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 ملخص

ا على معظم الدول ال يزال تباطؤ نمو االقتصاد العالمي يشكل خطر  

وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد  .بما فيها المملكة العربية السعودية

إجمالي الناتج  نما، حيث 2015انخفض معدل نمو االقتصاد العالمي في عام 

في المئة في  3.4نسبته  نموفي المئة مقارنةً ب 3.1المحلي الحقيقي بنسبة 

 ئيس إلى انخفاض معدالت النمو فيويعزى هذا التباطؤ بشكل ر. العام السابق

وال يعد هذا التباطؤ أمًرا حديثًا، فمنذ أن بدأ االقتصاد . الدول النامية والناشئة

والدول النامية والناشئة  2008عام العالمي بالتعافي من األزمة المالية في 

 2010في المئة في عام  7.4تسجل انخفاًضا في معدل النمو، حيث تراجع من 

أما في االقتصادات المتقدمة فقد . 2015في المئة في عام  4.0 ليصل إلى

تفاًعا ها مستدامة، إذ حقق ارولكنظل النمو ثابتًا نسبيًا، وإن كان بوتيرة بطيئة 

 .2015خالل عام  في المئة 1.9بلغ 

ا من حالة عدم اليقين، ا كبير   أظهرت األسواق المالية العالمية قدر 

سواق المتقدمة واإلقليمية حول استدامة النمو فقد سرت بعض الشكوك في األ

وشهدت بعض االقتصادات، ال سيما في أمريكا الجنوبية، . االقتصادي

وقد ساهم االنخفاض الحاد في أسواق السلع األساسية، . ضغوطًا متزايدة

لواليات بين ا)وتوقعات تباطؤ النمو في الصين، وتباين السياسات النقدية 

في عدم استقرار األسواق المالية ( لدول المتقدمة الكبرىالمتحدة وغيرها من ا

باإلضافة لذلك، قد تتشكل أيًضا بعض التحديات أمام االستقرار . العالمية

المالي بسبب مخاطر االنكماش في الدول المتقدمة الكبرى وارتفاع مخاطر 

 .السيولة في بعض الدول النامية

 لنمو االقتصاديتشير التوقعات في أفضل حاالتها إلى ضعف ا

ة الواليات المتحدفقد سجلت   .األوربيفي االتحاد بالرغم من ارتفاع النمو 

نسبة  ، ومن المتوقع أن يسجل هذا العام2016في بداية عام  تباطؤاً في النمو

أما بالنسبة للدول النامية، . 2009 عام دنى منذ، وهو األفي المئة فقط 1.8

 ا لألداءخالفً ينية، وروسيا، وأوكرانيا مالركود في أمريكا الالت كانفقد 

االقتصادي الجيد نسبيًا في جنوب شرق آسيا، مما جعل توقعات النمو في 

 .الدول النامية ضعيفة إلى حٍد ما

أظهرت مؤشرات االقتصاد الكلي  العربية السعودية،في المملكة و

ا في  تيجةوهذه ن .مع استمرار أسعار النفط في االنخفاض 2015 عام تباطؤ 

متوقعة لالقتصادات التي تعتمد على النفط، حيث يكون اإلنفاق الحكومي 

ومع انخفاض إيرادات النفط، . المحرك الرئيس لألنشطة االقتصادية

احتياطياتها المالية للتغلب على التحديات جزء من الحكومة  استخدمت

 .استقرار النظام الماليالنمو ووالمحافظة على 

ات االقتصادية والمالية العالمية والمحلية، على الرغم من التحدي

 .تانتهماستمر النظام المصرفي السعودي في النمو باعتدال وحافظ على فقد 

في المئة، بينما بلغ نمو  3.6وقد نمت قاعدة األصول المصرفية بنسبة 

 فال يزال القطاع، تانةوفيما يتعلق بالم. 2015في المئة في عام  8.9االئتمان 

أس ر كفايةتمتع بمستوى عاٍل من رأس المال، حيث سجل نسبة يالمصرفي 

في المئة  18.1( 1)المال التنظيمي ونسبة كفاية رأس المال التنظيمي للفئة 

وبلغ العائد على األصول والعائد على حقوق . في المئة على التوالي 16.2و

ألصول ال تزال جودة او. في المئة على التوالي 2.0في المئة و 14.5الملكية 

وقد أظهرت نتائج . المتعثرةالمصرفية مرتفعة مع تدني نسب القروض 

قدرة المصارف على مواجهة الصدمات االقتصادية الكلية  الجهداختبارات 

عالوةً على ذلك، واصلت الربحية . الحادة بما فيها الصدمات المتعلقة بالنفط

 نسبة الرافعة نموها على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، بينما تجاوزت

 .في المئة 3المالية في هذا القطاع بكثير المتطلب األدنى لبازل البالغ 

 .محدودةال تزال مخاطر االنكشاف الخارجي ومخاطر السيولة 

 14.3إلى  2015 عام حصة األصول األجنبية فيوعلى الرغم من ارتفاع 

وال  حٍد ماحصة صغيرة إلى ال تزال ، إال أنها من إجمالي األصول في المئة

 وتعد مخاطر السيولة. على السوق المحليةتعتمد المصارف السعودية  تزال

أيًضا محدودة، إذ دلت جميع نسب السيولة في المصارف على وفرة السيولة، 

بما في ذلك نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول وإلى المطلوبات 

 .3قصيرة األجل، ونسب السيولة لبازل 

ئتمان غير المصرفي دعمه للنمو االقتصادي من يواصل قطاع اال

وقد سجلت مؤسسات  .للقطاع الخاص إضافيةخالل توفير قناة تمويل 

اإلقراض المتخصصة وشركات التمويل ارتفاًعا في نسبة القروض التي 

ها، األمر الذي ساهم في الحد من المخاطر على االقتصاد من خالل تنويع تقدم

أجرت مؤسسة النقد العربي وقد . ويل المصرفيقنوات التمويل ورفد التم

ومن شأن . السعودي بعض التعديالت على قواعد وأنظمة شركات التمويل

هذه التعديالت أن تسهل عمليات الشركات وتزيد من حصتها في السوق، وفي 

 .الوقت نفسه، تضمن التزام المؤسسات المالية بالممارسات االحترازية

التباينات الهيكلية داخل القطاع  ، إال أنينقطاع التأم متانةتحّسنت 

بشكٍل عام، ارتفعت نسب الربحية، والمالءة المالية، والكفاءة . قائمةال تزال 

كما يتضح من المؤشرات المختلفة للربحية، وهوامش المالءة المالية، ونسب 

داء أ فاقومع ذلك، أظهر أداء شركات التأمين تباينًا واضًحا، حيث . الخسائر

قطاع كما أن تركيز ال .بقية الشركات في القطاع أداءشركات الثالث الكبرى ال

إلى  باإلضافة. ما زال منصبًا على نشاطي التأمين الصحي وتأمين المركبات

ذلك، فقد كان للتطورات النقدية، واالقتصادية الكلية، والمالية أثًرا واضًحا 

، لت خسائر ألول مرةعلى المحافظ االستثمارية لشركات التأمين، حيث سج

 .إال أن تلك الخسائر ضئيلة وال تشكل مخاطر كبيرة على النظام المالي

بتقلبات أسعار النفط في عام السعودية تأثرت السوق المالية 

وتراجعت  ،في المئة 17.1وبالتالي، تراجعت السوق المالية بنسبة  .2015

وسجلت القيمة . مئةفي ال 22.6القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة بنسبة 

قطاع  صعيدوعلى . ترليون لاير 1.6السوقية لألسهم انخفاًضا طفيفًا لتبلغ 

على أنها سائلة، وبقيت نسبة  هماألشخاص المرخص لهم، تصنف معظم أصول

في المئة على مدى  60األصول السائلة إلى إجمالي األصول أعلى من 

صافي دخل األشخاص  وعلى الرغم من انخفاض. السنوات الثالث األخيرة

المرخص لهم عّما كان عليه في العام السابق، إال أنهم من حيث األداء 

ذ بدأت هيئة السوق المالية بتنفيوقد . والسيولة حافظوا على مستويات جيدة

التي من شأنها تحسين استقرار سوق ( 2019-2015)خطتها االستراتيجية 

ية، ن الكفاءة والفاعلية الداخلالمال، وتطوير سوقي الدين والمشتقات، وتحسي

وتحسين الحوكمة، وتعزيز اإلفصاح والشفافية، وتعزيز إدارة المخاطر 

 .الداخلية والخارجية

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها من ناحية أخرى، 

ونجحت المؤسسة بالتعاون  .في حماية االقتصاد من التهديدات اإللكترونية

لمحلية في الحد من المخاطر الناجمة عن القنوات مع المصارف التجارية ا

. طورةجيًدا وتقنيات مت نفذةاإللكترونية وذلك من خالل اعتماد استراتيجيات م  

ومن األنظمة التي طورتها المؤسسة لتسوية المدفوعات في المملكة نظام 

كما وضعت المؤسسة أيًضا معايير للمصارف . سريع، ومدى، وسداد
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ديم خدمة الجوال المصرفي، مما عزز ثقة الجمهور في التجارية بشأن تق

وعلى الرغم من جميع هذه المخاطر المرتبطة . أنظمة تسوية المدفوعات

 لمقدمةاالمدفوعات  بأنظمة كبيرة ثقة كستعبأنظمة المدفوعات، إال أن السوق 

 .المؤسسة من

بين مختلف القطاعات وتداخل على الرغم من وجود ارتباط و

على سبيل المثال، يعد األداء الضعيف  . أن انتقال المخاطر محدودالمالية إال

لبعض شركات التأمين المدرجة ذو تأثير محدود على سوق األسهم بالنظر 

كما أن سالمة القطاع المصرفي تعزز متانة السوق . إلى حجمها في السوق

 دٍ وعلى صعي. كونه واحًدا من أكبر القطاعات المدرجة في مؤشر سوق األسهم

ٍل عام، بشك ابين وضع المالية العامة والنظام المالي قويً  يزال الترابطآخر، ال 

ا مهانتقال المخاطر بينيظل شكل مخاطر كبيرة على النظام المالي وي إال أنه ال

المالية  محدود نظًرا لتوفر االحتياطيات المالية لصانعي السياسات

.واالقتصادية
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والمخاطر وآفاق النمو االقتصاد العالمي: االتجاهات (1

 التطورات الحديثة (1-1

وإن كان بوتيرة أبطأ،  2015واصل االقتصاد العالمي نموه في عام 

ا بنسبة  في المئة  3.1حيث حقق إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي نمو 

ويعزى تباطؤ النمو هذا بشكل   .2014في المئة في عام  3.4مقارنة مع 

يعد  الو .الناميةنمو في األسواق الناشئة واالقتصادات رئيس إلى انخفاض ال

النامية و نمو االقتصادات الناشئةاستمر تباطؤ هذا التباطؤ ظاهرة حديثة، فقد 

-2008العالم في عامي  المالية العالمية التي عمت األزمةفي كل سنة منذ 

 في المئة في السنة األولى من التعافي 7.4 تراجع نموها من ، حيث2009

 2015.1في المئة في عام  0.4نحو إلى  (2010)

على صعيد آخر، ارتفع النمو في االقتصادات المتقدمة بشكل طفيف 

ا بلغ 2015في عام  ويعود سبب هذا   .في المئة 1.9، إذ حقق ارتفاع 

في المئة في  0.9االرتفاع إلى تحسن معدل النمو في دول منطقة اليورو من 

هذا وساهمت اليابان كذلك في . 2015ة في عام في المئ 1.6إلى  2014عام 

 2015في المئة في عام  0.5 النمو، حيث ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة

على أوحققت الواليات المتحدة . مقابل عدم تحقيقها أي نمو في العام السابق

في المئة في  2.4نمو في مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث ارتفع بنسبة 

 أما المملكة المتحدة وكندا.  وهي نفس نسبة النمو في العام السابق 2015عام 

ومعظم الدول المتقدمة األخرى فقد سجلت نمًوا أبطأ مما كانت عليه في عام 

ونتيجة لتباين أنماط النمو هذه، تراوحت معدالت النمو في دول العالم . 2014

 .1-1ي الشكل البيانفي المئة كما هو مبين في  4إلى  2ما بين 

 اتجاهات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي واإلقليمي: 1-1الشكل البياني 

 

 

 
                                                                                                                     

الذي يستخدم أسعار صرف تَعاد ل القوة الشرائية لقياس إجمالي الناتج المحلي  2016الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل  آفاق االقتصاد العالميمعدالت النمو هذه من تقرير  1

 .قدًما وزنًا أكبرالحقيقي لكل دولة، ويميل هذا المقياس إلى إعطاء الدول األقل ت

ا في عام  شهد حجم التجارة ا كبير  واالستثمار العالمي تباطؤ 

 أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو حجم التجارة حيث ،2015

في المئة في عام  2.8ى إل 2014في المئة في عام  3.5العالمية انخفض من 

 ة، إذالناميوقد تركز هذا التباطؤ في األسواق الناشئة واالقتصادات .  2015

في  3.7مقابل  2015في المئة فقط في عام  0.5حققت وارداتها نمًوا بنسبة 

 1.7نمًوا بلغ  2015المئة في العام السابق، بينما حققت الصادرات في عام 

وعلى النقيض من ذلك، . ة في العام السابقفي المئ 3.1في المئة مقابل 

 2015في عام في المئة  4.3ارتفعت واردات االقتصادات المتقدمة بنسبة 

في المئة في العام السابق، بينما لم يشهد نمو صادراتها أي تغيير  3.5مقابل 

وقد ساهم . 2014في المئة في عام  3.5في المئة مقابل  3.4ملموس، إذ بلغ 

كما  .وإعادة التوازن في الصين بشكل كبير في هذه االتجاهاتتراجع النمو 

ساهم في ذلك أيًضا انخفاض االستثمارات والواردات في كبرى الدول 

د آفاق االقتصا"وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره . المصدرة للنفط

إلى أن االنخفاض في نمو التجارة  2016الصادر في أبريل، " العالمي

 .في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية األخرى أقل تباطًؤاعد واالستثمار ي  

ا بالفي الدول المتقدمة أما التضخم  ا جد  مقاييس فقد ظل منخفض 

 وقد لجأ البنكان المركزيان.  ، ال سيما في اليابان ومنطقة اليوروالتاريخية

 تفيهما إلى فرض أسعار فائدة سلبية على فئات محددة من فائض احتياطيا

البنوك التجارية في محاولة إلبقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة لتحفيز 

اتجاهات التضخم لمجموعات عالمية  2-1الشكل البياني ويبين . االستثمار

 .مختلفة

 اتجاهات التضخم العالمية واإلقليمية لمؤشر أسعار المستهلك: 2-1الشكل البياني 
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لحقيقي في الواليات المتحدة إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ا

مقارنة بالربع المقابل من  2015في المئة في الربع الرابع من عام  1.4

عف وكان ض .السابقمقارنة بالربع  في المئة فقط 0.34 وبنسبة، السابقالعام 

االستثمار وتفاقم العجز التجاري من أهم العوامل الرئيسة التي ساهمت في 

وبسبب انخفاض أسعار الطاقة، ارتفع اإلنفاق  ومع ذلك،. تباطؤ النمو

في  3.1 ومعدلللربع الرابع في المئة  2.5االستهالكي بمعدل سنوي بلغ 

ارتفع عدد الموظفين  إذ، ةقوي تأما سوق العمل فقد ظل.  المئة لمجمل السنة

في  5.0مليون موظف، وبلغ معدل البطالة  2.49بـ  2015في نهاية عام 

عدل التضخم في حدوده المعقولة، مع ارتفاع األسعار بنسبة كما بقي م. المئة

الماضية، مقارنة بمستويات السنة  2015في المئة فقط في ديسمبر  0.7

في  2.1بنسبة ( باستثناء قطاعي الغذاء والطاقة)التضخم األساسي  وارتفع

 .المئة

ا بلغ فقد منطقة اليورو أما في  في المئة في  1.6حقق النمو ارتفاع 

بالمقاييس التاريخية، إال أنه كان مستقًرا  كبيًراوال ي عد هذا النمو  .2015م عا

ووصل مؤشرا ثقة المستهلك واألعمال في نهاية العام إلى  .على مدار العام

وقد استفاد المستهلكون من انخفاض أسعار . أعلى مستوياتهما منذ سنوات

في المئة في  2بأكثر من النفط، حيث سجل الدخل الحقيقي المتاح لألسر نمًوا 

ره ومن المتوقع عدم تغيي ،الكمي نجاًحا يسيربرنامج الت القى وقد. 2015عام 

ائدة الفتظل معدالت الفائدة على اليورو أقل من معدالت  بحيث2016في عام 

 .الدوالر في العام المقبل ىعل

، حقق االقتصاد 2014على غرار ما حدث في عام وفي اليابان، و

ا قوي ا في بداية عام الياباني  على أساس )في المئة  4.6بلغ  2015نمو 

  .تاله انكماش معتدل في الربع الثاني( سنوي بمقارنة الربع مع الربع المقابل

إن كان وإيجابيًا وتكرر هذا النمط مجدًدا في الربع الثالث حيث شهد نمًوا 

في  0.5 ل السنةونتيجة لذلك بلغ معدل النمو لكام .، تاله انكماش آخربطيئًا

وظل االستثمار التجاري قويًا نسبيًا، إال أن اإلنفاق االستهالكي . المئة فقط

 وسجل مستوى. كان ضعيفًا للغاية، وقد تراجع في الربع األخير من العام

 قبعمصروفات االستهالك الشخصي الحقيقية تحسنًا طفيفًا منذ انخفاضه 

وكانت المصروفات . 2014رفع ضريبة االستهالك في أبريل من عام 

األقل منذ الربع الثالث من عام  2015الحقيقية في الربع األخير من عام 

 .أكثر من أربع سنوات من ركود اإلنفاق االستهالكي عني، مما ي2011

النمو في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية للعام  انخفض

وارتفاع أسعار  ،يوقد ساهمت قوة الدوالر األمريك 2.الخامس على التوالي

وضعف األسواق المالية العالمية مجتمعةً في بطء نمو  ،الفائدة األمريكية

ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في . األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

وتشهد البرازيل وروسيا ركوًدا بدأ في الربع األول من عام .  2016عام 

واستمر نمو الصين  .2016م ومن المتوقع أن يستمر خالل عا ،2015

 ادراتالستثمار والصلالقتصاد من ابالتباطؤ نتيجة إلعادة التوازن التدريجي 

، 2015في المئة في عام  6.9نحو االستهالك، وحقق اقتصادها نمًوا بلغ 

فقد تجاوز نمو  2015أما نمو الهند في عام . 1990وهو أقل معدل منذ عام 

 
                                                                                                                     

باستخدام توقعات تقرير  2015وق درت بيانات إجمالي الناتج المحلي للعديد من اقتصادات األسواق الناشئة لعام  صندوق النقد الدولي لألسواق الناشئة والدول النامية.تصنيف  بحسب  2

 .يخية المنقحة إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة العربية السعودية فهي من موقع الهيئة العامة لإلحصاءأما البيانات التار.  آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي

 .في المئة 7.3الصين، حيث سجلت نمًوا بلغ 

بناء  على بيانات أولية، شهد نمو دول مجلس التعاون الخليجي 

ا طفيف ا في عام  وقد  .في المئة 3.2ولكنه ظل معتدال  عند  2015تباطؤ 

طبيعي والغاز ال ،الغاز الطبيعيوائل وس ،ساهمت الزيادة في إنتاج النفط الخام

ادرات تأثرت أسعار ص وقد.  في تعزيز النمو في كبرى الدول المصدرة للنفط

جراء انخفاض أسعار الكيمياويات روكيماويات في دول المجلس قطاع البت

بسبب انخفاض تكاليف الطاقة في الواليات المتحدة والدول المنتجة في آسيا )

وقد أثر هذا أيًضا على ربحية هذا القطاع في دول المجلس، إذ أن (. وأوروبا

من . دعومة لم تعكس انخفاض األسعار هذاالعديد من أسعار المواد الخام الم

انخفض اإلنفاق الحكومي، إال أن انخفاض اإليرادات النفطية  قدجهة أخرى، ف

ومع هذا ظل التضخم . كان أكبر، مما نشأ عنه عجز كبير في الميزانيات

ل ظ اإلسكان، كمامعتداًل نتيجة الستقرار أسعار السلع الغذائية وتكاليف 

ار السلع أسع( وانخفاض)واردات معتداًل نتيجة الستقرار التضخم في أسعار ال

وعلى الرغم من استمرار كفاية حسابات االحتياطيات الحكومية . غير النفطية

لدول المجلس، إال إن التوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لعدة سنوات 

أخرى دفعت حكومات دول المجلس إلى ترشيد إنفاقها وخفض العديد من 

 وهذا يختلف.  ات الحكومية، ال سيما إعانات االستهالك المحلي للطاقةاإلعان

التي تم النظر إليها  2009جوهريًا عن فترة انخفاض األسعار في عام 

 .باعتبارها ظاهرة مؤقتة ناتجة عن الركود العالمي

 التطورات المالية العالمية ومخاطر االستقرار المالي( 1-2

، 2015الي بشكل طفيف في عام ارتفعت مخاطر االستقرار الم

تعلق وفيما ي  .وانخفضت الثقة في استدامة النمو في االقتصادات المتقدمة

باألسواق الناشئة، فقد أثر انخفاض أسعار السلع األساسية بقوة على 

وكما هو متوقع، ال . الصادرات، وليس من المرجح أن ينمو سوق الصادرات

اهمت تلك وقد س. ملحوًظا على الثقة العالميةيزال لتباطؤ النمو الصيني تأثيًرا 

، باإلضافة لذلك .العوامل مجتمعةً في رفع مستويات عدم االستقرار المالي

هناك تحديات تهدد االستقرار المالي، مثل مخاطر االنكماش في الدول 

ة ، وزيادة مخاطر السيول(بالتحديد اليابان ومنطقة اليورو)المتقدمة الكبرى 

بين )، والتباين المحتمل في السياسات النقدية (الصين تحديًدا)امية في الدول الن

 (.الواليات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة الكبرى

ا 2015أما فيما يتعلق بأسواق األسهم، فقد شهد عام  . تذبذب ا كبير 

 500اختتم مؤشر ستاندرد آند بورز ، 3-1الشكل البياني  وكما يتضح من

على الرغم تذبذبه  2015طفيف مقارنة بشهر يناير من عام السنة بانخفاض 

وبعض مؤشرات كبرى  100وتراجع مؤشر فايننشال تايمز . بقوة خالل السنة

، كما أظهرت درجة عالية من التذبذب، 2015األسواق الناشئة خالل عام 

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الغموض السياسي في أوروبا والمخاوف إزاء 

ين وداكس، مدعوم 1000وارتفع مؤشرا نيكاي . ن وتعافيهاقتصاد الصي

 .بانخفاض أسعار النفط والطاقة
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 أسواق البورصة العالمية: 3-1الشكل البياني 

 

باستثناء البرازيل، تراجعت عائدات السندات الحكومية في 

ويعود سبب هذا  (.4-1الشكل البياني ) 2015األسواق الناشئة في عام 

ي الحكومات المختلفة إلى ضخ السيولة في اقتصاداتها، االنخفاض إلى مساع

عاني ي وبذلك .التضخميةضغوط اش للبحدوث انكم األسواقتوقعات  وتعكس

حصول على فرص استثمارية ذات ربح عال في ظل في الن والمستثمر

 .أعلىإلى خلق استثمارات ذات مخاطر  يقودمما  انخفاض العوائد

 سندات في األسواق الناشئةعائدات ال: 4-1الشكل البياني 

 

ارتفعت عوائد السندات في االقتصادات المتقدمة في النصف األول 

ي باستثناء اليابان الت في النصف األخير من العام، وتراجعت 2015من عام 

ذلك  بشكل طفيف بعد زاد تراجعهاتراجعت فيها العوائد في النصف األول ثم 

 .(5-1الشكل البياني )

 

 عائدات السندات في االقتصادات المتقدمة: 5-1ي الشكل البيان

 

كان التذبذب في أسواق الصرف األجنبية أقل عما كان عليه في عام 

وواصل الدوالر أمريكي ارتفاعه مقابل اليورو واليوان الصيني . 2014

إال أن ارتفاعه تباطأ مقابل الفرنك ، (6-1الشكل البياني )والدوالر الكندي 

 .(7-1الشكل البياني )الياباني السويسري والين 

  سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل اليوان الصيني: 6-1الشكل البياني 

 (لكل دوالر)

 

 سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية: 7-1الشكل البياني 
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مع  2015واصلت أسواق السلع األساسية انخفاضها في عام 

انخفضت أسعار  2015فخالل عام  .اعاتانخفاض األسعار في جميع القط

وفقًا لبيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي )في المئة  47.2النفط بنسبة 

، إال أن االنخفاض في القطاعات غير (الصادر عن صندوق النقد الدولي

 لمو. في المئة 17.5النفطية لم يكن بنفس هذه الحدة، حيث انخفضت بنسبة 

في إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي  النمو انخفاض أسعار النفط دعمي

الميل في الدول المتقدمة إلى ادخار ( 1: لعدة أسباب؛ منها المتوقعمن كما كان 

تباطؤ النمو الصيني ألسباب ( 2(. بداًل من إنفاقها)الزيادة في الدخل المتاح 

أضر انخفاض أسعار السلع غير النفطية الذي  (3. ال تتعلق بأسعار النفط

انخفاض االستثمارات ( 4. بعوائد الصادرات للدول النامية غير النفطية

( 5. النفطية في الواليات المتحدة ودول منتجة أخرى من خارج األوبك

انخفاض االستيراد في دول األوبك نظًرا النخفاض المداخيل النفطية واإلنفاق 

 .الحكومي

ط سوق النفط هيمن اختالل التوازن بين العرض والطلب على نشا

علل ي ومن المرجح أن هذا االختالل ال .العالمي على مدى السنتين الماضيتين

" طتقرير سوق النف"في  - الطلب، فقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقةبجانب 

أن الطلب العالمي على النفط ارتفع في عام  - 2016الصادر في مارس 

وهذا .  في المئة 1.9ادل مليون برميل في اليوم أو ما يع 1.8بمعدل  2015

في المئة  3.1يتماشى مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي الذي بلغ 

جانب العرض، وهو  فيوبذلك ينحصر سبب هذا االختالل .  2015في عام 

 لطاقة، ففيلعن الوكالة الدولية  ةاستنتاج يثبته تحليل بيانات العرض الصادر

 فيف. ض النفط كمية الطلبوعرم، تجاوز (2015-2014)العامين الماضيين 

مليون برميل يوميًا، أي  0.9، بلغ متوسط فائض المعروض 2014عام 

فقد  2015أما في عام . مليون برميل خالل العام 328بإجمالي سنوي بلغ 

مليون برميل يوميًا، مسجاًل بذلك مستوى  1.9بلغ متوسط فائض المعروض 

هذا المتوسط اليومي إلى خلق إجمالي  ويشير، (1984منذ )قياسيًا جديًدا 

أي أنه . 2015 مليون برميل نفط خالل عام 694فائض سنوي إضافي بلغ 

أضيف إلى عرض النفط العالمي أكثر من مليار برميل على مدى العامين 

لشكل االماضيين، ويتضح أثر هذا الفائض على أسعار النفط العالمية في 

 .8-1 البياني

 (برنت)أسعار النفط الخام : 8-1ي الشكل البيان
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انخفاض أسعار النفط في الحد من أنشطة إنتاج النفط  يساهم ومن المرجح أن

اإلنتاج  على الرغم من أن والتنقيب عنه وتطويره من خارج منظمة األوبك

لألسعار المنخفضة، فبحسب الوكالة الدولية  ةبطيئً سجل استجابةً الفعلي 

خارج منظمة األوبك مستوى قياسيًا جديًدا في نوفمبر  للطاقة، فقد سجل اإلنتاج

 .قبل أن ينخفض بأكثر من مليون برميل يوميًا في الثالثة أشهر التالية 2015

 آفاق النمو العالمي( 1-3

 السياسات النقدية التوسعيةساعد استمرار وجود درجة عالية من  

 ي ضبط أوضاعباإلضافة إلى بعض االعتدال ف - االقتصادات المتقدمة في

إال أن أسعار  .2015في تعزيز نموها بشكل طفيف في عام  -المالية العامة 

منخفضة بشكل عام، واستمر انخفاض النمو في الدول الناشئة  ظلتالسلع 

سعر االحتياطي الفدرالي رفع  ،2015الربع األخير من عام  فيو. والنامية

على أن يقوم ، نقطة أساس 25، بزيادة بلغت الفيدراليةعلى األموال  الفائدة

بحسب األداء االقتصادي  2016زيادة سعر الفائدة تدريجيًا خالل عام ب

 .م تغيير معدل الفائدةيتاآلن لم  وحتىإال أنه األمريكي، 

 :من أبرز المخاطر على االقتصاد العالمي ما يلي

  مدعوم من خالل أثر التحول االقتصادي في الصين من اقتصاد

 .ستهالكاقتصاٍد قائم على االإلى  الصادرات

  تنامي مخاطر عدم االستقرار المالي في اقتصادات األسواق الناشئة، ال

 .سيما تلك التي تعاني من ركود حاليًا

 واردات الدول المصدرة للنفط، وبالتحديد السلع الرأسمالية انخفاض. 

