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دراسة استخدام وسائل الدفع في 
المملكة لعام 2021م

2021م،  العام  خالل  السعودي  المركزي  البنك  قام 
المملكة، تشمل  بتنفيذ دراسة واسعة على مستوى 
قطاعي األفراد واألعمال، والقطاع الحكومي؛ لقياس 
إجمالي  من  اإللكترونية  المدفوعات  حصة  وتقييم 
المدفوعات في المملكة. تضمنت الدراسة استبانات 
ميدانية شملت أكثر من 1,500 فرد و218 منشأة  من 
قطاع األعمال، وتم  تنفيذ الدراسة خالل الفترة  يوليو 
- سبتمبر من العام الميالدي 2021، تم فيه التوصل 
-ألول مرة في المملكة- إلى أّن المدفوعات النقدية 
مستوى  على  مستخدمة  دفع  وسيلة  أكثر  تعد  لم 
جميع القطاعات )أفراد، أعمال، حكومي(، حيث شكلت 
المدفوعات النقدية على المستوى الكلي خالل هذه 
الدفع،  عمليات  إجمالي  من  المئة  في   38 الفترة 
بالمقارنة بنسبة 56 في المئة من المدفوعات النقدية 
التي تم تسجيلها في يوليو 2019م. كما شكلت قيمة 
إجمالي  من  المئة  في   6 نسبة  النقدية  المدفوعات 
 12 بنسبة  بالمقارنة  المملكة  في  المدفوعات  قيمة 

في المئة تم تسجيلها في عام 2019م.

11.3 مليار عملية دفع في عام 2021م
يقدر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية واإللكترونية 
المنفذة في المملكة خالل العام 2021م، بما يقارب 
11.3 مليار عملية دفع على مستوى جميع القطاعات 
عمليات  منها  ويستثنى  حكومي(،  أعمال،  )أفراد، 
السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللي، حيث شكلت 
من  المئة  في   62 نسبة  اإللكترونية  المدفوعات 
إجمالي العمليات المنفذة، بما يقارب 7 مليارات عملية 
دفع. فيما يقدر إجمالي قيمة عمليات الدفع بـ 15.6 
اإللكترونية  المدفوعات  تمثل  سعودي،  ريال  ترليون 
حصة  وتمثل  سعودي،  ريال  ترليون   14.2 قرابة  منها 
إجمالي  المئة من  80 في  قطاع األعمال منها قرابة 

2021م. للعام  الدفع  عمليات  قيمة 

المدفوعات على مستوى كافة القطاعات
خالل العام 2021م، شكلت حصة األفراد 85 في المئة 
بالمقارنة  المنفذة  الدفع  عمليات  عدد  إجمالي  من 
 14 ونسبة  2019م،  عام  في  المئة  في   76 بنسبة 
القطاع  بينما  كانت حصة  المئة لقطاع األعمال،  في 
الحكومي قرابة 1 في المئة من إجمالي عدد العمليات 

المنفذة. 

الفرد  المنفذة من قبل  العمليات  يقدر متوسط عدد 
277 عملية  المملكة قرابة  )16 سنة فما فوق( في 
قرابة  ذلك  ويشكل  2021م،  عام  خالل  سنويًا  دفع 
مقدرة  سنويًا  عملية   140 بـ  بالمقارنة  تقريبًا  الضعف 
العالمية،  الدول  ببعض  وبالمقارنة  2019م،  عام  في 
الفرد  قبل  من  المنفذة  العمليات  عدد  متوسط  بلغ 
البالغ في المملكة المتحدة قرابة 550 عملية سنويًا، 
في  البالغ  للفرد  المنفذة  العمليات  عدد  يقدر  بينما 

سنويًا. دفع  عملية   760 بـ  المتحدة  الواليات 

النمو في عدد العمليات المنفذة من قبل 
األفراد وأثر جائحة كورونا 

المدفوعات  حجم  في  كبيرًا  نموًا  المملكة  شهدت 
اإللكترونية خالل العامين الماضيين، ويعود ذلك بدرجة 
ساهمت  التي  المهمة  العوامل  من  عدد  إلى  كبيرة 
بتوفير  التجارية  والمتاجر  المحال  جميع  كإلزام  بذلك، 
أجهزة نقاط البيع، باإلضافة إلى النمو الكبير في حجم 
المملكة، كما  المتاجر اإللكترونية في  المشتريات عبر 
يعتبر إطالق عدد من وسائل الدفع الجديدة كخدمة 
األجهزة  عبر  الدفع  خدمات  وإتاحة  أثير«،  »مدى 
على  وسّهل  مّكن  والذي  النمو  لهذا  داعمًا  الذكية 
األفراد تنفيذ عمليات الدفع، إضافة إلى إطالق نظام 
المدفوعات الفورية »سريع«، وظهور وانتشار خدمات 
العوامل  هذه  جميع  شكلت  حيث  الرقمية.  المحافظ 
المدفوعات  مجال  في  للنمو  قويًا  وممكًنا  محفزًا 
المملكة؛ مما ساهم في جعل حصة  اإللكترونية في 
العمليات اإللكترونية تتجاوز ألول مرة حصة العمليات 

األفراد. مستوى  على  النقدية 
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شكل1: نسبة المدفوعات النقدية واإللكترونية لقطاع األعمال

عدد المدفوعاتقيمة المدفوعات

وبالرغم من اآلثار االقتصادية والصحية السلبية لجائحة 
في  ساهمت  المدفوعات  مجال  في  أنها  إال  كورونا، 
إلى  النقدية  المدفوعات  من  االنتقال  عملية  تسريع 
األفراد،  قطاع  في  خصوصًا  اإللكترونية،  المدفوعات 
نسبة  البيع  نقاط  النمو في عدد عمليات  حيث قارب 
بنفس  بالمقارنة  2021م،  مارس  في  المئة  في   127
المئة  في   81 بنسبة  ونمو  2020م،  عام  في  الشهر 

2020م. عام  بكامل  بالمقارنة  2021م  عام  في 

النمو السريع في مدفوعات البطاقات 
سجل قطاع األفراد في عام 2021م نموًا ملحوظًا في 
حجم العمليات اإللكترونية، حيث وصلت حصة عمليات 
إجمالي  من  المئة  في   57 إلى  اإللكترونية  الدفع 
المئة  في   36 بنسبة  بالمقارنة  األفراد،  مدفوعات 
في عام 2019م. ويعود النمو في مدفوعات األفراد 
البطاقات  عمليات  في  الكبير  النمو  إلى  اإللكترونية 
ما  البطاقات  عمليات  تشكل  حيث  أساسية،  بصفة 
الدفع  عمليات  إجمالي  من  المئة  في   52.5 نسبته 
من  المئة  في   80 ونسبة  األفراد،  قبل  من  المنفذة 

لألفراد. اإللكترونية  المدفوعات  إجمالي 

البطاقات  عمليات  عدد  تجاوزت  2021م،  عام  وفي 
المنفذة 5.5 مليار عملية، ما يمثل نموًا بنسبة 232 في 
المئة مقارنة بعام 2019م، ويعود هذا النمو السريع 
خالل العامين الماضيين إلى التطور الكبير في أسلوب 

الدفع عبر البطاقات، حيث تمثل مدفوعات البطاقات 
باستخدام تقنية االتصال قريب المدى )NFC(      في 
المئة من إجمالي عمليات الدفع بالبطاقات بالمقارنة 
إلى  2019م، باإلضافة  المئة في عام  69 في  بنسبة 

إلزام جميع المتاجر بتوفير أجهزة نقاط البيع.

النمو في عمليات الدفع اإللكترونية 
لمنشآت قطاع األعمال

األعوام  خالل  المملكة  في  األعمال  قطاع  شهد 
المدفوعات  حصة  في  مستمرًا  نموًا  المنصرمة 
قبل  من  المنفذة  الدراسة  أظهرت  حيث  اإللكترونية، 
اإللكترونية  المدفوعات  حصة  أن  المركزي  البنك 
المنفذة من قبل منشآت قطاع األعمال تجاوزت 84 
51 في  بنسبة  بالمقارنة  2021م  عام  المئة في  في 
المئة في العام 2019م، أي ما يعادل نموًا نسبته 65 

المئة. في 

يعود هذا النمو بصورة أساسية إلى التوسع في تحول 
المنشآت متناهية الصغر إلى دفع رواتب ومستحقات 
وتحديدًا  إلكترونية،  دفع  وسائل  عبر  لديها  العاملين 
دفعها  من  بداًل  البنكية  حساباتهم  إلى  تحويلها  عبر 
العاملين في  المئة من رواتب  57 في  أن  نقدًا، حيث 
في  إلكترونية  وسائل  عبر  دفعها  يتم  المنشآت  هذه 
عام  في  المئة  في   17 بنسبة  مقارنة  2021م  عام 
2019م. باإلضافة إلى تحول هذه المنشآت الستخدام 

95

2019

49%

16%

51%

84%

2021

غير نقدي

نقدي

2019 2021

91%

9%

95%

5%

غير نقدي

نقدي



6

مدفوعات إلكترونية في معظم عملياتها مع منشآت 
قطاع األعمال األخرى بنسبة وصلت إلى 76 في المئة 

مقارنة بنسبة 28 في المئة لعام 2019م.

وبشكل عام، أظهرت الدراسة عالقة طردية بين حجم 
المنشآت ونسبة المدفوعات اإللكترونية، حيث تعتمد 
المئة على وسائل  99.5 في  الكبيرة بنسبة  الشركات 
حين  في  مدفوعاتها،  كافة  في  اإللكتروني  الدفع 
تبلغ هذه النسبة 78 في المئة للمنشآت المتوسطة 
متناهية  للمنشآت  المئة  في   76 ونسبة  والصغيرة، 

الصغر.

المدفوعات اإللكترونية من إجمالي 
مدفوعات الحكومة

الحكومــي  القطــاع  شــهد  الماضيــة  الســنوات  خــالل 
تحــواًل شــبه كامــل تجــاه المدفوعــات اإللكترونيــة، حيــث 
شــكلت المدفوعــات اإللكترونيــة مــا يزيــد عــن 99 فــي 
المئــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع المنفــذة مــن قبــل 
الحكومــة إلــى مختلــف المســتفيدين، ســواًء كانــوا أفراد 

أو منشــآت أعمــال أو جهــات حكوميــة أخــرى. 

