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يســعدني باســم مجلــس إدارة البنــك المركــزي الســعودي 

تقديــم التقريــر الســنوي الســابع والخمســين للبنــك الــذي 

االقتصــاد  شــهدها  التــي  التطــورات  أحــدث  يســتعرض 

الســعودي خــال العــام المالــي 1442/1441هـــ )2020م(. 

االقتصــاد  مجــاالت  مختلــف  تطــورات  التقريــر  ويشــمل 

المصرفــي،  والنشــاط  النقديــة،  التطــورات  مثــل  المحلــي 

والســوق الماليــة، واألســعار، والماليــة العامــة، والحســابات 

القوميــة، والتجــارة الخارجيــة وميــزان المدفوعــات، كمــا يقدم 

ــة فــي  ــة المحلي ــر إيجــاًزا عــن آخــر التطــورات االقتصادي التقري

مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة المحلية. ويعطي التقرير شــرًحا 

وافًيــا للمهــام التــي يقــوم بهــا البنــك مثــل تصميــم وإدارة 

السياســة النقديــة، والرقابــة واإلشــراف على البنــوك التجارية 

وقطاعــي التأميــن والتمويــل، ويتضمــن كذلــك تقريــر مراقبي 

الحســابات الختاميــة للبنــك للعــام المالــي المنتهــي فــي 30 

يونيــة 2020م. ويعتمــد التقريــر بصــورة رئيســة علــى البيانــات 

الرســمية مــن الــوزارات واإلدارات الحكوميــة والمؤسســات 

العامــة، إضافــة إلــى البيانــات التــي يصدرهــا البنــك المركــزي 

الســعودي. وأود أن أشــكر جميــع الــوزارات والجهــات األخــرى 

علــى حســن تعاونهــا وتوفيرهــا معلومــات وبيانــات قيمــة 

مكنــت البنــك مــن إعــداد هــذا التقريــر. كمــا أشــكر جميــع 

منســوبي البنــك علــى مــا بذلــوه مــن جهــد فــي إعــداد هــذا 

التقريــر وإنجــاز كافــة المهــام المناطــة بالبنــك. 

فهد بن عبدالله المبارك
المحافظ ورئيس مجلس اإلدارة

رمضان 1442ه
مايــــــــو 2021م
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االقتصاد العالمي 
والتعاون الدولـي

الوضع االقتصادي العالمي
انكمــش االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2020م بنســبة 3.3 

فــي المئــة مقارنــة بنمــو بلــغ معدلــه 2.8 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق، وذلــك نتيجــة آلثــار جائحــة فيــروس كورونــا 

)كوفيــد-19(، ومــن المتوقــع تعافــي االقتصــاد العالمــي 

ونمــوه بنســبة 6.0 فــي المئــة فــي عــام 2021م، حســب 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي )أبريــل 2021م( الصــادر عــن 

صنــدوق النقــد الدولــي. 

النمو االقتصادي 
2020م  عــام  فــي  المتقدمــة  االقتصــادات  دول  ســجلت 

انكماًشــا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 4.7 

فــي المئــة مقابــل نمــو بلــغ 1.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

إذ تراجــع اقتصــاد الواليــات المتحــدة األمريكيــة بنســبة 3.5 

ــل نمــو نســبته 2.2 فــي  ــة فــي عــام 2020م، مقاب فــي المئ

المئــة فــي العــام الســابق. كذلــك انكمشــت اقتصــادات دول 

منطقــة اليــورو بنســبة 6.6 فــي المئــة فــي عــام 2020م، 

الســابق،  العــام  فــي  المئــة  فــي   1.3 نســبته  نمــو  مقابــل 

وســجلت كٍل مــن فرنســا وألمانيــا وإيطاليا معــدالت انكماش 

مقابــل  التوالــي،  علــى  المئــة  فــي  و8.9  و4.9   8.2 بلغــت 

معــدالت نمــو بلغــت 1.5 و0.6 و0.3 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وشــهد اقتصــاد المملكــة المتحــدة تراجًعــا نســبته 

9.9 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل نمــو نســبته 1.4 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. وســجل االقتصــاد اليابانــي 

انكماًشــا معدلــه 4.8 فــي المئــة مقابــل نمــًوا نســبته 0.3 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م.

انكمشــت  فقــد  والناميــة،  الناشــئة  الــدول  يخــص  وفيمــا 

اقتصاداتهــا بنســبة 2.2 فــي المئــة فــي عــام 2020م مقابــل 

2019م، إذ تراجــع  3.6 فــي المئــة فــي عــام  نمــو نســبته 

النمــو فــي الصيــن ليبلــغ 2.3 فــي المئــة مقابــل نمــو نســبته 

5.8 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وســجلت الهنــد انكماًشــا 

حــاًدا بلغــت نســبته 8.0 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 4.0 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. كذلــك تراجعــت اقتصــادات 

فــي   2.9 بنســبة  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  دول 

فــي   1.4 نســبته  نمــو  مقابــل  2020م،  عــام  فــي  المئــة 

المئــة فــي العــام الســابق. وســجلت اقتصــادات دول أوروبــا 

الناشــئة والناميــة أيًضــا انكماًشــا نســبته 2.0 فــي المئــة فــي 

عــام 2020م مقارنــة بمعــدل نمــو بلــغ 2.4 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وســجلت اقتصــادات دول أمريــكا الاتينيــة 

والكاريبــي تراجًعــا نســبته 7.0 فــي المئــة فــي عــام 2020م 

مقابــل معــدل نمــو بلــغ 0.2 فــي المئــة فــي عــام 2019م. 

أمــا دول آســيا الناشــئة والناميــة، فقــد تراجعــت اقتصاداتهــا 

بنســبة 1.0 فــي المئــة فــي عــام 2020م مقارنــة بنســبة نمــو 

ــة فــي عــام 2019م.  بلغــت 5.3 فــي المئ

وحســب بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي، مــن المتوقع 

أن يتعافــى االقتصــاد العالمــي لينمــو بنســبة 6.0 فــي المئــة 

فــي عــام 2021م، مقارنــة بانكمــاش نســبته 3.3 فــي عــام 

2020م، وأن تنمــو اقتصــادات الــدول المتقدمــة فــي عــام 

ينمــو  أن  يتوقــع  كذلــك  المئــة.  فــي   5.1 بنســبة  2021م 

االقتصــاد األمريكــي بنســبة 6.4 فــي المئــة، وأن يبلــغ معــدل 

نمــو اقتصــاد منطقــة اليــورو مــا نســبته 4.4 فــي المئــة. ومــن 

والناميــة  الناشــئة  الــدول  اقتصــادات  نمــو  أيًضــا  المتوقــع 

بنســبة 6.7 فــي المئــة فــي عــام 2021م، إذ يتوقــع أن يــزداد 

معــدل النمــو فــي الصيــن ليصــل إلــى 8.4 فــي المئــة فــي عــام 

2021م )جدول 1-1(. ويوضح الرسم البياني )1-1( معدالت 

نمــو الناتــج اإلجمالــي الحقيقــي لمجموعــة مــن االقتصــادات 

خــال الفتــرة مــن عــام 2017م إلــى عــام 2021م. 

التضخم
انخفــض معــدل التضخــم فــي مجموعــة دول االقتصــادات 

المتقدمــة ليبلــغ 0.7 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقارنــة 

بنســبة 1.4 فــي المئــة فــي العــام الســابق، ومــن المتوقــع 

المئــة. حيــث  1.6 فــي  2021م بنســبة  ارتفاعــه فــي عــام 

انخفــض معــدل التضخــم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن 1.8 فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 1.2 فــي المئــة 

فــي عــام 2020م، ومــن المتوقــع ارتفاعــه ليبلــغ مــا نســبته 
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معــدل  انخفــض  كذلــك  2021م.  لعــام  المئــة  فــي   2.3

فــي  المئــة  فــي   1.2 مــن  اليــورو  منطقــة  فــي  التضخــم 

ــة فــي عــام 2020م، ومــن  عــام 2019م إلــى 0.3 فــي المئ

المتوقــع ارتفاعــه ليصــل إلــى مــا نســبته 1.4 فــي المئــة لعــام 

2021م. أمــا بالنســبة لــدول االقتصــادات الناشــئة والناميــة، 

فقــد اســتقر معــدل التضخــم عنــد 5.1 فــي المئــة فــي عــام 

2020م وهــو نفــس المعــدل المســجل فــي العــام الســابق، 

ومــن المتوقــع انخفاضــه فــي عــام 2021م إلــى 4.9 فــي 

المئــة، فــي حيــن ارتفــع معــدل التضخــم فــي دول الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا ليبلــغ 10.2 فــي المئــة فــي عــام 

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

)نسبة مئوية(

2014201520162017201820192020
توقعات 

2021

3.36.0-3.63.53.33.83.62.8العالم

4.75.1-2.12.41.82.52.31.6االقتصادات المتقدمة

3.56.4-2.53.11.72.33.02.2الواليات المتحدة األمريكية

6.64.4-1.42.01.92.61.91.3منطقة اليورو

4.93.6-2.21.52.22.61.30.6ألمانيا

8.25.8-1.01.11.12.31.91.5فرنسا

8.94.2-0.00.81.31.70.90.3إيطاليا

4.83.3-0.31.60.81.70.60.3اليابان

9.95.3-2.92.41.71.71.31.4المملكة المتحدة

5.45.0-2.90.71.03.02.41.9كندا

2.26.7-4.74.34.54.84.53.6االقتصادات الناشئة والنامية

1.93.4-5.13.21.53.13.23.2أفريقيا جنوب الصحراء

1.08.6-6.96.86.86.66.45.3دول آسيا الناشئة والنامية

7.47.06.96.96.75.82.38.4الصين

8.012.5-7.48.08.36.86.54.0الهند

2.93.7-3.32.84.72.52.01.4دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

2.04.4-1.81.01.94.13.42.4دول أوروبا الناشئة والنامية

3.13.8-2.00.21.82.82.0-0.7روسيا

7.04.6-0.61.31.20.2-1.30.4أمريكا الاتينية والكاريبي

4.13.7-3.31.31.81.4-3.5-0.5البرازيل

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م. 

 رسم بياني رقم 1-1: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
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جدول رقم 1-2: التضخم وأسعار الفائدة   

)نسبة مئوية(

20192020
توقعات
2021

التضخم العالمي

1.40.71.6االقتصادات المتقدمة 

1.81.22.3الواليات المتحدة األمريكية

1.20.31.4منطقة اليورو

5.15.14.9االقتصادات الناشئة والنامية

7.410.211.2دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

العائد السائد بين المصارف في لندن*

2.30.70.3ودائع الدوالر األمريكي 

0.1-0.00.0 ودائع الين الياباني 

0.5-0.4-0.4-ودائع اليورو 

*معدل ستة أشهر لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وثاثة أشهر في منطقة اليورو. 
المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.   

2020م، مقارنــة مــع 7.4 فــي المئــة فــي عــام 2019م، ومن 

المتوقــع ارتفاعــه ليصــل إلــى 11.2 فــي المئــة فــي عــام 

2021م )جــدول 1-2(.  ويوضــح الرســم البيانــي )1-2( نســب 

التغيــر فــي أســعار المســتهلكين لمجموعــة مــن الــدول خــال 

ــى عــام 2021م. ــرة مــن عــام 2019م إل الفت

البطالة
ارتفــع معــدل البطالــة فــي االقتصــادات المتقدمــة ليصــل 

إلــى مــا يقــارب 6.6 فــي المئــة فــي عــام 2020م مقارنــة 

بمعــدل 4.8 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وضمــن ذلــك، 

ارتفــع معــدل البطالــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

مــن 3.7 فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 8.1 فــي المئــة 

فــي منطقــة  البطالــة  وارتفــع معــدل  2020م،  عــام  فــي 

اليــورو ليصــل إلــى 7.9 فــي المئــة فــي عــام 2020م مقارنــة 

بمعــدل 7.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م، بينمــا ســجلت 

إيطاليــا   مــن  كٍل  فــي  طفيًفــا  تراجًعــا  البطالــة  معــدالت 

وفرنســا لتصــل إلــى 9.1 و8.2 فــي المئــة فــي عــام 2020م، 

بالمقارنــة مــع 9.9 و8.5 فــي المئــة علــى التوالــي فــي عــام 

المتحــدة  المملكــة  البطالــة فــي  2019م، وارتفــع معــدل 

ليصــل إلــى 4.5 فــي المئــة مقارنــة بنحــو 3.8 فــي المئــة فــي 

عــام 2019م. ومــن ناحيــة أخــرى، شــهد معــدل البطالــة فــي 

اليابــان ارتفاًعــا طفيًفــا ليصــل إلــى 2.8 فــي المئــة فــي عــام 

2020م مقارنــة بمعــدل 2.4 فــي المئــة مــن العــام الســابق 

معــدالت   )3-1( البيانــي  الرســم  ويوضــح   .)3-1 )جــدول 

البطالــة فــي مجموعــة مــن الــدول المختــارة خــال الفتــرة 

مــن عــام 2018م إلــى عــام 2021م. 

 

المالية العامة
االقتصــادات  دول  فــي  العامــة  الميزانيــة  عجــز  ارتفــع 

المتقدمــة نســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 3.7 

رسم بياني رقم 2-1: التغير في أسعار المستهلكين في مجموعات دول مختارة رسم بياني رقم 1-2: نسب التغير في أسعار المستهلكين في مجموعات دول مختارة

20202019  (توقعات) 2021
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فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 13.2 فــي المئــة فــي 

كورونــا  فيــروس  جائحــة  لتداعيــات  نتيجــة  2020م،  عــام 

)كوفيــد-19( واألثــر علــى النشــاط االقتصــادي. حيــث ارتفــع 

فــي   5.7 مــن  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  العجــز 

المئــة فــي عــام 2019م إلــى 15.8 فــي المئــة فــي عــام 

2020م. كذلــك ارتفــع العجــز فــي منطقــة اليــورو مــن 0.6 

فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 7.6 فــي المئــة فــي عــام 

2020م، إذ ارتفــع العجــز فــي كٍل مــن فرنســا وإيطاليــا مــن 

3.0 و1.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 9.9 و9.5 فــي 

2020م. وســجلت ألمانيــا  المئــة علــى التوالــي فــي عــام 

 1.5 نســبته  فائــض  مقابــل  المئــة  فــي   4.2 نســبته  عجــًزا 

فــي المئــة فــي عــام 2019م، وارتفــع العجــز فــي المملكــة 

المتحــدة مــن 2.3 فــي المئــة إلــى 13.4 فــي المئــة فــي 

عــام 2020م. وبالنســبة إلــى اليابــان فقــد ارتفــع العجــز مــن 

12.6 فــي المئــة  2019م إلــى  3.1 فــي المئــة فــي عــام 

فــي عــام 2020م )جــدول 4-1(. 

التطورات النقدية والمالية
أسعار الفائدة

بلـغ معـدل العائـد السـائد علـى الودائـع بالـدوالر األمريكـي 

بيـن المصـارف فـي لنـدن )فتـرة سـتة أشـهر( حوالـي 0.7 في 

فـي  بالمئـة   2.3 بمعـدل  مقارنـة  2020م  عـام  فـي  المئـة 

عـام 2019م، ومـن المتوقـع أن ينخفـض المعـدل إلـى 0.3 

فـي المئـة فـي عـام 2021م. واسـتقر المعـدل علـى الودائع 

باليـن اليابانـي فـي عـام 2020م عنـد صفـر فـي المئـة، ومـن 

المتوقـع أن ينخفـض إلـى 0.1- فـي المئـة في عام 2021م. 

ثاثـة  )فتـرة  باليـورو  الودائـع  علـى  العائـد  معـدل  واسـتقر 

ومـن  2020م،  عـام  بنهايـة  المئـة  فـي   -0.4 عنـد  أشـهر( 

المتوقـع أن ينخفـض فـي عـام 2021م إلـى 0.5- فـي المئـة 

.)2-1 )جـدول 

أسعار الصرف
علـى الرغـم مـن ارتفـاع سـعر صـرف الـدوالر األمريكـي جـراء 

الجائحـة فـي شـهر مـارس 2020م، سـجل الـدوالر معـدالت 

رسم بياني رقم 3-1: معدالت البطالة رسم بياني رقم 1-3: مـعــدالت الـبـطـالـــة

2018 2019 2020  (توقعات) 2021
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منطقة اليورو  االقتصادات المتقدمة 

جدول رقم 1-3: االقتصادات المتقدمة : معدالت البطالة

)بالنسبة لحجم القوى العاملة(

201820192020
توقعات
2021

5.14.86.66.2االقتصادات المتقدمة

3.93.78.15.8  الواليات المتحدة األمريكية

8.27.67.98.7  منطقة اليورو

3.43.24.24.4     ألمانيا

9.08.58.29.1     فرنسا

10.69.99.110.3     إيطاليا

2.42.42.82.8  اليابان

4.13.84.56.1  المملكة المتحدة

5.95.79.68.0  كندا

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.
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جدول رقم 1-4: االتجاهات في الميزانيات العامة*

)نسبة مئوية(

201820192020
توقعات
2021

11.9-13.2-3.7-3.4-االقتصادات المتقدمة 

15.0-15.8-5.7-5.4-الواليات المتحدة األمريكية

6.7-7.6-0.6-0.5-منطقة اليورو

5.5-4.2-1.81.5    ألمانيا

7.2-9.9-3.0-2.3-    فرنسا

8.8-9.5-1.6-2.2-    إيطاليا

9.4-12.6-3.1-2.7-اليابان

11.8-13.4-2.3-2.2-المملكة المتحدة

7.8-10.7-0.30.5كـنـــدا

* نسبة الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.

صـرف منخفضـة مقابـل بعـض العمـات الرئيسـة فـي نهايـة 

عام 2020م بالمقارنة مع نهاية عام 2019م. ويعود سبب 

هـذا االنخفـاض إلـى عـدة عوامل أهمها تفاؤل المسـتثمرين 

بعـد إعـان شـركات األدويـة العالميـة والجامعـات البحثيـة 

لجائحـة  المضـاد  للقـاح  السـريرية  االختبـارات  اسـتكمال  عـن 

التراخيـص  علـى  وحصولهـا  )كوفيـد-19(  كورونـا  فيـروس 

الازمـة. كذلـك سـاهم توّصـل القـادة األوروبييـن إلـى اتفـاق 

األوروبـي  االتحـاد  بيـن  المسـتقبلية  العاقـة  بشـأن  نهائـي 

والمملكـة المتحـدة فـي دعـم سـعر صـرف اليـورو والجنيـة 

سـعر  ارتفـع  فقـد  األمريكـي؛  الـدوالر  مقابـل  اإلسـترليني 

صـرف اليـورو مقابـل الـدوالر بنسـبة 8.2 فـي المئـة، والجنية 

بنسـبة  اليابانـي  واليـن  المئـة،  فـي   2.9 بنسـبة  اإلسـترليني 

5.3 في المئة، واليوان الصيني بنسـبة 6.7 في المئة خال 

2020م. عـام 

األسواق المالية لألسهم والسندات 
أسواق األسهم

سـجلت مؤشـرات األسـهم العالميـة تبايًنـا فـي األداء بنهايـة 

عـام 2020م بالمقارنـة مـع نهايـة عـام 2019م. فقـد ارتفـع 

األمريكيـة  لألسـهم   )DJIA( الصناعـي  جونـز  داو  مؤشـر 

بنسـبة 6.8 في المئة ليغلق عند 30,606.48 نقطة بنهاية 

اليابانيـة  لألسـهم   )Nikkei( نيـكاي  مؤشـر  وشـهد  العـام. 

