 

المملكــة. فــي  األجنبيــة  التأميــن  إعــادة  أو  و/  التأميــن 

 إصــدار مشــروع أولــي )مســودة( للقواعــد المنظمــة 	 

ألعمــال وســاطة التأميــن اإللكترونيــة، وذلــك حرًصــا مــن 

المؤسســة علــى مواكبــة أحــدث تطــورات التقنيــة فــي 

قطــاع الخدمــات الماليــة.

علــى 	  اإللزامــي  للتأميــن  الموحــدة  الوثيقــة  تحديــث 

المركبــات، حيــث تــم تحديــد مــدة زمنيــة أقصاهــا ســنة 

لممارســة شــركات التأميــن حــق الرجــوع للمؤمــن لــه 

حــق  وحصــر  دفعــه،  تــم  عمــا  بتعويضهــا  ومطالبتــه 

شــركات التأميــن فــي إدراج اســم المؤمــن لــه فــي إحدى 

شــركات جمــع المعلومــات االئتمانيــة فــي حــال التعثــر 

عــن )ســداد اشــتراك التأميــن( فقــط، دون التعثــر فــي 

دفــع )المطالبــات المســتحقة( بنــاًء علــى حــق الرجــوع.

االكتواريــة 	  لألعمــال  التنظيميــة  الائحــة  تحديــث 

لشــركات التأميــن و/أو إعــادة التأميــن لتطويــر وتنظيــم 

أداء االكتوارييــن، ممــا ســينعكس إيجاًبــا علــى صناعــة 

المملكــة. فــي  التأميــن 

الجمــع 	  مــن  الوســاطة  شــركات  المؤسســة  حظــرت 

ووســاطة  التأميــن  وســاطة  أعمــال  ممارســة  بيــن 

إعــادة التأميــن، لتطويــر بيئــة أعمــال شــركات الوســاطة 

ــز العاقــة المهنيــة فــي عمليــات التواصــل بينهــا  وتعزي

مــن  والحــد  التأميــن  وإعــادة  التأميــن  شــركات  وبيــن 

الممارســات غيــر الصحيحــة فــي العاقــات التعاقديــة 

نســب  رفــع  فــي  إيجاًبــا  ممــا سيســاهم  بينهــا،  فيمــا 

تطويــر  ودعــم  المحليــة،  التأميــن  لشــركات  االحتفــاظ 

قطــاع  فــي  الوطنيــة  البشــرية  والكــوادر  الكفــاءات 

التأميــن. وقــد أعطــت المؤسســة مهلــة زمنيــة قدرهــا 

القــرار. بتطبيــق هــذا  لالتــزام  ســنة واحــدة 
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أطلقــت المؤسســة الحملــة التوعويــة للســامة المروريــة 	 

بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين واإلدارة العامة 

ــة المملكــة 2030 نحــو تحســين  للمــرور، تماشــًيا مــع رؤي

جــودة الحيــاة والوصــول إلــى مجتمــع حيــوي وطــرق آمنــة. 

حثــت المؤسســة شــركات التأميــن الصحــي علــى تقديــم 	 

لألســر  االختيــاري  الصحــي  التأميــن  منتــج  وتطويــر 

عمــل  ورش  بعقــد  المؤسســة  وتقــوم  الســعودية، 

المبــادرة  بهــذه  للتعريــف  الصحــي  التأميــن  لشــركات 

والمقترحــات  الحلــول  وتقديــم  التحديــات  ومعالجــة 

بشــأنها.

أطلقــت األمانــة العامــة للجــان الفصــل فــي المنازعــات 	 

والمخالفــات التأمينيــة مركــز الصلــح باألمانــة، والــذي 

يختــص بالتســوية صلًحــا فــي الدعــاوى المقامــة مــن 

األفــراد ضــد شــركات التأميــن فــي المنازعــات الناشــئة 

ــات لألفــراد، والتــي ال تتجــاوز  عــن عقــود تأميــن المركب

قيمــة المطالبــة بالتعويــض فيهــا خمســين ألــف ريــال، 

المنظمــة  اإلجــراءات  فــي  المحــددة  للضوابــط  وفًقــا 

ــاًرا مــن 1440/08/19هـــ الموافــق  ــك اعتب ــح وذل للصل

2019/04/24م.

بعــد التنســيق مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 	 

ومجلــس الضمــان الصحــي، نظمــت وزارة الحــج والعمرة 

برنامــج التأميــن علــى المعتمريــن مــن خــارج المملكــة 

والــذي هــدف إلــى تقديــم خدمــات صحيــة وخدمــات 

والجهــود  اإلمكانيــات  جميــع  وتســخير  أخــرى  تأميــن 

للمعتمريــن منــذ لحظــة وصولهــم وحتــى مغادرتهــم.

ضمــان 	  تأميــن  منتــج  علــى  المؤسســة  وافقــت 

اإلنشــاءات، الــذي يعتبــر المنتــج األول مــن نوعــه فــي 

المملكــة. وهــذا يســاهم فــي توفــر التنــوع والتوســع 

التأميــن. قطــاع  منتجــات  فــي 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد اللوائــح والقواعــد المرتبطــة 

2019م واحــًدا  بلــغ فــي نهايــة عــام  التأميــن قــد  بقطــاع 

وعشــرين قاعــدًة والئحــة منشــورة علــى الموقــع اإللكتروني 

للمؤسســة.

ثانًيا: 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 

بمــا فــي ذلــك التدريــب وتوطيــن الوظائــف. كذلــك تنــص 

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 علــى أنــه يجــب علــى 

شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة تزويــد المؤسســة، 

قبــل خمســة وأربعيــن يوًمــا 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 

ــة لنظــام  المــادة التاســعة والســبعين مــن الائحــة التنفيذي

مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي فإنــه يجــب أال تقــل نســبة 

المهــن  وأصحــاب  الشــركة  لــدى  الســعوديين  الموظفيــن 

الحــرة عــن ثاثيــن فــي المئــة فــي نهايــة الســنة األولــى، علــى 

أن تــزداد هــذه النســبة ســنوًيا حســب خطــة العمــل المقدمــة 

إلــى المؤسســة. 

وفي هذا السياق، بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التأمين 

 11,213 نحو  2019م  عام  بنهاية  المملكة  في  العاملة 

موظًفا وموظفة، مقارنة بنحو 11,726 موظًفا وموظفة 

ما  السعوديون  الموظفون  وشكل  2018م،  عام  بنهاية 

شركات  في  العاملين  إجمالي  من  المئة  في   74 نسبته 

التأمين مقارنة بنسبة 72 في المئة عام 2018م. 

ثالًثا: التدريب
فــي إطــار جهــود المؤسســة فــي تنظيــم قطــاع التأميــن 

بالمهنيــة  االلتــزام  علــى  وموظفيهــا  الشــركات  وحــث 

التأميــن علــى أســس علميــة ومنهجيــة  وممارســة نشــاط 

رصينــة وفــق األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن 

المؤسســة، أعــدت المؤسســة اختبــار الشــهادة العامــة فــي 

أساســيات التأميــن )IFCE( ليصبــح متطلًبــا إلزامًيــا 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 

هــذا القطــاع. ومــن أبــرز مــا تــم انجــازه فــي هــذا الصــدد خــال 
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عــام 2019م مــا يلــي:

إقامــة العديــد مــن ورش العمــل التطويريــة التــي تتعلــق 	 

بأعمــال اإلطــار اإلشــرافي المبنــي علــى تقييــم المخاطــر 

.)IFRS 17( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة

دبلوم 	  برنامج  من  الثانية  النسخة  المؤسسة  أطلقت 

البريطاني  المعهد  من  والمعتمد  المتقدم  التأمين 

للتأمين للحصول على الشهادة المهنية  )ACII( لعدد 

15 مشارك ومشاركة من الكوادر الوطنية العاملة في 

القطاع، وذلك بدعم وإشراف كامل من المؤسسة.

رابًعا: سوق التأمين في المملكة خالل عام 2019م
 أ( أداء السوق بشكل عام 

عــام 	  خــال  المملكــة  فــي  التأميــن  ســوق  شــهدت 

المكتتــب  األقســاط  إجمالــي  فــي  ارتفاًعــا  2019م 

ــى حوالــي 37.9  ــة ليصــل إل بهــا بنســبة 8.2 فــي المئ

مليــار ريــال مقارنــة بانخفــاض نســبته 4.1 فــي المئــة 

.)1-6 2018م )جــدول  خــال عــام 

ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن الصحــي المكتتــب بهــا، 	 

أقســاط  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   59.3 يمثــل  الــذي 

التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 13 فــي المئــة ليبلــغ نحــو  

جدول رقم 6-1: مؤشرات التأمين

نوع التأمين

201720182019

 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 من 
الحوادث 

والمسؤولية 
واألنواع 
األخرى 

1,054.22.9506.348.01,001.32.9470.447.01,121.43.0486.643.4

التأمين على 
المركبات 

11,136.430.510,388.293.39,423.326.98,860.494.08,603.622.78,117.194.3

التأمين على 
الممتلكات / 

الحريق 
1,708.54.7322.418.91,697.94.8314.018.51,844.64.9314.617.1

التأمين 
البحري 

621.81.7172.427.7544.61.6155.428.5653.61.7181.227.7

134.90.45.74.2148.00.45.33.6158.50.44.02.5تأمين الطيران

739.02.017.22.3511.51.53.50.7700.41.812.81.8تأمين الطاقة 

تأمين 
هندسي 

932.42.6168.618.1701.72.0120.217.11,198.43.2144.212.0

إجمالي 
التأمين العام 

16,327.444.711,580.970.914,028.440.19,929.270.814,280.737.79,260.664.8

إجمالي 
التأمين 
الصحي 

19,035.552.118,411.696.719,883.456.819,319.497.222,474.959.321,622.096.2

إجمالي تأمين 
الحماية 
واالدخار

1,140.33.1846.2--1,102.73.1794.8--1,134.93.0797.2--

36,503.2100.030,838.784.535,014.5100.030,043.485.837,890.5100.031,679.783.6اإلجمالي 

)--( ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخار حيث يجب االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنه العقد في الشركات السعودية، ولذلك  ال يمكن مقارنة نسبة االحتفاظ 

لهذا النوع من التأمين مع األنواع األخرى.
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ــة بارتفــاٍع  ــة عــام 2019م، مقارن ــال بنهاي ــار ري 22.5 ملي

ــة فــي عــام 2018م.  نســبته 4.5 فــي المئ

ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن العــام المكتتــب بهــا، 	 

أقســاط  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   37.7 يمثــل  الــذي 

التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 1.8 فــي المئــة ليبلــغ 

حوالــي 14.3 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2019م، مقارنــة 

بانخفــاٍض نســبته 14.1 فــي المئــة فــي عــام 2018م. 

المركبــات،  علــى  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  وســجل 

الــذي يمثــل نحــو 60.2 فــي المئــة مــن إجمالــي أقســاط 

التأميــن العــام المكتتــب بهــا، انخفاًضــا نســبته 8.7 فــي 

المئــة ليبلــغ 8.6 مليــار ريــال بنهاية عــام 2019م، مقارنة 

بانخفــاٍض نســبته 15.4 فــي المئــة بنهايــة عــام 2018م. 

واالدخــار 	  الحمايــة  تأميــن  أقســاط  إجمالــي  ارتفــع 

المكتتــب بهــا والــذي يمثــل 3 فــي المئــة مــن إجمالــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 2.9 فــي المئــة 

2019م،  عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار   1.1 حوالــي  ليبلــغ 

عــام  فــي  المئــة  فــي   3.3 نســبته  بانخفــاض  مقارنــة 

2018م.

 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 

نســبته 68.3 فــي المئــة و25.6 فــي المئــة علــى التوالــي 

عــام  فــي  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط  صافــي  مــن 

ــن الصحــي نمــًوا مــن حيــث  ــي التأمي 2019م. وســجل إجمال

المكتتــب بهــا بنســبة 11.9 فــي  التأميــن  صافــي أقســاط 

المئــة، بينمــا ســجل التأميــن علــى المركبــات انخفاًضــا بنســبة 

8.4 فــي المئــة مــن صافــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا. 

وســجل تأميــن الطيــران انخفاًضــا بنســبة 23.7 فــي المئــة 

مــن صافــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا، فــي حين ســجلت 

أنــواع التأميــن األخــرى ارتفاًعــا ســنوًيا مقارنــة بمســتويات 

صافــي أقســاط التأميــن بنهايــة عــام 2018م، حيــث ســجل 

تأميــن الطاقــة أعلــى نســبة ارتفــاع بنحــو 265.9 فــي المئــة، 

وســجل التأميــن الهندســي ارتفاًعــا بنســبة 20 فــي المئــة، 

ــا مــن حيــث صافــي  ــن البحــري ارتفاًع ــي التأمي وســجل إجمال

المئــة  فــي   16.6 بنســبة  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط 

.)1-6 )جــدول 

 ج( نسبة االحتفاظ
تعــد نســبة االحتفــاظ مقياًســا للمخاطــر فــي أقســاط التأمين 

المكتتــب بهــا التــي تحتفــظ بهــا شــركة التأميــن، حيــث أن 

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 ســوق التأميــن فــي المملكــة 83.6 فــي المئــة 

فــي عــام 2019م، مقارنــة بنســبة 85.8 فــي المئــة فــي عــام 

2018م. وتتأثــر هــذه النســبة إلــى حــد كبيــر بنســبة االحتفــاظ 

العاليــة للتأميــن علــى المركبــات والتأميــن الصحــي التــي تقدر 

بنحــو 94.3 فــي المئــة و96.2 فــي المئــة علــى التوالــي. مــن 

جانــب آخــر، ســجل تأميــن الطاقــة أقــل نســبة احتفــاظ تقــدر 

ــة فــي عــام 2019م )جــدول 1-6(. بنحــو 1.8 فــي المئ

جدول رقم 6-2: نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

)نسبة مئوية(

نوع النشاط

نسبة التغير201720182019

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

3.1-0.640.890.480.730.480.700.45إجمالي التأمين العام 

0.741.040.681.030.761.1111.547.6إجمالي التأمين الصحي 

2.0-0.040.060.040.060.040.061.56إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1.421.991.191.821.271.876.783.0اإلجمالي
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 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 

المئــة مقارنــة مــع 1.19 فــي  2019م حوالــي 1.27 فــي 

المئــة فــي عــام 2018م، علًمــا أن نســبة إجمالــي أقســاط 

التأميــن المكتتــب بهــا إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع 

2019م  عــام  فــي  المئــة  فــي  بلغــت 1.87  النفطــي  غيــر 

)جــدول  2018م  عــام  فــي  المئــة  فــي  مــع 1.82  مقارنــة 

.)2-6

وتعــرف كثافــة ســوق التأميــن بمعــدل إنفــاق الفــرد علــى 

نســبة  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط  )إجمالــي  التأميــن 

إلــى عــدد الســكان(. وقــد ارتفعــت كثافــة ســوق التأميــن 

ــكل فــرد فــي عــام  ــال ل فــي المملكــة مــن نحــو 1,047.9 ري

2018م إلــى نحــو 1,107.3 ريــال لــكل فــرد فــي عــام 2019م 

بارتفــاع نســبته 5.7 فــي المئــة )جــدول 3-6(.

 ه( العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء التأمين 
التأميــن  شــركات  دفعتهــا  التــي  العمــوالت  إجمالــي  بلــغ 

للوســطاء ووكاء التأميــن نحــو 1.76 مليــار ريــال فــي عــام 

2019م، مقارنــة بنحــو 1.4 مليــار ريــال فــي عــام 2018م. 

وشــكلت العمــوالت الخاصــة بالتأميــن علــى المركبــات نحــو 

29.5 فــي المئــة مــن إجمالــي العمــوالت المدفوعــة فــي 

المئــة فــي عــام  2019م، مقارنــة بنســبة 35.8 فــي  عــام 

بالتأميــن  الخاصــة  العمــوالت  شــكلت  حيــن  فــي  2018م، 

العمــوالت  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   43.6 نحــو  الصحــي 

فــي  بنســبة 43.9  2019م، مقارنــة  عــام  فــي  المدفوعــة 

.)4-6 2018م )جــدول  المئــة فــي عــام 

 و( إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع 
النشاط 

ارتفــع إجمالــي المطالبــات المدفوعــة خــال عــام 2019م 

ريــال  مليــار   28.4 حوالــي  ليبلــغ  المئــة  فــي   4.5 بنســبة 

جدول رقم 6-3: كثافة سوق التأمين

)بالريال للفرد(

التغير  %20152016201720182019نوع النشاط

0.6-536.0540.3501.6419.8417.3إجمالي التأمين العام 

616.4586.1584.8595.1656.810.4إجمالي التأمين الصحي 

33.733.135.033.033.20.5إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1,186.11,159.41,121.41,047.91,107.35.7اإلجمالي

جدول رقم 6-4: العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط     

نوع النشاط
التغير 201720182019%

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

  2018-2019م

التأمين من الحوادث والمسؤولية 
واألنواع األخرى 

85.04.5486.36.15119.56.7738.44

780.841.68502.635.83521.129.553.69التأمين على المركبات 

117.46.27103.67.39169.49.6163.54التأمين على الممتلكات / الحريق 

43.22.3135.92.5658.13.2961.58التأمين البحري 

1.10.061.30.092.00.1150.24تأمين الطيران

1.10.061.20.085.50.31378.39تأمين الطاقة 

51.52.7536.62.6165.53.7278.95تأمين هندسي 

1,080.057.65767.654.72941.153.3722.62إجمالي التأمين العام 

762.840.72615.843.90769.743.6424.99إجمالي التأمين الصحي 

30.51.6319.41.3852.72.99171.83إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1,873.3100.001,402.8100.001,763.5100.0025.72اإلجمالي 
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2018م.  عــام  فــي  ريــال  مليــار   27.2 بحوالــي  مقارنــة 

التأميــن  ومطالبــات  الصحــي  التأميــن  مطالبــات  وشــكلت 

علــى المركبــات نحــو 65.2 فــي المئــة و22.9 فــي المئــة 

علــى التوالــي مــن إجمالــي المطالبــات المدفوعــة فــي عــام 

النصيــب  المرتفعتــان  النســبتان  هاتــان  وتعكــس  2019م. 

المئــوي األعلــى لنشــاطي التأميــن الصحــي والتأميــن علــى 

المركبــات مــن إجمالــي أقســاط التأمين في الســوق. وســجل 

نشــاط تأميــن الطاقــة فــي عــام 2019م أعلــى معــدل نمــو 

فــي إجمالــي المطالبــات المدفوعــة بارتفــاٍع نســبته 193.9 

فــي المئــة، متبوًعــا بنشــاط التأميــن البحــري بنمــٍو نســبته 

98.7 فــي المئــة، فــي حيــن ســجل نشــاط التأميــن الهندســي 

أعلــى معــدل انخفــاض فــي إجمالــي المطالبــات المدفوعــة 

بنحــو 37.7 فــي المئــة )جــدول 5-6(.

خامًسا: وضع شركات التأمين في المملكة 
الوزراء عليها  التي وافق مجلس  التأمين  بلغ عدد شركات 

لمزاولة  شركة   34 مجموعه  ما  2019م  عام  نهاية  حتى 

نشاط التأمين وإعادة التأمين، وبلغ عدد الشركات الممارسة 

للنشاط حالًيا 33 شركة تأمين وإعادة تأمين )جدول 6-6(. 

عام  في  اندماجات  السعودي  التأمين  قطاع  وشهد 

أوضاع  تقوية  في  المؤسسة  برغبة  مدعوًما  2019م، 

المنافسة في  وزيادة قدرتها على  القطاع،  الشركات في 

الخارج. وقد  إلى  التأمينية  األموال  لخروج  وتافًيا  السوق 

تلقت المؤسسة طلبات لاندماج من شركات تأمين محلية 

عن  القطاع  في  شركتان  أعلنت  وقد  القطاع.  في  عاملة 

تلقيهما خطاب عدم ممانعة من المؤسسة على االندماج 

بينهما، باإلضافة إلى قيام شركات أخرى في القطاع على 

جدوى  لتقييم  ملزمة  غير  ثنائية  تفاهم  مذكرات  توقيع 

االندماج الثنائي فيما بينها.

سادًسا: مجلس الضمان الصحي التعاوني 
لهم  المؤمن  من  الصحية  بالتغطية  المشمولين  عدد  بلغ 

2019م منهم نحو  نهاية عام  11.1 مليون مؤمن له في 

المؤسسات  أو  الشركات  عدد  وبلغ  وافد،  مليون   7.6

نهاية  حتى  منسوبيها  على  الصحي  بالتأمين  قامت  التي 

وفيما  ومؤسسة.  شركة  ألف   499.5 نحو  2019م  عام 

يتعلق بشركات التأمين المؤهلة لممارسة التأمين الصحي 

فقد  المؤهلة  الصحي  التأمين  مطالبات  إدارة  وشركات 

عام  وبنهاية  التوالي.  على  شركات  و7  شركة   26 بلغت 

المعتمدين  الصحية  الخدمات  مقدمي  عدد  بلغ  2019م، 

مقدم   4,829 المملكة  في  الصحية  الخدمات  لتقديم 

خدمة موزعين حسب نوع المنشأة والمنطقة اإلدارية كما 

هو موضح في )جدول 7-6(.

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

نوع النشاط

التغير 201720182019%

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

  2018-2019م

التأمين من الحوادث والمسؤولية 
واألنواع األخرى 

310.81.17263.30.97265.20.930.71

6.10-8,314.131.316,929.825.446,507.022.87التأمين على المركبات 

961.13.62624.42.29699.12.4611.96التأمين على الممتلكات / الحريق 

207.70.78223.70.82444.31.5698.65التأمين البحري 

31.54-18.10.07123.80.4584.80.30تأمين الطيران

18.60.07356.81.311,048.53.69193.89تأمين الطاقة 

37.70-748.02.82456.81.68284.61.00تأمين هندسي 

10,578.340.728,978.632.969,333.543.643.95إجمالي التأمين العام 

15,479.258.2917,628.964.7218,540.965.165.17إجمالي التأمين الصحي 

8.02-498.51.88629.32.31578.82.03إجمالي تأمين الحماية واالدخار

26,556.0100.0027,236.8100.0028,453.2100.004.47اإلجمالي 
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جدول 6-6: الشركات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نهاية عام 2019م 

رأس المالاسم الشركة
تاريخ الحصول على التصريح)مليون ريال(

2004/12/02م1,250الشركة التعاونية للتأمين

2007/09/11م500شركة ماذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

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

2007/09/11م250شركة سامة للتأمين التعاوني 

2007/09/11م340شركة ساب للتكافل 

2007/09/11م300شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

2007/09/11م167شركة األهلي للتكافل 

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

2007/09/11م150شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

2008/03/08م200شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

2008/03/08م200الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

2008/03/31م400شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني

2008/03/31م400شركة الصقر للتأمين التعاوني

2008/06/10م100الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

2008/06/18م265شركة التأمين العربية التعاونية

2008/07/02م528الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(

2008/07/21م810الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني

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

2008/12/30م400الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

2009/03/20م123الشركة االهلية للتأمين التعاوني

2009/05/10م200شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج

2009/11/17م400شركة الراجحي للتأمين التعاوني

2009/12/08م200شركة تشب العربية للتأمين التعاوني

2009/12/13م400شركة العالمية للتأمين التعاوني

2010/01/26م500شركة أكسا للتأمين التعاوني

 2010/06/03م200الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

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

2010/05/29م300شركة بروج للتأمين التعاوني

2010/06/16م200الشركة الوطنية للتأمين

2010/07/06م240شركة أمانة للتأمين التعاوني

2011/03/20م250شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

2012/08/07م300شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

2012/09/30م300شركة اإلنماء طوكيو مارين

2013/12/18م350شركة الجزيرة تكافل تعاوني
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جدول رقم 6-7: مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2019م  
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721240511123649357000150131001,523الرياض

مكة 
المكرمة

7162671292536149010051021001,053

المدينة 
المنورة 

2235200001355900100000100273

121410010593400000000000148القصيم

5762010110152915401000000100961الشرقية

2545700201483900000000000275عسير

110240000762100000000000132تبوك

801900005150000000000083حائل

الحدود 
الشمالية

801200004120000000000063

130300020631600000000000124جازان

9023000032120000000000076نجران

512100002050000000000052الباحة

601200004530000000000066الجوف

319331,164243662,3848560211101154004,829المجموع

المصدر: مجلس الضمان الصحي التعاوني.          

 

المعتمديــن  الصحيــة  الرعايــة  وبمقارنــة مقدمــي خدمــات 

بيــن  األولــى  المرتبــة  الصيدليــات  تحتــل  2019م،  لعــام 

المنشــآت المقدمــة لخدمــات الرعايــة الصحيــة المعتمــدة 

المئــة مــن إجمالــي  فــي المملكــة بمــا نســبته 49.4 فــي 

الثانيــة  المنشــآت، تلتهــا المجمعــات الطبيــة فــي المرتبــة 

الطبيــة  النظــارات  محــات  ثــم  المئــة،  فــي   24.1 بنســبة 

بنســبة 17.7 فــي المئــة، ثــم المستشــفيات بنســبة 6.6 فــي 

المئــة. أمــا بالنســبة للتوزيــع حســب المناطــق اإلداريــة فــي 

المملكــة، جــاءت منطقــة الريــاض فــي المرتبــة األولــى مــن 

حيــث عــدد مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة حيــث يتمركــز 

المنشــآت،  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   31.5 حوالــي  فيهــا 

ــة، ثــم  تليهــا منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 21.8 فــي المئ

المنطقــة الشــرقية بنســبة 19.9 فــي المئــة، وأخيــًرا منطقــة 

الباحــة بنســبة 1.1 فــي المئــة.
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قطاع التمويل
مســؤولية  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  تتولــى 

اإلشــراف والرقابــة علــى قطــاع التمويــل فــي المملكــة، 

ســامة  علــى  للمحافظــة  الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 

العامليــن  حقــوق  وحمايــة  واســتقراره  القطــاع  هــذا 

التنظيميــة  األطــر  وتطويــر  معــه،  والمتعامليــن  فيــه 

القطــاع،  لهــذا  المالــي  االســتقرار  لتعزيــز  واإلشــرافية 

المصلحــة  أصحــاب  لكافــة  التعامــات  عدالــة  وضمــان 

المســتدام.  االقتصــادي  النمــو  وتعزيــز 

وتتولــى المؤسســة مســؤولية إصــدار التراخيــص المتعلقة 

بممارســة أنشــطة التمويــل، وذلــك وفــق أنظمــة التمويــل 

ولوائحــه. ومــن أبــرز مــا تحقــق بخصــوص تطويــر بنيــة قطاع 

التمويــل والنشــاط اإلشــرافي والرقابــي وحمايــة حقــوق 

المتعامليــن مــا يأتــي:

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

غيــر المصرفــي خــال عــام 2019م:

اإلشــراف 	  مشــروع  علــى  حالًيــا  المؤسســة  تعمــل 

 )Risk-Based Supervision( المبنــي علــى المخاطــر

لشــركات التمويــل الهــادف إلــى توجيــه المــوارد إلــى 

األعلــى. المخاطــر  ذات  النشــاطات 

قامــت المؤسســة بإصــدار بعــض السياســات التنظيميــة 	 

قواعــد  صــدور  ومنهــا:  التمويــل،  شــركات  لقطــاع 

المصغــر،  االســتهاكي  التمويــل  شــركات  تنظيــم 

متناهــي  التمويــل  نشــاط  ممارســة  قواعــد  وتحديــث 

الصغــر، وإلغــاء إلزاميــة الطــرح العــام لشــركات التمويــل، 

ــة لنظــام  ــل بعــض المــواد فــي الائحــة التنفيذي وتعدي

مراقبــة شــركات التمويــل، وقواعــد التصــرف فــي أصــول 

التمويــل أو الحقــوق الناشــئة عنهــا، وإصــدار ضوابــط 

اســترداد المؤجــر لألصــول المنقولــة فــي عقــود اإليجــار 

التمويلــي، وإصــدار متطلبــات توثيــق وتســجيل الرهــن 

العقــاري.

تعمــل المؤسســة علــى العديــد مــن المبــادرات التــي 	 

تهــدف إلــى تدريــب العامليــن لــدى شــركات التمويــل 

وتعزيــز الوعــي لــدى قطــاع شــركات التمويــل.

وفيمــا يخــص دور المؤسســة اإلشــرافي والرقابــي، فقــد 

2019م،  عــام  خــال  تعميًمــا  وعشــرين  ثاثــة  إصــدار  تــم 

بأعمــال  العاقــة  ذات  الموضوعــات  مــن  عــدًدا  شــملت 

تملــك  ضوابــط  تعميــم  أبرزهــا:  ومــن  التمويــل،  شــركات 

البنــوك وشــركات التمويــل العقــاري للعقــارات الواقعــة فــي 

نطــاق مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وتعميــم 

مراقبــة  لنظــام  التنفيذيــة  الائحــة  مــواد  بعــض  تعديــل 

التمويــل،  بأصــول  التصــرف  وقواعــد  التمويــل  شــركات 

وتعميــم تحديــث قواعــد التمويــل متناهــي الصغــر، وغيرهــا 

مــن التعاميــم التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المتعامليــن 

وتطويــر القطــاع والمحافظــة علــى اســتقراره. وصــدر كذلــك 

مــن  2019م،  عــام  فــي  والقواعــد  الضوابــط  مــن  عــدد 

أبرزهــا: قواعــد إســناد المهــام الخاصــة بشــركات التمويــل، 

المناصــب  فــي  التعييــن  لمتطلبــات  الثانــي  والتحديــث 

إلشــراف  الخاضعــة  الماليــة  المؤسســات  فــي  القياديــة 

المؤسســة، وضوابــط تســوية الهــاك الكلــي لعقــود اإليجــار 

التمويلــي للمركبــات، وضوابــط اســترداد المؤجــر لألصــول 

المنقولــة فــي عقــود اإليجــار التمويلــي. وبذلــك بلــغ عــدد 

اللوائــح والقواعــد المرتبطــة بقطــاع التمويــل حتــى نهايــة 

علــى  منشــورة  والئحــة  قاعــدة  وعشــرين  اثنيــن  2019م 

المؤسســة. موقــع 

ثانًيا: الشركات المرخص لها ممارسة أنشطة 
التمويل في المملكة 

ــة عــام 2019م  ــل المرخصــة بنهاي ــغ عــدد شــركات التموي بل

ــل، حيــث بلــغ عــدد الشــركات  مــا مجموعــه 38 شــركة تموي

المرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل العقــاري ســت شــركات، 

وشــركة واحــدة مرخصــة بممارســة نشــاط إعــادة التمويــل 

العقــاري، وشــركة واحــدة مرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل 

متناهــي الصغــر، وشــركة واحــدة لتســجيل العقــود، فيمــا بلــغ 

عــدد الشــركات المرخصــة بممارســة أنشــطة تمويليــة خــاف 

األنشــطة المذكــورة ســابًقا تســًعا وعشــرين شــركة تمويــل 

ــه خــال عــام 2019م  ــى أن )جــدول 6-8(. وتجــدر اإِلشــارة إل

ُمنحــت الموافقــات األوليــة لثــاث شــركات تمويــل جديــدة. 

الزيــارات  زيــارات، وعــدد   3 الترخيصيــة  الزيــارات  وبلــغ عــدد 

اإلشــرافية لشــركات التمويــل 20 زيــارة إشــرافية و128 زيــارة 

تفتيشــية.
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وبلــغ إجمالــي المحفظــة التمويليــة للقطــاع فــي نهايــة عــام 

بنحــو 47.6  ريــال، مقارنــة  يقــارب 50.2 مليــار  مــا  2019م 

مليــار ريــال بنهايــة العــام الســابق. وشــــكل التمويــل العقـــاري 

نحـو 39.6 فـي المئـة مـن إجمالـي المحفظـة. وبلغ مجموع 

رؤوس األمــوال مــا يزيــد علــى 14 مليــار ريــال )جــدول 8-6(.

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى بلــوغ إجمالــي عــدد 

موظفــي شــركات التمويــل العاملــة فــي المملكــة 5,498 

موظًفــا وموظفــة بنهايــة عــام 2019م، شــّكل الموظفــون 

الســعوديون مــا نســبته 80 فــي المئــة مــن إجمالــي العاملين 

فــي شــركات التمويــل.
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جدول رقم 6-8: شركات التمويل المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل حتى نهاية عام 2019م   

تاريخ الحصول على الترخيصرأس المال )مليون ريال(اسم الشركة

شركات التمويل المرخصة للتمويل العقاري 

2013/12/24م906شركة أماك العالمية1

2013/12/31م359شركة دار التمليك2

2014/02/27م1,000الشركة السعودية لتمويل المساكن3

2014/05/20م575شركة دويتشه الخليج للتمويل4

2014/12/07م250شركة عبد اللطيف جميل لتمويل العقار5

2015/12/14م900شركة بداية لتمويل المنازل6

شركات التمويل المرخصة إلعادة التمويل العقاري

2017/09/25م1,500الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري1

شركات التمويل المرخصة لتمويل النشاطات متناهية الصغر

2017/10/04م100شركة باب رزق جميل1

شركات التمويل المرخصة لتسجيل العقود

2017/09/24م38,393الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي1

 شركات التمويل المرخصة لمزاولة تمويل أنشطة خاف األنشطة المذكورة أعاه

2013/12/31م1,000شركة النايفات للتمويل 1

2014/02/27م550شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي 2

2014/02/27م500شركة اليسر لاجارة والتمويل 3

2014/05/20م500شركة آجل للخدمات التمويلية 4

2014/08/25م250الشركة الوطنية للتمويل5

2014/09/14م225شركة المرابحة المرنة للتمويل 6

2014/11/12م100شركة عون للتمويل7

2014/11/16م150شركة الجاسرية 8

2014/11/16م150شركة متاجر للتمويل9

2014/11/20م100الشركة السعودية للتمويل 10

2014/12/08م100شركة الخليج للتمويل 11

2014/12/08م1,700شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل 12

2014/12/11م100شركة تمويلي العالمية 13

2015/03/16م313شركة األمثل للتمويل 14

2015/03/22م100شركة أصول الحديثة للتمويل 15

2015/05/05م100شركة دار االئتمان للتمويل 16

2015/06/04م100شركة إيجارة للتمويل 17

2015/08/04م400شركة التيسير العربية 18

2015/08/30م500شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري 19

2015/08/31م100شركة توكيات للتمويل 20

2015/11/18م100شركة أمريكان اكسبرس 21

2015/12/03م345شركة الجبر للتمويل 22

2015/12/10م250شركة تمويل األولى 23

2015/12/14م150شركة الرائدة للتمويل 24

2016/02/10م150شركة راية للتمويل 25

2016/03/24م150شركة معالم للتمويل 26

2016/05/10م200شركة التأجير التمويلي 27

2016/11/30م100رافعات الخليج 28

2017/08/06م150الشركة المتحدة للخدمات المالية29



الرقم القياسي العام

ألسعــــــــــــار 
المستهلك
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الرقم القياسي العام 
ألسعار المستهلك

يقــاس التضخــم فــي المملكــة باســتخدام الرقــم القياســي 

العــام ألســعار المســتهلك الــذي تصــدره الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء، حيــث يعــد مــن اإلحصــاءات االقتصاديــة الهامــة 

المعلومــات  ويوفــر  اليوميــة،  األفــراد  بحيــاة  المرتبطــة 

الضروريــة لمعرفــة االتجــاه العــام لتحــركات أســعار الســلع 

والخدمــات فــي مرحلــة بيــع التجزئــة فــي أســواق المملكــة 

العربيــة الســعودية.

قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي مطلــع عــام 2020م 

ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  أســاس  ســنة  بتغييــر 

المســتهلك واعتمــاد ســنة 2018م كســنة أســاس بــداًل 

مــن ســنة 2013م، وذلــك وفًقــا للتوصيــات الدوليــة التــي 

األســاس كل خمــس ســنوات. وقــد  تغييــر ســنة  تقتــرح 

تمــت االســتفادة مــن نتائــج مســح إنفــاق ودخــل األســرة 

لعــام 2018م، حيــث قامــت الهيئــة بالتحديثــات الازمــة 

علــى أوزان ومكونــات ســلة االســتهاك، وتعديــل ســنة 

األســاس اســتناًدا علــى تلــك المســوحات.

ســلة  تصنيــف  علــى  تحديثاتهــا  فــي  الهيئــة  وتعتمــد 

الصــادر   )COICOP( الغــرض  الفــردي حســب  االســتهاك 

التبويــب لألقســام  عــن األمــم المتحــدة، وذلــك بغــرض 

جدول رقم 7-1: معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة    

   )نسب مئوية(

2016201720182019

0.9 4.3 0.2 1.4 معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )2010 = 100(* 

2.1- 2.5 0.8- 2.1 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لجميع السكان )2018 = 100(

3.3 2.2 1.3 0.2 الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة )2010 = 100(*

1.9- 16.1 12.0 17.1- اإلنفاق الحكومي

7.1 2.7 0.3 0.8 عرض النقود )ن3(

* بيانات أولية للناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019م.    
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.  

االســتهاك.  لســلة  المكونــة  والفصــول  والمجموعــات 

الهندســية  الســبير  معادلــة  الهيئــة  تســتخدم  وكذلــك 

المعدلــة بنظــام السلســلة فــي عمليــة احتســاب الرقــم 

علــى  تعتمــد  التــي  المســتهلك،  ألســعار  القياســي 

اســتخدام الوســط الهندســي بالتوزيــع النســبي؛ تماشــًيا 

الشــأن.  هــذا  فــي  الدوليــة  التوصيــات  مــع 

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في 
عام 2019م

انخفض متوســط الرقم القياســي العام ألســعار المســتهلك 

فــي عــام 2019م بنســبة 2.1 فــي المئــة، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 2.5 فــي المئــة فــي عــام 2018م. وفــي المقابــل، 

ــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع  ل معامــل انكمــاش النات ســجَّ

ــع الســلع  ــذي يقيــس متوســط أســعار جمي ــر النفطــي، ال غي

والخدمــات التــي ينتجهــا القطــاع غيــر النفطــي خــال ســنة، 

ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 0.9 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 4.3 فــي المئــة فــي عــام 2018م 

)جــدول 1-7(.

وسـجلت معظم األقسـام الرئيسـة المكونة للرقم القياسي 

العام ألسـعار المسـتهلك في عام 2019م معدالت تضخم 

أقـل مـن متوسـط التغيـر السـنوي للثـاث سـنوات السـابقة 

األغذيـة  قسـم  مـن  كٌل  سـجل  بينمـا  )2016-2018م(. 

والمشـروبات، وقسـم التعليـم، وقسـم المابـس واألحذيـة، 

مـن  أعلـى  تضخـم  معـدالت  والفنـادق  المطاعـم  وقسـم 

متوسـط التغيـر السـنوي للثـاث سـنوات السـابقة )2016-

2018م(. 
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أرقامهــا  فــي  ســنوًيا  انخفاًضــا  أقســام  ســبعة  وشــهدت 

القياســية فــي عــام 2019م وهــي: قســم الســكن والميــاه 

ــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى بنســبة 8.6 فــي  والكهرب

المئــة، وقســم الترفيــه والثقافــة بنســبة 1.7 فــي المئــة، 

فــي   1.4 بنســبة  واألحذيــة  والمابــس  النقــل  وقســمي 

لــكٍل منهمــا، وقســم االتصــاالت بنســبة 1.3 فــي  المئــة 

المئــة، وقســم تأثيــث وتجهيــزات المنــزل بنســبة 0.6 فــي 

المتنوعــة  الشــخصية  والخدمــات  الســلع  وقســم  المئــة، 

الرقــم  ســجل  المقابــل،  وفــي  المئــة.  فــي   0.4 بنســبة 

القياســي العــام ارتفاًعــا فــي قســم المطاعــم والفنــادق 

بنســبة 3.2 فــي المئــة، وقســم التعليــم بنســبة 2.5 فــي 

فــي   2.1 بنســبة  والمشــروبات  األغذيــة  وقســم  المئــة، 

المئــة، وقســم الصحــة  التبــغ بنســبة 1.0  المئــة، وقســم 

  .)2-7 المئــة )جــدول  بنســبة 0.1 فــي 

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 

عــام 2019م، حيــث ســجل قســم الســكن والميــاه والكهربــاء 

والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى أعلــى نســبة تأثيــر وذلــك بنحو 

63.3 فــي المئــة، يليــه قســم األغذيــة والمشــروبات بنســبة 

ــة،  ــة، ثــم قســم النقــل بنســبة 7.3 فــي المئ 12.1 فــي المئ

المئــة،  تــاه قســم المطاعــم والفنــادق بنســبة 5.5 فــي 

ثــم قســم الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة بنســبة 

بتأثيــر  التعليــم واالتصــاالت  ثــم قســمي  المئــة،  فــي   2.6

نســبته 2.2 فــي المئــة لــكل منهمــا، جــاء بعدهمــا قســم 

تأثيــث وتجهيــزات المنــزل بنســبة 1.7 فــي المئــة، ثــم قســم 

تــاه قســم  المئــة،  فــي   1.5 بنســبة  واألحذيــة  المابــس 

الترفيــه والثقافــة بنســبة 1.4 فــي المئــة، وأخيــًرا قســمي 

التبــغ والصحــة بنســبة 0.2 و0.1 فــي المئــة علــى التوالــي 

)جــدول 7-3 ورســم بيانــي 1-7(. 

الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في عام 
2019م

الجملــة  ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  مؤشــر  يقيــس 

والمســتوردة  المحليــة  الســلع  أســعار  فــي  التغيــر  نســبة 

فــي األســواق األوليــة )أســواق الجملــة( مــا بيــن فترتيــن 

مختلفتيــن، حيــث يضــم هــذا المؤشــر عينــة مــن 343 بنــًدا 

التصنيــف  حســب  رئيســية  أبــواب  خمســة  علــى  موزعــًة 

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

)2018م=100(

20152016201720182019

متوسط التغير 

السنوي للفترة 

)2018-2016(

التغير % 

2019

2.1- 1.2 96.498.497.6100.097.9الرقم القياسي العام

2.1 1.4 96.094.793.9100.0102.1األغذية والمشروبات

1.0 22.0 55.363.280.0100.0101.0التبغ

1.4- 3.0- 109.8110.9107.5100.098.6المابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع 

الوقود األخرى
97.3102.0101.2100.091.4 1.0 -8.6

0.6- 0.0 99.9100.498.5100.099.4تأثيث وتجهيزات المنزل

0.1 2.0 94.396.396.3100.0100.1الصحة 

1.4- 5.4 85.892.290.3100.098.6النقل

1.3- 0.2 99.599.798.8100.098.7االتصاالت

1.7- 1.1- 103.4101.898.9100.098.3الترفيه والثقافة

2.5 1.3 96.299.299.7100.0102.5التعليم 

3.2 2.8 92.292.593.0100.0103.2المطاعم والفنادق

0.4- 0.3 99.199.899.7100.099.6السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.      
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ــا  المركــزي للمنتجــات )CPC2(. وســجل هــذا المؤشــر ارتفاًع

نســبته 2.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقارنــة بارتفــاع 

فــي  وطــرأ  2018م.  عــام  فــي  المئــة  فــي   16.0 نســبته 

ــة  عــام 2019م ارتفــاع فــي بعــض األبــواب الرئيســة المكون

المعدنيــة واآلالت  المنتجــات  بــاب  للمؤشــر، حيــث ســجل 

والمعــدات أعلــى نســبة ارتفــاع بلغــت 4.9 فــي المئــة، تاهــا 

ــل،  ــة. فــي المقاب ــاب الســلع األخــرى بنســبة 1.2 فــي المئ ب

الزراعيــة وصيــد األســماك  المنتجــات  بــاب  تراجــع كٌل مــن 

بنســبة 1.5 فــي المئــة، وبــاب الخامــات والمعــادن بنســبة 

والمشــروبات  الغذائيــة  المنتجــات  وبــاب  المئــة،  فــي   1.4

والتبــغ والمنســوجات بنســبة 0.6 فــي المئــة )جــدول 4-7(.

تطورات األسعار العالمية وآثارها
ارتفعت قيمة الواردات )سيف( للمملكة في عام 2019م 

تؤثر  حيث  ريال.  مليار   541.3 لتبلغ  المئة  في   5.3 بنسبة 

والسلع  للمنتجات  العالمية  األسعار  في  التغير  معدالت 

القياسي  الرقم  على  السعودية  السوق  تستوردها  التي 

ألسعار المستهلك. وفي عام 2019م وبناًء على تقرير آفاق 

2020م، سجل  أبريل  الدولي في  البنك  الصادر عن  السلع 

الرقم القياسي للمعادن الثمينة ارتفاًعا خال العام بنسبة 

رسم بياني رقم 7-1: نسبة تأثير األقسام الرئيسة على 
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لعام 2019م

األغذية والمشــروبات أقسام أخرى*
التبغ

الســكن والميــاه والكهرباء والغاز
وأنــواع الوقود األخرى

االتصاالت

تأثيــث وتجهيــزات المنزل

المالبــس واألحذية

النقل
المطاعــم والفنادق

%63.3

%1.5 %5.5

%7.3

%12.1

%2.2%1.7

%6.3%0.2

* األقســام األخرى تشــمل قســم الصحة، وقســم الترفيه والثقافة، وقســم الســلع والخدمات 
الشــخصية المتنوعة، وقســم التعليم.

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

)2018م=100(

األوزان النسبية %التغير % 2019
مقدار تأثير األقسام الرئيسة على 

الرقم القياسي 2019

100.00 2.1100.00- الرقم القياسي العام

12.06 2.118.78 األغذية والمشروبات

0.16 1.00.60 التبغ

1.54 1.44.20- المابس واألحذية

63.33 8.625.50- السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع الوقود األخرى

1.68 0.66.74- تأثيث وتجهيزات المنزل

0.12 0.11.43 الصحة 

7.26 1.413.05- النقل

2.18 1.35.62- االتصاالت

1.42 1.73.06- الترفيه والثقافة

2.21 2.52.87 التعليم 

5.52 3.25.60 المطاعم والفنادق

2.57 0.412.57- السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.      

8.4 في المئة. بينما سجل الرقم القياسي لمنتجات الطاقة 

انخفاًضا نسبته 12.6 في المئة، كما سجل الرقم القياسي 

حين  في  المئة،  في   4.2 نسبته  انخفاًضا  األولية  للمواد 



ك
هل

ست
لم

ر ا
عا

س
 أل

ام
لع

ي ا
س

قيا
 ال

قم
الر

   

103

المئة  في   3.8 نسبته  انخفاًضا  الغذائية  المنتجات  سجلت 

)جدول 5-7(. 

ويتأثر مؤشر أسعار المستهلك في المملكة أيًضا بمستويات 

األسعار لدى أكبر الدول المصدرة للمملكة، ويعرض )جدول 

7-6( معدالت التغير السنوية في أسعار المستهلك لدى 

أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة في عام 2019م 

الصادر  العالمي  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات  وذلك حسب 

2020م، حيث  أبريل  الدولي في  النقد  مؤخًرا عن صندوق 

عام  في  الهند  في  المستهلك  أسعار  متوسط  ارتفع 

2019م بنسبة 4.5 في المئة، وفي الصين بنسبة 2.9 في 

المئة، وفي كل من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 

المتحدة بنسبة 1.8 في المئة، وفي ألمانيا وفرنسا بنسبة 

1.3 في المئة لكٍل منهما، وفي إيطاليا بنسبة 0.6 في المئة، 

كما ارتفع متوسط أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.5 

في المئة، وفي كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 في المئة. بينما 

العربية  اإلمارات  في  المستهلك  أسعار  متوسط  انخفض 

دول  لبقية  بالنسبة  وأما  المئة.  في   1.9 بنسبة  المتحدة 

ارتفع متوسط  العربية، فقد  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

أسعار المستهلك في دولة الكويت في عام 2019م بنسبة 

1.1 في المئة، وفي مملكة البحرين بنسبة 1.0 في المئة، 

وفي سلطنة ُعمان بنسبة 0.1 في المئة )جدول 7–7(.

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

)2014م=100(

التغير %

20172018201920182019األوزان النسبية %

2.0 16.0 100.0100.7116.8119.1الرقم القياسي العام

1.5- 0.8 8.7101.1101.9100.4منتجات الزراعة وصيد األسماك

1.4- 6.1 0.693.098.797.3الخامات والمعادن

0.6- 7.5 17.3100.6108.1107.4المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

1.2 34.9 33.7106.7143.9145.6سلع أخرى*

4.9 5.5 39.795.8101.1106.1المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

* تشــمل الســلع األخــرى المنتجــات الخشــبية، والعجائــن الورقيــة، والمنتجــات النفطيــة المكــررة، والمــواد الكيميائيــة األساســية، والمنتجــات الكيميائيــة األخــرى، واألليــاف 
االصطناعية، والمطاط ومنتجات اللدائن، والمنتجات الزجاجية والغير فلزية، واألثاث والسلع األخرى القابلة للنقل والغير مصنفة في موضع آخر.    

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.      

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

التغير %

20172018201920182019

الواردات السلعية للمملكة

5.3 1.9 504,447513,993541,255الواردات السلعية )مليون ريال(

األرقام القياسية ألهم السلع الرئيسية ) 2010 م = 100 (

12.6- 27.8 68.187.076.0منتجات الطاقة

3.8- 0.3 90.290.487.0المنتجات الغذائية

4.2- 0.2 81.281.478.0المواد األولية

8.4 0.6- 97.897.2105.4المعادن الثمينة

أسعار صرف الريال الفعلية االسمية والحقيقية

3.3 0.6- 115.1114.3118.1سعر صرف الريال الفعلي االسمي*

0.2- 0.8- 114.4113.4113.2سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي**

* يمثل متوسط الفترة لسعر صرف الريال السعودي منسوًبا إلى متوسط هندسي ألسعار الصرف لعمات الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة.

** يمثل سعر الصرف الفعلي االسمي بعد تعديله وفًقا للتغير في المستوى العام لألسعار.

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تقرير آفاق أسواق السلع - البنك الدولي - أبريل 2020م، نشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( - صندوق النقد الدولي.
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جدول رقم 7-6: معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أكبر الشركاء التجاريين   

20152016201720182019

1.4 2.0 1.7 0.8 0.3 الدول المتقدمة

5.0 4.8 4.3 4.3 4.7 الدول الناشئة والنامية

أهم الشركاء التجاريين

1.8 2.4 2.1 1.3 0.1 الواليات المتحدة األمريكية

0.5 1.0 0.5 0.1- 0.8 اليابان

1.8 2.5 2.7 0.7 0.04 المملكة المتحدة

2.9 2.1 1.6 2.0 1.4 الصين

1.3 2.0 1.7 0.4 0.7 ألمانيا

4.5 3.4 3.6 4.5 4.9 الهند

1.3 2.1 1.2 0.3 0.1 فرنسا

0.6 1.2 1.3 0.1- 0.1 إيطاليا

1.9- 3.1 2.0 1.8 4.1 اإلمارات العربية المتحدة

0.4 1.5 1.9 1.0 0.7 كوريا الجنوبية

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2020م.  

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

20152016201720182019

1.9- 3.1 2.0 1.8 4.1 اإلمارات العربية المتحدة

1.0 2.1 1.4 2.7 1.9 مملكة البحرين

0.7- 0.3 0.5 2.7 1.8 قطر

1.1 0.6 1.6 3.5 3.7 الكويت

0.1 0.9 1.6 1.1 0.1 سلطنة ُعمان

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق النقد العربي- أبريل 2020م.  
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السوق المالية

اإلجــراءات  مــن  العديــد  المــال  ســوق  هيئــة  اتخــذت 

ــي خــال عــام  ــر القطــاع المال والخطــوات الهادفــة لتطوي

2019م حيــث تخضــع األســواق الماليــة إشــرافًيا وتنظيمًيــا 

لهــا، وعملــت الهيئــة علــى تعزيــز اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد 

الماليــة،  بــاألوراق  بالتعامــل  المرتبطــة  المخاطــر  مــن 

النظاميــة،  غيــر  الممارســات  مــن  المســتثمرين  وحمايــة 

وتحقيــق العدالــة والشــفافية فــي التعامــات الماليــة. 

كذلــك عملــت الهيئــة علــى عــدد مــن المبــادرات فــي إطــار 

برنامــج الريــادة الماليــة وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي؛ 

وذلــك بهــدف تعزيــز مكانــة الســوق الماليــة الســعودية 

كســوق رئيســة فــي الشــرق األوســط وواحــدة مــن أهــم 

عشــرة أســواق ماليــة فــي العالــم. كمــا واصلــت الهيئــة 

أقامــت  إذ  االســتثماري؛  الوعــي  تنميــة  فــي  جهودهــا 

خــال  مــن  والتثقيــف  التوعيــة  حمــات  مــن  العديــد 

األنشــطة والبرامــج اإلعاميــة والتوعويــة والتواصــل مــع 

الجمهــور. 

كمــا طرحــت الهيئــة خمــس شــركات لاكتتــاب العــام فــي 

عــام 2019م، فــي كل مــن قطــاع التطبيقــات وخدمــات 

التقنيــة، وقطــاع الخدمــات التجاريــة والمهنيــة، وقطــاع 

إدارة وتطويــر العقــارات، وقطــاع الخدمــات االســتهاكية، 

وقطــاع الطاقــة، باإلضافــة إلــى صنــدوق عقــاري. وُأدرجــت 

كل هــذه الشــركات فــي الســوق الرئيســة، ليبلــغ مجمــوع 

الشــركات والصناديــق فــي الســوق الرئيســة 199 شــركة 

فــي نهايــة عــام 2019م. 

ــا فــي المؤشــر العــام ألســعار  وشــهد عــام 2019م ارتفاًع

األســهم الســعودية بنســبة 7.2 فــي المئــة مقارنــة بالعــام 

ــة بنســبة  2018م، بينمــا انخفــض عــدد األســهم المتداول

13.1 فــي المئــة. وفــي المقابــل، ارتفــع إجمالــي األصــول 

المحليــة لصناديــق االســتثمار بنحــو 39.8 مليــار ريــال أو مــا 

نســبته 42.5 فــي المئــة، ليصــل بنهايــة عــام 2019م إلــى 

نحــو 133.4 مليــار ريــال.

تطورات سوق األسهم السعودية في عام 
2019م

العربيــة  الزيــت  شــركة   2019 عــام  خــال  الهيئــة  طرحــت 

الســوق  فــي  وأدرجتهــا  الســعودية(،  )أرامكــو  الســعودية 

الماليــة الرئيســة، كأكبــر إدراج علــى مســتوى العالــم، حيــث 

ســاهم ذلــك فــي تعميــق الســوق الســعودية مــن خــال 

التــداول.  وقيــم  نشــاط  وارتفــاع  الشــركات  عــدد  زيــادة 

وكذلــك أجــرت الهيئــة عــدًدا مــن التغييــرات الجوهريــة علــى 

للشــركات  الســماح  أبرزهــا:  مــن  )نمــو(،  الموازيــة  الســوق 

بــاإلدراج المباشــر فــي ســوق نمــو مــن غيــر عمليــة اكتتــاب، 

وتحديــد آليــة انتقــال منظمــة للشــركات مــن ســوق نمــو 

ذو  نمــو  ســوق  مؤشــر  وإنشــاء  الرئيســة،  الســوق  إلــى 

الحــد األعلــى3. وإضافــة إلــى ذلــك، طــورت الهيئــة الئحــة 

إتمــام عمليــة االندمــاج  تــم مــن خالهــا  االندمــاج، حيــث 

كأول  األول  والبنــك  البريطانــي  الســعودي  البنــك  بيــن 

اندمــاج بيــن الشــركات المدرجــة فــي تاريــخ الســوق الماليــة 

الســعودية.

الديــن  وأدوات  الصكــوك  ســوق  تطويــر  مجــال  وفــي 

ومبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لتعميــق ســوق 

أدوات الديــن فــي المملكــة، فقــد تــم إدراج وتــداول أدوات 

بقيمــة  الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي  حكوميــة  ديــن 

ــى  ــال خــال عــام 2019م، باإلضافــة إل ــار ري تجــاوزت 69 ملي

إجــراء عــدة تحســينات علــى ســوق الصكــوك وأدوات الديــن 

بجهــد تشــاركي مــن قبــل كل مــن هيئــة الســوق الماليــة 

الوطنــي  والمركــز  )تــداول(  الســعودية  الماليــة  والســوق 

الديــن. إلدارة 

وعلى صعيد رفع جاذبية السوق للمستثمر األجنبي، انضمت 

الناشئة؛  السوق  مؤشرات  إلى  السعودية  المالية  السوق 

3 ترتكــز علــى نفــس المنهجيــة المتبعــة فــي حســاب مؤشــرات الســوق الرئيســة مــع إضافــة حــد أعلــى بحيــث ال يتجــاوز وزن أي شــركة فــي المؤشــر نســبة %20 وســتتم 

مراجعــة هــذا المؤشــر علــى أســاس ربــع ســنوي.
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 )FTSE Russell( راسل  MSCI(، ومؤشر فوتسي  )مؤشر 

ومؤشر إس آند بي داو جونز )S&P Dow Jones(. وتم أيًضا 

إطاق مؤشر إم سي أي تداول 30 )إم تي 30( المشترك 

السعودية  المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  ألكبر 

الذي يمثل مقياًسا مهًما للمستثمرين المهتمين بالشركات 

األكثر سيولة واألكبر حجًما في السوق.

مــن جانــب آخــر، انضمــت الصناديــق االســتثمارية العقاريــة 

إبرا/ناريــت  فوتســي  مؤشــر  إلــى  المتداولــة  الســعودية 

ــز مســتوى اإلفصــاح  العقــاري العالمــي، وذلــك لغــرض تعزي

العقاريــة  االســتثمارية  الصناديــق  فــي قطــاع  والشــفافية 

المتداولــة وتنويــع قاعــدة المســتثمرين األجانــب وتمكينهــم 

مــن الوصــول إلــى القطــاع.

الســوق  التــداول فــي  وعلــى صعيــد تطــورات مؤشــرات 

المؤشــر  أغلــق  2019م،  عــام  خــال  الســعودي  المالــي 

الرئيســة  للســوق  الســعودية  األســهم  ألســعار  العــام 

فــي نهايــة عــام 2019م عنــد مســتوى 8,389.2 نقطــة، 

2018م،  عــام  نهايــة  فــي  نقطــة   7,826.7 مــع  مقارنــًة 

وذلــك بارتفــاع نســبته 7.2 فــي المئــة. حيــث حقــق المؤشــر 

مســتوى  عنــد  مايــو   1 تاريــخ  فــي  إغــاق  نقطــة  أعلــى 

9,362.0 نقطــة، كمــا ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم 

بلغــت  عاليــة  بنســبة  2019م  عــام  نهايــة  فــي  المصــدرة 

بزيــادة نســبتها  ريــااًل،  9,025.4 مليــار  قيمتهــا اإلجماليــة 

العــام  نهايــة  فــي  مســتواها  عــن  المئــة  فــي   385.5

يعــود هــذا  ريــال، حيــث  1,859.0 مليــار  والبالــغ  الســابق 

الســعودية. أرامكــو  إلــى طــرح شــركة  االرتفــاع 

انخفــض عــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2019م بنســبة 

13.1 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 33.1 مليــار ســهم مقارنــة 

بنحــو 38.1 مليــار ســهم فــي العــام الســابق، بينمــا ارتفعــت 

القيمــة اإلجماليــة لألســهم المتداولــة لتبلــغ نحــو 880.1 

مليــار ريــال مقابــل 870.9 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، أي 

بارتفــاع نســبته 1.1 فــي المئــة. ارتفــع أيًضــا عــدد الصفقــات 

بنحــو  مليــون صفقــة، مقارنــة   28.4 إلــى  ليصــل  المنفــذة 

25.0 مليــون صفقــة فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 

ــة )جــدول 8–1(. 13.5 فــي المئ

 3.5 المتداولــة  األســهم  لقيمــة  اليومــي  المتوســط  بلــغ 

اليومــي  المتوســط  وبلــغ  2019م.  عــام  فــي  ريــال  مليــار 

لعــدد األســهم المتداولــة نحــو 132.2 مليــون ســهم، مقابــل 

بانخفــاض  أي  الســابق،  العــام  فــي  ســهم  مليــون   152.8

نســبته 13.5 فــي المئــة. بينمــا ارتفــع المتوســط اليومــي 

لعــدد الصفقــات المنفــذة ليبلــغ نحــو 113.6 ألــف صفقــة، 

مقابــل 100.4 ألــف صفقــة فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع 

نســبته 13.1 فــي المئــة.

أمــا بالنســبة لســوق نمــو، فقــد أغلــق مؤشــرها فــي نهايــة 

عــام 2019م عنــد مســتوى 7,439.9 نقطــة، مقارنــة مــع 

2,520.7 نقطــة فــي نهايــة عــام 2018م، أي بارتفــاع عــاٍل 

جدول رقم 8-1: مؤشرات سوق األسهم السعودية الرئيسة

العام
عدد األسهم 

المتداولة
التغير
)%(

قيمة األسهم 
المتداولة
)مليار ريال(

التغير
)%(

القيمة 
السوقية 
لألسهم 
المصدرة

)مليار ريال(

التغير
)%(

عدد الصفقات 
المنفذة 

)ألف صفقة(

التغير
)%(

مؤشر 
أسعار 
األسهم

التغير
)%(

2014 67,134,345,824 30.22,146.556.71,812.9560.435,761.123.58,333.3-2.4

2015 64,374,649,643 -4.11,660.6-22.61,579.1-12.930,444.2-14.96,911.8-17.1

2016 65,005,407,626 1.01,157.0-30.31,682.06.527,273.7-10.47,210.44.3

2017 43,763,049,609 -32.7836.3-27.71,689.60.521,895.3-19.77,226.30.2

2018 38,050,788,298 -13.1870.94.11,859.010.025,011.914.27,826.78.3

2019 33,055,251,386 -13.1880.11.19,025.4385.528,395.813.58,389.27.2

المصدر: الـسـوق المالية السعودية )تداول(.
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نقطــة  أعلــى  المؤشــر  المئــة. وحقــق  فــي  نســبته 195.1 

إغــاق فــي عــام 2019م عنــد مســتوى 7,664.3 نقطــة 

فــي تاريــخ 3 ديســمبر. وارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم 

المصــدرة بنحــو 217.1 مليــون ريــال لتبلــغ 2.5 مليــار ريــال 

فــي نهايــة عــام 2019م.

ــة فــي مؤشــر نمــو فــي  كمــا ارتفــع عــدد األســهم المتداول

عــام 2019م بنســبة 207.9 فــي المئــة ليصــل إلــى نحو 80.0 

مليــون ســهم مقارنــة بنحــو 26.0 مليــون ســهم فــي العــام 

الســابق. وارتفعــت القيمــة اإلجماليــة لألســهم المتداولــة 

لتبلــغ نحــو 2.3 مليــار ريــال، مقابــل 412.5 مليــون ريــال فــي 

العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 452.7 فــي المئــة. كذلــك 

ألــف  إلــى 138.5  ليصــل  المنفــذة  الصفقــات  عــدد  ارتفــع 

صفقــة مقارنــة بنحــو 42.2 ألــف صفقــة فــي العــام الســابق، 

أي بارتفــاع نســبته 228.6 فــي المئــة )جــدول 2-8(.

وبلــغ المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة فــي 

ســوق نمــو 9.1 مليــون ريــال فــي عــام 2019م، مقابــل 1.7 

مليــون ريــال فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 435.3 

فــي المئــة. وكذلــك بلــغ المتوســط اليومــي لعــدد األســهم 

المتداولــة نحــو 319.0 ألــف ســهم فــي عــام 2019م مقابــل 

بنســبة  مرتفًعــا  الســابق،  العــام  فــي  ســهم  ألــف   96.7

ــا المتوســط اليومــي لعــدد  ــة. وارتفــع أيًض 229.9 فــي المئ

الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2019م ليبلــغ نحــو 553.9 

أي  الســابق،  العــام  فــي  صفقــة   169.3 مقابــل  صفقــة، 

بارتفــاع نســبته 227.2 فــي المئــة.

تــداول  فــي  المســجلين  المســتثمرين  لعــدد  بالنســبة  أمــا 

المئــة،  ارتفــع بنســبة 15.7 فــي  2019م، فقــد  فــي عــام 

ليصــل إلــى نحــو 5.5 مليــون مســتثمر، كذلــك بالنســبة لعــدد 

الماليــة  الســوق  فــي  المســجلين  المســتثمرين  محافــظ 

الســعودية الــذي ارتفــع بمــا نســبته 0.5 فــي المئــة، ليصــل 

إلــى نحــو 9.9 مليــون محفظــة )جــدول 3-8(.

القطاعــات  حســب  الرئيســة  الســوق  نشــاط  وباســتعراض 

أكثــر  كان  البنــوك  قطــاع  أن  يتضــح  2019م،  عــام  فــي 

القطاعــات نشــاًطا مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، إذ 

ــار  ــة فــي القطــاع نحــو 7.9 ملي ــغ عــدد األســهم المتداول بل

ســهم؛ تشــكل مــا نســبته 24.0 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد 

األســهم المتداولــة، وجــاء قطــاع المــواد األساســية فــي 

المرتبــة الثانيــة مــن حيــث إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة 

بنحــو 7.6 مليــار ســهم، تمثــل مــا نســبته 23.0 فــي المئــة، 

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

العام
عدد األسهم 

المتداولة
التغير 

)%(

قيمة 
األسهم 
المتداولة

)مليون ريال(

التغير
)%(

القيمة 
السوقية 
لألسهم 
المصدرة

)مليار ريال(

التغير
)%(

عدد الصفقات 
المنفذة 

)ألف صفقة(

التغير
)%(

مؤشر أسعار 
األسهم

التغير
)%(

2018 25,968,243 -64.4412.5393.42.3-99.242.2-93.02,520.73.7

2019 79,957,689 207.92,279.8452.72.59.3138.5228.67,439.9195.1

المصدر: الـسـوق المالية السعودية )تداول(.

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

)نهاية الفترة(

العام
عدد المستثمرين  المسجلين 

في تداول
التغير  )%(

عدد محافظ المستثمرين المسجلين 
في تداول

التغير  )%(

20164,616,5401.38,988,5856.7

20174,675,5351.39,378,9574.3

20184,741,8701.49,844,2475.0

20195,485,71615.79,891,6770.5

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.
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وحــل قطــاع إدارة وتطويــر العقــارات فــي المرتبــة الثالثــة 

بنحــو 3.6 مليــار ســهم تشــكل مــا نســبته 11.0 فــي المئــة.

ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة فــي عــام 2019م، 

ــى بقيمــة بلغــت 280.0  ــة األول احتــل قطــاع البنــوك المرتب

مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 31.8 فــي المئــة مــن إجمالــي 

قيمــة األســهم المتداولــة، وحــل قطــاع المــواد األساســية 

فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت حوالــي 214.3 مليــار ريــال، 

تمثــل مــا نســبته 24.4 فــي المئــة، فيمــا جــاء قطــاع الطاقــة 

فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة تعــادل نحــو 63.1 مليــار ريــال، 

تمثــل مــا نســبته 7.2 فــي المئــة.

ــى أداء الســوق الرئيســة حســب عــدد الصفقــات  وبالنظــر إل

المنفــذة فــي عــام 2019م، كان لقطــاع المــواد األساســية 

النصيــب األكبــر بعــدد 6.6 مليــون صفقــة، تمثــل مــا نســبته 

23.3 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الصفقــات المنفــذة، يليــه 

قطــاع البنــوك بعــدد 4.4 مليــون صفقــة، تمثــل مــا نســبته 

ــا بنحــو 3.3  15.6 فــي المئــة، بينمــا حــل قطــاع التأميــن ثالًث

مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 11.8 فــي المئــة.

ــة  ــة القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة فــي نهاي وبمقارن

الطاقــة  قطــاع  احتــل  القطاعــات،  حســب  2019م  عــام 

المركــز األول بقيمــة تبلــغ حوالــي 7,089.1 مليــار ريــال تمثــل 

مــا نســبته 78.5 فــي المئــة مــن إجمالــي القيمــة الســوقية 

ــة  ــوك فــي المرتب لألســهم المصــدرة، فيمــا حــل قطــاع البن

الثانيــة بقيمــة بلغــت نحــو 690.3 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 

7.6 فــي المئــة، يليــه قطــاع المــواد األساســية بمــا قيمتــه 

541.9 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 6.0 فــي المئــة )جــدول 

 .)4-8

 

وبالنســبة للشــركات المســاهمة الثــاث األكثــر نشــاًطا مــن 

جــاء  2019م،  عــام  فــي  المنفــذة  الصفقــات  عــدد  حيــث 

ــون صفقــة،  مصــرف الراجحــي فــي المقدمــة بنحــو 1.2 ملي

يليــه مصــرف اإلنمــاء بنحــو 1.1 مليــون صفقــة، فيمــا جــاءت 

شــركة ســابك فــي المرتبــة الثالثــة بنحــو 813.3 ألــف صفقــة. 

ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة، جــاء مصــرف الراجحــي 

فــي المقدمــة بنحــو 108.9 مليــار ريــال، يليــه شــركة ســابك 

ــار  ــال، ثــم مصــرف اإلنمــاء بنحــو 57.8 ملي ــار ري بنحــو 80 ملي

ريــال. وأمــا مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، أتــى فــي 

صدارتهــا مصــرف اإلنمــاء بنحــو 2.4 مليــار ســهم، يليــه شــركة 

الراجحــي  ثــم مصــرف  مليــار ســهم،   2.2 بنحــو  األركان  دار 

بنحــو 1.7 مليــار ســهم )جــدول 8–5(.

حســب  )نمــو(  الموازيــة  الســوق  نشــاط  إلــى  وبالنظــر 

القطاعــات فــي عــام 2019م، يتضــح أن قطــاع تجزئــة الســلع 

الكماليــة كان األكثــر نشــاًطا مــن بيــن القطاعــات مــن حيــث 

مليــون   28.5 نحــو  بلــغ  حيــث  المتداولــة،  األســهم  عــدد 

ســهم تشــكل مــا نســبته 35.5 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد 

األســهم المتداولــة. يليــه قطــاع المــواد األساســية بنحــو 

20.2 مليــون ســهم تمثــل مــا نســبته 25.2 فــي المئــة، فيمــا 

بنحــو  الثالثــة  المرتبــة  الرأســمالية فــي  الســلع  حــل قطــاع 

12.8 مليــون ســهم متــداول، تشــكل مــا نســبته 16.0 فــي 

المئــة مــن إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة.

ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة فــي نمــو فــي عــام 

علــى  الكماليــة  الســلع  تجزئــة  قطــاع  اســتحوذ  2019م، 

المرتبــة األولــى بقيمــة بلغــت نحــو 785.4 مليــون ريال، تمثل 

مــا نســبته 34.4 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة األســهم 

المتداولــة، فيمــا اســتحوذ قطــاع الســلع الرأســمالية علــى 

المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت 629.8 مليــون ريــال، تمثــل مــا 

نســبته 27.6 فــي المئــة، يليــه قطــاع المــواد األساســية فــي 

المرتبــة الثالثــة بقيمــة بلغــت 425.9 مليــون ريــال، تمثــل مــا 

ــة. نســبته 18.7 فــي المئ

الصفقــات  عــدد  حيــث  مــن  نمــو  أداء ســوق  وباســتعراض 

المنفــذة فــي عــام 2019م، يتبيــن اســتحواذ قطــاع تجزئــة 

الســلع الكماليــة علــى النصيــب األكبــر بعــدد صفقــات بلــغ 

53.0 ألــف صفقــة تمثــل مــا نســبته 38.3 فــي المئــة مــن 

الســلع  قطــاع  يليــه  المنفــذة،  الصفقــات  عــدد  إجمالــي 

الرأســمالية بعــدد صفقــات بلــغ 30.8 ألــف تمثــل مــا نســبته 

22.2 فــي المئــة، فيمــا اســتحوذ قطــاع المــواد األساســية 

علــى المرتبــة الثالثــة بعــدد صفقــات بلــغ 20.4 ألــف صفقــة 

تمثــل مــا نســبته 14.7 فــي المئــة )جــدول 8–6(.
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جدول رقم 8-4: نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خال عام 2019م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة

)مليون 
سهم(

النسبة 
لإلجمالي )%(

)مليار ريال(
النسبة 

لإلجمالي )%(
)ألف صفقة(

النسبة 
لإلجمالي )%(

)مليون ريال(
النسبة 

لإلجمالي )%(

78.5 7,089,144 1,858.55.663.17.21,500.75.3الطاقة

6.0 541,863 7,605.523.0214.324.46,610.323.3المواد األساسية

0.1 9,617 1,255.63.825.22.91,696.76.0السلع الرأسمالية

0.1 12,437 138.90.47.30.8324.91.1الخدمات التجارية والمهنية

0.2 13,918 603.31.813.01.5652.22.3النقل

0.1 4,183 338.21.06.80.8511.81.8السلع طويلة األجل

0.2 21,164 857.62.619.12.2980.23.5الخدمات االستهاكية

0.1 6,485 111.10.36.40.7336.01.2اإلعام

0.4 34,139 591.61.822.72.6942.83.3تجزئة السلع الكمالية

0.1 8,475 296.80.96.00.7439.41.6تجزئة األغذية

0.9 79,104 986.83.030.43.51,530.15.4إنتاج األغذية

0.2 21,770 344.41.013.11.5572.52.0الرعاية الصحية

0.01 3,270 29.10.10.80.146.50.2األدوية

7.6 690,297 7,945.724.0280.031.84,428.315.6البنوك

0.3 30,120 343.41.04.30.5339.91.2االستثمار والتمويل

0.4 39,204 2,726.68.348.85.63,336.011.8التأمين

0.0 710 49.20.22.50.3101.10.4التطبيقات وخدمات التقنية 

2.5 229,955 1,889.15.750.45.71,205.84.3االتصاالت

1.0 86,566 526.21.610.01.1330.01.2المرافق العامة

0.2 15,102 955.02.98.51.0738.62.6الصناديق العقارية المتداولة

1.0 87,914 3,602.511.047.55.41,771.86.3إدارة وتطوير العقارات

9,025,435100.0 100.0 28,396 100.0 880.138 100.0 33,055  المجموع

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2019م.

جدول رقم 8-5: الشركات المساهمة الثاث األكثر نشاًطا خال عام 2019م

سابكمصرف اإلنماءمصرف الراجحي)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

1,195.71,119.0813.3)ألف صفقة(

مصرف الراجحيدار األركانمصرف اإلنماء)الشركة(عدد األسهم المتداولة

2.42.21.7)مليار سهم(

مصرف اإلنماءسابكمصرف الراجحي)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

108.980.057.8)مليار ريال(

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2019م.
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جدول رقم 8-6: نشاط سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( حسب القطاعات خال عام 2019م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة

مليون 
سهم

النسبة 
لإلجمالي )%(

مليون ريال
النسبة 

لإلجمالي )%(
ألف صفقة

النسبة 
لإلجمالي )%(

مليون ريال
النسبة 

لإلجمالي )%(

----20.225.2425.918.720.414.7المواد األساسية

12.816.0629.827.630.822.21,922.475.6السلع الرأسمالية

0.30.45.10.21.91.4202.28.0الخدمات التجارية والمهنية

----8.110.1101.34.48.25.9السلع طويلة األجل

9.511.8292.412.820.114.5197.37.8الخدمات االستهاكية

----28.535.5785.434.453.038.3تجزئة السلع الكمالية

0.91.140.01.84.02.9219.88.6التطبيقات وخدمات التقنية

80.2100.02,279.8100.0138.47100.02,542100.0 المجموع

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2019م.

جدول رقم 8-7: الطروحات الجديدة في سوق األسهم السعودية )السوق الرئيسية( خال عام 2019م

القطاعالشركة
 تاريخ
الطرح

 حجم رأس
المال

)مليون ريال(

 األسهم
المصدرة

)مليون سهم(

 األسهم
 المطروحة
 لاكتتاب

العام
)مليون سهم(

 سعر 
الطرح

سعر اإلغاق 
2019/12/31

 حجم
الطرح

)مليون ريال(

 عدد
المكتتبين

)ألف مكتتب(

 القيمة
السوقية
)مليون ريال(

 عدد
 مرات

التغطية
)مرة(

شركة 
المعمر 

ألنظمة 
المعلومات 

التطبيقات 
وخدمات 

التقنية

 17
 1.5  710  8  216  44  45  5  16  160 مارس

صندوق 
شعاع ريت 

صناديق 
االستثمار 
العقارية 

المتداولة 

  25
------ 305 -- 10  31  59  592 مارس

شركة مهارة 
للموارد 
البشرية 

الخدمات 
التجارية 

والمهنية 

 08
 2.3  3,229  31  776  86  69  11  38  375 مايو

شركة المراكز 
العربية 

إدارة وتطوير 
العقارات 

09
 0.6  13,846  26  2,476  29  26  95  475  4,750 مايو

شركة عطاء 
التعليمية 

الخدمات 
االستهاكية

14
 4.3  1,182  39  348  30  29  12  40  400 يوليو

شركة الزيت 
العربية 

السعودية
17 الطاقة

 1.5 7,050,000  5,056  110,400  35  32  3,000  200,000  60,000 نوفمبر

--7,068,967  --  114,521  --  --  3,153.6  200,628  66,277 ----اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2019م.     

الطروحات الجديدة في السوق المالية 
السعودية في عام 2019م

2019م طــرح خمــس شــركات لاكتتــاب فــي  شــهد عــام 

بقيمــة  عقــاري  صنــدوق  إلــى  إضافــًة  الرئيســة  الســوق 

إجماليــة بلغــت 114.5 مليــار ريــال. وعليــه، بلــغ عــدد األســهم 

المصــدرة 200.6 مليــار ســهم، ُطــرح منهــا 3.2 مليــار ســهم 

الســوقية  القيمــة  إجمالــي  بلــغ  وقــد  العــام.  لاكتتــاب 

بلــغ  فيمــا  ريــال،  تريليــون   7.1 نحــو  المصــدرة  لألســهم 

متوســط عــدد مــرات التغطيــة للشــركات المكتتــب بهــا علــى 

مســتوى األفــراد بالنســبة للســوق 2.0 مــرة )جــدول 8–7(. 

وبلــغ إجمالــي عــدد المكتتبيــن فــي الشــركات المطروحــة 

فــي عــام 2019م نحــو 5.2 مليــون مكتتــب، وقــد ســاهمت 

قنــوات االكتتــاب المختلفــة مثــل الهاتــف المصرفــي وأجهزة 

الصــرف اآللــي واإلنترنــت إضافــًة إلــى الفــروع فــي تســهيل 
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عمليــة االكتتــاب واختصــار مدتــه، حيــث بلــغ عــدد المكتتبيــن 

عــن طريــق الهاتــف المصرفــي 103.7 ألــف مكتتــب، مثلــوا 

مــا نســبته 2.0 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد المكتتبيــن، 

وبلــغ عــدد المكتتبيــن عــن طريــق أجهــزة الصــرف اآللــي 1.9 

مليــون مكتتــب، مثلــوا مــا نســبته 36 فــي المئــة، وبلــغ عــدد 

المكتتبيــن عــن طريــق اإلنترنــت 1.5 مليــون مكتتــب، مثلــوا 

مــا نســبته 28.3 فــي المئــة، فــي حيــن بلــغ عــدد المكتتبيــن 

عــن طريــق فــروع المصــارف 1.7 مليــون مكتتــب، مثلــوا مــا 

نســبته 33.6 فــي المئــة )جــدول 8–8(.

الشركات والصناديق العقارية الجديدة 
المضافة لمؤشر السوق المالية السعودية 

)تداول( خالل عام 2019م
تــم فــي عــام 2019م إضافــة أســهم الشــركات والصناديــق 

العقاريــة التاليــة إلــى مؤشــر الســوق الرئيســة )تــداول(:

1( شركة المعمر ألنظمة المعلومات.

2( صندوق الخبير ريت.

3( شركة مهارة للموارد البشرية.

4( شركة المراكز العربية.

5( شركة عطاء التعليمية.

6( شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(.

واســتبعدت شــركتان مــن حســاب المؤشــر العــام فــي عــام 

2019م همــا:

1( شركة الصحراء للبتروكيماويات.

2( البنك األول.

جهود هيئة السوق المالية في توعية 
المستثمرين في عام 2019م

تنشـر هيئـة السـوق الماليـة األخبـار والقـرارات الصـادرة عـن 

وصـول  لضمـان  اإللكترونـي  علـى موقعهـا  الهيئـة  مجلـس 

المعلومـات إلـى جميـع المسـتثمرين فـي آٍن واحـد. كذلـك 

تقـدم الهيئـة اإلرشـادات الازمـة للمتعامليـن فـي األوراق 

الماليـة وتقـوم بتوعيتهـم باألنظمـة والتعليمـات والقـرارات 

التـي يصدرهـا مجلـس الهيئـة، والمخاطـر التـي قـد يتعـرض 

غيـر  والممارسـات  الماليـة،  السـوق  فـي  المسـتثمرون  لهـا 

والتضليـل.  كالتاعـب  المهنيـة 

برامجهـا  متابعـة  فـي  الهيئـة  اسـتراتيجية  مـع  وتماشـًيا 

المتعلقـة بتوعيـة المسـتثمر، أوجـدت الهيئـة عـدة قنـوات 

رئيسـيتين  فئتيـن  خالهـا  مـن  ونّفـذت  الغـرض  لهـذا 

الثقافـة  وبرامـج  اإلعاميـة،  البرامـج  همـا:  البرامـج،  مـن 

بياًنـا   16 نشـر  اإلعاميـة  البرامـج  وشـملت  االسـتثمارية. 