المدفوعات لمرة لواحدة
يقصــد بعمليــات الدفــع لمــرة واحــدة العمليــات التــي 
ال يتــم تنفيذهــا بشــكل دوري، وإنمــا تتــم بشــكل غيــر 
منتظــم ســواء كانــت متكــررة أو غيــر متكــررة، وبالنظــر 

فقــد  2021م،  العــام  خــالل  األفــراد  إلــى مدفوعــات 
ــة  ــى غالبي ــات الدفــع لمــرة واحــدة عل اســتحوذت عملي
عمليــات الدفــع، بنســبة وصلــت إلــى 95 فــي المئــة مــن 
إجمالــي عمليــات األفــراد خــالل العــام، وقــد تــم تنفيــذ 
56 فــي المئــة مــن هــذه المدفوعــات باســتخدام طــرق 

ــة. دفــع إلكتروني

النصيــب األكبــر مــن مدفوعــات  وقــد اســتحوذ علــى 
األفــراد قطــاع التمويــن واألغذيــة )األســواق المركزيــة، 
تموينــات، بقــاالت( بنســبة وصلــت إلــى 32 فــي المئــة 
مــن إجمالــي العمليــات، يليــه قطــاع المطاعــم بنســبة 
الوقــود،  لمحطــات  المئــة  فــي  و12  المئــة،  فــي   17
فيمــا كانــت حصــة الصيدليــات 11 فــي المئــة، وقرابــة 7 

ــة لقطــاع المالبــس. فــي المئ

وعلــى الرغــم مــن التوســع الكبيــر فــي توفيــر وســائل 
الدفــع اإللكترونيــة والنمــو الملحــوظ فــي عــدد أجهــز 
المئــة  فــي   131 لنســبة  وصــل  الــذي  البيــع  نقــاط 
بالمقارنــة بســنة 2019م، إال أنــه اليــزال اســتخدام النقــد 
يشــكل نســبة عالية في بعض القطاعات، حيث شــكلت 
المدفوعــات النقديــة فــي قطــاع التمويــن واألغذيــة 
)األســواق المركزيــة، تموينــات، بقــاالت( مــا نســبته 51 
فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع، ممــا يشــير إلــى 
أنــه اليــزال هنــاك فــرص كبيــرة للمدفوعــات اإللكترونيــة 

للنمــو واالنتشــار فــي مثــل هــذه القطاعــات. 

المدفوعات المتكررة
2021م شكلت حصة  أنه في عام  إلى  الدراسة  تشير 
األفراد  مدفوعات  إجمالي  من  المتكررة  المدفوعات 
يتم  التي  المدفوعات  وهي   ، المئة  في   5 الـ  قرابة 
تنفيذها بشكل متكرر ودوري، سواء كان ذلك أسبوعيًا 
أو شهريًا أو نصف سنوي أو سنويًا، مثل: فواتير الهاتف 
والمياه والكهرباء، ودفعات اإليجار، وأقساط القروض 

التعليم والدراسة إلخ... . والتأمين، ورسوم 

شكل2: مدفوعات المرة الواحدة لألفراد

32%

12%

17%

17%

11%

7%

2% 2%

محطات الوقودتموين األغذية

المواصالت

المطاعمالصيدليات

أخرىالترفيهقطاع المالبس
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عام  المملكة  في  إطالقه  منذ  سداد  نظام  شكل 
2004م داعمًا كبيرًا لمثل هذه المدفوعات، من خالل 
تسهيل وتيسير تنفيذ مثل هذه المدفوعات المتكررة 
بشكل إلكتروني؛ مما ساهم في تسريع عملية انتقال 
هذه المدفوعات من مدفوعات نقدية إلى إلكترونية، 
77 في  إلى  اإللكترونية  العمليات  حيث وصلت نسبة 
الرغم  المتكررة، وعلى  المدفوعات  إجمالي  المئة من 
من ذلك اليزال من المتوقع زيادة هذه النسبة خالل 
انضمام  في  الكبير  للتوسع  نظرًا  القادمة؛  السنوات 

الجدد في نظام سداد. المفوترين  أكبر من  عدد 

النمو في خيارات ووسائل الدفع المختلفة
الدفــع  وســائل  فــي  الســريع  والتطــور  التقــدم  إن 
اإللكترونيــة المختلفــة فــي المملكة ســاهم بشــكل كبير 
فــي تحفيــز األفــراد علــى تغييــر ســلوك الدفــع لديهــم، 
مــن اعتمــاد كبيــر علــى النقــد فــي تنفيــذ تعامالتهــم 
أكثــر ســهولة  إلكترونيــة  علــى وســائل  االعتمــاد  إلــى 
وســرعة وكفــاءة وأمــان، ممــا ســاهم فــي تجــاوز حصــة 
ودعــم  النقديــة،  لنظيرتهــا  اإللكترونيــة  المدفوعــات 
االنتقــال إلــى مجتمــع أقــل اعتمــادًا علــى النقــد فــي 

التجاريــة.  تنفيــذ تعامالتــه 

قطــاع  يشــهده  الــذي  الســريع  التطــور  أن  شــك  ال 
المدفوعــات فــي المملكــة فــي مجــال االبتــكار الرقمــي 
والتقنــي وتطــور وســائل الدفــع، سيســاهم فــي توفيــر 
لمختلــف  متنوعــة ومتعــددة  دفــع  وقنــوات  وســائل 
األفــراد والمنشــآت، كمــا سيســاهم فــي دعــم التوســع 
والنمــو المســتمر للمدفوعــات اإللكترونيــة، مــن خــالل 
توفيــر حلــول دفــع جديــدة ومبتكــرة أكثــر كفــاءة وســرعة 

وســهولة، وأقــل تكلفــة.

 وبالرغــم مــن ذلــك، ســيظل النقــد أحــد وســائل الدفــع 
المتاحــة ضمــن وســائل أخــرى إلتمــام عمليــات الدفــع 
فــي المملكــة، كمــا أن البنــك المركــزي الســعودي يركــز 
علــى دعــم وتوفيــر جميــع وســائل الدفــع فــي المملكــة 
مدفوعــات  بنيــة  توفيــر  لضمــان  أشــكالها؛  بمختلــف 
متنوعــة لخدمــة جميــع الشــرائح والقطاعــات المختلفــة 

فــي المملكــة.

شكل3:  مدفوعات المرة الواحدة والمتكررة 

المدفوعات المتكررة مدفوعات المرة الواحدة

5%

95%

 لألفراد من حيث عدد العمليات
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مقدمة2
ُيعــد توفيــر خيــارات دفــع متنوعــة ومتعــددة لمختلــف 
األفــراد ومنشــآت األعمــال، وزيــادة حصــة المدفوعــات 
الرقميــة فــي المملكــة أحــد األهــداف الرئيســة لبرنامــج 
تطويــر القطــاع المالــي؛ لتعزيــز التحــول إلــى مجتمــع أقل 
اعتمــادًا علــى النقــد كجــزء مــن رؤيــة المملكــة 2030م، 
مدفوعــات  المئــة  فــي   70 إلــى  الوصــول  وبهــدف 
البنــك  ويقــوم  2025م،  العــام  بحلــول  إلكترونيــة 
لقيــاس  الدراســة  هــذه  بإجــراء  الســعودي  المركــزي 
التطــور والتغيــر فــي حصــة العمليــات  وتحليــل مــدى 
اإللكترونيــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع فــي المملكــة.

إحــدى  بصفتــه  الســعودي  المركــزي  البنــك  يقــود 
الجهــات المشــاركة الرئيســية فــي برنامــج تطوير القطاع 
المالــي؛ عمليــة تطويــر وتعزيــز خيــارات الدفــع المختلفــة، 
والعمــل علــى تشــجيع وســائل الدفــع الرقميــة األكثــر 
الرئيســية فــي تطويــر  ســرعة وكفــاءة كأحــد أهدافــه 
قطــاع المدفوعــات فــي المملكــة، وكجــزء مــن ذلــك 
قــام البنــك المركــزي ببنــاء بنيــة تحتيــة واســعة النطــاق 
للمدفوعــات داخــل المملكــة، فــي كّل مــن الجوانــب 
برامــج  وتقديــم  والتشــغيلية،  والفنيــة  التنظيميــة 
ومبــادرات واســتثمارات متعــددة مــع الجهــات الفاعلــة 

وذات العالقــة فــي القطــاع المالــي. 

ويعــد مــن ضمــن هــذه المبــادرات تطويــر وإطــالق نظام 
)RTGS( ألول مــرة فــي  التســويات اإلجماليــة اآلنيــة 
المملكــة فــي عــام 1997م، وتطويــر وإطــالق شــبكة 
مــدى لتنفيــذ عمليــات البطاقــات، ســواء عبــر أجهــزة 
الصــرف اآللــي أو أجهــزة نقــاط البيــع فــي منافــذ البيــع 
اإللكترونيــة  المتاجــر  عبــر  أو  المملكــة  فــي  المختلفــة 
الــذي  نظــام ســداد  إطــالق  إلــى  باإلضافــة  المحليــة، 
يعــد نظامــًا رائــدًا لمعالجــة الفواتيــر اإللكترونيــة، كمــا 
تــم حديثــًا فــي عــام 2021م إطــالق نظــام الحــواالت 

الفوريــة )ســريع(.

البنــك  عمــل  فقــد  التنظيمــي،  الجانــب  فــي  وأمــا 
المركــزي الســعودي علــى تعزيــز االبتــكار ودعــم األفــكار 
الجديــدة والمبتكــرة فــي القطــاع المالــي، مــن خــالل 
إطــالق البيئــة الماليــة التجريبيــة )Sandbox( فــي العــام 
إتاحــة وتنظيــم دخــول مختلــف  إلــى  2018م، إضافــة 
الجهــات غيــر البنكيــة لقطــاع المدفوعــات بالمملكــة. 
قــام  التشــغيلية،  الناحيــة  ومــن  ذاتــه  الوقــت  وفــي 
البنــك المركــزي بإنشــاء المدفوعــات الســعودية للقيــام 
فــي  المدفوعــات  ألنظمــة  الوطنــي  المشــغل  بــدور 
تشــغيل  كفــاءة  وزيــادة  لتســهيل  وذلــك  المملكــة، 

الوطنيــة. المدفوعــات  أنظمــة 
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ــاس التطــور والتقــدم وألخــذ تصــور كامــل  وبهــدف قي
الدفــع  وســلوكيات  أنمــاط  وتحليــل  لفهــم  وواضــح 
الســعودي  المركــزي  البنــك  يقــوم  المملكــة،  فــي 
بتنفيــذ دراســة شــاملة لقيــاس طــرق وأســاليب الدفــع 
نشــاط  حجــم  ودراســة  تقييــم  بغــرض  المملكــة؛  فــي 
والقطــاع  واألعمــال  األفــراد  لقطــاع  المدفوعــات 

الحكومــي.

ويتــم فــي هــذه الدراســة تطبيــق أفضــل الممارســات 
البيانــات  وتحليــل  بجمــع  يتعلــق  فيمــا  الدوليــة 
ومعالجتهــا، وتعــد المنهجيــة المســتخدمة فــي هــذه 
الســابقة  للمنهجيــة  مماثلــة  الدراســة  مــن  النســخة 
المتبعــة فــي النســخة الســابقة مــن الدراســة، التــي تــم 
تنفيذهــا فــي العــام 2019م، ممــا يســمح بإجــراء مقارنــة 
مــع  والتطــور  التغيــر  مــدى  لقيــاس  ومباشــرة  عادلــة 

2021م. عــام  نســخة  نتائــج 

فــي  لالختالفــات  تفصيليــًا  عرضــًا  الدراســة  وتقــدم 
واألعمــال  األفــراد  لقطــاع  الدفــع  وطــرق  أنمــاط 
حســب  األنمــاط  هــذه  وتحليــل  الحكومــي،  والقطــاع 
ــا، والعمــر، والجنــس،  ــل الديموغرافي ــدة مث نواحــي عدي
ومســتوى الدخــل، ومنطقــة الســكن، والقطــاع، وحجــم 
المنشــأة، وغيرهــا. وذلــك لتحليــل العالقــة بيــن هــذه 
الجوانــب وأنمــاط الدفــع المختلفــة؛ بغــرض رســم تصــور 
شــامل وواضــح لهــذه األنمــاط والســلوكيات فــي تنفيــذ 

عمليــات الدفــع داخــل المملكــة. 