 27,668.15 عنـد  ليغلـق  المئـة  فـي   18.4 نسـبته  ارتفاًعـا 

نقطـة، وارتفـع مؤشـر مورغـن سـتانلي لألسـهم األوروبيـة 

ليغلـق عنـد  تقريًبـا  المئـة  3.0 فـي  بنسـبة   )MSCI-EURO(

عـام  بشـكل  األداء  هـذا  ويعـزى  نقطـة.   1,840.22 حوالـي 

إلـى السياسـات االقتصاديـة المتخـذة مـن قبـل الحكومـات 

السـيولة  مسـتويات  علـى  للحفـاظ  المركزيـة  والبنـوك 

واالئتمـان فـي األسـواق، باإلضافـة إلـى أن تطـور اللقاحـات 

إلـى  أدى  العالميـة  األدويـة  شـركات  قبـل  مـن  وفعاليتهـا 

تراجـع المخـاوف بشـأن تباطـؤ نمـو االقتصـاد العالمـي. فـي 

 )FTSE-100( حيـن سـجل مؤشـر فوتسـي- 100 البريطانـي

6,460.52 نقطـة،  ليبلـغ  المئـة  16.8 فـي  انخفاًضـا نسـبته 

بـدء  عنـد  حدثـت  التـي  الكبيـرة  خسـائره  مـن  جـزًءا  معوًضـا 

الجائحـة.  انتشـار 

أسواق السندات
الـدول  فـي  الحكوميــة  الســندات  علــى  العائــد  انخفــض 

المتقدمـة الرئيسـة كنتيجـة للسياسـات النقديـة التوسـعية، 

وخصوًصـا عبـر التوسـع فـي تطبيـق برامـج التيسـير الكمـي 

فقـد  )كوفيـد-19(.  كورونـا  فيـروس  جائحـة  خلفيـة  علـى 

انخفـض العائـد علـى السـندات الحكوميـة األمريكيـة لجميــع 

فتـــرات االسـتحقاق التـي تتـراوح مـن شـهر واحـد إلـى ثاثين 

سـنة لتسـجل عوائـد بيـن 0.43 فـي المئـة و1.65 فـي المئـة 

فـــي نهايـــة عـــام 2020م، بالمقارنـة مـع عوائـد تراوحـت من 

1.45 في المئة إلى 2.39 في المئة في نهاية عام 2019م. 

وفـــي المملكـــة المتحـــدة، ســـجلت الســـندات الحكوميـــة 

انخفاًضا فــي العوائــد علــى جميــع فترات االستحقاق، حيث 
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سـجلت عوائـد سـالبة لفتـرات االسـتحقاق مـن شـهر واحـد 

إلـى سـت سـنوات تراوحـت بيـن 0.16- و0.06- فـي المئـة، 

وانخفـض عائـد السـندات السـتحقاق عشـر سـنوات وثاثيـن 

سـنة لتبلـغ 0.19 و0.75 فـي المئـة علـى التوالـي فـي نهايـة 

علـى  السـلبي  العائــد  اسـتقر  اليابــان،  وفــي  2020م.  عـام 

جميـع فتـرات االسـتحقاق التـي تقـل عـن عشـر سـنوات؛ إذ 

واالسـتحقاق  واحـد  لشـهر  االسـتحقاق  سـندات  عائـد  بلـغ 

لتسـع سـنوات 0.12- فـي المئـة و0.03- فـي المئـة علـى 

عوائــد  انخفضــت  كذلـك  2020م.  عـام  بنهايـة  التوالـي 

اليــورو لجميــع فتــرات  الحكوميــة فــي منطقــة  الســندات 

 -0.83 بلغـت  عوائـد  ألمانيـا  سـجلت  حيـث  االسـتحقاق؛ 

و0.57- و0.16- فـي المئـة لفتـرات اسـتحقاق شـهر واحـد 

وعشـر سـنوات وثاثين سـنة على التوالي، في حين سـجلت 

إيطاليـا عوائـد بلغـت 0.65- و0.54 و1.42 في المئة لنفس 

فتـرات االسـتحقاق بنهايـة عـام 2020م.

التجارة الدولية وميزان المدفوعات
بنسـبة  2020م  عـام  فـي  العالميـة  التجـارة  حجـم  تراجـع 

المئـة  0.9 فـي  بلغـت  نمـو  بنسـبة  المئـة مقارنـة  8.5 فـي 

 8.4 بمعـدل  تنمـو  أن  المتوقـع  ومـن  السـابق،  العـام  فـي 

الصـادرات  لحجـم  وبالنسـبة  2021م.  عـام  فـي  المئـة  فـي 

االقتصـادات  دول  سـجلت  فقـد  والخدمـات،  السـلع  مـن 

المتقدمـة انخفاًضـا نسـبته 9.5 فـي المئة في عام 2020م، 

2021م  عـام  فـي  مجـدًدا  للنمـو  تعـود  أن  المتوقـع  ومـن 

بنسـبة 7.9 فـي المئـة. وسـجلت صـادرات دول االقتصـادات 

الناشـئة والناميـة انخفاًضـا نسـبته 5.7 فـي المئـة فـي عـام 

جدول رقم 1-5: التجارة العالمية والحساب الجاري

)نسبة مئوية(

20192020
توقعات
2021

8.58.4-0.9نمو التجارة العالمية 

الصادرات )سلع وخدمات(

9.57.9-1.3االقتصادات المتقدمة

5.77.6-0.5االقتصادات الناشئة والنامية

الواردات )سلع وخدمات(

9.19.1-1.7االقتصادات المتقدمة

8.69.0-1.0-االقتصادات الناشئة والنامية

الحساب الجاري*

0.70.30.2االقتصادات المتقدمة

3.9-3.1-2.2-الواليات المتحدة

2.32.32.8منطقة اليورو

7.17.17.6ألمانيا

2.1-2.3-0.7-فرنسا

3.03.63.5إيطاليا

3.73.33.6اليابان

3.9-3.9-3.1-المملكة المتحدة

0.10.60.5االقتصادات الناشئة والنامية

0.61.71.0دول آسيا الناشئة والنامية

3.00.3-0.5دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  وأفغانستان وباكستان

3.7-3.7-3.7-أفريقيا جنوب الصحراء

1.70.20.0-أمريكا الاتينية والكاريبي

* نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.   
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2020م، فـي حيـن يتوقـع أن تعـاود النمـو بنسـبة 7.6 فـي 

2021م.  عـام  المئـة فـي 

الـواردات  انخفضـت  فقـد  الـواردات،  لحجـم  بالنسـبة  أمـا 

مـن السـلع والخدمـات فـي دول االقتصـادات المتقدمـة 

2020م، ومـن المتوقـع  9.1 فـي المئـة فـي عـام  بنسـبة 

أن تنمـو بنسـبة 9.1 فـي المئـة فـي عـام 2021م. كذلـك 

الناشـئة  االقتصـادات  دول  فـي  الـواردات  حجـم  انخفـض 

2020م، ومـن  8.6 فـي المئـة فـي عـام  والناميـة بنسـبة 

المتوقـع أن تسـجل نمـًوا معدلـه 9.0 فـي المئـة فـي عـام 

)جـدول5-1(.  2021م 

أ-الحساب الجاري
الناتـج  إلـى  الجـاري  الحسـاب  فائـض  نسـبة  معـدل  انخفـض 

المحلي اإلجمالي في دول االقتصادات المتقدمة من 0.7 

فـي المئـة فـي عـام 2019م إلـى 0.3  فـي المئـة فـي عـام 

الجـاري  الحسـاب  فـي  العجـز  نسـبة  ازدادت  حيـث  2020م. 

المئـة  فـي   3.1 لتبلـغ  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  فـي 

عـام  فـي  المئـة  فـي   2.2 بنحـو  مقارنـة  2020م  عـام  فـي 

2019م، ومـن المتوقـع أن يسـجل ارتفاًعـا أيًضـا ليبلـغ 3.9 

فـي المئـة فـي عـام 2021م. وفـي منطقـة اليـورو، اسـتقر 

معـدل نسـبة فائـض الحسـاب الجـاري عنـد 2.3 فـي المئـة 

المئـة  2.8 فـي  إلـى  يرتفـع  أن  2020م، ويتوقـع  عـام  فـي 

فـي عـام 2021م. بينمـا اسـتقر الفائـض فـي ألمانيا عند 7.1 

فـي المئـة فـي عـام 2020م، ويتوقـع أن يـزداد إلـى 7.6 في 

المئـة فـي عـام 2021م. فـي المقابـل، ارتفـع عجـز الحسـاب 

الجـاري فـي فرنسـا ليصـل إلى 2.3 في عـام 2020م، مقارنة 

بحوالـي 0.7 فـي المئـة فـي عـام 2019م، والـذي يتوقـع لـه 

أن ينخفـض إلـى 2.1 فـي المئـة فـي عـام 2021م. وسـجل 

فائض الحساب الجاري في إيطاليا ما نسبته 3.6 في المئة 

فـي عـام 2020م، مقارنـة بفائـض نسـبته 3.0 في المئة في 

عـام 2019م، ويتوقـع أن ينخفـض إلـى 3.5 فـي المئـة فـي 

مـن  المتحـدة  المملكـة  فـي  العجـز  وارتفـع  2021م.  عـام 

3.1 فـي المئـة فـي عـام 2019م إلـى 3.9 فـي المئـة فـي 

عـام 2020م، ومـن المتوقـع أن يسـتقر عنـد هـذه النسـبة 

 3.7 الفائـض مـن  اليابـان انخفـض  2021م. وفـي  فـي عـام 

فـي المئـة فـي عـام 2019م إلـى 3.3 فـي المئـة فـي عـام 

 3.6 2020م، ويتوقـع أن يعـود ويتحسـن ليبلـغ مـا نسـبته 

فـي المئـة فـي عـام 2021م. 

معـدل  ارتفـع  فقـد  والناميـة،  الناشـئة  آسـيا  دول  فـي  أمـا 

فائض الحساب الجاري إلى 1.7 في المئة في عام 2020م 

كنسـبة إلـى الناتـج المحلـي اإلجمالـي، مقارنـة بنحـو 0.6 في 

2019م، ومـن المتوقـع أن يسـجل فائًضـا  المئـة فـي عـام 

نسـبته 1.0 فـي المئـة فـي عـام 2021م. وفـي دول الشـرق 

سـجل  وباكسـتان،  وأفغانسـتان  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط 

الناتـج  مـن  المئـة  فـي   3.0 نسـبته  عجـًزا  الجـاري  الحسـاب 

نسـبته  فائـض  بمعـدل  مقارنـة  2020م  عـام  فـي  المحلـي 

0.5 فـي المئـة فـي عـام 2019م، ومـن المتوقـع أن يسـجل 

الناتـج  إلـى  المئـة  0.3 فـي  الجـاري فائًضـا نسـبته  الحسـاب 

المحلـي اإلجمالـي فـي عـام 2021م )جـدول 5-1(. 

ب-الحساب المالي 
سـجل الحسـاب المالـي لميـزان المدفوعـات فـي اقتصـادات 

أمريكـي فـي  مليـار دوالر   2.8 بلـغ  المتقدمـة عجـًزا  الـدول 

دوالر  مليـار   319.8 مقـداره  بفائـض  مقارنـة  2020م،  عـام 

2019م، ولكـن مـن المتوقـع أن يحقـق  أمريكـي فـي عـام 

الحسـاب المالي فائًضا في عام 2021م قدره 136.3 مليار 

ارتفـع  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  وفـي  أمريكـي.  دوالر 

 766.1 ليبلـغ  المدفوعـات  لميـزان  المالـي  الحسـاب  عجـز 

بحوالـي  مقارنـة  2020م،  عـام  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار 

وسـجلت  2019م.  عـام  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   395.5

مـن  المالـي  الحسـاب  فائـض  فـي  ارتفاًعـا  اليـورو  منطقـة 

239.4 مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م إلـى 337.9 

مليـار دوالر أمريكـي فـي العـام 2020م. وفـي ألمانيـا، ارتفع 

فائـض الحسـاب المالـي ليصـل إلـى 289.9 مليـار دوالر فـي 

230.1 مليـار دوالر أمريكـي  2020م، مقارنـة بحوالـي  عـام 

فـي العـام السـابق. بينمـا ارتفـع العجـز فـي الحسـاب المالـي 

فـي فرنسـا ليصـل إلـى 71.1 مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام 

فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   32.3 بحوالـي  مقارنـة  2020م، 

العام السـابق. وفي اليابان، انخفض فائض الحسـاب المالي 

2020م،  168.3 مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام  إلـى  ليصـل 

مقارنـة بحوالـي 227 مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م. 
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وفـي دول االقتصـادات الناشـئة والناميـة، سـجل الحسـاب 

المالـي لميـزان المدفوعـات تحـواًل مـن عجـز مقـداره 158.3 

فائًضـا  ليسـجل  2019م،  عـام  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار 

بحوالـي 145.6 مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام 2020م. أمـا 

فـي دول أفريقيـا جنـوب الصحـراء فقـد سـجل عجـز الحسـاب 

المالـي انخفاًضـا فـي عـام 2020م ليبلـغ 37.9 مليـار دوالر 

أمريكـي  دوالر  مليـار   52.5 مقـداره  بعجـز  مقارنـة  أمريكـي، 

الناشـئة والناميـة،  أمـا فـي دول آسـيا  السـابق.  العـام  فـي 

فقـد تحـول العجـز فـي الحسـاب المالـي والبالـغ 81.6 مليـار 

دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م إلـى فائًضـا مقـداره 261.8 

الحسـاب  وسـجل  2020م.  عـام  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار 

األوسـط وشـمال  الشـرق  لميـزان مدفوعـات دول  المالـي 

أفريقيـا وأفغانسـتان وباكسـتان تغيـًرا مـن فائـض بلـغ 19.0 

مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م لعجـٍز مقـداره 96.4 

مليـار دوالر أمريكـي فـي العـام 2020م، فـي حيـن يتوقـع أن 

يتحسـن ليسـجل فائًضـا بنحـو 29.2 مليـار دوالر أمريكـي فـي 

عـام 2021م )جـدول 6-1(. 

التطورات االقتصادية لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

حسـب تقريـر آفـاق االقتصـاد العالمـي الصـادر مـن صنـدوق 

النقـد الدولـي فـي أبريـل 2021م، تأثـرت جميـع اقتصـادات 

جائحـة  بآثـار  العربيـة  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  دول 

النفـط  أسـعار  وانخفـاض  )كوفيـد-19(  كورونـا  فيـروس 

فـي األسـواق العالميـة. ففـي اإلمـارات العربيـة المتحـدة، 

انكمـش الناتـج المحلـي اإلجمالـي الحقيقـي بنسـبة 5.9 فـي 

المئـة فـي عـام 2020م مقارنـة بنمـو نسـبته 1.7 فـي المئـة 

فـي عـام 2019م. وفـي نفس الفترة، سـجلت دولة الكويت 

انكماًشـا نسـبته 8.1 فـي المئـة مقابـل نمـو نسـبته 0.4 فـي 

المئـة، فـي حيـن ارتفـع معـدل االنكمـاش في سـلطنة ُعمان 

مـن 0.8 فـي المئـة إلـى 6.4 فـي المئـة. كما سـجلت مملكة 

البحريـن نمـًوا سـالًبا بلـغ 5.4 فـي المئـة مقارنـة بنمـٍو بلغـت 

نسـبته 2.0 في العام السـابق، وانكمش الناتج المحلي في 

دولـة قطـر بنسـبة 2.6 فـي المئـة مقارنـة مـع نمـو نسـبته 

0.8 فـي المئـة فـي العـام السـابق، وانكمـش فـي المملكـة 

جدول رقم 1-6: الحساب المالي لميزان المدفوعات

)مليار دوالر أمريكي(

20192020
توقعات
2021

2.8136.3-319.8االقتصادات المتقدمة

877.8-766.1-395.5-  الواليات المتحدة

--239.4337.9  منطقة اليورو

230.1289.9327.0ألمانيا

59.3-71.1-32.3-فرنسا

53.780.275.3إيطاليا

227.0168.3191.2  اليابان

124.4-109.0-105.8-  المملكة المتحدة

11.3-32.1-38.6-  كندا

158.3145.6266.9-االقتصادات الناشئة والنامية

50.9-37.9-52.5-أفريقيا جنوب الصحراء

81.6261.8237.4-دول آسيا الناشئة والنامية

96.429.2-19.0دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

63.416.450.1دول أوروبا الناشئة والنامية

106.71.71.1-أمريكا الاتينية والكاريبي

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.                                     
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جدول رقم 1-7: التطورات الرئيسة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

اإلمارات العربية 
المتحدة 

مملكة البحرين 
المملكة العربية 

السعودية 
دولة الكويتدولة قطرسلطنة عمان

201920202019202020192020201920202019202020192020

8.1-2.60.4-6.40.8-0.8-4.1-5.40.3-5.92.0-1.7نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

2.71.12.1-0.7-0.9-2.13.40.1-2.3-2.11.0-1.9-معدل التضخم

5.022.10.9-6.34.2-4.1-15.0-3.338.2-0.8-35.411.0الحساب الجاري )مليار دوالر أمريكي( 

نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي

8.43.1-2.1-9.64.8-2.1-5.4-10.02.4-3.416.40.8

9.4-17.34.91.34.4-6.7-11.1-4.5-18.3-9.0-7.4-0.6نسبة الفائض/العجز في المالية العامة 

10.711.11.51.534.134.84.64.42.82.84.84.9عدد السكان )مليون نسمة(

المصدر: آفـاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، أبريل 2021م.                                     

العربيـة السـعودية بنسـبة 4.1 فـي المئـة فـي عـام 2020م 

مقارنـة بنمـو نسـبته 0.3 فـي المئـة فـي العـام السـابق.  

التعـاون  مجلـس  دول  فـي  التضخـم  معـدالت  وانخفضـت 

لـدول الخليـج العربيـة، باسـتثناء المملكـة العربية السـعودية 

ألسـعار  القياسـي  الرقـم  تراجـع  فقـد  الكويـت.  ودولـة 

 2.1 بنسـبة  المتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  فـي  المسـتهلكين 

فـي المئـة فـي عـام 2020م، مقابـل انكمـاش بنسـبة 1.9 

فـي المئـة فـي عـام 2019م. وفـي مملكـة البحرين انخفض 

2019م  عـام  فـي  المئـة  فـي   1.0 مـن  التضخـم  معـدل 

ليسـجل انكماًشـا بنسـبة 2.3 فـي المئـة فـي عـام 2020م، 

مـن  ُعمـان  سـلطنة  فـي  التضخـم  معـدل  تراجـع  حيـن  فـي 

ارتفـاع طفيـف نسـبته 0.1 فـي المئـة إلـى انكمـاش بمعـدل 

0.9 فـي المئـة فـي نفـس الفتـرة. وانخفـض الرقم القياسـي 

ألسـعار المسـتهلكين فـي دولـة قطـر ليبلـغ 2.7 فـي المئـة 

0.7 فـي المئـة فـي العـام السـابق. أمـا فـي دولـة  مقابـل 

الكويـت، فارتفـع معـدل التضخـم مـن 1.1 فـي المئـة فـي 

2020م، فـي  المئـة فـي عـام  2.1 فـي  إلـى  2019م  عـام 

فـي  ارتفاًعـا  السـعودية  العربيـة  المملكـة  سـجلت  حيـن 

معـدل التضخـم بلـغ 3.4 فـي المئـة في عام 2020م مقابل 

2.1 فـي المئـة فـي العـام السـابق.  انكمـاش نسـبته 

سـجلت دول المجلـس تراجًعـا فـي الحسـاب الجـاري كنسـبة 

اإلمـارات  دولـة  حققـت  إذ  اإلجمالـي،  المحلـي  الناتـج  مـن 

العربية المتحدة فائًضا بلغ 3.1 في المئة في عام 2020م، 

دولـة  وفـي  2019م.  عـام  فـي  المئـة  فـي   8.4 مقابـل 

الكويـت، تقلـص الفائـض البالغـة نسـبته 16.4 فـي المئة من 

الناتـج فـي عـام 2019م إلـى فائـض نسـبته 0.8 فـي المئـة 

فـي عـام 2020م. وفـي دولـة قطـر سـجل الحسـاب الجـاري 

مقارنـة  2020م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   3.4 نسـبته  عجـًزا 

بفائـض نسـبته 2.4 فـي المئـة فـي العـام السـابق. وسـجلت 

المملكة العربية السـعودية عجًزا نسـبته 2.1 في المئة في 

عـام 2020م، مقابـل فائـض نسـبته 4.8 فـي المئـة فـي عـام 

2019م. أمـا فـي مملكـة البحريـن، ارتفع العجز في الحسـاب 

2020م،  عـام  فـي  المئـة  فـي   9.6 نسـبته  مـا  إلـى  الجـاري 

مقابـل 2.1 فـي المئـة فـي العـام السـابق، كمـا ارتفـع العجـز 

فـي سـلطنة ُعمـان ليصـل إلـى 10.0 فـي المئـة، مقابـل 5.4 

فـي المئـة فـي عـام 2019م )جـدول 7-1(.

التعاون اإلقليمي والدولي
المجلس النقدي الخليجي 

شهد المجلـس النقـدي الخليجـي عدة تطورات إزاء استكمال 

تحقيق األهداف األساسية فــي نظامه األساسي والمهــام 

اثنيـن  عقـد  الـذي  إداراتـه،  مجلـس  قبـل  مـن  إليـه  الموكلـة 

وخمسـين اجتماًعـا منـذ تأسيسـه حتـى نهايـة عـام 2020م. 