فـي  والمشـاركة  اإلعـام،  وسـائل  مختلـف  فـي  صحفًيـا 

خمسـة لقـاءات صحفيـة لمنسـوبي الهيئـة مع صحف محلية 

المؤتمـرات والنـدوات  وأجنبيـة، والمشـاركة فـي عـدد مـن 

اإلعاميـة والتوعويـة. وعلـى صعيد آخر، شـاركت الهيئة في 

عـدد مـن المعـارض للوصـول إلـى مختلـف فئـات المجتمـع، 

مـن أبرزهـا: معـرض الكتـاب بالرياض وبيبان الشـرقية ومؤتمر 

القطـاع المالـي وبنـك التنميـة االجتماعـي ومعـرض الـزكاة 

والدخـل وفعاليـة المسـتثمر الذكـي ومعـرض الكتـاب بجـدة، 

لـدى  االسـتثماري  الوعـي  مسـتوى  رفـع  بهـدف  وذلـك 

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

)ألف مكتتب(

قناة االكتتاب
20182019

التغير %
النسبة %العددالنسبة %العدد

3736.3103.72.0180.3الهاتف المصرفي

3231.41,859.836.05,711.9الصراف اآللي

3029.41,462.728.34,775.7اإلنترنت

32.91,733.333.657,676.7الفروع

102.0100.05,159.5100.04,958.3اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.
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التعريـف  جانـب  إلـى  كافـة.  المجتمـع  وأفـراد  المسـتثمرين 

واللوائـح  الصحيحـة  واإلرشـادات  المعلومـات  بمصـادر 

والتنظيمـات الخاصـة بأنظمـة السـوق الماليـة، وهـو مـا يعزز 

إمكانيـة حصـول المسـتثمرين علـى فـرص اسـتثمارية عادلـة 

الـازم  بالقـدر  وتوعيتهـم  تثقيفهـم  فـي  ويسـاهم  وآمنـة، 

لتحصينهـم ضـد االسـتثمارات المشـبوهة والوهميـة. وقـد 

الهيئـة حتـى  التـي أصدرتهـا  الكتـب والمنشـورات  بلـغ عـدد 

نهايـة عـام 2019م مـا مجموعـه 32 كتيًبـا ومنشـوًرا توعوًيا، 

المختلفـة.  الهيئـة  خـال مشـاركات  منهـا  نسـخ  وزعـت 

وتابعـت الهيئـة جهودهـا فـي توعيـة المسـتثمرين مـن خـال 

أبرزهـا:  مـن  وكان  2019م،  عـام  فـي  التوعويـة  الحمـات 

حملـة فوركـس، وحملـة تمويـل الملكيـة الجماعيـة، وحملـة 

االسـتثمار المؤسسـي، وحملة أساسـيات االستثمار، وحملة 

الطـرح فـي السـوق الماليـة، وحملـة التخطيـط واالسـتثمار، 

وغيرها من الحمات. كذلك نفذت الهيئة في عام 2019م 

مـا مجموعـه 29 ورشـة عمـل تناولـت عـدًدا مـن المواضيـع 

مـن أبرزهـا: ورشـة عمـل شـروط وإجـراءات تسـجيل مكاتـب 

المحاسـبة، وورشـة عمـل تعريفيـة بالمنشـآت ذات األغـراض 

الخاصة، وورشة عمل الجمعيات العامة للشركات المدرجة، 

وملتقـى منسـوبي المطابقـة وااللتـزام، وغيرهـا مـن ورش 

العمـل. وعـاوة علـى ذلك، نظمـت الهيئة في عام 2019م 

نـدوة  السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة  مـع  بالشـراكة 

المختصيـن  مـن  عـدد  بمشـاركة  وذلـك  المالـي  االسـتقرار 

فـي الجهـات الحكوميـة وشـبه الحكوميـة، وقطـاع البنـوك، 

عـدد  الـى  باإلضافـة  التمويـل واالسـتثمار  وقطـاع شـركات 

مـن األكاديمييـن المختصيـن فـي المجـال.

جهـود هيئـة السـوق الماليـة فـي عـام 2019م 
فـي تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030

تعمـل هيئـة السـوق الماليـة علـى عـدٍد مـن المبـادرات فـي 

سـياق برنامـج الريـادة المالية وبرنامـج تطوير القطاع المالي 

لتغدو السـوق المالية السـعودية سـوق رئيسـة في الشـرق 

األوسط، وواحدة من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، 

ويوضـح الجـدول )8–9( أهـم اإلنجـازات التـي حققتهـا الهيئة 

فـي عـام 2019م وأثـر تلـك اإلنجازات.

سوق الصكوك والسندات في عام 2019م
الصكــوك والســندات عنــد مســتوى  أغلــق مؤشــر ســوق 

1,007.3 نقطــة، ليصبــح إجمالــي القيمــة المتداولــة للســوق 

ــال فــي عــام 2019م. حيــث بلغــت  نحــو 5,056.3 مليــون ري

حوالــي  الشــركات  وســندات  لصكــوك  المتداولــة  القيمــة 

140.7 مليــون ريــال فــي عــام 2019م، بينمــا بلغــت القيمــة 

 4,915.6 حوالــي  الحكوميــة  الديــن  ألدوات  المتداولــة 

ســوق  فــي  الصفقــات  لعــدد  وبالنســبة  ريــال.  مليــون 

185 صفقــة فــي عــام  الصكــوك والســندات بلــغ عددهــا 

فــي   96 الحكوميــة  الديــن  أدوات  تشــكل  حيــث  2019م، 

المئــة منهــا، بينمــا ذهبــت النســبة المتبقيــة )4 فــي المئــة( 

.)10-8 )جــدول  الشــركات  وســندات  لصكــوك 

بأســواق  الســعودية  األســهم  مقارنــة ســوق 
2019م العربيــة فــي عــام  األســهم 

وفًقــا  المشــاركة  العربيــة  الماليــة  األســواق  أداء  تفــاوت 

لقاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد العربــي فــي عــام 2019م، 

حيــث انخفضــت مؤشــرات األســواق الماليــة العربيــة فــي 

ســت أســواق عربيــة هــي: األردن، وُعمــان، وتونــس، ولبنــان، 

وفلســطين، وســوريا. وياحــظ تســجيل مؤشــرات كلٌّ مــن 

أســواق لبنــان وُعمــان وســوريا أعلــى معــدالت انخفــاض فــي 

المؤشــر بنســب 19.5 فــي المئــة، و7.9 فــي المئــة، و5.7 

فــي المئــة علــى التوالــي. فــي المقابــل، حقــق مؤشــر ســوق 

الخرطــوم لــألوراق الماليــة أعلــى نســبة ارتفــاع بنحــو 27.9 

فــي المئــة )جــدول 8–11(.

لألســواق  اإلجماليــة  الســوقية  القيمــة  متوســط  وارتفــع 

الماليــة العربيــة بنســبة 187.7 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 200.0 

مليــار دوالر بنهايــة عــام 2019م، مقارنــة بحوالــي 69.5 مليار 

دوالر فــي نهايــة عــام 2018م. وســجلت القيمــة الســوقية 

ــر نســبة ارتفــاع بلغــت 385  لســوق األســهم الســعودية أكب

فــي المئــة، تليهــا ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة بنســبة 

ارتفــاع بلغــت 58.9 فــي المئــة، فــي حيــن ســجلت بورصــة 

لبنــان أعلــى نســبة انخفــاض فــي القيمة الســوقية ألســهمها 

بنحــو 19.8 فــي المئــة بنهايــة عــام 2019م.
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جدول 8-9: أهم إنجازات هيئة السوق المالية خال عام 2019م لتحقيق رؤية المملكة 2030 واألثر المتوقع

الشرحاإلنجاز واألثرالهدفالمحور 

تسهيل 

التمويل

1( تعميق السوق 

المالية وتعزيز 

دورها في تكوين 

رؤوس األموال

اإلنجاز
 - إعتماد قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة المعدلة.

- الموافقة على قواعد اإلدراج المعدلة.

األثر

- عدم إنطباق قيود االستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات 
المستثمرين األجانب )بجميع صفاتهم سواًء كانوا مقيمين أم غير مقيمين( في أسهم المصدر األجنبي 

 المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة وفًقا لقواعد اإلدراج.
- السماح لجميع فئات األجانب باالستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر األجنبي المدرجة أسهمه في 

 السوق الرئيسة وفًقا لقواعد اإلدراج.
 - إتاحة اإلدراج المباشر للشركات المساهمة في السوق الموازية من دون طرح عام أولي.

 - تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
- توسيع نطاق الطرح المستثنى ليشمل المستثمرين األفراد في أحد الطروحات المستثناة )وذلك وفق 

شروط معينة(.

طرح وإدراج شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(.اإلنجاز

تعميق السوق المالية السعودية بزيادة عدد الشركات المدرجة فيها، وارتفاع نشاط وقيم التداول.األثر

اإلنجاز

 إطاق عدد من التغييرات الجوهرية على نمو - السوق الموازية، من أبرزها:
 - السماح للشركات باإلدراج المباشر في نمو - السوق الموازية من غير عملية اكتتاب.

 - تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة.
 - تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية.

- إنشاء مؤشر السوق الموازية ذو الحد األعلى.

األثر
 - تطوير السوق الموازية وزيادة عدد الشركات المدرجة فيها.

 - ارتفاع أداء السوق وزيادة إقبال المستثمرين. 
- ارتفاع نشاط وقيم التداول في السوق الموازية.

اإلنجاز

 اإلعان عن عدة محفزات للشركات المدرجة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة:
 - رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة )صندوق التنمية الصناعية السعودي(.

- توفير خدمة المسار السريع وتوفير مدير عاقة للمساعدة في تسوية أي نزاعات متعلقة بالزكاة أو 
 ضرائب الدخل )الهيئة العامة للزكاة والدخل(.

- تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء األجانب )وزارة االستثمار(.

دعم الشركات الوطنية المدرجة، وحث الشركات المؤهلة على اإلدراج في السوق المالية.األثر

تطوير الئحة االندماج واإلستحواذ.اإلنجاز

األثر
إتمام عملية االندماج بين البنك السعودي البريطاني والبنك األول بنجاح كأول اندماج بين الشركات 

المدرجة في تاريخ السوق المالية السعودية.

2( تطوير سوق 

الصكوك وأدوات 

الدين

اإلنجاز

اإلعان عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل كل من هيئة السوق 
 المالية و السوق المالية السعودية )تداول( والمركز الوطني إلدارة الدين، مثل:

 - تخفيض القيمة االسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال.
 - تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي األوراق المالية.

 - تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات. 
- تخفيض الحد األدنى للمقابل المالي السنوي عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تاِل.

 - إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تاِل. 
- تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات.

األثر
تحفيز إدراج وتداول الصكوك وأدوات الدين من خال إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في 

سوق الصكوك والسندات مما ساهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة عليها.

اإلنجاز
إدراج وتداول أدوات دين حكومية في السوق المالية السعودية بقيمة تجاوزت 69 مليار ريال خال عام 

2019م.

األثر
االستمرار في التنسيق الحكومي لتعميق سوق أدوات الدين بالمملكة كأحد المبادرات الرئيسية لبرنامج 

تطوير القطاع المالي.

وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات أســواق األســهم العربيــة المختــارة 

بنهايــة عــام 2019م، ســجلت ســوق األســهم الســعودية 

أعلــى المؤشــرات مــن بيــن أســواق األســهم العربيــة األخــرى، 

حيــث بلغــت القيمــة الســوقية لســوق األســهم الســعودية 

2,407.0 مليــار دوالر، مقارنــة بمتوســط بلــغ نحــو 200.0 

صنــدوق  لمؤشــر  المكونــة  العربيــة  للــدول  دوالر  مليــار 

النقــد العربــي. وشــكلت القيمــة الســوقية لســوق األســهم 

الســعودية مــا نســبته  80.2 فــي المئــة مــن إجمالــي القيمــة 

الســوقية ألســواق األوراق الماليــة العربيــة فــي نهايــة عــام 

2019م. وبلغــت قيمــة األســهم المتداولة لســوق األســهم 
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تحفيز 

االستثمار

3( رفع جاذبية 

السوق للمستثمر 

األجنبي

التمكين الرقمي لعملية فتح حساب استثماري.اإلنجاز

تمكين المستثمرين من فتح الحسابات االستثمارية بشكل إلكتروني.  األثر

اإلنجاز
إصدار التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين اإلستراتيجيين األجانب حصًصا استراتيجية في الشركات 

المدرجة.

األثر
- تنظيم األحكام والمتطلبات والشروط الازمة لتملك المستثمر اإلستراتيجي األجنبي لحصة استراتيجية 

 في الشركات المدرجة.
- عدم وجود حد أعلى لنسبة تملك المستثمر اإلستراتيجي األجنبي في الشركات المدرجة.

اإلنجاز
 FTSE( ومؤشر فوتسي راسل ))MSCI( االنضمام لمؤشرات األسواق الناشئة )مؤشر إم إس سي آي

.)S&P Dow Jones( ومؤشر إس آند بي داو جونز )Russell

األثر
.QFIs ارتفاع عدد المستثمرين األجانب المؤهلين - 

 - ارتفاع ملكية المستثمرين األجانب.
- ارتفاع صافي االستثمار األجنبي في السوق المالية.

انضمام الصناديق العقارية المتداولة السعودية إلى مؤشر فوتسي إبرا / ناريت العقاري العالمي.اإلنجاز

األثر
تعزيز مستوى اإلفصاح والشفافية في قطاع صناديق االستثمار العقارية المتداولة مواكبة ألفضل 
الممارسات العالمية وتنويع قاعدة المستثمرين من خال تمكين المستثمرين األجانب من الوصول 

للقطاع.

اإلنجاز
إطاق مؤشر إم إس سي آي )MSCI( تداول 30 )ام تي 30( المشترك ألكبر الشركات المدرجة في السوق 

المالية السعودية.

األثر
يمثل المؤشر مقياًسا مهًما للمستثمرين المهتمين بالشركات األكثر سيولة واألكبر حجًما في السوق 

المالية السعودية، كما يشكل أساس لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق المالية السعودية، 
وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة بما فيها المشتقات المالية.

تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية. اإلنجاز

األثر

 رفع جاذبية السوق للمستثمر األجنبي حيث:
- حققت المملكة المرتبة 36 مقارنة بـ39 للعام 2018م في"تقرير التنافسية الدولي"، الصادر عن المنتدى 

 االقتصادي العالمي.
- حققت المملكة المرتبة 62 مقارنة بالمرتبة 92 للعام الماضي في"تقرير ممارسة األعمال"، الصادر عن 

مجموعة البنك الدولي متقدمة بذلك 30 مرتبة. وتعد المملكة األكثر تقدًما وإصاًحا  على مستوى 
 العالم في التقرير.

- ارتفع ترتيب المملكة عالمًيا في 13 مؤشر من المؤشرات ذات العاقة بأعمال الهيئة في تقرير 
.)IMD( التنافسية العالمي

اإلنجاز
انضمام هيئة السوق المالية إلى عضوية المنتدى الدولي لهيئات التدقيق المستقلة

 .)IFIAR-The International Forum of Independent Audit Regulators(

األثر
تعزيز التعاون واالتساق في النشاط  التنظيمي، وتوفير منصة للحوار مع المنظمات الدولية األخرى 

المهتمه بجودة التدقيق، وتبادل المعرفة حول بيئة التدقيق المتطورة والخبرة العملية للنشاط التنظيمي 
المستقل للتدقيق.

4( تنويع المنتجات 

االستثمارية و 

اآلليات المتاحة 

في السوق 

المالية 

تطبيق جلسة جديدة للتداول على سعر اإلغاق.اإلنجاز

األثر
موائمة السوق مع أفضل الممارسات العالمية من خال تطبيق آلية مرنة تسمح للمستثمرين بالتداول 

بعد فترة مزاد اإلغاق على سعر اإلغاق.

تأسيس "مركز فنتك السعودية" بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. اإلنجاز

األثر
دعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع التقنية المالية من خال توفير 

مساحات للعمل المشترك ولتصميم النماذج المبدئية للحلول االبتكارية، وبرنامج مسرعة أعمال.

المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم 8-10: إحصائيات سوق الصكوك والسندات لعام 2019م

الصكوك والسندات
إغاق المؤشر

)نقطة(
القيمة المتداولة

)مليون ريال(
عدد الصفقات

)صفقة(

994.2140.77مؤشر صكوك وسندات الشركات

1,019.74,915.6178مؤشر أدوات الدين الحكومية

1,007.35,056.3185مؤشر سوق الصكوك والسندات

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2019م.
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الســعودية فــي نهايــة عــام 2019م نحــو 62.5 مليــار دوالر 

أمريكــي، أي مــا نســبته 68.2 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة 

األســهم المتداولــة ألســواق الــدول العربيــة المشــاركة فــي 

قاعــدة بيانــات أســواق األوراق الماليــة العربيــة. ووصــل عــدد 

الشــركات التــي جــرى تــداول أســهمها فــي ســوق األســهم 

الســعودية بنهايــة عــام 2019م إلــى 199 شــركة بمتوســط 

قيمــة ســوقية بلــغ نحــو 2,407 مليــار دوالر أمريكــي، مقارنــة 

بمتوســط عــدد شــركات الــدول العربيــة البالــغ 99 شــركة 

دوالر  مليــار   200.0 نحــو  بلــغ  ســوقية  قيمــة  ومتوســط 

ــي 8–1(. أمريكــي )جــدول 8–12، ورســم بيان

تطورات صناديق االستثمار في عام 2019م
ارتفع عدد صناديق االستثمار التي تديرها شركات االستثمار 

في المملكة في عام 2019م بنسبة 1.6 في المئة، ليصل 

بنحو  الصناديق  أصول  إجمالي  وارتفع  صندوًقا.   253 إلى 

وعليه،  ريال.  مليار   160.0 نحو  إلى  ليصل  المئة،  في   43

بنسبة 42.5  المحلية لصناديق االستثمار  ارتفعت األصول 

في المئة، لتصل إلى نحو 133.4 مليار ريال، بينما ارتفعت 

األصول األجنبية لصناديق االستثمار بنسبة 45.6 في المئة، 

لتصل إلى نحو 26.5 مليار ريال.  وقد شكلت االستثمارات 

أصول  إجمالي  من  المئة  في   16.6 نسبته  ما  األجنبية 

الصناديق مقابل 83.4 في المئة لألصول المحلية. في حين 

 330 حوالي  االستثمار  صناديق  في  المشتركين  عدد  بلغ 

ألف مشترك بنهاية عام 2019م، بانخفاض نسبته 0.9 في 

المئة عن العام السابق )جدول 8–13، ورسم بياني 8–2(.

المملكة  داخل  الصناديق  استثمارات  توزيع  وباستعراض 

وخارجها في عام 2019م، يتضح انخفاض إجمالي االستثمار 

ليبلغ  المئة  4.0 في  بنسبة  األجنبية  األسهم  أسواق  في 

4.1 مليار ريال، وارتفاع حجم االستثمار في األسهم المحلية 

بنسبة 6.9 في المئة ليبلغ حوالي 23.0 مليار ريال.  وتمثل 

إجمالي  من  المئة  في   14.4 نسبته  ما  المحلية  األسهم 

 19.2 مقابل  األسهم،  في  االستثمار  صناديق  استثمارات 

في  االستثمار  ويمثل  2018م.  عام  نهاية  في  المئة  في 

أسواق األسهم المحلية واألجنبية في نهاية عام 2019م 

نحو 17.0 في المئة من إجمالي أصول صناديق االستثمار، 

مقارنًة بنحو 23.1 في المئة في نهاية عام 2018م.

جدول رقم 8-11: معدالت التغير السنوية لألسواق العربية )2019م(

)نسب مئوية(

مؤشر أسعار األسهمالقيمة السوقية لألسهمعدد األسهم المتداولةالسوق

0.6385.07.2-السعودية

69.125.111.8الكويت

11.71.47.1-مصر

4.36.27.1-المغرب

39.223.620.4-البحرين

4.9-7.5-17.1-األردن

7.9-29.93.2ُعمان

5.2-14.8-17.7-تونس

19.5-19.8-71.4-لبنان

2.55.13.3أبوظبي

121.70.88.0الجزائر

0.49.19.3-دبي

78.325.427.9-السودان

0.6-1.913.0فلسطين

5.7-59.358.9سوريا

المصدر: صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية - الربع الرابع 2019م.
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السندات  في  الصناديق  استثمارات  انخفضت  كذلك، 

لتبلغ  المئة  في   2.1 بنسبة  2019م  عام  في  األجنبية 

الصناديق  استثمارات  ارتفعت  بينما  ريال.  مليار   1.0 نحو 

في   53.9 بنسبة  المحلية  والسندات  الصكوك  في 

ريال  4.5 مليار  ريال مقابل  6.9 مليار  لتبلغ حوالي  المئة، 

أسواق  في  االستثمار  ومّثل  2018م.  عام  نهاية  في 

نحو  2019م  نهاية عام  المحلية واألجنبية في  السندات 

االستثمار،  صناديق  أصول  إجمالي  من  المئة  في   5.0

السابق. العام  المئة في نهاية  4.9 في  مقارنة بنحو 

رسم بيـاني رقم 8-2: أصول صناديق االستثمار لدى شركات االستثمار المحلية

النقد  أدوات  في  الصناديق  استثمارات  نصيب  وبلغ 

المحلية واألجنبية ما نسبته 61.3 في المئة من إجمالي 

مقابل  2019م،  عام  بنهاية  االستثمار  صناديق  أصول 

حجم  وارتفع  السابق.  العام  نهاية  في  المئة  في   52.0

االستثمار في أدوات النقد المحلية من 45.4 مليار ريال 

نهاية  في  ريال  مليار   76.7 إلى  2018م  عام  نهاية  في 

المئة،  في   68.8 نسبته  ارتفاًعا  مسجًا  2019م،  عام 

 78.3 نسبة  المحلية  النقد  أدوات  في  االستثمار  ويمثل 

النقد  أسواق  في  االستثمارات  إجمالي  من  المئة  في 

رسم بياني رقم 8-1: النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي 2019م 
)حسب القيمة السوقية(

2015 2016 2017 2018 2019
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أصول أجنبيةأصول محلية

  السعودية %39.27

 أبــو ظبي %11.27

 الكويت %9.79

المغرب %5.86

دبي %5.74

 مصر %4.75

البحرين %2.48
ُعمان %2.32

األردن %2.19
تونس %1.06

لبنان %0.43

فلسطين %0.23
السودان %0.20

سوريا %0.05
الجزائر %0.01

السعودية أبوظبي الكويت المغرب دبي مصر البحرين ُعمان

األردن تونس لبنان فلسطين السودان سوريا الجزائر



118

56
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

جدول رقم 8-12: أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خال عام 2019م

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 )%(**

126.6 12,095  1,901 199 2,406,948 7.2السعودية

38.2 547  309 216 118,067 12الكويت

3.0 171  1,391 248 42,358 7مصر

19.6 856  327 75 64,204 7المغرب

34.9 611  77 44 26,882 20البحرين

21.8 110  96 191 21,022 5-األردن

23.8 375  205 130 48,744 8-ُعمان

5.6 103  149 81 8,377 5-تونس

9.2 277  84 28 7,759 19-لبنان

19.4 2,096  744 69 144,607 3أبوظبي

0.1 186  669 2 372 8الجزائر

13.7 1,522  744 67 101,970 9دبي

1.8 46  175 67 3,114 28السودان

-- 88 --48 4,210 1-فلسطين

-- 86 --24 2,059 6-سوريا

5291,27824 99  200,046 3.9المتوسط

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

المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية )الربع الرابع 2019م(.

في نهاية عام 2019م مقابل 78.1 في المئة في نهاية 

النقد  أدوات  في  االستثمارات  وارتفعت  السابق.  العام 

ريال  مليار   21.3 لتبلغ  المئة  في   67.1 بنسبة  األجنبي 

ريال  مليار   12.7 بحوالي  2019م، مقارنة  عام  نهاية  في 

2018م. في نهاية عام 

فــي  األخــرى  المحليــة  األصــول  فــي  االســتثمار  وارتفــع 

نهايــة عــام 2019م بنســبة 17.6 فــي المئــة، ليبلــغ نحــو 

فــي   97.5 نســبته  مــا  مثلــت  حيــث  ريــال،  مليــار   3.04

المئــة مــن إجمالــي االســتثمارات فــي األصــول المحليــة 

واألجنبيــة األخــرى، مقارنــًة بنســبة 95.5 فــي المئــة فــي 

فــي  االســتثمار  انخفــض  فيمــا  الســابق.  العــام  نهايــة 

األصــول األجنبيــة األخــرى بنســبة 35.4 فــي المئــة، ليبلــغ 

2019م. ريــال فــي نهايــة عــام  80 مليــون  نحــو 

كمــا ارتفــع االســتثمار فــي األصــول العقاريــة بنســبة بلغــت 

21.1 فــي المئــة فــي عــام 2019م ليبلــغ نحــو 23.8 مليــار 

ريــال، وهــو مــا يشــكل 14.9 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول 

فــي  المئــة  فــي   17.5 بنحــو  االســتثمار، مقارنــة  صناديــق 

نهايــة العــام الســابق )جــدول 8–14(.

وبتحليــل تصنيــف شــركات االســتثمار وفًقــا لحجــم أصــول 

المرتبــة  فــي  الماليــة  األهلــي  شــركة  حلــت  الصناديــق، 

األولــى بالنســبة لحجــم أصــول صناديــق االســتثمار التابعــة 

ــال، يمثــل مــا نســبته 29.9 فــي  ــار ري لهــا بحوالــي 47.8 ملي

المئــة مــن إجمالــي أصــول صناديــق االســتثمار، تليهــا شــركة 

الريــاض الماليــة بحجــم أصــول بلــغ 30.4 مليــار ريــال يمثــل 

مــا نســبته 19.0 فــي المئــة، وحلــت ثالًثــا شــركة الراجحــي 

الماليــة بحجــم أصــول بلــغ 14.1 مليــار ريــال يمثــل مــا نســبته 

8.8 فــي المئــة.

ــاض  ومــن حيــث إجمالــي عــدد الصناديــق، حلــت شــركة الري

 30 علــى  اســتحوذت  إذ  األولــى،  المرتبــة  فــي  الماليــة 

صندوًقــا، منهــا صنــدوق واحــد مغلــق. وحلــت فــي المرتبــة 
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26 صندوًقــا، منهــا  الثانيــة شــركة األهلــي الماليــة بعــدد 

شــركة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  وجــاء  مغلقــان.  صندوقــان 

صندوًقــا   20 بعــدد  االســتثمار  وإدارة  لألصــول  ســامبا 

مفتوحــة. وجميعهــا 

جدول رقم 8-13: 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 )%(

20142526.881.90.028.835.3110.77.3246.0-4.7

20152707.175.9-7.327.0-6.4102.9-7.1237.0-3.7

20162751.970.7-6.917.2-36.387.8-14.6224.4-5.3

2017273-0.791.129.019.111.1110.225.5238.46.3

2018249-8.893.62.718.2-4.6111.91.5332.639.5

20192531.6133.442.526.545.6160.043.0329.7-0.9

المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم 8-14: 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

2015 20,025  10,573  5,830  2,017  43,691  12,976  4,014  407  3,365  102,898 

2016 16,386  4,940  5,577  1,282  40,793  10,570  4,698  388  3,200  87,836 

2017 17,988  5,420  4,996  1,528  55,169  11,598  8,743  542  4,249  110,233 

2018 21,512  4,321  4,494  1,032  45,447  12,736  2,588  123  19,609  111,862 

2019 23,000  4,150  6,915  1,011  76,729  21,276  3,043  80  23,754  159,958 

المصدر: هيئة السوق المالية.

لعــدد  وفًقــا  االســتثمار  شــركات  ترتيــب  وباســتعراض 

المشــتركين، حظيــت شــركة الريــاض الماليــة بالنصيــب األكبــر 

ــة  بحوالــي 75.6 ألــف مشــترك، تلتهــا شــركة األهلــي المالي

بحوالــي 37.3 ألــف مشــترك، ثــم شــركة الراجحــي الماليــة 

.)15–8 )جــدول  ألــف مشــترك  بعــدد 35.7 
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جدول رقم 8-15: تصنيف شركات االستثمار وفًقا لحجم األصول وعدد الصناديق وعدد المشتركين في عام 2019م

شركات االستثمار
عدد الصناديق

اإلجمالي
حجم أصول الصناديق )مليون ريال(

اإلجمالي
عدد 

المشتركين أجنبيةمحليةمفتوحمغلق

الشركة السعودية لاقتصاد والتنمية 
1,204.619,069 1121,204.60.0لألوراق المالية )سدكو كابيتال(

شركة إتش إس بي سي العربية 
019197,745.8581.78,327.522,932السعودية المحدودة

02254.238.192.346شركة إتقان كابيتال

02225.510.435.927شركة أرباح المالية

022407.4375.7783.132شركة أشمور لاستثمار السعودية

145728.80.0728.83,133شركة أصول وبخيت االستثمارية

شركة االستثمار لألوراق المالية 
044746.6187.0933.6457والوساطة )االستثمار كابيتال(

1898,927.50.08,927.54,884شركة اإلنماء لاستثمار

2242637,474.110,383.647,857.737,274شركة األهلي المالية

033297.43.8301.265شركة األول كابيتال

0771,735.485.31,820.71,663شركة األول لاستثمار

010101,989.031.12,020.122,557شركة الباد لاستثمار

311142,895.92,690.15,586.04,189شركة الجزيرة لألسواق المالية 

1011,041.60.01,041.66,696شركة الخبير المالية 

04426.722.348.943شركة الخبير كابيتال السعودية

113148,136.05,997.714,133.735,706شركة الراجحي المالية

1293029,466.7951.330,418.075,602شركة الرياض المالية 

210124,802.5578.15,380.613,384شركة السعودي الفرنسي كابيتال

2351,378.00.01,378.011,577شركة الشرق األوسط لاستثمار المالي

1783,284.61.03,285.66,027شركة العربي الوطني لاستثمار

022524.8278.9803.748شركة ألفا المالية

0119.70.09.77شركة الوساطة المالية

044127.415.0142.414شركة بلوم لاستثمار السعودية

011625.70.0625.73شركة بيت االستثمار العالمي السعودية

03350.15.255.3119شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

03375.70.075.728شركة بيت المال الخليجي

0111.90.01.91شركة ثروات لألوراق المالية

2572,841.5268.23,109.716,154شركة جدوى لاستثمار

033106.011.9117.919شركة جي آي بي كابيتال

1231,562.63.71,566.35,111شركة دراية المالية 

020209,660.13,766.813,426.923,854شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

1011,116.30.01,116.35,532شركة سويكورب

03383.851.6135.433شركة عودة كابيتال

0551,117.80.01,117.8731شركة فالكم للخدمات المالية 

246338.10.0338.11,220شركة كسب المالية 

123760.3177.9938.23,423شركة مسقط المالية 

1121,085.50.01,085.53,613شركة مشاركة المالية

123910.00.0910.04,434شركة ملكية لاستثمار 

01164.80.064.87شركة مورغان ستانلي السعودية

02211.20.011.225مجموعة النفيعي لاستثمار

25228253133,441.626,516.4159,958.1329,739اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.



القطـــــاع 
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القطاع الخارجي

العامـة  الهيئـة  عـن  الصـادرة  األوليـة  للبيانـات  وفًقـا 

لإلحصـاء، مّثلـت الصـادرات النفطيـة مـا نسـبته 77.4 فـي 

المئـة مـن إجمالـي صـادرات المملكـة، حيـث بلغـت حوالـي 

758.9 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، مقابـل 868.4 مليـار 

ريـال فـي عـام 2018م. وقـد شـّكلت مـا نسـبته 25.5 فـي 

وبلغـت  للمملكـة.  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن  المئـة 

قيمـة إجمالـي الواردات )سـيف( حوالـي 541.3 مليار ريال، 

وشـّكلت مـا نسـبته 18.2 فـي المئـة مـن الناتـج المحلـي 

المملكـة  مدفوعـات  ميـزان  تقديـرات  وتشـير  اإلجمالـي. 

إلـى تحقيـق فائـض فـي الحسـاب الجـاري بلـغ نحـو 186.9 

فـي   6.3 نسـبته  مـا  يمثـل  2019م،  عـام  فـي  ريـال  مليـار 

المئـة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي.

التجارة الخارجية
ُتظهـر أرقـام التجـارة الخارجيـة فـي عـام 2019م تراجـع حجـم 

لتبلـغ  الـواردات(   + )الصـادرات  للمملكـة  السـلعية  التجـارة 

1,521.9 مليـــار ريـال، مقابـل 1,617.9 مليـار ريـال فـي العـام 

السـابق، بانخفـاض نسـبته 5.9 فـي المئـة. ومقياًسـا لدرجـة 

االنفتاح التجاري على االقتصاد العالمي، بلغت نسـبة حجم 

اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  إلـى  السـلعية  الخارجيـة  التجـارة 

للمملكـة حوالـي 51.2 فـي المئـة فـي عـام 2019م، مقارنـة 

بنسـبة 54.9 فـي المئـة فـي العـام السـابق.

الصادرات
حسـب البيانـات الصـادرة عـن الهيئـة العامـة لإلحصـاء، تراجـع 

إجمالـي قيمـة صـادرات المملكة السـلعية فـي عام 2019م 

فـي  ريـال  مليـار  ريـال، مقابـل 1,103.9  مليـار  ليبلـغ 980.7 

المئـة،  فـي   11.2 نسـبته  انخفاًضـا  مسـجًا  2018م،  عـام 

مقارنـة بارتفـاع نسـبته 32.7 فـي المئـة فـي العـام السـابق 

.)1-9 )جـدول 

 

الصادرات النفطية
بلغـت قيمـة صـادرات المملكـة مـن النفـط في عـام 2019م 

حوالـي 758.9 مليـار ريـال، بانخفـاض نسـبته 12.6 في المئة، 

مقارنـة بارتفـاع نسـبته 36.0 فـي المئـة فـي العـام السـابق، 

وبلـغ نصيبهـا 77.4 فـي المئة مـن إجمالي الصادرات )جدول 

إلـى هبـوط متوسـط أسـعار  9-1(. ويعـزى هـذا االنخفـاض 

سـعر  متوسـط  بلـغ  حيـث  العالميـة،  األسـواق  فـي  النفـط 

جدول رقم 9-1: صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

)مليون ريال(

2015201620172018*2019
التغير %النصيب المئوي 

2018
التغير %
2019 2016201720182019

12.6-573,412510,729638,402868,442758,88774.276.778.777.436.0الصادرات النفطية

11.1-486,546419,878513,181704,505626,50861.061.763.863.937.3النفط الخام

19.3-86,86690,851125,221163,938132,37913.215.114.913.530.9 المنتجات المكررة

الصادرات غير 
النفطية

189,901177,694193,479235,443221,79425.823.321.322.621.7-5.8

9.1-114,916104,519116,609154,721140,61315.214.014.014.332.7بتروكيماويات

15.1-13,68113,29114,42420,77617,6321.91.71.91.844.0 مواد البناء

 منتجات زراعية 
وحيوانية وغذائية

13,61113,54413,27913,78913,7712.01.61.21.43.8-0.1

6.17.8-47,69346,34049,16746,15749,7786.75.94.25.1  سلع أخرى**

11.2-763,313688,423831,8811,103,900980,681100.0100.0100.0100.032.7المجموع

* بيانات أولية.         ** تشمل إعادة التصدير.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 64.96 حوالـي  2019م  عـام  فـي  الخفيـف  العربـي  النفـط 

عـام  فـي  للبرميـل  دوالًرا   70.59 مقابـل  للبرميـل،  دوالًرا 

إلـى  باإلضافـة  األوبـك،  منظمـة  بيانـات  حسـب  2018م 

مـن  الخـام  النفـط  مـن  المملكـة  إنتـاج  متوسـط  انخفـاض 

10.32 مليـون برميـل يومًيـا فـي عـام 2018م إلـى حوالـي 

9.81 مليـون برميـل يومًيـا فـي عـام 2019م. وُتشـير بيانـات 

الصادرات النفطية حسب النوع إلى انخفاض قيمة صادرات 

النفـط الخـام بنسـبة 11.1 فـي المئـة، مـن 704.5 مليـار ريـال 

فـي عـام 2018م إلـى 626.5 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، 

وبنصيـب مقـداره 63.9 فـي المئـة مـن إجمالـي الصـادرات. 

بمـا  المكـررة  المنتجـات  صـادرات  قيمـة  انخفضـت  كذلـك 

نسـبته 19.3 فـي المئـة، مـن 163.9 مليـار ريـال إلـى 132.4 

مليـار ريـال، وبنصيـب مقـداره 13.5 فـي المئـة مـن إجمالـي 

الصـادرات. ويوضـح الرسـم البيانـي )9-1( تطور قيم صادرات 

النفطيـة. المملكـة 

الصادرات غير النفطية
تراجًعـا فـي قيمـة  النفطيـة  غيـر  الصـادرات  بيانـات  أظهـرت 

عـام  فـي  سـجلت  حيـث  النفطيـة،  غيـر  المملكـة  صـادرات 

نحـو  إلـى  لتصـل  المئـة،  فـي   5.8 نسـبته  انخفاًضـا  2019م 

221.8 مليـار ريـال، وبنصيـب مقـداره 22.6 فـي المئـة مـن 

إجمالـي الصـادرات، مقارنـة بارتفـاع نسـبته 21.7 فـي المئـة 

فـي العـام السـابق )جـدول 9-1(. إذ سـجلت قيمـة صـادرات 

فـي   9.1 نسـبته  انخفاًضـا  البتروكيماويـات  مـن  المملكـة 

مقـداره  وبنصيـب  ريـال،  مليـار   140.6 حوالـي  لتبلـغ  المئـة 

14.3 فـي المئـة مـن إجمالـي الصـادرات. وكذلـك انخفضـت 

لتبلـغ  المئـة  بنسـبة 15.1 فـي  البنـاء  قيمـة صـادرات مـواد 

نحـو 17.6 مليـار ريـال، وبنصيـب مقـداره 1.8 فـي المئـة مـن 

إجمالـي الصـادرات. وارتفعـت قيمـة صـادرات السـلع األخـرى 

لتبلـغ  المئـة  فـي   7.8 بنسـبة  التصديـر(  إعـادة  فيهـا  )بمـا 

حوالـي 49.8 مليـار ريـال، وبنصيـب مقـداره 5.1 فـي المئـة 

المنتجـات  الصـادرات. فيمـا حافظـت صـادرات  مـن إجمالـي 

الزراعيـة والحيوانيـة والغذائيـة علـى قيمتها عنـد 13.8 مليار 

ريال، وبنصيب مقداره 1.4 في المئة من إجمالي الصادرات. 

ويوضـح الرسـم البيانـي )9-2( قيـم مكونـات الصـادرات غيـر 

2015-2019م. الفتـرة  خـال  وتطورهـا  النفطيـة 

تنمية الصادرات السعودية غير النفطية
التـي  البرامـج  أهـم  مـن  السـعودية  الصـادرات  برنامـج  ُيعـد 

البرنامـج  وُيعنـى  للتنميـة،  السـعودي  الصنـدوق  أطلقهـا 

بهـدف  وضمانهـا  الصـادرات  لتمويـل  تسـهيات  بتقديـم 

الصـادرات  تنميـة  الوطنـي مـن خـال  الدخـل  تنويـع مصـادر 

غيـر النفطيـة وزيـادة قدرتهـا التنافسـية، وذلـك بمـا ينسـجم 

باإلضافـة   .2030 المملكـة  لرؤيـة  العامـة  األهـداف  مـع 

مـن  بـارًزا  دوًرا  الصـادرات  تنميـة  هيئـة  تـؤدي  ذلـك،  إلـى 

التحديـات  لتقليـل  الخطـط  ووضـع  الدراسـات  إعـداد  خـال 

الفعاليـات  فـي  الهيئـة  تشـارك  إذ  المصدريـن،  تواجـه  التـي 

الوطنـي،  المنتـج  لتسـويق  التجاريـة  والبعثـات  الدوليـة 

السـعودية  المنشـآت  قـدرات  لتطويـر  عمـل  ورش  وتنظـم 

وخبراتهـا فـي مجـال التصديـر، وتضـع االسـتراتيجية الوطنيـة 

لتنميـة الصـادرات غيـر النفطيـة، وتعمـل علـى وضـع البرامـج 

العاقـة. ذات  الجهـات  مـع  والتعـاون  بالتشـاور  التطويريـة 

رسم بياني رقم 9-1: قيمة صادرات المملكة النفطية 
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اعتمدهـا  التـي  التمويـل  عمليـات  قيمـة  بلغـت  وقـد 

الصنـدوق منـذ انطـاق البرنامـج 47.7 مليار ريال. كما وافق 

التمويـل  عمليـات  مـن  متنوعـة  مجموعـة  علـى  البرنامـج 

للصـادرات بلغـت قيمتهـا اإلجماليـة نحـو 1.8 مليـار ريـال فـي 

عـام 2019م )جـدول 9-2(. وتوزعـت عمليـات البرنامـج فـي 

مليـار   1.6 بمبلـغ  التمويـل  التالـي:  النحـو  علـى   2019 عـام 

مليـون   225 بمبلـغ  والتمويـل  التحويليـة،  للصناعـات  ريـال 

ريـال  مليـون   11 بمبلـغ  تمويـل  إلـى  إضافـة  للتشـييد،  ريـال 

الماليـة. لألنشـطة 

الواردات
ُتظهـر البيانـات ارتفاًعـا فـي قيمـة واردات المملكة السـلعية 

)سـيف( فـي عـام 2019م بنسـبة 5.3 فـي المئـة لتبلـغ نحـو 

فـي  ريـال  مليـار   514.0 حوالـي  مقابـل  ريـال،  مليـار   541.3

العـام السـابق )جـدول 3-9(.