  المخاطر الجيوسياسية، وتحديًدا في منطقة القوقاز والشرق األوسط

 .ر جنوب الصينوبح

  عدم االستقرار في االتحاد األوروبي بسبب احتمالية خروج المملكة

 .المتحدة من االتحاد

وفي هذا الصدد، فإن أساس توقعات صندوق النقد الدولي المستخدم في 

هذا التقرير هو أن المملكة المتحدة ستصوت بالبقاء في االتحاد األوروبي في 

أن "ومن شأن قرار االنسحاب .  م2016يونيو  23االستفتاء العام المقرر في 

من حالة عدم اليقين، مما سيؤدي إلى تذبذب األسواق وقوية يخلق فترة طويلة 

ونظًرا ألهمية لندن بصفتها منصة مالية عالمية كبرى،  3.المالية وتأثر اإلنتاج

ولكن  .ير إلى األسواق المالية العالميةثاحتمالية قائمة النتقال هذا التأفهناك 

هذه النتائج السلبية لن تبرز إال أذا تعقدت السياسات المالية ولم يتم إدارتها 

 .لالنسحاببشكل جيد في مفاوضات التجارة الالحقة 

تعد المخاطر المذكورة أعاله قصيرة األجل بطبيعتها، أما على األجل 

 الطويل، فتشمل العوامل السلبية احتمالية حدوث ركود طويل األجل وانكماش

ه َما زيادة انخفاض أسعار النفط والسلع  في االقتصادات المتقدمة يفاقم 

األخرى، باإلضافة إلى انخفاض إنتاجية عنصري العمل ورأس المال، مما 

.قد ينتج عنه انخفاض النمو العالمي
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االقتصاد السعودي: االتجاهات والمخاطر وآفاق النمو (2

 اتجاهات النمو والتضخم( 2-1

التحدي الرئيس أمام االقتصاد يشكل اد على النفط ال يزال االعتم

وال يزال اإلنفاق  .سياسات المالية العامة الذي يتصف بهيمنةالسعودي 

المحرك الرئيس  - الذي يتحرك بالتوازي مع إيرادات النفط - الحكومي

في المئة  25على الرغم من ارتفاع اإليرادات غير النفطية بنسبة و .لالقتصاد

في المئة  70شّكلت إيرادات النفط أكثر من  ،ا في العام السابقعن مستوياته

وبذلك تظهر أهمية النفط  ،2015 عام من إجمالي اإليرادات الحكومية في

مثااًل على  2015عام  . وقد كانومدى تأثر أداء االقتصاد بتقلبات أسعاره

عار سالتحديات التي يشكلها هذا االعتماد على النفط، حيث نتج عن انخفاض أ

تراجع اإليرادات ( 2014 عام في المئة عن 48التي انخفضت بنسبة )النفط 

في المئة، مما أدى إلى تراجع العديد من مؤشرات  42الحكومية بنسبة 

 .االقتصاد الكلي

 ولكن بوتيرة أبطأ، 2015 عام واصل االقتصاد السعودي نموه في

 2015 عام في المئة في 3.5فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

، كما سجلت األنشطة سابقفي المئة في العام ال 3.6مقارنةً بارتفاع نسبته 

وتراجع نمو . 2014االقتصادية غير النفطية تباطًؤا في النمو مقارنةً بعام 

في المئة، بينما تراجع  3.3في المئة إلى  3.4القطاع الحكومي الحقيقي من 

 3.4في المئة إلى  5.4لنفطي الحقيقي من نمو نشاط القطاع الخاص غير ا

، إال أن سنواتهذا أبطأ معدل نمو سجله القطاع الخاص منذ  المئة، ويعدفي 

هذه األرقام كانت أعلى من المتوقع بالنظر إلى االنخفاض الحاد في مصدر 

 القطاعهو كان قطاع النفط . الدخل األساسي، مما يدل على متانة االقتصاد

د الذي حقق أعلى نمو، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج النفط الخام اإلنتاجي الوحي

معدالت نمو إجمالي الناتج  1-2الشكل البياني يوضح . ونشاط التكرير

 .المحلي حسب القطاعات الرئيسية خالل الخمس سنوات الماضية

 نمو إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات اإلنتاجية: 1-2الشكل البياني 

ا عند نفس مستوياته في ظل التضخم م عتدال  خالل العام ومستقر 

وقد ساهمت عدة عوامل في إبقاء الضغوط  .السنوات القليلة الماضية

التضخمية منخفضة، منها تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة وقوة 

 ووفقًا للمؤشر العام لتكاليف المعيشة، انخفض. الريال بسبب الربط بالدوالر

 2.7مقارنةً بنسبة  2015 عام في المئة في 2.2 إلى ليصل معدل التضخم

 .(2-2الشكل البياني )في المئة في العام السابق 

 اتجاه التضخم: 2-2الشكل البياني 

 

 التطورات النقدية( 2-2

 النقدية كتلةال( 2-2-1

، مما يدل على 2015 عام النقدية وتيرة نمو أبطأ في كتلةالسجلت 

ة ارتفعت القاعدو .أو تشديد الظروف النقدية/قود وانخفاض الطلب على الن

األعلى مستوى  كتلةال، إال أن 2015عام في المئة في  6.6النقدية بنسبة 

وقد نتج هذا بصورة رئيسة عن . سجلت تباطًؤا كبيًرا( 3)نلعرض النقود 

 مع ذلك، ظلت مقاييس. انخفاض اإلنفاق الحكومي نظًرا لتراجع أسعار النفط

ودائع المصارف التجارية لدى المؤسسة، وحيازاتها من )رتفعة السيولة م

أذونات المؤسسة، واستثماراتها األجنبية، باإلضافة إلى االستثمارات األجنبية 

 (.للمؤسسات المالية المستقلة

م تختلف عن اتجاهاتها وللم تكن هذه التطورات النقدية مفاجئة 

نفاق النقدية تتأثر عادة باإل كتلةال إذ ت ظهر البيانات التاريخية أن التاريخية،

لى ممن هم ع - وقد توقع صانعو السياسات والمشاركون في السوق. الحكومي

دراية بخصائص االقتصاد الكلي والروابط المالية الكلية في النظام المالي 

 مما سمح لهم بالتأهب، كتلةتأثير تطورات المالية العامة على هذه  - السعودي

 .لى استيعاب أي صدمات محتملة تنتج عن مثل هذه التطوراتورفع قدرتهم ع

وبشكل حاد ( 3ن)تراجع معدل نمو عرض النقود بتعريفه الواسع 

  .2015في المئة في عام  2.6إلى  2014في المئة في عام  11.9من 

عام ، نالحظ في نهاية (3ن)وبتحليل مكونات عرض النقود بتعريفه الواسع 

في المئة من إجمالي  61التي تمثل " )تحت الطلبالودائع "انخفاض  2015
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ة نسب" الودائع الزمنية واالدخارية"في المئة، وتسجيل  1.3بنسبة ( الودائع

و " النقد المتداول خارج المصارف"في المئة، إال أن  9نمو بطيئة بلغت 

نمو إيجابيين، حيث ي سجال معدل" حيازات الودائع األخرى شبه النقدية"

ي الشكل البيان يوضح .في المئة على التوالي 3.4في المئة و 10ة ارتفعا بنسب

 .ومكوناته( 3ن)معدالت نمو عرض النقود بتعريفه الواسع  2-3

 ومكوناته( 3ن)معدالت نمو عرض النقود : 3-2الشكل البياني 

 

 األصول االحتياطية( 2-2-2

رغم  ،مرتفعة وقادرة النقدمؤسسة لصول االحتياطية األالتزال 

د وق. على أداء دورها الهام في دعم سياسة سعر الصرف الثابت ،نخفاضهاا

 عام في المئة في 16انخفض إجمالي األصول االحتياطية في المؤسسة بنسبة 

ويرجع هذا . تريليون لاير 2.75تريليون لاير من  2.3ليبلغ  2015

ية ناالنخفاض في المقام األول إلى السحوبات الحكومية لتمويل عجز الميزا

ومع ذلك، فإنها ال تزال عند مستويات مرتفعة وستواصل . على مدار السنة

الذي ظل محافظًا على سعره الريال دورها في دعم استقرار سعر صرف 

الشكل البياني يوضح . سنة 30لاير للدوالر على مدار  3.75الحالي البالغ 

 .أصول المؤسسة االحتياطية خالل الخمس سنوات الماضية 2-4

 إجمالي األصول االحتياطية: 4-2كل البياني الش

 

ال يعد االنخفاض في األصول االحتياطية مصدر قلق كبير ألنها ال 

وقد بنت المؤسسة خالل العقد الماضي  .تزال عند مستويات مرتفعة نسبي ا

أصواًل احتياطية كبيرة بقصد استخدامها كاحتياطيات لمواجهة أي صدمات 

وعندما . لحكومية أو سياسة سعر الصرف الثابتمحتملة على اإليرادات ا

 امع حدثت هذه الصدمة بالفعل وانخفضت اإليرادات الحكومية بشكل حاد في

، استخدمت هذه االحتياطيات لدى المؤسسة للغرض الذي ب نيت من 2015

وخالل  2014ونتيجةً لذلك، ساعد اتخاذ هذا اإلجراء في أواخر عام . أجله

آثار خفض اإلنفاق الحكومي، وعمل كإجراء وقائي على تخفيف  2015عام 

 .لى النظام الماليالحكومي ع اإلنفاقتخفيض ضد انتقال مخاطر 

على الرغم من أن السحب من االحتياطيات قد تسبب في حدوث 

بعض العواقب لمدة قصيرة، إال أن العديد من العوامل وإجراءات السياسات 

من  .استدامة استقرار النظام قد تغلبت على هذه العواقب وحافظت على

الناحية السلبية، قد يكون االنخفاض المفاجئ في االحتياطيات تسبب في تراجع 

ثقة المستثمرين بشكٍل عام فيما يتعلق بسياسات المالية العامة وقدرة الحكومة 

البنك المركزي على تحقيق األهداف االقتصادية الكلية، والنقدية، واالستقرار /

من الناحية اإليجابية، فقد بدأ انخفاض احتياطيات النقد األجنبي  أما. المالي

مما  ،وظلت مرتفعة نسبيًا بعد ذلك ،وهي أصاًل في مستويات مرتفعة وقياسية

على سبيل المثال، عندما حدثت نوبة . المحافظة على هذه الثقة في همسا

مضاربات بسيطة في سوق الصرف سرعان ما قامت السوق بالتصحيح 

تي لهذا الوضع، إذ أدرك المستثمرون التزام المؤسسة القوي بسياسة سعر الذا

ودعم ذلك أيًضا قدرة الحكومة على تنويع مصادرها . الصرف الثابت

بط ، وهما إصدار سندات الدين وضأخريينالتمويلية من خالل قناتين رئيستين 

 .أوضاع المالية العامة

 سياسة سعر الصرف الثابت( 2-2-3

ؤسسة بسياسة سعر الصرف الثابت وستواصل دعمها تلتزم الم

لاير للدوالر  3.75وقد ظل سعر صرف الريال السعودي مستقًرا عند  .لها

نتيجةً لسياسة المؤسسة الرامية إلى الحفاظ  2015في السوق الفورية في عام 

وقد  .على استقرار سعر صرف الريال بما يحقق مصالح االقتصاد السعودي

بذبات في سعر صرف الريال مقابل الدوالر في عمليات لوحظت بعض التذ

محدودة نتيجة لتكهنات بعض المضاربين باحتمالية تأثر االقتصاد السعودي 

بأسعار النفط المنخفضة، غير أن االحتياطي الوافر من العمالت األجنبية 

، ومتانة االقتصاد (2015 عام تريليون لاير في 2التي بلغت أكثر من )

قوة المؤشرات االقتصادية، والتزام المؤسسة بالحفاظ على سعر السعودي، و

الصرف حيَّدت هذه التذبذبات واستعادت استقرار سعر الصرف في السوق 

 .(1-2اإلطار ). اآلجلة

 أسعار الفائدة( 2-2-4

ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف السعودية لمدة 

ستمر ذلك االرتفاع في عام وا 2015في عام ( SAIBOR)ثالثة أشهر 

ويعود سبب هذا االرتفاع إلى خطوة الحكومة لتمويل العجز عبر  .2016

االقتراض من السوق المحلية، باإلضافة إلى االنخفاض في اإلنفاق 

خففت مؤسسة النقد متطلب نسبة القروض  2016وفي بداية عام  .الحكومي

في  90في المئة إلى  85النسبة من  من خالل السماح بتجاوزإلى الودائع 

 .سعار الفائدة في أسواق النقدالتصاعدي ألتجاه الاتخفيف حدة  بهدفالمئة 
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 2016تقرير االستقرار المالي 

 

 أسعار الفائدة بين المصارف السعودية: 5-2الشكل البياني 

 

 تطورات المالية العامة( 2-3

أثر تراجع أسعار النفط بشكٍل كبير على وضع المالية العامة 

عر النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة فقد انخفض متوسط س للحكومة،

، وعلى إثر ذلك تراجعت عائدات 2015 عام في المئة في 48بنسبة تزيد عن 

ونتيجةً لذلك، سجلت الميزانية العامة . في المئة 51النفط بنسبة تزيد عن 

 .في الحساب الجاري عجزوتزامن ذلك مع عجًزا للعام الثاني على التوالي، 

د للح اإلجراءاتالستجابة سريعة، حيث اتخذ العديد من جاءت اوقد 

واتخذت الحكومة  من تأثير تراجع أسعار النفط على وضع المالية العامة،

، 2015 عام إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة في النصف الثاني من

فضت المصروفات . في المئة 12مما أدى إلى خفض اإلنفاق العام بنحو  كما خ 

في المئة، والمصروفات الجارية بحوالي  28.8ة الحكومية بنسبة الرأسمالي

وقد ساهم خفض اإلنفاق بصورة . 2014 عام ا فيمفي المئة عن مستواه 3.4

عند مستويات أقل بكثير مما كانت توقعتها الجهات  زفاعلة في إبقاء العج

ناتج في المئة من إجمالي ال 15حيث بلغ نحو . االقتصادية والمنظمات الدولية

، منها 2015كما تم إجراء عدة إصالحات مالية مهمة خالل عام . المحلي

 ،إعادة هيكلة تصنيفات ومكونات الميزانية ورفع الدعم الحكومي تدريجيًا

 .2016ومن المتوقع أيًضا إجراء إصالحات كبيرة إضافية خالل عام 

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت فوائض الميزانية المتراكمة في تمكين 

لحكومة من بناء احتياطيات مالية كبيرة استخدمت للتغلب على آثار تراجع ا

فعة توقد ساعدت االحتياطيات المر. أسعار النفط على المدى القصير

ومستوى الدين المنخفض على تجنب حدوث اضطرابات في النظام المالي 

كما أنها وفرت الوقت الالزم إلجراء . خفض اإلنفاق الحكومي بسبب

هيكلية تدريجية، وهو ضروري لتجنب تعريض النظام لصدمات  إصالحات

 .أثناء مرحلة التحول إلى اقتصاد أكثر تنوًعا

الدين العام، إال أن المخاطر السيادية  الزيادة فيعلى الرغم من و

امستوى إذ ال يزال  ضئيلةال تزال  ، بلغت 2015عام في نهاية . الدين منخفض 

. ة من إجمالي الناتج المحلي، وكان كله محليًافي المئ 5.9نسبة الدين العام 

إلصدار سندات محلية ودولية للمساعدة  فسحةوبالتالي، ال يزال أمام الحكومة 

وضع  6-2الشكل البياني  يوضح. في تمويل العجز المتوقع في الميزانية

 .المالية العامة في االقتصاد السعودي

 تطورات المالية العامة: 6-2الشكل البياني 
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 2016تقرير االستقرار المالي 

 

 

 1-2اإلطار 

 2015 عام المضاربات في السوق اآلجلة لصرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي في

وقد استفاد االقتصاد من ذلك . 1986 عام منذ 3.75أبقت المؤسسة على سياسة ربط الريال السعودي بالدوالر األمريكي عند سعر صرف ثابت يبلغ 

 .بالدوالرأيًضا أن معظم الصادرات السعودية مقيمة بالدوالر األمريكي ومعظم الواردات تسدد بشكٍل كبير في مجال التجارة، إذ 

 2015إال أن السوق اآلجلة شهدت بعض التقلبات في عام . ا في السوق الفوريةوقد ظل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي مستقرً 

 الشكل)، 1998و 1993منذ التقلبات السابقة في عامي ( نقطة أساس 988.75)أعلى مستوياتها إلى الدوالر  لريـال مقابللاآلجلة صرف الأسعار  بلغتحيث 

، وتخفيض بعض المصارف المركزية لقيم عمالتها، والمضاربات 2014السبب بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام  زىويع. (1البياني 

ى الرغم من وصول التقلبات في السوق اآلجلة إلى مستويات مرتفعة، أال أن الضغوطات الحالية أقل مما كانت عليه سابقًا وعل(. أي مصارف أجنبية)الخارجية 

االحتياطيات األجنبية وسالمة المؤشرات المالية بما فيها انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وارتفاع رأس المال، ومستوى  وفرةبسبب  1998و 1993في عامي 

 .الجيدالسيولة 

انتعاش أسعار متأثرة ب 2016نقطة أساس في أبريل  300بلغت نحو  حيثإلى مستويات منخفضة  للريال مقابل الدوالربعد ذلك عادت السوق اآلجلة 

يبقى على السعودي سبيان محافظ المؤسسة أن سعر الصرف الثابت للريال  ، بما فيهاالنفط واإلجراءات األخيرة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي

 :وقال في بيانه. حاله

الحظت مؤسسة النقد العربي السعودي في اآلونة األخيرة تذبذب ا في السوق اآلجلة للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي والناتج عن "
ل وال تعدو العوام. سعوديةالتصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع االقتصادي العام للمملكة العربية ال

 .المؤثرة على السوق اآلجلة عن كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية

إن المؤشرات المالية واالقتصادية األساسية للمملكة في حالة مستقرة، إذ إن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها االئتماني 
 .ونظامها المصرفي المرن والسليم

للدوالر األمريكي مدعوما   3.7500وأوّد التأكيد على موقف مؤسسة النقد الرسمي باإلبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 
 ."بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد األجنبي

  الر األمريكيسعر الصرف اآلجل للريال السعودي مقابل الدو: 1الشكل البياني  

 
 رويترز :المصدر
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 2016تقرير االستقرار المالي 

ا في غاية األهمية لتجنب أي آثار  تعد اإلدارة االحترازية للدين أمر 

كما يعد االعتماد على االقتراض  .غير مقصودة على استقرار النظام المالي

المحلي عاماًل إضافيًا لتعزيز االستقرار، إال أن االعتماد المفرط على السوق 

ي إلى مزاحمة القطاع الخاص، حيث يأتي االقتراض العام المحلية قد يؤد

على حساب االئتمان المتوفر للقطاع الخاص، وبالتالي، فمن المهم جًدا تحقيق 

 .التوازن المطلوب بين االقتراض المحلي والدولي

 أداء سوق العمل( 2-4

في المئة إلى  5.7انخفض معدل البطالة الكلي بشكل طفيف من 

وكان هذا االنخفاض نتيجةً لزيادة مشاركة ، 2015 عام يفي المئة ف 5.6

هذا التراجع إلى انخفاض معدل  زىكما يع .السعوديات في القوى العاملة

 في المئة في 11.7في المئة مقابل  11.5بطالة السعوديين، الذي تراجع إلى 

 .وقد واصلت السلطات السعودية جهودها لخفض معدل البطالة. 2014 عام

سنوات القليلة الماضية اعتمدت عدة إصالحات في سوق العمل لجذب خالل الف

المزيد من السعوديين للقطاع الخاص، ولتحسين بيئة عمل القطاع الخاص 

وقد هدفت هذه اإلصالحات إلى توفير المزيد من الوظائف وزيادة . للجنسين

ك، ع ذلوم. عدد السعوديين في القطاع الخاص على المدى المتوسط إلى البعيد

البد من بذل المزيد من الجهود  على الرغم من أنه قد تم إحراز بعض التقدم،و

لتحقيق هذا الهدف، خاصةً في زيادة نسبة مشاركة اإلناث، حيث ارتفع عدد 

، 2014مقارنة بعام  2015 عام في المئة في 20الموظفات السعوديات بنسبة 

يوضح  .ي بين السعوديينفي تراجع معدل البطالة الكل رئيسوهذا هو العامل ال

 .المعدل الكلي للبطالة حسب الجنسية 7-2الشكل البياني 

 معدل البطالة: 7-2الشكل البياني 

 

 أداء القطاع الخارجي( 2-5

لميزان الحساب الجاري  رئيستُعد أوضاع قطاع النفط المحرك ال

ن وقد كا .في االقتصاد السعودي، مما يجعله عرضة لتقلبات سوق النفط

ساب الجاري يتمتع بفائٍض جيد خالل سنوات ارتفاع أسعار النفط، وساعد الح

هذا الفائض في تمويل التدفقات الرئيسية الخارجة من الحساب الجاري، مثل 

جل س - وبسبب انخفاض أسعار النفط - الواردات وحواالت الوافدين، إال أنه

 زىويع. 1998عام ألول مرة منذ  2015 عام الحساب الجاري عجًزا في

في المئة وزيادة  46سبب هذا العجز إلى تراجع عائدات صادرات النفط بنسبة 

ميزان  8-2الشكل البياني يوضح . في المئة 4.5حواالت الوافدين بنسبة 

الحساب الجاري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي االسمي، ويتضح من الشكل 

من إجمالي في المئة  8.3بلغ  2015عام البياني أن عجز الحساب الجاري في 

 .2014 عام في المئة في 9.8الناتج المحلي مقارنةً بفائض نسبته 

 (من إجمالي الناتج المحلي)% ميزان الحساب الجاري : 8-2الشكل البياني 

 

 آفاق النمو والمخاطر في المملكة( 2-6

على الرغم من خفض اإلنفاق للسيطرة على العجز الحكومي، فإننا 

جل ن المتوقع أن يسوم. االقتصاد نموه وإن كان بوتيرة أبطأ نتوقع أن يواصل

ن معدالت نمو أبطأ، إذ من المتوقع أن يتباطأ يغير النفطين االرئيسالقطاعان 

الذي يعد العامل الرئيسي في )بشكٍل ملحوظ نمو عدد الموظفين الحكوميين 

ر القطاع ع، بينما سيش(تحديد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الحكومي

 .تباطؤ نمو اإلنفاق على السلع والخدماتبالخاص غير النفطي 

على التعامل مع تراجع أسعار النفط على مرتفعة ال تزال القدرة 

على الرغم من انخفاض االحتياطيات األجنبية ف .األجلين القصير والمتوسط

 اانخفاضهكما استقرت معدالت ، إال أنها ال تزال مرتفعة 2015خالل عام 

ين كما يتضح من نسبة الد - كما أن الدين العام ال يزال منخفًضا. بشكٍل كبير

 .والذي يعد قناة أخرى لتمويل عجز الميزانية - إلى إجمالي الناتج المحلي

وهذا سيمكن الحكومة من المحافظة على مستوى اإلنفاق المناسب والالزم 

نفسه،  المالي، وفي الوقتلتحقيق معدالت نمو إيجابية وتحقيق استقرار النظام 

أن تواصل ومن المتوقع . مواصلة جهودها في ضبط أوضاع المالية العامة

 .الحكومة اإلنفاق كما أعلنت في الميزانيات الحالية والمستقبلية

ينبغي النظر إلى الوضع االقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار 

رص ها تحديات وفتحمل كل دورة اقتصادية في طيات .النفط من زوايا مختلفة

خاصة بها، وحيث أن هناك إمكانية لتحسين االقتصاد السعودي وزيادة 

كفاءته، فيجب اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الهدف هذه المرة، وهناك خطوات 

ويعد انخفاض أسعار النفط فرصة مواتية لتنفيذ إصالحات . قد اتخذت بالفعل

خارطة  "2030 ةة السعوديرؤي"هذا الشأن، توفر وفي . هيكلية لتعزيز النمو

وستكون خطة . طريق لمعالجة هذه القضايا الهامة في االقتصاد السعودي

خطوة  -2016 عامفي النصف األول من  التي أعلنت - التحول الوطني

 دي التنفيذ، وسيؤبشكل أكبرصوب تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة 

إعادة توجيه االقتصاد  الكامل وفي الوقت المناسب لجدول الخطة إلى

 .السعودي نحو حقبة أفضل وأكثر إنتاجية
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على المدى البعيد، فإن المخاطر التي تواجه االقتصاد قد تنشأ من 