وتضمنــت التطــورات عــدًدا مــن المشروعات المشتركة مــع 

األبحـاث  إلـى  باإلضافـة  األعضـاء،  للــدول  المركزيــة  البنــوك 

والتقاريـر واسـتمرار العمـل علـى تنسـيق السياسـات النقديـة 

وتعزيـز التعـاون بيـن البنـوك المركزيـة للــدول األعضـاء. كمـا 

قـام المجلـس النقـدي باالنتهـاء مـن إعـداد إطـار عمل شـامل 

لنمـوذج توقعـات السـيولة وإدارتهـا، مـن خـال متابعة ورصد 

التغيرات في مصادر السيولة. كذلك طّور المجلس نمـــوذًجا 
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لغـرض دراســـة  العمـل علـى تحسـينه  كلـــًيا، وجـاِر  اقتصادًيـا 

اقتصـــادات دول مجلــــس التعــــاون لــــدول الخليــــج العربيــــة، 

وتأثيـــر التحديـــات والتغيـرات التي قد تطرأ على اقتصاداتها. 

السوق الخليجية المشتركة
التعــاون  مجلــس  لــدول  البينيــة  التجــارة  إجمالــي  ارتفــع 

لــدول الخليــج العربيــة  بشــكل مطــرد مــن 92.7 مليار دوالر 

أمريكـي فـي عـــام 2010م إلـــى قرابـة 140.2 مليـار دوالر 

تزايـــد  اإلحصـاءات  وتظهـــر  2019م.  عـــام  فـــي  أمريكـي 

الخليجيــة، حيــث  عـــدد المســتفيدين مــن قــرارات الســوق 

بلــغ عــدد المواطنيـــن الذيـــن يتنقلـــون بيـــن دول المجلـــس 

وارتفـــع  2019م.  عـــام  فـــي  مواطـــن  مليـــون   27 حوالـــي 

دول  لمواطنـــي  الممنوحـــة  للتراخيـــص  التراكمــي  العــدد 

فـــي  االقتصاديـة  األنشـطة  يمارســـون  الذيـــن  المجلـــس 

الــدول األعضاء األخرى ليبلــغ أكثـر مـن 60 ألف رخصـة حتى 

نهايـة عـام 2019م. وبلـغ إجمالـي عــدد المســـتفيدين مـــن 

القـــرارات الخاصـــة بتملـــك العقـــار نحو 358 ألف حالة تملك 

حتى نهاية عام 2019م. وفـي مجـال تـداول األسهم للعام 

2020م، بلغ عدد المســاهمين من مواطني دول المجلس 

فــي الشــركات المســاهمة بالــدول األعضـاء األخـرى حوالـي 

431 ألـف مسـاهم فــي 653 شــركة مســاهمة  بـرأس مـال 

وصـل إلـى 376 مليـار دوالر أمريكـي.

الهيئات المالية العربية 
فصـل  فـي  اجتماعاتهـا  العربيـة  الماليـة  الهيئـات  تعقـد 

الربيـع مـن كل عـام ويتـم خالهـا اسـتعراض أداء كل هيئـة 

والموضوعـات المطروحـة علـى جـدول أعمالهـا. وفيمـا يلـي 

الهيئـات: هـذه  نشـاط  عـن  موجـز 

أ- صندوق النقد العربي
بلـغ إجمالـي قيمـة القـروض التـي قدمهـا الصنـدوق للـدول 

مليـون   77.8 حوالـي  2019م  عـام  نهايـة  فـي  األعضـاء 

مليـون   328 حوالـي  تعـادل  )د.ع.ح(  حسـابي  عربـي  دينـار 

دوالر أمريكـي، ليصـل إجمالـي قيمـة القـروض التـي قدمهـا 

الصنـدوق منـذ بدايـة نشـاطه اإلقراضـي فـي عـام 1978م 

دوالر  مليـار   10 حوالـي  تعـادل  د.ع.ح.  مليـار   2.4 حوالـي 

الـدول  مـن  دولـة  عشـرة  أربـع  اسـتفادت  وقـد  أمريكـي. 

والبالـغ  الصنـدوق  قدمهـا  التـي  القـروض  مـن  األعضـاء 

)التلقائيـة  التقليديـة  القـروض  وجـاءت  قرًضـا.   187 عددهـا 

والعاديـة والتعويضيـة والممتـدة( فـي مقدمـة التسـهيات 

التـي وفرهـا الصنـدوق منـذ عـام 1978م وحتـى نهايـة عـام 

إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   60.7 نحـو  بلغـت  بحصـة  2019م 

الهيكلـي بنسـبة  التصحيـح  تلتهـا قـروض تسـهيل  القـروض، 

29.9 فـي المئـة، ثـم تسـهيل اإلصـاح التجـاري بنحـو نسـبة 

2.7 فـي المئـة، فـي حيـن سـجلت القـروض الممنوحـة فـي 

المئـة. 1.4 فـي  بلغـت  النفـط نسـبة  إطـار تسـهيل 

ب- المصرف العربي للتنمية االقتصادية في 
أفريقيا

الـدول  لصالـح  الكليـة  الماليـة  المصـرف  التزامـات  بلغـت 

600.0 مليـون دوالر أمريكـي فـي نهايـة عـام  المسـتفيدة 

2019م، ومنهـا 14 قرًضـا بقيمـة 240 مليـون دوالر أمريكي 

لمشـروعات تنمويـة فـي أفريقيـا. وقـد حظيـت مشـروعات 

هـذه  مـن  األوفـر  بالنصيـب  األساسـية  البنيـة  قطـاع 

التمويـات، إذ بلغـت نسـبتها 44.6 فـي المئـة، وحـاز القطاع 

الزراعـة  وقطـاع  المئـة،  فـي   32.3 نسـبة  علـى  االجتماعـي 

وواصـل  المئـة.  فـي   23.1 نسـبة  علـى  الريفيـة  والتنميـة 

مالـي  مركـز  علـى  المحافظـة  فـي  نهجـه  العربـي  المصـرف 

سـليم، حيـث تشـير المؤشـرات إلـى ارتفـاع صافـي موجوداته 

فـي نهايـة عـام 2019م إلـى 5.1 مليار دوالر أمريكي، مقابل 

4.8 مليـار دوالر أمريكـي فـي نهايـة العـام السـابق. وسـجل 

صافـي الدخـل ربـح مقـداره 322 مليـون دوالر أمريكـي فـي 

مليـون   39.9 قدرهـا  خسـارة  مـع  بالمقارنـة  2019م،  عـام 

دوالر أمريكـي فـي عـام 2018م، ويعـزى ذلـك بصفة رئيسـة 

األسـهم  لمحافـظ  السـوقية  القيمـة  فـي  التحسـن  إلـى 

الثابـت. والدخـل 

ج- الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتمـاعـي 

قـدم الصنـدوق 12 قرًضـا خـال عـام 2019م بقيمة إجمالية 

قدرهـا 483.5 مليـون دينـار كويتـي )د.ك.(، اسـتفادت منهـا 

إلـى  المقدمـة  القـروض  نسـبة  وُقـدرت  عربيـة،  دول  سـت 

إجمالـي التكلفـة لتلـك المشـروعات حوالـي 31.4 فـي المئة. 

وبلـغ المجمـوع التراكمـي للقـروض التـي قدمهـا الصنـدوق 
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منـذ بـدء عملياتـه عـام 1974م وحتـى نهايـة عـام 2019م 

مليـار   10.8 حوالـي  اإلجماليـة  قيمتهـا  بلغـت  قرًضـا   689

إلـى حوالـي  2019م  د.ك. وارتفـع إجمالـي اإليـرادات لعـام 

العـام  61.4 مليـون د.ك. فـي  176.2 مليـون د.ك. مقابـل 

السابق، بينما سجلت المصاريف اإلدارية خال عام 2019م 

حوالـي 8.8 مليـون د.ك. وسـجل صافـي الدخـل بعـد اقتطـاع 

المخصصات ربح قدره 160.6 مليون د.ك. في عام 2019م 

مقابـل حوالـي 49 مليـون د.ك فـي عـام 2018م.

د- المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات 

2019م نحـو  بلـغ إجمالـي موجـودات المؤسسـة فـي عـام 

517.7 مليـون دوالر أمريكـي موزعـة بيـن اسـتثمارات بنسـبة 

43.6 في المئة، والنقدية والودائع المالية بنسبة 54.5 في 

المئـة، والموجـودات األخـرى بنسـبة 2.0 فـي المئـة. وبلغـت 

حقـوق الملكيـة فـي نهاية عام 2019م 487.9 مليون دوالر 

أمريكـي. وبلـغ إجمالـي دخـل المؤسسـة فـي عـام 2019م 

نحو 28.7 مليون دوالر أمريكي، ويتضمن مبلغ 19.2 مليون 

دوالر أمريكي ناتج عن نشاط المؤسسة في تقديم الضمان 

ومن الفوائد المحققة على السـندات والودائع والحسـابات 

تحـت الطلـب واإليـرادات األخـرى، ومبلـغ 13.2 مليـون دوالر 

ومـن  المؤسسـة  اسـتثمارات موجـودات  عـن  ناتـج  أمريكـي 

توزيعـات األربـاح وبيـع عـدد مـن االسـتثمارات فـي السـندات 

والصناديـق الماليـة والمحافظ االسـتثمارية وفـروق العملة، 

بينمـا بلغـت مصاريـف المؤسسـة العموميـة واإلداريـة فـي 

عـام 2019م حوالـي 10.3 مليـون دوالر أمريكـي. وحققـت 

المؤسسـة فـي عـام 2019م صافـي ربـح قـدره 18.3 مليـون 

دوالر  مليـون   3.1 قدرهـا  بخسـارة  مقارنـة  أمريكـي،  دوالر 

أمريكـي فـي العـام السـابق. 

 

هـ- الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي
أمـوال  رؤوس  فـي  الهيئـة  مسـاهمة  قيمـة  إجمالـي  بلـغ 

)مسـاهمات  التنفيـذ  قيـد  والشـركات  القائمـة  الشـركات 

وقـروض( فـي عـام 2019م نحـو 640 مليـون دوالر أمريكـي 

تعـادل 89 فـي المئـة مـن رأس مـال الهيئـة المدفوع والبالغ 

721 مليـون دوالر أمريكـي. وبلـغ إجمالـي الدخـل نحـو 99.7 

دوالر  مليـون   36.6 حوالـي  مقابـل  أمريكـي،  دوالر  مليـون 

أمريكـي فـي العـام السـابق، ويتكـون الدخـل بصفـة أساسـية 

القـروض  مـن  والدخـل  االسـتثمارية  المحافـظ  دخـل  مـن 

وتوزيعـات أربـاح الشـركات. وقـد بلـغ صافـي الربـح نحـو 29 

دوالر  مليـون   11.9 حوالـي  مقابـل  أمريكـي،  دوالر  مليـون 

أمريكـي فـي العـام السـابق.  وبلـغ إجمالـي الموجـودات في 

نهايـة عـام 2019م نحـو 1.02 مليـار دوالر أمريكـي، مقابـل 

985 مليون دوالر أمريكي في العام السـابق. وبلغ إجمالي 

المطلوبـات نحـو 50.8 مليـون دوالر أمريكـي، مقابـل حوالي 

46.2 مليون دوالر أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي 

المطلوبـات نحـو 50.8 مليـون دوالر أمريكـي، مقابـل حوالي 

46.2 مليـون دوالر أمريكـي فـي العـام السـابق. 

البنك اإلسالمي للتنمية
وفًقا لمسودة القوائم المالية المسلمة للمراجع الخارجي، 

مـن  للتنميـة  اإلسـامي  البنـك  موجـودات  إجمالـي  ارتفـع 

حوالـي 32.6 مليـار دوالر أمريكـي فـي نهايـة عـام 2019م 

2020م،  عـام  نهايـة  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   35.2 إلـى 

دوالر  مليـار   20.1 مـن  المطلوبـات  إجمالـي  ارتفـع  كمـا 

أمريكـي فـي عـام 2019م إلـى 22.0 مليـار دوالر أمريكـي 

فـي عـام 2020م. وارتفـع رأس المـال واالحتياطـات لتبلـغ 

13.1 مليـار دوال أمريكـي فـي عـام 2020م مقارنـة بمبلـغ 

اإليـرادات  إجمالـي  وانخفـض  أمريكـي.  دوالر  مليـار   12.5

مـن حوالـي 859.8 مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام 2019م 

إلـى 852.9 مليـون دوالر أمريكـي فـي عـام 2020م، بينمـا 

ارتفـع إجمالـي المصروفـات مـن 665 مليـون دوالر أمريكـي 

إلـى 686 مليـون دوالر أمريكـي فـي نفـس الفتـرة. ونتيجـة 

لذلك بلغ صافي الدخل قرابة 166.5 مليون دوالر أمريكي 

أمريكـي  دوالر  مليـون   194.1 مقابـل  2020م،  عـام  فـي 

اإلجماليـة  القيمـة  أن  بالذكـر  والجديـر  2019م.  عـام  فـي 

للقـروض المصروفـة انخفضـت إلـى حوالـي 2.7 مليـار دوالر 

أمريكـي فـي عـام 2020م، مقابـل 2.8 مليـار دوالر أمريكـي 

قرابـة  إلـى  القائمـة  القـروض  وارتفـاع  2019م،  عـام  فـي 

22.3 مليـار دوالر أمريكـي فـي نهايـة عـام 2020م، مقابـل 

حوالـي 20.4 مليـار دوالر أمريكـي فـي نهايـة عـام 2019م.  

وكذلـك ارتفعـت القـروض المسـددة إلـى نحـو 1.87 مليـار 

دوالر أمريكـي فـي عـام 2020م، مقابـل 1.86 مليـار دوالر 

أمريكـي فـي عـام 2019م.
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صندوق األوبك للتنمية الدولية
وفًقـا للبيانـات األوليـة لصنـدوق األوبـك للتنميـة الدوليـة، 

الـدول  مسـاهمات  )يشـمل  الصنـدوق  رأسـمال  انخفـض 

األعضـاء واالحتياطـي( إلـى حوالـي 7.3 مليـار دوالر أمريكـي 

فـي نهايـة عـام 2020م، مقابـل نحـو 7.4 مليـار دوالر فـي 

نهايـة عـام 2019م. كمـا بلـغ إجمالـي موجـودات الصنـدوق 

2020م.  عـام  نهايـة  فـي  أمريكـي  دوالر  مليـار   7.6 نحـو 

وانخفضـت إجمالـي القـروض المصروفـة فـي عـام 2020م 

لتبلـغ حوالـي 1.3 مليـار دوالر، مقابـل 1.5 مليـار دوالر فـي 

المسـددة  القـروض  قيمـة  انخفضـت  كمـا  2019م.  عـام 

نحـو  مقابـل  2020م،  عـام  فـي  دوالر  مليـار   1.1 نحـو  إلـى 

1.2 مليـار دوالر فـي عـام 2020م. وبلـغ إجمالـي اإليـرادات 

 303.1 مقابـل  2020م،  عـام  فـي  دوالر  مليـون   324.7

مليـون دوالر فـي عـام 2019م.  وسـجل الصنـدوق في عام 

2020م صافـي دخـل مقـداره 239.3 مليـون دوالر، مقابـل 

2019م. عـام  232.7 مليـون دوالر فـي  نحـو 

 

صندوق النقد الدولي
اللجنة النقدية والمالية الدولية

عقــدت اللجنــة النقديــة والماليــة الدوليــة التابعـة لصنـدوق 

النقـد الدولـي اجتماعهـا الثاني واألربعين افتراضًيا بتاريـخ 15 

أكتوبر 2020م، وناقشــت اللجنــة وضــع االقتصاد العالمي، 

)كوفيـد-19(.  كورونـا  فيـروس  جائحـة  تداعيـات  خصوًصـا 

وذكـرت اللجنـة فـي بيانهـا الختامـي أن االقتصـاد العالمـي 

العالمـي،  المسـتوى  علـى  مؤقًتـا  اقتصادًيـا  تعافًيـا  يشـهد 

السياسـات  صعيـد  علـى  اسـتثنائية  باسـتجابات  مدعوًمـا 

االقتصاديـة الكليـة، إال أن هـذا التعافـي يعـد جزئًيا ومتفاوًتا 

بيـن الـدول، ومحفوًفـا بدرجـة كبيـرة بحالـة مـن عـدم اليقيـن.

وأشـارت اللجنـة إلـى أنهـا سـتواصل االسـتجابات االسـتثنائية 

والماليـة  النقديـة  السياسـات  مسـتوى  علـى  والعاجلـة 

لتتوافـق مـع مراحـل هـذه األزمـة، مـع األخـذ فـي االعتبـار 

إلـى  أيًضـا  اللجنـة  وأشـارت  حـدة.  علـى  بلـد  كل  ظـروف 

المتاحـة  السياسـات  هـذه  أدوات  كل  باسـتخدام  التزامهـا 

وأكـدت  الوظائـف،  االقتصـادي، وحمايـة  النمـو  السـتعادة 

األكثـر  والشـعوب  البلـدان  لمسـاعدة  اسـتعدادها  علـى 

التمويليـة،  احتياجاتهـا  اسـتيفاء  خـال  مـن  للمخاطـر  تعرًضـا 

وتعزيـز التعـاون الدولـي لتسـريع وتيـرة الجهـود في مجاالت 

اللقاحـات  توفيـر  بهـدف  الجائحـة  بشـأن  والتطويـر  البحـث 

للجميـع بأسـعار معقولـة وبصـورة عادلـة، وهـو مـا يشـكل 

التعافـي  الجائحـة ودعـم  للتغلـب علـى هـذه  رئيًسـا  مطلًبـا 

العالمـي. االقتصـادي 

الراميـة  البلـدان  إلـى دعمهـا لجهـود  اللجنـة كذلـك  أشـارت 

إلـى اسـتدامة القـدرة علـى تحمـل الديـن، والعمـل مع جميع 

األطـراف المعنيـة لتحسـين هيكل تسـوية الديون السـيادية. 

لمسـاعدة  االسـتثنائية  الصنـدوق  بجهـود  اللجنـة  ورحبـت 

األزمـة مـن خـال  التغلـب علـى هـذه  بلدانـه األعضـاء فـي 

وتنميـة  والماليـة،  النقديـة  السياسـات  بشـأن  المشـورة 

القـدرات، والدعـم المالـي السـريع. إضافـة إلـى ذلـك، رحبـت 

اللجنـة بتمديـد فتـرة سـريان مسـاعدات التخفيـف مـن أعبـاء 

خدمـة الديـن لمـدة سـتة أشـهر أخـرى مـن خـال الصنـدوق 

الديـون،  أعبـاء  وتخفيـف  الكـوارث  الحتـواء  االئتمانـي 

وبالتقـدم المحـرز فـي تأميـن موارد إقراضيـة إضافية لتمويل 

الفقـر. للنمـو والحـد مـن  الصنـدوق االئتمانـي 

وعـاوة علـى ذلـك، أيـدت اللجنـة تمديـد مبـادرة مجموعـة 

للـدول األشـد  الديـون  لتعليـق مدفوعـات خدمـة  العشـرين 

التزامهـا  اللجنـة  وأكـدت  إضافيـة.  أشـهر  سـتة  لمـدة  فقـًرا 

قويــة  كمؤسسـة  الدولـي  النقـد  صنـدوق  علـى  بالحفـاظ 

تقـوم علـى حصـص العضويـة للمحافظـة علـى األمان المالـي 

العالمـي، وتعمـل اللجنـة علـى مواصلـة المراقبـة للطلـب علـى 

االستفادة مـن مـوارد الصنـدوق، وعبرت عن التزامها بإعـادة 

النظــر فــي مــدى كفايــة حصــص العضويــة للــدول األعضاء، 

أيًضـا علـى مواصلــة عمليــة إصـاح نظــام حوكمــة  وتعمـل 

السادســة  العامــة  المراجعــة  إطــار  فــي  وذلــك  الصنــدوق 

عشــرة للحصص، بمــا فــي ذلــك االتفاق علــى صيغـة جديـدة 

للحصــص، فــي موعــد أقصـاه 15 ديســمبر 2023م.

مجموعة البنك الدولي
لجنة التنمية 

الدولـي  البنـك  لمجموعـة  التابعـة  التنميـة  لجنـة  عقـدت 

ناقـش  وقـد  2020م،  أكتوبـر   16 بتاريـخ  افتراضًيـا  اجتماًعـا 

جائحـة  ألزمـة  الدولـي  البنـك  اسـتجابة مجموعـة  االجتمـاع 

فيـروس كورونـا )كوفيـد-19(. وأشـار البيـان الختامـي للجنـة 

علـى  ضغًطـا  تشـّكل  العالـم  بهـا  يمـر  التـي  األزمـة  أن  إلـى 
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النظـام الصحـي، وتعطـل اإلنتاجيـة، وتهـدد األمـن الغذائـي، 

وتضعـف فـرص العمـل، وتخفـض الدخـول، والسـيما للفئات 

األكثـر ضعًفـا، ممـا يتطلـب اسـتجابة عالميـة شـاملة وقويـة 

مـن جانـب مجتمـع التنميـة. 