حسـب  المملكـة  لـواردات  التفصيليـة  البيانـات  وتشـير 

 )3-9 بيانـي  )رسـم  2019م  عـام  فـي  الرئيسـة  مكوناتهـا 

والمعـدات  واألجهـزة  اآلالت  مـن  الـواردات  اسـتحواذ  إلـى 

الكهربائيـة )117.2 مليـار ريـال( علـى المرتبـة األولـى بنصيـب 

وبارتفـاع  الـواردات،  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   21.6 نسـبته 

نسـبته 5.4 فـي المئـة عـن العـام السـابق. وجـاءت الـواردات 

مـن معـدات النقـل )105.9 مليـار ريـال( فـي المرتبـة الثانيـة 

مشـكلة مـا نسـبته 19.6 فـي المئـة مـن إجمالـي الـواردات، 

وبارتفـاع نسـبته 25.1 فـي المئـة عـن العام السـابق. وجاءت 

الـواردات مـن السـلع األخـرى )82.6 مليـار ريـال( فـي المرتبـة 

جدول رقم 9-2: تمويل وضمان الصادرات السعودية

)مليون ريال(

القطاع
201620172018*2019

ضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويلضمانتمويل

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات 
--021415038512,1556321,605والمعدات

--5,0631,8923751,16502,0780الصناعات الكيماوية والمنتجات الباستيكية 

--0075002,4520225مشاريع رأسمالية 

--56305600011خطوط تمويل 

--11600470720أخرى 

--5,6362,1661,3311,59814,6072,7821,841المجموع

* بيانات أولية.
المصدر: الصندوق السعودي للتنمية. 

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

التغير %النصيب المئوي مليون ريال 

201620172018*2019201620172018201920182019

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 
واجزاؤها

129,334120,522111,167117,17924.623.921.621.6-7.85.4

5.9-1.9-85,07581,77480,24975,53216.216.215.614.0المواد الغذائية

66,77766,82769,20272,74212.713.213.513.43.65.1المنتجات الكيماوية وما يتصل بها

3.822.0-20,05018,83018,11522,0933.83.73.54.1منسوجات وملبوسات

47,41143,44943,98847,1999.08.68.68.71.27.3معادن عادية ومصنوعاتها

9.9-15,76317,50119,99718,0193.03.53.93.314.3أخشاب ومجوهرات

93,92579,39784,652105,87017.915.716.519.66.625.1معدات نقل وأجزاؤها

4.6-67,30176,14686,62382,62212.815.116.915.313.8سلع أخرى

525,636504,446513,993541,256100.0100.0100.0100.01.95.3المجموع

* بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الثالثـة بنصيـب نسـبته 15.3 فـي المئـة، وبانخفـاض نسـبته 

4.6 في المئة عن العام السابق. وحلت في المرتبة الرابعة 

الـواردات مـن المـواد الغذائيـة )75.5 مليار ريـال( بنصيب بلغ 

14.0 فـي المئـة، وبانخفـاض نسـبته 5.9 فـي المئـة. وجـاءت 

 72.7( بهـا  يتصـل  ومـا  الكيماويـة  المنتجـات  مـن  الـواردات 

فـي  بلـغ 13.4  بنصيـب  الخامسـة  المرتبـة  فـي  ريـال(  مليـار 

المئـة، وبارتفـاع نسـبته 5.1 فـي المئـة عـن العـام السـابق. 

أمـا الـواردات مـن المعادن العادية ومصنوعاتها )47.2 مليار 

ريـال( فقـد احتلـت المرتبـة السادسـة بنصيـب بلـغ 8.7 فـي 

المئـة وبارتفـاع بلـغ 7.3 فـي المئـة، وفـي المرتبـة السـابعة 

 22.1( والملبوسـات  المنسـوجات  مـن  الـواردات  جـاءت 

مليـار ريـال( بنصيـب نسـبته 4.1 فـي المئـة، وبارتفـاع نسـبته 

22.0 فـي المئـة عـن العـام السـابق. واحتلـت الـواردات مـن 

األخشـاب والمجوهـرات )18.0 مليـار ريـال( المرتبـة األخيـرة 

فـي   9.9 نسـبته  وبانخفـاض  المئـة،  فـي   3.3 بلـغ  بنصيـب 

المئـة عـن العـام السـابق. 

وجهة صادرات المملكة ومنشأ وارداتها
أربـع  إلـى  الـواردات  ومنشـأ  الصـادرات  وجهـة  ُتصنـف 

خمـس  أكبـر  األولـى  المجموعـة  تضـم  حيـث  مجموعـات، 

دول مـن غيـر الـدول العربيـة. وتضـم المجموعـة الثانيـة دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تضم المجموعة 

الثالثـة الـدول العربيـة باسـتثناء دول مجلـس التعـاون لـدول 

المجموعـة  فـي  العالـم  دول  بقيـة  وتأتـي  العربيـة.  الخليـج 

.)4-9 )جـدول  الرابعـة 

الواردات حسب المنشأ
توضح البيانات التفصيلية إلجمالي الواردات من أكبر خمس 

دول مصدرة إلى المملكة في عام 2019م ارتفاًعا نسبته 

8.1 في المئة ليبلغ نحو 240.6 مليار ريال، حيث بلغ نصيبها 

المئة.  في   43.0 حوالي  المملكة  واردات  إجمالي  من 

بنصيب  ريال(  مليار   101.5( األولى  المرتبة  الصين  واحتلت 

بلغ 18.1 في المئة من إجمالي واردات المملكة، وبارتفاع 

نسبته 24.1 في المئة عن العام السابق. وتلتها الواليات 

ريال(  مليار   64.0( الثانية  المرتبة  في  األمريكية  المتحدة 

في   9.4 نسبته  وبانخفاض  المئة،  في   11.4 بلـغ  بنصيب 

الثالثة  المئة عن العام السابق. وجاءت ألمانيا في المرتبة 

وبانخفاض  المئة،  في   4.7 بلغ  بنصيب  ريال(  مليار   26.3(

نسبته 7.2 في المئة عن العام السابق. وجاءت اليابان في 

المرتبة الرابعة )24.5 مليار ريال( بنصيب بلغ 4.4 في المئة 

في   19.2 نسبته  وبارتفاع  المملكة،  واردات  إجمالي  من 

المئة عن العام السابق. وجاءت الهند في المرتبة الخامسة 

)24.3 مليار ريال( بنصيب بلغ 4.3 في المئة، وبارتفاع نسبته 

14.1 في المئة عن العام السابق.

وأظهرت أرقام واردات المملكة من دول مجلس التعاون 

لتبلغ  المئة  في   4.6 نسبته  انخفاًضا  العربية  الخليج  لدول 

54.3 مليار ريال في عام 2019م، وبنصيب بلغ 10.0 في 

المئة من إجمالي واردات المملكة. من جانب آخر، سجلت 

الواردات من مجموعة الدول العربية األخرى ارتفاًعا نسبته 

بلغ  وبنصيب  ريال،  مليار   18.4 نحو  لتبلغ  المئة  في   27.3

رسم بياني رقم 9-2: قيمة مكونات صادرات المملكة غير النفطية
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3.4 في المئة من إجمالي واردات المملكة. فيما سجلت 

 3.6 نسبته  ارتفاًعا  العالم  دول  بقية  من  المملكة  واردات 

في المئة لتبلغ 227.9 مليار ريال، وبنصيب بلغ 42.1 في 

المئة. ويوضح الرسم البياني )9-4 أ( واردات المملكة حسب 

المنشأ في 2019م.

وجهة صادرات المملكة 
توضح بيانات الصادرات إلى أكبر خمس دول مستوردة من 

دول  إلى  الصادرات  انخفاض  2019م  عام  في  المملكة 

 510.4 نحو  لتبلغ  المئة،  في   9.2 بنسبة  المجموعة  هذه 

المملكة  إجمالي صادرات  نصيبها من  بلغ  ريال، وقد  مليار 

حوالي 52.0 في المئة. وقد احتلت الصين المرتبة األولى 

)179.7مليار ريال( بنصيب بلغ 18.3 في المئة من إجمالي 

صادرات المملكة، وبارتفاع نسبته 22.5 في المئة عن العام 

السابق. واستحوذت الهند )102.6 مليار ريال( على المرتبة 

الثانية بنصيب بلغ 10.5 في المئة، وبارتفاع نسبته 3.9 في 

اليابان  الثالثة  المرتبة  في  تلتها  السابق.  العام  عن  المئة 

)100.1 مليار ريال( بنصيب بلغ 10.2 في المئة، وبانخفاض 

مليار   77.9( الجنوبية  كوريا  ثم  المئة.  في   19.0 نسبته 

 20.2 نسبته  وبانخفاض  المئة،  في   7.9 بلغ  بنصيب  ريال( 

المتحدة  الواليات  وجاءت  السابق.  العام  عن  المئة  في 

األمريكية )50.2 مليار ريال( في المركز الخامس بنصيب بلغ 

وبانخفاض  المملكة،  صادرات  إجمالي  من  المئة  في   5.1

نسبته 47.5 في المئة عن العام السابق.

جدول رقم 9-4: وجهة صادرات المـملـكة ومـنـشأ وارداتها**

التغير %النصيب المئوي مليون ريال

20172018*201920172018201920182019

الــــواردات

76,97181,821101,50015.315.918.86.324.1الصين

9.4-68,08670,64263,98413.513.711.83.8الواليات المتحدة

7.2-4.0-29,49728,30626,2645.85.54.9ألمانيا

20,56920,59024,5474.14.04.50.119.2الـيـابـان

20,17621,32224,3344.04.14.55.714.1الهند

215,300222,681240,62942.743.344.53.48.1مجموع الخمس دول

4.6-45,37956,92454,2969.011.110.025.4مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

19.327.3-17,93414,46818,4173.62.83.4مجموعة الدول العربية األخرى

2.63.6-225,834219,920227,91344.842.842.1بقية دول العالم

----------462,752467,733492,542الواردات )فوب(

504,447513,993541,255100.0100.0100.01.95.3 إجمالي واردات المملكة من جميع الدول

الصــــادرات 

97,354146,703179,65311.713.318.350.722.5الصـين

73,80198,689102,5828.98.910.533.73.9الـهـنـد

19.0-100,382123,646100,10212.111.210.223.2الـيـابـان

20.2-74,02797,59277,9018.98.87.931.8كوريا الجنوبية

47.5-68,86795,62250,1898.38.75.138.9الواليات المتحدة األمريكية

9.2-414,431562,252510,42849.850.952.035.7مجموع الخمس دول

15.6-93,705102,40386,41211.39.38.89.3مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

48,53751,29257,3425.84.65.85.711.8مجموعة الدول العربية األخرى

15.8-275,208387,953326,50333.135.133.341.0بقية دول العالم

11.2-831,8801,103,900980,685100.0100.0100.032.7 إجمالي صادرات المملكة إلى جميع الدول

* بيانات أولية.        ** تشمل إعادة التصدير.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 
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وسـجلت صـادرات المملكـة إلـى دول مجلـس التعاون لدول 

الخليـج العربيـة انخفاًضـا نسـبته 15.6 فـي المئـة لتبلـغ 86.4 

مليـار ريـال فـي عـام 2019م وبنصيـب بلـغ 8.8 فـي المئـة 

مـن إجمالـي الصـادرات. وقـد ارتفعـت صـادرات المملكة إلى 

المئـة  فـي   11.8 بنسـبة  األخـرى  العربيـة  الـدول  مجموعـة 

لتبلـغ نحـو 57.3 مليـار ريـال، وبنصيـب بلـغ 5.8 في المئة من 

بقيـة  إلـى  المملكـة  صـادرات  وسـجلت  الصـادرات.  إجمالـي 

دول العالـم انخفاًضـا نسـبته 15.8 فـي المئـة لتبلـغ 326.5 

مليـار ريـال، وبنصيـب بلـغ 33.3 فـي المئـة. ويوضـح الرسـم 

البيانـي )9-4 ب( وجهـة صـادرات المملكة في عام 2019م.

التبـادل التجـاري غيـر النفطـي مـع دول مجلـس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة

للمملكـة  النفطـي  غيـر  التجـاري  التبـادل  صافـي  سـجل 

العربيـة فـي عـام  الخليـج  لـدول  التعـاون  مـع دول مجلـس 

2019م عجـًزا بلـغ 7.9 مليـار ريـال، مقابـل عجـز بلـغ نحـو 9.6 

2018م، إذ سـجلت واردات المملكـة  ريـال فـي عـام  مليـار 

انخفاًضـا  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  مـن 

عـام  فـي  ريـال  مليـار   54.3 لتبلـغ  المئـة  فـي   4.6 نسـبته 

2019م مقابل 56.9 مليار ريال في العام السـابق. وتشـكل 

الـواردات مـن دول المجلـس مـا نسـبته 10.0 فـي المئـة مـن 

إجمالـي واردات المملكـة. فيمـا انخفضت صـادرات المملكة 

إلـى دول المجلـس بنسـبة 1.9 فـي المئـة فـي عـام 2019م 

المئـة  فـي   20.9 نسـبته  مـا  تمثـل  ريـال،  مليـار   46.5 لتبلـغ 

مـن إجمالـي صـادرات المملكـة غيـر النفطيـة )تشـمل إعـادة 

التصديـر(.

السـلعي غيـر  الميـزان  التفصيليـة تسـجيل  البيانـات  وتوضـح 

النفطـي للمملكـة فائًضـا مـع الكويـت بمبلـغ 5.0 مليار ريال، 

المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  مـن  مـع كل  عجـًزا  فيمـا سـجل 

جدول رقم 9-5: التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية**

)مليون ريال(

الدولة

التغير% 20192019*201620172018
النصيب المئوي 

للعام 2019

 الواردات
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الفرق

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الصادراتالوارداتالصادراتالوارداتالفرق

10.50.371.563.8-9,230-13,88438,86729,637-2,55443,44129,557-2,69032,83130,276-28,61625,926اإلمارات 

1875.21.011.813.4-5,3536,0747215,2296,0528236,0996,170716,4196,232البحرين

1,2096,4505,2416772,5681,891000000000.00.0قطر

5.013.07.8-3,44221.4-2,0037,0653,623-1,3765,8183,815-1,0784,9943,618-4,1443,066عمان 

11.03.615.0-1,7107,0745,3641,6487,4625,8141,5677,8336,2661,9756,9734,99826.0الكويت 

1.9100.0100.0-4.6-7,861-9,55054,32646,465-41,03348,5897,55645,37949,9784,59856,92547,375المجموع 

* بيانات أولية.       **  تشمل إعادة التصدير.  
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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وسـلطنة ُعمـان بلـغ 9.2 مليـار ريـال و3.4 مليـار ريـال علـى 

التوالـي ومـع مملكـة البحريـن بمبلـغ 0.2 مليـار ريال في عام 

2019م. وتشـير بيانـات واردات المملكـة غيـر النفطيـة مـن 

دول المجلـس فـي عـام 2019م إلـى بقـاء دولـة اإلمـارات 

مـورد  أكبـر  بصفتهـا  األولـى  المرتبـة  فـي  المتحـدة  العربيـة 

للمملكـة بمبلـغ 38.9 مليـار ريـال، تمثـل مـا نسـبته 71.5 في 

المئـة مـن إجمالـي واردات المملكـة غيـر النفطيـة مـن دول 

المجلـس. وجـاءت سـلطنة ُعمـان فـي المرتبـة الثانيـة بقيمـة 

مـن  المئـة  فـي   13.0 نسـبته  مـا  مشـكلة  ريـال،  مليـار   7.1

إجمالـي واردات المملكـة غيـر النفطيـة مـن دول المجلـس 

مـا  ريـال، مشـكلة  مليـار   6.4 بقيمـة  البحريـن  تلتهـا مملكـة 

نسـبته 11.8 فـي المئـة، تلتهـا الكويـت فـي المرتبـة الرابعـة 

ريـال مشـكلة مـا نسـبته 3.6 فـي المئـة.  بقيمـة 2.0 مليـار 

وفيمـا يخـص صـادرات المملكـة غيـر النفطيـة لـدول مجلـس 

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي عـام 2019م، فقد ظلت 

دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي المرتبـة األولـى حيـث 

مـا  أي  ريـال،  مليـار   29.6 قيمتـه  مـا  لهـا  المملكـة  رت  صـدَّ

يعـادل 63.8 فـي المئـة مـن إجمالـي صـادرات المملكـة غيـر 

النفطيـة لـدول المجلـس. وجـاءت دولة الكويـت في المرتبة 

الثانيـة بمبلـغ 7.0 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 15.0 فـي المئة، 

تلتهـا مملكـة البحريـن بمبلـغ 6.2 مليـار ريـال أي مـا نسـبته 

13.4 فـي المئـة، ثـم سـلطنة ُعمـان بنحـو 3.6 مليـار ريال، أي 

مـا نسـبته 7.8 فـي المئـة )جـدول 5-9(.

التبـادل التجـاري غيـر النفطـي مـع أهم الشـركاء 
التجارييـن مـن الـدول العربية

الـدول  مـع  للمملكـة  النفطـي  غيـر  التجـاري  التبـادل  سـجل 

الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول  )باسـتثناء  العربيـة 

العربيـة( فائًضـا بلـغ 9.3 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، مقابل 

وسـجلت  2018م.  عـام  فـي  ريـال  مليـار   15.6 بلـغ  فائـض 

واردات المملكة من الدول العربية ارتفاًعا نسبته 27.3 في 

المئـة لتبلـغ 18.4 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، مقابل 14.5 

مليـار ريـال فـي العـام السـابق. وتشـكل واردات المملكة من 

الـدول العربيـة مـا نسـبته 3.4 في المئة مـن إجمالي واردات 

الـدول  إلـى  المملكـة  صـادرات  تراجعـت  فيمـا  المملكـة. 

العربيـة بنسـبة 7.9 فـي المئـة، مقارنـة بالعـام السـابق لتبلـغ 

حوالـي 27.7 مليـار ريـال، تمثـل مـا نسـبته 12.5 فـي المئـة 

مـن إجمالـي صـادرات المملكـة غيـر النفطيـة )تشـمل إعـادة 

التصديـر(. 

البيانـات التفصيليـة للتبـادل التجـاري للمملكـة  ويتضـح مـن 

تحقيـق  العربيـة،  الـدول  مـن  التجارييـن  الشـركاء  أهـم  مـع 

المملكـة فائًضـا فـي تبادلهـا التجـاري فـي عـام 2019م، مـع 

كل مـن اليمـن )بلـغ 3.3 مليـار ريـال(، واألردن )بلـغ 1.9 مليـار 

 813 )بلـغ  ريـال(، والمغـرب  )بلـغ 2.7 مليـار  ريـال(، والعـراق 

مليـون ريـال(، ولبنـان )بلـغ 20 مليـون ريـال(، والسـودان )بلـغ 

106 مليـون ريـال(. أمـا مصـر فقـد سـجلت عجـًزا )بلـغ حوالـي 

رسم بياني رقم 9-4أ: واردات المملكة حسب المنشأ                      رسم بياني رقم 9-4ب: وجهة صادرات المملكة

%18.3

% 7.9

% 10.5

% 5.1

% 48.0

رسم بياني رقم 9-4ب: وجهة صادرات المملكةرسم بياني رقم 9-4أ: واردات المملكة حسب المنشأ

%18.8

% 4.9

% 4.5

%55.5

% 11.8

% 4.5

اليابان

ألمانياالهند

الصينالواليات المتحدة

دول العالم األخرى

اليابان كوريا الجنوبية

الهند الواليات المتحدة

الصين

دول العالم األخرى

%10.2



ي 
رج

خا
 ال

اع
ط

لق
ا

   

129

عجـًزا  التـي سـجلت  إلـى سـوريا  باإلضافـة  ريـال(،  مليـار   2.2

)بلـغ حوالـي 559 مليـون ريـال(.

أهـم  مـن  النفطيـة  غيـر  المملكـة  واردات  يخـص  وفيمـا 

2019م،  عـام  فـي  العربيـة  الـدول  مـن  التجارييـن  الشـركاء 

احتلـت مصـر المرتبـة األولـى بقيمـة 9.0 مليـار ريـال، مشـكلًة 

المملكـة  المئـة مـن إجمالـي واردات  مـا نسـبته 48.8 فـي 

غيـر النفطيـة مـن الـدول العربيـة، وجاءت األردن فـي المرتبة 

الثانيـة بقيمـة بلغـت 3.5 مليـار ريـال، تشـكل مـا نسـبته 18.9 

فـي المئـة، تلتهـا السـودان فـي المرتبـة الثالثـة بقيمـة 2.1 

لبنـان فـي  ثـم  المئـة،  ريـال، أي مـا نسـبته 11.4 فـي  مليـار 

نسـبته  مـا  مشـكلًة  ريـال  مليـار   1.1 بمبلـغ  الرابعـة  المرتبـة 

المغـرب  مـن  المملكـة  واردات  وجـاءت  المئـة.  فـي   5.9

واليمن وسـوريا والعراق في المراتب الخامسـة والسادسـة 

مليـون  و569  ريـال  مليـون   592 بنحـو  والثامنـة  والسـابعة 

ريـال و562 مليـون ريـال و20 مليـون ريـال علـى التوالـي.

وبالنسـبة لصـادرات المملكـة غيـر النفطية إلى أهم الشـركاء 

التجارييـن مـن الـدول العربيـة فـي عـام 2019م، جـاءت مصـر 

فـي المرتبـة األولـى، حيـث صـّدرت المملكـة لهـا مـا قيمتـه 

6.8 مليـار ريـال، أي مـا يعـادل 24.6 فـي المئـة مـن إجمالـي 

صـادرات المملكـة غيـر النفطيـة إلـى الـدول العربيـة، وجـاءت 

مـا  أي  ريـال،  مليـار   5.4 بمبلـغ  الثانيـة  المرتبـة  فـي  األردن 

الثالثـة  المرتبـة  فـي  اليمـن  تلتهـا  المئـة،  فـي   19.4 نسـبته 

إلـى  المملكـة  صـادرات  وجـاءت  ريـال،  مليـار   3.9 بحوالـي 

العـراق والسـودان فـي المرتبتيـن الرابعـة والخامسـة بمبلـغ 

2.7 مليـار ريـال و 2.2 مليـار ريـال علـى التوالـي، تلتهمـا فـي 

المرتبة السادسـة المغرب بمبلغ 1.4 مليار ريال وجاءت في 

المرتبـة السـابعة لبنـان بحوالـي 1.1 مليـار ريـال، وسـوريا فـي 

المرتبـة الثامنـة بمبلـغ 3 مليـون ريـال )جـدول 6-9(.

صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة 
المصارف التجارية

بواسـطة  الممولـة  الخـاص  القطـاع  صـادرات  سـجلت 

المصـارف التجاريـة )االعتمـادات المسـددة( انخفاًضـا نسـبته 

17.1 فـي المئـة لتبلـغ 36.9 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، 

مقارنـة بنحـو 44.5 مليـار ريـال فـي عـام 2018م، وانخفـض 

غيـر  الصـادرات  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   16.6 إلـى  نصيبهـا 

 جدول رقم 9-6: التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية**    
)باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(

)مليون ريال(

الدولة
201620172018*2019

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الفرق

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الفرق

2,164-3,1705,6357,5221,8878,9866,822-2,0078,4925,323-7,9335,926مصر

4,0424,7617193,1764,6811,5043,0195,8722,8533,4885,3871,899األردن

2432,1381,8954702,0821,6125733,6793,1065693,9073,338اليمن

1,4571,46361,5571,6741181,0821,9098271,0831,10320لبنان

7761,3285527391,4777387501,6288785921,405813المغرب

1602,3832,38962,1282,4453172,1052,211106-1,9591,799السودان

231,5501,527301,9021,872442,4632,419202,7342,715العراق

559-3955623-2674005-34679------سوريا

بقية 
الدول 
العربية

1,9504,4442,4947414,0123,2718374,5793,7421,0134,1543,141

18,38323,4095,02617,93423,6205,68614,46830,10215,63418,41727,7269,309المجموع

*  بيانات أولية.         **  تشمل إعادة التصدير.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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بنحـو 18.8 فـي  التصديـر( مقارنـة  إعـادة  )تشـمل  النفطيـة 

2018م. عـام  فـي  المئـة 

وتشـير بيانـات صـادرات القطـاع الخـاص الممولـة بواسـطة 

عـام  فـي  المسـددة(  )االعتمـادات  التجاريـة  المصـارف 

لصـادرات  المسـددة  االعتمـادات  ارتفـاع  إلـى  2019م 

ريـال،  مليـار   34.1 نحـو  لتبلـغ  األخـرى،  الصناعيـة  المنتجـات 

2018م،  بعـام  مقارنـة  المئـة  فـي   15.1 نسـبته  بارتفـاع 

محتلـة بذلـك المرتبـة األولـى بنسـبة 92.4 فـي المئـة. ثـم 

الكيماويـة  المـواد  لصـادرات  المسـددة  االعتمـادات  جـاءت 

ريـال،  مليـار   2.6 بمبلـغ  الثانيـة  المرتبـة  فـي  والباسـتيكية 

وبانخفـاض نسـبته 38.6 فـي المئـة، وبنصيـب بلـغ 7.0 فـي 

الزراعيـة  للصـادرات  المسـددة  االعتمـادات  تلتهـا  المئـة. 

والحيوانيـة بقيمـة قدرهـا 168 مليـون ريـال، وبارتفاع نسـبته 

80.6 فـي المئـة مقارنـة بالعـام السـابق، وبنصيـب بلـغ 0.5 

المسـددة. االعتمـادات  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي 

واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة 
المصارف التجارية

بواسـطة  الممولـة  الخـاص  القطـاع  واردات  أظهـرت 

تحـت  وأوراق  المسـددة  )االعتمـادات  التجاريـة  المصـارف 

التحصيـل( فـي عـام 2019م ارتفاًعـا نسـبته 2.0 فـي المئـة 

ريـال  مليـار   132.5 بنحـو  مقارنـة  ريـال،  مليـار   135.7 لتبلـغ 

فـي العـام السـابق. وبلغـت نسـبة واردات القطـاع الخـاص 

الممولـة عـن طريـق المصـارف التجاريـة إلـى إجمالـي قيمـة 

واردات المملكـة فـي عـام 2019م نحـو 25.0 فـي المئـة، 

السـابق. العـام  فـي  المئـة  فـي   25.5 بنسـبة  مقارنـة 

مـن  الـواردات  تمويـل  انخفـاض  إلـى  التراجـع  ذلـك  ويعـزى 

السـلع األخـرى بنسـبة 2.8 فـي المئـة ليبلـغ 67.0 مليار ريال، 

وانخفـاض تمويـل الـواردات مـن مـواد البنـاء بنسـبة 3.4 فـي 

الـواردات  تمويـل  وانخفـاض  ريـال،  مليـار   14.9 ليبلـغ  المئـة 

مـن الحبـوب بنسـبة 18.6 فـي المئـة ليبلـغ 5.0 مليـار ريـال، 

 4.2 بنسـبة  واللحـوم  المواشـي  واردات  تمويـل  وانخفـاض 

فـي المئـة ليبلـغ 2.4 مليـار ريـال، وانخفـاض تمويـل الـواردات 

ليبلـغ  المئـة  فـي   9.8 بنسـبة  والبـن  والشـاي  السـكر  مـن 

مـن  الـواردات  تمويـل  انخفـاض  وكذلـك  ريـال،  مليـون   757

 265 ليبلـغ  المئـة  الفواكـه والخضـراوات بنسـبة 56.3 فـي 

مـن  الـواردات  تمويـل  ارتفـع  المقابـل،  وفـي  ريـال.  مليـون 

المنسـوجات والملبوسـات بنسـبة 9.6 فـي المئـة ليبلـغ 1.9 

مليـار ريـال، وتمويـل الـواردات مـن األجهـزة بنسـبة 1.0 فـي 

المئـة ليبلـغ 3.4 مليـار ريـال، وتمويـل الـواردات مـن اآلالت 

بنسـبة 12.8 فـي المئـة ليبلـغ نحـو 6.0 مليـار ريـال، وتمويـل 

الـواردات مـن المـواد الغذائيـة األخرى بنسـبة 2.6 في المئة 

ليبلـغ 7.9 مليـار ريـال، باإلضافـة إلـى ارتفـاع تمويـل الـواردات 

من السـيارات بنسـبة 28.7 في المئة ليبلغ 25.4 مليار ريال.

تمويـل  احتـل  اإلجمالـي،  مـن  المئـوي  للنصيـب  وبالنسـبة 

بلـغ  بنصيـب  األولـى  المرتبـة  األخـرى  السـلع  مـن  الـواردات 

مـن  الـواردات  تمويـل  ثـم  اإلجمالـي،  مـن  المئـة  فـي   49.6

السـيارات فـي المرتبـة الثانيـة بنصيـب بلـغ 18.8 فـي المئـة 

البنـاء  مـواد  مـن  الـواردات  تمويـل  واحتـل  اإلجمالـي.  مـن 

المرتبـة الثالثـة بنصيـب بلـغ 11.0 فـي المئـة مـن اإلجمالـي. 

فـي  األخـرى  الغذائيـة  المـواد  مـن  الـواردات  تمويـل  وجـاء 

تمويـل  ثـم  المئـة،  فـي   5.8 بلـغ  بنصيـب  الرابعـة  المرتبـة 

الـواردات مـن اآلالت فـي المرتبـة الخامسـة بنصيـب بلغ 4.5 

المئـة. فـي 

الصادرات عبر الموانئ
للموانـئ،  العامـة  الهيئـة  عـن  الصـادرة  للبيانـات  وفًقـا 

انخفضـت الصـادرات بالطـن عبـر موانـئ المملكـة فـي عـام 

2019م بنسـبة 5.5 فـي المئـة لتبلـغ 212.5 مليـون طـن )ال 

تشـمل صـادرات النفـط الخـام(، مقارنـة بنحـو 224.9 مليـون 

العـام السـابق. طـن فـي 

فـي  االنخفـاض  إلـى  الصـادرات  اجمالـي  انخفـاض  ويعـود 

صـادرات المنتجـات النفطيـة المكـررة والغـاز بنسـبة 5.4 فـي 

المئـة لتبلـغ 126.6 مليـون طـن. وانخفـاض صـادرات المـواد 

األخـرى بنسـبة 32.5 فـي المئـة مـن 30.5 مليـون طـن فـي 

عـام 2018م إلـى 20.6 مليـون طـن فـي عـام 2019م. كمـا 

ارتفعـت صـادرات مـواد البنـاء والحديد بنسـبة 8.0 في المئة 

لتبلغ 18.8 مليون طن، وارتفعت صادرات بضائع المسافنة 

وارتفـاع  طـن،  مليـون   13.0 لتبلـغ  المئـة  فـي   4.0 بنسـبة 

صـادرات المـواد البتروكيماويـة بنسـبة 8.5 فـي المئـة لتبلـغ 

33.3 مليون طن، أما بالنسبة للنصيب المئوي، فقد احتلت 
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صـادرات المنتجـات النفطيـة المكـررة والغـاز المرتبـة األولـى 

بنسـبة 59.6 فـي المئـة مـن إجمالـي الصادرات عبـر الموانئ. 

تلتهـا صـادرات المـواد البتروكيماويـة بالمرتبـة الثانية بنصيب 

المرتبـة  فـي  األخـرى  الصـادرات  ثـم  المئـة.  فـي   15.7 بلـغ 

الثالثـة بنصيـب بلـغ 9.7 فـي المئـة. واحتلـت صـادرات مـواد 

البنـاء والحديـد المرتبـة الرابعـة بنصيـب بلـغ 8.8 فـي المئـة، 

فيمـا احتلـت بضائـع المسـافنة المرتبة الخامسـة بنصيب بلغ 

بلـغ 0.1  الزراعيـة بنصيـب  الصـادرات  تلتهـا  المئـة.  6.1 فـي 

فـي المئـة.

الواردات عبر الموانئ
إلـى  للموانـئ  العامـة  الهيئـة  عـن  الصـادرة  البيانـات  تشـير 

عـام  فـي  المملكـة  موانـئ  عبـر  بالطـن  الـواردات  انخفـاض 

مليـون   105.5 نحـو  لتبلـغ  المئـة  فـي   0.3 بنسـبة  2019م 

طـن، وذلـك النخفـاض الـواردات عبر الموانئ التجارية بنسـبة 

يعـود  مـا  وهـو  طـن،  مليـون   64.1 لتبلـغ  المئـة  فـي   0.9

بشـكل رئيـس إلـى انخفـاض الـواردات مـن المـواد الغذائيـة 

بنسـبة 12.0 فـي المئـة لتبلـغ نحـو 22.7 مليـون طـن، بينمـا 

ارتفعـت الـواردات مـن المعدات بنسـبة 5.9 فـي المئة لتبلغ 

حوالـي 1.8 مليـون طـن، كمـا ارتفعـت الـواردات مـن مـواد 

البنـاء بمـا نسـبته 21.8 فـي المئـة لتبلـغ حوالـي 10.6 مليون 

طـن، والـواردات مـن البضائـع العامـة بنسـبة 1.4 فـي المئـة 

لتبلـغ حوالـي 28.9 مليـون طـن. كذلك ارتفعت الواردات عبر 

الموانـئ الصناعيـة بنسـبة 0.7 فـي المئـة لتبلغ حوالي 41.4 

مليـون طـن.

وبالنسـبة للنصيـب المئـوي، احتلـت واردات البضائـع العامـة 

المرتبـة األولـى بنصيـب بلـغ 27.4 فـي المئـة مـن إجمالـي 

الـواردات عبـر الموانـئ، وجـاءت واردات المـواد الغذائية في 

المرتبـة الثانيـة بنصيـب بلغ 21.5 في المئة، واحتلت واردات 

المئـة،  فـي   10.0 بلـغ  بنصيـب  الثالثـة  المرتبـة  البنـاء  مـواد 

وجـاءت واردات المعـدات فـي المرتبـة الرابعـة بنصيـب بلـغ 

1.7 فـي المئـة. وشـكلت الـواردات عبـر الموانئ الصناعية ما 

نسـبته 39.2 فـي المئـة مـن إجمالـي الـواردات بالطـن.

بلغـت  فقـد  الحيـة،  والمواشـي  السـيارات  يخـص  فيمـا  أمـا 

واردات المملكـة مـن السـيارات عـن طريـق الموانئ في عام 

2019م نحـو 632.7 ألـف سـيارة، مقابـل 517.0 ألـف سـيارة 

عام 2018م بارتفاع نسبته 22.4 في المئة، في حين بلغت 

واردات المملكـة مـن المواشـي الحيـة نحـو 6.0 مليـون رأس 

بانخفـاض نسـبته 11.8 فـي المئـة عـن العـام السـابق.

الواردات والصادرات حسب استخدام المواد
المـواد  اسـتخدام  حسـب  المملكـة  واردات  بيانـات  تشـير   

السـلع  مـن  الـواردات  اسـتحواذ  إلـى  2019م  عـام  فـي 

الـواردات  إجمالـي  مـن  األولـى  المرتبـة  علـى  االسـتهاكية 

بقيمـة بلغـت 216.9 مليـار ريـال )12.4 مليون طن(، مشـكلة 

مـا نسـبته 40.1 فـي المئـة مـن إجمالـي الـواردات، وبارتفـاع 

فـي  وجـاءت  السـابق.  العـام  عـن  المئـة  فـي   7.8 نسـبته 

المرتبـة الثانيـة واردات السـلع الوسـيطة بنحـو 197.4 مليـار 

ريـال )55.6 مليـون طـن(، بنصيـب مقـداره 36.5 فـي المئـة 

المئـة  فـي   4.2 نسـبته  وبانخفـاض  الـواردات،  إجمالـي  مـن 

عـن العـام السـابق. وفـي المرتبـة الثالثـة حلـت الـواردات مـن 

السـلع الرأسـمالية بنحـو 127 مليـار ريـال )2.5 مليـون طـن(، 

وبنصيـب بلـغ 23.5 فـي المئـة، وبارتفـاع نسـبته 19.1 فـي 

المئـة عـن العـام السـابق. 

وفيما يخص صادرات المملكة حسـب اسـتخدام المواد في 

عام 2019م احتلت الصادرات من السـلع الوسـيطة المرتبة 

األولـى بنحـو 920.6 مليـار ريـال )481.0 مليـون طن( بنصيب 

وبانخفـاض  الصـادرات،  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   93.9 بلـغ 

نسـبته 11.6 فـي المئـة عـن العـام السـابق. أمـا الصـادرات 

مليـار   43.5 حوالـي  بلغـت  فقـد  االسـتهاكية،  السـلع  مـن 

ريـال )9.4 مليـون طـن( محتلة بذلـك المرتبة الثانية وبنصيب 

بلغ 4.4 في المئة من إجمالي الصادرات، وبانخفاض نسـبته 

12.3 فـي المئـة عـن العـام السـابق. واحتلـت الصـادرات مـن 

السـلع الرأسـمالية المرتبـة الثالثـة بحوالـي 16.6 مليـار ريـال 

)0.6 مليـون طـن(، وبنصيـب بلـغ 1.7 فـي المئـة مـن إجمالي 

العـام  عـن  المئـة  فـي   25.6 نسـبته  وبارتفـاع  الصـادرات، 

السـابق )جـدول 7-9(.

الواردات والصادرات حسب نوع السلع  
 تشـير بيانـات واردات المملكـة حسـب نـوع السـلع فـي عـام 

2019م إلـى بلـوغ الـواردات مـن المـواد المصنعـة مـا قيمته 

401.6 مليار ريال )25.2 مليون طن(، محتلة المرتبة األولى 
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جدول رقم 9-7: الواردات والصادرات حسب استخدام المواد

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
201620172018*2019

التغير% 2019
النصيب المئوي 

للعام 2019  القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

13,042210,03712,335197,84111,543201,25712,424216,8987.840.1استهاكية

4.236.5-61,200203,91861,434199,21761,641206,12255,611197,364وسيطة

2,489111,6802,229107,3882,055106,6142,544126,99319.123.5رأسمالية

الصادرات

12.34.4-11,40839,80111,71246,63311,25849,6109,37243,498استهاكية

11.693.9-488,304631,100471,354769,360497,9551,041,058481,096920,571وسيطة

56517,52370115,88858513,23257416,61625.61.7رأسمالية

*  بيانات أولية.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

الـواردات،  المئـة مـن إجمالـي  وبنصيـب مقـداره 74.2 فـي 

وبارتفـاع نسـبته 10.3 فـي المئـة عـن العام السـابق. وجاءت 

الثانيـة  المرتبـة  المصنعـة فـي  المـواد نصـف  الـواردات مـن 

لتبلـغ نحـو 123.3 مليـار ريـال )33.6 مليـون طـن(، مشـكلة 

22.8 فـي المئـة مـن إجمالـي الـواردات، وبانخفـاض نسـبته 

0.3 فـي المئـة عـن العام السـابق. وفـي المرتبة الثالثة حلت 

 11.8( ريـال  مليـار  لتبلـغ 16.4  الخـام  المـواد  مـن  الـواردات 

وبانخفـاض  المئـة،  فـي   3.0 بلـغ  وبنصيـب  طـن(،  مليـون 

نسـبته 38.0 فـي المئـة عـن العـام السـابق.