وقــد تــم فــي الدراســة احتســاب المدفوعــات بمختلــف 
أنواعهــا وفقــًا لبروتوكــول »ُمنشــئ العمليــة«، الــذي 
يتــم فيــه احتســاب العمليــات الصــادرة فقــط، وذلــك 
لتالفــي تكــرار احتســاب العمليــات. باعتبــار أن كل عمليــة 

دفــع صــادرة ينتــج عنهــا عمليــة ورادة لطــرف آخــر.

شكل4: نمو عدد عمليات نقاط البيع في المملكة
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 منهجية3
 الدراسة
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البنــك المركــزي الســعودي فــي هــذه الدراســة  قــام 
باتبــاع منهجيــة علميــة تجمــع بيــن األســاليب الكميــة 
بيانــات  جمــع  أساســي  بشــكل  تــم  حيــث  والنوعيــة. 
الدفــع فــي الدراســة، عبــر مســح ميداني شــمل قطاعي 
األفــراد واألعمــال فــي الفتــرة مــن يوليــو إلــى ســبتمبر 

2021م.

3.1 المسح الميداني لألفراد
تــم إجــراء المســح الميدانــي باالعتمــاد علــى أســلوب 
 ،)CAPI( الكمبيوتــر  بمســاعدة  الشــخصية  المقابــالت 
حيــث يتــم فيهــا تســجيل إجابــات المشــاركين مباشــرة 
األســلوب معالجــة  هــذا  فــي  ويتــم  الكمبيوتــر،  علــى 
األســئلة عبــر تقســيم إجابــات كل األســئلة إلــى أقســام 
الدخــل،  ومســتوى  والجنــس،  العمــر،  حســب  فرعيــة 
والجنســية، ومــكان اإلقامــة، وغيرهــا..، وذلــك بغــرض 

تســهيل عمليــة تحليــل وتصنيــف اإلجابــات. 

وتــم المســح الميدانــي لألفــراد مــن خــالل المقابــالت 
فهــم  مــن  للتأكــد  وذلــك  لوجــه  وجهــًا  الشــخصية 
المشــارك لألســئلة المطروحــة واتســاق إجابتــه معهــا، 
بإجــراء  المتعلقــة  باألهــداف  تعنــى  بإجابــات  للخــروج 
المســح الميدانــي، كمــا تــم إكمــال العــدد المطلــوب 
مــن المشــاركين، حيــث بلــغ حجــم عينــة األفــراد 1,505 

مشــارك. وقــد تــم تصميــم االســتبانة لقطــاع األفــراد 
رئيســية: ليشــمل ثالثــة أقســام 

 	.)P2P( عمليات الدفع من فرد إلى فرد آخر
عمليــات الدفــع مــن فــرد إلــى منشــأة تجاريــة 	 

.)P2B(
عمليــات الدفــع مــن فــرد إلــى جهــة حكوميــة 	 

.)P2G(
فــي  للســكان  ممثلــة  لتكــون  العينــة  اختيــار  تــم  كمــا 
المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك حســب الجنســية، 
والعمــر، والجنــس، ومــكان اإلقامــة، ومســتوى الدخــل. 
تم في هذا االســتطالع ســؤال المشــاركين عن تفاصيل 
بتنفيذهــا  التــي قامــوا  لمــرة واحــدة  الدفــع  عمليــات 
فــي اليــوم الســابق، كمــا تــم ســؤال المشــاركين عــن 
المدفوعــات الدوريــة التــي يتم تنفيذها بشــكل شــهري، 
كمــا تــم إجــراء االســتطالع والتأكــد مــن تغطيــة كامــل 
أســابيع الشــهر، وذلــك لغــرض تغطيــة أســابيع الــذروة 
شــاملة  نظــرة  ألخــذ  الرواتــب  دفــع  فيهــا  يتــم  التــي 
وواضحــة لســلوك الدفــع، ومالحظــة االختالفــات فــي 
جميــع فتــرات الشــهر. وأســفرت نتائــج االســتطالعات 
عــن قيــام المشــاركين بتنفيــذ 110,520 عمليــة دفــع 
لمــرة واحــدة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ 5,996 عمليــة دفــع 

دوريــة، موزعــة بالتناســب علــى أســابيع الشــهر.

جدول1: توزيع العينة 
النسبة من حجم العينة )نسبة مئوية(توزيع العينة

الجنسية
 65سعودي

35غير سعودي

محل اإلقامة
84مدن

16محافظات

الجنس
55ذكر

45أنثى

العمر

16-2420

25-2913

30-3928

40-4923

50-5911

60+05
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المدفوعات خالل اليوم السابق
غرض الدفع

األغذية والتموين.. 1
المطاعم.. 2
محطات الوقود.. 3
الصيدليات.. 4
المالبس.. 5
المواصالت.. 6
الترفيه.. 7
أخرى.. 8

وسيلة الدفع
نقد.. 1
بطاقة مدى.. 2
بطاقة مسبقة الدفع .. 3
بطاقة ائتمانية.. 4
حوالة بنكية.. 5
شيك.. 6
بطاقة هدايا.. 7
سداد.. 8
محفظة إلكترونية.. 9

المدفوعات الدورية
غرض الدفع

فواتير اتصاالت.	 
فواتير المياه.	 
فواتير الكهرباء.	 
خدمات الغاز.	 
إيجار المنزل.	 
إيجار السيارة.	 
األقساط العقارية والشخصية.	 
مدفوعات األندية والمراكز الصحية.	 
أقساط التأمين.	 
التبرعات والمدفوعات الشخصية.	 
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جدول2: عينة المسح الميداني لقطاع األعمال

الحصة من اإلنفاق الكلي القطاع
)نسبة مئوية(

المنشآت متناهية 
الصغر

المنشآت الصغيرة 
المنشآت الكبيرةوالمتوسطة

30.1041491التجزئة وتجارة الجملة

24.00974التصنيع

10.401342البناء

2--7.60الغاز والنفط

لم يتم تغطيته6.00االتصاالت

5.50362القطاع المالي

-4.5032السفر والسياحة والضيافة

3.806171خدمات األعمال

3.80822الزراعة

لم يتم تغطيته3.20المنافع

-1.7073الرعاية الصحية

1.501481الخدمات الشخصية

لم يتم تغطيته1.10التعليم

1--0.30التعدين

1001049816اإلجمالي

3.2 المسح الميداني لقطاع األعمال 
تــم تنفيــذ المســح الميدانــي لمنشــآت قطــاع األعمــال 
لوجــه(،  )وجهــًا  الشــخصية  المقابــالت  طريقــة  باتبــاع 
والمنشــآت  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  وذلــك 
الذاتيــة  التعبئــة  طريقــة  واتبــاع  الصغــر،  المتناهيــة 
إلــى  االســتبانة  إرســال  خــالل  مــن  الكبيــرة  للشــركات 
كل شــركة، وطلــب تعبئتهــا وإعــادة إرســالها. وتــم فــي 
االســتبانة طلــب تحديــد أنــواع المدفوعــات المنفــذة 
مــن قبــل الشــركة، وعــدد مــرات تكــرار العمليــة وقيمــة 
كل عمليــة. وبلــغ حجــم العينــة المختــارة 218 منشــأة 
مــن مختلــف القطاعــات، تــم تقســيمها بشــكل تناســبي، 
وذلــك للتناســب مــع حجــم كل قطــاع؛ لتمثيــل جميــع 

بالمملكــة بشــكل مناســب. القطاعــات 

ــات الدفــع المنفــذة  ــم باالســتبانة تصنيــف عملي كمــا ت
مــن المنشــأة إلــى ثــالث فئــات رئيســية: 

منشــأة 	  قبــل  مــن  المنفــذة  الدفــع  عمليــات 
.)B2P( فــرد  إلــى  تجاريــة 

منشــأة 	  قبــل  مــن  المنفــذة  الدفــع  عمليــات 
.)B2B( أخــرى  تجاريــة  منشــأة  إلــى  تجاريــة 

عمليــات الدفــع المنفــذة مــن منشــأة تجاريــة 	 
.)B2G( إلــى جهــة حكوميــة

تــم جمــع البيانــات اإلجماليــة لجميــع عمليــات الدفــع 
المنشــآت  قبــل  مــن  كامــل  شــهر  خــالل  المنفــذة 
المشــاركة، وتصنيفهــا حســب عــدد العمليــات، وقيمــة 
العمليــات بالريــال الســعودي، وذلــك حســب كل وســيلة 
دفــع مختلفــة. كمــا تــم بعــد ذلــك إعطــاء وزن نســبي 
لعمليــات كل منشــأة، بمــا يتناســب مــع الحجــم الفعلــي 

للقطــاع الــذي تنتمــي لــه المنشــأة.

3.3 استطالع القطاع الحكومي
أظهــرت النســخة الســابقة مــن الدراســة المنفــذة فــي 
عــام 2019م نضجــًا كبيــرًا وواضحــًا في جانب مدفوعات 
القطــاع الحكومــي، حيــث وصلــت حصــة المدفوعــات 
اإللكترونيــة إلــى نســبة قاربــت 99.9 فــي المئــة مــن 
إجمالــي عــدد العمليــات المنفــذة مــن قبــل الجهــات 
للقطــاع  كامــل  تحــول  إلــى  يشــير  ممــا  الحكوميــة، 
لهــذا  ونظــرًا  إلكترونيــة.  دفــع  حلــول  علــى  لالعتمــاد 
النضــج والتحــول الكامــل للقطــاع، فقــد تقــرر فــي هــذه 
النســخة االكتفــاء بتقديــر حصــة المدفوعــات الحكوميــة 
فقــط مــن إجمالــي المدفوعــات فــي المملكــة حجمــًا 
الحكوميــة  البيانــات  علــى  باالعتمــاد  وذلــك  وقيمــة، 

2021م. لعــام  المعلنــة 
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 مخرجات4
 الدراسة
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4.1  أنماط الدفع في كافة القطاعات
والقطاعات  الشرائح  جميع  الدراسة  هذه  شملت 
وبالمقارنة  المملكة،  في  المختلفة  االقتصادية 
العالم،  حول  إجراؤها  تم  التي  المماثلة  بالدراسات 
فيمكن القول أن معظم هذا الدراسات يتم فيها دراسة 
فقط،  محدود  مستوى  على  المدفوعات  وقياس 
فقط،  األفراد  شمول  المثال  سبيل  على  فيها  فيتم 
يتم  أن  أو  فقط،  األعمال  منشآت  على  تقتصر  أن  أو 
فيها تحديد أنشطة وقطاعات اقتصادية معينة دون 
وبالتالي  الدراسة،  نتائج  في  األنشطة  جميع  شمول 
فإنه في غالب الدراسات ال يتم إجراء قياس ودراسة 
كاماًل.  الوطني  المستوى  على  للمدفوعات  شاملة 
بينما قام البنك المركزي السعودي –ساما-  في هذه 
الدراسة بتنفيذ دراسة شاملة يتم فيها تقييم وقياس 
القطاعات  المختلفة في كافة  الدفع  أنماط ووسائل 

واألنشطة.