النقـد  وصنـدوق  الدولـي  البنـك  مجموعـة  اللجنـة  ودعـت 

الدولي إلى مواصلة العمل مع البلدان األعضاء والقطاعين 

الدوليـة،  والمنظمـات  التنميـة،  وشـركاء  والخـاص  العـام 

وإلـى ضـرورة تعزيـز مجموعـة البنـك الدولـي لاسـتجابة مـع 

مواصلـة التركيـز علـى إنهـاء الفقـر، وتعزيـز الرخـاء المشـترك 

وجـود  أهميـة  علـى  اللجنـة  وشـددت  مسـتدامة.  بطريقـة 

البالـغ  لقـاح فّعـال لفيـروس كورونـا، حيـث رحبـت بالتمويـل 

حجمـه 12 مليـار دوالر الـذي تـم اعتمـاده للبلـدان المؤهلـة 

لاقتـراض مـن المؤسسـة الدوليـة للتنميـة والبنـك الدولـي 

لإلنشـاء والتعميـر وذلـك لدعـم شـراء اللقاحـات وتوزيعهـا. 

وشـجعت اللجنـة مجموعـة البنـك الدولـي علـى المسـاعدة 

فـي جعـل االختبارات والعاجات واللقاحات ميسـرة التكلفة 

للبلـدان الناميـة مـع إمكانيـة حصولهـا عليهـا بشـكل عـادل. 

فـرص  علـى  يركـز  الـذي  المـرن  االنتعـاش  وتيـرة  ولتسـريع 

العمـل والتحـول االقتصـادي، طلبـت اللجنـة مـن مجموعـة 

والمسـاندة  االستشـارية  المعرفـة  تقديـم  الدولـي  البنـك 

شـبكات  تدعيـم  علـى  المعنيـة  البلـدان  لمسـاعدة  الماليـة 

األمـان االجتماعـي، وتسـهيل انتقـال رأس المـال والعمالـة 

نحـو القطاعـات التـي سـتكون منتجـة ومسـتدامة فـي فتـرة 

مـا بعـد الجائحـة، مـع إتاحـة االبتـكارات الازمة لزيـادة تمويل 

التجـارة أمـام الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة.

إضافـة إلـى ذلـك، نوهـت اللجنـة بأهميـة االسـتجابة الفوريـة 

فـي مجـاالت الصحـة العامـة واألمـن الغذائـي والتعليـم، إذ 

الطبيـة  اإلمـدادات  توافـر  دعـم  إلـى  البلـدان  جميـع  دعـت 

والغذائيـة التـي تعتمـد عليهـا البلـدان الناميـة لتجنـب خطـر 

مجموعـة  وتعمـل  المجاعـة.  وانتشـار  صحيـة،  أزمـة  حـدوث 

شـاملة  حلـول  إعـداد  تشـجيع  علـى  جاهـدة  الدولـي  البنـك 

تعليـق  األقـل:  علـى  عناصـر  أربعـة  علـى  تشـتمل  للديـون 

الديـون وخفـض الديـون وتسـوية الديـون وشـفافية الديـون.

المبدئـي  باالتفـاق  الدولـي  البنـك  مجموعـة  ورحبـت 

الديـون  لمعالجـة  إطـار مشـترك  علـى  العشـرين  لمجموعـة 

خـارج نطـاق المبـادرة، وهـذا اإلطـار وافـق عليـه أيًضـا نـادي 

الضغـوط  لمعالجـة  إجـراءات  باقتـراح  أيًضـا  ورحبـت  باريـس، 

علـى الماليـة العامـة وإجهـاد الديـون لـكل حالـة علـى حـدة 

للبلـدان متوسـطة الدخـل، مـن خـال إتاحـة مـوارد إضافيـة 

فـي هـذه األوقـات الصعبة بما يتماشـى مـع التزامات حزمة 

المـال. رأس 

بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة 
المصرفية

السـنوي  العـام  اجتماعـه  الدوليـة  التسـويات  بنـك  َعقـد 

يونيـة  شـهر  فـي  االقتصـادي  تقريـره  وأصـدر  التسـعين، 

االحتـواء وتدخـات  تدابيـر  التقريـر علـى دور  2020م، وركـز 

)كوفيـد-19(،  كورونـا  فيـروس  جائحـة  بسـبب  السياسـات 

الصحّيـة واالجتماعيـة  اآلثـار  تكـون  أن  المتوقـع  إنـه مـن  إذ 

الماليـة  األزمـة  آثـار  أمـًدا مـن  أعمـق وأطـول  واالقتصاديـة 

التعـاون  بـدور  التقريـر  وأشـاد  2008م.  عـام  فـي  العالميـة 

اتخذتهـا  التـي  السياسـات  وإجـراءات  والدولـي،  الوطنـي 

الحكومـات والبنـوك المركزيـة، مشـيًرا إلـى أن حجـم ونطـاق 

االسـتجابة الماليـة والنقديـة واالحترازيـة لجائحـة كورونـا لـم 

يسـبق لهمـا مثيـل، علـى الرغـم مـن تزايـد مواطـن الضعـف 

فـي فتـرة مـا قبـل الجائحـة، ال سـيما في القطـاع المالي غير 

المصرفـي. وعلـى الرغـم مـن أن األنظمـة المصرفيـة الحاليـة 

تتمتـع بـرأس مـال أفضـل وأكثـر سـيولة ممـا كانـت عليـه فـي 

عـام 2008م، إال أن إجـراءات البنـوك المركزيـة تهـدف إلـى 

إلـى  إضافـة  أزمـة ماليـة.  إلـى  الحقيقيـة  األزمـة  منـع تطـور 

الحالـي  الرقمـي  العصـر  خـال  أنـه  إلـى  التقريـر  يشـير  ذلـك، 

الدفـع  أنظمـة  فـي  ثاثًيـا  دوًرا  المركزيـة  البنـوك  تـؤدي 

فعلـى  واإلشـراف.  والتشـغيل  التحفيـز  يتضمـن  والتسـوية، 

سـبيل المثـال، يناقـش التقريـر القضايـا المتعلقـة بالعمـات 

الرقميـة. والتقنيـات  المركزيـة  للبنـوك  الرقميـة 

بنـك  لجـان  مـن  العديـد  فـي  الممتـد  إسـهامه  جانـب  وإلـى 

إلـى  المركـزي السـعودي  البنـك  انضـم  الدوليـة،  التسـويات 

وهـي  2020م،  عـام  فـي  العالمـي  المالـي  النظـام  لجنـة 

لجنـة تتولـى مراقبـة تطـورات القطـاع المالـي، وتحليـل اآلثـار 

المترتبـة علـى االسـتقرار المالـي وسياسـة البنـك المركـزي. 

بنـك  لجـان  أهـم  أحـد  فـي  أيًضـا  المركـزي  البنـك  ويشـارك 
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المعنيـة  المصرفيـة  للرقابـة  بـازل  لجنـة  وهـي  التسـويات 

االحتـرازي  للتنظيـم  األساسـية  العالميـة  المعاييـر  بوضـع 

للبنـوك، وتوفيـر منتـدى للتعـاون التنظيمـي بشـأن مسـائل 

لجنـة  نسـقت  حيـث  1974م،  عـام  منـذ  المصرفيـة  الرقابـة 

التنظيميـة  التدابيـر  مـن  مجموعـة  المصرفيـة  للرقابـة  بـازل 

هـذه  وتهـدف  الجائحـة.  آثـار  مـن  للتخفيـف  واإلشـرافية 

التدابيـر إلـى السـماح للبنـوك باإلقـراض وتقديـم الخدمـات 

علـى  بقدرتهـا  االحتفـاظ  مـع  الحقيقـي،  لاقتصـاد  الماليـة 

تخفيـف الخسـائر بطريقـة منظمـة. إلـى جانـب ذلـك، عملـت 

البنـوك  فـي  متاحـة  التشـغيلية  القـدرة  جعـل  علـى  اللجنـة 

للجائحـة. اسـتجابًة  األعضـاء  اإلشـرافية  والجهـات 

مجلس االستقرار المالي 
لسـنة  األخيـر  اجتماعـه  المالـي  االسـتقرار  مجلـس  عقـد 

2020م فـي شـهر نوفمبـر، وناقـش االجتمـاع تقريـًرا شـامًا 

مـارس،  لشـهر  الماليـة  األسـواق  اضطرابـات  مراجعـة  عـن 

تمهيـًدا  )كوفيـد-19(  ومسـتجدات جائحـة فيـروس كورونـا 

لرفـع التقريـر إلـى قمـة الريـاض فـي مجموعـة العشـرين. إلـى 

جانـب ذلـك، وافـق األعضـاء على تنظيم العمل المسـتقبلي 

ذلـك خطـة عمـل  ومـن  المصرفيـة،  غيـر  الماليـة  للوسـاطة 

النقـد. أسـواق  بصناديـق  المعنيـة  السياسـات 

وتناول االجتماع أيًضا برنامج عمل مجلس االستقرار المالي 

لعـام 2021م، والمخرجـات المقترحـة مـن الرئاسـة اإليطالية 

لمجموعـة العشـرين المكملـة للعمـل الـذي بدأتـه مجموعـة 

العشـرين برئاسـة المملكـة العربيـة السـعودية الرامـي إلـى 

تنفيـذ خارطـة طريـق لتعزيـز عمـل المدفوعـات عبـر الحـدود، 

وناقـش كذلـك توصيـات مجلـس االسـتقرار المالـي رفيعـة 

المسـتوى لتنظيم العمات المسـتقرة العالمية واإلشـراف 

عليهـا ومراقبتهـا. إضافـة إلـى ذلـك، تبـادل األعضـاء وجهـات 

النظـر بشـأن مـدى تـوزان برنامـج المجلـس بيـن تلبيـة الحاجـة 

المسـتمرة لاسـتجابة للتحديات الناشـئة عن جائحة فيروس 

األخـرى،  المالـي  االسـتقرار  مسـائل  علـى  والعمـل  كورونـا 

مـع تقديـم مقترحـات لتعزيـز تحديـد األولويـات فـي برنامـج 

مضاعفـة  إلـى  الحاجـة  كذلـك  األعضـاء  وناقـش  العمـل. 

عمـل المجلـس فـي مجالـي تداعيـات التغيـر المناخـي علـى 

االسـتقرار المالـي واإلفصاحـات الماليـة المتعلقـة بالمنـاخ.

مجموعة العشرين
دول  اجتماعـات  السـعودية  العربيـة  المملكـة  ترأسـت 

جـدول  وتمحـور  2020م،  عـام  فـي  العشـرين  مجموعـة 

أعمـال هـذه االجتماعـات حـول اغتنـام فـرص القـرن الحـادي 

والحفـاظ  اإلنسـان  تمكيـن  خـال  مـن  للجميـع  والعشـرين 

علـى كوكـب األرض وتشـكيل آفـاق جديـدة. وعقـد قـــادة 

دول المجموعـــة أول قمـة اسـتثنائية افتراضيـة فـي مـارس 

لمناقشـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  برئاسـة  2020م 

سـبل المضي قدًما في تنسـيق الجهود العالمية لمكافحة 

جائحـة فيـروس كورونـا )كوفيـد-19( والحد مـن تأثيرها على 

العالمـي،  االقتصـاد  وحمايـة  األرواح،  وحمايـة  اإلنسـان، 

والحفـاظ علـى االسـتقرار المالـي واسـتعادة الثقـة، وتقليـل 

العالميـة،  التوريـد  وساسـل  التجـارة  فـي  االضطرابـات 

وتقديـم المسـاعدة لجميـع الـدول المحتاجـة إليهـا، وتعزيـز 

التعـاون العالمـي، والتنسـيق بشـأن الصحـة العامة والتدابير 

ومنهـا  اسـتثنائية،  قـرارات  إلـى  القمـة  وخلصـت  الماليـة. 

عمـل  خطـة  ووضـع  الديـون،  خدمـة  لتعليـق  مبـادرة  وضـع 

الجائحـة. لمواجهـة 

كذلـك اجتمـع قـادة دول مجموعـة العشـرين للمـرة الثانيـة 

 21 يومـي  افتراضًيـا  السـعودية  العربيـة  المملكـة  برئاسـة 

بـه  االلتـزام  تـم  مـا  علـى  مؤكديـن  2020م  نوفمبـر  و22 

تنسـيق  ضـرورة  علـى  ومتفقيـن  االسـتثنائية،  القمـة  فـي 

اإلجـراءات العالميـة والتضامـن والتعـاون متعـدد األطـراف 

الراهنـة  التحديـات  لمواجهـة  مضـى؛  وقـت  أي  مـن  أكثـر 

لتلبيـة  الازمـة  المـوارد  وحشـد  الجائحـة،  عـن  الناتجـة 

االحتياجـات التمويليـة العاجلـة فـي مجـال الصحـة العالميـة؛ 

للعاجـات  والتوزيـع  والتصنيـع  والتطويـر  األبحـاث  لدعـم 

واللقاحـات اآلمنـة والفاعلـة. وأكدت القمة على أن النشـاط 

االقتصـادي العالمـي قـد تعافـى جزئًيـا علـى خلفيـة معاودة 

واتخـاذ  تدريجًيـا،  العشـرين  اقتصـادات دول مجموعـة  فتـح 

االنكمـاش  مـن  الرغـم  علـى  المهمـة،  السياسـات  إجـراءات 

2020م.  الحـاد الـذي شـهده االقتصـاد العالمـي فـي عـام 

وتجـدر اإلشـارة إلـى مسـاهمة المملكـة العربيـة السـعودية 

بمبلـغ 500 مليـون دوالر أمريكـي لمسـاندة الجهود الدولية 

واالسـتجابة  التأهـب  تعزيـز  إطـار  فـي  للجائحـة  للتصـدي 
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وعاجـات  تشـخيصية  أدوات  وتطويـر  الطارئـة،  للحـاالت 

ولقاحـات جديـدة وتوزيعهـا، وتلبيـة االحتياجـات فيمـا يتعلق 

بالرصـد والتنسـيق الدولـي، ويأتـي هـذا التبـرع تلبيـة اللتـزام 

االسـتثنائية  القمـة  خـال  عليـه  االتفـاق  تـم  بمـا  المملكـة 

الحرميـن  خـادم  ترأسـها  التـي  العشـرين  مجموعـة  لقـادة 

إليهـا.  ودعـا  الشـريفين 

االسـتمرار  عزمهـم  علـى  القـادة  أكـد  ذلـك،  علـى  وعـاوة 

حسـب  المتاحـة  السياسـات  أدوات  جميـع  اسـتخدام  فـي 

االقتضاء لحماية األرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم 

مجـدًدا  القمـــة  وأكـــدت  العالمـي.  االقتصـادي  التعافـي 

على االلتزامات الخاصـــة بأســـعار الصـــرف التـــي تعهـــد بهــا 

وزراء الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزيـة فـي شـهر مـارس 

باتخـاذ  التزامهـم  عـن  القـادة  وأعـرب  2018م.  عـــام  مــن 

فيـروس  جائحـة  لمواجهـة  واالسـتثنائية  الفوريـة  التدابيـر 

كورونـا مـن خـال تطبيـق إجـراءات غيـر مسـبوقة متعلقـة 

المالـي  واالسـتقرار  النقديـة،  والسياسـة  العامـة،  بالماليـة 

بمـا يتوافـق مـع اختصـاص الحكومـات والبنـوك المركزيـة، 

ومنخفضـة  والناميـة  الناشـئة  للـدول  دعمهـم  ومواصلـة 

نمـو  وتحقيـق  التعافـي  لدعـم  خطـوات  واتخـاذ  الدخـل، 

بتطبيـق  القـادة  التـزم  مسـتدام ومتـوازن وشـامل. كذلـك 

إلـى  وتمديدهـا  الديـن  خدمـة  مدفوعـات  تعليـق  مبـادرة 

للـدول  المبـادرة  تسـمح  حيـث  2021م،  لعـام  يونيـة  شـهر 

خدمـة  مدفوعـات  بتعليـق  منهـا  لاسـتفادة  المخولـة 

القـادة  وأيـد  الرسـمية.  الثنائيـة  المقرضـة  للجهـات  الديـن 

إطـار العمـل المشـترك لمعالجـة الديـون بمـا يتجـاوز نطـاق 

الديـن. خدمـة  مدفوعـات  تعليـق  مبـادرة 

ُحقبـة  تشـكيل  علـى  العشـرين  مجموعـة  قـادة  وتعهـد 

قويـة ومسـتدامة ومتوازنـة وشـاملة ُتعـرف بــفترة مـا بعـد 

اتخاذهـا  الـازم  الخطـوات  وعلـى  كورونـا،  فيـروس  جائحـة 

لاسـتعداد بشـكل أفضل ألي أزمة في المسـتقبل. ورّكزت 

مواضيـع  علـى  تشـتمل  للتنميـة  خطـة  إعـداد  علـى  القمـة 

والهيـكل  والسـفر،  والنقـل  واالسـتثمار،  والتجـارة  الصحـة، 

المالـي العالمـي، واالسـتثمار فـي البنية التحتيـة. إضافة إلى 

ذلـك، أشـارت القمـة إلى العديد مـن القضايا، ومنها االلتزام 

بمبـادئ مجلـس االسـتقرار المالـي التـي تدعـم االسـتجابات 

حـول  القمـة قضايـا  وناقشـت  للجائحـة.  والدوليـة  المحليـة 

االقتصـاد الرقمـي، والضرائـب الدوليـة، ومكافحـة الفسـاد، 

للتصـدي  الشـامل  التعافـي  تحقيـق  ضمـان  إلـى  باإلضافـة 

لعـدم المسـاواة، والتنميـة المسـتدامة، وإتاحـة الفـرص مـن 

المسـاواة.  عـدم  أوجـه  مـن  للحـد  الجهـود  مواصلـة  خـال 

فعلـى سـبيل المثـال، أيـد القـادة قائمـة خيـارات السياسـات 

وأيـدوا  للجميـع،  الفـرص  إتاحـة  لتعزيـز  العشـرين  لمجموعـة 

المسـتوى  رفيعـة  للسياسـات  التوجيهيـة  المبـادئ  أيًضـا 

لمجموعة العشـرين بشـأن الشمول المالي الرقمي للشباب 

القـادة  ورحـب  والمتوسـطة،  الصغيـرة  والمنشـآت  والمـرأة 

لعـام  العشـرين  لمجموعـة  المالـي  الشـمول  عمـل  بخطـة 

العالميـة  الشـراكة  مجموعـة  عمـل  سـتوجه  التـي  2020م 

القادمـة.  الثـاث  للسـنوات  المالـي  للشـمول 

بعناصـره  للكربـون  الدائـري  االقتصـاد  منصـة  القـادة  وأيـد 

وإعـادة  اسـتخدامها  وإعـادة  االنبعاثـات  )خفـض  األربعـة 

لخفـض  المحوريـة  األهميـة  مدركيـن  وإزالتهـا(  تدويرهـا 

األمـن  لضمـان  الزراعـة  أهميـة  علـى  وأكـدوا  االنبعاثـات. 

لحيـاة  األساسـية  السـلعة  باعتبارهـا  والميـاه  الغذائـي، 

للمملكـة  عـن شـكرهم  باإلعـراب  القـادة  واختتـم  اإلنسـان. 