وفيمـا يخـص صـادرات المملكـة حسـب نـوع السـلع فـي عام 

2019م، احتلـت الصـادرات مـن المـواد الخـام المرتبة األولى 

لتبلـغ 640.0 مليـار ريـال )357.7 مليـون طـن(، وبنصيـب بلـغ 

65.3 فـي المئـة مـن إجمالـي الصـادرات، وبانخفـاض نسـبته 

مـن  الصـادرات  أمـا  السـابق.  العـام  عـن  المئـة  فـي   11.4

المـواد المصنعـة، فقـد بلغـت 175.3 مليـار ريـال )67 مليـون 

طـن(، محتلـة المرتبـة الثانيـة بنصيـب بلـغ 17.9 فـي المئـة 

مـن إجمالـي الصـادرات، وبانخفـاض نسـبته 11.8 فـي المئـة 

نصـف  المـواد  مـن  الصـادرات  واحتلـت  السـابق.  العـام  عـن 

طـن(  مليـون   66.3( ريـال  مليـار   165.4 بقيمـة  المصنعـة 

المرتبـة الثالثـة، وبنصيـب بلـغ 16.9 فـي المئـة مـن إجمالـي 

العـام  عـن  المئـة  فـي   9.7 نسـبته  وبانخفـاض  الصـادرات، 

.)8–9 )جـدول  السـابق 

ميزان المدفوعات
أواًل: الحساب الجاري

2019م  لعـام  المملكـة  مدفوعـات  ميـزان  تقديـرات  تشـير 

إلـى تحقيـق فائـض فـي الحسـاب الجـاري بلـغ 186.9 مليـــار 

ريـال، مقارنـة بفائـض بلـغ حوالـي 264.8 مليار ريال في العام 

السـابق. وبلغت نسـبة الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

الحسـاب  فائـض  فـي  االنخفـاض  ويعـزى  المئـة.  فـي   6.3

الجاري إلى انخفاض فائض السـلع والخدمات بنسـبة 24.9- 

فـي المئـة، وعلـى الرغـم مـن انخفـاض عجـز صافـي الدخـل 

الثانـوي بمـا نسـبته 10.8 فـي المئـة )جـدول 9-9(. ويوضـح 

الرسـم البيانـي )9-5( تطـور ميـزان الحسـاب الجـاري وبنـوده 

الرئيسـة فـي الفتـرة مـن 2016م إلـى 2019م.

أ-السلع والخدمات
1- السلع

انخفـض فائـض الميـزان السـلعي فـي عـام 2019م بنسـبة 

بفائـض  ريـال، مقارنـة  ليبلـغ 481.6 مليـار  المئـة  23.9 فـي 

بلـغ 632.8 مليـار ريـال فـي العـام السـابق. ويعـود ذلـك إلـى 

النفطيـة  الصـادرات  )تشـمل  الصـادرات  إجمالـي  انخفـاض 

واألخـرى( بنسـبة 11.4 فـي المئـة لتبلـغ 977.6 مليـار ريـال، 

السـابق، كمـا  العـام  ريـال فـي  ترليـون  مقارنـة بحوالـي 1.1 

لتبلـغ  المئـة  فـي   5.3 بنسـبة  )فـوب(  الـواردات  ارتفعـت 

ريـال فـي  ريـال، مقارنـة بحوالـي 471.1 مليـار  495.9 مليـار 

السـابق. العـام 
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2- الخدمات      
2019م  عـام  فـي  الخدمـات  حسـاب  فـي  العجـز  انخفـض 

مقارنـة  ريـال،  مليـار   190.5 ليبلـغ  المئـة  فـي   20.9 بنسـبة 

ويرجـع  السـابق.  العـام  فـي  ريـال  مليـار   240.7 بلـغ  بعجـز 

إلـى  رئيـس  بشـكل  الخدمـات  حسـاب  فـي  العجـز  انخفـاض 

تحـول العجـز فـي صافـي بنـد السـفر الـى فائض بلـغ نحو 4.7 

العـام  ريـال فـي  ريـال مقابـل عجـز بمبلـغ 10.7 مليـار  مليـار 

السـابق. وكذلـك انخفـض العجـز فـي صافـي بنـد االتصـاالت 

بنسـبة 90.2 فـي المئـة ليبلـغ نحـو 527 مليـون ريـال مقارنـة 

بنحـو 5.4 مليـار ريـال فـي العام السـابق، وانخفض العجز في 

المئـة،  فـي   19.3 بنسـبة  الحكوميـة  الخدمـات  بنـد  صافـي 

حيـث بلـغ نحـو 85.1 مليـار ريـال مقارنـة بنحـو 105.5 مليـار 

ريـال فـي العـام السـابق، وانخفـاض العجـز فـي صافـي بنـد 

الخدمـات الماليـة ليبلـغ حوالـي 3.5 مليـار ريـال مقابـل 8.2 

مليـار ريـال فـي العـام السـابق، وانخفـض العجـز فـي صافـي 

بنـد خدمـات األعمـال األخـرى بنسـبة 24.4 فـي المئـة إلـى 

فـي  ريـال  مليـار   39.0 بنحـو  مقارنـة  ريـال  مليـار   29.5 نحـو 

التشـييد  بنـد  خدمـات  صافـي  عجـز  وارتفـع  السـابق،  العـام 

بنسـبة 5.0 فـي المئـة ليبلـغ 25.2 مليـار ريـال مقابـل 24.0 

مليـار ريـال فـي العـام السـابق، وارتفـع العجـز فـي صافـي بند 

التأمين ومعاشـات التقاعد بنسـبة 3.0 في المئة ليبلغ نحو 

العـام السـابق.  ريـال فـي  ريـال مقابـل 5.9 مليـار  6.0 مليـار 

وارتفـع عجـز صافـي مدفوعـات خدمـات بنـد النقـل بنسـبة 

7.8 فـي المئـة ليبلـغ نحـو 45.3 مليار ريال مقابل 42.0 مليار 

ريـال فـي العـام السـابق. 

ب-الدخل األولي
تشـير بيانـات تقديـرات ميـزان المدفوعـات إلـى ارتفـاع فائض 

صافـي بنـد الدخـل األولـي لعـام 2019م بنسـبة 12.1 فـي 

المئـة ليبلـغ حوالـي 29.9 مليـار ريـال، مقابـل 26.7 مليـار ريال 

بنـد دخـل  ارتفـاع فائـض  نتيجـة  السـابق، وذلـك  العـام  فـي 

االسـتثمارات األخرى ليبلغ 16.8 مليار ريال مقابل 9.7 مليار 

ريـال فـي العـام السـابق. وارتفـاع صافـي بند دخل االسـتثمار 

المباشـر ليبلغ حوالي 5.1 مليار ريال مقابل انخفاض بحوالي 

4.3 مليـار ريـال العـام السـابق، مـع بقـاء العجـز فـي صافـي 

بنـد تعويضـات العامليـن عنـد 2.2 مليـار ريـال. بينمـا انخفـض 

صافـي بنـد دخـل اسـتثمارات الحافظـة ليبلـغ حوالـي 10.2 

مليـار ريـال، مقارنـة بنحـو 23.4 مليـار ريـال في العام السـابق. 

ج-الدخل الثانوي
انخفـض العجـز فـي حسـاب الدخـل الثانوي فـي عام 2019م 

بنسـبة 10.8 في المئة ليصل إلى 137.3 مليـــار ريال مقابل 

عجـز بلـغ 154.0 مليـار ريـال في العام السـابق، حيث تراجعت 

تحويـات العامليـن األجانـب بنسـبة 8.1 فـي المئـة إلـى نحـو 

113.6 مليـار ريـال، وانخفضـت التحويـات الحكوميـة بنسـبة 

23.1 فـي المئـة، لتبلـغ 22.6 مليـار ريـال مقابـل 29.4 مليـار 

تطـور   )10-9( الجـدول  ويوضـح  السـابق.  العـام  فـي  ريـال 

إلـى  ونسـبتها  المملكـة  فـي  األجانـب  العامليـن  تحويـات 

الناتـج المحلـي اإلجمالـي للقطـاع الخـاص منذ عـام 2010م.

     

جدول رقم 9-8 :الواردات والصادرات حسب نوع السلع

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
201620172018*2019

التغير% 2019
النصيب المئوي 

للعام 2019  القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

38.03.0-26,20723,69927,39725,11126,66126,37611,84216,354خام

نصف 
0.322.8-32,092126,82727,358121,57925,868123,64833,562123,283مصنعة

18,433375,11021,244357,75622,711363,96825,176401,61810.374.2مصنعة

الصادرات

11.465.3-381,335433,696361,393528,328371,803722,108357,717639,989خام

نصف 
9.716.9-52,400126,44849,326139,65863,030183,06966,341165,382مصنعة

11.817.9-66,542128,27973,048163,89574,965198,72466,984175,314مصنعة

* بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 
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جدول رقم 9-9: ميـــزان المدفـــوعــات

)مليون ريال(

التغير % 2019 2019*2015201620172018

29.4-89,41039,241264,774186,908-212,714-أواًل: ميزان الحساب الجاري

24.9-109,86310,312142,566392,097294,343-أ. السلع والخدمات

23.9-1165,995209,115369,229632,811481,616. السلع

11.4-763,262688,528831,9811,103,952977,565صادرات

597,267479,413462,752471,141495,9495.3واردات

20.9-190,467-240,714-226,663-198,803-275,858-2 . الخدمات

54,27764,69767,99473,69690,68223.0دائــن

10.6-330,135263,501294,656314,409281,148مديـن

64,80058,97540,11726,67529,89112.1ب.  الدخـــــل األولي

95,91289,89070,91671,90178,3919.0دائــن

31,11230,91430,79945,22648,5007.2مديـن

10.8-137,324-153,998-143,442-158,698-167,651-ج.  الدخل الثانوي

000000.0دائــن

85.3-167,651158,698143,442153,99822,579مديـن

25.6-6,499-8,733-6,931-3,365-3,983-ثانًيا: الحساب الرأسمالي

31.3-342,58427,985252,691173,486-274,058-ثالًثا: الحساب المالي

54.0-10,3175,56421,97870,27632,335-1 . االستثمار المباشر

42.6-20,21233,51127,29886,20349,443صافي حيازة األصول المالية

30,52927,9475,32115,92717,1077.4صافي تحمل الخصوم

472.9-53,295-9,52114,294-42,798-240,386 . استثمارات الحافظة

39,08120,30872,01079,821119,93750.3صافي حيازة األصول المالية

1,30563,10681,53165,527173,232164.4-صافي تحمل الخصوم

3,021163,180167,500183,2459.4-3130,630 . استثمارات أخرى

145,23230,882179,107211,427258,99022.5صافي حيازة األصول المالية

14,60233,90315,92743,92775,74672.4صافي تحمل الخصوم

147,65262111,2021,702.9-302,328-434,758-4 . األصول االحتياطية

4,81343.7-3,350-4,324-249,808-57,361-الـســهــــو والـخــطـــأ

 * تقديرية 
 )-( اإلشارة السالبة تعني مدفوعات في بنود الحساب الجاري.
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جدول رقم 9-10: تحويات العاملين األجانب المقيمين في المملكة

)مليون ريال(

التغير% القيمةالعــام
الناتج المحلي للقطاع 

الخاص*
نسبة التحويات للناتج 
المحلي للقطاع الخاص

201098,1731.9750,76613.1

2011103,4855.4852,27512.1

2012107,3353.7948,36611.3

2013127,76819.01,050,98712.2

2014134,9955.71,149,63611.7

2015141,7855.01,213,54211.7

2016138,745-2.11,227,53411.3

2017132,518-4.51,247,45910.6

2018123,637-6.71,294,6719.5

**2019113,573-8.11,354,3228.4

* باألسعار الجارية.                      ** أرقام أولية.

المصدر: بيانات ميزان المدفوعات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من الهيئة العامة لإلحصاء.

ثانًيا: الحساب الرأسمالي
سـجل بنـد الحسـاب الرأسـمالي تدفًقـا إلـى الخـارج بحوالـي 

6.5 مليـار ريـال فـي عـام 2019م، مقابـل تدفـق إلـى الخـارج 

بقيمـة 8.7 مليـار ريـال فـي العـام السـابق.

ثالًثا: الحساب المالي
ارتفـع بنـد صافـي االسـتثمارات المباشـرة فـي عـام 2019م 

بمبلغ 32.3 مليار ريال. وانخفض صافي استثمارات الحافظة 

بمبلـغ 53.3 مليـار ريـال. وارتفـع صافـي االسـتثمارات األخرى 

االحتياطيـة  األصـول  وسـجلت  ريـال.  مليـار   183.2 بمبلـغ 

ارتفاًعـا بمبلـغ 11.2 مليـار ريـال.

وضع االستثمار الدولي
االستثمار المباشر

نمـا االسـتثمار المباشـر فـي الخـارج فـي عـام 2019م بنسـبة 

أيًضـا  وارتفـع  ريـال،  مليـار   461.4 ليبلـغ  المئـة  فـي   17.1

فـي   2.0 بنسـبة  االقتصـاد  داخـل  فـي  المباشـر  االسـتثمار 

ريـال. مليـار   885.5 ليبلـغ  السـابق  بالعـام  مقارنـة  المئـة 

استثمارات الحافظة
2019م  عـام  فـي  الخـارج  فـي  الحافظـة  اسـتثمارات  نمـت 

ريـال، وكذلـك  ترليـون  لتبلـغ 1.06  المئـة  بنسـبة 28.5 فـي 

ارتفعـت اسـتثمارات الحافظـة فـي الداخـل بنسـبة 34.5 في 

المئـة لتبلـغ 477.3 مليـار ريـال.

استثمارات أخرى
2019م  عـام  فـي  الخـارج  فـي  األخـرى  االسـتثمارات  نمـت 

ريـال، وكذلـك  لتبلـغ 947.3 مليـار  المئـة  بنسـبة 11.5 فـي 

ارتفعـت االسـتثمارات األخـرى فـي الداخـل بنسـبة 24.0 في 

المئـة لتبلـغ 416.8 مليـار ريـال.

األصول االحتياطية
ارتفعـت األصـول االحتياطيـة بشـكل طفيف بنسـبة 0.6 في 

المئـة فـي عـام 2019م مقارنـة بالعـام السـابق لتبلـغ نحـو 

1,873.4 مليـار ريـال.

صافي وضع االستثمار الدولي
ارتفاًعـا نسـبته 8.1  الدولـي  حقـق صافـي وضـع االسـتثمار 

ريـال  تريليـون  ليبلـغ نحـو 2.6  2019م  المئـة فـي عـام  فـي 

مقارنـة بحوالـي 2.4 تريليـون ريـال فـي عـام 2018م )جـدول 

.)11–9
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المساعدات والقروض اإلنمائية الخارجية 
للمملكة

بلـغ إجمالـي المسـاعدات والقـروض والمسـاهمات الخارجية 

نحـو  )2015-2019م(  الفتـرة  فـي  المملكـة  التـي قدمتهـا 

المسـاعدات  وتشـكل   .)12-9 )جـــدول  ريـال  مليـار   153.7

والقـروض 84.0 فـي المئـة من اإلجمالي، أي حوالي 129.1 

مليـار ريـال، فيمـا بلـغ إجمالـي المسـاهمات فـي الجمعيـات 

والمنظمـات نحـو 24.4 مليـار ريـال وبنسـبة 15.9  فـي المئة 

العـون  برامـج  خـال  مـن  المسـاعدات  أمـا  اإلجمالـي.  مـن 

المتعـدد األطـراف، فقـد بلغـت خـال تلـك الفتـرة نحـو 150 

أمـا  اإلجمالـي.  مـن  المئـة  فـي   0.1 وبنسـبة  ريـال  مليـون 

بالنسـبة لمسـاعدات وقـروض المملكـة الخارجيـة المقدمـة 

والمنظمـات  الجمعيـات  خـال  ومـن  الثنائيـة  القنـوات  عبـر 

والمؤسسـات المتعـددة األطـراف فـي عـام 2019م، فقـد 

فـي   259.8 نسـبته  وبارتفـاع  ريـال  مليـار   2.4 نحـو  بلغـت 

المئـة مقارنـة بالعـام السـابق وبنسـبة 6.5 فـي المئـة مـن 

اإلجمالـي. وشـكلت المسـاعدات والقـروض المقدمـة فـي 

عـام 2019م الجـزء األكبـر بقيمـة 35.2 مليـار ريـال، وبنسـبة 

93.5 فـي المئـة مـن اإلجمالـي، بانخفـاض نسـبته 6.2 فـي 

المئـة مقارنـة بالعـام السـابق. 

تطورات سعر الصرف
اسـتمرت مؤسسـة النقد العربي السـعودي في المحافظة 

على سـعر الصرف الرسـمي للريال السـعودي مقابل الدوالر 

األمريكـي عنـد سـعر 3.75 ريـال لـكل دوالر أمريكـي فـي عام 

الفعلـي االسـمي  الصـرف  2019م. وانخفـض مؤشـر سـعر 

عـام  نهايـة  فـي  نقطـة  مـن 117.59  نقطـة  بحوالـي 9.41 

2019م.  عـام  نهايـة  فـي  نقطـة   108.18 إلـى  2018م 

الحقيقـي  الفعلـي  الصـرف  سـعر  مؤشـر  انخفـض  وكذلـك 

بحوالـي 12.93 نقطـة مـن 116.45 نقطـة فـي نهايـة عـام 

2018م إلـى 103.52 نقطـة فـي نهايـة عـام 2019م.
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جدول رقم 9-11: وضع االستثمار الدولي

)مليون ريال(

التغير%  20192019*201620172018

10.5 3,522,8753,699,1703,928,8564,340,156أواًل: األصول

17.1 277,398316,639393,987461,437      1. االستثمار المباشر في الخارج

28.5 748,114816,740823,3291,058,027      2. استثمارات الحافظة

11.5 488,123704,203849,330947,281      3. استثمارات أخرى

0.6 2,009,2391,861,5881,862,2091,873,411      4 . األصول االحتياطية

14.1 1,283,1101,360,5931,559,6581,779,640ثانًيا: الخصوم

2.0 868,134853,374868,513885,493      1. االستثمار المباشر في داخل االقتصاد

34.5 184,986261,071355,028477,345      2. استثمارات الحافظة

24.0 229,990246,148336,118416,802      3. استثمارات أخرى

8.1 2,239,7652,338,5772,369,1972,560,516ثالًثا: صافي وضع االستثمار الدولي

* بيانات تقديرية.

جدول رقم 9-12: مساعدات ومساهمات المملكة الخارجية للفترة )2015-2019م(

          )مليون ريال(    

اإلجماليالعون المتعدد األطرافمساهمات في الجمعيات والمنظماتمساعدات وقروضالعام

201528,4301,3366029,826

201611,49418,9994330,536

201716,5429752617,543

201837,5006802138,201

201935,157*2,448--37,605

129,12324,438150153,711اإلجمالي

* تشمل العون متعدد األطراف.
المصدر: وزارة المالية. 





الماليـــــة 
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المالية العامة
أقــر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقدة يــوم اإلثنين 12 

ربيــع اآلخــر 1441ه الموافــق 9 ديســمبر 2019م الميزانية 

العامــة للدولــة للعــام المالــي 1442/1441ه )2020م(، 

التــي تهــدف إلى دفع عجلة التنمیة االقتصاديــة، وتحقيق 

االســتدامة الماليــة والنمــو االقتصادي.

فــي  الحكومــة  اســتمراًرا لسياســة  الميزانيــة  ُتعــد هــذه 

تنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة، وتنويــع مصــادر الدخــل، 

واالســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة، وتمكيــن القطــاع 

لتحقيــق  الحكومــي  اإلنفــاق  كفــاءة  ورفــع  الخــاص، 

أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 مــن حيــث تطويــر المرافــق 

وتعزيــز  والمقيميــن،  للمواطنيــن  األساســية  والخدمــات 

بالخدمــات  واالرتقــاء  االجتماعيــة،  الحمايــة  برامــج 

الحكوميــة، إلــى جانــب رفــع مســتوى جــودة الحيــاة، ودعــم 

وغيرهــا.  اإلســكان  خطــط 

قــدرت الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2020م 

إجمالــي المصروفــات بنحــو 1,020 مليــار ريــال، بانخفــاض 

للعــام  المقــدرة  الميزانيــة  عــن  المئــة  فــي   7.8 نســبته 

بنحــو  اإليــرادات  ُقــدرت  حيــن  فــي  الســابق.  المالــي 

833 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 14.6 فــي المئــة عــن 

ــدر العجــز بنحــو 187  ــرات العــام المالــي الســابق. وُق تقدي

مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 43.0 فــي المئــة عــن تقديــرات 

.)1-10 )جــدول  الســابق  المالــي  العــام 

جدول رقم 10-1: تقديرات الميزانية العامة للدولة

   )مليار ريال(

العام المالي

1441/1440هـ )2019م(

العام المالي

1442/1441هـ )2020م(
التغير %

14.6-975833إجمالي اإليرادات

7.8-1,1061,020إجمالي المصروفات

18743.0-131-الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.   

للدولــة  العامــة  للميزانيــة  الرئيســة  المالمــح 
)2020م( 1442/1441ه  المالــي  للعــام 

تركــز سياســة النفقــات الحكوميــة علــى تعزيــز مســتهدفات 

النمــو االقتصــادي والتنميــة الشــاملة، ومــنها دعــم التنميــة 

العامــــة،  الماليــــة  مســــتهدفات  وتحقيــــق  االجتماعيــــة، 

وتحســين التخطيــط المالــي، ورفــع كفــاءة اإلنفــاق. وفيما 

ــة  ــة العامــة للدول ــه الميزاني ــرز مــا تضمنت يلــي اســتعراض ألب

مــن اعتمــادات مخصصــة لإلنفــاق علــى القطاعــات الرئيســة 

)جــدول 10-2( )رســم بيانــي 1-10(.

قطاع األمن والمناطق اإلدارية
ُخصــص لقطــاع األمــن والمناطــق اإلداريــة نحــو 102.3 مليــار 

النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي  نحــو 10.0  تمثــل  ريــال 

المعتمــدة بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 0.5 فــي المئة عما 
تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق 2019م.

الصحة والتنمية االجتماعية
والتنميــة  الصحيــة  الخدمــات  لقطاعــات  ُخصــص  مــا  بلــغ 

 16.4 حوالــي  تمثــل  ريــال،  مليــار   167.0 نحــو  االجتماعيــة 

بالميزانيــة،  المعتمــدة  النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي 

وبانخفــاض نســبته 2.9 فــي المئــة عمــا تــم تخصيصــه فــي 

2019م. الســابق  المالــي  العــام  ميزانيــة 

قطاع الخدمات البلدية
بلــغ مــا ُخصــص لقطــاع الخدمــات البلديــة، وتشــمل وزارة 

نحــو  والبلديــات  واألمانــات  والقرويــة،  البلديــة  الشــؤون 

53.6 مليــار ريــال، يمثــل حوالــي 5.3 فــي المئــة مــن إجمالــي 

 13.9 نســبته  وبانخفــاض  بالميزانيــة،  المعتمــدة  النفقــات 

فــي المئــة عمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي 

2019م. الســابق 
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رسم بياني رقم 10-1: توزيع اعتمادات ميزانية العام 
المالي 1441/ 1442هـ )2020م( حسب القطاعات 

الرئيسة 

جدول رقم 10-2: توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة  )حسب القطاعات الرئيسة( 

 )مليون ريال(

1442/1441هـ )2020م(1441/1440هـ )2019م(

التغير %النصيب المـئوي المبـــلغالتغير %النصيب المـئوي المبـــلغ

27,5422.55.128,0182.71.7اإلدارة العامة 

4.7-9.1181,92317.8-190,97817.3القطاع العسكري

0.5-102,8279.32.0102,34810.0قطاع األمن والمناطق اإلدارية

13.9-62,2385.616.553,5605.3الخدمات البلدية

192,62217.40.1193,16818.90.3التعليم

2.9-172,04115.617.4166,98016.4الصحة والتنمية االجتماعية

25.7-131,34011.924.797,6459.6الموارد االقتصادية

20.7-70,2436.429.755,7055.5التجهيزات األساسية والنقل

9.9-156,16914.175.0140,65213.8وحدة البرامج العامة

7.8-1,106,000100.013.11,020,000100.0المجموع

المصدر: وزارة المالية.   

القطاع العسكري
ريال،  مليار   181.9 نحو  العسكري  للقطاع  ُخصص  ما  بلغ 

يمثل حوالي 17.8 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة 

بالميزانية، وبانخفاض نسبته 4.7 في المئة عما تم تخصيصه 

في  ميزانية  العام  المالي السابق 2019م.

قطاع التعليم
بلغ ما ُخصص لقطاع التعليم نحو 193.2 مليار ريال، يمثل 

المعتمدة  النفقات  إجمالي  من  المئة  في   18.9 حوالي 

بالميزانية، وبارتفاع نسبته 0.3 في المئة عما تم تخصيصه 

في ميزانية العام المالي السابق 2019م. 

قطاع التجهيزات األساسية والنقل
بلغ ما ُخصص لقطاع التجهيزات األساسية والنقل نحو 55.7 

مليار ريال، يمثل حوالي 5.5 في المئة من إجمالي النفقات 

المعتمدة بالميزانية، وبانخفاض نسبته 20.7 في المئة عما تم 

تخصيصه في ميزانية العام المالي السابق 2019م.

قطاعات أخرى 
ريال،  مليار   28 نحو  العامة  اإلدارة  لقطاع  ُخصص  ما  بلغ 

يمثل حوالي 2.7 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة 

بالميزانية، وبارتفاع نسبته 1.7 في المئة عما تم تخصيصه 

في ميزانية العام المالي السابق 2019م.

مليار  نحو 97.6  االقتصادية  الموارد  لقطاع  ما ُخصص  بلغ 

النفقات  إجمالي  من  المئة  في   9.6 حوالي  يمثل  ريال، 

المعتمدة بالميزانية، وبانخفاض نسبته 25.7 في المئة عما 

تم تخصيصه في ميزانية العام المالي السابق 2019م.

مليار   140.7 نحو  العامة  البرامج  لوحدة  المخصص  وبلغ 

النفقات  إجمالي  من  المئة  في   13.8 حوالي  يمثل  ريال، 

المعتمدة بالميزانية، وبانخفاض نسبته 9.9 في المئة عما 

التجهيــزات األساســية والنقل

القطاع العســكري
قطــاع األمــن والمناطق اإلدارية

المــوارد االقتصادية

الخدمــات البلدية التعليم

وحــدة البرامج العامة

الصحــة والتنميــة االجتماعية

 اإلدارة العامة

%16.4

%9.6

%5.5

%13.8

%2.7
%17.8

%10.0

%5.3

%18.9
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تم تخصيصه في ميزانية العام المالي السابق 2019م.

اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 
)2019م(

ســجلت اإليــرادات الفعليــة للعــام المالــي 1441/1440ه 

)2019م( ارتفاًعــا نســبته 2.3 فــي المئــة، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 31.0 فــي المئــة فــي العــام المالــي الســابق لتصــل 

إلــى 926.8 مليــار ريــال. وشــكلت هــذه اإليــرادات مــا نســبته 

31.2 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مســجلًة 

انخفاًضــا نســبته 5 فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، حيــث 

بالمقــدرة  مقارنــة  النفطيــة  الفعليــة  اإليــرادات  ســجلت 

انخفاًضــا نســبته 10.2 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 594.4 

مليــار ريــال خــال عــام 2019م. فــي حيــن ســجلت اإليــرادات 

الفعليــة غيــر النفطيــة مقارنــة بالمقــدرة ارتفاًعــا نســبته 6.1 

فــي المئــة لتصــل إلــى 332.4 مليــار ريــال خــال عــام 2019م. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ بــدء شــهر ديســمبر 2019م تــم 

تطبيــق ضريبــة انتقائيــة علــى المشــروبات المحــاة بنســبة 

الموحــدة  المئــة، وذلــك بحســب قــرار االتفاقيــة  50 فــي 

للضريبــة االنتقائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة. وبلــغ إجمالــي المصروفــات الفعليــة للعــام المالــي 

2019م نحــو 1,059.4مليــار ريــال، ويعــادل مــا نســبته 35.6 

فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بانخفــاض نســبته 

ــة، وبانخفــاض نســبته  ــرات الميزاني ــة عــن تقدي 4.2 فــي المئ

ــة عــن مصروفــات العــام الســابق. 1.9 فــي المئ

وســجلت المصروفــات الفعليــة للمنافــع االجتماعيــة ارتفاًعــا 

نســبته 11.8 فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة لتبلــغ حوالي 

82.1 مليــار ريــال. وارتفعــت المصروفــات الفعلية لتعويضات 

العامليــن بنســبة 10.8 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 505 مليار 

التمويــل  لنفقــات  الفعليــة  المصروفــات  وارتفعــت  ريــال. 

بنســبة 0.6 فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 21.1 مليــار ريــال 

فــي عــام 2019م. وســجلت المصروفــات الفعليــة للمنــح 

ــال.  ــار ري انخفاًضــا بنســبة 63.9 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي ملي

 26.9 بنســبة  لإلعانــات  الفعليــة  المصروفــات  وانخفضــت 

فــي المئــة لتصــل إلــى نحــو 23.2 مليــار ريــال. وانخفضــت 

المصروفــات الفعليــة لبنــد الســلع والخدمــات بنســبة 8.1 

وانخفضــت  ريــال.  مليــار   161.0 حوالــي  لتبلــغ  المئــة  فــي 

المصروفــات الفعليــة األخــرى بنســبة 3.5 فــي المئــة لتصــل 

إلــى نحــو 96.5 مليــار ريــال )الجــدوالن 10-3 و4-10(.

جدول رقم 10-3: إجمالي اإليرادات والمصروفات الفعلية والتقديرية للميزانية العامة للدولة  

 )مليون ريال(

1441/1440هـ )2019م(

نسبة الفرق إلى المقدر%الفرق  المطلقالميزانية الفعليةالميزانية التقديرية

5.0-48,437-975,283926,846إجمالي اإليرادات

10.2-67,451-661,875594,424اإليرادات النفطية

313,408332,42219,0146.1اإليرادات غير النفطية

859,959889,99530,0363.5المصروفات التشغيلية

455,842505,03049,18810.8تعويضات العاملين

8.1-14,171-175,135160,964السلع والخدمات

21,01621,1321160.6نفقات التمويل

26.9-8,532-31,73923,207اإلعانات

63.9-1,787-2,7951,008المنح

73,43982,1288,68911.8المنافع االجتماعية

3.5-3,467-99,99396,526مصروفات أخرى

31.1-76,591-246,040169,449صافي األصول غير المالية المكتسبة

4.2-46,555-1,105,9991,059,444إجمالي المصروفات

المصدر: وزارة المالية.   
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نسبة عجز الميزانية الفعلي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي

الميزانيــة  أن  إلــى  2019م  المالــي  العــام  بيانــات  تشــير 

العامــة للدولــة ســجلت عجــًزا بلــغ 132.6 مليــار ريــال، ممثــًا 

مــا نســبته 4.5 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

مقارنــة بعجــز مقــداره 173.9 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 5.9 

فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام الســابق 

)جــدول 10-4( )رســم بيانــي 2-10(.

برامج القروض واإلعانات المحلية 
أواًل: القروض المحلية

بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي مــن برامــج القــروض المحلية 

خــال عــام 2019م نحــو 485 مليــون ريــال بارتفــاع نســبته 

10.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. فــي حيــن بلــغ المســدد 

مــن القــروض حوالــي 406 مليــون ريــال محقًقا ارتفاًعا نســبته 

6.1 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وتــم خــال العــام المالــي 

1441/1440ه )2019م( اعتمــاد أحــد عشــر قرًضــا )خمســة 

فــي  قــروض  وخمســة  التعليميــة  المشــاريع  فــي  قــروض 

المشــاريع الصحيــة، وقــرض واحــد فــي المشــاريع الفندقيــة 

والســياحية( )الجــدوالن 10-5 و6-10(.

ثانًيا: اإلعانات المحلية
المالــي  العــام  خــال  المصروفــة  اإلعانــات  مجمــوع  بلــغ 

ريــال موزعــة  مليــار  )2019م( حوالــي 3.9  1441/1440ه 

علــى النحــو التالــي: إعانــة األعــاف بحوالــي 2.5 مليــار ريــال، 

وإعانــة حليــب األطفــال بنحــو 362.9 مليــون ريــال، وإعانــة 

ــة واألعمــال اإلنســانية بمقــدار  مركــز الملــك ســلمان لإلغاث

 135 بنحــو  الفروســية  نــادي  وإعانــة  ريــال،  مليــون   168.7

مليــون   100 بمقــدار  الصقــور  نــادي  وإعانــة  ريــال،  مليــون 

 72.7 بحوالــي  العزيــز  عبــد  الملــك  مكتبــة  وإعانــة  ريــال، 

مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز 

ــون  ــان والثقافــات بمقــدار 72.2 ملي ــاع األدي ــن أتب للحــوار بي

ريــال، وإعانــة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي بمبلــغ 

42.7 مليــون ريــال، وإعانــة أمانــة اللجنــة الماليــة بمقــدار 30 

مليــون ريــال. 

الدين العام 
ســجل رصيــد الديــن العــام ارتفاًعــا نســبته 21.1 فــي المئــة 

فــي نهايــة العــام المالــي 1441/1440ه )2019م( ليبلــغ 

المئــة  فــي   22.8 نســبته  مــا  أي  ريــال،  مليــار  نحــو 677.9 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي و33.5 فــي المئــة مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي مقارنــة بمــا كان عليه بنهاية 

العــام الســابق 1440/1439ه )2018م( البالــغ نحــو 560.0 

مليــار ريــال أو مــا نســبته 19.0 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 

2019م مــا  الداخلــي خــال عــام  الديــن  اإلجمالــي. شــكل 

نســبته 55.0 فــي المئــة مــن إجمالــي الديــن العــام ليبلــغ 

حوالــي 372.8 مليــار ريــال. فــي حيــن شــكل الديــن الخارجــي 

مــا نســبته 45.0 فــي المئــة مــن إجمالــي الديــن العــام ليبلــغ 

حوالــي 305.2 مليــار ريــال )جــدول 7-10(.

 

جدول رقم 10-4: اإليرادات والمصروفات الفعلية     

 )مليون ريال(

1441/1440هـ )2019م(1440/1439هـ )2018م(1439/1438هـ )2017م(

التغير %القيمة

النسبة 
إلى الناتج 
المحلي 
اإلجمالي*

التغير %القيمة

النسبة 
إلى الناتج 
المحلي 
اإلجمالي*

التغير %القيمة
النسبة إلى 

الناتج المحلي 
اإلجمالي*

691,51033.126.8905,60931.030.7926,8462.331.2إجمالي اإليرادات

1.935.6-929,99912.036.01,079,46716.136.61,059,445إجمالي المصروفات

4.5-23.7-132,599-5.9-27.1-173,858-9.2-23.3-238,489-الفائض / العجز

 * تشمل رسوم االستيراد )باألسعار الجارية(.        
المصدر: وزارة المالية.   



144

56
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
سع

ي ال
عرب

د ال
نق

ة ال
س

س
مؤ

 

جدول رقم 10-5: األرصدة القائمة لبرنامج القروض المحلية      

   )مليون ريال(

التغير 20182019%

43848510.8إجمالي المنصرف الفعلي من القروض

3824066.1إجمالي المسدد من القروض

المصدر: وزارة المالية.   

جدول رقم 10-6: القروض المقدمة لكل مجال خال عامي 2018-2019م 

)مليون ريال(

نوع القرض

مشاريع تمت توقيع عقودها

20182019

القيمةالعددالقيمةالعدد

329.817.3المشروعات الفندقية والسياحية

8787.95363.7المشاريع الصحية

6136.35261.6المشاريع التعليمية

17954.011632.6اإلجمالي

المصدر: وزارة المالية.   

جدول رقم 10-7: الدين العام

 )مليون ريال(

العام المالي

حجم الدين العام القائم في نهاية العامالمسددالمقترض

التغير %

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
)باألسعار 

الجارية(

نسبة الدين 
العام إلى 

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي %

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 إجمالي الدين
العام

142,260221.42,453,5125.8--142,260------1437/143698,000هـ )2015م(

213,455103,125316,580122.52,418,50813.1--1438/143797,020103,12525,825هـ )2016م(

259,502183,750443,25240.02,582,19817.2--1439/143858,45580,62512,408هـ )2017م(

304,980255,000559,98026.32,949,45719.0--1440/143948,75071,2503,272هـ )2018م(

372,764305,161677,92521.12,973,62622.8--1441/144069,83950,1612,055هـ )2019م(*

* بيانات أولية.                      
المصدر: وزارة المالية.   

 رسم بياني رقم 10-2: الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي 1440/ 1441هـ )2019م(
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الحسابات القومية 
والتنمية القطاعية

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019م
تشــير البيانــات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

الثابتــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  إلــى 

)2010م=100( بنســبة 0.33 في المئة لعام 2019م ليبلغ 

حوالــي 2,639.8 مليــار ريــال، مقابــل نمــو نســبته 2.43 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق. ويعــزى تراجــع النمــو إلــى تســجيل 

القطــاع النفطــي انكماًشــا نســبته 3.65 فــي المئــة، مقابــل 

بينمــا  الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي  نســبته 3.13  نمــو 

ســجل القطــاع غيــر النفطــي نمــًوا نســبته 3.31 فــي المئــة، 

مقابــل نمــو نســبته 2.20 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

حيــث نمــا القطــاع الخــاص بنســبة 3.78 فــي المئــة، مقابــل 

نمــو نســبته 1.91 فــي المئــة العــام الســابق. كمــا ســجل 

القطــاع الحكومــي نمــًوا نســبته 2.20 فــي المئــة، مقارنــة 

بنمــو نســبته 2.86 فــي المئــة للعــام الســابق )جــدول 1-11(. 

الناتــج  أن  إلــى  األوليــة  البيانــات  تشــير  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

نســبته  نمــًوا  شــهد  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي 

0.82 فــي المئــة فــي عــام 2019م، ليبلــغ نحــو 2,973.6 

مليــار ريــال مقابــل نمــو نســبته 14.22 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــس إلــى انكمــاش القطــاع 

نســبته  بنمــو  مقارنــة  المئــة،  فــي   6.04 بنســبة  النفطــي 

الســابق. فــي حيــن ســجل  العــام  فــي  المئــة  فــي   34.08

القطــاع غيــر النفطــي نمــًوا قــدره 4.21 فــي المئــة، مقابــل 

الســابق. حيــث  العــام  فــي  المئــة  فــي  نســبته 6.62  نمــو 

جدول رقم 11-1: الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات  

   )مليون ريال(

2018*2019

النصيب المئوينسبة النمو %القيمةالنصيب المئوينسبة النمو %القيمة

باألسعار الجارية

6.0431.15-1985,90034.0833.43926,338- قطاع النفط

21,944,2026.6265.922,026,0644.2168.13- القطاع غير النفطي

1,300,8564.2844.101,354,3224.1145.54    أ- القطاع الخاص

643,34611.6821.81671,7434.4122.59  ب- القطاع الحكومي

2,930,10114.5199.342,952,4030.7699.29الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

17.210.6621,2239.650.71-319,355- رسوم االستيراد

2,949,45714.22100.002,973,6260.82100.00إجمالي الناتج المحلي

باألسـعار الثـابتة لعــام )2010م=100( 

3.6541.52-11,137,6463.1343.241,096,170- قطاع النفط

21,478,4252.2056.191,527,3043.3157.86- القطاع غير النفطي

1,034,6351.9139.321,073,7443.7840.68     أ- القطاع الخاص

443,7892.8616.87453,5612.2017.18     ب- القطاع الحكومي

2,616,0702.6099.432,623,4740.2899.38الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

19.890.5716,3388.770.62-315,021- رسوم االستيراد

2,631,0912.43100.002,639,8110.33100.00إجمالي الناتج المحلي

معامل االنكماش الضمني )2010م=100(

--112.650.49 --112.1011.51 الناتج المحلي اإلجمالي

--2.49-84.51 --86.6630.02 1- قطاع النفط

--132.660.88 --131.504.33 2- القطاع غير النفطي

* بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.            
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ــة  بلــغ معــدل نمــو القطــاع الخــاص 4.11 فــي المئــة، مقارن

بنمــو نســبته 4.28 فــي المئــة للعــام الســابق. أمــا القطــاع 

الحكومــي، فقــد ســّجل نمــًوا قــدره 4.41 فــي المئــة، مقارنة 

بنمــو نســبته 11.68 فــي المئــة لعــام 2018م. وقــد ســجل 

معامــل االنكمــاش الضمنــي4  للقطــاع غيــر النفطــي ارتفاًعــا 

نســبته 0.88 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقابــل ارتفــاع 

نســبته 4.33 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

مــن  المئــة  فــي   40.68 بنســبة  الخــاص  القطــاع  ســاهم 

إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة فــي عــام 

2019م، مقابــل مســاهمة بنســبة 39.32 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق، وســاهم القطــاع الحكومــي بنســبة 17.18 

فــي المئــة، مقابــل مســاهمة بنســبة 16.87 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. بينمــا انخفضــت مســاهمة القطــاع النفطــي 

مــن 43.24 فــي المئــة فــي العــام الســابق إلــى 41.52 فــي 

ــة فــي عــام 2019م )جــدول 1-11(. المئ

الثابتـة  باألسـعار  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  توزيـع  ويشـير 

)2010م=100(  الرئيسـة  االقتصاديـة  األنشـطة  حسـب 

وذلـك  2019م  عـام  فـي  نمـًوا  حقـق  معظمهـا  أن  إلـى 

الجملـة  تجـارة  نشـاط  سـّجل  فقـد  متفاوتـة.  بمعـدالت 

فـي   6.27 نسـبته  نمـًوا  والفنـادق  والمطاعـم  والتجزئـة 

العـام  فـي  المئـة  فـي   0.95 نسـبته  نمـو  مقابـل  المئـة، 

نمـًوا  والتخزيـن واالتصـاالت  النقـل  نشـاط  السـابق. وحقـق 

نسـبته 5.60 فـي المئـة، مقابـل نمـو نسـبته 2.08 في المئة 

فـي العـام السـابق. وسـّجل نشـاط خدمـات المـال والتأميـن 

والعقـارات وخدمـات األعمـال نمـًوا نسـبته 5.53 فـي المئة، 

مقابل نمو نسـبته 3.16 في المئة في العام السـابق.  كما 

سـّجل نشـاط التشـييد والبنـاء نمـًوا نسـبته 4.60 فـي المئـة، 

مقابـل انخفـاض نسـبته 3.49 فـي المئـة فـي العـام السـابق. 