يعد  لم  المملكة  في  مرة  وألول  2021م  العام  في 
تجاوزت  حيث  مستخدمة،  دفع  وسيلة  أكثر  النقد 
على  النقدية  نظيرتها  اإللكترونية  المدفوعات  نسبة 
مستوى كافة القطاعات وأغلب األنشطة االقتصادية 
النقدية  التعامالت  نسبة  انخفضت  حيث  المختلفة. 
العمليات  عدد  إجمالي  من  المئة  في   38 لتشكل 
قيم  إجمالي  من  المئة  في   6 نسبته  وما  المنفذة، 
في  مرة  وألول  أنه  من  الرغم  وعلى  العمليات،  هذه 
المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع األكثر استخدامًا 

المئة  في   43 يشكل  اليزال  أنه  إال  األفراد،  قبل  من 
من إجمالي عدد العمليات و25 في المئة من إجمالي 

األفراد.  قبل  من  المنفذة  العمليات  قيمة 

تغير  مالحظة  فيمكن  األعمال  قطاع  إلى  وبالنظر 
القطاع، حيث شهد عدد  الدفع في  كبير في سلوك 
عمليات الدفع المنفذة من قبل المنشآت باستخدام 
حصة  شكلت  حيث  وملحوظًا،  كبيرًا  انخفاضًا  النقد 
المعامالت النقدية ما نسبته 49 في المئة من إجمالي 
عدد العمليات المنفذة في عام 2019م، فيما بلغت 
المئة فقط  16 في  نسبة  2021م  العام  حصتها في 
المسح  أظهر  كما  األعمال.  قطاع  منشآت  لكافة 
المتوسطة  المنشآت  أن  األعمال  لقطاع  الميداني 
والصغيرة والمنشآت متناهية الصغر تعتمد بشكل أكبر 
على النقد من المنشآت الكبيرة وتحديدًا فيما يتعلق 

للموردين.  والدفع  العاملين  رواتب  بدفع 

وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي، فإن الدراسة كشفت 
لالعتماد  كامل  شبه  بشكل  الحكومي  القطاع  تحول 
إتمام جميع عمليات  إلكترونية في  على وسائل دفع 
سواء  المستفيدين  مختلف  وإلى  المختلفة،  الدفع 
كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ارتفعت حصة عدد عمليات األفراد  أخرى،  ناحية  ومن 
العمليات  عدد  إجمالي  من  المئة  في   85 إلى  لتصل 
بالمقارنة  2021م،  العام  في  المملكة  في  المنفذة 

شكل5: حصة العمليات النقدية واإللكترونية لكافة القطاعات

من حيث عدد المدفوعات من حيث قيمة المدفوعات

2019

56%
38%

44% 62%

2021

غير نقدي

نقدي

2019

12%

88%

2021

غير نقدي

نقدي

94%

6%
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المنفذة من قبل  العمليات  المئة من  76 في  بنسبة 
 9.7 أن  إلى  يشير  مما  2019م.  العام  في  األفراد 
وذلك  األفراد،  قبل  من  تنفيذها  تم  عملية  مليارات 
من إجمالي عمليات بلغت قرابة 11.3مليار عملية في 

2021م. العام 

وبالرغم من استحواذ األفراد على النصيب األكبر من 
إجمالي عدد العمليات المنفذة، إال أنه من ناحية قيمة 
عمليات الدفع، بلغت حصة األفراد 11 في المئة فقط 
من إجمالي قيمة العمليات المنفذة في المملكة في 

العام 2021م. 

4.2 أنماط الدفع على مستوى األفراد
4.2.1 توجهات أنماط الدفع لدى األفراد

في  الدفع  عمليات  عدد  من  الفرد  نصيب  ارتفع 
المملكة خالل العامين الماضيين، وذلك من 11 عملية 
 25 2019م، إلى قرابة  خالل الشهر الواحد في يوليو 
عملية في أغسطس 2021م. كما أن عدد العمليات 
المنفذة من قبل الفرد في المملكة بلغ قرابة الـ 277 

2021م. عام  خالل  عملية 

ويعود هذا التغير الكبير في سلوك الدفع لدى األفراد 
وسائل  في  والتحسن  التطور  إلى  أساسي  بشكل 

شكل6: حصة كل قطاع من إجمالي المدفوعات

عدد المدفوعات قيمة المدفوعات

جعل  في  ساهم  مما  واإللكترونية؛  الحديثة  الدفع 
عملية الدفع أكثر سرعة وسهولة، خصوصًا بعد ظهور 
سهلت  التي   ،)NFC( المدى  قريب  االتصال  تقنية 
عملية الدفع عبر البطاقات بشكل ملحوظ، حيث أصبح 
إتمام عملية الدفع ال يحتاج ِسوى لتمرير البطاقة قرب 
أي جهاز نقاط بيع، مما قلل المدة الزمنية المستغرقة 
أكثر  العملية  الدفع، وساهم في جعل  إلتمام عملية 
هذه  مساهمة  إلى  إضافة  وراحة،  وسهولة  سرعة 
عبر  العمليات  إتمام  من  األفراد  تمكين  في  التقنية 
إلى  األفراد  تحول  في  ساهم  مما  الذكية،  األجهزة 
اإللكترونية؛  الدفع  وسائل  على  أكبر  بشكل  االعتماد 
هذه  في  المستخدم  لدى  الدفع  تجربة  لتحسن  نظرًا 
دفع  في  كورونا  جائحة  دور  إلى  باإلضافة  الوسائل، 

النقد. على  االعتماد  تقليل  إلى  األفراد 

إن وسيلة الدفع الرئيسة التي ساهمت في نمو حصة 
المدفوعات اإللكترونية في عام 2021م لدى األفراد 
الدفع  عمليات  عدد  تضاعف  حيث  البطاقات،  هي 
2021م،  2.6 ضعفًا في أغسطس  ليبلغ  البطاقة  عبر 
مقارنة بعددها في نفس الشهر من عام 2019م، بينما 
تضاعفت مدفوعات التجارة اإللكترونية 4.8 ضعفًا في 

الفترة. نفس 

80%

9% 11%

حكوميأعمالأفراد

85%

14%
1%

حكوميأعمالأفراد
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شكل7: حصة المدفوعات النقدية واإللكترونية لألفراد

من حيث عدد المدفوعاتمن حيث قيمة المدفوعات

تاريخ  في  األولى  وللمرة  أنه  الدراسة  وأظهرت 
استخدامًا  األفراد  يسجل  المملكة  في  المدفوعات 
حيث  اإللكترونية،  الدفع  بوسائل  مقارنة  للنقد  أقل 
منتصف  في  اإللكترونية  المدفوعات  حصة  بلغت 
المئة في  36 في  المئة مقابل  57 في  2021م  عام 
2019م من حيث عدد العمليات، ونسبة 75 في المئة 
من حيث قيمة العمليات مقارنة بـ 48 في المئة في 

2019م. عام 

على  االعتماد  نحو  الكبير  التحول  من  الرغم  وعلى 
ثاني  يزال  ال  النقد  أن  إال  اإللكترونية،  الدفع  وسائل 
بعد  األفراد  قبل  من  استخدامًا  دفع  وسيلة  أكثر 
من  تبين  حيث  الدفع،  عمليات  إتمام  في  البطاقات 
المسح الميداني أن 92 في المئة من األفراد ال يزالون 
يستخدمون النقد في إتمام بعض عملياتهم، فيما أن 
8 في المئة توقفوا بالفعل عن استخدام النقد بشكل 
كامل. في المقابل 88 في المئة من األفراد أوضحوا 
مستمر  بشكل  البطاقات  باستخدام  يقومون  أنهم 
أن  المتوقع  من  ذلك  ومع  الدفع،  عمليات  إلتمام 
يستمر النمو في هذه النسبة في مقابل انخفاض في 

النقد. استخدام  نسبة 

لدى  الدفع  وسلوك  أنماط  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
من  تبين  حيث  أخرى،  إلى  فئة  من  تختلف  األفراد 
المسح الميداني أن فئة غير السعوديين أكثر اعتمادًا 

أن  تبين  كما  السعوديين،  المواطنين  من  النقد  على 
الدفع  لوسائل  استخدامًا  أكثر  العمرية  الفئات  بعض 
العمرية  الفئة  سجلت  حيث  غيرها،  من  اإللكترونية 
على  االعتماد  في  األكبر  النسبة  سنة   39  –  30 من 
المئة  في   60 قرابة  بلغت  وبنسبة  إلكترونية  وسائل 
من إجمالي عدد عمليات الدفع. كما تم مالحظة أن 
اإللكترونية  للوسائل  تفضياًل  أكثر  سنًا  األصغر  األفراد 
نمو  إلى  يشير  مما  سنًا،  يكبرونهم  الذين  أولئك  من 
أكبر  بشكل  لالعتماد  األفراد  قطاع  في  كبير  وتحول 
على وسائل الدفع اإللكترونية في السنوات القادمة.

في  للنقد  األفراد  استخدام  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 
القرى والمحافظات أكبر منه في المدن، حيث أن نسبة 
46 في المئة من إجمالي  النقدية بلغت  المدفوعات 
والمحافظات  القرى  في  المنفذة  العمليات  عدد 
بالمقارنة بنسبة 42 في المئة في المدن، وقد يعود 
ذلك إلى التوسع في قبول وسائل الدفع اإللكترونية 
من قبل المتاجر في المدن الرئيسة من تلك التي في 

والمحافظات. القرى 

الدفع  أن هناك توجهًا عامًا في سلوك  القول  يمكن 
لدى األفراد حول العالم بالتحول لالعتماد بشكل أكبر 
على وسائل الدفع اإللكترونية المختلفة، حيث سجلت 
المدفوعات  حصص  في  نموًا  العالم  دول  من  الكثير 
في  النقدية  المدفوعات  حساب  على  اإللكترونية 

2019

64%
43%

36%
57%

2021

غير نقدي

نقدي

2019

52%

48%

2021

غير نقدي

نقدي

75%

25%
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أن  من  الرغم  وعلى  الماضية.  القليلة  السنوات 
موحدة  ليست  النمو  هذا  لقياس  المتبعة  المنهجية 
في جميع الدول، حيث إن هذا االختالف في المنهجية 
يمكن  أنه  إال  النتائج،  مقارنة  عملية  يصعب  أن  يمكن 
العالم  اتجاهًا واحدًا حول  القول بشكل عام أن هناك 
بالتوسع نحو االعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع 

أشكالها. بمختلف  اإللكترونية 

شكل8: نسبة المدفوعات اإللكترونية في دول المقارنة

شكل9: حصة المدفوعات اإللكترونية في بعض الدول

العالم  حول  موحدًا  اتجاهًا  هناك  أن  من  الرغم  وعلى 
هناك  أن  إال  اإللكترونية،  الدفع  للوسائل  بالتحول 
بين  اإللكترونية  المدفوعات  حصة  في  كبيرًا  اختالفًا 
لحصص  عالية  معدالت  السويد  سجلت  حيث  الدول، 
المدفوعات اإللكترونية بلغت 9 من أصل 10 عمليات 
إلكترونية  دفع  وسائل  باستخدام  تنفيذها  يتم  دفع 
االعتماد  اليزال  بينما  عالميًا،  األعلى  النسبة  وتعتبر 

  (%56) متوسط المقارنة المرجعية

11% 14%
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جدول3: النسبة المئوية لكل وسيلة دفع لعام 2021

من حيث القيمةمن حيث العدد

42.525.0النقد

52.529.5البطاقات

1.921.6التحويالت المالية

0.10.1الحسم المباشر

0.00.2الشيكات

2.723سداد

0.30.5المحافظ اإللكترونية

شكل10: نسبة مدفوعات المرة الواحدة والمتكررة من إجمالي عدد مدفوعات األفراد

وتعتبر  وألمانيا،  اليابان  النقد شائعًا في كل من  على 
بالمقارنة  منخفضة  اإللكترونية  المدفوعات  حصة 
بالدول المتقدمة المماثلة لها بل إن حصة المدفوعات 
وبمقارنة  النامية.  الدول  بعض  من  أقل  اإللكترونية 
بالدول  المملكة  في  اإللكترونية  المدفوعات  نسبة 
التي  اإللكترونية  المدفوعات  حصة  فإن  األخرى، 
سجلت 57 في المئة من إجمالي عدد عمليات الدفع 
تعتبر أعلى من متوسط الدول المتضمنة في المقارنة 

المئة. في   56 والبالغ 

4.2.2 وسائل وطرق الدفع المستخدمة
أظهرت الدراسة أن البطاقات هي وسيلة الدفع األكثر 
استخدامًا في المملكة بنسبة بلغت 52.5 في المئة 
من إجمالي حجم العمليات المنفذة وتعتبر هذه المرة 
األولى على مستوى المملكة التي تتجاوز فيها وسيلة 
دفع حصة النقد من حيث عدد عمليات الدفع، وانتقل 
المئة  43 في  قاربت  بنسبة  الثانية  المرتبة  إلى  النقد 
من إجمالي عدد العمليات المنفذة، بينما سجل النقد 
نسبة 25 في المئة من حيث قيمة العمليات المنفذة 

في المملكة عام 2021م.