الناجحـة،  الريـاض  قمـة  اسـتضافة  علـى  السـعودية  العربيـة 

2021م.  لعـام  إيطاليـا  قمـة  إلـى  القـادة  ويتطلـع 

منظمة األوبك
للـدول األعضـاء وغيـر  الثانـي عشـر  الـوزاري  ُعقـد االجتمـاع 

ديسـمبر  شـهر  فـي  افتراضـي  بشـكل  أوبـك  فـي  األعضـاء 

الـدول المشـاركة  التـزام  أكـد علـى اسـتمرار  2020م، حيـث 

فـي  االسـتقرار  تحقيـق  علـى  بالعمـل  التعـاون  إعـان  فـي 

سـوق النفـط، والمحافظـة علـى المصالـح المشـتركة للدول 

وذات  واآلمنـة  االقتصاديـة  واإلمـدادات  للنفـط  المنتجـة 

المـال  رأس  علـى  العـادل  والعائـد  للمسـتهلكين  الكفـاءة 

المسـتثمر. إضافًة إلى ذلك، اسـتحضر االجتماع االجتماعات 

غيـر العاديـة التـي ُعقـدت فـي شـهري أبريـل ويونيـة، وأثنـى 

تخفيضـات  لتعديـل  باإلجمـاع  اتخـذت  التـي  القـرارات  علـى 

الخـام.  للنفـط  العـام  اإلنتـاج 
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تحقيـق  فـي  اإليجابـي  بـاألداء  كذلـك  االجتمـاع  ورحـب 

مسـتويات االلتـزام فـي معـدالت اإلنتـاج، والتجـاوب البّنـاء 

للعديـد مـن الـدول مـع آليـة التعويـض السـتيعاب الكميـات 

المنتجـة مـن النفـط التـي لم تخفضها مـن قبل. ووافق على 

األعضـاء  وغيـر  األعضـاء  للـدول  الوزاريـة  االجتماعـات  عقـد 

القـرارات  واتخـاذ  السـوق  أوضـاع  لتقييـم  شـهري  بشـكل 

اإلنتـاج.  علـى  إضافيـة  تعديـات  إجـراء  بشـأن 

مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
مجلـس الخدمـات الماليـة اإلسـامية هـو جهـة دوليـة ُتعنى 

بوضع المعايير بهدف التنظيم االحترازي، ويسعى المجلس 

مـن خـال ذلـك إلـى ضمـان سـامة قطـاع الخدمـات المالية 

المجـاالت  القطـاع  هـذا  يغطـي  إذ  واسـتقراره،  اإلسـامية 

المصرفيـة واألسـواق الماليـة والتأميـن التكافلـي. وتكمـل 

المعاييـر التنظيميـة، الصادرة من المجلس، األطر التنظيمية 

الدوليـة السـارية لقطـاع الخدمـات الماليـة، وتنسـجم معهـا. 

منـذ  المجلـس  فـي  عضـو  المملكـة  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 

بلـغ عـدد  2020م،  2002م. وفـي نهايـة عـام  إنشـائه عـام 

المقـرر  مـن  آخـر،  جانـب  مـن  عضـًوا.   188 المجلـس  أعضـاء 

الخامسـة  القمـة  السـعودي  المركـزي  البنـك  أن يسـتضيف 

عشـرة للمجلـس فـي عـام 2021م.

 30 الماليـة اإلسـامية أكثـر مـن  وأصـدر مجلـس الخدمـات 

معيـاًرا احترازًيـا، مـن أهمهـا معيـار مجلـس الخدمـات الماليـة 

علـى  للرقابـة  األساسـية  "المبـادئ   17 رقـم  اإلسـامية 

أقـّر  2018م،  عـام  مـن  مايـو  وفـي  اإلسـامي".  التمويـل 

صنـدوق النقـد الدولـي هـذا المعيـار للقطـاع المصرفـي مـع 

منهجيـة التقييـم المرتبطـة بـه بغـرض إجـراء عمليـات تقييـم 

للقطـاع المالـي وإعـداد تقاريـر التقّيـد بالمعاييـر والقواعـد. 

المالـي  االسـتقرار  مجلـس  وافـق  2019م،  ديسـمبر  وفـي 

أيًضـا علـى إدراج هـذا المعيـار. 

مجموعة العمل المالي 
تمحـور االجتمـاع العـام لمجموعـة العمـل المالـي المنعقـد 

اليقيـن  عـدم  حـول موضـوع  2020م  عـام  مـن  أكتوبـر  فـي 

فيـروس  جائحـة  أعقـاب  فـي  االقتصـادي  التعافـي  بشـأن 

كورونـا )كوفيـد-19( التـي نجم عنها ازدياد عمليات االحتيال 

السـيبرانية.  والجريمـة  االسـتثماري  االحتيـال  مثـل  المالـي، 

وأكـد االجتمـاع أيًضـا علـى أهميـة قيـام الـدول والسـلطات 

باتخـاذ التدابيـر الازمـة، ويدخـل في ذلك ضـرورة تبني منهج 

المخاطـر  مـن  التخفيـف  أو  للحيلولـة  المخاطـر  علـى  قائـم 

اإلرهـاب  وتمويـل  األمـوال  غسـل  فـي  المتمثلـة  الناشـئة 

المرتبطـة بالجائحـة. وبوجـود مـا يقـارب 200 دولـة وحكومة 

المالـي، شـّدد  العمـل  ملتزمـة بتطبيـق توصيـات مجموعـة 

االجتمـاع العـام لمجموعـة العمـل المالـي علـى أهميـة تعزيز 

لمجموعـة  النظيـرة  اإلقليميـة  المجموعـات  مـع  التعـاون 

العمـل المالـي بغيـة تحسـين عملية تطبيق معايير مجموعة 

العمـل المالـي حـول أرجـاء العالـم، مـع األخـذ فـي الحسـبان 

المبـادرة  أيًضـا  الـدول  ممثلـو  وناقـش  الجائحـة.  تداعيـات 

االسـتراتيجية لمجموعة العمل المالي، متضمنًة االسـتجابة 

فيمـا  كورونـا  فيـروس  لجائحـة  السياسـات  مسـتوى  علـى 

والزيـارات  المتابعـة،  وعمليـات  المتبـادل،  التقييـم  يخـص 

الميدانيـة للـدول ذات المخاطـر المرتفعـة. عاوًة على ذلك، 

سـلط االجتمـاع العـام لمجموعـة العمـل المالـي الضوء على 

جديـد  إرشـادي  إطـار  إعـداد  إلـى  الرامـي  المسـتمر  العمـل 

لمجموعـة العمـل المالـي عـن تمويـل نشـر التسـلح وتقييـم 

الخاصـة  وقطاعاتهـا  الـدول  لمسـاندة  وتخفيفهـا  المخاطـر 

بشـأن كيفيـة تطبيـق المتطلبـات الجديـدة لتافـي اآلثـار غير 

المقصـودة، مثـل اإلقصـاء المالـي.
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االقتصاد السعودي

ــا اســتثنائيًة خــال عــام 2020م علــى  شــهد العالــم ظروًف

حيــث  االقتصــادي،  الصعيــد  ومنهــا  األصعــدة،  جميــع 

بظالهــا  )كوفيــد-19(  كورونــا  فيــروس  جائحــة  ألقــت 

علــى االقتصــاد العالمــي. وكجــزٍء مــن منظومــة االقتصــاد 

ــة الســعودية  العالمــي، انكمــش اقتصــاد المملكــة العربي

عــام 2020م بنســبة 4.1 فــي المئــة. ويعــود ذلــك بشــكل 

تراجــع  بســبب  النفطــي  القطــاع  انكمــاش  إلــى  رئيســي 

الطلــب العالمــي علــى منتجــات الطاقــة الناتــج عــن إغــاق 

االقتصــاد العالمــي، وإجــراءات الحظــر المرافقــة لذلــك، 

إضافــة إلــى تزامــن ذلــك مــع التــزام المملكــة باتفاقيــة 

)أوبــك+( لخفــض اإلنتــاج اســتجابًة لتراجــع الطلــب علــى 

النفــط وبهــدف تحقيــق االســتقرار فــي الســوق النفطيــة.

كذلــك انكمــش القطــاع  غيــر النفطــي علــى خلفيــة تطبيــق 

كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة  التدابيــر 

ومنهــا إغــاق األســواق المحليــة ومنــع التجــول اللذيــن 

اســتمرا ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر، وتأثــرت معظــم األنشــطة 

االقتصاديــة الرئيســة إثــر ذلــك بنســٍب متفاوتــة. وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك، أظهــر االقتصــاد الســعودي مرونــًة فــي 

فقــد  الفــت؛  بشــكل  االقتصاديــة  التداعيــات  اســتيعاب 

وتبعاتهــا  الجائحــة  آثــار  تخفيــف  مــن  المملكــة  تمكنــت 

بحكمــة واقتــدار، وضربــت للعالــم مثــااًل يحتــذى بــه فــي 

تظافــر جهــود مختلــف مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا فــي 

وشــهد  المكتســبات.  علــى  والحفــاظ  الجائحــة  مواجهــة 

دول  لمجموعــة  المملكــة  تــرؤس  أيًضــا  2020م  عــام 

ــا باهــًرا فــي رئاســتها  العشــرين، إذ حققــت المملكــة نجاًح

للمجموعــة علــى الرغــم مــن ظــروف الجائحــة واســتضافة 

المبــادرات  مــن  العديــد  إطــاق  وتــم  افتراضًيــا،  القمــة 

والمخرجــات التاريخيــة لدعــم وإصــاح االقتصــاد العالمــي 

والتغلــب علــى آثــار جائحــة كورونــا الصحيــة واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة. 

النمو االقتصادي
تشــير البيانــات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

الثابتــة  باألســعار  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج  انكمــاش  إلــى 

2020م  لعــام  المئــة  فــي   4.1 بنســبة   )100  = )2010م 

ليبلــغ حوالــي 2,531.4 مليــار ريــال، مقابــل نمــو نســبته 0.3 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. وُيعــزى هــذا االنخفــاض إلــى 

تســجيل القطــاع النفطــي انكماًشــا نســبته 6.7 فــي المئــة 

بســبب تراجــع إنتــاج المملكــة مــن النفــط مــع التراجــع الكبيــر 

فــي الطلــب العالمــي علــى النفــط نتيجــًة لتداعيــات جائحــة 

فيــروس كورونــا، مقابــل انخفــاض نســبته 3.6 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وفــي المقابــل، ســجل القطــاع غيــر النفطــي 

انخفاًضــا نســبته 2.3 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 3.3 

فــي المئــة فــي العــام الســابق. حيــث تراجــع القطــاع الخــاص 

بنســبة 3.1 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 3.8 فــي المئــة 

الحكومــي  القطــاع  ســجل  كذلــك  الســابق.  العــام  فــي 

انخفاًضــا نســبته 0.5 فــي المئــة، مقارنــة بنمــو نســبته 2.2 

ــة للعــام الســابق. فــي المئ

الرئيســة  االقتصاديــة  األنشــطة  معظــم  وانكمشــت 

باألســعار الثابتــة فــي عــام 2020م بنســٍب متفاوتــة )جــدول 

التحويليــة  الصناعــات  نشــاط  مــن  كل  انخفــض  إذ   ،)2-2

بنســبة 7.7 فــي المئــة، ونشــاط التعديــن والتحجيــر بنســبة  

واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل  ونشــاط  المئــة،  فــي   6.0

بنســبة 6.0  فــي المئــة، ونشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة 

ونشــاط  المئــة،  فــي   4.8 بنســبة  والفنــادق  والمطاعــم 

الخدمــات الجماعيــة واالجتماعيــة والشــخصية بنســبة 4.2 

فــي المئــة، ونشــاط الكهربــاء والغــاز والمــاء بنســبة 2.1 فــي 

المئــة، ونشــاط الزراعــة والغابــات وصيــد األســماك بنســبة 

1.7 فــي المئــة، ونشــاط التشــييد والبنــاء بنســبة 0.4 فــي 

المئــة. مــن جانــب آخــر، ســجل كل مــن نشــاط خدمــات المــال 

والتأميــن والعقــارات وخدمــات األعمــال، ونشــاط الخدمــات 

الحكوميــة نمــًوا نســبته 0.8 فــي المئــة و0.4 فــي المئــة 

علــى التوالــي.

العرض والطلب المحليان
ســجل إجمالــي العــرض مــن الســلع والخدمــات للقطــاع غيــر 

النفطــي باألســعار الجاريــة انخفاًضــا نســبته 3.4 فــي المئــة 

فــي عــام 2020م. حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

نســبته  تراجًعــا  الجاريــة  باألســعار  النفطــي  غيــر  للقطــاع 



ي
ود

سع
 ال

اد
ص

قت
ال

ا
   

29

1.5 فــي المئــة، وتراجــع القطــاع الحكومــي بنحــو 0.7 فــي 

وســجل  المئــة.  فــي   1.9 بنحــو  الخــاص  والقطــاع  المئــة، 

إجمالــي الــواردات مــن الســلع والخدمــات انخفاًضــا نســبته 

9.9 فــي المئــة.

والخدمــات  الســلع  علــى  الطلــب  إجمالــي  ســجل  كذلــك 

للقطــاع غيــر النفطــي باألســعار الجاريــة فــي عــام 2020م 

إجمالــي  ارتفــع  حيــث  المئــة،  فــي   4.5 نســبته  انخفاًضــا 

االســتهاك النهائــي بنســبة 0.6 فــي المئــة نتيجــًة الرتفــاع 

اإلنفــاق االســتهاكي الحكومــي بنحــو 5.6 فــي المئــة علــى 

الرغــم مــن انخفــاض اإلنفــاق االســتهاكي الخــاص بنحــو 2.5 

فــي المئــة. وانخفــض إجمالــي تكويــن رأس المــال بنســبة 9.1 

فــي المئــة )جــدول 3-2(.

وســجلت الصــادرات غيــر النفطيــة تراجًعــا ملحوًظــا بنســبة 

24.2 فــي المئــة، إذ ســجلت صــادرات الخدمــات انخفاًضــا 

حــاًدا نســبته 57.7 فــي المئــة، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 18.1 

فــي المئــة فــي العــام الســابق، فــي حيــن ســجلت الصــادرات 

الســلعية انخفاًضــا نســبته 10.8 فــي المئــة مقارنــًة بانخفــاض 

نســبته 2.7 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 3-2(.

جدول رقم 2-1: مؤشرات اقتصادية مختارة 

20192020

34.235.0تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(

2,973.62,625.4إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال(

2,639.82,531.4إجمالي الناتج المحـلي باألسعار الثابتة )مليار ريال( )2010م=100(

132.7133.8معامل انكماش أسعار الناتج المحلي غير النفطي

2.13.4-معدل التضخم )أسعار المستهلك(

1,985.12,149.3إجمالي عرض النقود )ن3( )مليار ريال(

9.89.2المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

65.041.9متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف* )بالدوالر األمريكي(

112.1115.0متوسط أسعار الصرف الفعلية للريال )2010م=100(

9.59.6نسبة النقد المتداول إلى إجمالي عرض النقود

90.590.4نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي عرض النقود

70.568.0صافي الموجودات األجنبية للمصارف المحلية )مليار ريال(

2.61.2أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بالريال السعودي** )3 أشهر(

19.420.3معدل كفاية رأسمال المصارف )معيار بازل3(

926.8781.8اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

594.4413.0اإليرادات النفطية )مليار ريال(

1,059.41,075.7المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال(

293.9-132.6-عجز الميزانية العامة )مليار ريال(

11.2-4.5-نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي

981.0652.0الصادرات السلعية*** )مليار ريال(

574.4559.9الواردات السلعية )سيف( )مليار ريال(

2.8-4.8نسبة فائض الحساب الجاري للناتج المحلي اإلجمالي

73.7-143.4الحساب الجاري )مليار ريال(

8,389.28,689.5مؤشر أسعار األسهم المحلية )1985م=1000(

22.832.5نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

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

*** تشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة المالية، وزارة الطاقة، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي.
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التضخم
ارتفــع متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

بزيــادة  متأثــًرا  المئــة،  فــي   3.4 بنســبة  2020م  عــام  فــي 

ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5 فــي المئــة إلــى 15 فــي 

المئــة والتــي تــم تطبيقهــا فــي بدايــة شــهر يوليــة مــن عــام 

2020م، مقارنــة بانخفــاض نســبته 2.1 فــي المئــة فــي عــام 

ارتفاًعــا ســنوًيا  2019م، حيــث شــهدت معظــم األقســام 

األغذيــة  قســم  ذلــك  وشــمل  القياســية،  أرقامهــا  فــي 

والمشــروبات، وقســم التبــغ، وقســم االتصــاالت، وقســم 

والفنــادق،  المطاعــم  وقســم  المنــزل،  وتجهيــزات  تأثيــث 

المابــس  الشــخصية، وقســم  الســلع والخدمــات  وقســم 

وقســم  الثقافــة،  وقســم  الترفيــه،  وقســم  واألحذيــة، 

الصحــة. وفــي المقابــل ســجل الرقــم القياســي انخفاًضــا فــي 

كٍل مــن قســم التعليــم، وقســم الســكن والميــاه والكهربــاء 

القياســي  الرقــم  األخــرى. وســجل  الوقــود  وأنــواع  والغــاز 

ــا نســبته  3.4 فــي المئــة فــي  العــام ألســعار الجملــة ارتفاًع

عــام 2020م، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 1.9 فــي المئــة فــي 

المحلــي  الناتــج  انكمــاش  معامــل  وســجل  2019م.  عــام 

ــا  ــر النفطــي فــي عــام 2020م ارتفاًع ــي للقطــاع غي اإلجمال

ــة، وهــي نفــس نســبة االرتفــاع للعــام  نســبته 0.9 فــي المئ

الماضــي.

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
ــات منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( إلــى  تشــير بيان

انخفــاض متوســط ســعر برميــل النفــط العربــي الخفيــف فــي 

 41.91 نحــو  ليبلــغ  المئــة  35.5 فــي  بنســبة  2020م  عــام 

دوالًرا للبرميــل مقارنــة بنحــو 64.96 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 

2019م. وبالنســبة إلــى إنتــاج المملكــة مــن النفــط، تشــير 

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

)مليون ريال(

التغير  20202020*20182019

أ- الصناعات والمنتجون اآلخرون ما عدا منتجي الخدمات الحكومية

1.7-160,61761,41060,361- الزراعة والغابات وصيد األسماك

6.0-21,046,9181,008,789948,356- التعدين والتحجير

6.1-1,036,740998,125937,605       أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

10,17810,66410,7510.8      ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

7.7-3318,529313,553289,323- الصناعات التحويلية

13.4-94,37691,37079,093         أ( تكرير الزيت

5.4-224,153222,183210,230        ب( صناعات أخرى

2.1-434,77633,39832,690- الكهرباء والغاز والماء

0.4-5113,172118,381117,861- التشييد والبناء

4.8-6231,569246,085234,391- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

6.0-7154,946163,618153,775- النقل والتخزين واالتصاالت

8257,692271,938274,2310.8- خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

137,934142,621143,1700.4         أ( األنشطة العقارية

119,758129,317131,0611.3        ب( أخرى

4.2-952,91856,59154,234- خدمــات جماعـية واجتماعيـة وشخصيـة

1021,23221,96623,4446.7- ناقًصا الخدمات المصرفية المحتسبة

366,165371,677373,1950.4ب- الخدمات الحكومية

4.1-2,616,0702,623,4742,514,973المجموع ما عدا رسوم االستيراد

15,02116,33816,4320.6رسوم االستيراد

4.1-2,631,0912,639,8112,531,405الناتج المحلي اإلجمالي

* بيانات أولية.    
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.    
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بيانــات وزارة الطاقــة إلــى انخفــاض إنتــاج المملكــة مــن النفــط 

ــغ نحــو  ــة فــي عــام 2020م ليبل الخــام بنســبة 5.8 فــي المئ

3,372.0 مليــون برميــل ســنوًيا. حيــث انخفــض المتوســط 

2020م  عــام  فــي  النفــط  مــن  المملكــة  إلنتــاج  اليومــي 

بنســبة 6.1 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 9.2 مليــون برميــل مقارنــة 

بنحــو 9.81 مليــون برميــل فــي عــام 2019م )جــدول 1-2(.

ــاء، ســجلت مبيعــات الشــركة  وفــي مــا يخــص نشــاط الكهرب

عــام  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  مــن  للكهربــاء  الســعودية 

2020م حوالــي 289.3 مليــون ميجاوات/ســاعة. وبحســب 

نوعيــة االســتهاك، اســتحوذ االســتهاك الســكني علــى 

مــن  ميجاوات/ســاعة(  مليــون   137.7( المئــة  فــي   47.6

يليــه االســتهاك  بالمملكــة،  الكهربــاء  إجمالــي اســتهاك 

الصناعــي  بنســبة 20.0 فــي المئــة )57.9 مليــون ميجــاوات/

ســاعة(، ثــم االســتهاك التجــاري بنســبة 14.4 فــي المئــة 

)41.6 مليــون ميجاوات/ســاعة(، ثــم االســتهاك الحكومــي 

بنســبة 12.3 فــي المئــة )35.5 مليــون ميجاوات/ســاعة(. 

وبلــغ الحمــل الــذروي للكهربــاء فــي عــام 2020م حوالــي 

62,000 ميجــاوات. ووصلــت قــدرة التوليــد الفعلية للكهرباء 

إلــى حوالــي 64,001 ميجــاوات.