)الكهربـاء  العامـة  المرافـق  نشـاط  أخـرى، سـّجل  ناحيـة  مـن 

مقابـل  المئـة،  فـي   3.96 نسـبته  انخفاًضـا  والمـاء(  والغـاز 

نمـو نسـبته 1.89 فـي المئـة فـي العـام السـابق. كمـا سـّجل 

نشـاط التعديـن والتحجيـر انكماًشـا نسـبته 3.64 فـي المئـة، 

مقابـل ارتفـاع نسـبته 3.64 فـي المئـة فـي العـام السـابق. 

تكريـر  )تشـمل  التحويليـة  الصناعـات  نشـاط  سـّجل  كذلـك 

النفـط( انخفاًضـا نسـبته 1.56 فـي المئـة، مقابـل نمو نسـبته 

.)2-11 2.10 فـي المئـة فـي العـام السـابق )جـدول 

جدول رقم 11-2: الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الثابتة 2010م=100( 

   )مليون ريال(

20162017

2018*2019

القيمة
النصيب 

المئوي

نسبة 

النمو %
القيمة

النصيب 

المئوي

نسبة 

النمو %

3.64-11,046,7851,010,1041,046,91840.023.641,008,78938.45- التعدين والتحجير

1.56-2307,987311,982318,52912.182.10313,55311.95- الصناعات التحويلية )تشمل تكرير النفط(

3.96-333,68834,13234,7761.331.8933,3981.27- المرافق العامة )الكهرباء والغاز والماء(

3.49118,3814.514.60-4121,203117,259113,1724.33- التشييد والبناء

5228,074229,378231,5698.850.95246,0859.386.27- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

6148,467151,789154,9465.922.08163,6186.245.60- النقل والتخزين واالتصاالت 

7- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات 
األعمال 

237,143249,794257,6929.853.16271,93810.375.53

2,566,9282,549,8202,616,070100.002.602,623,474100.000.28الناتج المحلي اإلجمالي**

* بيانات أولية.   ** ال يشمل رسوم االستيراد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

   

4  معامــل االنكمــاش الضمنــي: هــو معــدل التغيــر فــي األســعار لــكل المنتجــات النهائيــة داخــل االقتصــاد خــال فتــرة زمنيــة )ســنة(. ويقيــس هــذا المؤشــر معــدل التضخــم 

علــى المســتوى الكلــي لاقتصــاد، ويختلــف عــن الرقــم القياســي لتكاليــف المعيشــة الــذي يســتهدف االســتهاك النهائــي فقــط؛ إذ يســتهدف معامــل االنكمــاش كل 
القطاعــات االســتهاكية واالســتثمارية والحكوميــة، وذلــك حســب مســاهمة كل قطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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مســاهمة القطــاع الخاص فــي الناتج المحلي 
اإلجمالي

ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الجارية لتبلغ 45.87 في المئة في عام 

2019م، مقابل 44.40 في المئة في العام السابق. وحقق 

القطاع الخاص باألسعار الجارية نمًوا نسبته 4.11 في المئة 

المئة في  نسبته 4.28 في  نمو  2019م، مقابل  عام  في 

العام السابق )جدول 11-3، ورسم بياني 1-11(.

مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الجارية لتبلغ 22.75 في المئة في عام 

2019م، مقابل 21.96 في المئة في العام السابق، وتراجع 

معدل نمو القطاع الحكومي باألسعار الجارية إلى 4.41 في 

المئة في عام 2019م، مقابل نمو نسبته 11.68 في المئة 

في العام السابق )جدول 11-3، ورسم بياني 1-11(.

مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

تراجعت نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الجارية لتبلغ 31.38 في المئة في عام 

2019م، مقابل 33.65 في المئة في العام السابق، وسجل 

القطاع النفطي باألسعار الجارية انخفاًضا نسبته 6.04 في 

المئة في عام 2019م، مقابل نمو نسبته 34.08 في المئة 

في العام السابق )جدول 11-4، ورسم بياني 1-11(.

مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي 
اإلجمالي

بلغــت مســاهمة نشــاط الخدمــات )تشــمل تجــارة الجملــة 

والتخزيــن  والنقــل  والفنــادق،  والمطاعــم  والتجزئــة 

واالتصــاالت، وخدمــات المال والتأميــن والعقارات وخدمات 

األعمــال، والخدمــات الجماعيــة واالجتماعيــة والشــخصية، 

باإلضافــة إلــى الخدمــات الحكوميــة( فــي الناتــج المحلــي 

فــي  المئــة  فــي  نحــو 50.80  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي 

عــام 2019م، مقابــل 48.69 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

وبلغــت نســبة نمــو نشــاط الخدمــات باألســعار الجاريــة 5.15 

فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقابــل نمــو نســبته 7.06 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق )جدول 11-4، ورســم بيانــي 2-11(.

جدول رقم 11-3: مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(   

السنة
القطاع الحكوميالقطاع الخاصالناتج المحلي اإلجمالي**

التغير %النصيب المئوي )مليون ريال(التغير %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

20182,930,1011,300,85644.404.28643,34621.9611.68

*20192,952,4031,354,32245.874.11671,74322.754.41

** ال يشمل رسوم االستيراد. * بيانات أولية. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

رسم بياني رقم 11-1: نسبة مساهمة القطاعات 
االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية 

لعام 2019م )اليشمل رسوم االستيراد(

القطــاع الخاص القطــاع النفطي القطــاع الحكومي

%22.8
%31.4

%45.9
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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 28.00 فــي المئــة فــي عــام 

الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   30.12 مقابــل  2019م، 

وقــد ســجل نشــاط التعديــن والتحجيــر باألســعار الجاريــة نمــًوا 

ســالًبا بلغــت نســبته 6.33 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

مقابــل نمــو نســبته 34.59 فــي المئــة فــي العــام الســابق 

.)2-11 بيانــي  11-5، ورســم  )جــدول 

مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

ــر  تراجعــت نســبة مســاهمة النشــاط الصناعــي )يشــمل تكري

النفــط( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة فــي 

ــل 12.89 فــي  ــة، مقاب ــغ 12.63 فــي المئ عــام 2019م لتبل

المئــة فــي العــام الســابق. كمــا ســجل النشــاط الصناعــي 

باألســعار الجاريــة انخفاًضــا بنســبة 1.30 فــي المئــة فــي عــام 

جدول رقم 11-5: مساهمة نشاط التعدين والتحجير والنشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

السنة
النشاط الصناعي****نشاط التعدين والتحجير***الناتج المحلي  اإلجمالي**

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

20182,930,101882,61330.1234.59377,80612.8913.49

*20192,952,403826,70628.00-6.33372,89312.63-1.30

* بيانات أولية.         ** ال يشمل رسوم االستيراد.          *** يشمل الزيت الخام والغاز الطبيعي.           **** يشمل تكرير النفط.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

جدول رقم 11-4: مساهمة القطاع النفطي ونشاط الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

السنة

نشاط الخدماتالقطاع النفطيالناتج المحلي  اإلجمالي**

التغير %النصيب المئوي )مليون ريال(التغير %النصيب المئوي )مليون ريال()مليون ريال(

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

20182,930,101985,90033.6534.081,426,53148.697.06

*20192,952,403926,33831.38-6.041,499,92850.805.15

* بيانات أولية.         ** ال يشمل رسوم االستيراد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

 رسم بياني رقم 11-2: األنشطة المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 2019م 

)ال يشمل رسوم االستيراد(

نشــاط الخدمات النشــاط الزراعي

النشــاط الصناعي

نشــاط التعديــن والتحجير نشــاط التشــييد والبناء

نشــاط الكهربــاء والغاز والماء

%50.8

%12.6

%5.5

%28.0

%1.6
%2.2

2019م، مقابــل ارتفــاع نســبته 13.49 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق )جــدول 11-5، ورســم بيانــي 2-11(.
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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 2.25 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

مقابــل 2.24 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلغــت نســبة 

الجاريــة 1.22 فــي  باألســعار  الزراعــي  النشــاط  النمــو فــي 

فــي  نســبته 0.49  نمــو  2019م، مقابــل  عــام  فــي  المئــة 

ــة فــي العــام الســابق. المئ

وبلغــت نســبة مســاهمة نشــاط التشــييد والبنــاء فــي الناتــج 

ــة  ــة نحــو 5.54 فــي المئ ــي باألســعار الجاري المحلــي اإلجمال

العــام  فــي  المئــة  فــي   5.17 مقابــل  2019م،  عــام  فــي 

ملحوًظــا  نمــًوا  والبنــاء  التشــييد  نشــاط  وســجل  الســابق. 

نســبته 8.03 فــي المئــة فــي عــام 2019م، مقابــل انخفــاض 

نســبته 2.00 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

وبلغــت مســاهمة نشــاط الكهربــاء والغــاز والمــاء فــي الناتــج 

ــة  ــة نحــو 1.60 فــي المئ ــي باألســعار الجاري المحلــي اإلجمال

العــام  فــي  المئــة  فــي   1.68 مقابــل  2019م،  عــام  فــي 

الســابق، وســجل هــذا النشــاط انكماًشــا بنســبة 4.25 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م، مقابــل ارتفــاع نســبته 21.28 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق )جدول 11-6، ورســم بيانــي 2-11(.

متوسط دخل الفرد
تشــير البيانــات األوليــة إلــى انخفــاض متوســط دخــل الفــرد 

فــي  الجاريــة(  )باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 

المملكــة فــي عــام 2019م بنســبة 1.55 فــي المئــة، ليبلــغ 

نحــو 86,902 ريــال ســعودي، مقابــل 88,271 ريــال ســعودي 

فــي العــام الســابق )جــدول 7-11(.

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2019م

الناتــج  علــى  اإلنفــاق  ارتفــاع  إلــى  األوليــة  البيانــات  تشــير 

فــي   0.82 بنســبة  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي 

المئــة فــي عــام 2019م، ليبلــغ نحــو 2,973.6 مليــار ريــال، 

مقابــل ارتفــاع نســبته 14.22 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

االســتهاكي  اإلنفــاق  مــن  كل  نمــو  إلــى  ذلــك  ويرجــع 

النهائــي الخــاص وإجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت. حيــث 

ســجل اإلنفــاق االســتهاكي النهائــي الخــاص ارتفاًعــا نســبته 

جدول رقم 11-6: مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

 )مليون ريال(

السنة
الناتج المحلي  

اإلجمالي*

النشاط 

الزراعي**

النصيب 

المئوي 

التغير 

%

نشاط التشييد 

والبناء

النصيب 

المئوي 

التغير 

%

نشاط الكهرباء 

والغاز والماء

النصيب 

المئوي 

التغير 

%

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

20182,930,10165,6092.240.49151,4965.17-2.0049,2661.6821.28

***20192,952,40366,4112.251.22163,6555.548.0347,1741.60-4.25

*** بيانات أولية. * ال يشمل رسوم االستيراد.         ** يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

جدول رقم 11-7: متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

التغير%2019*التغير201620172018%

2,418,5082,582,1982,949,45714.222,973,6260.82الناتج المحلي اإلجمالي** )باألسعار الجارية( )مليون ريال(

31.7932.6133.412.4634.222.41عدد السكان )مليون نسمة(

1.55-76,08379,17788,27111.4986,902متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ريال(

*  بيانات أولية.  ** يشمل رسوم االستيراد.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 
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3.54 فــي المئــة فــي عــام 2019م، ليبلــغ نحــو 1,157.8 

مليــار ريــال، مقابــل نمــو نســبته 5.13 فــي المئــة فــي العــام 

المــال )يشــمل  ارتفــع إجمالــي تكويــن رأس  الســابق. كمــا 

عــام  فــي  ريــال  مليــار   714.7 مــن  المخــزون(  فــي  التغيــر 

2018م إلــى 812.3  مليــار ريــال فــي عــام 2019م، مســجًا 

ــا نســبته 13.66 فــي المئــة. مــن ناحيــة أخــرى،  بذلــك ارتفاًع

ــي االســتهاك الحكومــي بنســبة 2.33 فــي  انخفــض إجمال

المئــة إلــى نحــو 709.2 مليــار ريــال فــي عــام 2019م، مقارنــة 

بنحــو 726.1 مليــار ريــال فــي عــام 2018م. وبذلــك ســجل 

رسم بياني رقم 11-3: االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

إجمالــي االســتهالك النهائي إجمالــي تكويــن رأس المال صافي الصادرات
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نصيــب إجمالــي االســتهاك النهائــي مــن إجمالــي اإلنفــاق 

ارتفاًعــا  الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  علــى 

إلــى  2018م  عــام  فــي  المئــة  فــي   62.53 مــن  طفيًفــا 

62.78 فــي المئــة فــي عــام 2019م. أمــا صافــي صــادرات 

الســلع والخدمــات، فقــد حقــق فائًضــا بنحــو 294.3 مليــار 

ريــال فــي عــام 2019م مقابــل فائــض بلــغ 390.5 مليــار ريــال 

فــي العــام الســابق، أي بانخفــاض نســبته 24.62 فــي المئــة 

)جــدول 11-8، ورســم بيانــي 3-11(.
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جدول رقم 11-8: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين )باألسعار الجارية(

 )مليون ريال(

201620172018*2019

القيمة
النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير %

النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير %

النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير %

النصيب 

المئوي 
التغير %

إجمالي 
االستهاك  

النهائي
1,660,08968.64-3.761,694,62265.632.081,844,34162.538.831,866,99062.781.23

 االستهاك 
2.33-15.15630,97824.441.02726,10124.6215.08709,17123.85-624,63225.83الحكومي

االستهاك 
1,035,45742.814.721,063,64441.192.721,118,24137.915.131,157,81938.943.54الخاص

إجمالي تكوين 
4.11812,29327.3213.66-0.38714,66224.23-13.20745,27228.86-748,10830.93رأس المال**

صافي
صادرات 

السلع
والخدمات***

10,3120.43--142,3035.511279.98390,45413.24174.38294,3439.90-24.62

اإلنفاق  على 

الناتج المحلي 

اإلجمالي

2,418,508100.00-1.432,582,198100.006.772,949,457100.0014.222,973,626100.000.82

**  يشمل التغير في المخزون. *  بيانات أولية. 
*** صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات -  إجمالي واردات السلع والخدمات.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.



مؤسســـة النقــــــــــــد 
العربي السعـــــودي، 

منجـــــــــزات 
وتطلعـــات
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ــق  ــى تحقي ــي الســعودي إل تســعى مؤسســة النقــد العرب

المهــام المنوطــة بهــا علــى نحــٍو ينســجم مــع متطلبــات 

مســتندًة   ،2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنــي  االقتصــاد 

فــي أعمالهــا إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي 

تعزيــز  فــي  المأمــول  المملكــة، ودوره  فــي  ومســتقبله 

العــام  الوطنــي خــال  االقتصــاد. وقــد شــهد االقتصــاد 

المالــي 1441/1440هـــ )2019م( العديــد مــن التطــورات 

علــى الصعيديــن اإلســتراتيجي والتنظيمــي، عــاوًة علــى 

التطــورات المختلفــة فــي األســواق المحليــة والعالميــة. 

ومهامهــا،  المؤسســة  أدوار  الفصــل  هــذا  ويتنــاول 

العــام  التــي تحققــت خــال  ويســتعرض أهــم المنجــزات 

1441/1440هـــ )2019م(، إضافــة إلــى الــدور الــذي تؤديــه 

فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. ويســتعرض أيًضــا دور 

المؤسســة فــي خدمــة المجتمــع، وكذلــك يلقــي جــزؤه 

المركــز  فــي قائمــة  التطــورات  أبــرز  علــى  الضــوء  األخيــر 

للمؤسســة. المالــي 

)المصــرف  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  ُأنشــئت 

بموجــب  الســعودية(  العربيــة  للمملكــة  المركــزي 

1371هـــ  رجــب   25 بتاريــخ  صــدرا  ملكييــن  مرســومين 

مــن  العديــد  إليهــا  وأوكل  1952م،  أبريــل   20 الموافــق 

المهــام بموجــب عــدة أنظمــة وقــرارات، ومــن أهــم هــذه 

المهــام: القيــام بأعمــال مصــرف الحكومــة، وســك العملــة 

النقــد  ودعــم  وطبعهــا،  الســعودي(  )الريــال  الوطنيــة 

وخارجًيــا،  داخلًيــا  قيمتــه  وتثبيــت  وتوطيــد  الســعودي، 

احتياطيــات  وإدارة  النقــد،  غطــاء  تقويــة  إلــى  باإلضافــة 

المملكــة مــن النقــد األجنبــي، وإدارة السياســة النقديــة 

وأســعار  المحليــة  األســعار  اســتقرار  علــى  للمحافظــة 

الصــرف للريــال الســعودي، وتشــجيع نمــو النظــام المالــي 

وضمــان ســامته واســتقراره، ومراقبــة المصــارف التجاريــة 

والمشــتغلين بأعمال الصرافة واإلشــراف عليهما، وكذلك 

مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وشــركات المهــن الحــرة 

المتعلقــة بالتأميــن، ومراقبــة شــركات التمويــل والتمويــل 

وتوفيــر  االئتمانيــة،  المعلومــات  وشــركات  العقــاري، 

جمــع  إلــى  إضافــة  وآمنــة،  مبتكــرة  مدفوعــات  أنظمــة 

البيانــات الماليــة والنقديــة وتوفيرهــا وإجــراء التحليــات 

الازمــة. والماليــة  االقتصاديــة  واألبحــاث 

حققــت المؤسســة خــال العــام 1441/1440هـــ )2019م( 

ــي،  ــى المســتوى المحلــي والدول عــدًدا مــن اإلنجــازات عل

منهــا حصــول المملكــة علــى مقعــد عضــو فــي مجموعــة 

العمــل المالــي )FATF(، وتعــد المملكــة أول دولــة عربيــة 

تحصــل علــى هــذه العضويــة. كذلــك حصلــت المؤسســة 

علــى جائــزة أفضــل مديــر للمخاطــر علــى مســتوى البنــوك 

لجهــود  ونتيجــة  2019م.  للعــام  العالــم  فــي  المركزيــة 

التحــول الرقمــي، حصلــت منصــة  المؤسســة فــي دعــم 

إيصــال لفواتيــر األعمــال اإللكترونيــة والمدفوعــات، إحــدى 

مبــادرات المؤسســة فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، 

قطــاع  لمدفوعــات  تقنــي  ابتــكار  أفضــل  جائــزة  علــى 

األعمــال بالشــرق األوســط عــن العــام 2019م.

اإلستراتيجية العامة للمؤسسة
المنشــود  والمالــي  النقــدي  االســتقرار  تحقيــق  أجــل  مــن 

القطــاع  خــال  مــن  المســتدام  االقتصــادي  النمــو  ودعــم 

المالــي، حــددت المؤسســة أربعــة أهــداف إســتراتيجية هــي: 

ــة  ــة اســتقرار ومتان الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي، وحماي

وتعميقــه،  المالــي  القطــاع  وتوســيع  المالــي،  النظــام 

المملكــة.  فــي  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  والمســاهمة 

للدولــة  العــام  التوجــه  مــع  اإلســتراتيجية  هــذه  وتنســجم 

ورؤيــة المملكــة 2030. وقــد شــكلت هــذه اإلســتراتيجية 

للــرؤى  مهًمــا  إطــاًرا  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:

مؤسسة النقد العربي 
السعودي، منجزات 

وتطلعات
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صياغة سياسة نقدية متوافقة مع األهداف االقتصادية 	 

الوطنية، وتنفيذها.

تقديم التقارير اإلحصائية واألبحاث االقتصادية المائمة، 	 

ونشرها.

تحقيق الكفاءة والفاعلية في الدور الرقابي على الجهات 	 

التي تشرف عليها.

حماية المستهلكين والعماء في الجهات التي تشرف 	 

عليها، ودعم الشمول المالي.

تقديم الخدمات المصرفية للحكومة بفاعلية.	 

توفير نظم مدفوعات مالية شاملة ومبتكرة. 	 

الخارجية، 	  المالية  األصول  سامة  على  المحافظة 

وتعزيز عوائد االستثمار على المدى الطويل، مع األخذ 

في الحسبان مستوى المخاطر المقبولة.

إسـتراتيجياتها  بمراجعـة  عـادة  المركزيـة  البنـوك  تقـوم 

علـى  يطـرأ  قـد  الـذي  للتغييـر  مراعـاة  دوري؛  بشـكل 

المهمـة  التغيـرات  لبعـض  تبًعـا  أو  بهـا،  المنوطـة  المهـام 

عملـت  الماليـة.  والمنظومـة  االقتصاديـة  الـدورة  فـي 

والفـرص  التحديـات  جميـع  دراسـة  علـى  المؤسسـة 

مـن  المالـي  النظـام  فـي  مسـتقبًا  والمتوقعـة  الحاليـة 

مـن  خبـراء  تضـم  إسـتراتيجي  تصـور  مجموعـات  خـال 

المؤسسـة  ركـزت  ذلـك،  وعلـى  كافـة.  العمـل  مجـاالت 

-2020 لألعـوام  إسـتراتيجيتها  وتطويـر  تحديـث  علـى 

2023م مـن خـال تحديـد األولويـات اإلسـتراتيجية لمهام 

ليتـم  أهـداف وخطـط واضحـة  إلـى  المؤسسـة وترجمتهـا 

القادمـة. السـنوات  فـي  إنجازهـا  علـى  العمـل 

السياسة النقدية
الوطنـي،  االقتصـاد  فـي  محورًيـا  دوًرا  المؤسسـة  تـؤدي 

إلـى  تهـدف  التـي  النقديـة  سياسـتها  خـال  مـن  وذلـك 

المحافظـة علـى االسـتقرار النقـدي والمالـي وضمـان توفـر 

االئتمـان لتلبيـة االحتياجـات االقتصاديـة. ويمكـن اسـتعراض 

أبـرز أهـداف السياسـة النقدية للمؤسسـة علـى النحو اآلتي: 

االستقرار النقدي 
علـى  المحافظـة  النقديـة  للسياسـة  الرئيسـة  المهـام  مـن 

اسـتقرار سـعر صرف الريال السـعودي في األسواق المحلية 

اسـتقرار سـعر  علـى  المؤسسـة  حافظـت  حيـث  والعالميـة، 

صـرف الريـال السـعودي مقابـل الدوالر األمريكـي عند 3.75 

المؤسسـة  1986م. وتسـتخدم  لـكل دوالر منـذ عـام  ريـال 

حزمـة مـن أدوات السياسـة النقديـة لتحقيـق هـذا الهـدف، 

ومعـدل  الشـراء،  إعـادة  اتفاقيـات  معـدل  ضمنهـا:  مـن 

اتفاقيـات إعـادة الشـراء المعاكـس وأذونـات سـاما، وكذلـك 

نسـبة االحتياطـي اإللزامـي للمصـارف التجاريـة كذلـك عقود 

المبادلـة والودائـع المباشـرة، وغيرهـا مـن األدوات النقديـة 

السـيولة.  بمسـتويات  للتحكـم  المؤسسـة  لـدى  المتاحـة 

علـى  المحافظـة  فـي  الُمتخـذة  اإلجـراءات  سـاهمت  وقـد 

اسـتقرار سـعر صـرف العملـة الوطنية، والـذي انعكس بدوره 

علـى دعـم النمـو االقتصـادي مـن خـال أنشـطة االسـتيراد 

والتصديـر، وحريـة تدفـق رؤوس األمـوال.

االستقرار المالي 
تقــوم المؤسســة بدورهــا الفاعــل تجــاه النظــام المصرفــي 

علــى  واإلشــراف  الرقابــة  دورهــا  ويتضمــن  والمالــي، 

وذلــك  والتأمينيــة،  والتمويليــة،  المصرفيــة،  المؤسســات 

المحافظــة  وهــو  اإلســتراتيجية  أهدافهــا  أحــد  لتحقيــق 

علــى ســامة ومتانــة النظــام المصرفــي والمالــي، وتحديــد 

وقياســها  وتقويمهــا  المختلفــة  بأشــكالها  المخاطــر 

ومعالجتهــا، مــن خــال مراقبــة رؤوس األمــوال، ومســتويات 

إلــى اختبــارات  ســيولة وربحيــة القطــاع المالــي، باإلضافــة 

ســامته  مؤشــرات  ومراقبــة  المصرفــي  للقطــاع  الجهــد 

علــى  وقدرتــه  المالــي  االقتصــاد  متانــة  لضمــان  الماليــة، 

الصدمــات. تحمــل 

1. منجزات وتطلعات
1.1. إدارة العملة الوطنية

إن مــن المهــام المنوطــة بالمؤسســة إصــدار العملة الوطنية 

ســواء ورقيــة أو معدنيــة، والحفــاظ علــى تلــك اإلصــدارات 

ــن  ــة، وتأمي ــة مــن العمل وقيمتهــا، وحفــظ موجــودات الدول

االحتياجــات منهــا عبــر فــروع المؤسســة العشــرة المنتشــرة 

فــي جميــع مناطــق المملكــة. وُيراعــى فــي طباعــة العملــة 

هــذا  فــي  المتاحــة  الفنيــة  المواصفــات  أحــدث  وســكها 

وأقــوى  بأحــدث  العملــة  تضميــن  يتــم  كذلــك  المجــال، 

ــن التعــرف  ــى المتعاملي ــي تســهل عل ــة الت العامــات األمني
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علــى العملــة الســليمة. وتعمــل المؤسســة على نشــر الوعي 

إضافــة  األمنيــة،  وعاماتهــا  الوطنيــة  بالعملــة  المعرفــي 

تنســق  حيــث  العملــة،  تزييــف  حــاالت  متابعــة جميــع  إلــى 

بشــكل مســتمر مــع الجهــات األمنيــة فــي ســبيل التصــدي 

لمحــاوالت التزييــف؛ وذلــك ســاهم فــي تدنــي نســب تزييــف 

العملــة الســعودية مقارنــة بالــدول األخــرى. وتشــمل جهــود 

المؤسســة فــي مكافحــة عمليــات تزييــف العملــة مــا يلــي: 

االســتمرار فــي نشــر الوعــي المعرفي بالعملــة الوطنية، 	 

مــن  وذلــك  الفنيــة،  وخصائصهــا  األمنيــة،  وعاماتهــا 

معلومــات  ونشــر  إرشــادية،  كتيبــات  توزيــع  خــال 

حســابات  وعبــر  اإللكترونــي  المؤسســة  موقــع  علــى 

ــاج  المؤسســة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإنت

أفــام تثقيفيــة، إلــى جانــب عقــد دورات تدريبيــة وورش 

عمــل متخصصــة عــن العملــة الورقيــة.

المزيــف، وأجهــزة أشــعة 	  النقــد  توزيــع أقــام كشــف 

فــوق البنفســجية )UV Light( علــى الباعــة مــن كبــار 

الشــعبية  األســواق  فــي  المحــات  وأصحــاب  الســن 

الموســمية.  والمواقــع 

اســتضافة اجتماعــات اللجنــة الدائمــة لدراســة مصــادر 	 

التزييــف وتقريــر اإلجــراءات الوقائيــة فــي مقرهــا لــدى 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

المشــاركة فــي فعاليــات األســواق التجاريــة للتعريــف 	 

بالعملــة الوطنيــة المعدنيــة والورقيــة.

الذكيــة 	  بالهواتــف  الخــاص  التطبيــق  تطويــر  متابعــة 

للتعريــف بالعملــة الســعودية والعامــات األمنيــة التــي 

تحملهــا بشــكل تفاعلــي.

2.1. إدارة االحتياطيات األجنبية 
تهدف المؤسســة من خال إدارة احتياطيات النقد األجنبي 

االســتثمارية  العوائــد  تعظيــم  بيــن  التــوازن  تحقيــق  إلــى 

النقــد  احتياطيــات  ويديــر  الســيولة.  بمتطلبــات  واإليفــاء 

األجنبــي كــوادر وطنيــة خبيــرة ومتخصصــة حاصلــة على أعلى 

درجــات التأهيــل العلمــي والمهنــي، إذ تــؤدي ذلــك وفــق 

المعاييــر والضوابــط الدوليــة إلدارة األصــول األجنبيــة، ومــن 

بشــكل  مراجعتهــا  يتــم  شــاملة  اســتثمارية  خــال سياســة 

دوري. ويتــم االســتثمار مــن خــال محافــظ اســتثمارية متينــة 

ومتنوعــة ُتــدار بشــكل ديناميكــي لتحقيــق التوزيــع األمثــل 

لألصــول واالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية. وانطاًقــا 

مــن الحــرص علــى تبنــي أفضــل الممارســات العالميــة، تطبــق 

المؤسســة معاييــر قيــاس األداء االســتثماري والمعروفــة بـــ 

 The Global Investment Performance Standards

)GIPS(، الصــادرة مــن معهــد المحلليــن المالييــن المعتمدين 

المؤسســة  تطبــق  ذلــك،  علــى  وعــاوة   .CFA Institute

المســؤولية األخاقيــة فــي ممارســاتها االســتثمارية عبــر 

حظرهــا االســتثمار فــي بعــض النشــاطات، مثــل: المقامــرة، 

والكحــول، والتبــغ، ولحــم الخنزيــر، واألســلحة.

3.1. اإلشراف والرقابة على القطاع المصرفي
ــة  ــى الرقاب ــى عمــل المصــارف، وتتول ُتشــرف المؤسســة عل

الماليــة،  وماءتهــا  ســامتها،  مــن  التأكــد  بهــدف  عليهــا 

وفاعليــة أدائهــا فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي. وفــي ســبيل 

تحقيــق ذلــك، تطبــق المؤسســة األنظمــة، وتصــدر اللوائــح 

إشــرافية،  زيــارات  بإجــراء  وتقــوم  والضوابــط،  والتعليمــات 

ــرز مــا تحقــق  ــي أب وتنفــذ برامــج الفحــص الازمــة. وفيمــا يل

1441/1440هـــ )2019م(: خــال العــام 

فتــح 	  قواعــد  منهــا  التعليمــات،  مــن  العديــد  تحديــث 

الحســابات البنكيــة، ومتطلبــات التعييــن فــي المناصــب 

القياديــة فــي المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــراف 

المؤسســة، وتعليمــات إســناد مهــام إلــى طــرف ثالــث.

إصــدار تعليمــات خاصــة بالشــهادات المهنيــة لموظفــي 	 

المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــراف المؤسســة.

إصــدار العديــد مــن التعليمــات الجديــدة، منهــا القواعــد 	 

فــي  المصرفيــة  الوكالــة  نشــاط  لمزاولــة  المنظمــة 

المملكــة، ومبــادئ الســلوك وأخاقيــات العمــل فــي 

المؤسســات الماليــة، وسياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات 

التســجيل  ومتطلبــات  الماليــة.  المؤسســات  لــدى 

المشــتقات  لعقــود  المخاطــر  مــن  والحــد  واإلفصــاح 

 OTC( مركزيــة  منصــة  فــي  المدرجــة  غيــر  الماليــة 

.)Derivatives

القيــام بزيــارات رقابيــة دوريــة لجميــع المصــارف المحليــة 	 

والفــروع األجنبيــة العاملــة فــي المملكــة؛ وذلك بهدف 

تحديــث وتقييــم حجــم المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

المصــارف، وإعــداد ملفــات المخاطــر المتعلقــة بهــا.

اســتمرت المؤسســة فــي أداء مهــام التفتيــش البنكــي 	 
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مــن خــال تخطيــط برامــج الفحــص الميدانــي المختلفــة 

وتنفيذهــا، حيــث تــم تنفيــذ برامــج الفحــص الموضوعــي، 

األســلوب  باســتخدام  والمتخصــص  والمســتهدف، 

ذات  المواضيــع  عــن  الناشــئة  المخاطــر  علــى  المبنــي 

التــزام  بمتابعــة  المؤسســة  تقــوم  كذلــك  الصلــة. 

المصــارف بالخطــط التصحيحيــة لنتائــج تلــك البرامــج مــن 

خــال زيــارات ميدانيــة.

إعــداد وتوقيــع عــدد مــن مســودات التفاهــم مــع عــدة 	 

جهــات إشــرافية خارجيــة )مذكــرة تعــاون بيــن المؤسســة 

وســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي دولــة اإلمــارات 

الماليــة،  الخدمــات  مجــال  فــي  المتحــدة  العربيــة 

الخدمــات  وهيئــة  المؤسســة  بيــن  تفاهــم  ومذكــرة 

الماليــة وهيئــة الرقابــة الماليــة فــي جمهوريــة كوريــا 

الجنوبيــة للتعــاون المشــترك فــي مجــال اإلشــراف علــى 

الماليــة(.  المؤسســات 

الترخيــص 	  متطلبــات  بتحديــث  المؤسســة  قامــت 

ــح فــرع  ــات الترخيــص لفت ــي، ومتطلب إلنشــاء بنــك وطن

لبنــك أجنبــي فــي المملكــة، حيــث تــم نشــر اإلرشــادات 

الترخيــص لمزاولــة  والمعاييــر األساســية لطلــب منــح 

الموقــع  علــى  المملكــة  فــي  المصرفيــة  األعمــال 

للمؤسســة. الرســمي 

1.3.1 إجراءات الرقابة االحترازية الكلية في 
المملكة 

 تتبنــى المؤسســة العديــد مــن األدوات االحترازيــة الكليــة 

التــي تهــدف إلــى ضمــان االســتقرار المالــي فــي المملكــة 

مــن خــال إدارة المخاطــر النظاميــة ومنــع انقطــاع الخدمــات 

الماليــة الحيويــة الازمــة للنمــو االقتصــادي. وتشــمل أدوات 

االحتــراز الكلــي المطبقــة فــي عــام 2019م مــا يلــي:

متطلــب رأس مــال نظامــي وفًقــا لمتطلبــات بــازل3: 	 

تقــل  ال  المســاهمين  حقــوق  مــن  األولــى  الشــريحة 

عــن 4.5 فــي المئــة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر، 

وإجمالــي الشــريحة األولــى ال يقــل عــن 6 فــي المئــة 

مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر، وإجمالــي رأس المــال 

النظامــي )الشــريحة األولــى والثانيــة( ال يقــل عــن 8 فــي 

المئــة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر.

المئــة 	  فــي   2.5 نســبته  تحوطــي  مــال  رأس  هامــش 

الوفــاء  ويتوجــب  بالمخاطــر.  المرجحــة  األصــول  مــن 

حقــوق  مــن  األولــى  الشــريحة  مــن  المتطلــب  بهــذا 

رفــع  تــم  )CET1 Capital( فقــط. وقــد  المســاهمين 

هــذه النســبة مــن 1.88 فــي المئــة فــي عــام 2018م 

مــع  تماشــًيا  2019م  عــام  فــي  المئــة  فــي   2.5 إلــى 

.3 بــازل  متطلبــات 

هامــش رأس مــال معاكــس للتقلبــات الدوريــة، ال يــزال 	 

عنــد نســبة صفــر فــي المئــة فــي عــام 2019م.

ذات 	  للبنــوك  إضافــي  تنظيمــي  رأســمال  متطلــب 

األهميــة النظاميــة وعددهــا ســتة فــي عــام 2019م. 

تتــراوح هــذه النســبة بيــن 0.5 فــي المئــة و1.5 فــي 

المئــة، وذلــك حســب مســتوى األهميــة التــي يشــكلها 

البنــوك بالنســبة للنظــام المالــي  كل بنــك مــن هــذه 

. ككل

المخاطــر 	  بــأوزان  المرجحــة  األصــول  معــدل  خفــض 

فــي   75 مــن  الســكني  العقــاري  بالتمويــل  المتعلقــة 

المئــة فــي عــام 2017م إلــى 50 فــي المئــة اعتبــاًرا مــن 

2018م. عــام 

عــدم تجــاوز التزامــات الودائــع ألي بنــك أكثــر مــن 15 	 

ضعــف رأس المــال زائــًدا االحتياطيــات.

عــدم تجــاوز نســبة الشــريحة األولــى مــن رأس المــال إلــى 	 

إجمالــي التعرضــات 3 فــي المئة.

احتياطــي نظامــي نســبته 7 فــي المئــة للودائــع تحــت 	 

ــوك  ــى البن ــة، وعل ــع الزمني ــة للودائ الطلــب و4 فــي المئ

اعتبــاًرا مــن شــهر ينايــر 2019م حســاب هــذا المتطلب بناًء 

علــى متوســط أرصــدة الودائــع اليوميــة بنهايــة الشــهر.

مــن 	  المئــة  فــي   20 عــن  يقــل  ال  ســيولة  احتياطــي 

التزامــات الودائــع، وقــد قدمــت المؤسســة توضيًحــا 

االحتياطيــات  إدراج  علــى  ينــص  2019م  ينايــر  فــي 

النظاميــة فــي تعريــف األصــول الســائلة عنــد حســاب 

النســبة. هــذه 

الحفــاظ بشــكل دائــم علــى نســبة صافــي تمويل مســتقر 	 

ال تقــل عــن 100 بالمئــة.

الحفــاظ بشــكل دائــم علــى نســبة تغطيــة ســيولة ال 	 

تقــل عــن 100 بالمئــة مــن صافــي التدفقــات النقديــة 

ظــل  فــي  يوًمــا   30 مــدى  علــى  المتوقعــة  الخارجــة 

هــذه  رفــع  تــم  وقــد  مواتيــة.  غيــر  لظــروف  ســيناريو 
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النســبة مــن 90 فــي المئــة فــي عــام 2018م إلــى 100 

فــي المئــة فــي عــام 2019م تماشــًيا مــع متطلبــات 

بــازل3.

عــدم تجــاوز نســبة القــروض إلــى الودائــع الموزونــة 90 	 

فــي المئــة.

علــى 	  يعتمــد  الدخــل  إلــى  الديــن  لنســبة  أعلــى  حــد 

فــي  )بمــا  الشــهرية  التزاماتــه  وإجمالــي  الفــرد  دخــل 

ذلــك المصاريــف األساســية(، وفًقــا لمبــادئ التمويــل 

2018م. عــام  الصــادر  لألفــراد  المســؤول 

90 فــي المئــة 	  عــدم تجــاوز التمويــل العقــاري نســبة 

وذلــك  للمواطنيــن،  األول  المســكن  قيمــة  مــن 

لجميــع مقدمــي التمويــل العقــاري )البنــوك وشــركات 

مــن  المئــة  فــي   70 نســبة  تجــاوزه  وعــدم  التمويــل(، 

الثانــي. المســكن  قيمــة 

إلــزام البنــوك بتســجيل عقــود اإليجــار التمويلــي لــدى 	 

ــي  الشــركة الســعودية لتســجيل عقــود اإليجــار التمويل

)ســجل(.

الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن المؤسســة قبــل 	 

منــح أنــواع معينــة مــن التمويــل، مثــل التمويــل المقــدم 

لجهــة غيــر مقيمــة، أو التمويــل المشــترك بعملــة أجنبيــة 

لغيــر المقيميــن، أو التمويــل المشــترك بالعملة المحلية 

ــر المقيميــن، أو  خــارج المملكــة ســواء للمقيميــن أو غي

دعــوة بنــوك أجنبيــة للمشــاركة فــي أي تمويــل مشــترك 

بالعملــة المحليــة، أو امتــاك أوراق ماليــة فــي الخــارج 

بالعملــة المحليــة أو االكتتــاب فيهــا.