 ناجحةإجراءات  يصاحبهااستمرار مستويات منخفضة ألسعار النفط ال 

وينبغي وضع خطط تقشفية أشد في حال . ضبط أوضاع المالية العامةل

قبل إجراء إعادة  وضعت هذه الخططوإذا ، لنفط في التراجعاستمرت أسعار ا

اق ورة رئيسة على اإلنفالذي يعتمد بص - يكلة ناجحة، فقد يواجه االقتصاده

الهيكلية مع  اإلصالحاتكما أن غياب تلك . تحديات كبيرة - الحكومي

 ،وضع المالية العامةاستمرار انخفاض أسعار النفط قد يشكل ضغوطاً على 

 .طلب ذلك زيادة خفض اإلنفاق الحكوميقد يتو

إجراءات لزيادة  عّدةلتجنب حدوث هذه الفرضيات، يمكن اعتماد 

ومن هذه  .ضبط أوضاع المالية العامة وتفعيل اإلصالحات الهيكلية

اإلجراءات زيادة خفض اإلنفاق الحكومي وزيادة وتيرة إلغاء الدعم 

 داف المرجوة من الدعم.السلع التي لم تحقق األه عنخصوصاً  ،الحكومي

عمل الكما يجب على القطاع الخاص أداء دور أكبر في توفير فرص 

والمساهمة في اإلنتاج، حيث سيساعد ذلك في تخفيف العبء عن ميزانية 

الدولة عن طريق خفض مخصصات األجور واستبدال اإلنفاق الرأسمالي 

جنب مزاحمة من أجل تو. الحكومي بالمصروفات الرأسمالية للقطاع الخاص

لمصادر المحلية فقط فمن المهم عدم االعتماد على ا ،المقترضين المحليين

 .لتمويل العجز

التزال المخاطر الجيوسياسية تشكل تحدي ا أمام تحقيق االستقرار 

كثر أالنظام المالي قد يصبح و .بشكل عام االقتصادي والمالي في المنطقة

في  .ض معنويات المستثمرينعرضة لتقلبات تدفق رؤوس األموال وانخفا

قلق إقليمي يتطلب تعاون المجتمع اإلقليمي  بعثم مرالواقع، يعد هذا األ

 .والدولي

في مواجهة العديد من  عاليةتمتع االقتصاد السعودي بمرونة 

وقد . ، لكن مازال أمامه تحديات كبيرة2015 عام االقتصادية في التقلبات

ية االقتصاد من صدمات سوق النفط نجح صناع السياسات حتى اآلن في حما

م دية توالصدمات الجيوسياسية من خالل مجموعة أدوات واحتياطيات اقتصا

سعار أ في ظل انخفاض ،التحدي اليزال قويًا . لكنبناؤها خالل العقد الماضي

وللمحافظة على متانة النظام المالي، يجب . 2014عام منتصف منذ النفط 

أوضاع المالية العامة، واإلصالحات  مواصلة اعتماد إجراءات ضبط

 ويجب أن. االقتصادية، والتنويع لتحقيق األهداف التي وضعت من أجلها

ينظر النخفاض أسعار النفط بأنه فرصة سانحة إلجراء اإلصالحات الالزمة 

دعم  مثل)واستكشاف التحسينات التي يمكن إجراؤها على ب نية االقتصاد 

ال ال تز(. وتطبيق خطط خصخصة مناسبةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

الحكومة قادرة على تمويل الميزانية عن طريق االقتراض العام لتخفيف 

فيذ وقد يكون نجاح تن. اآلثار غير المقصودة الناتجة عن اإلصالحات الهيكلية

 .هذه السياسات إيذانًا ببداية عهد جديد من االزدهار االقتصادي

ا، يتمتع االقتصاد السع ودي بقدرة كبيرة وعدة فرص يمكن ختام 

وبطبيعة الحال،  .على مواجهة التحديات كما أنه يملك القدرةاستغاللها، 

 نخفاض أسعار النفط، ولكن في الوقت نفسه يمكن التكيفالسيكون هناك تأثير 

وقد اتخذت عدة خطوات خالل العام الماضي وسيتخذ المزيد . مع هذا الوضع

ا األمور عندمزمام مملكة قدرتها على السيطرة على وكما أثبتت ال. هذه السنة

تراجعت أسعار النفط في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإنها ستكون 

.قادرة على فعل ذلك مرةً أخرى في الفترة الحالية
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والمتانةالقطاع المصرفي: الكفاءة التشغيلية والمخاطر  (3

 نظرة عامة( 3-1

ية ، وربحمتيني السعودي يتمتع برأس مال ال يزال القطاع المصرف

عالية أمام االنخفاض الحاد في  مما جعله يتمتع بمقاومة، عاليةوسيولة 

السعودية المصارف لقدرة اختباًرا حقيقيًا  2015وقد كان عام . أسعار النفط

لصدمات الخارجية، ويعزى نجاح المصارف في امتصاص التصدي ل في

األول هو الخط . بخطين من الدفاعها صدمة أسعار النفط إلى تمتع

ملية عات المالية الوفيرة لدى الحكومة التي ساعدت في تسهيل ياالحتياط

االنتقال من االعتماد على اإلنفاق الحكومي إلى مزيد من االعتماد على القطاع 

احتياطيات رأس المال والربحية وفرة  هوفخط الدفاع الثاني  . أماالخاص

ك، باإلضافة إلى ذل. المرتفعة التي تتمتع بها المصارفالعالية والسيولة 

سياسات المؤسسة النقدية واالحترازية الكلية واإلشرافية إلى حد كبير  ساهمت

 .متانة النظام المالي واستقرارهالحفاظ على في 

اء أسعار النفط عند بق، نجد أن المدى البعيد إلىالنظر عند 

 اتخاذي فصانعي السياسات  و تباطؤأوعدم ة لفترة طويلة مستويات منخفض

التي من و يةمخاطر النظامال تراكم إلىؤدي ت من المحتمل أنإجراءات أي 

ة وإذا بقيت األوضاع االقتصادي .للنظام المالي كبيرةتشكل تحديات شأنها أن 

 مخاطر االئتمان زيد منطويل، فإن ذلك قد ي مدوالمالية العالمية ضعيفة أل

لن فإنها المخاطر مجتمعة  في حال ظهور هذهو .رفلمصاا لدىوالسيولة 

لى النظام يمتد تأثيرها أيًضا إقد ، بل فحسب رفامصبعض التتسبب في تعثر 

وبالنظر إلى تمتع المصارف السعودية بسياسات نقدية . المالي بأكمله

ة على قوية، فإنها ستكون قادرنتائج قوائم مالية تيسيرية، وسيولة مرتفعة، و

على نظامية عالية مخاطر دون مواجهة وف االقتصادية الراهنة، تخطي الظر

 .األجلين القصير والمتوسط

 مقع تعززالتي  حرز تقدم كبير في العديد من المجاالت الرئيسةأُ 

وقد عملت مؤسسة النقد في السنوات األخيرة  .النظام المالي ومتانة واستقرار

ساهمت بشكٍل إيجابي  والتي هان فذ الكثير منالتي  على العديد من المبادرات

وتتضمن هذه المبادرات  (.1الشكل )في تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي 

 ،ةالكلي يةاالحتراز اتسياسلي لم، ووضع إطار رس3تطبيق متطلبات بازل 

وإنشاء صندوق حماية الودائع، وتنظيم شركات التمويل، واعتماد المعايير 

 جاالتفي م اكبيرً  اتقدمً المؤسسة  تكما أحرز. اليةالتقارير المالدولية إلعداد 

ويجري حاليًا تنفيذ . مثل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أخرى

مبادرات جديدة لوضع إطار لمعالجة المؤسسات المتعثرة وتعزيز التقنية 

 (.1-3اإلطار )المالية 

 تالمملكة في السنوات األخيرة لعدة مراجعفي النظام المالي ا خضع

ذات العالقة للمعايير الدولية. ومن  اإلشرافيةلقياس مدى تطبيق الجهات 

برنامج تقييم القطاع المالي الذي أجراه فريق مشترك من  هذه المراجعات

، وبرنامج تقييم االلتزام (2011)صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

جنة بازل فريق ل التنظيمي بكفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة الذي أجراه

أجراها مجلس االستقرار التي نظراء ال، ومراجعة (2015)للرقابة المصرفية 

وإطار  ،وشملت المراجعة األخيرة صندوق حماية الودائع(. 2015)المالي 

 وقد خلصت هذه. وإطار سياسة االحتراز الكلي ،معالجة المؤسسات المتعثرة

ات الدولية بالكامل أو إلى حد المراجعات إلى أن المملكة قد طبقت المتطلب

 (.2-3اإلطار )كبير 

 مبادرات المؤسسة إلنشاء قطاع مالي متين  : 1الشكل  

 

 

 

 

 المصارف أصول - الميزانية العموميةتقييم ( 3-2

مر است الرغم من الظروف االقتصادية والمالية العالمية والمحلية،ب

دة نمت قاع حيثأقل،  وتيرةوإن كان ب المصرفي السعودي في النمو القطاع

تريليون لاير،  2.2في المئة لتصل إلى  3.6بنسبة  2015أصوله في عام 

 في المئة 9.3أي أقل من متوسط النمو للسنوات الخمس الماضية البالغ 

 (.1-3الشكل البياني )

 نمط نمو أصول المصارف: 1-3الشكل البياني 
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 1-3 اإلطار

 ر الماليالمؤسسة لتحقيق االستقرا مبادرات

 :3بازل 

 3كما استوفت المصارف السعودية مسبقًا متطلبات بازل . المال والسيولة واإلقراض نسب رأسبالكامل التي تتناول  3قواعد بازل العربي السعودي طبقت مؤسسة النقد 

رأس المال للمنشأة العاملة ومتطلبات رأس المال للمنشأة قيد قواعد كما طبقت المؤسسة . 2019استيفاؤها بالكامل بحلول عام  تطلبممن ال التيضمن هذه المجاالت، 

 .التصفية

 :خارج البورصةالمالية إصالحات المشتقات 

هامش تنفيذ متطلبات الأن المؤسسة اآلن في طور كما  .جهة لحفظ بيانات التداول ضمن األطر الزمنية المقررةأنشأت المؤسسة عقود المشتقات خارج البورصة ووحدت 

 .المقابلة واألطراف المقابلة المركزية لألطراف االئتمانمخاطر الجديدة لقواعد القات خارج البورصة، وللمشت

 :معالجة المؤسسات المالية المتعثرة

الجة مشروع نظام مع قوسُيطب .من قبل السلطة التشريعية الدراسةتقود المؤسسة عملية سن نظام جديد لمعالجة المؤسسات المالية المتعثرة، وهو حالًيا في مرحلة 
ع جميع وستخض(.  المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين)المؤسسات المالية المتعثرة في المملكة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة إلشراف المؤسسة 

المملكة على المؤسسات المالية ذات األهمية في النظام المالي بحيث ال ُيطبق نظام المعالجة في  المتعثرة،هذه المؤسسات للقواعد األساسية لمعالجة المؤسسات المالية 
 .مؤسسة النقد أدوات تخولها من التعامل مع أي ضغوط طارئةيمنح  بل وعلى المؤسسات المالية األصغر، مما ،فقط

 :مصرفية الظل

ومع هذه اإلصالحات، سيخضع . لتمويلي وشركات الرهن العقارينظام لترخيص وتنظيم شركات التمويل والتأجير ا 2012فيما يتعلق بمصرفية الظل، صدر في عام 

 .الرقابة على شركات الصرافة وشركات التأميندور بالفعل  ؤديجزء من أنشطة مصرفية الظل لتنظيم المؤسسة التي ت

 :الحوكمة

  وضع المعايير مثل مجلس االستقرار المالي،المعنية ب هيئاتالتتبع المصارف العاملة في المملكة إطار حوكمة استباقي يتضمن متطلبات ومعايير صادرة عن 

طبقت المؤسسة بالكامل مبادئ ومعايير المكافآت الصادرة عن  ،2010وفي عام . ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والمنظمة الدولية لمراقبي التأمين وغيرها

 :هيكل حوكمة فّعال في المصارف العاملة في المملكة، ومنها كما أصدرت عدًدا من األنظمة واإلرشادات إلنشاء. مجلس االستقرار المالي

 .مبادئ الحوكمة ˗

 .مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة ˗

 .أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة ˗

 .(لجان المراجعة، والترشيح والمكافآت، واللجان التنفيذية)متطلبات لجان مجلس اإلدارة، ومنها  ˗

 .ية في القطاع الماليمتطلبات التعيين في المناصب القياد ˗

 .قواعد ممارسات المكافآت ˗

 .توجيهات حول الضوابط الداخلية ˗

 يًا على ويجري العمل حال. أطلقت المؤسسة مشروًعا لمراجعة وتقييم إطار حوكمة أسعار الفائدة بين المصارف السعودية لكي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

 .ي وفر أفضل إطار من نوعه لحوكمة أسعار الفائدة بين المصارف السعوديةالمشروع، ومن المتوقع عند اكتماله أن 
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 2-3اإلطار 

 المالية واعتماد أفضل الممارسات الرقابية الدولية في القطاع المصرفي والمالي متانةاالعترافات الدولية باإلنجازات في مجال ال

لس وهذه المنظمات هي مج. السعودية إلجراء تقييمات تتعلق بالتزامها بالمعايير والمنهجيات الدولية ، زارت ثالث منظمات دولية المملكة العربية2015في عام 
أجرى مجلس االستقرار المالي مراجعة . لمكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب االستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجموعة العمل المالي

تأمين  ، ونظاممعالجة المؤسسات المالية المتعثرةنظام و، ةالكلي يةاالحتراز اتسياسالة مواضيع مهمة للمملكة والستقرار نظامها المالي وهي إطار ثالث النظراء لدراسة
وعلى صعيد . دها مؤخًراولة التي تم اعتماأما لجنة بازل للرقابة المصرفية فقد أجرت تقييًما يتعلق بتنفيذ معايير كفاية رأس المال باإلضافة إلى نسبة تغطية السي. الودائع

تمويل اإلرهاب افحة غسل األموال ومجموعة العمل المالي، فقد زارت بعثة عالية المستوى المملكة لتقييم جهودها في تنفيذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمك
 .النظام المالي الدوليسالمة لوأية تهديدات أخرى 

عالجة وإطار م ،ونظام تأمين الودائع ،ةكليال ةياالحترازللسياسات إطار وجود ، في كل من المجاالت الثالثة وهيكبير  تقدمإلى إحراز ج التقييم نتائ خلصت وقد

 :المؤسسات المالية المتعثرة، وهذا ما أشارت إليه جهات التقييم كما يلي

 :الكلي يطار االحترازاإلبشأن 

 يةاالحتراز اتلسياسلاعتماد توصيات برنامج تقييم القطاع المالي وتطوير إطار أكثر رسمية  صوبي السعوي خطوات كبيرة مؤسسة النقد العرب خطتلقد "
 .2015 نوفمبر - النظراء مراجعة - الماليمجلس االستقرار " ة.الكلي

 :معالجة المؤسسات المالية المتعثرةنظام بشأن 

 .2015 نوفمبر -النظراء  مراجعة - الماليمجلس االستقرار ." تماد مشروع النظام فوًرا وتنفيذهبالنسبة لمعالجة المصارف، على السلطات اع"

 :بشأن نظام تأمين الودائع

ليعمل في المؤسسة كصندوق لتعويض المودعين يدل على التزام السلطات بتنفيذ المعايير المتفق  2016يناير  1إن اعتماد نظام واضح لتأمين الودائع في "
 .2015 نوفمبر - النظراء مراجعة - الماليمجلس االستقرار ." دوليًا عليها

ه في في التقييم العام، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول علي" ملتزم"على تصنيف  المملكةوفيما يخص تقييم تنفيذ معايير بازل لكفاية رأس المال، فقد حصلت 

 .برنامج التقييم

راجعة جميع عناصر المحصلت وقد . أنظمة المؤسسة االحترازية متوافقة مع المعايير المحددة في إطار لجنة بازلبشكٍل عام، خلص فريق التقييم إلى أن "
 .2015 سبتمبر - التنظيميتقييم االلتزام  برنامج - المصرفيةلجنة بازل للرقابة   ."ملتزم بمعايير بازلعلى تقييم األربعة عشر 

نسبة يار مع في تطبيق متطلبات "ملتزم إلى حد كبير"متعلقة بنسبة تغطية السيولة، فقد حصلت المؤسسة على تصنيف ال 3أما بالنسبة لتقييم متطلبات بازل 

 .اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولةفي تطبيق متطلبات " ملتزم"و تغطية السيولة

معايير من نى بالحد األد" ملتزم إلى حد كبير"في المملكة بأنها  بشكٍل عام، ولألسباب المذكورة أدناه، تم تصنيف متطلبات نسبة تغطية السيولة النهائية""
نسبة تغطية السيولة  وهما معيار)عنصري إطار نسبة تغطية السيولة تطبيق كما تم تقييم . بازل للسيولة وذلك في تاريخ نهاية برنامج تقييم االلتزام التنظيمي

تقييم االلتزام  امجبرن -لجنة بازل للرقابة المصرفية ." على التوالي" ملتزم"و" ملتزم إلى حد كبير"على أنهما ( ومتطلبات اإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة
 .م2015 سبتمبر - التنظيمي

 فيدول األعضاء أما فيما يتعلق بتقييم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمخاطر األخرى المهددة لسالمة النظام المالي الدولي، فقد صوتت جميع ال

في مدينة برزبن بأستراليا ذي عقد مجموعة العمل المالي لصالح عضوية المملكة كعضو مراقب في مجموعة العمل المالي الدولية وذلك أثناء االجتماع العمومي ال

 .2015في شهر يناير 
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 2015ارتفعت نسبة أصول المصارف إلى إجمالي الناتج المحلي في عام 

في حين انخفضت نسبتها إلى إجمالي الناتج في المئة،  91.2لتصل إلى 

وكما هو  (.2-3الشكل البياني )في المئة  127.6المحلي غير النفطي إلى 

الحال في السنوات األربع الماضية، فقد تجاوز معدل النمو السنوي ألصول 

كان أقل في حين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي،  2015المصارف في عام 

ويمكن لهذه األصول إذا . الناتج المحلي غير النفطي من معدل نمو إجمالي

استخدمت بشكل فعال أن تدعم النشاط االقتصادي للقطاع الخاص وبالتالي 

تساهم بشكل أوسع في النمو االقتصادي للدولة، مما يساهم في مواجهة 

ن ناحية وم. الضغوط على إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض أسعار النفط

ن هناك سوء في توزيع الموارد فإن النمو المرتفع لألصول أخرى، إذا كا

المصرفية المقترن بإنتاجية ضعيفة قد يزيد من خطر حدوث فقاعة في سوق 

 .األصول

أصول المصارف مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج : 2-3الشكل البياني 

 المحلي غير النفطي

 

 .د على السوق المحليةاستمرت المصارف السعودية في االعتما

وال تزال المطالبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء األكبر من 

الي من إجمومع ذلك، فقد ارتفع نصيب األصول األجنبية . أصول المصارف

في المئة في العام  11.8في المئة من  14.3إلى  2015في عام األصول 

اع في المقام األول إلى وُيعزى هذا االرتف ،(3-3الرسم البياني )السابق 

وعلى الرغم من ذلك،  .زيادة مستحقات المصارف على المصارف الخارجية

تراقب عن كثب تلك التغيرات وتقيس المخاطر ذات الصلة فإن المؤسسة 

 .وتقّيمها بشكل مستمر

 االئتمان المصرفي( 3-2-1

لغ ب فقد أقل.استمر االئتمان المصرفي في النمو، وإن كان بوتيرة 

بكثير من السنوات أقل ، أي 2015في المئة خالل عام  8.9و االئتمان نم

وعلى الرغم من أن معدل النمو هذا هو األدنى منذ عام . األربع السابقة

 .، إال أنه فاق التوقعات نظًرا لالنخفاض الحاد في إيرادات الدولة2011

لم تظهر مؤشرات اإلنذار المبكر للمؤسسة أي بوادر لفقاعات 

ارتفعت نسبة االئتمان المصرفي إلى كل قد و .ل أو المديونية المفرطةاألصو

 من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى

وتشير نسبة االئتمان إلى . المئة على التوالي في 78.6وفي المئة  56.2

إلى أن  - االتي بقيت دون تغيير تقريبً  - إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

-3ي الشكل البيان) نمو االئتمان يتماشى مع النمو االقتصادي للقطاع الخاص

فهو بسبب  2015أما ارتفاع النسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في عام  ،(4

 .عن تراجع إيرادات النفط الناجمبطء نمو إجمالي الناتج المحلي 

 (لمئويةبالنسبة ا)توزيع أصول المصارف : 3-3الشكل البياني 

 
 

االئتمان المصرفي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي وإجمالي : 4-3الشكل البياني 

 الناتج المحلي غير النفطي

 

الكلية  ةيحترازاالتقييم استخدام أدواتها بشكل مستمر ب تقوم مؤسسة النقدو

لتباطؤ في نمو االئتمان والضغوط على نمو إجمالي ل اظفي  قتصاداال لدعم

استخدام هذه األدوات في سياق مواجهة التقلبات حيث أن  .المحلي الناتج

ن المصارف من االستمرار في تقديم االئتمان للقطاع أن يمك  من شأنه الدورية 

 .الخاص لمواجهة التباطؤ االقتصادي

تمر فقد أس الشركاتلقطاع الممنوح المصرفي  لالئتمانأما بالنسبة 

حيث ارتفع نصيبه من  نمو االئتمان، في المساهمة بشكل كبير في إجمالي

في المئة مقارنة  57.7ليصل إلى  2015عام  إجمالي االئتمان المصرفي خالل

في المئة في العام السابق، بينما انخفض نصيب االئتمان االستهالكي  56.3مع 

ونتيجة لذلك، ساهم . في المئة في العام السابق 25.5في المئة من  24.8إلى 

في المئة من إجمالي نمو االئتمان، في  6.8ع المؤسسات بنسبة االئتمان لقطا

-3الشكل البياني )في المئة فقط  1.2حين ساهم االئتمان االستهالكي بنسبة 

5). 
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مساهمة أنواع االئتمان في نمو االئتمان المصرفي المقدم : 5-3الشكل البياني 

 للقطاع الخاص

 

 شركاتاالئتمان لقطاع ال( 3-2-2

ا قوي ا في  شركاتئتمان المصرفي الممنوح لقطاع الأظهر اال نمو 

 11.6بلغ نمًوا  شركاتحيث سجل إجمالي االئتمان الممنوح لل، 2015عام 

ويعزى . 2014في المئة في عام  9.4مقارنة مع  2015في المئة في عام 

هذا النمو القوي بشكل رئيس إلى الطلب القوي على االئتمان من قطاعات 

 (.6-3الشكل البياني ) 2015خدمات، والبناء والتشييد في عام التجارة، وال

 شركاتمساهمة القطاعات في نمو االئتمان لل: 6-3الشكل البياني 

 

على القطاعات الفرعية  شركاتبقي توزيع االئتمان للفي المقابل 

 تامن قطاع شركاتالرتفاع الطلب على ائتمان الونظًرا . ثابت ا بشكٍل عام

تمان بشكل فقد ارتفع تركز االئوالتصنيع والمعالجة لبناء والتشييد، وا ،التجارة

في المئة في العام  70.6من  2015في المئة في عام  71.8طفيف إلى 

-3 الشكل البياني)السابق، ولكنه ال يزال متماشيًا مع االتجاهات التاريخية 

تنمية يادة المن أجل ز شركاتالبد من زيادة التنوع في محافظ االئتمان للو (.7

القطاعية، والمساهمة بشكٍل أكبر في نمو إجمالي الناتج المحلي، وخفض 

 .مخاطر االئتمان

 بحسب القطاعات شركاتتوزيع ائتمان ال: 7-3الشكل البياني 

 

 االئتمان االستهالكي( 3-2-3

 واصلت المصارف تقديم القروض االستهالكية وإن كان بوتيرة

في المئة لتصل إلى  4.5بنسبة نمًوا ستهالكية جلت القروض االسوقد  .أبطأ

نسبة لتشكل بذلك ، (8-3الشكل البياني ) 2015مليار لاير في عام  337.3

وتعزى زيادة حجم االئتمان . في المئة من إجمالي االئتمان المصرفي 24.8

االستهالكي إلى نمو القوى العاملة، وانخفاض أسعار الفائدة، وتقييم مخاطر 

األفراد بشكٍل أفضل، والتقدم التقني، بينما يعزى تباطؤ نموه إلى المقترضين 

 .التباطؤ العام في النشاط االقتصادي

 نمط نمو القروض االستهالكية: 8-3الشكل البياني 
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بلغت نسبة  فقد .القروض االستهالكية مرتفعةتزال جودة ال 

في المئة  0.7 التعثر في القروض االستهالكية وقروض البطاقات االئتمانية

القروض جودة أن  9-3الشكل البياني ويبين . 2015في الربع الرابع من عام 

وت عزى ، 2015االستهالكية وقروض البطاقات االئتمانية ارتفعت خالل عام 

لتلك القروض إلى إدارة مخاطر االئتمان السليمة في المصارف الجودة العالية 

 .النقد العربي السعودي ةوإلى اإلجراءات االحترازية المحافظة لمؤسس

نسبة القروض المتعثرة للقروض االستهالكية وقروض : 9-3الشكل البياني 

 البطاقات االئتمانية

 

يشير انخفاض نمو االئتمان االستهالكي إلى تغير في نمط اإلنفاق 

ففي السنوات األربع الماضية كان المستهلكون ينفقون على  .االستهالكي

 2015أما في عام . ثر مما ينفقونه على ترميم المنازلالسيارات والمعدات أك

في المئة من القروض االستهالكية، بينما  9.4فقد شكل ترميم المنازل نسبة 

في المئة من القروض االستهالكية  8.5شكل شراء السيارات والمعدات نسبة 

 ةاالستهالكيكما انخفض اإلنفاق على بقية األنشطة  .(10-3الشكل البياني )

 (.11-3الشكل البياني ) 2015عام  في - المنازلأنشطة ترميم  باستثناء -

 4استخدامات القروض االستهالكية ونمط نموها: 10-3الشكل البياني 

 

 
                                                                                                                     

 77.3وال زال حجم هذه القروض كبيًرا، أي  .2015ا ستبعدت القروض المصنفة تحت تصنيف "أخرى" من الشكل البياني بسبب حجمها الكبير ولزيادة توضيح التغيرات في عام  4 

 ستهالكي. وتعمل المؤسسة حاليًا على مشروع بيانات جديد سيحسن من مستوى تحليل البياناتفي المئة من إجمالي االئتمان اال

 أنماط نمو تصنيفات القروض االستهالكية: 11-3الشكل البياني 

 

 االئتمان العقاري( 3-2-4

اتباط 2015عام  دشه انخفض من  فقد .نمو االئتمان العقاريفي  ؤ 

وشكل االئتمان . في المئة 17.2إلى  2014عام  في المئة في 30حوالي 

في المئة من إجمالي االئتمان العقاري،  45نسبة  شركاتللالممنوح العقاري 

-3الشكل البياني )في المئة  55بينما شكل االئتمان العقاري لألفراد نسبة 

إال أن  2015عقاري في عام وعلى الرغم من تباطؤ نمو االئتمان ال (.12

في المئة ليصل إلى  1نسبة نصيبه من إجمالي االئتمان المصرفي ارتفع ب

 الناتج المحلي اإلجمالي إلىاالئتمان العقاري ت نسبة وبلغ. في المئة 13.7

 10.8الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي  ت نسبته إلىفي المئة، وبلغ 7.7

 .في المئة

ساهم  فقد .الئتمان العقاري إلى عدة عوامللتراجع في اا يعزي

في  - في المئة 70التي تبلغ  - متطلب الحد األقصى لنسبة التمويل العقاري

كما أن شركات التمويل بعد . انخفاض الطلب على قروض الرهن العقاري

االئتمان  قلل من حجمتسارع نموها ساهمت في منح القروض، األمر الذي 

أخيًرا، فقد تأثر الطلب على العقار بسبب حالة . صارفالعقاري المقدم من الم

الترقب من األفراد لفرض الرسوم على األراضي البيضاء وأثرها المتوقع 

 .على أسعار العقار

 توزيع االئتمان العقاري المقدم من المصارف: 12-3الشكل البياني 
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 توزيع االئتمان المصرفي حسب آجال االستحقاق( 3-2-5