أحــدث  تشــير  المعدنيــة،  والثــروة  الصناعــة  مجــال  وفــي 

البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة إلــى 

أن إيــرادات الدولــة مــن التعديــن بلغــت 4.9 مليــار ريــال، وبلــغ 

عــدد الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي هــذا القطــاع 

نحــو 150 ألــف وظيفــة معظمهــا فــي الصناعــات الوســيطة 

والتحويليــة. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الرخــص التعدينيــة فــي 

نهايــة عــام 2020م نحــو 2,062 رخصــة، وهــي 69 رخصــة 

لمناجــم الصغيــرة، و70 رخصــة محجــر مــواد خــام، و33 رخــص 

تعديــن، و1,334 رخصــة محاجــر مــواد البنــاء، و556 رخصــة 

كشــف معــادن الذهــب والمعــادن المصاحبــة. وعــاوة علــى 

ذلــك، تــم حجــز 9 مجمعــات تعدينيــة، و54 موقــع احتياطــي 

بلــغ  كذلــك  مربــع.  كــم   4,000 تقــارب  بمســاحة  تعدينــي 

عــدد مجمعــات األنشــطة التعدينيــة المعتمــدة ومواقــع 

عــن  تزيــد  بمســاحة  موقًعــا   428 التعدينــي  االحتياطــي 

69,000 كــم مربــع موزعــة علــى جميــع مناطــق المملكــة. 

ــاج  ــغ إنت ــة لعــام 2020م، بل ــوزارة األولي ــرات ال ــا لتقدي ووفًق

الذهــب نحــو 13,222 كجــم، وبلــغ إنتــاج الفضــة نحــو 7,479 

كجــم، وبلــغ إنتــاج مركــزات النحــاس نحــو 92,915 طــن، وبلــغ 

إنتــاج الزنــك نحــو 54,448 طــن. وحســب بيانــات الــوزارة، تــم 

تنفيــذ أكثــر مــن 479 جولــة حقليــة فــي مختلــف مناطــق 

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

 )مليون ريال(

التغير  20202020*20182019

3.4-2,458,1942,600,4252,513,215إجمالي العرض**

1.5-1,944,2022,026,0641,995,724الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع غير النفطي

0.7-643,346671,743667,175الحكومي

1.9-1,300,8561,354,3221,328,548الخاص

9.9-513,993574,361517,491إجمالي  الواردات

4.4-2,775,5782,844,1142,717,523إجمالي الطلب

1,844,3411,866,9901,877,8240.6 االستهاك النهائي

726,101709,171749,1125.6الحكومي

2.5-1,118,2411,157,8191,128,712الخاص

9.1-618,793657,030596,918إجمالي تكوين رأس المال

24.2-312,444320,095242,781الصادرات غير النفطية 

10.8-235,458229,184204,352الصادرات السلعية

57.7-76,98590,91038,429صادرات الخدمات

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

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.    
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المتمعدنــة  المواقــع  ومراقبــة  الرخــص  لتجديــد  المملكــة 

وتنفيذ 1,500 زيارة لتأهيل المواقع المتمعدنة والمشاركة 

فــي أكثــر مــن 188 لجنــة حكوميــة مشــتركة لدراســة حجــز 

تلــك المناطــق ومتابعــة االســتثمارات التعدينيــة والعمــل 

1,510 طلــب  إلــى دراســة  باإلضافــة  البيئــة،  علــى حمايــة 

لحجــج اســتحكام واردة مــن المحاكــم الشــرعية، وإســقاط 

إحداثياتهــا الجغرافيــة علــى قواعــد بيانــات الــوزارة للتأكــد 

ــة.  مــن عــدم وقوعهــا ضمــن المناطــق التعديني

عرض النقود والنشاط المصرفي
ســجل عــرض النقــود )ن3( ارتفاًعــا نســبته 8.3 فــي المئــة في 

عــام 2020م ليبلــغ نحــو 2,149.3 مليــار ريــال، مقابــل ارتفــاع 

نســبته 7.1 فــي المئــة فــي عــام 2019م. وســجلت الودائــع 

المصرفيــة نمــًوا نســبته 8.2 فــي المئــة، مقارنــًة بنمــو نســبته 

7.3 فــي المئــة فــي عــام 2019م، وبهــذا شــّكلت الودائــع 

المصرفيــة مــا نســبته 90.4 فــي المئــة مــن عــرض النقــود 

ارتفاًعــا  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  وســجل  )ن3(. 

نســبته 9.1 فــي المئــة، مقارنــًة بنمــو نســبته 5.0 فــي المئــة 

فــي عــام 2019م. وبتحليــل مكونــات الودائــع المصرفيــة 

فــي عــام 2020م نســبًة إلــى إجمالــي عــرض النقــود )ن3(، 

شــكلت الودائــع تحــت الطلــب مــا نســبته 59.7 فــي المئــة، 

وشــّكلت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة مــا نســبته 22.1 فــي 

المئــة، وشــّكلت الودائــع األخــرى شــبه النقديــة مــا نســبته 

8.7 فــي المئــة. وبالنظــر إلــى توزيــع الودائــع حســب القطــاع 

بنهايــة عــام 2020م، ســجلت ودائــع القطــاع الخــاص ارتفاًعــا 

نســبته 9.2 فــي المئــة لتبلــغ 1,518.3 مليــار ريــال، مشــكلًة 

مــا نســبته 78.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، 

فــي   4.7 بنســبة  العــام  القطــاع  ودائــع  كذلــك  وارتفعــت 

المئــة لتبلــغ 424.7 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 21.9 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة بنهايــة عــام 2020م.

وبالنظــر إلــى مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص 

والعــام فــي نهايــة عــام 2020م، ســجل إجمالــي مطلوبــات 

المصــارف مــن القطــاع الخــاص ارتفاًعــا نســبته 14.0 فــي 

ــال، شــكل مــا نســبته 90.7  ــار ري ــغ  1,762.4  ملي ــة ليبل المئ

فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــًة بنســبة 

86.1 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م. وســجل إجمالــي 

نســبته  ارتفاًعــا  العــام  القطــاع  مــن  المصــارف  مطلوبــات 

16.2 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 517.5 مليــار ريــال، مســتحوًذا 

الودائــع  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي    26.6 نســبته  مــا  علــى 

المصرفيــة. وبذلــك  ارتفعــت نســبة إجمالــي المطلوبــات مــن 

القطاعيــن العــام والخــاص إلــى إجمالــي الودائــع المصرفيــة 

فــي نهايــة عــام 2020م إلــى  117.3 فــي المئــة، مقارنــًة مــع 

110.9 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م. 

وتشــير بيانــات المركــز المالــي الموحــد للمصــارف التجاريــة 

ــات المصــارف  ــى ارتفــاع احتياطي ــة عــام 2020م إل فــي نهاي

التجاريــة بنســبة 20.4 فــي المئــة لتصــل إلــى 288.2 مليــار 

العــام  فــي  المئــة  فــي   7.4 نســبته  بارتفــاع  ريــال، مقارنــًة 

ــات المصــارف  ــي ارتفــع رأس مــال واحتياطي الســابق، وبالتال

التجاريــة بنســبة 9.9 فــي المئــة ليبلــغ  377.1 مليــار ريــال، 

مقارنــًة بارتفــاع نســبته 13.0 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

إلــى  واالحتياطيــات  المــال  رأس  نســبة  ارتفعــت  وبذلــك 

إجمالــي الودائــع المصرفيــة إلــى 19.4 فــي المئــة، وتراجعــت 

نســبتها إلــى إجمالــي الموجــودات لتبلــغ 12.7 فــي المئــة 

إلــى  المــال  رأس  نســبة  وبلغــت  2020م.  عــام  بنهايــة 

الموجــودات مرجحــة المخاطــر وفًقــا لمعيــار بــازل )معــدل 

كفايــة رأس المــال( نحــو 20.3 فــي المئــة، النســبة الموصــى 

ــة فــي عــام  ــازل. وســجلت المصــارف التجاري ــة ب بهــا مــن لجن

نســبته  بانخفــاض  ريــال،  مليــار   38.7 بلغــت  أرباًحــا  2020م 

23.1 فــي المئــة، مقارنــًة بارتفــاع نســبتة 4.5 فــي المئــة فــي 

2019م.  عــام 

قطاع التأمين  
بلـــغ مســـتوى عمـــق ســـوق التأميـــن فـي المملكـــة )إجمالـي 

أقســـاط التأميـــن المكتتـــب بهـــا إلـــى إجمالـي الناتـــج المحلـي 

غيــر النفطــي( فــي عــام 2020م حوالــي 1.48 فــي المئــة، 

مقارنــة بنســبة 1.27 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وبلــغ 

صافـي األقساط )إجمالـي أقسـاط التأميـن بعـد خصـم حصة 

إعـــادة التأميـــن( نحـــو 31.9 مليـار ريـال، وبلغـت نسـبة صافـي 

األقساط مــــن إجمالــــي األقساط المكتتــــب بهــــا  82.5 فــي 

المئــة، مقارنــة بنســبة 83.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م.
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سوق األسهم المحلية  
فــي  المحليــة  األســهم  ألســعار  العــام  المؤشــر  ســجل 

الســوق الرئيســة ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 3.6 فــي المئــة ليبلــغ 

القيمــة  وارتفعــت  2020م.  عــام  بنهايــة  نقطــة   8,689.5

الســوقية لألســهم المصــدرة فــي عــام 2020م بنســبة 0.8 

فــي المئــة لتصــل فــي نهايــة العــام إلــى 9,101.8 مليــار ريــال، 

مقارنــة بنحــو 9,025.4 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام الســابق. 

وارتفــع عــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2020م بنســبة 

134.7 فــي المئــة ليبلــغ 79.3 مليــار ســهم بقيمــة بلغــت 

نحــو 2,087.8 مليــار ريــال.

المالية العامة
للماليــة  الفعليــة  والمصروفــات  اإليــرادات  بيانــات  تشــير 

إلــى  )2020م(  1442/1441هـــ  المالــي  للعــام  العامــة 

نحــو  لتبلــغ  المئــة  فــي   15.6 بنســبة  اإليــرادات  انخفــاض 

781.8 مليــار ريــال مقارنــًة بنحــو 926.8 مليــار ريــال فــي عــام 

النفطيــة  اإليــرادات  انخفــاض  نتيجــة  ذلــك  وجــاء  2020م. 

بنســبة 19.5 فــي المئــة لتصــل إلــى 413.1 مليــار ريــال، فــي 

فــي   15.2 بنســبة  النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  ارتفعــت  حيــن 

المئــة لتصــل إلــى 368.8 مليــار ريــال. فــي المقابــل، ســجلت 

ــغ  ــة لتبل ــا بنســبة 1.5 فــي المئ ــة ارتفاًع المصروفــات الفعلي

نحــو 1,075.7 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 1,059.4 مليــار ريــال 

 121.6 العجــز الفعلــي بنســبة  2019م. وارتفــع  فــي عــام 

فــي المئــة ليبلــغ نحــو 293.9 مليــار ريــال مقارنــًة بعجــز فعلــي 

بلــغ 132.6 مليــار ريــال فــي عــام 2019م.

الحساب الجاري والتجارة الخارجية 
تراجــع  إلــى  المملكــة  مدفوعــات  ميــزان  تقديــرات  تشــير 

ســجل  حيــث  2020م،  عــام  فــي  الجــاري  الحســاب  وضــع 

عجــًزا بلــغ 73.7 مليــار ريــال، مشــكًا نحــو 2.8 فــي المئــة مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــير األرقــام األوليــة للتجــارة 

الخارجيــة لعــام 2020م إلــى انخفــاض حجــم التجــارة الســلعية 

ــة بالعــام الســابق  ــة، مقارن للمملكــة بنســبة 24.8 فــي المئ

ليبلــغ نحــو 1,169.4 مليــار ريــال، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض 

لتبلــغ  المئــة  فــي   33.5 بنســبة  الصــادرات  إجمالــي  قيمــة 

ــار ريــال، حيــث انخفضــت كٌل مــن الصــادرات  نحــو 652.0 ملي

النفطيــة بنســبة 40.5 فــي المئــة لتبلــغ 447.6 مليــار ريــال، 

لتبلــغ  المئــة  فــي   10.8 بنســبة  النفطيــة  غيــر  والصــادرات 

ــواردات الســلعية  ــال. كذلــك ســجلت ال ــار ري نحــو 204.4 ملي

انخفاًضــا بنســبة 9.9 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 517.5 مليــار ريــال 

فــي عــام 2020م.

التجارة واالستثمار
أصدرت وزارة التجارة 17,768 ســجًا تجارًيا لشــركات جديدة 

ومتنوعــة خــال عــام 2020م، مقارنــة بعــدد 19,533 شــركة 

ُأنشــئت فــي عــام 2019م، بانخفــاض نســبته 8.9 فــي المئــة. 

وبلــغ عــدد الســجات التجاريــة للشــركات القائمــة حتــى نهاية 

عــام 2020م نحــو 185.1 ألــف ســجل تجــاري. ومــن حيــث 

فــي مختلــف مناطــق  القائمــة  التجاريــة  الســجات  توزيــع 

المملكــة، تصــدرت منطقــة الريــاض بنســبة 41.5 فــي المئــة 

مــن إجمالــي عــدد الســجات التجاريــة للشــركات حتــى نهايــة 

عــام 2020م، تلتهــا منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 24.9 

فــي المئــة، ثــم المنطقــة الشــرقية بنســبة 18.9 فــي المئــة. 

السياحة
بلــغ  الســياحة،  الصــادرة عــن وزارة  البيانــات  أحــدث  حســب 

حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية المحليــة فــي عــام 

2020م نحــو 43.3 مليــار ريــال، مقابــل 61.2 مليــار ريــال فــي 

29.2 فــي  انخفاًضــا نســبته  بذلــك  2019م، مســجًا  عــام 

المئــة، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى الرحــات 

انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة  التدابيــر  بســبب   الســياحية 

فيــروس كورونــا، إذ انخفــض اإلنفــاق  ألغــراض دينيــة بنســبة 

55.8 فــي المئــة، وأغــراض زيــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة 

فــي   20.5 بنســبة   العطــات  المئــة، ولقضــاء  فــي   29.8

المئــة، وألغــراض العمــل بنســبة 4.6 فــي المئــة، ولألغــراض 

األخــرى بنســبة 11.8 فــي المئــة. 

وفــي المقابــل، بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية 

الوافــدة فــي عــام 2020م نحــو 20.1 مليــار ريــال مقارنــة 

بنحــو 103.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق، مســجًا بذلــك 

ــى  ــك إل ــة، ويعــزى ذل ــا كبيــًرا نســبته 80.6 فــي المئ انخفاًض

انخفــاض اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية بســبب توقــف 

ــا، إذ انخفــض  ــزوار بســبب جائحــة فيــروس كورون اســتقبال ال

ــة بنســبة  اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية لألغــراض الديني
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83.7 فــي المئــة، ولغــرض العمــل بنســبة 83.4 فــي المئــة، 

وزيــارة األقــارب واألصدقــاء بنســبة 68.2 فــي المئة، وكذلك 

انخفــض اإلنفــاق لغــرض العطــات والتســوق بنســبة 61.7 

فــي المئــة، ولألغــراض األخــرى بنســبة  1.41 فــي المئــة. مــن 

ناحيــة أخــرى، بلــغ حجــم اإلنفــاق علــى الرحــات الســياحية 

ــة  ــال، مقارن ــار ري المغــادرة فــي عــام 2020م نحــو 22.0 ملي

بنحــو 68.1 مليــار ريــال فــي عــام 2019م، مســجًا بذلــك 

ــة.  ــا نســبته 67.7 فــي المئ انخفاًضــا ملحوًظ

الزراعة والمياه والثروة الحيوانية
المياه

بلــغ عــدد محطــات التحليــة العاملــة فــي المملكــة خــال 

الســاحلين  علــى  موزعــة  محطــة   32 نحــو  2020م  عــام 

الشــرقي والغربــي للمملكــة، منهــا 9 محطــات علــى ســاحل 

الخليــج العربــي و23 محطــة علــى ســاحل البحــر األحمــر. وقد 

بلــغ إنتــاج المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة مــن 

الميــاه المحــاة فــي عــام 2020م نحــو 1,884 مليــون متــر 

مكعــب، مقابــل 1,886.3 مليــون متــر مكعــب فــي العــام 

ــر  ــغ نحــو 5.9 مليــون مت ــاج يومــي بل الســابق، بمتوســط إنت

ــا فــي العــام  ــر مكعــب يومًي ــل 5.2 مليــون مت مكعــب مقاب

الســابق. وبلغــت كميــات الطاقــة الكهربائيــة  الموّلــدة مــن 

مليــون   46.7 قرابــة  2020م  لعــام  المؤسســة  محطــات 

ميجاوات/ســاعة.

وتشــير بيانــات المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة 

إلــى أن الســعة اإلجماليــة ألنظمــة النقــل فــي المؤسســة 

تتجــاوز 8.2 مليــون متــر مكعــب يومًيــا. وبلغــت كميــة الميــاه 

المنقولــة فعلًيــا نحــو 2.41 مليــار متــر مكعــب خــال عــام 

بنحــو  الخــاص  القطــاع  محطــات  ســاهمت  2020م،حيــث 

مكــة  منطقــة  نصيــب  وبلــغ  مكعــب.  متــر  مليــون   673.2

المكرمــة 34.4 فــي المئــة مــن المياه المحــاة، تلتها منطقة 

الريــاض بنســبة 26.4 فــي المئــة، والمنطقــة الشــرقية بنســبة 

19.4 فــي المئــة. وبلــغ معــدل اســتهاك الفــرد الواحــد مــن 

ــر فــي اليــوم.  ــاه فــي المملكــة نحــو 284 لت المي

وبالنســبة  ألعــداد الســدود المنفــذة فــي أنحــاء المملكــة 

فــي عــام 2020م، فقــد ارتفــع عددهــا بمقــدار 10 ســدود 

لتبلــغ 532 ســًدا، وبطاقــة تخزينيــة بلغــت نحــو 2.3 مليــار 

الصــرف  مــن مشــاريع   116 اســتكمال  وتــم  متــر مكعــب. 

الصحــي وتنفيذهــا خــال عــام 2020م، حيــث تضمنــت تلــك 

رئيســة  وشــبكات  وخطــوط،  توصيــات،  إنشــاء  المشــاريع 

وفرعيــة، ومحطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لتقليــل 

الصــرف  بخدمــات  التغطيــة  نســبة  وزيــادة  البيئــي،  الضــرر 

التغطيــة  نســبة  بلغــت  وبذلــك  المملكــة.  حــول  الصحــي 

تنفيــذ  وتــم  المئــة،  فــي   58.1 نحــو  2020م  عــام  بنهايــة 

1,500 كلــم مــن شــبكات الصــرف الصحــي، و60,694 مــن 

الصــرف الصحــي. توصيــات 

اإلنتاج النباتي
اســتناًدا إلــى أحــدث التقديــرات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء لعــام 2019م، بلغــت كميــة اإلنتــاج النباتــي نحــو 

14.4 مليــون طــن. وبالنظــر إلــى اإلنتــاج النباتــي بالتفصيــل، 

وإنتــاج  طــن،  مليــون   9.1 حوالــي  األعــاف  إنتــاج  بلــغ 

نحــو  الحبــوب  وإنتــاج  طــن،  مليــون   1.9 نحــو  الخضــروات 

1.9 مليــون طــن.  نحــو  الفواكــه  وإنتــاج  1.5 مليــون طــن، 

وبلــغ إجمالــي المســاحة الزراعيــة فــي المملكــة لألعــاف 

والحبــوب والخضــروات نحــو 843 ألــف هكتــار، شــكلت منهــا 

زراعــة األعــاف مــا نســبته 57.8 فــي المئــة، والحبــوب مــا 

نســبته 31.9 فــي المئــة، والخضــروات مــا نســبته 10.3 فــي 

المئــة. 