تعرضــات 	  مجمــوع  يتجــاوز  أال  دائــم،  وبشــكل  يجــب، 

لمجموعــة  أو  واحــدة  بنكيــة  غيــر  جهــة  ألي  البنــك 

مــن الجهــات غيــر البنكيــة المترابطــة )مــا عــدا األفــراد 

المملوكــة  التجاريــة  والمنشــآت  الفرديــة  والمنشــآت 

باألغلبيــة للحكومــة أو لجهــة ذات صلــة بالحكومــة( 15 

فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى لــرأس المــال، بينمــا 

ال يتجــاوز مجمــوع تعرضــات البنــك للفــرد أو المنشــأة 

الفرديــة أو الشــراكة 5 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى 

لــرأس المــال. أمــا مجمــوع تعرضــات البنــك ألي بنك آخر، 

فيجــب أال يتجــاوز 25 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى 

النســبة  هــذه  )تنخفــض  المقــرض  البنــك  مــال  لــرأس 

إلــى 15 فــي المئــة فــي حــال كان البنــك المقتــرض أو 

البنــك المقــرض أو كاهمــا ذا أهميــة نظاميــة محليــة أو 

عالميــة(. كمــا يجــب، وبشــكل دائــم، أال يتجــاوز مجمــوع 

تعرضــات البنــك ألي جهــة تجاريــة مملوكــة باألغلبيــة 

للحكومــة أو لجهــة ذات صلــة بالحكومــة نســبة 25 فــي 

ــرأس المــال. ــى ل ــة مــن الشــريحة األول المئ

التعرضــات 	  إجمالــي  يتجــاوز  أال  دائــم،  وبشــكل  يجــب، 

أو  واحــدة  لجهــة  التعرضــات  )أي  للبنــك  الكبيــرة 

 10 التــي تشــكل  المترابطــة  الجهــات  لمجموعــة مــن 

فــي المئــة أو أكثــر مــن الشــريحة األولــى لــرأس المــال( 

البنــك. مــال  لــرأس  األولــى  الشــريحة  أضعــاف  ســتة 

المرحليــة 	  الرقابيــة  المعالجــة  باعتمــاد  البنــوك  إلــزام 

للمخصصــات المحاســبية والمعاييــر الخاصــة بالترتيبــات 

االنتقاليــة مــن أجــل تطبيــق المعيــار الدولــي التاســع 

إلعــداد التقاريــر الماليــة الــذي يخــص  "األدوات الماليــة" 

الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 1 ينايــر 2018م. وإلــزام 

البنــوك أيًضــا بوضــع مخصصــات نظاميــة عامــة بنســبة 1 

فــي المئــة مــن إجمالــي القــروض ومخصصــات نظاميــة 

خاصــة تبلــغ 100 فــي المئــة مــن القــروض غيــر العاملــة 

كحــد أدنــى. إضافــًة إلــى ذلــك، يتــم التخطيــط لتحديــث 

للمعيــار  وفًقــا  النظاميــة  المخصصــات  وضــع  قواعــد 

ــة. ــر المالي ــي التاســع إلعــداد التقاري الدول

4.1. اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين
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 اإللكترونــي األنظمــة 

والمعلومــات  بالقطــاع،  المتعلقــة  والتعليمــات  واللوائــح 

لهــا  المرخــص  والشــركات  التأميــن  بســوق  المرتبطــة 

العمــل فــي هــذا القطــاع، إضافــة إلــى الزيــارات اإلشــرافية 

أداء  لقيــاس  المؤسســة  بهــا  تقــوم  التــي  والتفتيشــية 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن، وفيمــا يلــي أبــرز مــا تحقــق 

)2019م(: 1441/1440هـــ  العــام  خــال 

اســتمرت المؤسســة بالعمل على تطوير اآللية المتبعة 	 

فــي اإلشــراف علــى جميــع الشــركات العاملــة في قطاع 

آليــة  اســتحداث  جــرى  حيــث  المملكــة،  فــي  التأميــن 

لإلشــراف المســتمر علــى القطــاع فــي عــام 2018م، 
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باالنتقــال مــن الطريقــة التقليديــة لإلشــراف إلــى اإلطــار 

لتواكــب  المخاطــر؛  تقييــم  علــى  المبنــي  اإلشــرافي 

المهنيــة  الممارســات  أفضــل  خالــه  مــن  المؤسســة 

الدوليــة فــي أنشــطتها اإلشــرافية والرقابيــة مــن خــال 

المتعلقــة  والنوعيــة(  )الكميــة  البيانــات  كافــة  جمــع 

بشــركات التأميــن و/أو إعــادة التأميــن وشــركات المهــن 

الحــرة العاملــة فــي قطــاع التأميــن وعكســها فــي نظــام 

الشــركات،  مخاطــر  وتقييــم  لتحليــل  متقــدم؛  تقنــي 

واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة واالحترازيــة المائمــة قبــل 

وقــوع الخطــر.

اإلشــرافية 	  الزيــارات  مــن  بعــدد  المؤسســة  قامــت 

التأميــن  قطــاع  فــي  العاملــة  للشــركات  والتفتيشــية 

خــال عــام 2019م، حيــث بلــغ عددهــا ثمــان زيــارات. 

وتقــوم المؤسســة مــن خــال هــذه الزيــارات بقيــاس 

أداء الشــركات بشــكل عــام ولفتـــرة محــددة. وإضافــة 

إلــى ذلــك، أجــرت المؤسســة زيــارات وحمــات تفتيشــية 

تجــاوزت )135( زيــارة خــال عــام 2019م، وذلــك لجميــع 

الشــركات العاملــة فــي قطــاع التأميــن ضمــن البرامــج 

ــرز برنامــج ضبــط الســوق  التفتيشــية المنوعــة، حيــث يبـ

لشــركات المهــن الحــرة الــذي يهــدف إلــى تقييــم مــدى 

قطــاع  فــي  العاملــة  الحــرة  المهــن  شــركات  التــزام 

ــح والتعليمــات الصــادرة عــن  التأميــن باألنظمــة واللوائ

الســلبية  الســلوكيات  منــع  إلــى  إضافــًة  المؤسســة، 

بتوصيــات  والخــروج  منهــا،  والحــد  بالســوق  الحاليــة 

لتطويــر الســوق اســتناًدا علــى المخرجــات.   

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى تفويــض 	 

معالــي المحافــظ أو مــن ينيبــه بالتباحــث والتوقيــع مــع 

هيئــة التأميــن اإلماراتيــة إلبــرام مذكــرة تفاهــم بينهــا 

وبيــن المؤسســة لتعميــق واســتدامة مبــادرات وخطــط 

إلــى  الراميــة  اإلماراتــي  الســعودي  التنســيق  مجلــس 

ــن  ــن البلدي ــة بي ــة المتكامل ــز المنظومــة االقتصادي تعزي

ومــن ضمنهــا مجــال التأميــن. 

شــاركت المؤسســة فــي عــدٍد مــن مجموعــات العمــل 	 

التابعــة للجمعيــة الدوليــة لمراقبــي التأمين )IAIS( التي 

تضمنــت أهدافهــا المتنوعــة تطويــر وتطبيــق معاييــر 

قطــاع  فــي  الســوق  لســلوكيات  الدوليــة  اإلشــراف 

ــة، وإدارة مخاطــر الســيولة،  التأميــن، والحوكمــة الفعال

التطــورات  الكلــي علــى الشــركات، ورصــد  واإلشــراف 

ذات الصلــة فــي المحاســبة والمراجعــة. كذلــك شــاركت 

المؤسســة فــي لجــان تطويــر معاييــر التأميــن التكافلــي 

وإعــادة التأميــن التكافلــي التابعــة لمجلــس الخدمــات 

المبــادئ  تطويــر  بهــدف   )IFSB( اإلســامية  الماليــة 

األساســية لتنظيــم الماليــة اإلســامية.

فــي 	  والمشــاركة  الخارجــي  التمثيــل  يخــص  فيمــا  أمــا 

أعضــاء  تســعة  المؤسســة  يمثــل  الدوليــة،  اللجــان 

رئيســيين فــي تســع لجــان دوليــة، حيث يشــاركون بإعداد 

المعاييــر الدوليــة فيمــا يتعلــق بالحوكمــة، والمحاســبة 

والمراجعــة، وســلوكيات الســوق، والشــمول المالــي، 

والماليــة  والتكافــل،  الكلــي،  االحتــرازي  واإلشــراف 

اإلســامية، وغيرهــا، وقــد حضــر ممثلــي المؤسســة مــا 

يقــارب 32 اجتماًعــا لهــذه اللجــان فــي عــام 2019م.

الضمــان 	  ومجلــس  المؤسســة  مــع  التنســيق  بعــد 

الصحــي، نظمــت وزارة الحــج والعمــرة برنامــج "التأميــن 

علــى المعتمريــن مــن خــارج المملكــة" الــذي هــدف إلــى 

تقديــم خدمــات صحيــة وخدمــات تأميــن أخــرى، إذ ســخر 

هــذا البرنامــج جميــع اإلمكانيــات والجهــود المبذولــة 

مغادرتهــم.  حتــى  وصولهــم  لحظــة  منــذ  للمعتمريــن 

وأتاحــت التغطيــة التأمينيــة للمعتمريــن حــدود تعويــض 

ريــال   100,000 إلــى  تصــل  الطارئــة  الصحيــة  للرعايــة 

للفــرد، أمــا التعويــض عــن الحــوادث فيصــل إلــى 380 

مليــون ريــال للحــادث الواحــد خــال مــدة التأميــن التــي 

تصــل إلــى 30 يوًمــا.

األعمــال 	  فــي  اإلكتــواري  دور  أهميــة  مــن  انطاًقــا 

إعــادة  وشــركات  التأميــن  شــركات  بهــا  تقــوم  التــي 

الائحــة  تحديــث  علــى  المؤسســة  عملــت  التأميــن، 

التنظيميــة لألعمــال اإلكتواريــة لشــركات التأميــن و/أو 

إعــادة التأميــن لتطويــر وتنظيــم أداء اإلكتوارييــن ممــا 

المملكــة. فــي  التأميــن  صناعــة  علــى  إيجابًيــا  ســينعكس 

5.1. 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 
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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 

ــادئ الشــفافية واإلفصــاح.   ــل مــع مراعــاة مب جهــات التموي

إصــدار  مســؤولية  المؤسســة  تتولــى  ذلــك،  ســبيل  وفــي 

وذلــك  التمويــل،  أنشــطة  بممارســة  المتعلقــة  التراخيــص 

وفــق أنظمــة التمويــل ولوائحهــا، وفيمــا يلــي أبــرز مــا تــم 

)2019م(: 1441/1440هـــ  العــام  خــال 

عــام 	  فــي  زيــارات   )3( الترخيصيــة  الزيــارات  عــدد  بلــغ 

2019م، فــي حيــن بلــغ عــدد الموافقــات األوليــة علــى 

موافقــات.  )3( الترخيــص 

بلــغ عــدد الزيــارات اإلشــرافية لشــركات التمويــل )20( 	 

زيــارة إشــرافية و)128( زيــارة تفتيشــية، تضمنــت متابعــة 

النواحــي الفنيــة والنظاميــة لشــركات التمويــل وخطــط 

العمــل والحوكمــة، وتقييــم مــدى التــزام تلــك الشــركات 

بأنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة.

العنصــر 	  وتطويــر  تدريــب  علــى  المؤسســة  تحــرص 

البشــري فــي المؤسســة مــن خــال توفيــر العديــد مــن 

البرامــج والــدورات التدريبــة بهــدف رفــع جــودة العمــل 

واتبــاع المعاييــر الدوليــة لإلشــراف والرقابــة، حيــث توفــر 

المؤسســة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة ومــن أبرزهــا 

FSI Connect وهــي أداة التعلــم اإللكترونــي ومصــدر 

المالــي  االســتقرار  معهــد  طــوره  الــذي  المعلومــات 

أنحــاء  جميــع  فــي  المالــي  القطــاع  لمشــرفي   )FSI(

العالــم.

اإلشـرافي 	  النشـاط  مجـال  فـي  التطـورات  أهـم  ومـن 

والرقابـي علـى شـركات التمويـل، تم إصـدار )23( تعميًما 

بأعمـال  شـملت عـدًدا مـن الموضوعـات ذات العاقـة 

البنـوك  تملـك  أبرزهـا: ضوابـط  التمويـل، ومـن  شـركات 

وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق 

مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقواعد إسناد 

مشـاركة  وتعميـم  التمويـل،  بشـركات  الخاصـة  المهـام 

مـع  التجاريـة  المنشـآت  لقطـاع  االئتمانيـة  المعلومـات 

شـركة بيـان للمعلومـات االئتمانيـة.

6.1. اإلشراف والرقابة على نظم وشركات 
المدفوعات

مــن  تغيــرات جوهريــة  عالمًيــا  المدفوعــات  يشــهد قطــاع 

المقدمــة،  الخدمــات  نوعيــة  فــي  المتســارع  النمــو  حيــث 

مــزودي  مــن  جديــدة  أنــواع  دخــول  مــع  ذلــك  ويتزامــن 

خدمــات المدفوعــات، والتبنــي الســريع للتقنيــات الرقميــة 

ــة المملكــة 2030 مــن  ــم. وحــددت رؤي ــدة حــول العال الجدي

خــال برنامــج تطويــر القطــاع المالــي اتجــاه المملكــة لتعزيــز 

التقنيــات  تطويــر وتشــغيل  خــال  مــن  المحلــي  االقتصــاد 

الرقميــة فــي جميــع جوانــب االقتصــاد. ولتحقيــق هــذا النمــو 

لقطــاع المدفوعــات بمــا يتوافــق مــع ســامته وكفاءتــه، 

وضعــت المؤسســة األطــر التنظيميــة والتشــريعية لنظــم 

المدفوعــات والتســويات الماليــة وخدماتهــا، حيــث عملــت 

للمدفوعــات واإلشــراف  تحتيــة حديثــة  بنيــة  علــى تطويــر 

عليهــا وإدارتهــا وفــق أفضــل الممارســات والتقنيــات المتاحة 

فــي المجــال المصرفــي؛ نظــًرا للــدور المهــم والحيــوي لنظــم 

المالــي  القطــاع  فــي  الماليــة  والتســويات  المدفوعــات 

والمقاصــة  الدفــع  عمليــات  فــي  المتمثــل  والمصرفــي 

آخــذة  اإللكترونيــة،  القنــوات  عبــر  الماليــة  والتســويات 

الماليــة  لألســواق  التحتيــة  البنيــة  مبــادئ  االعتبــار  بعيــن 

 Principles for Financial Market Infrastructures(

والتســويات  المدفوعــات  نظــم  علــى  لإلشــراف   )- PFMI

التحتيــة  والبنيــة  المدفوعــات  لجنــة  عــن  الصــادرة  الماليــة 

 Committee on Payments and Market( للســوق 

Infrastructures - CPMI(  لــدى بنــك التســويات الدوليــة 

 )IOSCO( والمنظمــة الدوليــة لهيئــات أســواق المــال )BIS(

التــي تؤكــد مســؤولية البنــوك المركزيــة فــي اإلشــراف علــى 

نظــم المدفوعــات والتســويات الماليــة وتطويرهــا، باعتبارهــا 

وظيفــة مهمــة مــن وظائــف البنــك المركــزي. وفيمــا يلي أبرز 

ــة خــال العــام 1441/1440هـــ )2019م(: الجهــود المبذول

لمقدمــي 	  التنظيميــة  القواعــد  المؤسســة  أصــدرت 

خدمــات المدفوعــات فــي المملكــة، بعــد أخــذ مرئيــات 

تســعى  حيــث  القواعــد،  مســودة  علــى  العمــوم 

المؤسســة فــي ذلــك إلــى تنظيــم قطــاع تنافســي يعــزز 

مــن االبتــكار فــي قطــاع المدفوعــات، وتمهــد هــذه 

القواعــد لشــركات المدفوعــات الناشــئة التــي تعمــل 
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 Regulatory( ــة فــي المؤسســة ــة التجريبي ضمــن البيئ

كذلــك  نظامــي.  ترخيــص  علــى  الحصــول   )Sandbox

خدمــات  لمقدمــي  التنظيميــة  “القواعــد  تضمنــت 

المدفوعــات” تعليمــات تهــدف إلــى تنظيــم وحمايــة 

شــركات  لــدى  اإللكترونيــة(  )النقــود  العمــاء  أمــوال 

المحافــظ اإللكترونيــة لتتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة 

التنظيميــة.

وضعــت المؤسســة إطــار ترخيــص متعــدد المســتويات 	 

يتناســب  الدفــع،  خدمــات  مــزودي  أنــواع  لمختلــف 

مــع  المقدمــة،  والخدمــات  واألنشــطة  الحجــم  مــع 

حيــث  لديهــم،  الكامنــة  المخاطــر  ســجات  مراعــاة 

المحافــظ  لشــركات  منفصلــة  ترخيــص  فئــة  ســتتوفر 

 Electronic( اإللكترونيــة(  )النقــود  اإللكترونيــة 

Money Institutions(، إضافــة إلــى ترخيــص شــركات 

فئــات  وتنقســم   .)Payment Institutions( الدفــع  

وشــركات   )Micro( صغيــرة  شــركات  إلــى  التراخيــص 

الشــركات  هــذه  حجــم  إلــى  اســتناًدا   )Macro( كبيــرة 

الجديــدة.   األعمــال  وتطويــر  االبتــكار  لتشــجيع 

علــى 	  المبنــي  اإلشــراف  سياســة  المؤسســة  تبنــت 

المخاطــر لإلشــراف علــى هــذه الكيانــات، حيــث يســتلزم 

هــذا النهــج متطلــب إعــداد تقاريــر مختلفــة بنــاًء علــى 

نــوع الكيــان، باإلضافــة إلــى المتابعة والتقييم المســتمر 

باألنظمــة  الشــركات  التــزام  لضمــان  المؤسســة  مــن 

العاقــة. ذات  والتعليمــات 

المدفوعات 	  وشركات  نظم  على  الرقابة  إدارة  قامت 

زيارات  بعمل  المؤسسة،  داخل  إدارات  مع  بالتعاون 

مدى  من  للتأكد  المالية؛  التقنية  لشركات  إشرافية 

التزام هذه الشركات بالتعليمات واألنظمة الصادرة عن 

المؤسسة، إضافة إلى التأكد من جاهزية هذه الشركات 

 Regulatory( التشريعية  التجريبية  البيئة  من  للخروج 

Sandbox( والحصول على ترخيص نظامي.

7.1. مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اســتمرت المؤسســة فــي تنفيــذ المهــام التفتيشــية الدوريــة 

علــى المؤسســات الماليــة الخاضعــة إلشــرافها؛ للتأكــد مــن 

واألنظمــة،  للتعليمــات  المؤسســات  هــذه  تطبيــق  مــدى 

لمتابعــة  الازمــة  اإلجــراءات  ورصــد أي مخالفــات، واتخــاذ 

تصحيحهــا وتقويمهــا، ومــن ذلــك مــا هــو متعلــق بمكافحــة 

إنجــازات  وتضمنــت  اإلرهــاب.  وتمويــل  األمــوال  غســل 

المؤسســة فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

وافقــت مجموعــة العمــل المالــي )FATF( علــى منــح 	 

المملكــة مقعــد عضــو لديهــا، حيــث ُمنحــت المملكــة 

للمجموعــة  العــام  االجتمــاع  فــي  العضويــة  هــذه 

الــذي عقــد فــي مدينــة أورالنــدو بالواليــات المتحــدة 

األمريكيــة فــي شــهر يونيــو مــن عــام 2019م. وتعــد 

المملكــة أول دولــة عربيــة تحصــل علــى هــذه العضويــة،  

وقــد جــاءت الموافقــة بعــد التقييــم المتبــادل الــذي 

خضعــت لــه المملكــة فيمــا يخــص إجراءاتهــا فــي مجــال 

وانتشــار  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  مكافحــة 

التســلح، والــذي أجــراه كل مــن مجموعــة العمــل المالــي 

المالــي لمنطقــة الشــرق  )FATF( ومجموعــة العمــل 

.)MENAFATF( أفريقيــا  وشــمال  األوســط 

تــم إصــدار دليــل غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي 	 

2019م موجــه للمؤسســات  شــهر نوفمبــر مــن عــام 

وذلــك  المؤسســة؛  إلشــراف  الخاضعــة  الماليــة 

تطويــر  علــى  المؤسســات  هــذه  مســاعدة  بهــدف 

المخاطــر فــي ممارســة  القائــم علــى  المنهــج  وتبنــي 

غســل  مكافحــة  نظــام  بمتطلبــات  للوفــاء  أعمالهــا 

)م/20(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  األمــوال، 

وتاريــخ 1439/02/02هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة 

بموجــب قــرار رئاســة أمــن الدولــة رقــم )14525( وتاريــخ 

جرائــم  نظــام مكافحــة  1439/02/19هـــ، ومتطلبــات 

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  وتمويلــه  اإلرهــاب 

التنفيذيــة  والئحتــه  1439/02/21هـــ  وتاريــخ  )م/21( 

الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء )228( وتاريــخ 

1440/05/02هـــ، وذلــك ليحــل الدليــل محــل قواعــد 

مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المحدثــة 

2012م.  فــي فبرايــر مــن عــام 

اســتمرت اللجــان الماليــة الدائمــة لــكل قطــاع خاضــع 	 

وفــروع  المحليــة،  )المصــارف  المؤسســة  إلشــراف 

وشــركات  الصرافــة،  ومراكــز  األجنبيــة،  المصــارف 

التمويــل( فــي عقــد اجتماعاتهــا بصفــة دوريــة لمناقشــة 

ــة، ومــن  ــم المالي ــزام ومكافحــة الجرائ موضوعــات االلت

أبــرز أعمالهــا الرئيســية مــا يلــي: 
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العمــل بشــكل متواصــل علــى تعزيــز التنفيــذ الفعــال  -

لمتطلبــات مكافحــة الجرائــم المالية وغســل األموال 

وتمويــل اإلرهــاب ومكافحــة انتشــار التســلح. 

يتعلــق بتطبيــق  - البنــوك فيمــا  بيــن  التعــاون  تعزيــز 

العقوبــات الماليــة واالقتصاديــة الدوليــة والتجميــد 

والحظــر. 

تنفيــذ األهــداف اإلســتراتيجية واألدوار والمتطلبــات  -

غســل  لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  مــن  تــرد  التــي 

األمــوال.

نشــر التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر غســل األمــوال  -

وتمويــل اإلرهــاب واالحتيــال، مــن خــال المحاضــرات 

اللجنــة  عبــر  واإلعــام  النــدوات،  فــي  والمشــاركة 

كل  طريــق  عــن  العمــاء  وتوعيــة  اإلعاميــة، 

ماليــة. مؤسســة 

مــن  - التقليــل  شــأنها  مــن  التــي  المبــادرات  تعزيــز 

غيــر  الطــرق  واســتخدام  النقــد  علــى  االعتمــاد 

الماليــة. المعامــات  لتنفيــذ  الرســمية 

تعزيــز التطــور التقنــي فــي مكافحــة الجرائــم الماليــة  -

وغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 

قيــام المؤسســة بتعزيــز التعــاون والتنســيق المحلــي 	 

والدولــي فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب، وذلــك مــن خــال التركيــز علــى االجتماعــات 

غســل  مكافحــة  فــي  المعنيــة  الجهــات  مــع  الثنائيــة 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح. 

 تــم العمــل علــى تطويــر القــدرة علــى كشــف جريمــة 	 

التســلح  وانتشــار  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل 

الماليــة  المؤسســات  لحــث  تدابيــر  اتخــاذ  خــال  مــن 

علــى تعزيــز أنظمــة الرصــد لديهــا وضمــان اإلبــاغ عــن 

العمليــات المشــتبه بهــا، حيــث تــم بالتعــاون مــع اإلدارة 

العامــة للتحريــات الماليــة برئاســة أمــن الدولــة ومركــز 

مــن  األولــى  المرحلــة  تدشــين  الوطنــي  المعلومــات 

مشــروع "اإلبــاغ اإللكترونــي"، والــذي يتــم مــن خالــه 

اإلبــاغ المباشــر مــن المؤسســات الماليــة إلــى اإلدارة 

بهــا  المشــتبه  بالعمليــات  الماليــة  للتحريــات  العامــة 

بشــكل عاجــل وســري.

تحديــث عــدد مــن اآلليــات واألدلــة ومــن أهمهــا "دليــل 	 

تنفيــذ آليــات تطبيــق قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة 

بمكافحــة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتمويلــه".

حيــث 	  المتخصــص،  والتدريــب  التوعيــة  مجــال  تفعيــل 

اســتضافت المملكــة عــدًدا مــن المؤتمــرات والنــدوات 

الحــادي  الســنوي  الملتقــى  ومنهــا  العمــل،  وورش 

عشــر لالتــزام ومكافحــة غســل األمــوال الــذي ُعقــد 

خــال شــهر نوفمبــر مــن عــام 2019م، وتــم تنظيمــه 

لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  بيــن  والتنســيق  بالتعــاون 

رويتــرز. وتومســون  األمــوال  غســل 

األمــوال 	  غســل  لمكافحــة  الدائمــة  اللجنــة  قيــام 

األهــداف  تحقيــق  علــى  بالعمــل  والمؤسســة 

التــي تمــت الموافقــة عليهــا  اإلســتراتيجية الوطنيــة، 

الــوزاري  القــرار  فــي  الــوزراء  مجلــس  مــن  واعتمادهــا 

رقــم )42( وتاريــخ 1440/01/15هـــ، والتــي تســاعد فــي 

الحــد مــن مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فــي 

المملكــة مــن خــال تعزيــز مســتوى التعــاون والتنســيق 

المحلــي والدولــي، وتعزيــز فاعليــة عمــل الجهــات ذات 

العاقــة، وضمــان وجــود فهــم وتقييــم للمخاطــر لــدى 

العاقــة. ذات  الجهــات 

قيــام المؤسســة بالحملــة الوطنيــة للتوعيــة المتعلقــة 	 

بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بالتعــاون 

مــع رئاســة أمــن الدولــة، حيــث انطلقــت الحملــة خــال 

هــذه  وتســتهدف  2019م.  عــام  مــن  نوفمبــر  شــهر 

الحملــة توعيــة المجتمــع فــي مجــال مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وذلــك اســتناًدا إلــى نظامــي 

اإلرهــاب  جرائــم  ومكافحــة  األمــوال  غســل  مكافحــة 

التنفيذيــة. وتمويلــه والئحتهمــا 

8.1. األبحاث االقتصادية واإلحصاء
والشؤون  األبحاث  وكالة  تكون  أن  إلى  المؤسسة  تسعى 

الدولية منبًعا فكرًيا لها، ووجهًة فاعلًة ُيعتمد عليها داخل 

المؤسسة وخارجها، من خال إعداد الدراسات ذات القيمة 

وأن  واالقتصادي،  المالي  المجالين  في  العالية  والجودة 

والمصرفية  النقدية  البيانات  وأدق  ألحدث  مصدًرا  تكون 

المستويين  على  االقتصادي  التطور  لتواكب  والمالية؛ 

المحلي والعالمي. ومن أبرز منجزات هذه الوكالة ما يلي:

مرجًعا 	  ُيعد  الذي  للمؤسسة  السنوي  التقرير  إعداد 

مهًما للباحثين والمهتمين بشؤون االقتصاد الوطني.
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عقد ورش عمل ربع سنوية تهدف إلى إثراء المعرفة 	 

والمصرفيين  األكاديميين  مع  األفكار  وتبادل 

الموضوعات  من  العديد  وتتناول  والمهتمين، 

والمالية،  االقتصادية  الساحتين  على  والمستجدات 

1441/1440هـ  عام  خال  الوكالة  عقدت  وقد 

)2019م( أربع ورش عمل.  

تقديم عروض شهرية عن أوراق عمل إلى المسؤولين 	 

في المؤسسة والمعنيين بالشأن المالي واالقتصادي؛ 

موظفي  بين  األفكار  تبادل  مستوى  لرفع  وذلك 

المؤسسة والقطاعات الحكومية األخرى.

إعداد تقارير وإحصاءات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، 	 

ومنها:  اإللكتروني،  المؤسسة  موقع  على  ونشرها 

وتقرير  التضخم،  وتقرير  الشهرية،  اإلحصائية  النشرة 

االستقرار  وتقرير  والمصرفية،  النقدية  التطورات 

المالي.

دول 	  مجموعة  مبادرة  بمتطلبات  الوفاء  إلى  السعي 

العشرين لفجوة البيانات.

المساهمة في انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر 	 

البيانات SDDS التابع لصندوق النقد الدولي بالتعاون 

مع وزارة المالية والهيئة العامة لإلحصاء.

إعداد أوراق عمل متخصصة في المجاالت االقتصادية 	 

والمالية والتنموية، ونشرها على موقع المؤسسة.

في 	  متخصصة  ببحوث  العاقة  ذات  الجهات  تزويد 

مجال القطاع النقدي والمصرفي والمالي، وتوقعات 

المؤسسة بشأن االقتصاد الوطني.

2. المخاطر وااللتزام
انطاًقــا مــن حرصهــا علــى ترســيخ مفهــوم إدارة المخاطــر 

وااللتــزام بهــدف بنــاء ثقافــة واعيــة علــى أســاس علمــي 

وفنــي، وضعــت المؤسســة آليــات وطرًقــا لمعالجــة المخاطــر 

والمســاهمة فــي تعزيــز ثقافــة إدارتهــا، باإلضافــة إلــى رفــع 

لحمايــة  والتعليمــات  باألنظمــة  االلتــزام  ثقافــة  مســتوى 

الــازم  الدعــم  توفيــر  إلــى  والســعي  المؤسســة،  مــوارد 

بمــا يضمــن  الحساســة فيهــا  اســتمرارية األعمــال  لضمــان 

تحقيــق أهدافهــا وإســتراتيجيتها. وقــد حققــت المؤسســة 

أفضــل  تطبيــق  مجــال  فــي  المهنيــة  المتطلبــات  كافــة 

الممارســات والمعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال، وتتويًجــا 

 Central( المركزيــة  البنــوك  لجنــة  الجهــود، منحــت  لهــذه 

جائــزة  المؤسســة   )Banking Awards Committee

المركزيــة  البنــوك  مســتوى  علــى  للمخاطــر  مديــر  أفضــل 

للعــام 2019م. إذ وجــدت اللجنــة بعــد التأكــد مــن تطبيــق 

أن  بجائزتهــا  للفــوز  الازمــة  والمتطلبــات  المعاييــر  جميــع 

المؤسســة هــي األفضــل مــن بيــن جميــع البنــوك المركزيــة 

لتصنــف كأفضــل مديــر للمخاطــر علــى مســتوى العالــم.

3. رؤية المملكة 2030
تــؤدي المؤسســة أدوارهــا المنوطــة بهــا بمــا ينســجم مــع 

خــال  مــن  وذلــك  االقتصــاد،  وحاجــة  التنميــة  متطلبــات 

عملهــا علــى المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي والمالــي، 

والمســاهمة فــي دعــم النمــو االقتصــادي المســتدام، إذ 

الجهــات ذات  مــع  المســتمر  بالتنســيق  المؤسســة  تقــوم 

العاقــة بتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 والبرامــج التابعــة 

المرتبطــة  العقبــات  وتذليــل  التعــاون  ســبل  لبحــث  لهــا؛ 

بمهــام المؤسســة وأعمالهــا، وبمــا ال يتعــارض مع متطلبات 

المملكــة  رؤيــة  وتضمنــت  والمالــي.  النقــدي  االســتقرار 

2030 العديــد مــن األهــداف االقتصاديــة والتنمويــة التــي 

ُبنــي عليهــا الكثيــر مــن المبــادرات والمشــاريع. ومــن أبــرز تلــك 

األهــداف رفــع ترتيــب اقتصــاد المملكــة عالمًيــا ليصبــح ضمن 

أكبــر 15 اقتصــاًدا مــن حيــث حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

مســاهمة  رفــع  خــال  مــن  وذلــك  2030م،  عــام  بحلــول 

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 

المئــة،  فــي   50 إلــى  المئــة  فــي   16 مــن  النفطــي  غيــر 

وكذلــك رفــع مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

ــة  ــي مــن 20 فــي المئ ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات فــي إجمال

إلــى 35 فــي المئــة. ومــن أهــداف الرؤيــة كذلــك المشــاركة 

المجتمعيــة فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى الوطنيــة، والتــي 

منهــا زيــادة نســبة مدخــرات األســر مــن إجمالــي دخلهــا مــن 6 

فــي المئــة إلــى 10 فــي المئــة بحلــول عــام 2030م.

1.3. برنامج تطوير القطاع المالي
تعمل المؤسسة بالشراكة مع كل من وزارة المالية وهيئة 

تطوير  برنامج  مبادرات  تنفيذ  دعم  في  المالية  السوق 
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الشؤون  مجلس  قبل  من  ُأطلق  الذي  المالي  القطاع 

االقتصادية والتنمية بتاريخ 21 رجب 1438هـ الموافق 24 

أبريل 2017م. ويهدف البرنامج إلى بناء قطاع مالي متطور 

وتحفيز  الوطني،  االقتصاد  تنمية  لدعم  وفاعل  ومتنوع 

تطوير مؤسسات  واالستثمار، من خال  والتمويل  االدخار 

المالية  السوق  وتطوير  عملها،  وتعميق  المالي  القطاع 

لتكون سوًقا مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي لدى 

وضع  في  المؤسسة  وساهمت  كافة.  المجتمع  شرائح 

المالي،  القطاع  بتطوير  المعنية  المبادرات  من  العديد 

خصوًصا ما يتعلق بالقطاع المصرفي، والتأمين، والتمويل، 

تعمل  وهي  العماء.  وحماية  المدفوعات،  وأنظمة 

تمكين  شأنها  من  التي  المبادرات  تلك  تنفيذ  على  حالًيا 

المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير 

سوق مالية متقدمة، وتعزيز التخطيط المالي. وفيما يلي 

المالي  القطاع  تطوير  برنامج  في  المؤسسة  إنجازات  أبرز 

للعام 1441/1440هـ )2019م(:

المدفوعات 	  لشركة  المستقل  القانوني  الكيان  إعان 

 )195( رقم  الوزراء  السعودية، حيث صدر قرار مجلس 

صاحية  المؤسسة  بتخويل  1441/03/08هـ  وتاريخ 

المؤسسة  تأسيس شركة مساهمة سعودية تملكها 

لتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها، 

ويأتي ذلك ضمن إنجازات مبادرة فتح الخدمات المالية 

ألنواع جديدة من الجهات الفاعلة.

حققت المؤسسة من خال مبادرة التوجه نحو مجتمع 	 

ربط  إطاق  أهمها،  المنجزات  من  العديد  نقدي  غير 

مدفوعات الهواتف الذكية بنظام أبل )Apple(، وتنفيذ 

"برنامج االرتقاء" لتحفيز التجار وحاملي البطاقات على 

السياق،  هذا  وفي  النقدية.  غير  المدفوعات  زيادة 

لقطاع  اإللكترونية  المدفوعات  تجاوز معدل عمليات 

التجزئة )األفراد( نسبة 36 في المئة من إجمالي جميع 

عمليات الدفع المتاحة، بما فيها النقد، في المملكة 

بنهاية شهر يوليو 2019م، متجاوزة مستهدف برنامج 

تطوير القطاع المالي للعام 2020م. إضافة إلى ذلك، 

تقني  ابتكار  أفضل  جائزة  على  "إيصال"  منصة  حصلت 

لمدفوعات قطاع األعمال بالشرق األوسط عن العام 

2019م.

تم االنتهاء من إعداد إستراتيجية كيان التثقيف المالي، 	 

ركائز  كأحد  المالي  التخطيط  وتمكين  لتعزيز  سعًيا 

البرنامج.

 	 )Regulatory Sandbox( تصميم بيئة تجريبية تنظيمية

المالية  الخدمات  تقديم  في  االبتكار  مبدأ  لتعزيز 

وخدمات المدفوعات الرقمية، ومساعدة المؤسسات 

التقنية المالية على تجربة منتجاتهم  المالية وشركات 

االبتكارية بضوابط مخففة، مما سينعكس إيجاًبا على 

البيئة  في  للعمل  التصريح  تم  كذلك  المالي.  القطاع 

التجريبية ألحد عشر مصرًفا محلًيا ودولًيا لفتح الحسابات 

وتم  للفروع،  العماء  زيارة  إلى  الحاجة  دون  وتحديثها 

أيًضا التصريح لسبع شركات لتقديم خدمات متنوعة في 

مجال المدفوعات الرقمية.

البنكية 	  الحسابات  فتح  خدمة  تقديم  تجرَبَتي  نجاح 

ُبعد،  َعن  الفردية  للمؤسسات  اإللكترونية  والمحافظ 

اإللكترونية  والمحافظ  البنكية  الحسابات  وخدمة فتح 

التجريبية  البيئة  إطار  في  ُبعد  َعن  المقيمة  للشركات 

التشريعية )Regulatory Sandbox( الخاصة بالخدمات 

والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

ُتمّكن 	  حيث  بالدين،  الجماعي  التمويل  نشاط  تنظيم 

تمويل  من  الشخصية  بصفتهم  األفراد  المبادرة  هذه 

مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير 

بما  وذلك  للفرد،  ومبتكر  جديد  إضافي  دخل  مصدر 

مصدر  وإتاحة  المالي،  التثقيف  مبادرات  مع  يتوافق 

تمويلي جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

انتهت المؤسسة من تنفيذ منصة التخصيم اإللكترونية 	 

والتي تهدف إلى تطوير حلول للتخصيم، بحيث تكون 

للشركات، وعلى وجه  بالكامل  سريعة ومرنة ورقمية 

لتكون  والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت  الخصوص 

إلكترونية  وطنية  منصة  بناء  مبادرة  إنجازات  ضمن 

للتخصيم.

ثاث 	  إجراءات  بدء  السعودي  التأمين  سوق  شهد 

من  انطاًقا  وذلك  شركات،  لست  اندماج  عمليات 

النظام  استقرار  حماية  إلى  الرامية  المؤسسة  جهود 

عمليات  وتحفيز  تشجيع  خال  من  ومتانته  المالي 

االندماج لشركات التأمين. 

قامت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت 	 

الصغيرة والمتوسطة بإطاق منصة »بوابة التمويل« 
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عبر الهيئة. وتتويًجا لجهود المؤسسة في العمل على 

مبادرة تحفيز القطاع المالي لتمويل الشركات الصغيرة 

نسبة  مستهدف  البوابة  تجاوزت  فقد  والمتوسطة، 

إجمالي  من  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  قروض 

تحقيق  تم  حيث  2020م،  حلول  قبل  البنوك  قروض 

نسبة 5.7 في المئة في عام 2019م.

التمويل 	  نشاط  ممارسة  قواعد  المؤسسة  اعتمدت 

عمل  لتنظيم  الهادفة  المحدثة،  الصغر  متناهي 

التمويل  نشاط  بممارسة  لها  المرخص  الشركات 

متناهي الصغر في المملكة.

خال 	  من  للمدفوعات  التنظيمية  الجوانب  تطوير 

المدفوعات وخدماتها في  "نظام  إعداد  على  العمل 

إطار  وضع  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  المملكة". 

تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات؛ لمواكبة التطورات 

في مجال المدفوعات، ورفع مستوى فاعلية ومرونة 

التعامات المالية، وتعزيز االبتكار في الخدمات المالية 

وفًقا للمعايير الدولية.

البرنامج 	  مبادرات  كإحدى  المالية  األكاديمية  إنشاء 

لتقديم حلول تدريبية وتطويرية متنوعة بهدف تزويد 

الممارسين في القطاع المالي )المصرفي، والتمويلي، 

مستوياتهم  بجميع  المالية(  واألوراق  والتأمين، 

الوظيفية بالمعرفة والمهارات الازمة من أجل االرتقاء 

وتعزيز قدراتهم.  القطاع  العاملين في  أداء  بمستوى 

عدًدا  2019م  عام  خال  المالية  األكاديمية  وقدمت 

شملت  برنامًجا   242 بلغت  التدريبية،  البرامج  من 

مختلف القطاعات المالية، وبلغ عدد المشاركين في 

هذه البرامج 4,088 متدرًبا ومتدربة.

2.3. برنامج اإلسكان
الذي  اإلسكان  وبرنامج   2030 المملكة  رؤية  مع  تماشًيا 

يستهدف رفع نسبة تملك األسر السعودية للمساكن إلى 

60 في المئة بحلول عام 2020م و70 في المئة بحلول عام 

2030م، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة 

المقدمة من البنوك وشركات التمويل خال عام 2019م 

حوالي 179.2 ألف عقد، مقارنة بنحو 50.5 ألف عقد خال 

عام 2018م. في حين بلغ إجمالي حجم التمويل نحو 79.1 

مليار ريال في عام 2019م، مقارنة بحوالي 29.5 مليار ريال 

خال عام 2018م، بارتفاع نسبته 169.2 في المئة.