يكون  النقد  أن  الميداني  المسح  نتائج  وأظهرت 
تقل  التي  الدفع  عمليات  في  استخدامًا  األكثر  الخيار 
قيمها عن الـ 100 ريال، بينما تكون حصة المدفوعات 
اإللكترونية أعلى في المدفوعات التي تزيد قيمها عن 

ذلك.

4.2.3 المدفوعات لمرة واحدة 
والمدفوعات المتكررة 

تنقسم مدفوعات األفراد إلى نوعين رئيسيين:
المدفوعات لمرة واحدة: يقصد بها أي عملية دفع 
ليس لها موعد استحقاق محدد، وتتضمن جميع أنواع 
المختلفة  اليومية  والمشتريات  اليومية  المدفوعات 
آخرين،  ألفراد  الشخصية  والمدفوعات  المتاجر،  من 

األفراد. مدفوعات  أغلب  وتشكل 

يكون  عملية  أي  بها  يقصد  المتكررة:  المدفوعات 
لها تاريخ استحقاق محدد، وتتضمن مدفوعات فواتير 
االتصاالت، والكهرباء، والمياه وغيرها، واإليجار كالمنزل 
والسيارة وغيرها، واالشتراكات مثل اشتراكات األندية 
والمحتوى  التطبيقات،  خدمات  واشتراكات  الرياضية 

95%

5%

مرة واحدة

متكررة

نقدية غير نقدية

44% 56%

23% 77%
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شكل11: مدفوعات المرة الواحدة لألفراد حسب فئة التاجر

بقاالت وسوبرماركت

مطاعم

محطات وقود

صيدليات

مالبس

نقل

ترفيه

أخرى

32% 73%

79%

56%

54%

44%

47%

85%

17%

17%

12%

11%

7%

2%

2%

حصة كل فئة من إجمالي% نقد 2019
عمليات الدفع

51%

51%

36%

36%

36%

44%

24%

27%

52%

54%

58%

29%

65%

6%

5%

4%

4%

4%

18%

6%

7%

2%

3%

4%

3%

42%

42%

2% 2%
1%1% 1%

1%
2% 3%

1%
2%

2%
2%

2%2%

2%
2%2%

2% 2%

7% 44%
1%1%

1%

نقد بطاقة ائتمانية بطاقة مدينة تحويل محفظة إلكترونية بطاقة رقمية بطاقة مسبقة الدفع أخرى

الترفيهي والتعليمي والرياضي وغيره، واألقساط مثل 
أقساط القروض والدراسة والتأمين إلخ.

المئــة مــن  95 فــي  أن نســبة  باإلشــارة  الجديــر  ومــن 
مدفوعــات األفــراد تصنــف علــى أنهــا مدفوعــات لمــرة 
تشــكل  المتبقيــة  المئــة  فــي   5 نســبة  بينمــا  واحــدة، 
حصــة المدفوعــات الدوريــة المتكــررة مــن إجمالــي حجــم 

عمليــات الدفــع.
وبالنظــر إلــى حصــة المدفوعــات النقديــة واإللكترونيــة 
فــي هذيــن القســمين، يتضــح مــن نتائــج الدراســة أن 
النقــد اليــزال وســيلة دفــع شــائعة فــي تنفيــذ عمليــات 
المدفوعــات لمــرة واحــدة بنســبة وصلــت إلــى 44 فــي 
المئــة، وتحديــدًا مدفوعــات محطــات الوقــود، ومشــتريات 

التبــغ، وتكاليــف النقــل، باإلضافــة إلــى مشــتريات مــن محــال 

ــة. ــة التقليدي الِبقال

كما أظهرت نتائج المسح الميداني أن البطاقات والنقد 
قطاع  في  استخدامًا  األكثر  الدفع  وسيلتي  تمثل 
التجزئة، حيث إن أكثر من 90 في المئة من مدفوعات 
األفراد تتم باستخدام إحدى هاتين الوسيلتين، وعلى 
استخدامًا  األكثر  الدفع  وسيلة  فإن  ذلك  من  الرغم 

المختلفة: التجارية  األنشطة  فئات  بحسب  تختلف 

النقد  استخدام  في  كبير  انخفاض  هناك  عام  بشكل 
المختلفة. التجارية  كوسيلة دفع في جميع األنشطة 

يمكن مالحظة تباين في وسائل الدفع األكثر استخدامًا 
بحسب كل نشاط تجاري.

من  العديد  في  شائعًا  النقد  استخدام  اليزال  بينما 
الوقود  ومحطات  البقالة  كمحال  التجارية  األنشطة 
أنشطة  على  تستحوذ  البطاقات  فإن  والمواصالت، 
مثل األنشطة الترفيهية والصيدليات ومتاجر المالبس.

كذلك من المالحظ أن البطاقات تستخدم بنسب أعلى 
في قطاعي المالبس والترفيه.

4.2.4 النمو في استخدام المدفوعات 
اإللكترونية

أظهرت النسخة السابقة من الدراسة في عام 2019م 
دفع  وسائل  عبر  المنفذة  العمليات  عدد  إجمالي  أن 
أظهرت  بينما  عملية،  مليار   2.6 قرابة  بلغ  إلكترونية 
العمليات  عدد  بلوغ  الدراسة  من  الحالية  النسخة 
العمليات  إجمالي  من  عملية  مليارات   7 اإللكترونية 
تضاعف  العمليات  عدد  أن  يعني  مما  2021م،  للعام 
2.7 ضعفًا خالل عامين، ويعتبر ذلك نموًا عاليًا  قرابة 
وتشكل  نسبيًا،  قصيرة  زمنية  مدة  خالل  وملحوظًا 
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شكل12: المدفوعات اإللكترونية الشهرية بالمليون

  
6

40

ديسمبر/2019ديسمبر/2021

+567%

 

181

526

ديسمبر/2019ديسمبر/2021

+190%

عمليات نقاط البيع الشهرية )مليون(عمليات مدى التجارة اإللكترونية الشهرية )مليون(

مدفوعات البطاقات قرابة 70 في المئة من إجمالي 
العمليات اإللكترونية وبقرابة  5.5 مليارات عملية في 
نقاط  عمليات  زيادة  إلى  ذلك  ويعود  2021م،  عام 
البيع؛ نظرًا إللزام جميع المتاجر بتوفير أجهزة نقاط بيع، 
إضافة إلى النمو الكبير في عمليات التجارة اإللكترونية.

4.2.4.1 البطاقات
سجلت البطاقات نموًا كبيرًا خالل العامين الماضيين، 
مما قادها لتكون وسيلة الدفع األكثر استخدامًا في 
المرة  يعتبر  والذي  األفراد،  مستوى  على  المملكة 
دفع  وسيلة  فيه  تتجاوز  التي  المملكة  في  األولى 
النقد من حيث حجم العمليات المنفذة، ويعتبر النمو 
في  الرئيسي  السبب  البطاقة  عمليات  شهدته  الذي 
النقدية،  نظيرتها  اإللكترونية  المدفوعات  تجاوز حصة 
حيث بلغ إجمالي عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة 
نقاط البيع 5.2 مليارات عملية في عام 2021م مقارنة 
بـ 1.6 مليار عملية في عام 2019م أي ما يعادل قرابة 

3.1 ضعفًا.

من  المئة  في   90 من  أكثر  مدى  بطاقات  وتشكل 
وتستحوذ  المملكة،  في  المصدرة  البطاقات  إجمالي 
البطاقات  عمليات  من  المئة  في   95 من  أكثر  على 

المنفذة.

كما شكلت عمليات البطاقات باستخدام تقنية االتصال 
أثير  بـ مدى  المملكة  يعرف في  أو ما   )NFC( القريب 
البطاقات  عمليات  إجمالي  من  المئة  في   95 نسبة 
المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في عام 2021م مقارنة 
بنسبة 51 في المئة في عام 2019م، منها نسبة 37 

في المئة تمت باستخدام األجهزة الذكية.

وأظهرت نتائج المسح الميداني أن 88 في المئة من 
البطاقات  باستخدام  يقومون  المملكة  في  األفراد 

منتظم. بشكل  الدفع  عمليات  إلتمام  كوسيلة 

في  االئتمانية  البطاقات  حصة  تعتبر  آخر،  جانب  ومن 
أظهر  ذلك  من  بالرغم  نسبيًا،  منخفضة  المملكة 
المشاركين  من  المئة  في   17 أن  الميداني  المسح 
لديهم بطاقة ائتمان، وبالنظر إلى مدفوعات بطاقات 
في   1.5 نسبة  سجلت  فقد  المملكة  في  االئتمان 
المئة من إجمالي عدد عمليات األفراد و4 في المئة 
إلى  وبالنظر  2021م،  عام  خالل  العمليات  قيمة  من 
متوسط قيمة العمليات عبر البطاقة االئتمانية فهي 
قرابة ثالثة أضعاف متوسط قيمة عمليات البطاقات.

متوســط  فــي  انخفــاض  مالحظــة  تــم  عــام  وبشــكل 
قيمــة عمليــات البطاقــات، حيــث بلــغ متوســط قيمــة 
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العمليــة فــي عــام 2019م قرابــة 177 ريــااًل، فيمــا بلــغ 
فــي عــام 2021م قرابــة 96 ريــااًل للعمليــة، ويعــود ذلك 
بشــكل أساســي إلــى زيــادة عــدد عمليــات البطاقــات 
عبــر نقــاط البيــع بشــكل كبيــر؛ ممــا ســاهم فــي زيــادة 
حصــة البطاقــات مــن عــدد العمليــات الصغيــرة وذات 
القيمــة المنخفضــة، التــي كان يتــم تنفيذهــا باســتخدام 
النقــد فــي األعــوام الماضيــة؛ نظــرًا لعــدم توفــر أجهــزة 

ــرة. ــر مــن المتاجــر الصغي نقــاط البيــع فــي كثي

زيــادة  التجزئــة شــهد  أن قطــاع  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
متســارعة فــي أعــداد أجهــزة نقــاط البيــع خــالل الفتــرة 
الماضيــة، وســاهم فــي هــذا النمــو الســريع إلــزام جميــع 
المتاجــر ومنافــذ البيــع بتوفيــر أجهــزة نقــاط البيــع، حيــث  
حاجــز  المملكــة  فــي  البيــع  نقــاط  أجهــزة  عــدد  تجــاوز 

المليــون جهــاز فــي نهايــة عــام 2021م. 