فقد شكلت  .5ن قصير األجل آجال االئتمان المصرفيتصدر االئتما

 2015القروض قصيرة األجل نصف إجمالي القروض المصرفية في عام 

. (13-3الشكل البياني ) 2014وبنسبة أعلى قلياًل بالمقارنة مع عام 

في المئة بالمقارنة مع  7األجل بنسبة  وانخفضت حصة القروض متوسطة

، بينما استقرت القروض المصرفية طويلة (ةفي المئ 17.7)السنة الماضية 

 (.في المئة 31.9)األجل عند نفس المستوى 

توزيع إجمالي االئتمان المصرفي بحسب آجال االستحقاق: 13-3الشكل البياني 

 
 

على الرغم من استمرار انخفاض حصة القروض طويلة األجل من 

في  42ذ شكلت نحو إ .األعلىال زالت إال أنها  االستهالكية القروضإجمالي 

في المئة بالمقارنة مع العام  9بانخفاض نسبته  2015عام  المئة في نهاية

أما حصة القروض االستهالكية متوسطة . (14-3)الشكل البياني  السابق

في  30في المئة لتصل إلى أكثر من  12األجل فقد ارتفعت بشكل كبير بنسبة 

 4غت بل أقل، ولكن بنسبة كما ارتفعت حصة القروض قصيرة األجل. المئة

ويدل . في المئة من إجمالي القروض االستهالكية 27في المئة لتصل إلى 

 .المصارف لتقصير آجال االستحقاق ميل علىذلك 

 توزيع القروض االستهالكية بحسب آجال االستحقاق: 14-3الشكل البياني 

 
                                                                                                                     

 .االئتمان قصير األجل أي أقل من سنة استحقاق واحدة، ومتوسط األجل يعني من سنة إلى ثالث سنوات، وطويل األجل أكثر من ثالث سنوات 5 

يمين بالعمالت األجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والحواالت القائمة، واتفاقيات إعادة الشراء للمصارف مع أطراف من تتكون الودائع شبه النقدية األخرى من ودائع المق 6 

 .القطاع الخاص

 المصارف مطلوبات - الميزانية العموميةتقييم ( 3-3

 .المصدر الرئيس للتمويلهي ودائع المصرفية دون فوائد الال تزال 

في المئة من إجمالي مطلوبات  72.7 بشكل عام شكلت الودائع المصرفيةوقد 

ل الشك) عام السابقعن ال اطفيفً  انخفاضً ، مسجلة ا2015في عام المصارف 

ومن ناحية أخرى، ارتفع نصيب حقوق المساهمين،  (.15-3البياني 

المصارف، والمطلوبات األخرى كنسبة من إجمالي  والمطلوبات بين

 .المطلوبات عن السنة الماضية، بينما انخفضت المطلوبات بالعمالت األجنبية

 .ويساهم انخفاض المطلوبات األجنبية في زيادة تقليل مخاطر أسعار الصرف

 إلىأدى وعلى الرغم من محدودية المطلوبات بين المصارف، إال أن نموها 

ير ومع هذا تش. تكلفة التمويل ومخاطر الترابط بين المصارفي الزيادة ف

المستويات الحالية إلى أن النظام المالي ال يزال في مأمن من هذه المخاطر 

 .المستبعد أن تشكل أي مخاطر على النظام الماليومن 

 )%(توزيع مطلوبات المصارف : 15-3الشكل البياني 

 
 الودائع المصرفية( 3-3-1

عظم الودائع المصرفية في المصارف السعودية من الودائع تتكون م

في  60.8 ، شكلت الودائع تحت الطلب2015 عامفي نهاية و. حت الطلبت

. في المئة عن العام السابق 1.3بانخفاض بلغ  ، أيالمئة من إجمالي الودائع

 إلى 6وارتفع نصيب الودائع الزمنية واالدخارية والودائع األخرى شبه النقدية

وعلى  (.16-3الشكل البياني )في المئة على التوالي  12.0في المئة و 27.0

ن مالناجمة مخاطر الالرغم من أن ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب يزيد من 

ت في كانبين األصول والمطلوبات، إال أن هذه الودائع  االستحقاق تباين آجال

 .غوطى في أوقات الضاالستقرار حتمن  عالٍ  تتمتع بمستوى الزتالسابق وال

  )%(توزيع الودائع المصرفية : 16-3الشكل البياني 
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واصل إجمالي الودائع نموه على الرغم من النمو السلبي للودائع 

، 2015 عام في المئة في 1.58فقد ارتفع إجمالي الودائع بنسبة  .تحت الطلب

وكانت الودائع تحت الطلب . 2009 عام وهو أضعف نمو سنوي له منذ

قويًا ًوا نملعامل الرئيس وراء هذا التباطؤ الكبير، فعلى الرغم من أنها حققت ا

في المئة في  1.3سلبيًا بلغ نمًوا في األعوام القليلة الماضية، إال أنها سجلت 

وي عزى هذا التراجع في الودائع تحت . (17-3الشكل البياني ) 2015عام 

في المئة، والسبب  11.9بة الطلب إلى انخفاض ودائع الجهات الحكومية بنس

في ذلك هو سحب تلك الجهات لودائعها من أجل شراء السندات الحكومية 

المصارف السعودية ال تزال تتمتع بقاعدة إلى أن  ونظًرا .المصدرة حديثًا

تريليون لاير، فقد ال يشكل استمرار سحب الجهات  1.6ودائع ضخمة تبلغ 

 كومية أي تأثير كبير على السيولة علىالحكومية لودائعها لشراء السندات الح

األجل القصير إلى المتوسط، إال أن هذا بالتأكيد ساهم في زيادة تكلفة التمويل 

مليار لاير، أي ما  160.9 وبلغت الودائع بالعمالت األجنبية. بين المصارف

وهذا . 2015من إجمالي الودائع المصرفية في عام فقط في المئة  10يعادل 

 مركز الماليدودية مخاطر سوق الصرف األجنبي على اليدل على مح

 .للمصارف

 نمو أنواع الودائع المصرفية: 17-3الشكل البياني 

 

 توزيع الودائع المصرفية حسب آجال االستحقاق( 3-3-2

 هيمنة الودائع وذلك كونمعتدلة   االستحقاقتُعد مخاطر تباين آجال 

وتشكل  .إلقراض قصير األجلمع التفضيل النسبي ل ماشىقصيرة األجل تت

معظم قاعدة ( شهًرا 12بأجل استحقاق أقل من ) الودائع قصيرة األجل

هذه المخاطر من خالل تشجيع الودائع  تقليصالودائع، وال تزال هناك إمكانية ل

 .طويلة األجل مثل الودائع الزمنية واالدخارية

 الميزانية العموميةالعمليات خارج ( 3-4

ا  الميزانية العموميةج سجلت البنود خار متواضع ا في عام نمو 

 4.1للمصارف بنسبة  الميزانية العموميةنمت العمليات خارج  إذ .2015

ويعزى . في المئة في العام السابق 22في المئة بالمقارنة مع نمو بلغ أكثر من 

د خارج وبلغت قيمة البنو. ذلك في المقام األول إلى تباطؤ نمو المشتقات المالية

تريليون لاير، وهو حجم مساٍو إلجمالي قيمة  2.2 لميزانية العموميةا

 الميزانية العموميةاألصول خارج ويتكون الجزء األكبر من  .األصول

وشكلت . (تريليون لاير 1.50)من المشتقات المالية ( في المئة 67.5)

الضمانات، وعمليات السحب على المكشوف، واالعتمادات المستندية القابلة 

في المئة على  3.0في المئة و 10.0في المئة و 16.0بلغت نسبًا إللغاء ل

-3الشكل البياني ) الميزانية العموميةالتوالي من العمليات خارج 

 يةالميزانية العموموتجدر اإلشارة إلى أن القيمة النسبية للبنود خارج  (.18

ي المئة ف 15من ناحية األصول المرجحة بالمخاطر وفق معيار بازل تساوي 

ى وتبلغ قيمة التحويل إل. الميزانية العموميةفقط من إجمالي العمليات خارج 

 .في المئة فقط 1.4معادل ائتماني للمشتقات المالية 

 2015في  الميزانية العموميةمكونات العمليات خارج : 18-3الشكل البياني 

 
 االنكشاف الخارجي( 3-5

ى األسواق المالية زادت المصارف السعودية من انكشافها عل

ا.زال يال  هاألجنبية، إال أن ، ارتفع صافي األصول 2015وفي عام  محدود 

شكل إال أنه  ،مليار لاير 225.5في المئة ليصل إلى  41األجنبية بأكثر من 

هذا النهج ساعد قد و .أصول المصارفإجمالي من فقط في المئة  10نحو 

لي ا أمام التذبذبات في النظام الماالمتحفظ القطاع المصرفي على البقاء متينً 

 (.19-3الشكل البياني ). العالمي

 نمو صافي األصول األجنبية للمصارف نمط: 19-3الشكل البياني 

 

ويعزى هذا النمو في المقام األول إلى الزيادة في مستحقات المصارف 

في المئة،  121السعودية على المصارف في الخارج، حيث ارتفعت بنسبة 

وال تزال استثمارات . في المئة من األصول األجنبية 26حاليًا نحو وتشكل 
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المصارف في الخارج تهيمن على محافظ األصول األجنبية للمصارف، إذ 

 .7(20-3الشكل البياني ) 2015في المئة في عام  55شكلت 

 مكونات األصول األجنبية: 20-3الشكل البياني 

 

جنبية للمصارف قليلة من ناحية أخرى، ال تزال المطلوبات األ

بمقدار ضئيل  2015وقد انخفضت في عام  .بالمقارنة مع إجمالي المطلوبات

في المئة عن العام السابق  1مليار لاير، أي بانخفاض بلغ  91.2لتصل إلى 

-3الشكل البياني )في المئة من إجمالي المطلوبات  4.1وما يعادل أقل من 

 7التي تراجعت بنحو )ف األجنبية وكانت األرصدة المستحقة للمصار. (21

 .الرئيس في المطلوبات األجنبيةالمكّون ( 2014في المئة مقارنةً بعام 

 مكونات المطلوبات األجنبية :21-3الشكل البياني 

 

 
                                                                                                                     

 .تخضع استثمارات المصارف في الخارج لموافقة مؤسسة النقد، وتقيّم طلبات المصارف لالستثمار الخارجي على أساس كل حالة على حدة7 

 متانة القطاع المصرفي( 3-6

واصلت المصارف السعودية االعتماد على نموذج عمل موجٍه 

على سبيل المثال،  .رين المحليينبدرجة كبيرة نحو المدخرين والمستثم

شكلت الودائع المحلية من األفراد والشركات والجهات الحكومية المصدر 

كما أن معظم ائتمان المصارف موّجه نحو . الرئيس ألصول هذه المصارف

والجهات شبه الحكومية، أي أن انكشاف  المحلييناألفراد والشركات 

ات األجنبية من حيث المصارف السعودية على المصارف والمؤسس

وقد ساهم نظام سعر الصرف الثابت . ما نوًعااإلقراض أو االقتراض محدود 

 من مخاطر عمليات فالمعتمد منذ عقود في استقرار الريال السعودي، مما خف

 تمتع وقد أدت هذه العوامل إلى. الصرف األجنبي للمصارف إلى حد كبير

 .التطورات الخارجية السلبية القطاع المصرفي السعودي بحماية ذاتية ضد

 الربحية( 3-6-1

 تدنيعلى الرغم من  ربحية القطاع المصرفياستمر النمو في  

مليار  42.7حيث ارتفعت األرباح اإلجمالية للمصارف لتبلغ  .أسعار الفائدة

في المئة مقارنة بالعام  6.3، أي بنمو بلغ 2015 عام لاير بحلول نهاية

، 2014 عام رباح مقاربًا لنصف النمو الذي تحقق فيوكان نمو األ. السابق

وال يزال صافي دخل الفائدة . 2012و 2013ولكنه مشابه للنمو في عامي 

في المئة من إجمالي الدخل  67المحرك الرئيس للربح، حيث ساهم بنحو 

 (.22-3الشكل البياني )

 مكونات إجمالي الدخل: 22-3الشكل البياني 

 

 

القروض الممنوحة للقطاع الخاص المحرك الرئيس للدخل، تعد الفائدة على و

. 2015 عام في المئة من إجمالي دخل الفائدة في 76إذ شكلت أكثر من 

وشملت المصادر الرئيسة األخرى للدخل صافي العموالت الخاصة، ورسوم 

 .منتجات سوق رأس المال مثل خدمات الوساطة وإدارة األصول
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 وجودة األصول رأس المال التنظيمي( 3-6-2

يُلزم اإلطار التنظيمي االحترازي للمؤسسة المصارَف بالحفاظ على 

نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول المرجحة )مستويات رأس المال 

ة وقد كانت المؤسس. بما يزيد عن الحد األدنى لمتطلبات لجنة بازل( بالمخاطر

رأس المال التي  بخصوص كفاية 3في طليعة من اعتمد ونفذ معايير بازل 

وال تواجه . 2008تتضمن معايير مخاطر محسنة وموسعة في عام 

، فقد كانت من 3المصارف السعودية أية صعوبات في تطبيقها لمعايير بازل 

أوائل المصارف في المنطقة التي طبقت نسبة كفاية رأس المال المحسنة وفق 

، حيث أدرجت 2013عام  تطبيقًا كامالً منذ( المنهج المعياري) 3معيار بازل 

اعتباًرا في قوائمها المالية  3جميع المصارف نسبة كفاية رأس المال لبازل 

 .2013من مارس 

قد ف ة عالية.رسملنسب واصل القطاع المصرفي السعودي تمتعه بو

في  18.1لتصل إلى  2015ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للمصارف في 

على متانة المصارف السعودية حتى  ههذنسب الرسملة العالية دل تو .المئة

إضافة إلى ذلك، . (23-3الشكل البياني )في أوقات التحديات االقتصادية 

الذي ) 1واصلت المصارف الحفاظ على رأسمال عالي الجودة من الفئة 

 ، واالحتياطيات المفصح عنهاحقوق الملكية العاديةيتكون بشكٍل رئيس من 

في المئة من إجمالي رأس المال  89.5الفئة ، وتشكل هذه (المتاحة دون قيود

المكون األكبر في رأس المال من الفئة  حقوق الملكية العاديةوظلت . التنظيمي

إلى األصول مرجحة  1وبقيت نسبة رأس المال التنظيمي من الفئة .  1

 .في المئة 16.2المخاطر كما هي في العام الماضي، أي 

إلى  1ال التنظيمي ونسبة رأس المال الفئة نسبة رأس الم: 23-3الشكل البياني 

 األصول مرجحة المخاطر

 

 السيولة( 3-6-3

نتيجة جيدة ظلت السيولة في النظام المصرفي عند مستويات 

وبلغت نسبة األصول السائلة إلى إجمالي  .كافية احتياطيات سيولةلوجود 

في المئة كنسبة إلى  27.3في المئة، وبلغت  17.5األصول حوالي 

وواصلت . (24-3الشكل البياني ) 2015لمطلوبات قصيرة األجل في ا

لكل من  3المصارف السعودية تجاوز متطلبات الحد األدنى للسيولة لبازل 

نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، حيث حافظت عليهما عند 

 
                                                                                                                     

 .باإلفصاح عن نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر لديها على أساس ربع سنوي حسبما حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية 2015بدأت المصارف في عام 8 

الشكل ) 2015في المئة على التوالي بنهاية  123في المئة و 193متوسط 

 .8(25-3البياني 

 نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول: 24-3الشكل البياني 

 

 نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر: 25-3الشكل البياني 

 

 الرافعة المالية( 3-6-4

حافظ القطاع المصرفي السعودي على الرافعة المالية عند 

باإلفصاح عن نسبة الرافعة بدأت المصارف السعودية . ومستويات جيدة

وقد زاد متوسط نسبة . 2015المالية المحددة من لجنة بازل اعتباًرا من 

في  3)في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد األدنى  12الرافعة المالية عن 

إبقاء الرافعة المالية للمصارف عند  وي عد. الذي وضعته لجنة بازل( المئة

ت المهمة لضمان االستقرار في القطاع مستويات احترازية من اإلجراءا

 .(26-3الشكل البياني )المالي 
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 نسبة الرافعة المالية: 26-3الشكل البياني 

 

 مخاطر القطاع المصرفي آفاق( 3-7

أظهر القطاع المصرفي السعودي متانة عالية على مدى العقود 

داء أرتبط وي. الماضية، ومن المتوقع أن يواصل أداءه الجيد في المستقبل

 بتغيرات االقتصاد الكلي، وخاصة أسعار النفط كبيرٍ بشكل القطاع المصرفي 

ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر تركيز نماذج أعمال . واإلنفاق الحكومي

المصارف على الودائع الجارية بال فوائد باعتبارها المصدر الرئيس للتمويل 

عر رات تحوطية بسوكذلك على مزيج من اإلقراض بسعر فائدة معوم واستثما

في الوقت نفسه، يتوقع أن يبقى انكشاف المصارف على األسواق . فائدة ثابت

 .الخارجية محدوًدا

يظهر ذلك من خالل و .المصارفجودة االئتمان جيدة لدى  زالتال 

وي توقع  .انخفاض نسب القروض المتعثرة حتى في ظل انخفاض أسعار النفط

على جودة االئتمان نظًرا لنهج معتداًل  ارً تراجع أسعار النفط تأثيليكون  نأ

وارتفاع الجدارة  الرقابة الوثيقة واالحترازية الذي تتبعه مؤسسة النقد

في المئة  9وقد ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي بنحو  .االئتمانية للمقترضين

في المئة في الفترة  6وارتفع نمو القروض المتعثرة بحوالي . 2015في عام 

ال أن نسبة القروض المتعثرة لم ترتفع إال بشكل طفيف، حيث وصلت نفسها، إ

في المئة في العام السابق  1.1مقارنة بنسبة  2015في المئة في عام  1.2إلى 

 .(27-3الشكل البياني )

 النسب الربعية للقروض المتعثرة: 27-3الشكل البياني 

 

 مصرفيلقروض المتعثرة في القطاع الا أن إجماليعلى الرغم من 

القروض نسب  إال أن جدا ،ة ضتعد قريبة من مستويات تاريخية منخف

فقد سجلت القروض المتعثرة في قطاع . تختلف من قطاع إلى آخر المتعثرة

زيادة في ( في المئة من إجمالي االئتمان 21الذي يشكل نحو )البناء والتشييد 

، في لعام نفسه، ثم بدأت باالنخفاض في النصف الثاني من ا2015مطلع عام 

حين استمر انخفاض نسبة القروض المتعثرة في قطاعي التجارة والخدمات، 

في المئة من إجمالي االئتمان على  5في المئة و 8 اللذين يمثالن حوالي

أما بالنسبة للقروض االستهالكية وبطاقات االئتمان والتصنيع، فقد . التوالي

ية ل السنوات القليلة الماضبقيت نسبة القروض المتعثرة فيها مستقرة خال

وبشكل عام، تواصل مؤسسة النقد متابعة التغيرات . (28-3الشكل البياني )

في نسب القروض المتعثرة في جميع القطاعات االقتصادية لضمان أن تكون 

 .ممارسات اإلقراض رشيدة وآمنة

 نسب القروض المتعثرة في القطاعات الرئيسية: 28-3الشكل البياني 

 

االعتماد على سياسة المخصصات لمواجهة النقد مؤسسة  واصلت

التقلبات الدورية وذلك لضمان تمتع القطاع المصرفي بمتانة أكبر 

وفي ضوء ذلك، تطلب المؤسسة  .المتصاص الصدمات في أوقات الضغوط

من المصارف زيادة احتياطيات رأسمالها خالل أوقات االنتعاش بحيث يمكن 

لضغوطات االقتصادية للحد من تأثير األحداث استخدامها خالل أوقات ا

ولذلك، كانت نسبة التغطية إلجمالي نسبة القروض المتعثرة حوالي . السلبية

، أعدت المؤسسة ونشرت منهجيتها 2016وفي عام . 2015في عام  170٪

احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، حيث قررت  معدللحساب 

 .(3-3اإلطار ) 2016عادل الصفر في عام يي احتياط معدلحساب وتطبيق 

العوامل التي  للمصارف السعودية أحد أهم ةالمرتفع الرسملة عدت

كما استمرت جودة أصول  .ساهمت في متانة القطاع المصرفي السعودي

هذه المصارف في إظهار تحسن مستدام نتيجة لمجموعة من العوامل الداعمة 

لعوامل وجود بيئة اقتصادية وتجارية والمبادرات التنظيمية، ومن هذه ا

مشجعة، والرقابة التنظيمية للمؤسسة إلى جانب إشرافها المبني على أساس 

المخاطر، والتزام المصارف باعتماد ممارساتٍ م حسنة إلدارة المخاطر عقِب 

ة مثل المتطلبات التنظيمي)المتعلقة بكفاية رأس المال  3تطبيق متطلبات بازل 

وتخضع المصارف أيًضا لجميع المعايير والمبادئ األخرى (. ةللركيزة الثاني

 .ذات الصلة الصادرة عن لجنة بازل ومجلس االستقرار المالي
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 2016تقرير االستقرار المالي 

تُدار مخاطر أسعار الفائدة بصورة جيدة، كما أن المصارف في 

ام ولم يتأثر النظ. وضع جيد للتعامل مع أي ارتفاع محتمل في سعر الفائدة

نقطة  25رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من المالي بقرار المؤسسة 

، حيث هيأ القطاع 2015ديسمبر  16نقطة أساس في  50أساس إلى 

شكٍل ويعزى ذلك ب .المصرفي نفسه الستيعاب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة

رئيس إلى نماذج عمل المصارف التي تعتمد في تمويلها في المقام األول على 

ئد، مع التركيز في الوقت نفسه على االستثمارات ذات أسعار الودائع بدون فوا

ير من يخضع جزء كب. الفائدة العائمة التي تتكيف مع تغيرات أسعار الفائدة

أصول المصارف إلى سعر فائدة عائم، ويشمل ذلك غالبية القروض والمحافظ 

عالوةً على ذلك، يتم التحوط ضد األصول ذات سعر الفائدة . االستثمارية

في صفقات مبادالت أسعار فائدة تدفع فيها المصارف  الثابت من خالل الدخول

أي ارتفاع  نأ إلىوالسبب يرجع  سعر فائدة ثابت وتستلم دخل سعر فائدة عائم

بة يمكن أن يشكل تحٍد بالنس( في المئة 1أعلى من )كبير في سعر الفائدة 

وال يمكن تغيير  ساريةلبعض النشاطات، كنشاط المقاوالت ألن العقود 

س نفقد يواجه مجال اإللكترونيات ذلك نجد أيضاً أن  إلىإضافةً . هاتسعير

 .ضئيلة جًداالربح فيه الوضع نظًرا ألن هوامش 

للقطاع  جهدعالوة  على ذلك، تجري المؤسسة اختبارات ال

 بصورة دورية لتقييم مرونته في (تنازليةالمنهجية الستخدام )باالمصرفي 

الثة ثالحالي على  جهديعتمد اختبار ال .مواجهة صدمات اقتصادية افتراضية

وقد أظهرت . مختلفة تتراوح ما بين صدمات معتدلة إلى حادة افتراضات

 في بمتانةأن المصارف السعودية تتمتع  2015في عام  جهدنتائج اختبار ال

( طبما فيها انخفاض أسعار النف)قتصادية الكلية السلبية مواجهة الصدمات اال

كما تطلب المؤسسة . (4-3 اإلطار)بغض النظر عن مستوى حدة الصدمة 

كل بش التصاعدية(منهجية الستخدام اب) جهدمن المصارف إجراء اختبارات ال

ٍل راجع هذه النتائج بشكت  و. تائجلنل ومناقشتها إفادتهامن ثم نصف سنوي و

التي تجريها المؤسسة لضمان اتساقها جهد مع اختبارات ال تطابقومنتظم 

 .ومرونتها على المستويات االحترازية الكلية والجزئية

من شأن صندوق حماية الودائع في المملكة أن يعزز االستقرار  

وقد أنشأت مؤسسة النقد صندوق حماية الودائع لتحقيق المزيد من  .المالي

يز الثقة، والحد من انتقال المخاطر وتقليل مخاطر االستقرار المالي، وتعز

اطه الذي بدأ نش - يقوم صندوق حماية الودائع .السيولة في القطاع المصرفي

 مئتيبتغطية الودائع المؤهلة بحد أقصى  - 2016في األول من شهر يناير 

لاير من المبلغ الموَدع، وسيتم تمويله من خالل صندوق أنشأته ألف 

 .ربعي ويمول بشكل ا لهذا الغرضالمصارف خصيصً 

لمجموعة واسعة من اإلجراءات  هاتبنيتواصل المؤسسة 

ي فالنظامية االحترازية الكلية لضمان االستقرار المالي والحد من المخاطر 

استخدامها المستمر النقد من خالل  عملت مؤسسة وقد .القطاع المصرفي

طاع قتأكد من وجود ال على مر السنين للسياسات االحترازية الكلية على

 .على مواجهة الصدمات المالية واالقتصادية ونقاط الضعفقادر مصرفي 

المؤسسة أولوية عالية لضمان قدرة المصارف التامة على إدارة  تعطيو

توافق آجال االستحقاق بين عدم السيولة وتقليل المخاطر الناجمة من 

ا بالوفاء بااللتزامات الموجودات والمطلوبات، وأنها في وضع جيد يسمح له

المتعلقة بالتدفقات النقدية في الوقت المناسب لتعزيز االستقرار في القطاع 

القطاع المصرفي نجد أن محافظ األصول لدى ، ونتيجًة لذلك .المصرفي

بشكٍل كبير على أصول سائلة عالية الجودة مثل، السندات الحكومية، تحتوي 

تعد الرافعة المالية عامل و. المؤسسة وأذونات المؤسسة، واالحتياطيات لدى

استقرار إضافي ألنها بمثابة إجراء تكميلي معتمد لمتطلبات رأس المال 

من تراكم الديون تحد الرافعة المالية كما أن . المبنية على أساس المخاطر

 عمليات يساعد الجهات اإلشرافية على تجنبعلى القطاع المصرفي، مما 

 ررتلحق الضو االستقرار المالي نها أن تزعزعالتي من شأالديون  تخفيض

ة المؤسساعتمدت فقد ، ما سبقباإلضافة إلى . بالنظام المالي واالقتصاد

إطار عمل للتعامل مع المصارف المحلية ذات األهمية للنظام المالي مؤخراً 

.في المملكة
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 3-3اإلطار 

 المملكةفي  للدورة االقتصادية عاكساحتياطي رأس المال الممتطلبات 

 نبذة تاريخية

 المعاكس المال رأس احتياطيلرأس المال، حيث احتوت على معلومات تفصيلية حول  3معايير بازل  2010أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 

لبات إلى ضمان أن متط االقتصادية ورةللد المعاكس المال رأس احتياطيويهدف . وتبع ذلك صدور معلومات إضافية حول هذه االحتياطيات. االقتصادية للدورة