3.3. برنامج خدمة ضيوف الرحمن
مدفوعات  نظم  توفير  في  بدورها  المؤسسة  من  إيماًنا 

التعامات  خفض  نحو  وسعيها  ومبتكرة،  شاملة  مالية 

النقدية ونشر ثقافة الدفع اإللكتروني، قامت خال العام 

الدفع  آلية  لتسهيل  المدفوعات  تطور  بدعم  2019م 

وذلك  والمعتمرين(،  )الحجاج  الرحمن  ضيوف  لشريحة 

بمشاركة الجهات الخاضعة إلشراف المؤسسة، ومن أبرز ما 

تم في هذا الشأن هو تصريح شركة المدفوعات السعودية 

باستيكية  )كبطاقة  بنكية  بطاقة  بإصدار  المصارف  ألحد 

من  األول  الربع  خال  الذكية(  لألجهزة  رقمية  وبطاقات 

مليون  حوالي  بطباعة  المصرف  قام  حيث  2019م،  عام 

بطاقة بنكية )بطاقات الحج والعمرة(، تم توزيعها بالتعاون 

المصرف  وفر  ذلك،  إلى  إضافة  دولية.  بنوك  عدة  مع 

اللغات  متعدد  البطاقة  لحاملي  مجانًيا  مصرفًيا  هاتًفا 

يتضمن جميع اإلجراءات التي قد يحتاج إليها العميل. وعند 

في  المتبقية  المبالغ  تعاد  والعمرة،  الحج  موسم  انتهاء 

البطاقة آلًيا عن طريق نفس البنك المراسل وبدون الحاجة 

البطاقة خارج المملكة. كذلك تم ربط صاحية  الستخدام 

الحج والعمرة، حتى ال تستخدم  البطاقة بصاحية تأشيرة 

هذه البطاقة بشكل غير قانوني في حال تخلف حاملها عن 

الخروج من أراضي المملكة.

4. الموارد البشرية
1.4. التدريب والتطوير

البشــرية  كوادرهــا  تطويــر  فــي  جهــًدا  المؤسســة  تــأل  لــم 

ــر برنامــج االبتعــاث للدراســة فــي الخــارج لمجموعــة مــن  عب

موظفيهــا للحصــول علــى شــهادات الماجســتير والدكتــوراة 

فــي عــدد مــن المعاهــد والجامعــات العالميــة، إضافــة إلــى 

تقديــم التدريــب الداخلــي والخارجــي، وكذلــك إتاحــة تقديــم 

خــال  مــن  العاقــة  ذات  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج 

الجامعــات  لطــاب  الفرصــة  وإتاحــة  الماليــة،  األكاديميــة 

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 
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بمهــام المؤسســة، ممــا يتيــح لهــم فرصــة التعلــم والتدريــب. 

وتعمــل المؤسســة علــى تطويــر الكــوادر البشــرية باســتمرار 

مــن خــال عــدد مــن البرامــج واإلجــراءات، مــن أبرزهــا:

تطوير 	  إلى  يهدف  والذي  القيادي،  التطوير  برنامج 

من  عليها  والحفاظ  المؤسسة  وكفاءات  قيادات 

خال إعداد برامج قيادية مع أبرز وأفضل المؤسسات 

إلى  المنضمين  إجمالي  وبلغ  العالمية،  والجامعات 

البرنامج حوالي 166 موظف وموظفة.

تقوية 	  إلى  يهدف  والذي  المهنية،  الشهادات  برنامج 

الجانب المهني للموظف ومساعدته في الحصول على 

أفضل الممارسات في مجاله، وبلغ عدد المستفيدين 

من البرنامج حوالي 129 موظًفا وموظفة.

وتقوية 	  زيادة  إلى  ويهدف  اإلنجليزية،  اللغة  برنامج 

وبلغ  المؤسسة،  لمنسوبي  اإلنجليزية  اللغة  مستوى 

موظف   132 حوالي  البرنامج  من  المستفيدين  عدد 

وموظفة.

مبتعًثا 	   68 نحو  بالخارج  الحاليين  المبتعثين  عدد  بلغ 

بنظام  الداخل  في  الدارسين  إجمالي  وبلغ  ومبتعثة، 

التفرغ الجزئي أو االنتساب حوالي 51 دارًسا ودارسة. 

التدريب  ببرنامج  وطالبة  طالًبا   39 حوالي  والتحق 

التعاوني.

الدورات 	  عدد  بلغ  العامة،  الدورات  يخص  فيما  أما 

دورة   1,917 حوالي  2019م  عام  خال  التدريبية 

تدريبية، وبلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية نحو 

1,215 مرشًحا ومرشحة. 

حرًصا من المؤسسة على تأهيل وتطوير كفاءات وطنية 	 

في مجال األمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، 

قامت المؤسسة بإطاق النسخة الثالثة من البرنامج 

.)SECURE 19( المتخصص في األمن السيبراني

 	 30 وتاريخ   )713( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  بناء 

اإلدارات  تطوير  على  نص  الذي  1438هـ  القعدة  ذو 

بالكفايات  ودعمها  الحكومية،  الجهات  في  القانونية 

ووضع  والنظامي،  الشرعي  المجال  في  المؤهلة 

بالشكل  فيها  والعاملين  اإلدارات  هذه  لتطوير  خطة 

قامت  منها،  المنشود  الهدف  يحقق  وبما  المناسب 

المؤسسة خال عام 2019م باعتماد خطة للتوظيف 

وترشيح  المؤهلة،  القانونية  الكفاءات  واستقطاب 

عدد من الموظفين لبرامج االبتعاث المباشر، وحضور 

ورش العمل المتخصصة التي تنظمها البنوك المركزية 

باإلضافة  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق 

التدريبي  لاحتياج  وفًقا  األخرى  التدريبية  البرامج  إلى 

للمختصين في المؤسسة.

2.4. تمكين المرأة
فــي  المــرأة  ومشــاركة  تمكيــن  علــى  المؤسســة  تحــرص 

مختلــف المجــاالت، حيــث يتماشــى هــذا الــدور مــع رؤيــة 

المملكــة 2030، والتــي تهــدف إلــى رفــع مشــاركة اإلنــاث 

فــي ســوق العمــل إلــى 30 فــي المئــة بحلــول عــام 2030م. 

وكذلــك تهــدف المؤسســة إلى تمكين المــرأة في المهارات 

القياديــة بغيــة تعيينهــم فــي مناصــب إشــرافية. وعملــت 

المؤسســة خــال عــام 2019م علــى عــدد مــن البرامــج فــي 

ســبيل تمكيــن المــرأة داخــل المؤسســة، منهــا: اســتضافة 

عــدد مــن القيــادات النســائية الملهمــة، واســتحداث برنامــج 

تطويــر قيــادي لــذوات الكفــاءة مــن الســيدات، إضافــة إلــى 

العمــل علــى برنامــج تمكيــن المــرأة )Springboard( الــذي 

يهــدف إلــى التطويــر المهنــي والشــخصي للســيدات، مــن 

التــي يتعيــن  خــال تحديــد الخطــوات الواضحــة والعمليــة 

علــى الســيدات اتخاذهــا، والعمــل علــى تنميــة المهــارات، 

والثقــة الازمــة التخــاذ مثــل هــذه الخطــوات.

5. المسؤولية االجتماعية
المسـؤولية  جوهـر  تمـارس  أن  إلـى  المؤسسـة  تسـعى 

االجتماعية بشـكل نموذجي معترف به، بما يؤثر إيجاًبا على 

جميـع األطـراف المعنيـة التـي تتعامـل معهـم، وأن تلعـب 

دوًرا فريـًدا فـي النضـج االقتصـادي والمالـي، مـع التطويـر 

المسـتدامة.   التنميـة  فـي  للمسـاهمة  لقدراتهـا  المسـتمر 

ووضعـت المؤسسـة هدًفـا إسـتراتيجًيا يعـزز دورهـا وينطلـق 

المسـؤولية  "تعزيـز  وهـو  تجـاه مجتمعهـا  مـن مسـؤوليتها 

َبنـت المؤسسـة  االجتماعيـة". وانطاًقـا مـن هـذا الهـدف، 

إسـتراتيجيتها للمسـؤولية االجتماعية بما يخدم تحقيق هذا 

الهـدف، وذلـك مـن خـال العمـل علـى أربعـة محـاور رئيسـة 

االجتماعيـة،  بالمسـؤولية  الموظفيـن  وعـي  زيـادة  هـي: 

سياسـات  فـي  االجتماعيـة  المسـؤولية  مبـادئ  وترسـيخ 

وإجـراءات المؤسسـة، وإطـاق المبـادرات والفعاليـات التـي 
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التـي  القطاعـات  وتحفيـز  االجتماعيـة،  المسـؤولية  تدعـم 

االجتماعيـة. المسـؤولية  لممارسـة  عليهـا  تشـرف 

األطـراف  بجميـع  االهتمـام  اإلسـتراتيجية  تلـك  وتضمنـت 

تطبيًقـا  المؤسسـة  بعمـل  عملهـا  يرتبـط  التـي  المعنيـة 

لمسـؤوليتها االجتماعية بشـكل مثالي، فبنت إسـتراتيجيتها 

علـى  والتركيـز  المصلحـة  أصحـاب  بجميـع  االهتمـام  علـى 

فئـات محـددة؛ لمـا لهـا من أهمية في إبراز الدور المجتمعي 

مـن: كًا  المعنيـة  األطـراف  وتشـمل  للمؤسسـة، 

المجتمـع: يتضمـن جوانـب التواصـل مـع المجتمـع مـع 	 

التركيـز علـى عناصـر برامـج التدريـب والتعليـم والوعـي 

المالـي، واالهتمـام بقضيـة البطالة وتمكين األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة، ودعـم القطـاع الثالـث. 

االهتمـام 	  جوانـب  يتضمـن  العمـل:  وبيئـة  الموظفيـن 

بتطويـر رأس المـال البشـري، وتوفيـر بيئـة عمـل جاذبـة 

ومثالية وفق أفضل معايير الصحة والسامة المهنية، 

العمـل  وتحفيـز  الموظفيـن،  بعائـات  واالهتمـام 

المجتمـع. يحتاجهـا  جوانـب  فـي  المنظـم  التطوعـي 

االهتمـام 	  يتضمـن  المالـي:  للقطـاع  التابعـة  الكيانـات 

القطـاع،  مسـتوى  علـى  االجتماعيـة  بالمسـؤولية 

وتمكيـن الكيانـات الماليـة مـن تطويـر تلك الممارسـات، 

وفاعليتـه  القطـاع  سـمعة  علـى  إيجاًبـا  ينعكـس  بمـا 

فـي هـذا الحقـل، مـع االسـتمرار فـي تطويـر األنظمـة 

وتوعيتهـم،  العمـاء  بحمايـة  المتعلقـة  واإلجـراءات 

تقديـم  فـي  المحلييـن  للمورديـن  فـرص  وإعطـاء 

للقطـاع. خدماتهـم 

مـوارد 	  علـى  المحافظـة  علـى  العمـل  تتضمـن  البيئـة: 

البيئـة،  علـى  الضـار  األثـر  وتقليـل  الطبيعيـة،  البيئـة 

وذلـك مـن خـال تحسـين معـدالت اسـتهاك الطاقـة 

وترشـيد  الـورق،  اسـتخدام  وتقليـل  واالنبعاثـات، 

اسـتخدام الميـاه، وبحـث أي أفـكار جديـدة تسـاهم فـي 

الطبيعيـة.   البيئـة  مكونـات  علـى  المحافظـة 

1.5. االستقرار المالي 
تحرص المؤسسة على دعم االستقرار المالي كأحد أدوارها 

الرئيســية؛ لــذا تقــوم المؤسســة بإصــدار تقريـــر عــن االســتقرار 

المالــــي يســــتعرض مؤشــــرات الســامة الماليــــة للمصــــارف 

والمؤسســـات الماليـــة بهـــدف تعزيـــز نشـر مؤشـــرات النظـام 

المالــــي ككل. ويوفــــر التقريــــر أيًضــا تحليــًا مفصــًا عــن أهــــم 

مخاطـــر النظـــام التـــي تواجههـا المؤسسـات الماليـة، إضافـة 

إلــــى التدابيــــر والسياســــات االحترازيــة. ويســــاهم االســتقرار 

المالــي علــى نحــو مهــم فــي اســتدامة النمــو االقتصادي، 

وزيــــادة فــــرص العمــــل، وتحســــين مســــتويات المعيشــــة 

ألفراد المجتمــــع إضافــــة إلــــى دوره فــــي المحافظــــة علــــى 

االستقرار النقــــدي والمالــــي فــــي المملكــــة.

الشــهرية  اإلحصائيــة  النشــرة  المؤسســة  تصــدر  كذلــك 

المتعلقــة  التفصيليــة  البيانــات  أحــدث  علــى  تحتــوي  التــي 

التأميــن  ونشــاط شــركات  والماليــة،  النقديــة  باإلحصــاءات 

والتمويــل، وأســعار الصــرف، ومعــدالت الفائــدة، وأنظمــة 

لميــزان  الســنوية  ربــع  البيانــات  إلــى  إضافــة  المدفوعــات، 

المدفوعــات، ووضــع االســتثمار الدولــي والديــن الخارجــي؛ 

فــي  يســهم  بمــا  المجتمــع  شــرائح  جميــع  توعيــة  بهــدف 

تحســين قــدرات اتخــاذ القــرار لديهــم مــن خــال توفيــر جميــع 

بشــفافية ومــن مصــدر موثــوق.  المتاحــة  المعلومــات 

2.5. قضايا المستهلكين 
أنشــــأت المؤسســة إدارة حمايـــة العمــاء التـــي مـــن أهـــم 

أهدافهـــا حصـــول عمـــاء القطاعـــات الماليـــة علـــى معاملـــة 

وااللتــزام  واألمانــة  والصــــدق  بالشـــفافية  تتســـم  عادلـــة 

ــات  ــى الخدمــ باألنظمــة واللوائــح التــي يتــم تشــريعها، وعلــ

والمنتجــات الماليــة بــكل يســر وســهولة وبتكلفــة مناســبة 

نشــــر  إلــى  اإلدارة  هــذه  تهــدف  وكذلــك  عاليـــة.  وجـــودة 

الوعــــي بيــــن جميــع الفئــــات المســــتهدفة، واالســتمرار فــي 

والحمــات  الجهــود  تلــــك  فــــي  العــــام  الــــرأي  اســــتقصاء 

رســالتها  إيصــال  فــي  نجاحهــا  مــدى  لمعرفــة  التوعويــة 

واســتفادة المتلقــي منهــا، عــاوة علـــى دور إدارة حمايــة 

العمــاء فــي اســـتقبال شـــكاوى عمــاء مختلـــف القطاعـــات 

الماليـــة ومعالجتهــــا.

اســتمرت المؤسســة خــال العــام 1441/1440هـ )2019م( 

"ســاما  نظــام  عبــر  ومعالجتهــا  الشــكاوى  اســتقبال  فــي 

تهتــم" الــذي يتيــح لعمــاء القطاعــات الماليــة التــي تخضــع 

إلــى  شــكاواهم  تقديــم  ورقابتهــا  المؤسســة  إلشــراف 

ســرعة  يضمــن  إطــار  فــي  وذلــك  ومتابعتهــا،  المؤسســة 

اســتقبال  الصــدد  هــذا  فــي  وتــم  والوضــوح.  المعالجــة 

268,383 شــكوى متنوعــة مــن عمــاء المصــارف وشــركات 
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التأميــن وشــركات التمويــل ومعالجتهــا، ســواًء وردت إلــى 

المؤسســة بشــكل مباشــر أو عــن طريــق الجهــات الحكوميــة. 

وكذلــك تــم اســتقبال 721,174 مكالمــة عبــر مركــز التواصــل 

ذلــك،  إلــى  إضافــًة  واستفســارات.  شــكاوى  بيــن  تنوعــت 

عملــت المؤسســة علــى عــدة مبــادرات لتعزيــز حمايــة عمــاء 

الجهــات الماليــة ورفــع مســتوى احترافيــة وكفــاءة موظفــي 

القطــاع المالــي، ومــن أبرزهــا: 

الشهادة المهنية لمصرفية األفراد.	 

لموظفــي 	  االئتمانــي  للمستشــار  المهنيــة  الشــهادة 

العمــاء. مــع  يتعاملــون  الذيــن  الماليــة  الجهــات 

الشهادة المهنية للصرافة والتحويل.	 

3.5. تطبيق مبادئ الشفافية
مبـدأ  تطبيـق  تجـاه  المؤسسـة  مسـؤولية  مـن  انطاًقـا 

زيــادة  علـى  المؤسسـة  عملـت  أعمالهـا،  فـي  الشـفافية 

مسـاحة البيانـات االقتصادية والماليـة التــي تنشــرها، وعلى 

نشـــر أخبـــارها والتعاميــم الصــادرة عنها عبر قنـوات التواصل 

التقليديـــة أو اإللكترونية التـــي تتناســـب مــع جميــع الفئــات 

المســـتهدفة. كذلك تحرص المؤسسـة على المشـاركة في 

االستفسـارات  جميـع  علـى  والـرد  والمؤتمـرات  الملتقيـات 

عبـر "سـاما تهتـم" والتفاعـل مـع أي تسـاؤالت علـى جميـع 

اإلعاميـة. القنـوات 

4.5. المشاركة في تنمية المجتمع وحمايته من 
المخاطر المالية واإللكترونية

تسـاهم المؤسسـة بـدور تثقيفــي وتوعــوي للمســتفيدين 

عليهـــا،  تشـــرف  التـــي  الجهـــات  وخدمــات  خدماتهــا  مــن 

وذلـــك مـــن خـــال الحمات التوعوية المســتمرة. وتتفاعـل 

االجتماعيـة  المناســـبات  أهـم  مــع  أيًضـا  المؤسســة 

خـال  ومـن  ســـنوي  بشـــكل  ـا  ـً ومحليـ ـا  ـً عالميـ المعتمـــدة 

خدمـــة  فـــي  المحـــوري  لدورهـــا  تأكيـــًدا  مختلفـــة  برامـــج 

المجتمـــع. وتبنت المؤسسـة خال عام 2019م تنفيذ عدة 

حمـات ومبـادرات وأنشـطة اجتماعيـة وتطوعية، ومن أهم 

يلـي: السـياق مـا  بهـا فـي هـذا  التـي قامـت  الجهـود 

حملـة العملــة الوطنيــة والتعريــف بالعامــات األمنيـة 	 

الظاهــرة للورقــة الســليمة.

األجنبية 	  العمات  ســوق  نشــاط  مــن  التحذيــر 

"الفوركـس" غيـر المرخـص.

رعايــة عــدد مـن الكــوادر الوطنيـة وتأهيلهم وتدريبيهم 	 

لتمكين وإثراء معارفهم ومهاراتهم فـــي مجـــال األمن 

.)SECURE 19( الســيبراني

المشـاركة فـي اليـوم العالمـي للعمـل اإلنسـاني بتاريـخ 	 

2019/08/19م، بتنفيذ نشـاط تطوعي لمجموعة من 

منسـوبي ومنسـوبات المؤسسـة تمثـل فـي زيـارة دار 

الرعايـة االجتماعيـة للمسـنين بمدينـة الريـاض، وإعـداد 

برنامـج اجتماعـي ليـوم كامـل مـع المسـنين مـن النسـاء 

الفقـرات  مـن  العديـد  البرنامـج  هـذا  وتخلـل  والرجـال، 

التراثيـة واألبيـات الشـعرية، مـع اسـتضافة سـكان الـدار 

لوجبـة الغـداء التـي أعـدت للجميـع. 

بتاريـخ 	  األوليـة  لإلسـعافات  العالمـي  اليـوم 

باإلعـداد  المؤسسـة  قامـت  حيـث  2019/09/16م، 

لمحاضـرة توعويـة تـم خالهـا اسـتضافة مـدرب مـن هيئة 

الهـال األحمـر السـعودي بمدينـة الريـاض، وتخلـل تلـك 

المحاضـرة التدريـب العملـي لبعـض الحضـور علـى كيفيـة 

تطبيق إجراءات اإلسعافات األولية للمصابين أو فاقدي 

موظًفـا   60 يقـارب  مـا  المحاضـرة  تلـك  وحضـر  الوعـي، 

وموظفـة.

قامــت المؤسســة بحمــات للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع 	 

بنــك الــدم فــي جهــات طبيــة محليــة )مستشــفى الملك 

فيصــل التخصصــي، ومدينــة الملــك فهــد الطبية(، حيث 

شــارك منســوبوها مــن بــاب المســؤولية االجتماعيــة 

لدعــم المرضــى ومصابــي الحــد الجنوبــي، وبلــغ عــدد 

المتبرعيــن )222(.

التالفة 	  المواد  لتدوير  المؤسسة  جهود  ضمن 

على  المحافظة  جهود  دعم  في  رغبة  والمستهلكة 

الجمعيات  من  مجموعة  المؤسسة  منحت  البيئة، 

وفًقا  المستعملة  األثاث  قطع  من  مجموعة  الخيرية 

تزويد  تم  حيث  ساما"  بيئة  تأهيل  "إعادة  لمشروع 

منه  لاستفادة  القديم  المكتبي  باألثاث  الجمعيات 

ألفي قطعة  بأكثر من  التبرع  العمل. وتم  في مواقع 

من األثاث لحوالي ست جمعيات. 

أقامت المؤسسة عيادة طبية خاصة للموظفين بمقر 	 

المؤسسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للموظفين 

الصحية  الحالة  على  حفاًظا  العمل؛  موقع  في 
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في  الصحية  الخدمة  تقديم  على  وحرًصا  لموظفيها، 

إلى  باإلضافة  ممكن،  وقت  أسرع  في  الحاجة  حال 

الحاالت  في  والعاجي  التوعوي  الجانبين  تقديم 

االعتيادية. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادة 

خال عام 2019م نحو )2,632( موظًفا وموظفة.

تحت 	  الصحي  اليوم  فعالية  المؤسسة  أقامت 

والموظفات  للموظفين   )Health Zone( مسمى 

الصحية  الرعاية  خدمات  لتقديم  المؤسسة  بمقر 

حالتهم  على  حفاًظا  العمل،  موقع  في  للموظفين 

التوعوي  الجانبين  تقديم  إلى  باإلضافة  الصحية، 

الحاالت االعتيادية. والعاجي في 

األنفلونزا 	  ضد  التطعيم  حملة  المؤسسة  أقامت 

الموسمية للموظفين والموظفات بمقر المؤسسة.

اليوم 	  بمناسبة  توعوية  فعالية  المؤسسة  أقامت 

كل  من  أكتوبر   28 يوافق  الذي  لادخار  العالمي 

لمنسوبي  اإلدخار  برنامج  استعراض  وتم  عام، 

تشجيع  إلى  يهدف  اختياري  برنامج  وهو  المؤسسة، 

التخطيط  في  المشتركين  ومساعدة  االدخار  ثقافة 

المستقبلية،  المالية  واألهداف  لاحتياجات 

منسوبي  من  وإقبااًل  تفاعًا  الفعالية  هذه  ولقيت 

100 موظًفا  نحو  المؤسسة، حيث شهدت مشاركة 

وموظفة. 

6. المشاركات الدولية واإلقليمية للمؤسسة 
مــن  العديــد  عضويــة  فــي  بفاعليــة  المؤسســة  تشــارك 

وتحضــر  واإلقليميــة  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

وبنــك  العشــرين،  مجموعــة  اجتماعــات  مثــل  اجتماعاتهــا، 

والبنــك  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  الدوليــة،  التســويات 

التجــارة  ومنظمــة  المالــي،  االســتقرار  ومجلــس  الدولــي، 

الخدمــات  العربيــة، ومجلــس  الماليــة  العالميــة، والهيئــات 

التأميــن،  لمشــرفي  الدوليــة  والهيئــة  اإلســامية،  الماليــة 

ومجموعــة البنــك اإلســامي للتنميــة، وهيئــة المحاســبة 

والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية، واجتماعــات 

محافظــي المصــارف المركزيــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون 

اإلســامي ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

لضامنــي  الدوليــة  والهيئــة  الخليجــي،  النقــدي  والمجلــس 

الودائــع، وعــدد مــن اللجــان الفنيــة وفــرق العمــل التابعــة 

للجنــة المحافظيــن. وحصلــت المملكــة مؤخــًرا علــى مقعــد 

2019م.   عــام  فــي  المالــي  العمــل  عضــو فــي مجموعــة 

التــي  النتائــج  فــي  حيــوي  بشــكل  المؤسســة  وســاهمت 

دولــة  رئاســة  تحــت  العشــرين  مجموعــة  إليهــا  توصلــت 

اليابــان فــي عــام 2019م مــن خــال مشــاركتها الفاعلــة فــي 

اجتماعــات المســار المالــي. كمــا عملــت المؤسســة مع وزارة 

الماليــة ضمــن فريــق عمــل موحــد لاســتعداد لســنة رئاســة 

المملكــة لمجموعــة العشــرين فــي عــام 2020م، ومــن ذلــك 

ــات  ــد أولوي المســاهمة فــي إعــداد جــدول األعمــال، وتحدي

المســار المالــي للمجموعــة، باإلضافــة إلــى التنســيق مــع 

الــدول األعضــاء والمنظمــات الدوليــة ذات العاقــة؛ وذلــك 

النمــو  دعــم  إلــى  تهــدف  التــي  الجهــود  تعزيــز  أجــل  مــن 

االقتصــادي العالمــي وتحقيــق االســتقرار المالــي.  

7. المركز المالي لمؤسسة النقد العربي 
السعودي   

ســجلت أصــول المؤسســة تحســًنا فــي نهايــة عــام 2019م 

ارتفــع  العــام الســابق، فقــد  عّمــا كانــت عليــه فــي نهايــة 

إجمالــي أصــول المؤسســة بنســبة 0.7 فــي المئــة )12.9 

مليــار ريــال( ليبلــغ حوالــي 1.9 تريليــون ريــال، مقارنــة بانخفاٍض 

ــار ريــال( فــي عــام 2018م.  نســبته 0.2 فــي المئــة )3.8 ملي

ومّثلــت حيــازات األصــول األجنبيــة القــدر األكبــر مــن إجمالــي 

أصــول المؤسســة، التــي شــهدت ارتفاًعــا خــال هــذا العــام. 

وال يــزال توزيــع حيــازات المؤسســة مــن األصــول األجنبيــة 

يميــل نحــو االســتثمار فــي األوراق الماليــة األجنبيــة التــي 

انخفضــت بنســبة 0.04 فــي المئــة )0.5 مليــار ريــال( فــي 

عــام 2019م، مقابــل انخفــاض نســبته 3.3 فــي المئــة )40.6 

مليــار ريــال( فــي عــام 2018م. مــن جهــة أخــرى، انخفضــت 

ــة خــارج المملكــة  ــدى المصــارف العامل ــع المؤسســة ل ودائ

بنســبة 1.4 فــي المئــة )5.7 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م، 

ريــال(  )27.6 مليــار  المئــة  فــي  نســبته 7.3  ارتفــاع  مقابــل 

فــي عــام 2018م. وارتفــع غطــاء العملــة بنســبة 7.4 فــي 

المئــة )18.0 مليــار ريــال( ليبلــغ 261.5 مليــار ريــال فــي عــام 

2019م، مقارنــة بارتفــاع نســبته 6.2 فــي المئــة )14.3 مليــار 

ــال( فــي العــام الســابق )جــدول رقــم 1-12(. ري
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المالــي  المركــز  فــي  المطلوبــات  جانــب  يخــص  فيمــا  أّمــا 

الحكومــة  واحتياطيــات  ودائــع  مّثلــت  فقــد  للمؤسســة، 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   27.7 نســبة  2019م  عــام  فــي 

فــي  المئــة  فــي   29.6 نســبته  بمــا  مقارنــة  المطلوبــات، 

العــام الســابق. وانخفــض حســاب جــاري الحكومــة بنســبة 

18.1 فــي المئــة )13.2 مليــار ريــال( ليبلــغ 59.6 مليــار ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 39.5 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

فــي المقابــل، انخفــض االحتياطــي العــام للدولــة فــي عــام 

ليبلــغ  ريــال(  )19.9 مليــار  المئــة  فــي  بنســبة 4.1  2019م 

فــي   16.9 نســبته  بانخفــاٍض  مقارنــة  ريــال،  مليــار   469.6

المئــة )99.7 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. مــن جانــب آخــر، 

بنســبة  الحكوميــة  والهيئــات  الصناديــق  ودائــع  انخفضــت 

17.1 فــي المئــة )19.9 مليــار ريــال( لتبلــغ 96.9 مليــار ريــال، 

ــال(  ــار ري ــة )28.5 ملي ــة بارتفــاع نســبته 32.3 فــي المئ مقارن

واتفاقيــات  المؤسســة  أذونــات  أمــا  الســابق.  العــام  فــي 

إعــادة الشــراء، فقــد ارتفعــت بنســبة 6.6 فــي المئــة )7.6 

مليــار ريــال( لتبلــغ 124.0 مليــار ريــال، مقارنة بانخفاٍض نســبته 

16.2 فــي المئــة )22.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق.  
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جدول رقم 12-1: المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي )نهاية السنة(

)مليون ريال( 

20152016201720182019

أواًل: الموجودات

237,212234,505229,188243,449261,467نقد أجنبي وذهب 

39,30034,51625,83132,58442,987نقد في الصندوق

39,28934,50525,81132,56142,956    ورق نقد سعودي

1111202231    نقود معدنية

552,360401,144377,966405,572399,832ودائع لدى البنوك بالخارج

1,505,0231,365,1891,244,6691,204,0351,203,576استثمارات في أوراق مالية بالخارج

39,48741,51726,00914,2244,945موجودات متنوعة أخرى

2,373,3822,076,8711,903,6631,899,8641,912,807اإلجمالي

ثانًيا: المطلوبات

237,212234,505229,188243,449261,467العملة المصدرة

197,912199,989203,357210,865218,480    في التداول

39,30034,51625,83132,58442,987    لدى المؤسسة

1,023,304730,580641,378562,367529,249ودائــع واحتياطي الحكومة

71,00589,13452,19272,83259,624    جاري الحكومة  

952,299641,446589,185489,535469,625    االحتياطي العام للدولة

142,074154,51488,346116,85296,921ودائع صناديق وهيئات حكومية

98,11797,83997,53499,943105,470الودائع النظامية للمؤسسات المالية

11,21318,49018,46917,19012,249ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

182,947164,755138,786116,326124,007أذونات مؤسسة النقد واتفاقيات إعادة الشراء

678,515676,187689,962743,738783,444مطلوبات متنوعة أخرى

2,373,3822,076,8711,903,6631,899,8641,912,807اإلجمالي





القوائــــــــم 
الماليــــــــــة 
لمؤسســـة النقـــــد 
العربي السعـــودي
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تقرير مراجعي الحسابات

السادة/ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي       الموقرين

الرأي
لقــد قمنــا بمراجعــة القوائــم الماليــة لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي )"المؤسســة"(، والتــي تشــمل علــى قوائــم المركــز 

المالــي لقســم اإلصــدار، وقســم األعمــال المصرفيــة، وقســم الهيئــات والمؤسســات المســتقلة، والحســابات النظاميــة كمــا 

فــي 30 يونيــة 2019م، وقائمــة اإليــرادات والمصروفــات للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة التــي تتضمــن ملخًصــا للسياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا، أن القوائــم الماليــة المرفقــة للمؤسســة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 30 يونيــة 2019م قــد تــم إعدادهــا مــن 

كافــة النواحــي الجوهريــة وفًقــا ألســس اإلعــداد الموضحــة فــي إيضــاح )2( حــول القوائــم الماليــة.

أساس الرأي
تمــت مراجعتنــا وفًقــا 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 أساًســا إلبــداء رأينــا.

االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن المؤسســة وذلــك وفًقــا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، كمــا أننــا التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفًقــا لتلــك المتطلبــات. 

لفت إنتباه -أساس المحاسبة 
نــود لفــت اإلنتبــاه إلــى إيضــاح رقــم )2( حــول القوائــم الماليــة والــذي يوضــح أســاس اإلعــداد. 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 وفًقــا ألســس اإلعــداد الموضحــة 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 ناتًجــا عــن غــش أو خطــأ. عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم مقــدرة المؤسســة علــى 

االســتمرار فــي نشــاطها وفًقــا لمبــدأ االســتمرارية واإلفصــاح بحســب مــا هــو مائــم، وعــن 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 ناتًجــا عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، 

إال أنــه ليــس ضماًنــا علــى أن المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفًقــا لمعاييــر المراجعــة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية ستكشــف دائًمــا 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 وفًقــا 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. ويعــد 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 وفًقــا 	 

للظــروف، ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للمؤسســة.

تقييــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات 	 

الصلــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

اســتنتاج مــدى مائمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، اســتناًدا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول 	 

عليهــا، فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــًكا جوهرًيــا حــول قــدرة المؤسســة 

علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وفًقــا لمبــدأ االســتمرارية. وإذا مــا تبيــن لنــا وجــود عــدم تأكــد جوهــري، يتعيــن علينــا لفــت 

اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، وإذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر 

كافيــة، يتــم  تعديــل رأينــا. تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع. 

ــى توقــف المؤسســة عــن االســتمرار فــي أعمالهــا  ــؤدي إل ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد ت

وفًقــا لمبــدأ االســتمرارية.

نقــوم بالتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط لعمليــة 	 

المراجعــة والنتائــج الهامــة للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أيــة أوجــه قصــور هامــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تــم 

اكتشــافها خــال مراجعتنــا. 

مؤسسة النقد العربي السعودي

إرنست ويونغ
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 2732
الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

راشد سعود الرشود
محاسب قانوني – ترخيص رقم 366

21 ربيع األول 1441هـ

)18 نوفمبر 2019م(

برايس وترهاوس كوبرز
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 8282
الرياض 11482

المملكة العربية السعودية

بدر ابراهيم بن محارب
محاسب قانوني - ترخيص رقم 471
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مؤسســة النقـــــــــد العربي السعودي | قائمة المركز المالي
كما في 30 يونية 2019م | الموجودات

)مليون ريال(

 2018/06/30م 2019/06/30م

 قســـــــــــم اإلصدار

 غطـــاء العمــلة المصدرة

1,6241,624 ذهــب ) إيــضــاح  2/هــ(

260,940255,023 استثمارات في أوراق مالية في الخارج

262,564256,647

 قسم األعمـــــــــال المصرفية

 نقـــد في الصــنــدوق 

38,66130,706 أوراق نقـــــــــــــد

1416 عـمـات مــعــدنـيــة

38,67530,722

13,250-- ودائـع لدى بــنـوك محلية

462,969425,798 ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

1,191,4771,207,826 اسـتـثمارات في الـخـارج

2,5732,415 مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

1,695,6941,680,011

 قسم الهيـــئات والمؤسسات المستقلة

72,96862,285 ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

37,466173,882 اسـتــثمارات في الخارج

32,73533,381 اسـتــثمارات مـحـليـة

8541,855 ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

1,2001,200ودائع لدى البنوك المحلية

145,222272,603

 حسـابـــات نظامية  

9.961.0 شيـكات برسم التـحصيل وأخرى

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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مؤسســة النقــــــــد العربي السعودي | قائمة المركز المالي 
كما في 30 يونية 2019م | المطلوبات

)مليون ريال(

 2018/06/30م 2019/06/30م

قســـــــــــم اإلصدار

 أوراق نقد مصدرة

223,235225,459 في الـتـداول

38,66130,706 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

261,896256,165

 عمالت معدنية مصدرة

654466 في الـتـداول

1416 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

668482

262,564256,647

قسم األعمـــــــــال المصرفية

597,521610,138 ودائع الـحـكـومة

14,38518,502 ودائع لـجـهات أجـنـبــية

119,327106,131 ودائع مــصالح وهــيـئات حكومية

101,21398,862 ودائع الــبــنـوك و وشركات الـتـأمـيـن

22,66230,871 مطـلوبات للحكومة

840,586815,507 مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى واحتياطيات

1,695,6941,680,011

قسم الهيـئات والمؤسسات المستقلة

145,222272,603الهيـئات والمؤسسات المستقلة

145,222272,603

حسابات نظامية  

9.961.0 التزامات مقابل شيكات برسم التحصيل وأخرى

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

مؤسسة النقد العربي السعودي | قائمة اإليرادات والمصروفات
 للسنة المنتهية في  30 يونية 2019م 

)مليون ريال(

 2018/06/30م 2019/06/30م

4,5914,998 اإليــــــــرادات 

 المـــــــــصروفــــــات

2,5692,180عــــــموميــــــــــة وإداريـــــــــــــــة

3939 اكتـتاب المـؤســسة في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد )إيــضاح 4(

2,6082,219

1,9832,779 فائض مرّحل إلحتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع

4,5914,998

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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  إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 30 يونية 2019

)1( طبيعة أعمال المؤسسة وطريقة عرض القوائم المالية
تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي )"المؤسسة"( بالعمل كمصرف لحكومة المملكة العربية السعودية، بحكم 

نظامها وتحتفظ بحسابات الحكومة. 

يتم عرض القوائم المالية للمؤسسة وفًقا لكل من األنشطة التالية:

قسم اإلصدار:
يتمثــل النشــاط الرئيســي لقســم اإلصــدار فــي ســك العمــات المعدنيــة وطبــع األوراق النقديــة الوطنيــة )الريــال الســعودي(، 

لدعــم اســتقرار النقــد وتثبيــت قيمتــه الداخليــة والخارجيــة.

قسم األعمال المصرفية:
تقبــل المؤسســة ودائــع مــن هيئــات حكوميــة وأخــرى وتقــوم باســتثمار تلــك الودائــع لحســابهم. يتــم تســجيل كل مــن 

الودائــع وقيمــة االســتثمارات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة. يتــم تســجيل دخــل االســتثمارات كجــزء 

ــرادات والمصروفــات للمؤسســة.  مــن ودائــع مصالــح وهيئــات حكوميــة وليــس ضمــن قائمــة اإلي

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة:
تقبــل المؤسســة ودائــع مــن هيئــات ومؤسســات مســتقلة وتقــوم باســتثمار تلــك الودائــع لحســابهم. يتــم تســجيل كل 

مــن الودائــع وقيمــة االســتثمارات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم الهيئــات والمؤسســات المســتقلة. يتــم تســجيل 

ــرادات والمصروفــات  ــات والمؤسســات المســتقلة وليــس ضمــن قائمــة اإلي دخــل االســتثمارات كجــزء مــن حســابات الهيئ

للمؤسســة. 

)2( ملخص ألهم السياسات المحاسبية

أ - أسس إعداد القوائم المالية:
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفًقــا 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 وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

ج - االستثمارات:
يتــم تســجيل االســتثمارات بالتكلفــة، وفــي نهايــة العــام يتــم تقييــم الحقائــب المــدارة بعمــات مختلفــة بنفــس العملــة 

األساســية التــي قامــت المؤسســة باالســتثمار بهــا وفًقــا لســعر الســوق أو التكلفــة أيهمــا أقــل )القاعــدة التاريخيــة(، وتقيــد 

الفروقــات الناتجــة عــن انخفــاض الســعر فــي حســاب فروقــات تقييــم االســتثمار. يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر عنــد 

اســتامها/دفعها لحســاب الجهــة المســتفيدة وفًقــا للسياســات المتبعــة مــن قبــل المؤسســة.
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د - العمالت األجنبية:
يتــم تحويــل األرصــدة والمعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الدفتريــة المثبتــة 

المعتمــدة مــن قبــل محافــظ المؤسســة بتاريــخ 7 يوليــة 1986م )الموافــق 29 شــوال 1406هـــ( 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 بموجب 

المرســوم الملكي رقم 38 بتاريخ 13 رجب 1393هـ )الموافق 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 خصــم االســتهاك المتراكــم. يتــم اســتهاك تكلفــة المبانــي بطريقــة 

القســط الثابــت بواقــع 5 فــي المئــة ســنوًيا. يتــم إدراج األراضــي والمبانــي ضمــن الموجــودات المتنوعــة األخــرى فــي قائمــة 

المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة.

ح -  اإليرادات والمصروفات: 
ــة مــن نظــام  ــة نفقاتهــا بموجــب المــادة الثاني ــك لتغطي ــي تؤديهــا وذل ــى رســوم لقــاء الخدمــات الت تحصــل المؤسســة عل

ــى المركــز الرئيســي  ــى حســاب احتياطــي مبن ــرادات علــى المصروفــات إل ــل فائــض اإلي المؤسســة. تقــوم المؤسســة بترحي

والفــروع والــذي يظهــر ضمــن المطلوبــات المتنوعــة األخــرى واالحتياطيــات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال 

المصرفيــة.

)3( فترة القوائم المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة عــن الفتــرة مــن 1 يوليــة 2018م إلــى 30 يونيــة 2019م )الموافــق 17 شــوال 1439هـــ إلــى 27 

شــوال 1440هـ(.           

)4( االكتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد
يتــم االكتتــاب فــي المؤسســة العامــة للتقاعــد لموظفــي المؤسســة طبًقــا للمــادة الثالثــة عشــر مــن نظــام التقاعــد المدنــي 

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/41 بتاريــخ 29 رجــب 1393 هـــ )الموافــق 28 أغســطس 1973م(. 
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