4.2.4.2 نظام المدفوعات الفورية )سريع(
تــم إطــالق نظــام المدفوعــات الفوريــة »ســريع« فــي 
فبرايــر 2021 م، والــذي يتيــح إتمــام عمليــات التحويــل 
بشــكل فــوري فــي جميــع أيــام األســبوع وعلــى مــدار 
الســاعة بيــن عمــالء البنــوك فــي المملكــة، برســوم 
قيمتهــا  تتجــاوز  ال  التــي  للحوالــة  ريــال  نصــف  تبلــغ 
500 ريــال، وريــال واحــد للعمليــات التــي تزيــد قيمتهــا 
عــن ذلــك، بالمقارنــة برســوم تبلــغ 7 ريــاالت لعمليــات 

البنــوك  عمــل  أوقــات  فــي  المنفــذة  التحويــل 
الرســمية و5 ريــاالت للعمليــات المنفــذة فــي خــارج 

.)RTGS( تلــك األوقــات علــى نظــام

معيــار  مــع  متوافقــًا   )IPS( ســريع  نظــام  يأتــي  كمــا 
متعــددة  خيــارات  النظــام  يتيــح  حيــث   ،ISO 20022
التحويــل  عمليــة  إتاحــة  عبــر  للمســتفيد،  للتحويــل 
باســتخدام رقــم هويــة المســتفيد، أو رقــم الجــوال، 

اآليبــان. رقــم  أو  اإللكترونــي،  البريــد  أو 

من  يقدمه  لما  نظرًا  واسعًا  رواجًا  النظام  وشهد 
وبرسوم  البنوك  بين  التحويل  لعمليات  فوري  إتمام 
الشهري  المتوسط  تجاوز  حيث  منخفضة،  تحويل 
مليون   20 النظام  عبر  المنفذة  التحويل  لعمليات 
 1,500 التحويل  تحويل، وبلغ متوسط عملية  عملية 

ريال. 

4.2.4.3 نظام سداد
فــي عــام 2004م، تــم إطــالق نظــام ســداد فــي المملكــة 

بشــكل  ويخــدم  المدفوعــات،  لفوتــرة  نظــام  كأول 
أساســي أكبــر الشــركات والجهــات الحكوميــة المصــدرة 
تجــاوز  مفوتريــن  وبعــدد  المملكــة  فــي  للفواتيــر 
ومجــاالت  قطاعــات  عــدة  فــي  وذلــك  100مفوتــر، 
والتعليــم  واالتصــاالت  والميــاه  كالكهربــاء  مختلفــة، 

شكل13: البطاقات وأجهزة نقاط البيع
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والتأميــن والبنــوك والمتاجــر اإللكترونيــة ومدفوعــات 
وغيرهــا. المختلفــة،  الحكوميــة  الجهــات 

فــي  الرئيســية  الدفــع  وســيلة  ســداد  نظــام  ويعتبــر 
المملكــة إلتمــام المدفوعــات لصالــح مختلــف الجهــات 
كالميــاه  العامــة  الخدمــات  ومدفوعــات  الحكوميــة، 
المدفوعــات  هــذه  وشــكلت  واالتصــاالت،  والكهربــاء 
أكثــر مــن 94 فــي المئــة مــن إجمالي الفواتيــر المدفوعة 

عبــر نظــام ســداد فــي عــام 2021م.

نظــام  عبــر  المنفــذة  العمليــات  عــدد  إلــى  وبالنظــر 
ســداد، فقــد شــكلت مــا نســبته 2.4 فــي المئــة مــن 
المملكــة  فــي  المنفــذة  العمليــات  عــدد  إجمالــي 
فــي عــام 2021م، حيــث تجــاوز عــدد الفواتيــر 293.1 
مليــون فاتــورة منفــذة، ويســتحوذ األفــراد علــى غالبيــة 
العمليــات المنفــذة عبــر النظــام، حيــث تجــاوزت حصــة 
األفــراد 90 فــي المئــة مــن إجمالــي الفواتيــر المدفوعــة 

عبــر النظــام فــي عــام 2021م.

4.2.4.4 المحافظ اإللكترونية
في  الظهور  حديثة  اإللكترونية  المحافظ  تعتبر 
عبر  المنفذة  المدفوعات  نسبة  والتزال  المملكة، 
المحافظ اإللكترونية منخفضة، وعلى الرغم من ذلك 
متسارعًا  نموًا  اإللكترونية  المحافظ  قطاع  نما  فقد 
إلى  حصتها  ووصلت  الماضية،  القليلة  السنوات  في 

شكل14: المدفوعات اإللكترونية حسب الفئات
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قرابة 0.3 في المئة من إجمالي مدفوعات العمليات 
المنفذة من قبل األفراد في عام 2021م.

ــة  كمــا أظهــرت نتائــج المســح الميدانــي أن 7 فــي المئ
بتنفيــذ  قريــب  وقــت  فــي  قامــوا  قــد  األفــراد  مــن 
ممــا  إلكترونيــة،  محفظــة  باســتخدام  دفــع  عمليــات 
يشــير إلــى قابليــة النمــو فــي حصــة عمليــات الدفــع عبــر 
المحافــظ مــن إجمالــي عمليــات الدفــع خــالل األعــوام 

القادمــة. القليلــة 

4.2.5 الخصائص الديموغرافية:
ســلوك  فــي  اختالفــات  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
الفئــات  بيــن  المدفوعــات اإللكترونيــة  الدفــع وحصــة 
الديموغرافيــة المختلفــة فــي المملكــة، حيــث يتجلــى 
وأنمــاط  ســلوك  فــي  واضــح  بشــكل  االختــالف  هــذا 
الدفــع لألفــراد عنــد النظــر إلــى األفــراد حســب تصانيــف 
معينــة، كالعمــر والجنــس ومســتوى الدخــل، كمــا أن 

التصنيــف. نــوع  حســب  تتبايــن  االختــالف  نســبة 

ويتضــح مــن نتائــج المســح أن اإلنــاث أكثــر اعتمــادًا علــى 
وســائل الدفــع اإللكترونيــة مــن الذكــور، حيــث بلغــت 
قرابــة  اإلنــاث  لــدى  اإللكترونيــة  المدفوعــات  نســبة 
60 فــي المئــة بالمقارنــة بنســبة 56 فــي المئــة لــدى 
الذكــور، ويعكــس ذلــك الزيــادة فــي معــدالت الشــمول 
المالــي فــي المملكــة، وذلــك بوصــول عــدد أكبــر مــن 
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األفــراد إلــى الحســابات البنكيــة، إضافــة إلــى تعزيــز دور 
أعــداد  وازديــاد  العمــل  ســوق  فــي  المــرأة  مشــاركة 

اإلنــاث العامــالت فــي المملكــة.

الســعوديين  اعتمــاد  يالحــظ  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
لــدى  منــه  أكثــر  اإللكترونيــة  الدفــع  وســائل  علــى 
المدفوعــات  نســبة  بلغــت  حيــث  الســعوديين،  غيــر 
عمليــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   61 اإللكترونيــة 
 51 مقابــل  الســعوديين،  قبــل  مــن  المنفــذة  الدفــع 
ــر الســعوديين، كمــا تجــدر اإلشــارة  ــدى غي ــة ل فــي المئ
إلــى أن المســح الميدانــي أظهــر نســبًا عاليــة لــدى كل 
مــن الســعوديين وغيــر الســعوديين مــن ناحيــة امتــالك 
للســعوديين  النســبة  بلغــت  حيــث  بنكــي،  حســاب 
92 فــي المئــة، بينمــا بلغــت 86 فــي المئــة لــدى غيــر 
الســعوديين. ومــن جانــب آخــر، بلغــت نســبة المشــاركين 
الســعوديين الذيــن يتلقــون رواتبهــم بوســيلة إلكترونيــة 
وعبــر حوالــة مباشــرة إلــى حســاباتهم البنكيــة 97 فــي 

الســعوديين. لغيــر  المئــة  فــي   91 مقابــل  المئــة، 
وبالنظــر إلــى التصنيــف العمــري للمشــاركين، اتضــح أن 
الفئــة العمريــة مــن 30 إلــى 39 ســنة هــي األعلــى نســبة 
الفئــات  بيــن  إلكترونيــة  وســائل  علــى  االعتمــاد  فــي 
العمريــة، وبنســبة مدفوعــات إلكترونيــة بلغــت قرابــة 
الدفــع، وعلــى  إجمالــي عمليــات  المئــة مــن  60 فــي 

الرغــم مــن ذلــك فــإن االختــالف فــي نســبة االعتمــاد 
علــى وســائل الدفــع اإللكترونيــة مــن فئــة إلــى أخــرى 

ليــس كبيــرًا.

أيضــًا يتضــح مــن الشــكل أدنــاه وجــود رابــط وعالقــة 
طرديــة بيــن مســتوى دخــل الفــرد ونســبة المدفوعــات 
اإللكترونيــة، حيــث إن النســبة تــزداد مــع ازديــاد الدخــل.

4.2.6 سلوك الدفع لدى األفراد حسب 
القطاع

عــام  فــي  األفــراد  لــدى  الدفــع  ســلوك  إلــى  بالنظــر 
2021م حســب القطاعــات المختلفــة، فقــد اســتحوذ 
قطــاع التمويــن )بقــاالت، أســواق مركزيــة( علــى قرابــة 
عمليــة مــن كل ثــالث عمليــات دفــع ينفذهــا األفــراد أو 

مــا يعــادل نســبة 32 فــي المئــة.

كمــا اســتحوذ قطــاع المطاعــم والمقاهــي علــى قرابــة 
أو  األفــراد،  ينفذهــا  مــن كل خمــس عمليــات  عمليــة 
العمليــات،  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17 يعــادل  مــا 
بينمــا ســجلت محطــات الوقــود عمليــة مــن كل ثمانــي 
عمليــات دفــع ينفذهــا األفــراد أو مــا يعــادل 12 فــي 
المئــة، أتــى بعدهــا قطــاع الصيدليــات بفــارق بســيط 
مســجلة نســبة 11 فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات 

شكل15: نسبة المدفوعات اإللكترونية حسب العمر ومستوى الدخل
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شكل18: مدفوعات األفراد حسب القطاع وتصنيف الفرد

شكل17: حصة مدفوعات األفراد النقدية حسب القطاع

ذكور سعوديينغير سعوديينإناث

سوبر ماركتمطاعم ومقاهيبقاالتالصيدلياتمحطات الوقودمالبس
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دفــع األفــراد، كمــا أن 7 فــي المئــة مــن عمليــات دفــع 
األفــراد ُســجلت فــي قطــاع المالبــس.

االنخفاض في استخدام النقد لدى األفراد
وبالنظــر إلــى حصــة المدفوعــات النقديــة علــى مســتوى 
ــاك انخفاضــًا  ــع القطاعــات، يمكــن مالحظــة أن هن جمي
عامــًا علــى مســتوى جميــع القطاعــات دون اســتثناء، 
بالمقارنــة بنســبتها فــي عــام 2019م، وهــو مــا يعكــس 
األفــراد  مدفوعــات  نســبة  فــي  المســجل  االنخفــاض 

إلــى  2019م  عــام  فــي  المئــة  فــي   64 مــن  النقديــة 
نســبة 43 فــي المئــة فــي عــام 2021م.