راز كلي أما هدفه الرئيس فهو تحقيق احت. الكلية التي تعمل المصارف في نطاقهاواالقتصادية رأس المال في القطاع المصرفي تأخذ بالحسبان البيئة المالية 

، وفي األوقات السلبية للدورة االقتصادية. راكم للمخاطر في النظامأوسع لحماية القطاع المصرفي من فترات نمو االئتمان المفرط الذي غالبًا ما يصاحبه ت

 .االئتمان في النظام المصرفي وزيادة خسائرأداء االقتصاد الحقيقي  ليصاالحتياطيات للمصارف إلى المساعدة في الحد من خطر تق هسيؤدي إتاحة هذ

 طريقة الحساب

المئة من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر، وتحسب باعتبارها  في 2.5وفي المئة  0بين نسبة  ديةاالقتصا للدورة المعاكس المال رأس احتياطيتراوح ي

 .المتوسط المرجح لالحتياطات السارية في الدول التي تكون المصارف فيها منكشفة

 الخط الزمني

 1دًءا من ب االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطيلحساب ( بما فيها المملكة)تقوم جميع المصارف في المملكة باستخدام معدل االحتياطي لكل دولة 

 .م2016يناير 

 اإلعالنات الدورية

وإذا كان هناك زيادة في معدل االحتياطي . للمملكة قبل عام واحد على األقل االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطيسيتم اإلعالن مسبقًا عن معدل 

جود في حال و لكنو. ذ بعد مضي عام من تاريخ إعالنها، إما إذا كان هناك تخفيض في المعدل فيسري فوًرا من تاريخ اإلعالن عنهفإنها ستدخل حيز التنفي

 .إجراء التغييرات في معدل االحتياطيبزيادة وتيرة تقوم المؤسسة فستوقعات بأي تغيرات مباشرةً، 

 المنهجية

ه الموضوع من لجنة بازل، وجعلتو، (ألجل الطويلوالى انقطة زمنية معينة  إلىنظر لبا)جمالي الناتج المحلي اتخذت المؤسسة مؤشر الفارق بين االئتمان وإ

وقد تقوم المؤسسة أيًضا في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية متعلقة بالنظام . االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطيالمؤشر الرئيس لحساب معدل 

 .األمردل المنهجية الحالية إذا لزم المالي كما قد تع

 للمصارف االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطيحساب 

ا ي ستند عليه في حساب  (1 افات للمصارف وذلك بناًء على موقع االنكش االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطييشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساًسا مهّمً

 صاديةاالقت للدورة المعاكس المال رأس احتياطي أن هذا الترتيب يصلح بشكل أساسي للدول األعضاء في لجنة بازل ومعدالت إال. في الدول المختلفة

على الموقع  (للمملكة العربية السعودية االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس احتياطيبما فيها معدل )وستتم إتاحة هذه المعدالت . المطبقة في تلك الدول

ويمكن لمؤسسة النقد أن . ويتعين على المصارف أخذها في االعتبار (http://www.bis.org/bcbs/ccyb/index.htm)إللكتروني للجنة بازل ا

 .تحدد معداًل يتسم بقدر أعلى من االحترازية لدول معينة، إذا دعت الحاجة لذلك

 .في المئة لتلك الدولة 2.5لدولة التي تعمل فيها المصارف، فيكون الحد األقصى لمعدل االحتياطي في حال لم تقم لجنة بازل بنشر معدل احتياطي ل (2

لرأسمالية ايجب أن تأخذ المصارف في الحسبان االنكشافات على األطراف المقابلة في القطاع الخاص، التي ترتبط بمخاطر ائتمانية ذات صلة بالتكاليف  (3

كاليف الرأسمالية في محفظة التداول المعادلة لألصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، والمعامل الحدي لرسوم في محفظة القروض المصرفية، والت

ومما يستثنى من الحساب االنكشافات بين المصارف واالنكشافات على القطاع العام في حين يتضمن الحساب انكشافات القطاع . المخاطر، والتوريق

 .المالي غير المصرفي

 .الذي يكمن فيه الخطرالجغرافي أي الموقع  ،"النهائيالخطر "وفقًا لمعيار  ةالجغرافيللمواقع أن تضع المصارف تصنيفًا ويجب  (4

حسب توأن ( أعاله 4حسبما هو موضح في رقم )ويجب أن تضع المصارف في عين االعتبار الموقع الجغرافي النكشافات االئتمان على القطاع الخاص  (5

 .بكونه متوسطًا لالحتياطيات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول التي تكون لها انكشافات فيها االقتصادية للدورة المعاكس المال رأس حتياطيالمتطلبها 

( أعاله 3كما هو موضح في رقم )وسيكون الترجيح المطبق على معدل االحتياطي الساري في كل دولة حاصل إجمالي تكاليف مخاطر االئتمان للمصرف 

ة على يباالنكشافات االئتمانية على القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسوًما على إجمالي تكاليف مخاطر االئتمان المتعلقة باالنكشافات االئتمان علقةالمت

 .القطاع الخاص في جميع الدول

 معدل االحتياطي للمملكة

صفر في المئة حيث تم ذلك بناًء على المنهجية الموضحة سلفًا، وقد تم نشره ليكون م، احتسبت مؤسسة النقد معدل االحتياطي للمملكة 2016بالنسبة لعام 

 .وسيتم إشعار المصارف قبل عام في حال وجود أي تغييرات مستقباًل . على موقع بازل في الصفحة المخصصة لذلك
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 4-3اإلطار 

 للقطاع المصرفي في المملكة الجهداختبارات 

إلطار يقدم هذا ا. لكلي للقطاع المصرفي على أساس سنوي نظًرا ألنها جزء من مجموعة أدوات المؤسسة لتقييم المخاطرا جهدتجري مؤسسة النقد اختبارات ال

 .ونتائجه الرئيسة فرضياتهلمخاطر االئتمان، و جهدنظرة على نموذج المؤسسة الخاص باختبار ال

 :أهداف االختبار .1

لتعرف كما يهدف أيًضا إلى ا. طاع المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات على صعيد االقتصاد الكليهو تقييم متانة الق جهدالهدف األساسي من اختبار ال

دف معالجة الرقابية المالئمة بهواتخاذ اإلجراءات على مواطن الضعف في النظام المصرفي ككل أو على المستوى الفردي للمصارف ليتسنى للمؤسسة تصميم 

 .مكامن الضعف تلك مسبقًا

 :والتغطيةالنطاق  .2

وقد تم إجراء االختبار باستخدام بيانات المصارف لمستوى . مخاطر االئتمان على النظام المصرفيل جهدحول إجراء اختبار  جهداختبار النطاق يتمحور 

ما تم استخدام إجمالي ك. 2015إلى عام  2000القروض المتعثرة، والمخصصات، ومكونات الدخل، واألصول المرجحة بالمخاطر للفترة المبتدئة من عام 

المصارف والمنشآت : قطاًعا فرعيًّا ضمن هذا االختبار 11، وتم استخدام مستوى القطاعات االقتصادية الفرعية المختلفةاالئتمان والقروض المتعثرة على 

، والغاز؛ والخدمات الصحية؛ والبناء والتشييد؛ التحويلية؛ والتعدين والتحجير؛ والكهرباء، والماء اتالمالية األخرى؛ والزراعة وصيد األسماك؛ والصناع

 .والتجارة؛ والنقل واالتصاالت؛ والخدمات؛ والقروض االستهالكية والبطاقات االئتمانية؛ والقروض األخرى

 :جهدمنهجية اختبار ال .3

 :جهداتبعت المنهجية التالية في إجراء اختبار ال

وتفترض . هاالخبراء لديورأي حيث تكون مستندة على نموذج المؤسسة لتوقعات االقتصاد الكلي  دجهالختبار ال افتراضاتتحديد ثالثة  يتم -1الخطوة  .أ

( 4أسعار الفائدة الضمنية، و( 3نمو اإلنفاق الحكومي، و( 2أسعار النفط، و( 1عدة متغيرات في االقتصاد الكلي هي لحدوث صدمات  فتراضاتاال

 .معدل نمو مؤشر السوق المالية السعودية( 5ودية، وأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف السع

 .للتقصي عن العالقة الضمنية بين متغيرات االقتصاد الكلي والقطاع المصرفي اقتصاديةبناء عدة نماذج  يتم -2الخطوة  .ب

القروض المتعثرة،  مثل)فية الرئيسة بالتغيرات التي تطرأ على المتغيرات المصر تنبؤات، يتم الحصول على المستخدم فتراضعلى اال بناءً  -3الخطوة  .ج

 (.والمخصصات، والربحية

 بعد حدوث الصدمة المفترضة. ، يتم وضع توقعات بالمستويات الجديدة لرأس المال التنظيمي3في الخطوة  التنبؤاتعلى  باالستناد -4الخطوة  .د

 :جمع البيانات .4

 :، تم جمع البيانات التالية2015لعام  جهداختبار ال إعدادبهدف 

القروض المتعثرة، وإجمالي االئتمان، ـ حول 2015إلى ديسمبر عام  2000سل زمنية لبيانات ربعية بدًءا من يناير عام هي سال :بيانات مصرفية .أ
، ودفعات حصص األرباح، وإجمالي رأس المال مصروفات الفائدةوالمخصصات، وصافي دخل الفائدة، وصافي مكونات الدخل األخرى، وصافي 

 .بالمخاطر واألصول المرجحة، 1رأس المال من الفئة التنظيمي و

، واإلنفاق الحكومي، حول سعار النفط 2015إلى ديسمبر عام  2000سل زمنية لبيانات ربعية بدًءا من يناير عام سالهي  :بيانات االقتصاد الكلي .ب
 .وإجمالي االئتمان وأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف السعودية، ومؤشر السوق المالية السعودية،

 :جهداختبار ال افتراضات .5

ويستخدم  .الخبراء رأي( ب)مخرجات نموذج المؤسسة لالقتصاد الكلي و ( أ)تكون مبينة على  جهدالمتبعة في إجراء اختبارات ال فتراضاتكما ذكر سابقًا، اال

الثالثة  اضاتفتروفيما يلي ملخص باال. الصدمة الحادة افتراضتدلة، والصدمة المع افتراضخط األساس، و افتراض: مختلفة افتراضاتثالثة  جهداختبار ال

 :2015المستخدمة في عام 
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 كما يفترض تباطؤ نمو اإلنفاق . 2016في عام  دوالر 47دوالر للبرميل إلى  35أن أسعار النفط ستنمو تدريجيًا من  يفترض :األساسخط  افتراض

ند ع( سواء أسعار الفائدة أو أسعار الفائدة بين المصارف) الفائدةاستقرار معدالت أيًضا  ويفترض. 2018 الحكومي إلى ما يقارب الصفر بحلول عام

ولم يسجل أي معدالت نمو حتى عام  2015أن مؤشر السوق المالية استقر عند مستواه في عام أيًضا أخيًرا، يفترض . 2015مستواها المتوسط في عام 

2018. 

 2018دوالر بنهاية عام  40ثم تصعد تدريجيًا إلى  2016دوالر للبرميل في عام  25يفترض انخفاض أسعار النفط إلى  :الصدمة المتوسطة افتراض .

كما . 2018في المئة في عام  3و 2017في المئة في عام  5و 2016في المئة في عام  10في الوقت ذاته، ينكمش اإلنفاق الحكومي بشكل حاد بحوالي 

أخيًرا، . 2018في المئة بحلول عام  100بأكثر من  2015وأسعار الفائدة بين المصارف بشكل ثابت لتتجاوز مستواها في عام  ترتفع أسعار الفائدة

في المئة عن مستواه المسجل في نهاية  10تعرض السوق المالية إلى صدمة عبر انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار أيًضا  فتراضيفترض هذا اال

 .2015عام 

 في . 2018واستقرارها عند هذا المستوى حتى عام  2016دوالر للبرميل في عام  25يفترض انخفاض أسعار النفط إلى  :الصدمة الحادة افتراض

كما . 2018في المئة في عام  5و 2017في المئة في عام  10و 2016في المئة في عام  20الوقت ذاته، ينكمش اإلنفاق الحكومي بشكل حاد بحوالي 

أخيًرا، . 2018في المئة بحلول عام  100 بأكثر من 2015ر الفائدة وأسعار الفائدة بين المصارف بشكل ثابت لتتجاوز مستواها في عام ترتفع أسعا

في المئة عن مستواه المسجل في نهاية  10أيًضا تعرض السوق المالية إلى صدمة عبر انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار  فتراضيفترض هذا اال

 .2015عام 

 جهدنتائج اختبارات ال .6

سبة القروض ن رتفعقد تخط األساس،  افتراضففي . تحمل الصدمات االقتصادية المختلفةعلى المصارف السعودية  قدرةإلى  جهدخلصت نتائج اختبار ال

التغطية المتوقعة بشكل حاد في الربع  نسبة خفضقد تنوفي المقابل، . في المئة 2ستقر بعد ذلك عند حوالي تالمتعثرة بشكل طفيف خالل الربع األول ثم 

من المتوقع بقاؤها  نخفض نسبة كفاية رأس المال المتوقعة إال أنهقد تو. 2018في المئة بنهاية عام  124 حوالي رتفع تدريجيًا فيما بعد إلىقد تاألول، إال أنها 

 .2018في المئة بنهاية عام  16مرتفعة عند حوالي 

ثم تستقر  2017ترتفع إلى أعلى مستوياتها في الربع الثاني من عام قد أظهرت النتائج أن نسبة القروض المتعثرة المتوقعة  ،ةالصدمة المتوسط افتراضوفي 

نخفض نسبة كفاية تقد و. 2018في المئة بنهاية عام  114نخفض لتصل إلى تأما نسبة التغطية المتوقعة فقد . 2018في المئة بنهاية عام  2.3عند حوالي 

 .2018في المئة بنهاية عام  16مرتفعة عند حوالي من المتوقع بقاؤها  لمال المتوقعة إال أنهرأس ا

أما . 2018في المئة بنهاية عام  3من قترب ترتفع على نحو ثابت لتقد أظهرت النتائج أن نسبة القروض المتعثرة المتوقعة  ،الصدمة الحادة افتراضوفي 

صل تو( بشكل طفيف تحسنقد ت أو)نسبة كفاية رأس المال مستقرة تبقى بينما ، 2018في المئة بنهاية عام  100تصل إلى نخفض لتنسبة التغطية المتوقعة فقد 

 .2018في المئة بنهاية عام  19إلى مستويات قريبة من 
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االئتمان غير المصرفي: أحدث االتجاهات والمبادرات (4

 نظرة عامة( 4-1

فية القروض على غرار تمنح مؤسسات االئتمان غير المصر

ويشمل قطاع االئتمان غير  .نمو االقتصاد السعودي لدعمالمصارف التجارية 

ويكمن . المصرفي مؤسسات اإلقراض المتخصصة وشركات التمويل

اإلقراض االختالف األساسي عن المصارف التجارية في أن مؤسسات 

ص، بل شركات القطاع الخا وأال تقبل الودائع من العمالء المتخصصة 

تحصل على تمويلها من الحكومة، بينما تحصل شركات التمويل على تمويلها 

 .من المستثمرين من القطاع الخاص

مدى عقود،  علىاالقتصاد دعمت مؤسسات اإلقراض المتخصصة 

 ،9أكبروأصبحت الحكومة في السنوات األخيرة تعول على دورها بشكل 

تلف القطاعات واألفراد اإلقراض المتخصصة القروض لمخ مؤسساتوتمنح 

والمؤسسات، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع العقارية 

والصناعية والزراعية، ولذلك فإنها ت عد جهات مهمة لتوفير رأس المال 

 .لمختلف القطاعات االقتصادية

تؤدي شركات التمويل أيًضا دوًرا هاًما في دعم األنشطة التي 

قد و .عالية مثل العقار واإليجار التمويليتتطلب كثافة رأس مالية 

تحت إشراف  2015ارتفع عدد شركات التمويل بشكل كبير في عام 

المؤسسة، وتقدم هذه الشركات قروًضا لألفراد والمؤسسات المنخرطة 

 .في االستثمار العقاري وعمليات اإليجار التمويلي

 أداء مؤسسات اإلقراض المتخصصة( 4-2

 اإلقراض المتخصصة أصول مؤسسات( 4-2-1

ا على مدى  شهدت أصول مؤسسات اإلقراض المتخصصة ارتفاع 

سنوات، مما دعم نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يتماشى مع هدف 

، سجلت األصول نمًوا بلغ 2015ففي عام . التنويع الذي تنشده الحكومة

 امليار لاير، وتتضمن فئات األصول قروضً  635في المئة لتصل إلى  3.2

 600)في المئة  94.4هذه الفئات أصول وأصواًل نقدية واستثمارات، وشكلت 

 2015مليار لاير في نهاية  635من إجمالي األصول التي بلغت ( مليار لاير

 .(1-4الشكل البياني )

يهيمن االئتمان الممنوح على إجمالي أصول مؤسسات اإلقراض 

ؤسسات اإلقراض بلغ إجمالي القروض المقدمة من م وقد المتخصصة.

، في 2015في المئة من إجمالي األصول في عام  55.3المتخصصة نحو 

ي رأس باق( االستثمارات واألصول النقدية) األخريينحين شكلت الفئتين 

في المئة من إجمالي األصول في نهاية  39المال المتاح، حيث بلغ نصيبهما 

ت اإلقراض ، مما يشير إلى توفر سيولة كافية لدى مؤسسا2015عام 

ند التي يمكن إتاحتها للقروض ع( بالتحديد في األصول النقدية)المتخصصة 

 .الضرورة

 

 
                                                                                                                     

حلية عن طريق منح قروض بال فوائد مؤسسات اإلقراض المتخصصة هي مؤسسات مملوكة للدولة أ سست رسميًا قبل عقود مضت بهدف تسهيل تنمية بعض القطاعات الم 9 

 .2015ي لعام للمشاريع التي تندرج تحت اختصاص كل منها، ولمزيد من التفاصيل حول مؤسسات اإلقراض المتخصصة يرجى االطالع على تقرير االستقرار المال

 أصول مؤسسات اإلقراض المتخصصة حسب النوع: 1-4الشكل البياني 

 

 القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض المتخصصة( 4-2-2

ا  2015ة في عام حقق ائتمان مؤسسات اإلقراض المتخصص نمو 

 حيث بلغأعلى من معدل النمو السنوي المركب للسنوات الخمس الماضية، 

 10.1مقابل متوسط مركب بلغ  2015في المئة في عام  13.1معدل النمو 

أي ما يعادل )مليار لاير  351.5وبلغ إجمالي القروض المستحقة  في المئة،

، وتعادل (وغير المصرفيفي المئة من إجمالي االئتمان المصرفي  20.2

في المئة من إجمالي القروض المصرفية  26.6هذه القروض المستحقة نسبة 

 .(2-4الشكل البياني )المقدمة للقطاع الخاص 

 نمط قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة: 2-4الشكل البياني 
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حجم إجمالي قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة بشكل  يتضح

لي الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلي غير أفضل عند مقارنته بإجما

في  المقدمةالمتخصصة بلغ إجمالي قروض مؤسسات اإلقراض  فقد .النفطي

في المئة  24.8وفي المئة من إجمالي الناتج المحلي  13.9نحو  2015عام 

من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، متجاوزة بذلك متوسط السنوات 

 في 19وفي المئة من إجمالي الناتج المحلي  10.9الخمس الماضية البالغ 

 .(3-4الشكل البياني )المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

نسبة قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة المستحقة إلى : 3-4الشكل البياني 

 إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي

 

ا مخاطر قطاع مؤسسات اإلقتُعد  راض المتخصصة محدودة  نظر 

اإلقراض المتخصصة هي مؤسسات حكومية مؤسسات  /أوالً : لألسباب اآلتية

نتقل ال ت /ثانيًا. أو بدون إشعارال تقبل الودائع التي يمكن سحبها بإشعار 

المخاطر في مؤسسات اإلقراض المتخصصة إلى النظام المالي نظًرا ألنها 

يحتوي بند االلتزامات واألسهم في الميزانية  /ثًاثال. ممولة بالكامل من الحكومة

العمومية لهذه المؤسسات بالكامل على أسهم حكومية دون التزامات تجاه 

حد من تأثير أي انخفاض في تأن  ومن شأن تلك األسباب.  القطاع المصرفي

أخيًرا، ينظر السعوديون . جودة ائتمان مؤسسات اإلقراض المتخصصة

اص إلى أنشطة إقراض مؤسسات اإلقراض ومؤسسات القطاع الخ

المتخصصة على أنها دعامة لبعض القطاعات كالقطاعات الصناعية 

 .والزراعية والعقارية، كما أنها تقدم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ومن ناحية أخرى، ت عد معدالت التعثر في سداد القروض في مؤسسات 

تعتمد معظم مؤسسات اإلقراض  للغاية، حيثاإلقراض المتخصصة منخفضة 

المتخصصة على التمويل الذاتي، ولهذا تعي الغالبية العظمى من المقترضين 

 .ضرورة تسديد قروضهم من أجل حصول غيرهم على التمويل

معظم القروض يتضح تركز عند تحليل حصص القروض المقدمة، 

من  حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة .على العقار والمشاريع الكبيرة

ما يعادل  ، أي2015مليار لاير في عام  27.5صندوق التنمية العقارية 

 
                                                                                                                     

شركة للتمويل غير  24شركات للتمويل العقاري و 6ويتكون من . ل غير العقاريينقسم قطاع شركات التمويل إلى قسمين وذلك حسب نوع النشاط، وهما التمويل العقاري والتموي 10

 .العقاري

أما إجمالي القروض المقدمة من البنك . في المئة من إجمالي القروض 39.4

، أي ما 2015مليار لاير في عام  13.3السعودي للتسليف واالدخار فقد بلغ 

روض المقدمة في المئة من إجمالي القروض، وبلغ إجمالي الق 19.1يعادل 

، أي ما 2015مليار لاير في عام  18.6من صندوق االستثمارات العامة 

كما بلغ إجمالي القروض المقدمة . في المئة من إجمالي القروض 26.8يعادل 

، أي ما يعادل 2015مليار لاير في عام  9.4من صندوق التنمية الصناعية 

مالي القروض المقدمة وأخيًرا، بلغ إج. في المئة من إجمالي القروض 13.5

، أي ما يعادل 2015مليون لاير في عام  842من صندوق التنمية الزراعية 

 .(4-4الشكل البياني )في المئة من إجمالي القروض  1.2

حصص القروض المقدمة حسب نوع مؤسسات اإلقراض : 4-4الشكل البياني 

 المتخصصة

 

 قطاع التمويل غير المصرفي( 4-3

 التمويل أصول شركات( 4-3-1

يمكن وصف قطاع شركات التمويل بأنه قطاٌع صغير إال أنه يتمتع 

في المئة  1.2نحو  2015إذ بلغ إجمالي أصول القطاع في نهاية  بنمو سريع،

شركة تمويل  12من إجمالي أصول النظام المالي السعودي، وتم ترخيص 

 10.شركة 30، مرتفًعا بذلك عدد الشركات إلى 2015جديدة في عام 

في المئة  25بنسبة  قطاع شركات التمويلرتفع إجمالي أصول ا

وشكلت األصول ، (5-4 الشكل البياني) 2015في عام ( مليار لاير 37.5)

في المئة على التوالي من إجمالي  74في المئة و 26العقارية وغير العقارية 

في المئة من  1.4شكلت هذه األصول ما يعادل كما  .أصول شركات التمويل

في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي  2.5والي الناتج المحلي إجم

في المئة من إجمالي األصول المصرفية  1.6شكلت حوالي و، 2015في عام 

 .2015في 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015

لاير%
ر 

ليا
م

إجمالي القروض 

نسبة القروض المستحقة إلى إجمالي الناتج المحلي 

نسبة القروض  المستحقة إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

%

التنمية الزراعية التسليف واالدخار االستثمارات العامة

التنمية الصناعية التنمية العقارية



 االئتمان غير المصرفي: أحدث االتجاهات والمبادرات

  
 30 

 2016تقرير االستقرار المالي 

 إجمالي األصول: 5-4الشكل البياني 

 

 القروض المقدمة من شركات التمويل( 4-3-2

 2015لعام ل كان إجمالي القروض المقدمة من شركات التموي

حيث شكل إجمالي  .ضئيال  مقارنة مع تلك المقدمة من القطاع المصرفي

في المئة من إجمالي قروض القطاع المصرفي، إال أن  1.9القروض نحو 

مليار لاير في  28في المئة لتصل إلى  25نسبة النمو كانت كبيرة إذ بلغت 

ية وغير وارتفعت القروض العقار. (6-4الشكل البياني ) 2015عام 

 32.7في المئة على التوالي، حيث شكلت  32في المئة و 10العقارية بنسبة 

 .في المئة على التوالي من إجمالي قروض شركات التمويل 67.3وفي المئة 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي  1إجمالي القروض  شكلكما 

وتصنف قروض  .من إجمالي الناتج المحلي غير النفطيفي المئة  1.9و

شركات التمويل إلى قروض عقارية وقروض غير عقارية بمتوسط فترة 

سنوات للتمويل غير العقاري،  4-3وسنة للتمويل العقاري  15استحقاق تبلغ 

 .وبلغ حجم القروض المخصصة للعقار ثلث إجمالي القروض المقدمة

 2015القروض حسب نوع النشاط في عام : 6-4الشكل البياني 

 