اإلنتاج الحيواني
تشــير إحصــاءات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة إلــى أن الثــروة 

والماعــز،  والضــأن،  اإلبــل،  )مــن  المملكــة  فــي  الحيوانيــة 

بلغــت  2020م  عــام  فــي  والدواجــن(  والطيــور  واألبقــار، 

رأس.  مليــون   35.3 قرابــة 

الحياة الفطرية 
يعمــل المركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة منــذ إنشــائه 

األحيائــي،  والتنــوع  الفطريــة،  الحيــاة  علــى  الحفــاظ  فــي 

البيئيــة،  االســتدامة  لتحقيــق  وتنميتهــا  البيئيــة  والنظــم 

وتعظيــم الفوائــد االجتماعيــة واالقتصاديــة. فقــد بلــغ عــدد 

المحميــات الفطريــة فــي المملكــة 16 محميــة، تشــكل 4.3 

فــي المئــة مــن إجمالــي مســاحة المملكة. ويأتــي ذلك ضمن 

ــة فــي  ــات الفطري البرنامــج الوطنــي إلعــادة توطيــن الحيوان
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لإلســتراتيجية  وتنفيــًذا  الوطنيــة،  والمتنزهــات  المحميــات 

ــة وتراثهــا الفطــري بمــا يحقــق  ــى البيئ ــة للحفــاظ عل الوطني

مبــدأ التنميــة المســتدامة وفًقــا لرؤيــة المملكــة 2030.

النقل واالتصاالت
الناتــج  فــي  واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل  نشــاط  ســاهم 

ــة لعــام 2020م بحوالــي  ــي باألســعار الثابت المحلــي اإلجمال

ــة بنســبة  ــال مقارن ــار ري ــة أي بنحــو 153.8 ملي 6.1 فــي المئ

6.2 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

النقل
المملكة  بين مدن  المسافرين  النقل )تشمل  سجلت حركة 

الجوي،  النقل  بواسطة  األخرى  والدول  المملكة  وبين 

والبري، والبحري( انخفاًضا نسبته 63.0 في المئة في عام 

2020م بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعيتها، حيث بلغ 

عدد الركاب المسافرين نحو 41.3 مليون راكب مقابل 111.6 

مليون راكب في العام السابق )جدول 4-2(.

إنجاز  إلى  النقل  وزارة  عن  الصادرة  البيانات  أحدث  وتشير 

شملت  2020م،  عام  في  الحيوية  المشاريع  من  العديد 

الطرق  من  كم   193 منها  الطرق،  من  كم   3,928 إنجاز 

كم  و1,865  الثانوية،  الطرق  من  كم  و1,870  الرئيسة، 

من الطرق الفرعية. كذلك يجري تنفيذ عدد من المشاريع 

بطول 9,112 كم وبتكلفة تتجاوز 31.2 مليار ريال. 

الحديدية،  الخطوط  بآخر مستجدات مشاريع  يتعلق  وفيما 

أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل إلى أنه 

تم البدء بشكل رسمي في تنفيذ أعمال االتفاقية اإلطارية 

لتنفيذ شبكة الجسر البري الذي يربط موانئ المملكة على 

ساحل الخليج العربي بموانئها على ساحل البحر األحمر على 

أربع مراحل أساسية، حيث ُأنجزت المرحلة األولى، وبدأ العمل 

بشكل رسمي على المرحلة الثانية والثالثة. وكذلك اكتمل 

دول  حديد  سكة  لمشروع  األولية  التصاميم  على  العمل 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يربط دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، ويبلغ طوله حوالي 2,117 كم، 

31 في  بنسبة تشكل  المملكة   داخل  663 كم  نحو  منها 

المئة من إجمالي طول الشبكة، وجار العمل على تنفيذ الخط 

الجبيل  الخير ومدينة  رأس  بين مدينة  يربط  الذي  الحديدي 

الصناعية ومدينة الدمام البالغ طوله 187 كم. وفيما يخص 

مشروع الخطوط الجنوبية، تقوم الهيئة العامة للنقل في 

الوقت الحالي بتحديث الخطة الشاملة للمشروع. 

الهيئة  عن  الصادرة  والمعلومات  البيانات  أحدث  وحسب 

في  العاملة  المطارات  عدد  بلغ  المدني،  للطيران  العامة 

وثمانية  دولية،  مطارات  سبعة  منها  مطاًرا،   28 المملكة 

مطارات إقليمية، وثاثة عشر مطاًرا محلًيا. ويشهد تسعة 

مطارات داخلية مشاريع توسعة، باإلضافة إلى تطوير بعض 

الصاالت الدولية في مطار الملك خالد الدولي. وبلغ عدد 

المملكة  في  العمل  في  لها   المرخص  الوطنية  الناقات 

السعودية،  الجوية  الخطوط  وهي:  جوية  ناقات  خمس 

ونسما  للطيران،  الخليجية  والسعودية  ناس،  وطيران 

للطيران، وطيران أديل.

التشغيل  بدأ  فقد  للموانئ،  العامة  الهيئة  لبيانات  ووفًقا 

والتطبيق الفعلي لعقود اإلسناد لتطوير محطات الحاويات 

لمحطات  االستعابية  الطاقة  لرفع  اإلسامي  جدة  بميناء 

جدول رقم 2-4: حركة نقل المسافرين  

نــوع النــقل
20192020

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

عدد المسافرين
)مليون مسافر(

103.437.4النقل الجوي 

6.93.4النقل البري

1.80.9    الخطوط الحديدية

5.12.5    النقل بين المدن

1.30.5النقل البحري

111.641.3اإلجمـــالـي

المصدر: وزارة النقل، الهـيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للموانئ.
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الحاويات بالميناء بمعدل 70 في المئة لتصل إلى أكثر من 

165 مليون حاوية سنوًيا، مقابل 7.6 مليون حاوية حالًيا. 

أربعة خطوط ماحية عابرة للقارات لتعزيز  وأطلقت الهيئة 

بما  والغرب،  الشرق  موانئ  مع  المملكة  موانئ  ربط  قوة 

الصناعات  ودعم  السعودية،  الصادرات  تحفيز  في  يسهم 

الوطنية، وتعزيز التبادل التجاري وساسل اإلمداد العالمي 

بين المملكة ودول العالم. وتشير البيانات إلى وجود ارتفاع 

ملحوظ في عدد حاويات المسافنة بنسبة 12.2 في المئة، 

مقارنة بالعام 2019م. وإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد حاويات 

المئة  4.4 في  للهيئة بنسبة  التابعة  الموانئ  المناولة في 

ليصل إلى 7.3 مليون حاوية. وتشير البيانات إلى أن المجموع 

الكلي لكميات البضائع التي ناولتها الموانئ في عام 2020م 

بلغ نحو 299 مليون طن، وبلغ عدد السفن التي استقبلتها 

الموانئ خال عام 2020م نحو 11,482 سفينة، تحمل نحو 

491 ألف راكب.

االتصاالت وتقنية المعلومات
المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع  إنجــازات  أبــرز  مــن 

خــال عــام 2020م تصــدر المملكــة قائمــة دول مجموعــة 

العشــرين في مؤشــر التنافســية الرقمية والصادر من المركز 

األوروبــي للتنافســية الرقميــة، حيــث حققــت المملكــة إنجــاًزا 

هاًمــا فــي هــذا المؤشــر مــن خــال تحقيقهــا المرتبــة األولــى 

بيــن دول مجموعــة العشــرين، متقدمــة بـــ 149 درجــة حســب 

ذلــك،  جانــب  وإلــى  للمؤشــر.  المســتخدمة  التقييــم  آليــة 

ُمنحــت المملكــة جائــزة الريــادة الحكوميــة لعــام 2020م مــن 

االتحــاد الدولــي لاتصــاالت المتنقلــة، وذلــك نظيــر تبنيهــا 

أفضــل السياســات والتنظيمــات الداعمــة لاقتصــاد الرقمي، 

أهــداف  فــي  والمســاهمة  واإلبــداع  االســتثمار  وتحفيــز 

التنميــة المســتدامة. كذلــك  حققــت المملكــة المركــز األول 

عالمًيــا فــي متوســط ســرعة الجيــل الخامــس، إذ بلغت ســرعة 

اإلنترنــت للجيــل الخامــس بنهايــة عــام 2020م حوالي 315.5 

ميجــاوات فــي الثانيــة.

ــر  وبلــغ عــدد االشــتراكات فــي خدمــات النطــاق العريــض عب

شــبكات االتصــاالت الثابتــة التــي تشــمل خطــوط المشــتركين 

الرقميــة )DSL(، والتوصيــات الاســلكية الثابتــة، باإلضافــة 

إلــى األليــاف البصريــة والخطــوط الســلكية األخــرى حوالــي 

2.2 مليــون اشــتراك، بنســبة انتشــار علــى مســتوى المســاكن 

ارتفــع  المئــة. وعــاوة علــى ذلــك،  35.6 فــي  تقــدر بنحــو 

اســتخدام البيانــات المتنقلــة بنســبة 34 فــي المئــة، حيــث 

المملكــة  فــي  للبيانــات  الفــرد  اســتهاك  متوســط  تجــاوز 

ــت ليصــل  ــنحو 200 ميجاباي ــذي يقــدر بـ المعــدل العالمــي ال

إلــى 920 ميجابايــت للفــرد، إذ زادت نســبة انتشــار اإلنترنــت 

بيــن المســتخدمين األفــراد فــي المملكــة، لتصــل إلــى 97.5 

فــي المئــة بنهايــة عــام 2020م، مقارنــة بنســبة انتشــار 95.7 

فــي المئــة بنهايــة عــام 2019م. وتصــدرت منطقتــي القصيم 

نســبة  حيــث  مــن  المملكــة  مناطــق  الشــرقية  والمنطقــة 

انتشــار اســتخدام اإلنترنــت لألفــراد بنســبة 97.4 فــي المئــة، 

فــي حيــن تصــدرت منطقــة مكــة المكرمــة مناطــق المملكــة 

بنســبة  للمنشــآت  اإلنترنــت  اســتخدام  انتشــار  حيــث  مــن 

وصلــت  نحــو 99.2 فــي المئــة. وزادت نســبة تغطيــة اإلنترنت 

مــن المناطــق المأهولــة بالســكان لتصــل إلــى 99 فــي المئــة، 

وبذلــك تتصــدر المملكــة قائمــة مجموعــة العشــرين مــع كل 

مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة كأقــل الــدول ذات الفجــوات 

الرقميــة بنســبة 1 فــي المئــة، إذ يتــراوح المتوســط فــي دول 

ــة.  مجموعــة العشــرين بيــن 30 و40 فــي المئ

فــي  المدرجــة  للشــركات  الماليــة  القوائــم  بيانــات  وتشــير 

ــة مباشــرة  ــرادات إجمالي ــى تحقيقهــا إي قطــاع االتصــاالت إل

مــن عملياتهــا فــي المملكــة بلغــت نحــو 81.3 مليــار ريــال 

فــي عــام 2020م بارتفــاع نســبته 6.0 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق )رســم بيانــي 1-2(. 

البريد السعودي
قفــزت المملكــة خــال عــام 2020م فــي المؤشــر المتكامل 

 18 العالمــي  البريــد  اتحــاد  الصــادر مــن  البريديــة   للتنميــة 

مرتبــة لتصبــح فــي المرتبــة 50 عالمًيــا والثانيــة عربًيا. وأطلق 

كورونــا  جائحــة  خــال  مبــادرات  عــدة  الســعودي  البريــد 

للمســاعدة فــي تســهيل اإلجــراءات اإلحترازيــة مثــل خدمــة 

البريــد الدوائــي، حيــث تــم إيصــال نحــو 100 ألــف وصفــة 

توصيــل  إلــى  باإلضافــة  المملكــة،  داخــل  للمرضــى  طبيــة 

منازلهــم.  فــي  العمــاء  إلــى  والشــحنات  الغــذاء  ســال 
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ــزام  ــد الســعودي إلــى بلــوغ نســبة االلت ــات البري وتشــير بيان

بُمهــل تســليم الشــحنات إلــى منــازل عمائــه 92 فــي المئــة، 

مقارنــة بـــنسبة 90 فــي المئــة لعــام 2019م، وإلــى تســليمه 

أكثــر مــن 15 مليــون مــادة بريديــة إلــى عمائــه خــال عــام 

الســعودي  البريــد  مؤسســة  أطلقــت  كذلــك  2020م. 

منتــج الناشــر التجــاري بالشــراكة مــع شــركة جوجــل ليتيــح 

ألصحــاب المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة مــن 

توثيــق بياناتهــم علــى تطبيــق خرائــط جوجــل. ودشــنت أيًضــا 

عــدة مشــاريع لتطويــر أعمــال مؤسســة البريــد الســعودي 

ريــال مــن ضمنهــا  180 مليــون  تزيــد عــن  بقيمــة إجماليــة 

 "24/7 الســيبراني  األمــن  مراقبــة  مركــز  "إدارة  مشــروع 

وتطويــر منصــة تتبــع توصيــل الشــحنات إلــى العمــاء. 

التجارة اإللكترونية
التنفيذيــة  الائحــة  اإللكترونيــة  التجــارة  مجلــس  أطلــق 

ضوابــط  علــى  تشــتمل  التــي  اإللكترونــي،  التجــارة  لنظــام 

ُتعــزز الشــفافية وتحمــي البيانــات وُتعالــج حــاالت االســترجاع 

واإللغــاء، وتســهل تســجيل المتاجــر اإللكترونيــة فــي الســجل 

االتصــاالت  وزارة  أطلقــت  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  التجــاري. 

اســتمرارية  لتأكيــد  مبــادرات  عــدة  المعلومــات  وتقنيــة 

الحيــاة واألعمــال خــال فتــرة منــع التجــول لجائحــة فيــروس 

كورونــا مــن ضمنهــا: إطــاق 46 منصــة وتطبيــق توصيــل 

حتــى  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  مــن هيئــة  معتمــد 

شــهر ســبتمبر مــن العــام 2020م، إضافــة إلــى 16 شــركة 

مرخصــة لنقــل الطــرود ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة مندوبــي 

عــدد  ووصــل  ملحــوظ،  بشــكل  الســعوديين  التوصيــل 

الطلبــات المنفــذة إلــى 26 مليــون طلــب، بقيمــة تزيــد عــن 2 

مليــار ريــال، وبنســبة 250 فــي المئــة كمعــدل نمــو فــي عــدد 

طلبــات التوصيــل فــي مختلــف أنحــاء المملكــة. 

التعليم والصحة والخدمات االجتماعية
التعليم العام

مرحلــة  )تشــمل  العــام  التعليــم  طلبــة  عــدد  إجمالــي  بلــغ 

الدراســي  العــام  فــي  والثانــوي(  والمتوســط،  االبتدائــي، 

وبلــغ  وطالبــة.  طالــب  مليــون   5.9 نحــو  2020/2019م 

عــدد المعلميــن فــي مراحــل التعليــم العــام نحــو 490 ألــف 

معلــم ومعلمــة، فيمــا بلــغ عــدد المــدارس نحــو 27.8 ألــف 

مدرســة، منهــا قرابــة 14.2 ألــف مدرســة للبنــات لتشــكل 

نحــو 51.1 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد المــدارس. وأطلقــت 

وزارة التعليــم منصــة مدرســتي لضمــان اســتمرارية العمليــة 

التعليميــة فــي جميــع مراحــل التعليــم العــام مــن حيــث شــرح 

الــوزارة  ودشــنت  واالختبــارات.  الواجبــات،  وحــل  الــدروس، 

بالتزامــن مــع منصــة مدرســتي  23 قنــاة تعليميــة  كذلــك 

بهــدف خدمــة الطــاب والطالبــات وتيســير وصــول المعرفــة 

بطــرق متنوعــة. 

التعليم العالي
التعليـم  مؤسسـات  فـي  المسـجلين  الطـاب  عـدد  بلـغ 

العالـي فـي المملكـة فـي العـام الدراسـي 2020/2019م 

المسـتجدين  عـدد  وبلـغ  وطالبـة.  طالـب  مليـون   1.9 نحـو 

بمختلـف مؤسسـات التعليـم العالـي نحـو 267 ألـف طالـب 

وطالبـة، حيـث شـكل عـدد الطـاب المسـتجدين فـي مرحلـة 
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البكالوريـوس مـن إجمالـي أعـداد الطلبـة المسـتجدين نحـو 

فـي   9.9 المتوسـط  الدبلـوم  ومرحلـة  المئـة،  فـي   83.1

ومرحلـة  المئـة،  فـي   5.4 نحـو  الماجسـتير  ومرحلـة  المئـة، 

العالـي  الدبلـوم  ومرحلـة  المئـة،  فـي   0.8 نحـو  الدكتـوراه 

المسـتجدين  الطـاب  نسـبة  وشـكلت  المئـة.  فـي   0.7

الطالبـات  نسـبة  شـكلت  حيـن  فـي  المئـة،  فـي   44.6 نحـو 

المسـتجدات نحـو 55.4 فـي المئـة مـن إجمالـي عـدد الطلبة 

والطالبـات المسـتجدين. وبلـغ إجمالـي عـدد الخريجيـن فـي 

جميـع مراحـل التعليـم العالـي فـي المملكـة نحـو 233 ألـف 

خريـج وخريجـة فـي العـام الدراسـي 2020/2019م، شـكلت 

نسـبة الخريجـات نحـو 59.0 فـي المئـة، فيمـا شـكلت نسـبة 

الخريجيـن 41.0 فـي المئـة. وبلـغ إجمالـي عـدد أعضـاء هيئـة 

التدريـس فـي مؤسسـات التعليـم العالـي فـي المملكـة في 

ألـف عضـو.   76 نحـو  2020/2019م  الدراسـي  العـام 

التدريب التقني والمهني واإلداري
بلغ  إجمالي عدد المتدربين في كليات ومعاهد المؤسسـة 

العامة للتدريب التقني والمهني في العام الدراسي 2020م 

نحـو 241 ألـف متـدرب ومتدربة، يتلقون تعليمهم وتدريبهم 

فـي 278 وحـدة تدريبيـة في مختلف مناطق المملكة. وبلغ 

إجمالـي عـدد أعضـاء هيئـة التدريـب فـي المؤسسـة العامـة 

للتدريـب التقنـي والمهنـي نحـو 12 ألـف عضـو، وبلـغ عـدد 

المتدربيـن ضمـن برامـج التدريـب األهلـي الـذي تشـرف عليـه 

المؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي والمهني نحـو 306 ألف 

عـدد  وبلـغ  تدريبيـة.  وحـدة   1,035 فـي  ومتدربـة  متـدرب 

الخريجين في العام الدراسـي 2020/2019م نحو 275 ألف 

خريـج وخريجة.

واسـتمر معهـد اإلدارة العامـة فـي تقديـم برامجـه التدريبيـة 

الهادفـة لتحقيـق التنميـة اإلداريـة وتلبيـة احتياجـات العمـاء. 

ففي العام التدريبي 2020م، نفذ المعهد عدًدا من الدورات 

التدريبيـة العامـة والخاصـة والحلقـات التطبيقيـة والنـدوات 

بسـبب  بعـد  عـن  ُنفـذت  بعضهـا  والمؤتمـرات،  واللقـاءات 

ظـروف الجائحـة وبعضهـا ُنفـذ فـي المركـز الرئيـس بالريـاض 

وفروعـه الرجاليـة والنسـائية فـي مختلـف مناطـق المملكـة. 

وبلـغ عـدد المتدربيـن والمشـاركين فـي هـذه األنشـطة نحـو  

عـدد  وبلـغ  الجنسـين.  مـن  ومشـارك  متـدرب  ألـف   130.3

خريًجـا   1,852 المنفـذة  اإلعداديـة  البرامـج  مـن  الخريجيـن 

وخريجـة، حيـث بلـغ عـدد الخريجين من المركـز الرئيس بالرياض 

وفرعه النسائي نحو 1,375 خريًجا وخريجة، ونحو 477 خريًجا 

وخريجـة مـن البرامـج اإلعداديـة المقدمـة فـي فرعـي معهـد 

اإلدارة فـي جـدة والدمـام. وبلـغ عـدد أعضـاء هيئـة التدريـب 

فـي المعهـد بنهايـة عـام 2020م نحـو 956 عضـًوا، شـكلت 

نسـبة السـعوديين منهـم نحـو 85.4 فـي المئـة.

الشؤون الصحية
تشــير البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة لعــام 2020م إلــى 

ارتفــاع عــدد المستشــفيات العاملــة في المملكــة لتبلغ 504 

مستشــفى، بزيــادة قدرهــا 6 مستشــفيات عــن عــام 2019م، 

لــوزارة  تابعــة  المستشــفيات  هــذه  مــن  مستشــفى   287

األخــرى،  الحكوميــة  للقطاعــات  مستشــفى  و50  الصحــة، 

و167 مستشــفى للقطــاع الخــاص. وفــي عــام 2020م، بلــغ 

إجمالــي عــدد المراكــز الصحيــة 2,257 مركــًزا صحًيا، وبلغ عدد 

المجمعــات الطبيــة الخاصــة 3,005 مجمــع طبــي، ووصــل 

أطبــاء  فيهــم  بمــا  المملكــة  فــي  العامليــن  األطبــاء  عــدد 

األســنان إلــى نحــو 115 ألــف طبيــب وطبيبــة، أي بمعــدل 

3.3 أطبــاء لــكل ألــف نســمة. وبلــغ عــدد الممرضيــن العامليــن 

نحــو 197 ألــف ممــرض وممرضــة، وبلــغ عــدد الفئــات الطبيــة 

المســاعدة )يشــمل الصيادلــة والمهــن الطبيــة المســاعدة 

األخــرى( نحــو 348 ألــف. وارتفــع إجمالــي عــدد األســّرة فــي 

مستشــفيات المملكــة بمــا مقــداره 1600 ســرير ليبلــغ نحــو 

78.6 ألــف ســرير، بمعــدل 2.24 ســرير لــكل ألــف نســمة. 