وبالنظــر إلــى قطــاع التمويــن )بقــاالت، أســواق مركزية(، 
يمكــن مالحظــة انخفــاض حصــة المدفوعــات النقديــة 
مــن 73 فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى نســبة 51 
فــي المئــة فــي عــام 2021م، ومــن المتوقــع اســتمرار 

هبــوط النســبة خــالل األعــوام القادمــة.

73%

محطاتالصيدلياتمالبسمواصالتترفيهأخرى
الوقود

مطاعم
ومقاهي

تموين
األغذية

51%

79%

51% 54%
36% 44% 44%

85%

36%
47%

24%

56%

36%
27%

نسبة النقد 2019 نسبة النقد 2021

شكل16: مدفوعات األفراد حسب القطاع
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ومــن جانــب آخــر، فقــد شــكلت حصــة مدفوعــات األفــراد 
النقديــة فــي قطــاع المطاعــم والمقاهــي قرابــة 36 
فــي المئــة بالمقارنــة بنســبة 56 فــي المئــة فــي عــام 
2019م، وفــي المقابــل ســجل قطــاع محطــات الوقــود 
النقديــة  المدفوعــات  حصــة  فــي  األعلــى  النســبة 
بالمقارنــة بالقطاعــات األخــرى. إال أنــه علــى الرغــم مــن 
ذلــك، فقــد انخفضــت حصــة المدفوعــات النقديــة مــن 
نســبة 79 فــي المئــة فــي 2019م إلــى نســبة 51 فــي 
المئــة فــي 2021م بعــد انتشــار أجهــزة نقــاط البيــع فــي 

هــذا القطــاع.

سلوك الدفع حسب فئات األفراد
األفــراد  فئــات  حســب  الدفــع  ســلوك  إلــى  بالنظــر 
األســواق  مدفوعــات  اســتحوذت  فقــد  المختلفــة، 
27 فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات  المركزيــة علــى 
األفــراد الســعوديين و30 فــي المئــة لغيــر الســعوديين، 
فيمــا شــكلت مدفوعــات البقــاالت 12 فــي المئــة مــن 
لغيــر  المئــة  فــي  و13  الســعوديين  األفــراد  عمليــات 
األفــراد  لمدفوعــات  المئــة  فــي  و25  الســعوديين، 
الســعوديين فــي قطــاع المطاعــم والمقاهــي مقابــل 
15 فــي المئــة مــن إجمالــي عمليــات الدفــع المنفــذة 

مــن قبــل غيــر الســعوديين.

شــكلت عمليــات الدفــع المنفــذة فــي محطــات الوقــود 
لكافــة لألفــراد قرابــة عمليــة مــن كل ثمانــي عمليــات 
دفــع أو مــا يعــادل 12 فــي المئــة، وحيــن النظــر إليهــا 
حســب فئــات األفــراد المذكــورة، فــإن النســبة متقاربــة 
ــد النظــر  ــر الســعوديين، ولكــن عن بيــن الســعوديين وغي
ــر بيــن  إليهــا مــن جانــب آخــر فيمكــن مالحظــة فــرق كبي
الوقــود،  محطــات  فــي  واإلنــاث  الذكــور  مدفوعــات 
حيــث تشــكل 15 فــي المئــة مــن مدفوعــات الذكــور 
فــي مقابــل 5 فــي المئــة فقــط مــن مدفوعــات اإلنــاث.

4.2.7 السحب النقدي والنقد المحتفظ به 
لدى األفراد

 80 مــن  أكثــر  أن  الميدانــي  المســح  نتائــج  أظهــرت 
فــي المئــة مــن المشــاركين يحتفظــون ببعــض النقــد 

فــي  بالنقــد  احتفاظهــم  إلــى  إضافــة  منازلهــم،  فــي 
محافظهــم، علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك انخفاضــًا 
بالمقارنة بنتائج الدراســة التي أجريت في عام 2019م، 
حيــث بلــغ متوســط المبلــغ الــذي يحتفــظ بــه المشــارك 
فــي منزلــه 600 ريــال، بينمــا بلــغ نفــس الرقــم 870 ريــااًل 
فــي عــام 2019م، كمــا تبيــن أن متوســط قيمــة النقــد 
الــذي يحتفــظ بــه الســعوديون فــي منازلهــم أعلــى بـــ 20 
فــي المئــة منــه لــدى غيــر الســعوديين، كمــا لــم يتبيــن 
وجــود اختــالف فــي هــذا الجانــب بيــن ســلوك الذكــور 

واإلنــاث.

الســحب  مــرات  عــدد  متوســط  بلــغ  آخــر،  جانــب  مــن 
 2814 بلغــت  إجماليــة  وبقيمــة  مــرات   6 الفــرد  لــدى 
ريــااًل شــهريًا، كمــا تبيــن أن الذكــور أكثــر فــي عــدد مــرات 
المتوســط  بلــغ  الشــهري مــن اإلنــاث، حيــث  الســحب 
مــرة   5.8 فــي مقابــل  مــرة شــهريًا   6.3 الذكــور  لــدى 
شــهريًا لــدى اإلنــاث، كمــا تبيــن أن متوســط عــدد مــرات 
الســحب أكثــر لــدى الســعوديين، حيــث بلــغ 6.1 مــرة 
شــهريًا بالمقارنــة بـــ 5.9 مــرة شــهريًا لغيــر الســعوديين.

4.3 أنماط الدفع على مستوى قطاع 
األعمال

4.3.1 التوجهات الجديدة في أنماط الدفع 
لقطاع األعمال

شــهدت المدفوعــات النقديــة انخفاضــًا متســارعًا علــى 
الماضييــن،  العاميــن  خــالل  األعمــال  قطــاع  مســتوى 
عــام  فــي  النقديــة  المدفوعــات  نســبة  بلغــت  حيــث 
2019م 49 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد العمليــات 
بينمــا  والشــركات،  المنشــآت  قبــل  مــن  المنفــذة 
انخفضــت هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ لتصــل إلــى مــا 
نســبته 16 فــي المئــة فقــط فــي 2021م، ويعــود ذلــك 
بشــكل أساســي إلــى التغيــر فــي ســلوك دفــع المنشــآت 
بالتحــول  الصغــرة  والمتناهيــة  والمتوســطة  الصغيــرة 
لالعتمــاد بشــكل أكبــر علــى وســائل الدفــع اإللكترونيــة 

المختلفــة فــي دفــع احتياجاتهــا والتزاماتهــا. 



28

ســلوك  فــإن  الحجــم  كبيــرة  الشــركات  إلــى  وبالنظــر 
الدفــع لديهــا قائــم علــى االعتمــاد علــى وســائل الدفــع 
المدفوعــات  بلغــت  حيــث  كبيــرة،  بدرجــة  اإللكترونيــة 
قيمــة  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   5 نســبة  النقديــة 
فيمــا  2021م،  عــام  خــالل  المنفــذة  الدفــع  عمليــات 
بلغــت النســبة 9 فــي المئــة فــي عــام 2019م. ويعــود 
ذلــك فــي الغالــب إلــى حجــم هــذه الشــركات وطبيعــة 
تجــدر  كمــا  عاليــة.  قيمــة  ذات  تكــون  التــي  عملياتهــا 
القيمــة  ذات  المدفوعــات  غالبيــة  أن  إلــى  اإلشــارة 
دفــع  وســائل  علــى  باالعتمــاد  تنفيذهــا  يتــم  العاليــة 
إلكترونيــة فــي جميــع أنــواع المنشــآت والشــركات بغــض 

النظــر عــن حجــم المنشــأة.

وبالنظــر إلــى نســبة المدفوعــات النقدية المتبقية، فقد 
اســتحوذت كل مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
والمتناهيــة الصغــر علــى غالبيــة هــذه المدفوعات، التي 
الغالــب علــى شــكل رواتــب ومســتحقات  تكــون فــي 
للعامليــن ومشــتريات مــن المورديــن، بينمــا تتــم هــذه 
الشــركات  أغلــب  فــي  إلكترونــي  بشــكل  العمليــات 

الكبيــرة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع المدفوعــات التــي تتــم 
المنشــآت  مختلــف  مــن  الحكومــي  القطــاع  لصالــح 
والشــركات علــى مســتوى قطــاع األعمــال، تتــم مــن 

كامــل. بشــكل  إلكترونيــة  دفــع  وســائل  خــالل 

والتجاريــة  االقتصاديــة  األنشــطة  إلــى  وبالنظــر 
المختلفــة، فــإن النقــد وعمليــات التحويــل همــا وســيلتا 
وشــركات  منشــآت  لمختلــف  شــيوعًا  األكثــر  الدفــع 
أكثــر  النقــد  ويعــد  الدفــع،  عمليــات  إلتمــام  األعمــال 
شــيوعًا فــي األنشــطة التــي يكــون فيهــا انتشــار وســائل 
نشــاط  مــن  كل  مثــل  منخفضــًا  اإللكترونيــة  الدفــع 

والخدمــات. والزراعــة،  التجزئــة، 

تتكــون مــن شــركات كبيــرة  التــي  القطاعــات  أن  كمــا 
الحجــم كقطــاع الخدمــات الماليــة، تكــون فيهــا حصــة 
هــذه  العتمــاد  نظــرًا  عاليــة؛  اإللكترونيــة  التعامــالت 
الشــركات علــى وســائل إلكترونيــة بشــكل شــبه كامــل، 
والعكــس صحيــح فإن نســبة المدفوعــات النقدية تكون 
أكبــر فــي القطاعــات التــي تكــون فيهــا غالبيــة أحجــام 
المنشــآت صغيــرة ومتوســطة ومتناهيــة الصغــر، وذلــك 

جدول4: نسبة المدفوعات حسب حجم المنشأة

2021 حصة المدفوعات اإللكترونية حسب حجم المنشأة من حيث عدد العمليات
)نسبة مئوية(

2019
 )نسبة مئوية(

7632المنشآت متناهية الصغر

7862المنشآت الصغيرة والمتوسطة

99.697.9المنشآت الكبيرة

شكل19: المدفوعات حسب حجم المنشأة

69%

19%

12%

كبيرةصغيرة ومتوسطةمتناهية الصغر

47%

21%
32%

كبيرةصغيرة ومتوسطةمتناهية الصغر

عدد المدفوعات قيمة المدفوعات
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العتمــاد هــذه المنشــآت علــى النقــد بشــكل أكبــر.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة المدفوعــات للمنشــآت 
متناهيــة الصغــر تشــكل 47 فــي المئــة مــن إجمالــي عدد 
عمليــات الدفــع المنفــذة لكامــل قطــاع األعمــال، ممــا 
ــة العاليــة  ــرًا لحصــة المدفوعــات النقدي ــرًا كبي يعطــي أث
فــي هــذه المنشــآت علــى إجمالــي مدفوعــات القطــاع، 
متســببة فــي نــزول حصــة المدفوعــات اإللكترونيــة على 
مســتوى قطــاع األعمــال بشــكل كامــل، ودافعــًة لحصة 
المدفوعــات النقديــة للوصــول إلــى 16 فــي المئــة مــن 

إجمالــي عــدد عمليــات الدفــع.