 متانة شركات التمويل( 4-3-3

 الربحية( 4-3-3-1

ا  في ظل ارتفاع إجمالي األصول والقروض يُعد انخفاض األرباح أمر 

 .غير متوقع، ولكن بالنظر إلى األسباب يتضح أن هذا االنخفاض له ما يبرره

، حيث انخفضت 2015سجلت شركات التمويل انخفاًضا في أرباحها في 

مليار لاير، وانخفض العائد على  1.2تصل إلى في المئة ل 22األرباح بنسبة 

في المئة  3في المئة و 8حقوق المساهمين والعائد على األصول، حيث سجال 

في المقام األول وي عزى انخفاض األرباح  (.7-4الشكل البياني )على التوالي 

إلى ارتفاع المصروفات اإلدارية الناجمة عن التغير في هياكل الشركات 

 لتراخيص عمل تلك الشركات.الجديدة متطلبات القة مع لتكون متواف

 الربحية: 7-4الشكل البياني 

 
 الرافعة المالية( 4-3-3-2

ا للغاية في عام  كان وضع الرافعة المالية لشركات التمويل جيد 

وتنص لوائح المؤسسة المتعلقة بالرافعة المالية على أال يتجاوز . 2015

مويل العقاري خمسة أضعاف رأس مال االئتمان الذي تمنحه شركة الت

واحتياطيات الشركة، ويمكن أن يزيد هذا الحد إلى سبعة أضعاف كحد أقصى 

أما فيما يتعلق بشركات التمويل غير العقاري، فيجب . بعد موافقة المؤسسة

أال تتجاوز الرافعة المالية ثالثة أضعاف رأس المال واالحتياطيات، مع حد 

بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من أعلى يبلغ خمسة أضعاف 

 .المؤسسة

لم تسجل نسب الرافعة المالية أي تغير كبير خالل السنتين 

حيث حققت الرافعة المالية لشركات التمويل العقاري مستوى بلغ الماضيتين، 

في  2.2البالغ  2014في المئة، أي بزيادة طفيفة عن مستوى عام  2.35

مالية لشركات التمويل غير العقاري فقد بقي أما مستوى الرافعة ال. المئة

في المئة، وت عد هذه النسب أقل بكثير من الحد األعلى الذي  1.7مستقًرا عند 

وضعته المؤسسة لتلك الشركات، وهذا يخفف عبء شركات التمويل من حيث 

أنها ستكون قادرة على التعامل مع معدالت عالية من القروض المتعثرة في 

 .حال حدوثها

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015

لاير
ر 

ليا
م

إجمالي االصول عقاري غير عقاري

0

5

10

15

20

25

30

35

Q1 Q2 Q3 Q4

لاير
ر 

ليا
م

عقاري غير عقاري إجمالي االئتمان

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015

%

العائد على األصول العائد على حقوق الملكية



 االتجاهات والمبادرات االئتمان غير المصرفي: أحدث

  
 31 

 2016تقرير االستقرار المالي 

 توقعات مخاطر شركات التمويل( 4-3-4

في المئة مما يعرض  21.5ارتفعت القروض المقدمة بنسبة 

وارتفعت نسبة القروض . شركات التمويل إلى مخاطر على نطاق أوسع

. 2015في المئة في  3.79إلى  2014في المئة في عام  3.53المتعثرة من 

 تزالالتعثرة إال أنها نسبة القروض المالزيادة الطفيفة في من وعلى الرغم 

وقد يشكل المستوى المرتفع من . بالمقارنة مع دول أخرىمنخفضة نسبيًا 

القروض المقدمة إلى القطاع العقاري مخاطر أخرى، حيث سجلت نسبة 

في المئة من إجمالي القروض في  32.5القروض المقدمة للمشاريع العقارية 

شركات التمويل على  ، وقد يزيد التركز العالي من انكشاف2015عام 

 .المخاطر

 المتبعة نظرة عامة على السياسات( 4-3-5

ا شامال  للسياسات التي يجب على شركات  وضعت المؤسسة إطار 

 :وفيما يلي أبرز جوانبها التمويل العمل بموجبها،

  على شركة التمويل أن تضع استراتيجية عمل وسياسة إدارة مخاطر

 يجب أن تعالج .دارة ويحدثها سنويًايعتمدها مجلس اإلومكتوبة  واضحة

مع األخذ باالعتبار جميع  11السياسة جميع أنواع المخاطر ذات الصلة

 .أنشطة العمل بما فيها العمليات والمهام المسندة إلى أطراف خارجية

  ال يجوز أن تحتفظ شركة التمويل بأوراق مالية مثل األسهم والسندات

 :الحاالت التاليةوالصكوك والمشتقات المالية إال في 

 .لغرض عملية تمويل مقترض (1

 .ألغراض التحوط (2

 

 
                                                                                                                     

خاطر التشغيلية والمخاطر مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التكلفة ومخاطر عدم التوازن بين األصول وااللتزامات ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر السيولة والم11 

 .ة ومخاطر السمعة والمخاطر التقنيةالق طرية والمخاطر القانوني

المستمر للسياسات، أجرت المؤسسة تعديال   تطويرها انطالق ا من

فضت التمويل، حيثللحد األقصى لنسبة التمويل العقاري لشركات  الدفعة  خ 

وسيساهم  في المئة، 15في المئة إلى  30األولى المقدمة من المقترض من 

حفيز نمو في ت لدى شركات التمويلحد األقصى لنسبة التمويل العقاري رفع ال

قطاع التمويل العقاري وزيادة المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات أكثر 

 .وبأسعار تنافسية وجودة عالية لتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل

باإلضافة إلى ذلك، من الواضح أن شركات التمويل العقاري في 

لتحمل مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المرتبطة وضع أفضل 

ومع ذلك من المرجح أن تزداد المخاطر المرتبطة بنمو  .بطبيعة هذا القطاع

االئتمان، كما أن انتقال هذه المخاطر إلى النظام المالي ي عد أمًرا وارًدا، إال 

 نظام الماليأن قطاع شركات التمويل ال يضطلع حاليًا بدور جوهري في ال

ولن تسبب زيادة المخاطر في مخاطر على النظام المالي نظًرا ألنه ال . الكلي

.يسمح لشركات التمويل بقبول الودائع
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 االئتمان غير المصرفي –مجموعة اإلجراءات والسياسات االحترازية الكلية للمؤسسة :1-4الجدول 

 المتطلب التنظيمي األداة

 نسبة الرافعة المالية

يجب أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية لشركات التمويل العقاري خمسة أضعاف رأس مال واحتياطيات الشركة  -

 (.ويمكن رفع النسبة بعد موافقة المؤسسة)

 

تتجاوز نسبة الرافعة المالية لشركات التمويل غير العقاري ثالثة أضعاف رأس مال واحتياطيات  أاليجب  -

 (.ويمكن رفع النسبة بعد موافقة المؤسسة)كة الشر

 12بيع الذمم المدينة

 :يجوز للشركة بيع الذمة المدينة وفقًا للشروط التالية

 

 :شركات التمويل العقاري

 .مرور سنة واحدة من منح القرض أو ستة أشهر من القسط األول، أيهما يأتي الحقًا

 

 :شركات التمويل غير العقاري

 .من منح القرض أو ثالثة أشهر من القسط األول، أيهما يأتي الحقًا مرور ثالثة أشهر

 .في المئة من رأس المال المدفوع 50في المئة من األرباح حتى تحقيق احتياطي يبلغ  10 االحتياطيات النظامية

 .في المئة من قيمة العقار السكني 85≥ قروض الرهن العقاري  الحد األقصى لنسبة التمويل العقاري

 .(ويمكن رفع النسبة بعد موافقة المؤسسة)االحتياطيات + في المئة من رأس المال  10≥ االنكشاف الفردي  حد االنكشاف الفردي

 

 
                                                                                                                     

 .نقل ملكية أصول التمويل أو الحقوق التعاقدية الناشئة عنها إلى طرف ثاٍن كضمان 12
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 1-4اإلطار 

 جانب االستقرار المالي: المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

كما تهدف المؤسسة إلى تأمين مصدر دخل للمدنيين والعسكريين . هدف إدارة صندوق تقاعد موظفي القطاع الحكوميب 1958نشئت المؤسسة العامة للتقاعد في عام أ  

رة مستوى مخاطر تحدده إداالمتقاعدين من القطاع الحكومي الذين انتهت خدمتهم وذلك من خالل استراتيجيات استثمار آمنة وسليمة من شأنها تحقيق أعلى عائد ممكن وب

 1969في عام  عيةوبالمثل، تقدم المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ذات الخدمة لموظفي القطاع الخاص، وقد أ نشئت المؤسسة العامة للتأمينات االجتما. ستثمارشؤون اال

 .فرًعا في جميع أنحاء المملكة 21ولديها حاليًا 

وبناًء على التقرير اإلحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد . كة منها مدرجة في سوق األسهم السعوديةشر 45شركة محلية،  63تستثمر المؤسسة العامة للتقاعد حاليًا في 

وكانت التغيرات في الملكية طفيفة بالمقارنة . (1الشكل البياني )، فإنها تستثمر بشكل رئيس في القطاع المالي والقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات 2014الصادر في 

في المئة من إجمالي رأس مال القطاع المدفوع، واستمر نمو االستثمار في قطاعي  6.10، حيث ارتفع مستوى ملكيتها في القطاع المالي ليصل إلى 2013 مع عام

مليار لاير في نهاية عام  26.8إلى ووصلت االستثمارات العقارية . البتروكيماويات واإلسمنت والقطاع المالي، بينما انخفض بمعدل نقطة مئوية في قطاع التطوير العقاري

ية، كما أن لمشاريع العقاروتستثمر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في خمس فئات رئيسية، وهي االستثمارات المالية واألوراق المالية واالئتمان واألسهم وا. 2014

ويبلغ عدد الشركات المحلية . في المئة من محفظتها االستثمارية في هذين القطاعين 70حيث أن  استثماراتها محلية بالدرجة األولى وتتركز في القطاعين المالي والصناعي

كما تستثمر المؤسسة أيًضا في عدد من المشاريع العقارية في جميع أنحاء . (2الشكل البياني )مليار لاير  54شركة وبمحفظة استثمارية تبلغ  68التي تستثمر فيها المؤسسة 

 .لتلك المشاريعلاير صصت ما يربو عن أربعة مليارات المملكة حيث خ
 

 

 

 

ودي، ي جتزأ من النظام المالي السع بناًء على ما تقدم بشأن استراتيجيات ومهام المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، فمن الواضح أنهما جزء ال

تان في ويدلل رأس المال الضخم الذي ضخته المؤسس. ولة إذا تغيرت سياساتهما االستثمارية بسبب اإلجراءات االحترازيةوقد تتعرض الشركات المحلية إلى نقص في السي

حفظًا ت ونتيجة للتراجع االقتصادي الحالي، فمن المرجح أن المؤسستين اتبعتا سياسات استثمارية أكثر. االقتصاد على دورهما الكبير في تحقيق االستقرار المالي في السوق

يعد هذه النهج إيجابيًا من منظور االستقرار المالي نظًرا لطبيعة . وذلك من خالل تقليص االستثمار في القطاع الخاص والتوسع في شراء السندات الحكومية 2015في عام  و 

المحفظة سيقلل حجم المخاطر، إال أنه في ظل أسعار فائدة قريبة من وعلى الرغم من أن زيادة االستثمار في األوراق المالية في . السندات الحكومية التي تحمل مخاطر أقل

 ومع انخفاض العائدات ستواجه. الصفر للسندات قصيرة األجل فمن المتوقع أن تتعرض العائدات إلى انخفاض حاد من شأنه أن يشكل مخاطر أخرى على النظام المالي

ائج باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي تبني نهج استثماري احترازي إلى نت. الجتماعية تحديات في الوفاء بالتزاماتهما الماليةالمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات ا

 .عكسية على هدف تحفيز الدورة االقتصادية
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قطاع التأمين: األداء والتغطية والمتانة (5

 نظرة عامة( 5-1

ام شهد هيكل قطاع التأمين وإطاره التنظيمي تطورا  في ع 

 15شركة، وخبيرين اكتواريين، و 35بقي القطاع مؤلفًا من  فقد  .م2015

عدد وسطاء  ازداد في حين استشاريي تأمين 8خبير معاينة ومقّدر خسائر، و

، وأخصائيي تسوية 91إلى  82، ووكالء التأمين من 88إلى  80التأمين من 

تزال مؤسسة وال . 13إلى  10من ( إدارة طرف ثالث)المطالبات التأمينية 

الجهة المنظمة للقطاع، باستثناء التأمين الصحي الذي تشترك في هي النقد 

وحيث أن جميع شركات التأمين . تنظيمه مع مجلس الضمان الصحي التعاوني

مساِهمة عامة ومدرجة في سوق األسهم، فيقع على عاتق هيئة هي شركات 

 .السوق الماليةشركات بنظام تلك الالسوق المالية ضمان التزام جميع 

ال تزال مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

تقاس  الذي)فقد بلغ متوسط عمق التأمين  قليلة مقارنة  بالقطاع المصرفي،

بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، 

في المئة  1.8( لناتج غير النفطيأي أنه يشير إلى مساهمة سوق التأمين في ا

في  1.9من  اً طفيفاً ارتفاع، وسجلت النسبة 2015-2011خالل األعوام 

كما . (1-5الشكل البياني ) 2015في المئة في  2.1إلى  2014المئة في 

ظل القطاع يشكل جزًءا صغيًرا من القطاع المالي، ففي حين وصلت نسبة 

حلي اإلجمالي غير النفطي إلى أكثر إجمالي أصول المصارف إلى الناتج الم

بلغت نسبة إجمالي أصول قطاع التأمين و، 2015في المئة في عام  127من 

 .لفترة نفسهافقط لفي المئة  3إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي نحو 

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من )سوق التأمين  عمق: 1-5الشكل البياني 

 (ي اإلجمالي غير النفطيالناتج المحل

 

تُقدم منتجات وخدمات التأمين من خالل ثالث فئات تأمين رئيسة 

لتأمين اتندرج الفئة األولى تحت تصنيف . وتشمل كل فئة العديد من األنشطة

التأمين ضد الحوادث والمسؤولية والتأمين على  مثلأنشطة ويشمل  العام

يق والتأمين البحري والتأمين ضد الحر/المركبات والتأمين على الممتلكات

 أما الفئة الثانية فتندرج تحت. على الطيران وعلى الطاقة والتأمين الهندسي

تأمين " فتحت تصني الثالثة الفئةبينما تندرج ، "التأمين الصحي"تصنيف 

على )إجمالي أنشطة التأمين  فئة من وبلغت حصة كل". الحماية واالدخار

في المئة،  52.0في المئة، و 45.2( المكتتبةأساس إجمالي أقساط التأمين 

 .(2-5الشكل البياني ) 2015في المئة على التوالي في عام  2.8و

 2015حصص السوق حسب نوع النشاط في عام : 2-5الشكل البياني 

 (من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة)%  

 

 فقد .2015واصلت سوق التأمين السعودية نموها في عام  

 25ة رأس المال لكامل قطاع التأمين بشكل كبير، أي بحوالي ارتفعت حص

مليار لاير، مقارنة بزيادة نسبتها  12.6لتتجاوز  2015في المئة في عام 

وتعزى الزيادة الكبيرة في رأس المال بشكل . 2014في المئة في عام  5.6

 .رئيس إلى زيادة إصدار شركات التأمين لألسهم كوسيلة لرفع رأس المال

 36.5في المئة ليبلغ  19.7ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو  كما

 .(3-5الشكل البياني ) 2015مليار لاير في عام 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة: 3-5الشكل البياني 

 

استمر التأمين الصحي والتأمين على المركبات في الهيمنة على  

 .من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المئة 81.6أنشطة التأمين، إذ شكال 

في المئة على  28في المئة و 20.3وشهد هذان النشاطان نمًوا سريًعا بلغ 

 هيأهم أسباب هذا التركز  منو. (4-5الشكل البياني ) 2015التوالي في 

 الصحي لموظفيها، واشتراط وجودلزام الشركات بتقديم خدمة التأمين إسياسة 

ولم تظهر . حد على األقل لجميع قائدي المركباتتأمين من طرف ثالث وا

أنشطة التأمين األخرى نمط نمو مماثل في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 

وخاصة تأمين الحماية )، مما يدل على حاجة هذه األنشطة 2015عام 

إلى مزيد من التطوير للمساعدة في الحد من مخاطر التركزات ( واالدخار

 .ألعمال في قطاع التأمينوالسماح بتنويع ا

0,6 0,7 
0,8 

0,9 
1,0 

0,8 0,8 0,9 
1,0 

1,1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,06

1,5 1,6
1,7

1,9

2,1

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

2011 2012 2013 2014 2015

%

إجمالي التأمين العام اجمالي التأمين الطبي

اجمالي التأمين  الحماية واالدخار االجمالي

45,2

52,0

2,8

إجمالي التأمين العام اجمالي التأمين الطبي اجمالي التأمين  الحماية واالدخار

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015

لاير
ر 

ليا
م

إجمالي التأمين العام اجمالي التأمين الطبي

اجمالي التأمين  الحماية واالدخار االجمالي



 قطاع التأمين: األداء والتغطية والمتانة

  
 35 

 2016تقرير االستقرار المالي 

 نمط نمو حصص أنشطة التأمين المختلفة في السوق: 4-5الشكل البياني 

 

على الرغم من هيمنة الشركات الثالث الكبرى، إال أن عدة شركات 

حيث انخفضت حصة الشركات  ،أخرى بدأت في زيادة حصصها في السوق

في المئة  54السوق من الثالث الكبرى في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 

باإلضافة إلى ذلك، . (5-5الشكل البياني )في المئة  51.8إلى  2014في 

فقد بدأت عدة شركات في زيادة حصصها في السوق في بعض األنشطة 

 .التأمينية

حصص السوق للشركات الثالث الكبرى كنسبة مئوية من : 5-5الشكل البياني 

 2015إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 

 

تدل نسبة االحتفاظ الحالية لقطاع التأمين السعودي على انخفاض 

دل على التي ت)فقد ارتفعت نسبة االحتفاظ . االعتماد على سوق إعادة التأمين

من  (نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي تحتفظ بها شركات التأمين

-5البياني الشكل ) 2015في المئة في  83إلى  2014في المئة في  79.8

بين سوقي التأمين المحلية  انخفاض التداخل، ويعد هذا مؤشًرا على (6

والعالمية بسبب انخفاض نسبة عقود إعادة التأمين الموقعة مع شركات إعادة 

ويشير االعتماد المنخفض على سوق إعادة التأمين إلى أن . التأمين الدولية

 .شركات التأمين تتحمل بنفسها معظم مخاطر السوق

 

 

 

 نسبة االحتفاظ إلجمالي أنشطة التأمين: 6-5الشكل البياني 

 

ففي  .أظهرت نسب االحتفاظ ألنشطة التأمين المختلفة تباين ا واسع ا

 81.6اللذان شكال )حين سجل نشاطا التأمين الصحي والتأمين على المركبات 

 96لغتا بنسبتي احتفاظ عاليتين ( في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

، كانت نسب االحتفاظ 2015في المئة على التوالي في عام  91.8في المئة و

أقل بكثير لبقية أنشطة التأمين، وكان أدناها للتأمين على الطاقة وتأمين 

ومن . (7-5الشكل البياني )في المئة  2.0الطيران بنسبة احتفاظ بلغت 

 حي والتأمين علىالمتوقع أن تكون نسبتا االحتفاظ أعلى للتأمين الص

 .المركبات نظًرا للطلب على هذين النوعين من أنشطة التأمين

 بسهولة متطلب الحد - بشكل عام - استوفى قطاع التأمين السعودي

في المئة لكامل قطاع التأمين  30.0األدنى لنسبة االحتفاظ البالغة 

 ركاتمن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة ش 40المنصوص عليها في المادة 

إال أن الالئحة التنفيذية ال تنص على حد معين لكل نشاط  .التأمين التعاوني

من أنشطة التأمين، مما قد يتسبب في تركز مستوى عاٍل من المخاطر في 

 .تأمين معينة ةأنشط

 نسب االحتفاظ حسب نوع النشاط: 7-5الشكل البياني 
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 األداء (5-2

في الربحية في عام  ا  قرمست ا  نمو بشكل عام، سجلت سوق التأمين

إلى  2014مليون لاير في عام  735فقد ارتفع صافي النتائج من  . 2015

وكانت . في المئة 10، مسجالً نسبة نمو بنحو 2015مليون لاير في عام  810

هذه الزيادة في الربحية نتيجة ألنشطة التأمين فقط، حيث ارتفعت نتائج 

مليون  963في المئة لتصل إلى  48ة االكتتاب في التأمين بشكل كبير وبنسب

الشكل ) 2014مليون لاير في عام  651مقارنة مع  2015لاير في عام 

 "العائد على حقوق الملكية"وعلى نحو مماثل، لم يختلف نمو . (8-5البياني 

عن متوسط مسارهما التاريخي، باستثناء عام " العائد على األصول"و

في المئة على التوالي خالل  1.5ئة وفي الم 6.5، حيث سجال حوالي م2013

 .(9-5الشكل البياني ) 2015

 االستثمار وصافي النتائجنتائج اكتتاب التأمين و: 8-5الشكل البياني 

 

 العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية: 9-5الشكل البياني 

 

 ؤثري. في األداء الفردي لشركات التأمين ا  واسع ا  تباينال يزال هناك 

أداء أكبر شركتين بشكٍل رئيسي على ربحية القطاع، حيث شكل صافي 

في المئة من ربحية القطاع، وباستبعاد هاتين الشركتين،  70نتائجهما نحو 

. مليون لاير في الشركات األخرى 271.2تظهر النتائج صافي خسارة بنحو 

شملت تلك ، حيث 2015وقد سجلت العديد من شركات التأمين خسائر في 

 .شركة 35شركة تأمين من أصل  16لخسائر ا

 .قد تشكل الخسائر المتراكمة في القطاع مخاطر على النظام المالي

شركة مدرجة في سوق األسهم خسائرها  26، لم تعالج م2015 عام بنهايةف

شركات منها  5المتراكمة في ميزانياتها العمومية بشكٍل تام، حيث حملت 

السعودية داللةً على تجاوز خسائرها  التنبيه األصفر في سوق األسهم

في المئة من رأس المال، بينما حملت شركة واحدة التنبيه  50المتراكمة 

األحمر داللةً على تعليقها عن التداول في السوق بسبب تجاوز خسائرها 

شركات أخرى  5على الرغم من أن و. في المئة من رأس المال 75المتراكمة 

في  40إال أنها تجاوزت بعد في المئة  50إلى  لم تصل خسائرها المتراكمة

 أن يؤدي ذلك إلى وقد. المئة من رأس المال وبذلك تكون قريبة من حد التنبيه

 .يمتد تأثير الخسائر المتراكمة إلى السوق المالية ويزيد من تقلباته

للمرة األولى  2015سجلت األنشطة االستثمارية خسائر في عام 

عالميا  ومحليا  أسعار الفائدة  تدنيعلى تأثير  ، مما يدل2010 عاممنذ 

كات لشر فقد سجلت نتائج االستثمار .وارتفاع التذبذب في سوق األسهم

مليون لاير بعد تاريخٍ من العوائد اإليجابية كان  9بلغت حوالي  خسائر التأمين

ويدل . (8-5الشكل البياني )مليون لاير  323بحوالي  2014آخرها في عام 

وح على التحديات التي تواجهها شركات التأمين التي سيتحتم عليها هذا بوض

تعديل محافظها االستثمارية في ظل الظروف المالية الحالية بما يسمح لها 

بتحقيق عوائد إيجابية مع مواصلة االلتزام بالحدود التنظيمية المفروضة على 

د من ي والحللحفاظ على االستقرار المال التي صممتالمحافظ االستثمارية 

 .(1-5الجدول )المخاطر على النظام المالي 

يشير انخفاض نسبة الخسارة إلى تحسن كفاءة أنشطة االكتتاب في 

الذي ي عرف بأنه نسبة )حيث أن متوسط نسبة الخسارة . شركات التأمين

سن إلى تح( إجمالي صافي المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة

في المئة في  79إلى  2014في المئة في  80من حد ما، فقد انخفض 

، حيث ال تزال نسبة الخسارة مرتفعة اً بسيط اً ولكن ذلك يعد تحسن. 2015عام

مما يدل على إمكانية تحقيق مزيد من التحسين في معايير االكتتاب في  اً نسبي

التأمين من أجل السيطرة على مخاطر السوق وخفض مستويات صافي 

ت عرف  التي)ومن ناحية أخرى، سجلت نسبة المصروفات . ةالمطالبات المتكبد

 (بأنها نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى صافي أقساط التأمين المكتسبة

احتفاظ القطاع في المئة، مما يدل على  10لكن بقيت أقل من  اً طفيفارتفاًعا 

 .(10-5الشكل البياني )بكفاءته التشغيلية 

 المصروفات مؤشرالخسارة و مؤشرا نمط: 10-5الشكل البياني 
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لهيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى، فمن الضروري إعادة  ا  نظر

من الواضح أن معظم شركات التأمين غير قادرة  .هيكلة الشركات الصغيرة

لصغر حجمها، لذا  وذلكعلى منافسة الشركات الثالث الكبرى في السوق 

األداء الضعيف أن تتوسع، سواء  يبدو من الضروري لمثل هذه الشركات ذات

إال أنه لم تتقدم أي  .من خالل الدمج واالستحواذ أو من خالل إعادة الرسملة

شركة حتى اآلن بطلب رسمي إلى المؤسسة للحصول على الموافقة على أي 

شكل من أشكال الدمج واالستحواذ، ويرجع ذلك إلى تفضيلها اتخاذ خيار إعادة 

افية بسبب ظروف السيولة الداعمة في السوق الرسملة وإصدار أسهم إض

النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي، فمن  اً ونظرالمالية، إال أنه 

المتوقع انخفاض السيولة في السوق المالية مما يجعل من الصعب على 

الشركات تأمين تلبية أي احتياجات تمويلية محتملة من خالل إصدار أسهم 

 .إضافية

 المتانة (5-3

من اإلجراءات لتعزيز متانة قطاع التأمين  ا  عدداتخذت المؤسسة 

السعودي ورفعها إلى مستوى عاٍل ليتمكن القطاع من الصمود أمام 

على سبيل المثال، ت لزم المؤسسة كل . االضطرابات المحتملة في السوق

في المئة من رأسمالها  10.0المؤسسة مبلًغا يعادل  لدىشركة تأمين بأن تودع 

مدفوع كوديعة نظامية للوفاء بأي التزامات غير متوقعة تجاه حاملي وثائق ال

لنظام الشركات السعودي، على شركات  اً ووفقباإلضافة إلى ذلك، . التأمين

في المئة من أرباحها السنوية  10التأمين بناء احتياطات نظامية تبلغ نسبتها 

حو ظامية لقطاع التأمين نوقد بلغ إجمالي االحتياطيات الن. خالل كل سنة مالية

في المئة من  11في المئة من إجمالي مطلوبات المساهمين وأكثر من  62

 الحيطةوهذا يدل على مستوى جيد من . م2015رأس المال المساهم في عام 

. من منظور المساهمين، أي ضمان وجود مخصصات كافية ضد الخسائر

السعودية من منح إعادة باإلضافة إلى ذلك، تمنع المؤسسة شركات التأمين 

من  BBBالتأمين لشركات غير سعودية حاصلة على درجة تصنيف أقل من 

أو ما يعادلها من وكاالت التصنيف االئتماني " ستاندرد آند بورز"وكالة 

ومن شأن هذه اإلجراءات أن تزيد من متانة السوق وتعزز . اً المعترف بها دولي

 وفري. الترابط مع األسواق العالميةقدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن 

نظرة عامة عن سياسات المؤسسة فيما يتعلق بالمحافظ  1-5اإلطار 

االستثمارية لشركات التأمين المصممة لضمان متانة القطاع وتخفيف أنواع 

 .المخاطر فيه

عاودت هوامش المالءة المالية ارتفاعها إلى مستويات أعلى من 

ل على تعافي شركات التأمين من الخسائر المتطلبات النظامية، مما يد

، استطاعت شركات 2014 عام ففي. 2013الماضية التي تكبدتها في عام 

التأمين زيادة رأس المال من خالل السوق المالية، مما ساعدها على إعادة 

 .بناء رأس المال الالزم إلعادة نسب المالءة إلى النسب النظامية المطلوبة

جراءات التي اتخذتها المؤسسة للمساعدة في تحسين ذلك عدد من اإل وعزز

ونتيجة لذلك، . 2014أداء القطاع مما أدى إلى تحسن األرباح خالل عام 

 2014طوال العامين  اً تدريجيبدأت هوامش المالءة في القطاع بالتحسن 

في المئة ووصلت إلى  100حتى تجاوزت متطلب الهامش البالغ  م2015و

 .(11-5الشكل البياني ) م2015ة عام في المئة بنهاي 121.4
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 1-5 اإلطار

 اإلجراءات االحترازية لألنشطة االستثمارية في قطاع التأمين

للمساعدة  ةمن المؤسسة للتأثير المحتمل للمحافظ االستثمارية لشركات التأمين على استقرار النظام المالي، فقد فرضت عدة تدابير تنظيمية واحترازي اً إدراك

وبموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب على شركات . رة على اإلفراط في تقبل المخاطر والحد من تركزاتهافي السيط