وعلــى الرغــم مــن الحصــة العاليــة للمنشــآت متناهيــة 
حصتهــا  أن  إال  العمليــات،  عــدد  ناحيــة  مــن  الصغــر 
فــي   19 قرابــة  ســجلت  العمليــات  هــذه  قيمــة  فــي 
المئــة فقــط مــن إجمالــي قيمــة عمليــات الدفــع، ممــا 
يشــير إلــى انخفــاض متوســط قيمــة كل عمليــة لهــذه 

المنشــآت.

بينمــا فــي الشــركات كبيــرة الحجــم، فقــد تــم التحــول 
الدفــع  وســائل  علــى  لالعتمــاد  كامــل  شــبه  بشــكل 

اإللكترونيــة.

أن  تبيــن  األعمــال،  لقطــاع  الكلــي  المســتوى  علــى 
رواتــب العامليــن تشــكل واحــدة مــن كل ثــالث عمليــات 
36 فــي المئــة مــن  دفــع تقريبــًا أو مــا يعــادل نســبة 
إجمالــي مدفوعــات المنشــآت إلــى األفــراد )B2P(، كمــا 
تبيــن أن قرابــة واحــدة مــن كل خمــس عمليــات منهــا 
ــم باســتخدام النقــد، وتشــكل هــذه  ــة( تت )21 فــي المئ
المدفوعــات غالبيــة حصــة المدفوعــات النقديــة، وفــي 
الغالــب تتــم مــن قبــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
والمتناهيــة الصغــر. كمــا تبيــن أن مدفوعــات مصاريــف 
وتعويضــات الســفر تدفــع للموظفيــن عبــر وســائل دفــع 
إلكترونيــة، التــي بالغالــب تتــم مــن قبــل الشــركات كبيــرة 
الحجــم، وتتــم بشــكل أساســي عبــر الحــواالت المباشــرة 

للموظفيــن. 

أيضًا تبين أن مدفوعات الموردين )B2B( تشــكل نســبة 
50 فــي المئــة مــن إجمالــي حجــم مدفوعــات منشــآت 
األعمــال علــى المســتوى الكلــي، ونســبة 76 فــي المئــة 
مــن حيــث قيمــة المدفوعــات، كمــا أن قرابــة 17 فــي 
المئــة مــن هــذه المدفوعــات تتــم باســتخدام النقــد، 
وعلــى مســتوى المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فقــد 
ــت نســبتها 25  ــة بينمــا كان ــة 24 فــي المئ شــكلت قراب

فــي المئــة علــى مســتوى المنشــآت متناهيــة الصغــر.
للقطــاع  األعمــال  قطــاع  مدفوعــات  إلــى  بالنظــر 
الحكومــي، فهــي تعتمــد بالكامــل علــى وســائل الدفــع 
اإللكترونيــة، ويشــمل ذلــك جميــع أشــكال المدفوعــات.

4.4 كفاءة وسائل الدفع اإللكترونية
ووســائل  طــرق  فــي  والتطــور  الكبيــرة  التغيــرات  إن 
تكلفــة  علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  المختلفــة  الدفــع 
أن  كمــا  مختلفــة،  دفــع  وســيلة  لــكل  الدفــع  عمليــة 
التحــول الحاصــل لــدى األفــراد فــي االعتمــاد أكثــر علــى 
وســائل دفــع إلكترونيــة أثــر علــى التكلفــة االجتماعيــة 
 64% 2019م،  عــام  ففــي  الكلــي.  المســتوى  علــى 
مــن مدفوعــات األفــراد تمــت باســتخدام النقــد، وقــدر 
متوســط التكلفــة لكافــة وســائل الدفــع بـــ 5.63 ريــاالت 

لــكل عمليــة.  ســعودية 

خــالل  حــدث  الــذي  والتحــول  الكبيــر  التوســع  إن 
العاميــن الماضييــن فــي االعتمــاد علــى وســائل الدفــع 
فــي  الكبيــر  النمــو  أساســي  وبشــكل  اإللكترونيــة، 
عمليــات البطاقــات وانتشــار الدفــع باســتخدام تقنيــة 
متوســط  بانخفــاض  ســاهم  )NFC(؛  القريــب  االتصــال 
كبيــر  بشــكل  الدفــع  لعمليــة  االجتماعيــة  التكلفــة 
وملحــوظ، حيــث وصــل متوســط تكلفــة العمليــة فــي 
عــام 2021م إلــى 3.83 ريــال ســعودي، ممــا ينعكــس 
علــى كفــاءة وتنافســية االقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.
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شكل17: التكلفة االجتماعية لعملية الدفع حسب كل وسيلة

 
متوسط التكلفة

لكافة وسائل
الدفع

فواتير
سداد

المحافظ
اإللكترونية

التحويالت المالية
الفورية

النقدالشيكاتالبطاقات

6.2

2.4 3.3
0.5

3.8
0.7

22.5

يوضــح الشــكل أدنــاه  التكلفــة االجتماعيــة لــكل عمليــة 
عبــر وســائل الدفــع المختلفــة فــي عــام 2021، ويقصــد 
مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  التكاليــف  جميــع  بهــا 
إلتمــام عمليــة الدفــع عبــر وســيلة دفــع معينــة علــى 
ســبيل المثال: تكلفة الوقت، ورســوم الخدمة، وتكلفة 
البطاقــات  مدفوعــات  وتعتبــر  وغيرهــا...،  اإلتــالف 
وفواتيــر ســداد أقــل تكلفــة مــن المتوســط بشــكل عــام.

تســاهم  أن  القادمــة  الســنوات  فــي  المتوقــع  ومــن 
فــي  ســريع  نظــام  عبــر  الفوريــة  الماليــة  التحويــالت 
تقليــل هــذه التكاليــف نظــرًا النخفــاض متوســط تكلفــة 
العمليــة الواحــدة فيهــا، إضافــة إلــى الزيــادة المتوقعــة 
بشــكل عــام فــي نســبة المدفوعــات اإللكترونيــة علــى 
حســاب المدفوعــات النقديــة خــالل األعــوام القادمــة.
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الخاتمة5
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للمدفوعات  والمتسارع  الكبير  والنمو  التقدم  إن 
القطاعات  كافة  مستوى  على  بالمملكة  اإللكترونية 
وأنماط  سلوك  في  بالتغير  أساسية  بدرجة  مدفوع   ،
أقل  نحو سلوك دفع  األفراد، وبتحولهم  لدى  الدفع 
األفراد  سلوك  في  التحول  هذا  النقد،  على  اعتمادًا 
لم يؤثر فقط في زيادة حصة المدفوعات اإللكترونية 
على مستوى األفراد ؛  بل أثر أيضًا على سلوك منشآت 
ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  وخصوصًا  األعمال، 
الصغر، وذلك عبر تقليل حجم النقد لدى تلك المنشآت، 
وبالتالي ساهم ذلك في زيادة اعتمادها على وسائل 
دفع إلكترونية، حيث إن التغير في سلوك األفراد يؤثر 

المنشآت. مباشر على سلوك هذه  بشكل 

كما أن برامج البنك المركزي السعودي لدعم وسائل 
الدفع اإللكترونية وتعزيز تطورها وانتشارها، ساهمت 
بشكل مباشر في إحداث تحول سريع في سلوك األفراد 
اإللكترونية،  الدفع  وسائل  على  أكبر  بشكل  لالعتماد 
وذلك نظرًا لكفاءة هذه الوسائل وسرعتها وانخفاض 
تكلفتها، كما أن قرار إلزام جميع المتاجر بتوفير أجهزة 

نقاط البيع كان له أثر مباشر في هذا النمو.

إضافة إلى أن االنتشار الواسع للمتاجر اإللكترونية خالل 
تغير سلوك  المملكة ساهم في  الماضية في  الفترة 
اإللكترونية  التجارة  مدفوعات  شهدت  حيث  األفراد، 
كما  الماضيين،  العامين  خالل  متسارع  بشكل  نموًا 
األفراد  سلوك  تغير  في  ساهمت  كورونا  جائحة  أن 
والتطبيقات  المتاجر  على  أكبر  بصورة  باالعتماد 
خالل  االستثنائية  للظروف  نظرًا  وذلك  اإللكترونية، 
تلك الفترة، وبالتالي ساهم ذلك في إحداث تغير في 
بذلك  معززًا  اإللكترونية  التجارة  نحو  األفراد  سلوك 

اإللكترونية.  الدفع  وسائل  على  االعتماد 

ويعد التطور التقني واحدًا من أهم العوامل في تغير 
على  اعتمادهم  وتقليل  األفراد  لدى  الدفع  سلوك 
 )NFC( المدى  قريب  االتصال  تقنية  وتعتبر  النقد، 
عاماًل رئيسيًا في زيادة عمليات البطاقات وذلك بجعل 

وراحة وبساطة، كما مكنت  أكثر سرعة  الدفع  عملية 
األفراد من إتمام عمليات الدفع عبر أجهزتهم الذكية 
البالستيكية،  البطاقة  وإخراج  حمل  إلى  الحاجة  دون 
إضافة إلى إطالق نظام المدفوعات الفورية »سريع«  
في  البنوك  بين  التحويل  نظام  في  نقلة  يعتبر  الذي 
بشكل  الحواالت  إتمام  عملية  سهل  حيث  المملكة، 
من  أقل  وبتكلفة  األوقات  جميع  في  ومباشر  فوري 

السابق.

الجديدة،  المبادرات والضوابط والتنظيمات  كما تعتبر 
المدفوعات؛  مجال  في  المركزي  البنك  أطلقها  التي 
في  الجديدة  والخدمات  االبتكارات  دعم  بهدف 
شركات  لمختلف  وداعمًة  معززًة  المدفوعات،  مجال 
زيادة  المالية، مما ساهم في  والتقنيات  المدفوعات 
كفاءة وتطور وسائل الدفع اإللكترونية في المملكة 
ومسرعًا للنمو في هذا المجال خالل األعوام القادمة.

في  والرقمي  التقني  والتطور  االبتكار  يعتبر  كذلك، 
التغير  دعم  في  أساسيًا  محركًا  المدفوعات  مجال 
بتوفير  وذلك  واألعمال،  األفراد  سلوك  من  كل  في 
وسائل دفع متنوعة تقابل احتياجات مختلف الشرائح 
والضوابط  التنظيمات  وتعد  القطاعات،  مختلف  في 
االبتكارات  هذه  لنمو  الرئيسي  الوقود  والمبادرات 
وانتشارها.   لتطورها  كبيرًا  ومعززًا  وداعمًا  والتقنيات، 

وعلى الرغم من كل هذا التقدم، ومع التطور والتوسع 
في وسائل الدفع اإللكترونية خالل األعوام الماضية، 
وتوقع استمرار هذا النمو خالل األعوام القادمة نظرًا 
للعوامل سالفة الذكر، إال أنه يجب التأكيد على أن النقد 
المملكة،  في  الرئيسية  الدفع  وسائل  إحدى  سيظل 
السعودي، فيعد  المركزي  البنك  والمدعوم من قبل 
متنوعة  مدفوعات  بيئة  توفير  هو  األساسي  الهدف 
النقدية  الدفع  وسائل  مختلف  تدعم  ومتوازنة، 
واإللكترونية؛ لزيادة كفاءة ومرونة نظام المدفوعات 

المملكة. في 
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