 :التأمين التقيد ببعض المتطلبات التنظيمية عند صياغة استراتيجياتها االستثمارية، ومن هذه المتطلبات ما يلي

ن لديها سياسة مكتوبة لتنويع االستثمارات تأخذ بعين االعتبار جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر السوق، يجب على جميع الشركات أن يكو -

قنية ومخاطر والت واالئتمان، وأسعار الفائدة، وأسعار صرف العمالت، والسيولة، والعمليات، باإلضافة إلى مخاطر الدول، والمخاطر التنظيمية، والقانونية،

 .إعادة التأمين

 تخفيف من مخاطر آجال االستحقاق، يجب على الشركات أن تأخذ في االعتبار توافق آجال استحقاق أصولها المستثمرة مع التزاماتها المترتبةلل -

 .على الوثائق المصدرة

-5دول الجا، حسب ما لم توافق المؤسسة على خالف ذلك، فإن االستثمار في قطاعات أو أصول معينة يخضع للحدود التي حددتها المؤسسة مسبقً  -

 .أدناه 1

 .في المئة من إجمالي االستثمارات 20للتخفيف من مخاطر االنكشاف الخارجي، يجب أال يتجاوز نصيب االستثمارات خارج المملكة  -

 .في المئة 50 (1-5)الجدول للتخفيف من مخاطر تركز االستثمار، يجب أال تتجاوز نسبة التركز في إحدى األوعية االستثمارية المذكورة في  -

 محفظةال يجوز لشركات التأمين استخدام األدوات المالية، مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العموميـة، إال فـي أغراض إدارة ال -

 .االستثمارية وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة

 معايير االستثمار لشركات التأمين: 1-5الجدول 

 النسبة لتأمين الحماية واالدخار النسبة للتأمين العام ارنوع االستثم

 كحد أدنى %10 كحد أدنى %20 البنوك السعودية المعتمدة

 كحد أدنى %10 كحد أدنى %20 السندات الحكومية السعودية

 كحد أقصى %15 كحد أقصى %10 صناديق استثمار بالريال السعودي

 كحد أقصى %10 كحد أقصى %10 صناديق االستثمار بالعمالت األجنبية

 كحد أقصى %5 كحد أقصى %5 (أ)سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة 

 كحد أقصى %5 كحد أقصى %5 سندات مصدرة من شركات محلية

 كحد أقصى %5 كحد أقصى %5 سندات مصدرة من شركات أجنبية

 كحد أقصى %15 كحد أقصى %15 أسهم

 حد أقصىك %5 %0 عقارات في المملكة

 كحد أقصى %5 %0 قروض مضمونة برهن عقاري

 كحد أقصى %15 كحد أقصى %15 استثمارات أخرى
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 اتجاه هوامش المالءة المالية: 11-5الشكل البياني 

 
ما يكفي من المخصصات تجنيب  تضمن سياسات المخصصات

ة قد ارتفعت االحتياطات الفني. نوتحقيق المزيد من المتانة في قطاع التأمي

في المئة لتبلغ  12.5بنسبة ( أموال تم تجنيبها من األرباح لتغطية المطالبات)

الشكل ) 2013مليار لاير في  26.2من نحو  2015مليار لاير في  29.4

في المئة من مطلوبات القطاع وأكثر  75، حيث تمثل أكثر من (12-5البياني 

 .الي صافي المطالبات المتكبدة في نفس العامفي المئة من إجم 136من 

االحتياطيات الفنية: 12-5الشكل البياني 

 

، ولكن بوتيرة نمو 2015ارتفعت مخاطر السوق بشكٍل عام في 

 21.5في المئة ليبلغ  24ارتفع إجمالي صافي المطالبات المتكبدة بنحو . أبطأ

إال أنه ظل أقل من ، 2014مليار في  17.6مقارنة مع  2015مليار لاير في 

كما ارتفع . 2014-2011في المئة المسجل خالل المدة  28المتوسط البالغ 

مليار لاير في  7.5إجمالي المطالبات المدفوعة لتأمين المركبات ليصل إلى 

في  25.0بذلك معدل نمو بلغ  ، مسجالً 2014مليار لاير في  6مقابل  2015

سجل إجمالي المطالبات المدفوعة و. م2014في المئة في  27.6المئة مقابل 

إلى  2014مليون لاير في  329.4في تأمين الحماية واالدخار ارتفاًعا من 

في  2.9، مسجاًل بذلك معدل نمو 2015مليون لاير في نهاية  338.8نحو 

في  10.9المئة، وهو معدل أبطأ بكثير عن معدل العام الماضي الذي بلغ 

قد سجل إجمالي المطالبات المدفوعة معدل أما في التأمين الصحي، ف. المئة

من  2015مليار لاير في  13.1، حيث ارتفع إلى 2015نمو أعلى في 

في المئة مقارنةً بمعدل  13.3، أي بمعدل نمو 2014مليار لاير في  11.56

 .2014في المئة في  11.2نمو 

زادت الروابط بين قطاع التأمين وبقية النظام المالي، خاصة  

مما يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات سياسات تحد من احتمالية انتقال  المصارف،

وكما أوردنا سابقًا، فقد يؤثر أداء شركات التأمين . المخاطر بين تلك القطاعات

ألن جميع شركات التأمين مدرجة في سوق  راً نظومتانتها على السوق المالية 

ة مثل األسهم األسهم كما أن لديها استثمارات في مختلف األدوات المالي

وعلى وجه خاص، تعززت الروابط بين . واألوراق المالية ذات الدخل الثابت

قطاع التأمين والقطاع المصرفي نظًرا لالرتفاع الكبير في ودائع شركات 

التأمين لدى القطاع المصرفي، إذ شكلت ودائع قطاعات التأمين في 

ئة من إجمالي في الم 61المؤسسات المالية، خاصةً المصارف، أكثر من 

، وسجلت نسبة نمو (13-5الشكل البياني ) 2015استثمارات التأمين في 

مليار  4.2مليار لاير من نحو  7في المئة لتصل إلى أكثر من  81تجاوزت 

مصارف سعودية  10باإلضافة إلى ذلك، تمتلك . (14-5الشكل البياني )لاير 

ين راوح نسبتها ما بحصًصا كبيرة في شركات التأمين تت 12محلية من أصل 

 .في المئة من أسهم هذه الشركات 30في المئة إلى  20

 2015حصص استثمارات التأمين في : 13-5الشكل البياني 

 

 ودائع قطاع التأمين لدى المؤسسات المالية: 14-5الشكل البياني 
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هناك عدة مجاالت يمكن تحسينها لتعزيز استقرار قطاع التأمين 

هذه المجاالت، على سبيل المثال، سد الثغرات ومن ضمن  .وتطويره

يما على الجهات التنظيمية زيادة التنسيق ف. التنظيمية، وتنمية الموارد البشرية

بينها لضمان توافق أنظمة التأمين المختلفة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز 

وعلى وجه الخصوص، فإن زيادة التنسيق بين  .استقرار سوق التأمين

ة ومجلس الضمان الصحي التعاوني سيحد من المراجحة التنظيمية المؤسس

أما المجال الثاني، فينبغي استخدام الموارد . في تطبيق النظام التباينومن 

ال و .البشرية ومهارات االكتتاب بطريقة منهجية لتسريع تطور قطاع التأمين

في  نقص تعد برامج التأمين شائعة في الجامعات السعودية، وبالتالي هناك

عدد المختصين السعوديين المؤهلين خاصةً في االكتتاب والتسعير، ويزداد 

. نفي شركات التأمي المتوسط اإلداريالنقص حدةً بشكٍل خاص في المستوى 

مهارات عالية، فمن  إلى وبما أن مجال التأمين قائم على المعرفة ويحتاج

لق بيئة عمل الضروري وضع برامج لتحسين مهارات التأمين، وضمان خ

 .جيدة لتشجيع السعوديين على دخول هذا المجال

قد يواجه مجال التأمين بعض التحديات بسبب التطورات االقتصادية 

ات سوق بسبب تطور - قد يؤثر التباطؤ المتوقع في النمو االقتصادي .الكلية

على اإلنفاق الكلي والحكومي، ونتيجة لذلك، قد يؤدي ذلك إلى  - النفط

في الطلب الكلي وفي اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية واستثمارات  انخفاض

إضافة إلى ذلك، . القطاع العقاري، مما يؤثر بدوره على أداء قطاع التأمين

ثر التوظيف، فقد يؤ مستويات ونظًرا العتماد التأمين الصحي الكبير على

تاب ئج اكتفقدان الوظائف الناتج عن تباطؤ األنشطة االقتصادية على نتا

ر تقلبات لتأثي اً ونظر. التأمين الصحي، الذي يعد أكبر نشاط في قطاع التأمين

أسعار النفط على السوق المالية المحلية، فقد يكون من الصعب اآلن على 

كما أن أية تقلبات . 2014القطاع زيادة رأس المال، على خالف الوضع في 

ر على النفط من شأنها أن تؤث في السوق المالية بسبب ارتباطها الوثيق بسوق

 وجودبعائدات القطاع من استثمارات األسهم، كما يمكن أن يتفاقم هذا التأثير 

بيئة أسعار فائدة منخفضة تقوم شركات التأمين على إثرها بتحويل استثماراتها 

 ،اً أخيرو. بحثاً عن عوائد أكبر الستثماراتها إلى أصول ذات مخاطر أعلى

شركات مساهمة عامة، فقد تتسبب هذه  هي ت التأمينبما أن جميع شركاف

 .التقلبات في مشاكل تتعلق بتقدير قيم حصص الشركات في السوق
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 التأمين –مجموعة اإلجراءات والسياسات االحترازية الكلية للمؤسسة: 2-5الجدول 

 المتطلب التنظيمي األداة

  هامش المالءة المالية

 (أنظر الالئحة التنفيذية لنظام التأمين)متطلبات محددة لكل نوع من أنواع االحتياطيات  (ةاالحتياطيات الفني)المخصصات 

 (في المئة حسب وضع الشركة 5قابلة إلضافة )في المئة من رأس المال المدفوع  10 (لدى المؤسسة)الوديعة النظامية 

 عشرة أضعاف( ≥ االحتياطي+ رأس المال المدفوع )/ تأمين المكتتبةإجمالي أقساط ال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى رأس المال

 إعادة التأمين 
  في المئة على األقل في المملكة 30إعادة تأمين 

  حصول شركات إعادة التأمين على درجة(BBB )على األقل 

 (للمؤسسة حق االستثناء)في المئة من إجمالي أقساط التأمين  30 أقساط التأمين المحتفظ بها

 في المئة من إجمالي االستثمار 50≥ أداة استثمارية واحدة  حد تركيز االستثمار

 االنكشاف الخارجي

                                                            موافقة المؤسسة قبل مشاركة المخاطر مع شركات أجنبية 

  لسعوديفي المئة من المحفظة االستثمارية بالريال ا 50أن تكون 

 في المئة 20≥ إجمالي االستثمارات /استثمارات أجنبية 

 ال ي سمح باالستثمار خارج الميزانية العمومية 

 موافقة المؤسسة على عمليات االندماج واالستحواذ إجراءات نوعية أخرى

 

 األصول المقبولة

 الحد األدنى لرأس المال/إجمالي أقساط التأمين المكتتبة/المطالبات
=100% 
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 2-5اإلطار 

 التطورات التنظيمية واللوائح الجديدة

وتعالج معظم هذه . عدة لوائح جديدة لضمان سد أية ثغرات تنظيمية ولتطوير قطاع التأمين 2015في عام  انطالقًا من دورها التنظيمي، وضعت المؤسسة

 .اللوائح مسائل الحوكمة في شركات التأمين والشركات ذات الصلة

 :الئحة حوكمة شركات التأمين (1

ة الخاصة بالحوكمة التي يجب أن تستوفيها شركات التأمين الئحة حوكمة شركات التأمين لتحديد متطلبات المؤسس 2015أصدرت المؤسسة في أكتوبر 

دة كما أنها تنظم ع. وتهدف هذه الالئحة إلى وضع معايير عالية للحوكمة في مجال التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. وإعادة التأمين

موجب وب. المصالح، والمكافآت والتعويضات، ومجلس اإلدارة، وحقوق المساهمينجوانب منها المساءلة، واإلفصاح، والشفافية، واالستقاللية، وتضارب 

ار إصد الالئحة، يجب على جميع الشركات الم رخصة وضع قواعد للحوكمة وفقًا لالئحة وإتاحتها لمساهمي الشركة خالل سنة تقويمية واحدة من تاريخ

 .الالئحة

 :دة التأمينأو إعا/الئحة لجان المراجعة في شركات التأمين و (2

وبموجب الالئحة، تعد . الئحة ومتطلبات إنشاء لجان مراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة 2015أصدرت المؤسسة في أكتوبر 

أكد من الداخلية في الشركة، والت وتتضمن صالحيات اللجنة مراقبة األداء وأنظمة الرقابة. لجنة المراجعة لجنة مستقلة ترتبط مباشرةً بمجلس إدارة الشركة

عاوني والئحته التأمين الت كفاءة وفاعلية هذه األنظمة، والتأكد من تنفيذ القرارات واإلجراءات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضمان االلتزام بنظام مراقبة شركات

االلتزام  كما نصت الالئحة على أن ترتبط إدارتا. تطلبات الواردة في هذه الالئحةالتنفيذية واألنظمة واللوائح والتعليمات األخرى ذات الصلة، باإلضافة إلى الم

جراءات وتشمل متطلبات االلتزام وضع اللجنة إل. والمراجعة الداخلية فنيًا بلجنة المراجعة التي بدورها ستراقب عملهما، وترتبطان إداريًا بالرئيس التنفيذي

أعضاء، على أن يكون معظمهم من  5إلى  3كما نصت الالئحة على أن تتكون اللجنة من . بة االلتزام بهذه الالئحةمكتوبة للرقابة الداخلية لضمان ومراق

 .خارج مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى تعيين أمين سر ألداء المهام اإلدارية وتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص بذلك

 :أو إعادة التأمين/ة لشركات التأمين والالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتواري (3

واره وتحديد أد" اإلكتواري المعين"تحديد إجراءات تعيين ( أ: وتهدف الالئحة إلى. الالئحة التنظيمية لألعمال اإلكتوارية 2016أصدرت المؤسسة في يناير 

هذه الالئحة، على اإلكتواري المعين رفع التقارير اإلكتوارية حول وبموجب . وضع معايير عالية لممارسة األعمال اإلكتوارية في المملكة( ب. ومسؤولياته

طر، والربحية، كل ما يهدد استقرار شركة التأمين أو مالءتها المالية، كهوامش المالءة المالية، والتزامات معيدي التأمين، ومستويات االحتفاظ بالمخا

كتواري، على سبيل المثال، تسعير منتجات التأمين، وتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتشمل أدوار ومسؤوليات اإل. واالحتياطيات الفنية وغير ذلك

كما تحدد . خاردالمستقبلية، وتحديد المخصصات الفنية للشركة، وإجراء اختبارات ربحية لمعدالت األقساط المستخدمة فيما يخص منتجات تأمين الحماية واال

لوب إعدادها وتقديمها للمؤسسة فيما يتعلق بأنواع المخاطر المختلفة ولألنواع الرئيسة ألنشطة التأمين باإلضافة إلى الجداول الالئحة أيًضا التقارير المط

 افتراضات 3سنوات تغطي  3كما تنص الالئحة على إجراء اإلكتواري المعين مراجعات نصف سنوية تشمل توقعات مستقبلية لمدة . الزمنية الخاصة بها

 .مختلفة
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استقرار السوق المالية (6

 نظرة عامة( 6-1

على غرار العديد من األسواق المالية العالمية، شهدت السوق 

كما تأثرت السوق بشكل كبير  .2015المالية السعودية تقلبات في عام 

بالتطورات االقتصادية الدولية األخيرة، بما فيها انخفاض أسعار السلع 

دي العالمي، والهبوط الحاد في سوق األسهم األساسية، ووضع النمو االقتصا

الشكل )بتقلبات أسعار النفط  2015وقد تأثرت السوق في عام . الصينية

 (.1-6البياني 

في المئة، تراجعت السوق  40ومع هبوط أسعار النفط حوالي 

 22.6في المئة وتراجعت القيمة المتداولة بنسبة  17.1المالية السعودية بنسبة 

 .(2-6الشكل البياني )رنة بالعام السابق في المئة مقا

 العالقة بين مؤشر السوق الرئيسي وأسعار النفط: 1-6الشكل البياني 

 

 مؤشر السوق الرئيسي والقيمة المتداولة: 2-6الشكل البياني 

 

تريليون  1.6انخفضت القيمة السوقية لألسهم بشكل طفيف إلى 

شركة،  171لمدرجة إلى ، في حين ارتفع عدد الشركات ا2015في عام 

الشكل )دون تغيير ( شركات الوساطة)وبقي عدد األشخاص المرخص لهم 

ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة القيمة السوقية لألسهم إلى . (3-6البياني 

إلى  2014في المئة في عام  64.1إجمالي الناتج المحلي بشكل طفيف من 

 .2015في المئة في عام  64.5

 حجم السوق: 3-6الشكل البياني 

 

 أنشطة السوق المالية   (6-2

ا في تمويل  عن طريق ال يزال دور التمويل السوق المالية محدود 

فاقت أنشطة التمويل هذه  وقد .القروضخالل االقتصاد مقارنة بالتمويل من 

على الرغم من جميع  السابقةم متوسط الخمس سنوات 2015خالل عام 

. (4-6الشكل البياني )م واالقتصاد السعودي التحديات التي يواجهها العال

في المئة  56.4وارتفع عدد عمليات التمويل المعتمدة من السوق المالية بنسبة 

 50.5إال أن إجمالي مبالغ اإلصدارات انخفض بنسبة  .عملية 208لتصل إلى 

مليار لاير، وهو ما يقل عن متوسط الخمس سنوات بنسبة  34.1في المئة إلى 

 .المئةفي  28.8

 أنشطة السوق المالية: 4-6الشكل البياني 
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 تشريعات السوق   (6-3

-2015)بدأت هيئة السوق المالية تنفيذ خطتها االستراتيجية 

تحمل هذه و .التي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المالية( 2019

االستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والفعالية 

داخلية، وتعزيز الحوكمة، ودعم اإلفصاح والشفافية، وتعزيز إدارة المخاطر ال

بمراجعة وتحديث  2015كما بدأت الهيئة في عام . الداخلية والخارجية

قواعدها ولوائحها التنفيذية، وبإعداد وثائق تنظيمية لتتماشى مع نظام 

 ة وإعسارالذي يتضمن أحكاًما جديدة مهمة تتعلق بالحوكم الشركات الجديد

 .الشركات

 اإلصالحات الحكومية لسياسة دعم الطاقة   (6-4

على الرغم من أن اإلصالحات الحكومية لسياسة دعم الطاقة قد 

ضئيل على تنافسية الشركات، إال أنه من المتوقع  - إن وجد - يكون تأثيرها

 وتبين .أن يكون لها تأثير كبير على أرباح الشركات في القطاعات ذات الصلة

التقديرات المستندة على بعض حسابات البيانات األولية للتكاليف والنفقات أن 

التأثير سيكون ضئيالً على معظم الشركات المدرجة، ولكن مع بقاء 

اإلصالحات عند هذا المستوى، فإن التأثير سيكون أكبر على قطاعي اإلسمنت 

. ة اإلنفاقوالبتروكيماويات، حيث سيواجه هذان القطاعان زيادة في تكلف

وعلى الرغم من الزيادات في أسعار الطاقة إال أنها تظل أقل من األسعار 

 .لشركاتلكفاءة التشغيل لدى العالمية، ومن شأن التسعيرة الجديدة أن تحفز 

 تذبذب السوق والمخاطر على النظام المالي   (6-5

، 2015شهد مؤشر السوق الرئيسي تذبذب ا ملحوظ ا خالل عام 

ا متوسط ا بلغ  90التذبذب خالل حيث سجل  ، مسجال  بذلك أعلى 26.2يوم 

ويعزى ذلك في المقام األول إلى الضغوط  .2009مستوى تذبذب منذ عام 

السلبية ألسعار النفط التي أثرت على قطاعات السوق بصورة مباشرة أو غير 

التذبذب حسب القطاعات لمعرفة مدى تأثر تذبذب  1-6الجدول يحلل  .مباشرة

للقطاعات " β"سعار الشركات بتذبذب السوق من خالل وضع معامل بيتا أ

من الواضح أن . 2015و 2014مع أوزانها النسبية في المؤشر لعامي 

ال ترتبط بالقيمة السوقية ( β>1)المخاطر المفرطة على النظام المالي 

فالقطاعات التي سجلت تذبذبًا أكبر ومخاطر مفرطة على  .الصغيرة نسبيًا

ظام المالي كانت القطاعات ذات الوزن الثقيل، مثل قطاع الصناعات الن

البتروكيماوية وقطاع التطوير العقاري اللذان سجال تذبذبًا عاليًا خالل عام 

وأحد األسباب الواضحة لهذه المالحظة هو التأثير الكبير المترتب . م2015

. على انخفاض أسعار النفط

 

 تذبذب وأوزان قطاعات السوق المالية: 1-6الجدول 

 بلومبيرغ، وهيئة السوق المالية :المصدر 

 القطاعات

2015 2014 
يوًما في عام  90تذبذب 

 متوسط الوزن βمعامل بيتا  2015
معامل بيتا 

β 
 متوسط الوزن

 25.0 %28.9 0.913 %32.6 0.933 المصارف والخدمات المالية 

 34.6 %20.5 1.159 %16.9 1.157 الصناعات البتروكيماوية 

 20.5 %7.8 0.784 %8.9 0.648 نت اإلسم

 24.1 %7.4 0.857 %7.4 0.732 التجزئة 

 31.6 %8.1 0.795 %6.9 0.695 الطاقة والمرافق الخدمية 

 28.4 %6.8 0.923 %5.1 0.984 الزراعة والصناعات الغذائية 

 31.5 %6.1 0.946 %5.9 0.802 االتصاالت وتقنية المعلومات 

 36.1 %3.3 1.084 %3.9 1.099 التأمين 

 31.2 %2.3 0.890 %3.1 0.845 شركات االستثمار المتعدد 

 37.4 %2.3 1.053 %2.2 1.174 االستثمار الصناعي 

 31.1 %1.6 1.097 %1.7 1.010 التشييد والبناء 

 35.3 %2.2 0.949 %2.1 1.055 التطوير العقاري 

 38.7 %1.3 0.913 %1.7 0.993 النقل 

 33.2 %1.1 0.660 %1.1 0.595 اإلعالم والنشر 

 37.8 %0.3 1.052 %0.5 1.026 الفنادق والسياحة 

 26.2 %100 1 %100 1 مؤشر السوق الرئيسي
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 سيولة السوق( 6-6

تراجع اإلصدار  وقدماتزال سوق الدين وحجم إصداراتها ضئيلين.  

 28.5غ إجمالي الدين القائم المطروح لالكتتاب حيث بل ،2015قليالً في عام 

وي ؤمل أن يكون النخفاض أسعار . 2015مليار دوالر بالقيمة االسمية في عام 

السلع األساسية دور في لفت اهتمام الشركات والحكومة إلى تعزيز دور سوق 

، بلغت األموال التي 2015وفي عام . الدين وأن تكون مصدًرا رئيًسا للتمويل

مع في المئة  28.2مليار دوالر، بانخفاض نسبته  25.2ت من سوق الدين ج 

ومن ناحية أخرى، وضعت هيئة السوق المالية خطةً . مقارنة بالعام السابق

استراتيجية طموحة لتطوير سوق الدين ليؤدي دوًرا كبيًرا في السوق المالية 

 .المحلية

تركة لمشلم تحدث تغييرات كبيرة في سيولة صناديق االستثمار ا

 28ووصل عدد الصناديق العامة المعتمدة خالل العام  .2015خالل عام 

وسجل . صندوقًا، وهو أعلى رقم سنوي خالل األعوام الخمسة الماضية

مليون دوالر بسبب االنخفاض  4.1صافي التدفقات قيمة سلبية طفيفة أقل من 

 األصول وارتفع إجمالي (.5-6الشكل البياني )في صناديق أسواق النقد 

مليار  180.3في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى  11.2بنسبة  العاملة

 .دوالر

 صافي قيمة االشتراك: 5-6الشكل البياني 

 

انخفضت السيولة في سوق األسهم قليال ، مما يدل على تزايد 

ه السوق هذ انطباعات توكان .حالة عدم اليقين بسبب تذبذب أسعار النفط

فاض المتوقع في أرباح السوق، حيث انخفضت القيمة المتداولة نتيجة لالنخ

، ومع ذلك فقد 2015تريليون لاير في عام 1.7في المئة إلى  22.6بنسبة 

في  0.9وشكل اإلقراض بالهامش . كانت أعلى من متوسط الخمس سنوات

في المئة مقارنة بالعام  19.7المئة من القيمة السوقية لألسهم، متراجًعا بنسبة 

 .(6-6الشكل البياني ). مليار لاير 13.9الماضي ليصل إلى 

عبر اختبار اتساع السوق وعمقها )وال تظهر سيولة تداول األسهم 

أي مخاوف كبيرة من االختالالت في معظم ( أو الفرق بين العرض والطلب

ولم تسجل حاالت االختالل إال في بعض الشركات الصغيرة  .قطاعات السوق

شركات في هذا القطاع بعًضا من عدم  7ن، فقد أظهرت في قطاع التأمي

 .2015التطابق خالل العام 

 

 

 إجمالي قيمة اإلصدارات: 6-6الشكل البياني 

 

 مصرفية الظل( 6-7

 .تعد أنشطة مصرفية الظل محدودة في السوق المالية السعودية

الضوء على اإلفراط في اإلقدام على المخاطر من قبل  2008سلطت أزمة 

مؤسسات األقل تنظيًما والعمليات التي تقوم بها قطاعات مصرفية الظل بما ال

ق وفيما يتعل. فيها تحويل السيولة، وتباين آجال االستحقاق، واإلقراض

ل رئيس التي تتم بشك)بالوساطة في السوق المالية، تعد نسبة مصرفية الظل 

. مملكةغير كبيرة في ال (من خالل منتجات برامج االستثمار الجماعي

مليار لاير في  102.9ووصلت قيمة أصول صناديق االستثمار العامة إلى 

. في المئة من إجمالي الناتج المحلي 4.2، لتشكل بذلك حوالي 2015عام 

 .في المئة تقريبًا من ذلك المجموع 60وشكلت صناديق أسواق النقد 

 متانة السوق( 6-8

 ربحية الشركات( 6-8-1

فاض الكبير في أسعار النفط، تراجع إجمالي أرباح نتيجة لالنخ

مليار دوالر في  98.7في المئة إلى  2.5سوق األسهم السعودية بنسبة 

ويعزى التراجع في المقام األول إلى قطاع البتروكيماويات الذي  .2015عام 

وارتفعت أرباح قطاع . في المئة من إجمالي أرباح السوق 22يمثل حوالي 

في المئة لتسجل أرباًحا جيدة بلغت  1مات المالية بنسبة المصارف والخد

وانخفضت . في المئة من أرباح السوق 44مليار لاير، ولتشكل بذلك  43.7

نسبة السعر إلى الربح إلى مستوى منخفض ضمن النطاق الطبيعي للنسبة 

، وذلك أقل بقليل من متوسط الخمس 15.9؛ حيث انخفضت إلى (15-25)

على تراجع أسعار األسهم بنسبة تفوق تراجع األرباح سنوات، مما يدل 

 .(7-6الشكل البياني )
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 نسبة السعر إلى الربحية في مؤشر السوق الرئيسي: 7-6الشكل البياني 

 

 الرافعة المالية للشركات( 6-8-2

إن ارتفاع مخاطر الرافعة . ال تزال الرافعة المالية للشركات محدودة

هيكل رأس المال، ويتسبب بسرعة استنفاد الموارد  المالية للشركات يحد من

المالية، وهذا قد يعرض األطراف المقابلة النكشافات كبيرة دون تغطية كافية 

وفي سوق األسهم السعودية ال تزال معظم الشركات المدرجة . من الضمانات

وعلى الرغم من ارتفاع . في مختلف القطاعات أقل اعتماًدا على االقتراض

في المئة في عام  4.2دين إلى األصول للشركات المدرجة بنسبة نسبة ال

الشكل البياني )، إال أنها ال تزال ضمن نطاق متوسط الخمس سنوات 2015

 .(9-6الشكل البياني )و (6-8

 إجمالي الدين إلى إجمالي األصول: 8-6الشكل البياني 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي الدين إلى إجمالي األصول: 9-6الشكل البياني 

 

وتبين السنوات الخمسة الماضية أن قطاع البتروكيماويات قد هيمن 

في المئة من إجمالي الدين في سوق األسهم، يليه قطاع الطاقة  36على 

وسجلت قطاعات اإلعالم والنشر، . في المئة 20والمرافق الخدمية بنسبة 

 يوالفنادق والسياحة، واالستثمار الصناعي على التوالي أعلى ارتفاع سنو

في إجمالي الديون للسنوات الخمسة الماضية، ويمكن عزو هذه االرتفاعات 

 .إلى انخفاض ديون هذه القطاعات في الماضي

أضعاف مصروفات الفائدة  9يبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للسوق 

ويعد قطاعا االستثمار المتعدد، واإلعالم والنشر  .لديون السوق الكلية

سجال نسبة مصروفات فائدة إلى دخل تشغيلي القطاعان الوحيدان اللذان 

في المئة  12.5وسجلت نسبة التداول للسوق تراجًعا بلغ . 1بلغت أقل من 

، وتبين هذه النسبة قدرة السوق على الوفاء 2015في عام  1.4إلى 

ولم يسجل أي قطاع نسبة تداول أقل من . بالتزاماتها الحالية قصيرة األجل

وباإلضافة  .(10-6الشكل البياني )افق الخدمية سوى قطاع الطاقة والمر 1

لذلك، كانت نسبة السيولة إلى الدين قصير األجل للسوق عند مستوى مرتفع 

في المئة، وهي أعلى بكثير من الحد البالغ  133بشكل كبير حيث بلغت 

 .(11-6الشكل البياني )في المئة  100
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 نسبة السيولة إلى الدين قصير األجل: 11-6ي الشكل البيان

 

 

 16ومن حيث الكفاءة، بلغت نسبة إجمالي أرباح السوق إلى إجمالي الديون 

. في المئة 21، في حين كان متوسط الخمس سنوات 2015في المئة في عام 

كفاءة استخدام الديون في مختلف قطاعات  12-6الشكل البياني ويوضح 

 .السوق

 نسبة األرباح إلى إجمالي الديون: 12-6ني الشكل البيا

 

 

استمرت معظم الشركات المدرجة في تفضيل الدين طويل األجل 

وسجلت نسبة إجمالي الدين قصير األجل إلى إجمالي  .على قصير األجل

، 2015الديون في السوق انخفاًضا في السنوات الخمسة الماضية، ففي عام 

في المئة من إجمالي الديون، وبقيت  25بلغ إجمالي الديون قصيرة األجل 

في المئة  50نسب الدين قصير األجل من إجمالي الديون أقل بكثير من 

 .(13-6 الشكل البياني)

 

 الدين قصير األجل إلى إجمالي الديون : نسبة13-6الشكل البياني 

 

ا عن المخاطر  بشكل عام، أظهرت معظم قطاعات السوق عزوف ا كبير 

ذلك  قد أدىو .لمستويات الجيدة للسيولة ومن محدودية الدينكما يتبين من ا

إلى تمتع تلك القطاعات بوضع جيد يمكنها من التصدي ألي تطورات 

بسبب الديون قصيرة األجل القليلة نسبيًا إلى جانب السيولة اقتصادية سلبية 

ق القل مما يمنع ،الكبيرة الكافية للوفاء بالتزاماتها من الديون قصيرة األجل

 .بشأن أسسها االقتصادية

 األشخاص المرخص لهم( 6-9

 كفاية رأس المال( 6-9-1

لألشخاص المرخص لهم قدًرا عالًيا  تظهر نسب كفاية رأس المال

تشرف هيئة السوق المالية على كفاية رأس المال لألشخاص و .متانةمن ال

ل عم المرخص لهم وفًقا لمتطلبات القواعد االحترازية المبنية على إطار

وقد ارتفعت نسبة رأس المال إلى األصول مرجحة المخاطر . بازل

 في( في ممارسة أنشطة التعامل واإلدارة والحفظ)لألشخاص المرخص لهم 

في المئة  26.0في المئة مقارنة بنسبة  28.1لتصل إلى  2015نهاية عام 

 .في نهاية العام السابق

 الربحية( 6-9-2

ل األشخاص المرخص لهم عّما على الرغم من انخفاض صافي دخ

 من األداء كان عليه في العام السابق، إال أنهم حافظوا على مستويات جيدة

أرباًحا بلغت  2015وحقق األشخاص المرخص لهم خالل عام  .والسيولة

في المئة عن أرباح العام السابق  23.8مليار لاير، أي بانخفاض قدره  2.3

النخفاض إلى المعنويات المنخفضة التي ويعزى هذا ا( 14-6الشكل البياني )

، 2015أدت إلى هبوط أنشطة السوق بسبب تراجع أسعار النفط في عام 

 2015في المئة في عام  6.6وكذلك بسبب ارتفاع مصروفات األجور بنسبة 

في المئة من إجمالي المصروفات في عام  55مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 

وارتفع العائد على األصول . 2014ي عام في المئة ف 49مقارنة مع  2015

، ولكنه ال يزال أقل من العامين 2015في المئة خالل عام  7.8ليصل إلى 

 .(15-6الشكل البياني )السابقين 
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 نمو صافي الدخل: 14-6الشكل البياني 

 

 

 )%(العائد على األصول : 15-6الشكل البياني 

 

 

ص المرخص لهم، توضح البيانات وفيما يتعلق بمجاالت االستثمار لألشخا

على المستوى اإلجمالي أنها متنوعة جيًدا وأن األغلبية يوجهون استثماراتهم 

، زادت 2015وخالل عام . من خالل صناديق االستثمار المشتركة

استثمارات األشخاص المرخص لهم بشكل ملحوظ في مجال العقارات، حيث 

في المئة  5.4م مقارنة بنسبة في المئة من إجمالي استثماراته 20.7شكلت 

 .(16-6الشكل البياني )في العام السابق 

 

 

 

 

  استثمارات األشخاص المرخص لهم بحسب أنواع األصول: 16-6الشكل البياني 

 
 

 السيولة( 6-9-3

 .بقي مستوى السيولة لألشخاص المرخص لهم عند مستويات جيدة

طر انعدام السيولة التي مخا 2008وقد أظهرت األزمة المالية األخيرة في 

لذا، فقد ازداد التركيز مؤخًرا على . واجهتها السوق المالية خالل األزمة

مشاكل السيولة، ويجري وضع تدابير تهدف إلى تعزيز أوضاع سيولة 

وعلى مستوى قطاع األشخاص المرخص لهم، تصنف  السوق.المشاركين في 

ل السائلة إلى إجمالي معظم األصول على أنها سائلة، وبقيت نسبة األصو

الشكل )في المئة على مدى السنوات الثالثة األخيرة  60األصول أعلى من 

 .(17-6البياني 

 نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول: 17-6الشكل البياني 
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       السعوديةالمخاطر التشغيلية للسوق المالية ( 6-10

إدارة نظامها األمني في ( تداول)استمرت السوق المالية السعودية 

امل إن عو .وجميع المخاطر التشغيلية األخرى التي قد تهدد استقرار السوق

المخاطر التشغيلية ضرورية في تحديد الحجم الكلي لمخاطر السوق المالية، 

وقد يؤدي التقليل من أهمية هذه العوامل إلى اضطراب شديد في السوق، 

الجزء األكبر من المخاطر  ويشكل حجم المخاطر التشغيلية في تداول

وقد اخترنا هنا أهم القضايا فيما يتعلق بحجم . التشغيلية للسوق المالية

بما في ذلك مخاطر الهجمات )المخاطر؛ وهي مخاطر أمن المعلومات 

، ومخاطر التخلف عن سداد التسويات النقدية أو تسويات (اإللكترونية

 .كورة سابقًا وتديرها عن كثبتراقب تداول المخاطر المذ. األوراق المالية

، رصدت تداول في الربع األول حالة واحدة فقط من 2015وفيما يخص عام 

، ولم تسجل أي (وهي لمعلومات غير مهمة)حاالت تهديد أمن المعلومات 

وفيما يتعلق بالتخلف عن سداد التسويات . حادثة تهدد أمن معلومات مهمة

. 2015لم تسجل تداول أي حالة في عام النقدية أو تسويات األوراق المالية، 

ومع ذلك، وضعت تداول ترتيبًا مبنيًا على قدرتها على تحمل المخاطر، وتم 

 المستوى)المستوى المقبول : فيه وضع الحدود على ثالثة مستويات هي

من الحد األقصى المعين  %85≥ الفعلي لمؤشر القدرة على تحمل المخاطر 

المستوى الفعلي لمؤشر القدرة على تحمل )الف ، والمستوى شبه المخ(مسبقًا

، والمستوى (من الحد األقصى المعين مسبقًا %99إلى  %86المخاطر من 

من  %100≤ المستوى الفعلي لمؤشر القدرة على تحمل المخاطر )المخالف 

مؤشرات المخاطر  2-6الجدول ويعرض (. الحد األقصى المعين مسبقًا

 .الرئيسية والحدود القصوى لها

 مؤشرات المخاطر الرئيسية والحدود القصوى لها: 2-6الجدول 

 عدد الحاالت الحد األقصى مؤشر المخاطر الرئيس

 0 0 اختراق أمني لمعلومات حساسة مهمة

 1 2≥  اختراق أمني لمعلومات حساسة غير مهمة

التخلف عن سداد التسويات النقدية أو تسويات 

 األوراق المالية
0 0 

هيئة السوق المالية .ولتدا :المصدر
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أنظمة المدفوعات: أحدث المبادرات (7

تعد التهديدات اإللكترونية أحد المواضيع الرئيسة التي يناقشها 

وعلى غرار الدول األعضاء األخرى، التزال  .حالي ا مجلس االستقرار المالي

وفي إطار هذه . المملكة تواصل مساعيها لحماية االقتصاد من هذه التهديدات

لجهود ا ستحدث عدد من أنظمة المدفوعات لتحقيق هذا الهدف، مثل نظام ا

لشبكة ، وا(سداد)، ونظام سداد للمدفوعات (سريع)التحويالت المالية السريعة 

اد وبحسب االتح. ، وتطبيقات الجوال المصرفي(مدى)السعودية للمدفوعات 

من مؤشر األالدولي لالتصاالت، احتلت المملكة المرتبة التاسعة عشرة في 

وقد بذلت مؤسسة النقد العربي السعودي . 2015اإللكتروني العالمي في عام 

كثيًرا من أجل حماية أنظمة مدفوعاتها من خالل تبني أحدث معايير أمن 

المعلومات المبنية على أفضل الممارسات الدولية، وتشمل اهتماماتها 

حتية وطنية مالًكا لبنية ت وبصفتها. العمليات والمنتجات والوعي العام والتثقيف

، فهي عضو مهم في المركز الوطني ألمن المعلومات الذي ينسق CNIهامة 

في المملكة فيما يتعلق بالتهديدات " البنى التحتية الوطنية الهامة"بين 

ونظًرا ألهمية البنى التحية الوطنية فهي عرضة للهجمات . اإللكترونية

لهجمات لم تشكل أي تهديد ألنظمة إللكترونية المستمرة، إال أن هذه ا

 .المدفوعات أو المعلومات

وبصفتها المالك الوحيد والمشغل والجهة التنظيمية ألنظمة 

المدفوعات، تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولية ضمان أمان 

وتتضمن هذه المسؤولية مهمة أساسية، وهي تحديد  .هذه األنظمة وسالمتها

ي ت عد مهمة للنظام المالي ومن شأنها تيسير عمل البنية أنظمة المدفوعات الت

أنظمة المدفوعات المهمة " وقد عرفت المؤسسة  .التحتية المالية في المملكة

بأنها تلك التي قد يؤدي انقطاعها إلى عرقلة المشاركين أو إلى " للنظام المالي

ية، ا الرقابوكجزء من مهامه. خلل نظامي للبنية التحتية المالية في المملكة

حددت المملكة مجموعة من المعايير لتصنيف هذه األنظمة التي ت عد مهمة 

وقررت المؤسسة بأن النظام الذي يستوفي أيًا من المعايير . للنظام المالي

 :ذو أهمية نظاميةالتالية سيصنف بأنه 

  أي نظام يقدم مدفوعات للعمالء أو بين المصارف قد يشكل مخاطر

 .لماليعلى االستقرار ا

  أكبر نظام مدفوعات من حيث إجمالي الحجم اليومي للمدفوعات

 .وقيمتها

  أي نظام ي ستخدم إلجراء التسويات من قبل بنية تحتية مالية أخرى مهمة

 .للنظام المالي

  أي نظام مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وحائز على ثقة العمالء بناًء

 .وق وغياب بدائل لهعلى عدد المشاركين ونوعهم وعمقه في الس

 (سريع)النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة ( 7-1

تقوم  RTGSيُعد نظام سريع منصة للتسويات اإلجمالية الفورية 

الذي تملكه  - وقد ساعد هذا النظام .من خاللها المصارف بتسوية مدفوعاتها

قليل ات وتفي زيادة أمن هذه التسوي - المؤسسة بالكامل وتقوم على تشغيله

كما ي عد وسيلة يمكن من خاللها تسوية العمليات . المخاطر المرتبطة بها

ساهم هذا الدمج بين نظام سريع وأنظمة  األسهم، وقدالمتعلقة بتداول 

المدفوعات األخرى في تعزيز جهود تخفيف المخاطر اإللكترونية على النظام 

المؤسسة عدًدا من  وفيما يتعلق بإجراءات األمان، أدخلت عليه. المالي

وتتضمن هذه الخصائص . الخصائص لضمان تحقيق مستوى عاٍل من األمان

 وبروتوكوالتاستخدام التواقيع الرقمية، وخطوط االتصال المشفرة، 

 .الوصول اآلمن للطوارئ من خالل التكوين المزدوج، ومواقع الطوارئ

 مدى( 7-2

ية للمدفوعات الهوية الجديدة للشبكة السعود" مدى"يُعد نظام  

وقد د شن لتعزيز مرونة  .والدوليةوهو يسهل تنفيذ المدفوعات المحلية 

ومن ميزات هذا النظام . أنظمة المدفوعات وتعزيز سرعتها وأمانها وتقبلها

هي الزيادة اإليجابية في البطاقات المصدرة وفي عمليات أجهزة الصرف 

مليون  22.46لمصدرة اآللي ونقاط البيع، فقد بلغ إجمالي بطاقات مدى ا

الشكل ) 2011في المئة من  56محققًا ارتفاًعا بنسبة  2015بطاقة في عام 

 .(1-7البياني 

 بطاقات مدىإصدار عدد : 1-7الشكل البياني 

 

عدد  إيجابيًا في عملياتها وفي نمًوا - النظاممنذ تدشين  -شهدت نقاط البيع وقد 

ألف جهاز لتبلغ  87 واقعنقاط البيع ب األجهزة التي تم تركيبها، فقد ارتفع عدد

في المئة بالمقارنة مع  62، محققةً ارتفاًعا بنسبة 2015في عام  225372

كما شهدت . (2-7الشكل البياني ) 2011في المئة مع  154وبنسبة  2014

تحسنًا في الجوانب التشغيلية، حيث انخفض الوقت المستغرق لمعالجة 

 .ثوان 6عمليات نقاط البيع إلى 

 عدد أجهزة نقاط البيع: 2-7الشكل البياني 
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مليون عملية 151.2في المئة من  193ارتفع عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 

-7الشكل البياني ) 2015 عام في مليون عملية 443.2إلى  2010في عام 

3). 

عدد عمليات نقاط البيع : 3-7الشكل البياني 

 
مليار في  71.85في المئة من  143ة وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسب

 .(4-7الشكل البياني ) 2015مليار في  191.6إلى  2010

 قيمة عمليات نقاط البيع: 4-7الشكل البياني 

 
إلى  2011جهاًزا في  11766ارتفع عدد أجهزة الصرف اآللي من كما 

-7الشكل البياني )في المئة  46، أي ما يعادل 2015جهاًزا في  17217

5). 

 

 

 عدد أجهزة الصرف اآللي: 5-7الشكل البياني 

 
تعمل بطاقات مدى ضمن أفضل معايير األمان للحماية من التهديدات 

 .اإللكترونية أو حماية بياناتها عند سرقتها

على جميع ( ذات الشريحة)وتشمل هذه المعايير تصميم بطاقات إي إم في 

لى ع البطاقات، وحدود عالبطاقات المصدرة، ومعيار التحقق الثنائي على جمي

مدفوعات بطاقات الحسم في حالة عدم وجود البطاقة فعليًا، وكلمة السر لمرة 

يطبق ( PCI-DSS)كما أن معيار أمن البيانات لصناعة بطاقات الدفع . واحدة

 .على جميع بيانات البطاقات

 :نظام سداد للمدفوعات( 7-3

ا من حيث التصميم واإلبد اع إذ أنه أحد النظم يُعد هذا النظام مميز 

المركزية المتكاملة في العالم لعرض وسداد الفواتير والمستحقات األخرى 

ويعمل النظام على ربط جميع المصارف المحلية ببعضها لتقديم  .في المملكة

اإلنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة )خدمات الدفع عبر جميع قنواتها 

في المملكة من االتصال بجميع ، مما يمكن أي كيان (الصرف اآللي والفروع

المصارف المحلية والوصول إلى العمالء في المملكة بمجرد ارتباطه بالنظام، 

متيًحا للعمالء إمكانية سداد الفواتير الحكومية والخدمات العامة عبر أي 

مفوتًرا  146ويبلغ عدد المفوترين المشتركين في النظام . مصرف في المملكة

. جهة حكومية، واليزال العدد بازدياد 50ما فيها من مختلف القطاعات، ب

مليون فاتورة  172.4وبلغ إجمالي عدد الفواتير المسددة عبر نظام سداد 

 .مليار في السنة الماضية 210.3بقيمة 

ا من الجوائز العالمية في تقديم الخدمات  حصد نظام سداد عدد 

دة للخدمة العامة في فقد حاز على جائزة األمم المتح. واالقتصاد اإللكتروني

نطقة لم" فئة تحسين تقديم الخدمات"ألفضل مشروع حكومي في  2008عام 

كما نال جائزة . غرب آسيا وذلك لدوره في تطوير الخدمة العامة في المملكة

االقتصاد "في فئة  2009الحكومة اإللكترونية لدول مجلس التعاون 

ونية لمجلس التعاون في المؤتمر األول للحكومة اإللكتر" اإللكتروني

باإلضافة إلى ذلك، حصل نظام سداد على جائزة أفضل مشروع . الخليجي

قد في دبي في  . 2014حكومي ذكي في مؤتمر بطاقات ومدفوعات الذي ع 

مليون عملية  977.5وبلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر نظام سداد منذ إطالقه 

 .2015مليار في عام  959.7بقيمة 
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 2016قرير االستقرار المالي ت

لتطورات السريعة في أنظمة المدفوعات وفي السوق لمواكبة ا

 ".حساب سداد"السعودية واألسواق العالمية، استحدثت المؤسسة خدمة 

توفر هذه الخدمة وسيلة آمنة للدفع اإللكتروني للتجار والمستهلكين بدون 

 خصم المبالغ من الحساببأنها تقوم  النقد، حيثحاجة الستخدام البطاقات أو 

ميل المخصص للتجارة اإللكترونية وإيداعها في حساب التاجر المصرفي للع

تتمحور خدمة حساب سداد بشكل رئيس حول تقديم حلول مدفوعات . مباشرة

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف دعم هذه المشاريع نظًرا 

 .ألهميتها القتصاد المملكة

 الجوال المصرفي( 7-4

تها اإللكترونية ومعاييرها واصلت المؤسسة سعيها لتحسين خدما

واستمراراً لنهج المؤسسة في رفع مستوى الخدمات  .وضوابطها االحترازية

اإللكترونية التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة من خالل قنواتها 

اإللكترونية المختلفة، وإتباع أحدث التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات 

صت المؤسسة على وضع معايير المطبقة عالمياً بهذا الخصوص، حر

وضوابط أمنية واحترازية على جميع البنوك العاملة في المملكة التي ينبغي 

ر وضعت المؤسسة معايي. االلتزام بها لتقديم خدمة الجوال المصرفي لعمالئها

لتطوير تطبيقات الهاتف الجوال التي يجب أن تلتزم بها المصارف المحلية 

 :الجوال المصرفي لعمالئها، وهي كالتاليالتي ترغب في تقديم خدمة 

  إتاحة تحميل تطبيق الجوال المصرفي من خالل المتجر الرسمي لنظام

 .التشغيل فقط

 التحقق والمصادقة على مستوى التطبيق. 

  االلتزام بمراقبة واكتشاف وإزالة أي تطبيق منسوخ أو مجهول المصدر

اقع ادر أخرى كالموأو مقلد لتطبيق البنك في متاجر التطبيقات أو مص

 .اإللكترونية

  تطبيق أحدث التقنيات التي تحمي تطبيقات المصارف في الهواتف

 :الذكية، ومنها

للتصدي ألي من البرمجيات الخطرة التي ( Sandboxing)تقنية  ˗

 .تستهدف أجهزة عمالء المصرف

لمنع الحفظ المؤقت ألي معلومات مدخلة ( No Caching)تقنية  ˗

 .لتطبيقمن قبل مستخدمي ا

 عدم دمج تطبيق الجوال المصرفي مع أي تطبيق أخر. 

  القيام بحمالت توعية أمنية عن خدمة الجوال المصرفي من خالل

مختلف القنوات للمصارف، حيث تتضمن كيفية االستخدام وتوضيح 

المصدر الوحيد لتحميل التطبيق الخاص بالخدمة، ومتابعة تحديث 

المحافظة على معلوماتهم التطبيق، وتوعية العمالء بضرورة 

 . المصرفية وعدم إفشائها

باإلضافة إلى تقديم خدمة اإلشعار اآللي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال 

النصية القصيرة لجميع العمليات المصرفية على الحسابات المصرفية 

وحسابات البطاقات االئتمانية لألفراد، مع مراعاة اتخاذ اإلجراءات 

 :ة بمنع استغالل محتوى الرسائل النصية وتشملاالحترازية الكفيل

  التزام البنك بتفعيل الخدمة تلقائياً لكافة العمالء، مع إشعارهم بإمكانية

 .إلغائها في حال عدم الرغبة بها

  عدم تضمين الرسالة النصية رصيد الحساب ورقم البطاقة االئتمانية أو

 .الحساب الجاري

 عملية ووقتها ومبلغها ونوعهاأن تتضمن الرسالة النصية تاريخ ال. 

 

 


	ملخص
	1) الاقتصاد العالمي: الاتجاهات والمخاطر وآفاق النمو
	1-1) التطورات الحديثة
	1-2) التطورات المالية العالمية ومخاطر الاستقرار المالي
	1-3) آفاق النمو العالمي

	2) الاقتصاد السعودي: الاتجاهات والمخاطر وآفاق النمو
	2-1) اتجاهات النمو والتضخم
	2-2) التطورات النقدية
	2-2-1) الكتلة النقدية
	2-2-2) الأصول الاحتياطية
	2-2-3) سياسة سعر الصرف الثابت
	2-2-4) أسعار الفائدة

	2-3) تطورات المالية العامة
	2-4) أداء سوق العمل
	2-5) أداء القطاع الخارجي
	2-6) آفاق النمو والمخاطر في المملكة

	3) القطاع المصرفي: الكفاءة التشغيلية والمخاطر والمتانة
	1.
	2.
	3.
	3-1) نظرة عامة
	3-2) تقييم الميزانية العمومية - أصول المصارف
	3-2-1) الائتمان المصرفي

	3.1
	3.2
	3-2-2) الائتمان لقطاع الشركات
	3-2-3) الائتمان الاستهلاكي
	3-2-4) الائتمان العقاري
	3-2-5) توزيع الائتمان المصرفي حسب آجال الاستحقاق

	3-3) تقييم الميزانية العمومية - مطلوبات المصارف
	3.3
	3-3-1) الودائع المصرفية
	3-3-2) توزيع الودائع المصرفية حسب آجال الاستحقاق

	3-4) العمليات خارج الميزانية العمومية
	3-5) الانكشاف الخارجي
	3-6) متانة القطاع المصرفي
	3.4
	3.5
	3.6
	3-6-1) الربحية
	3-6-2) رأس المال التنظيمي وجودة الأصول
	3-6-3) السيولة
	3-6-4) الرافعة المالية

	3-7) آفاق مخاطر القطاع المصرفي

	4) الائتمان غير المصرفي: أحدث الاتجاهات والمبادرات
	4-1) نظرة عامة
	4-2) أداء مؤسسات الإقراض المتخصصة
	4-2-1) أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة
	4-2-2) القروض المقدمة من مؤسسات الإقراض المتخصصة

	4-3) قطاع التمويل غير المصرفي
	4-3-1) أصول شركات التمويل
	4-3-2) القروض المقدمة من شركات التمويل
	4-3-3) متانة شركات التمويل
	4-3-3-1) الربحية
	4-3-3-2) الرافعة المالية

	4-3-4) توقعات مخاطر شركات التمويل
	4-3-5) نظرة عامة على السياسات المتبعة


	5) قطاع التأمين: الأداء والتغطية والمتانة
	5-1) نظرة عامة
	5-2) الأداء
	5-3) المتانة

	6) استقرار السوق المالية
	6-1) نظرة عامة
	6-2)   أنشطة السوق المالية
	6-3)   تشريعات السوق
	6-4)   الإصلاحات الحكومية لسياسة دعم الطاقة
	6-5)   تذبذب السوق والمخاطر على النظام المالي
	6-6) سيولة السوق
	6-7) مصرفية الظل
	6-8) متانة السوق

	4.
	5.
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5
	5.6
	5.7
	5.8
	6-8-1) ربحية الشركات
	6-8-2) الرافعة المالية للشركات
	6-9) الأشخاص المرخص لهم
	5.9
	6-9-1) كفاية رأس المال
	6-9-2) الربحية
	6-9-3) السيولة

	6-10) المخاطر التشغيلية للسوق المالية السعودية

	7) أنظمة المدفوعات: أحدث المبادرات
	7-1) النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
	7-2) مدى
	7-3) نظام سداد للمدفوعات:
	7-4) الجوال المصرفي