الخدمات االجتماعية
يهــدف الصنــدوق الخيــري االجتماعــي التابــع لــوزارة المــوارد 

فــي  الفقــر  معالجــة  إلــى  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

المملكــة، وتمكيــن المواطنيــن مــن العمــل، وتطويــر برامــج 

األســر المنتجــة، واإلســهام فــي إيجــاد حاضنــات لألعمــال 

الصغيــرة، وتنميــة المشــاركة االجتماعيــة، وتشــجيع القطــاع 

الخــاص علــى المســاهمة فــي اإلنمــاء االجتماعــي. وقــام 

الصنــدوق الخيــري منــذ تأسيســه بالعديــد مــن المبــادرات 

والبرامــج التــي تهــدف إلــى اإلنمــاء االجتماعــي ومعالجــة 

إنجــازات  أبــرز  عــن  نبــذة  التاليــة  البيانــات  وتوضــح  الفقــر، 

2020م: الصنــدوق خــال عــام 
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هــذه  خريجــي  عــدد  بلــغ  التعليميــة:  المنــح  برامــج   •

ــوس  ــة البكالوري ــًة مــن مرحل ــا وطالب البرامــج  151 طالًب

فــي مختلــف التخصصــات الصحيــة واإلداريــة، بإجمالــي 

ريــال. مليــون   12.4 نحــو  بلغــت  مصروفــات 

واألســر  الناشــئة  المشــاريع  تمويــل  كفالــة  برنامــج   •

القــروض  متابعــة  علــى  الصنــدوق  يعمــل  المنتجــة: 

ــة،  ــر الربحي القائمــة بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات غي

ــة المشــاريع  ــغ عــدد المســتفيدين مــن برنامــج كفال وبل

الناشــئة والصغيــرة نحــو 77 مســتفيًدا، وبلــغ إجمالــي 

قيمــة التمويــل المقــدم نحــو 17.7 مليــون ريــال، فــي 

حيــن بلــغ عــدد األســر المنتجــة المســتفيدة مــن برنامــج 

كفالــة تمويــل مشــاريع األســر المنتجــة نحــو  39 أســرة 

منتجــة، وبلــغ إجمالــي قيمــة التمويــل قرابــة 600 ألــف 

ــال.  ري

وفيمــا يتعلــق بنشــاط الجمعيــات الخيرية بالمملكة، فقد بلغ 

إجمالــي المبالــغ المنصرفــة خــال عــام 2020م نحــو 540.5 

مليــون ريــال ُصرفــت إلــى أكثــر مــن 124.7 ألــف مســتفيد، 

مقارنــة بنحــو 462.3 مليــون ريــال فــي العــام الســابق.

حساب المواطن
الربــع  فــي  المواطــن  حســاب  برنامــج  الحكومــة  أقــرت 

األخيــر مــن عــام 2017م إلعــادة توجيــه الدعــم الحكومــي 

الحكوميــة  المنافــع  مــن  المواطنيــن  احتياجــات  وتلبيــة 

بأســلوب يضمــن تحقيــق كفــاءة إنفــاق عاليــة، و تخفيــف 

آثــار اإلصاحــات االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع ترشــيد 

المســتحقة،  الازمــة لألســر  الحمايــة  االســتهاك وتوفيــر 

حجــم  حســب  ومتغيــر  نقــدي  بشــكل  الدعــم  وتقديــم 

األســرة. وتشــير نتائــج األهليــة واالســتحقاق الصــادرة مــن 

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بنهايــة العــام 

2020م إلــى انخفــاض إجمالــي المســتحقين مــع التابعيــن 

بنســبة 15.7 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2019م ، حيــث بلــغ 

مليــون   12.7 بـــنحو  مقارنــة  مليــون مســتحق،   10.7 نحــو 

مســتحق فــي العــام الماضــي، بإجمالــي دعــم بلــغ نحــو 25.2 

مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 30.7 مليــار ريــال للعــام الســابق. 

وحصــل 62.6 فــي المئــة مــن المســتحقين علــى االســتحقاق 

المئــة علــى اســتحقاق جزئــي، و9.0   الكامــل، و28.4 فــي 

فــي المئــة علــى االســتحقاق األدنــى )300 ريــال(.  

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

ســاهم برنامج كفالة تمويل المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  للهيئــة  التابــع 

تمويــل  بإجمالــي  منشــأة،   7,176 دعــم  فــي  "منشــآت" 

بلــغ 15.2 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقارنــًة بنحــو 7.4 

مليــار ريــال وعــدد 3,886 منشــأة فــي عــام 2019م. ومــن 

حيــث توزيــع الدعــم بحســب القطاعــات، بلــغ عــدد المنشــآت 

المســتفيدة من برنامج كفالة في قطاع التجارة نحو 3,322 

منشــأة وبإجمالــي تمويــل بلــغ 6.1 مليــار ريــال، وفــي قطــاع 

التشــييد والبنــاء 1,721 منشــأة بتمويــل بلــغ نحــو 4.7 مليــار 

ريــال، وفــي قطــاع الصناعــة 535 منشــأة بتمويــل بلــغ نحــو 

1.5 مليــار ريــال، وفــي قطــاع الســياحة والترفيــه 568 منشــأة 

بتمويــل بلــغ نحــو 710.2 مليــون ريــال، وفــي قطــاع خدمــات 

 807.4 نحــو  بلــغ  بتمويــل  منشــأة   336 واألعمــال  المــال 

مليــون ريــال، وفــي قطــاع الخدمــات االجتماعيــة والشــخصية 

498 منشــأة بتمويــل بلــغ نحــو 1.1 مليــار ريــال، وفــي قطــاع 

المناجــم والبتــرول 11 منشــأة بتمويــل بلــغ نحــو 36.1 مليــون 

ريــال،  وفــي قطــاع الزراعــة والصيــد 39 منشــأة بتمويــل بلــغ 

نحــو 113.1 مليــون ريــال، وفــي قطــاع الكهربــاء والغــاز والمــاء 

ــال. ــل بلــغ نحــو 144.7 مليــون ري 47 منشــأة بتموي

اإلسكان
أهدافهــا  تحقيــق  فــي  اإلســكان  وزارة  لــدور  اســتمراًرا 

علــى  الطلــب  وتمكيــن  العــرض  دعــم  مــن  االســتراتيجية 

الوحــدات الســكنية للمواطنيــن، أطلقــت الــوزارة عــدة برامــج 

بهــدف تحفيــز القطاعيــن الخــاص والعام من خال الشــراكات 

االســتراتيجية ، وتمويــل عــدد مــن المصانــع لتحفيــز القطــاع 

الخــاص فــي مجــال تقنيــة البنــاء، وتقديــم الدعــم للمواطنيــن 

برنامــج  طريــق  عــن  الســكن  أجــرة  ســداد  فــي  المتعثريــن 

"دعــم إيجــار"، وعــاوة علــى ذلــك، قامــت الــوزارة بتطويــر 

المؤشــرات اإلســكانية، وتدشــين عدة خدمات لفحص جودة 

2020م،  عــام  وبنهايــة  الجاهــزة.  والمبانــي  لألفــراد  البنــاء 

بلــغ إجمالــي المنتجــات الســكنية المنجــزة ضمــن مشــاريع 

اإلســكان التنمــوي نحــو 424.6 ألــف منتــج ســكني، حيــث 

حظيــت منطقــة الريــاض بمــا نســبته 26.9 فــي المئــة، تلتهــا 

منطقــة مكــة المكرمــة بنحــو 17.8 فــي المئــة، ثــم المنطقــة 
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المنتجــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17.2 بنحــو  الشــرقية 

الســكنية المنجــزة. وبلــغ إجمالــي األســر المســتفيدة مــن 

الخيــارات الســكنية 1.1 مليــون أســرة، مــن بينهــم 424 ألــف 

أســرة تــم دعــم قروضهــا العقاريــة. كذلــك تــم توفيــر مــا يزيــد 

عــن 24 ألــف وحــدة ســكنية بنظــام االنتفــاع لمســتفيدي 

اإلســكان التنمــوي، وتوزيــع 217 مخطًطــا ســكنًيا متكاملــة 

البنيــة التحتيــة األساســية فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، حيــث 

وفــرت نحــو 178.5 ألــف أرض ســكنية.

التقاعد والتأمينات االجتماعية
المدنــي  التقاعــد  نظــام  فــي  المشــتركين  عــدد  بلــغ 

2020م  عــام  نهايــة  فــي  للتقاعــد  العامــة  للمؤسســة 

حوالــي 1.26 مليــون مشــترك، مقارنــة بنحــو 1.24 مليــون 

مشــترك فــي نهايــة العــام الســابق، بارتفــاع نســبته 1.6 فــي 

المئــة. وارتفعــت المبالــغ المحصلــة )الحســميات والحصــص 

المناظــرة( مــن المشــتركين علــى رأس العمــل  بنســبة 4.0 

فــي المئــة لتبلــغ 48.3 مليــار ريــال، مقابــل 46.4 مليــار ريــال 

المبالــغ  إجمالــي  بلــغ  المقابــل،  فــي  الســابق.  العــام  فــي 

ريــال،  مليــار   83.2 نحــو  المســتفيدين  علــى  المصروفــة 

بارتفــاع نســبته 6.4 فــي المئــة عــن العــام الســابق، وارتفــع 

عــدد المتقاعديــن األحيــاء بنســبة 6.1 فــي المئــة، ليبلــغ نحــو 

731.1 ألــف متقاعــد. وارتفــع عــدد المتقاعديــن المتوفيــن 

ألــف متقاعــد،   263.3 نحــو  ليبلــغ  المئــة  0.9 فــي  بنســبة 

كذلــك ارتفــع عــدد المســتفيدين عــن المتقاعديــن المتوفيــن 

بنســبة 8.9 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 525.1 ألــف مســتفيد.

نظــام  فــي  المشــتركة  الخاصــة  المنشــآت  عــدد  وارتفــع 

التأمينــات االجتماعيــة بنســبة 13.7 فــي المئــة، ليبلــغ حوالي 

الحكوميــة  المنشــآت  عــدد  وارتفــع  منشــأة،  ألــف   631.1

بنســبة 3.1 فــي المئــة ليبلــغ 1,329 منشــأة. وفــي المقابــل، 

انخفــض عــدد المشــتركين علــى رأس العمــل بنســبة 1.8 فــي 

المئــة ليبلــغ حوالــي 8.4 مليــون مشــترك مقارنــة بحوالــي 

ــة العــام الســابق. ــون مشــترك فــي نهاي 8.5 ملي

السكان
ُتشــير تقديــرات الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى بلــوغ ســكان 

المملكــة فــي عــام 2020م نحــو 35.0 مليــون نســمة، بنمــو 

نســبته 2.3 فــي المئــة، مقارنــًة بعــام 2019م المقــدر بنحــو 

الســعوديون منهــم  الســكان  34.2 مليــون نســمة، شــكل 

نحــو 61.2 فــي المئــة أي نحــو 21.4 مليــون نســمة. ويتــوزع 

ســكان المملكــة حســب الجنــس بنــاًء علــى نتائــج التقديــرات 

إلــى 57.8 فــي المئــة ذكــور، و42.2 فــي المئــة إنــاث مــن 

جملــة الســكان، وشــّكل الســكان الســعوديون الذكــور مــا 

نســبته 50.9 فــي المئــة، واإلنــاث مــا نســبته 49.1 فــي المئة 

مــن إجمالــي الســعوديين، فــي حيــن شــكل الســكان الذكــور 

ــر  ــاث غي ــر الســعوديين مــا نســبته 68.6 فــي المئــة، واإلن غي

الســعوديات مــا نســبته 31.4 فــي المئــة مــن إجمالــي غيــر 

الســعوديين )جــدول 5-2(.

سوق العمل
عدد العاملين في القطاع العام

ُتشــير أحــدث اإلحصــاءات الصــادرة عــن وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة إلــى بلــوغ عــدد العامليــن فــي القطــاع 

الحكومــي )ســعوديون وغيــر ســعوديين( بنهايــة عام 2020م 

نحــو 1.3 مليــون عامــل، وبلغــت نســبة الســعوديين العامليــن 

فــي القطــاع الحكومــي إلــى إجمالــي العامليــن فــي القطــاع 

حوالــي 96.1 فــي المئــة. وبالنســبة للعامليــن الســعوديين 

فــي القطــاع الحكومــي، بلغ عدد الذكــور بنهاية عام 2020م 

حوالــي 725.7 ألــف عامــل، وبلــغ عــدد اإلنــاث حوالــي 502.0 

ألــف عاملــة. أمــا العاملــون غيــر الســعوديين فــي القطــاع 

الحكومــي، فقــد بلــغ عــدد الذكــور نحــو 26.4 ألــف عامــل، 

وبلــغ عــدد اإلنــاث نحــو 23.2 ألــف عاملــة )جــدول 5-2(.

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

االجتماعيــة إلــى بلــوغ عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص 

نحــو  2020م  عــام  بنهايــة  ســعوديين(  وغيــر  )ســعوديون 

2.5 فــي المئــة عــن  8.0 مليــون عامــل بانخفــاض نســبته 

فــي  العامليــن  الســعوديين  نســبة  وتبلــغ  الســابق.  العــام 

القطــاع الخــاص إلــى إجمالــي العامليــن فــي القطــاع حوالــي 

ــة. 21.8 فــي المئ

وبالنســبة للعامليــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص، بلــغ 

عــدد الذكــور بنهايــة عــام 2020م نحــو 1.1 مليــون عامــل، 

العــام الســابق، فــي  0.5 فــي المئــة عــن  بارتفــاع نســبته 

ألــف   599.2 قرابــة  الســعوديات  اإلنــاث  عــدد  بلــغ  حيــن 
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عاملــة، بارتفــاع نســبته 7.7 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

ــر الســعوديين، بلــغ عــدد الذكــور  أمــا بالنســبة للعامليــن غي

بنهايــة عــام 2020م نحــو 6.1 مليــون عامــل، بانخفــاض عــن 

العــام الســابق نســبته 3.9 فــي المئــة، وبلــغ عــدد اإلنــاث 

غيــر الســعوديات نحــو 222.8 ألــف عاملــة، بانخفــاض نســبته 

ــة عــن العــام الســابق )جــدول 5-2(. 4.2 فــي المئ

البطالة
تشــير أحــدث البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

7.4 فــي  إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة فــي المملكــة إلــى 

2020م.  عــام  فــي  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

وبلغــت نســبة الســعوديين العاطليــن عــن العمــل 12.6 فــي 

الســعودية. وســجل  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن  المئــة 

مــن  المئــة  فــي   7.1 الذكــور  الســعوديين  بطالــة  معــدل 

إجمالــي قــوى العمــل للذكــور الســعوديين، فــي حيــن بلغــت 

نســبة الســعوديات العاطــات عــن العمــل قرابــة 24.4 فــي 

المئــة مــن إجمالــي قــوة العمــل النســائية الســعودية. أمــا 

 2.6 العاطليــن غيــر الســعوديين، فقــد بلغــت نحــو  نســبة 

فــي المئــة مــن إجمالــي القــوى العاملــة غيــر الســعودية 

فــي المملكــة )جــدول 2-5(. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى جهود 

الدولــة الكبيــرة التــي ســاهمت فــي تخفيــف آثــار الجائحــة 

توظيــف  مســتويات  علــى  والحفــاظ  العمــل  ســوق  علــى 

الســعوديين فيــه مــن خــال تطبيــق عــدة مبــادرات وبرامــج، 

أبرزهــا صــرف تعويــض شــهري للعامليــن الســعوديين فــي 

منشــآت القطــاع الخــاص مــن خــال صنــدوق نظــام التأميــن 

ضــد التعطــل عــن العمــل "ســاند".

مؤسسات اإلقراض المتخصصة
تقديــم  فــي  المتخصصــة  اإلقــراض  مؤسســات  اســتمرت 

التنمويــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  تســهم  التــي  القــروض 

حجــم  بلــوغ  إلــى  البيانــات  أحــدث  تشــير  حيــث  للمملكــة، 

المنصــرف الفعلــي مــن قــروض هــذه المؤسســات فــي عــام 

27.1 مليــار  19.5 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو  2020م نحــو 

ريــال فــي العــام الســابق، بانخفــاض نســبته 27.9 فــي المئــة. 

وبلــغ حجــم تســديد القــروض نحــو 21.6 مليــار ريــال، بارتفــاع 

رصيــد  وبلــغ  الســابق،  العــام  عــن  المئــة  فــي   3.1 نســبته 

القــروض القائمــة فــي نهايــة العــام نحــو 237.4 مليــار ريــال 

بارتفــاع نســبته 0.4 فــي المئــة عــن مــا كان  عليــه فــي نهايــة 

العــام الســابق.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
بلغــت القــروض المعتمــدة التــي قدمهــا صنــدوق التنميــة 

مليــار   4.7 نحــو  2020م  عــام  فــي  الســعودي  الصناعيــة 

ريــال، بانخفــاض نســبته 49.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق، 

وبلــغ حجــم تســديد القــروض نحــو 3.1 مليــار ريــال، بانخفــاض 

نســبته 38.6 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي 

القــروض القائمــة بنهايــة عــام 2020م حوالــي 48.1 مليــار 

2019م.  عــام  عــن  المئــة  فــي   1.9 نســبته  بارتفــاع  ريــال، 

وفــي إطــار دعــم جهــود الدولــة لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا، 

أطلــق الصنــدوق مبــادرة لدعــم المشــاريع الصناعيــة المتأثــرة 

بالجائحــة عبــر إعــادة هيكلــة دفعــات قــروض جميــع عمائــه 

المســتحقة  الطبيــة  والمشــاريع  الصغيــرة  المشــاريع  مــن 

أقســاطها خــال 2020م، والنظــر فــي تأجيــل وإعــادة هيكلــة 

دفعــات قــروض المشــاريع المتوســطة والكبيــرة التــي تأثــرت 

باإلجــراءات االحترازيــة وتحــل أقســاطها خــال عــام 2020م.

صندوق التنمية العقارية
صنــدوق  قدمهــا  التــي  المعتمــدة  القــروض  حجــم  بلــغ 

التنميــة العقاريــة فــي عــام 2020م نحــو 5.0 مليــار ريــال، 

بانخفــاض نســبته 54.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ 

حجــم تســديد القــروض نحــو 10.3 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 

47.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي القــروض 

ريــال،  مليــار   155.0 نحــو  2020م  عــام  بنهايــة  القائمــة 

بانخفــاض نســبته 1.2 فــي المئــة عــن عــام 2019م.    

صندوق التنمية الزراعية
بلــغ حجــم القــروض المعتمــدة  التــي صرفهــا صنــدوق التنميــة 

الزراعيــة فــي عــام 2020م نحــو 1.2 مليــار ريــال، بانخفــاض 

وبلــغ حجــم  الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   19.7 نســبته 

تســديد القــروض نحــو 686 مليــون ريــال، بارتفــاع نســبته 0.4 

فــي المئــة عــن العــام الســابق.  ووصــل إجمالــي القــروض 

ريــال،  مليــار   8.5 قرابــة  إلــى  2020م  عــام  بنهايــة  القائمــة 

بارتفــاع نســبته 6.5 فــي المئــة عن عــام 2019م. وفيما يخص 

دعــم جهــود الدولــة لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا االقتصاديــة، 
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أعلــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة عــن مبــادرة لتأجيــل األقســاط 

ذات  العقــود  لجميــع  وذلــك  أشــهر،   6 لمــدة  المســتحقة 

االســتحقاق الســنوي الملتزمــة بالســداد والتــي لــم يســبق أن 

تمــت إعــادة جدولتهــا ســابقا قبــل هــذه الفتــرة.

بنك التنمية االجتماعية
بلــغ حجــم القــروض المعتمــدة مــن  بنــك التنميــة االجتماعيــة 

فــي عــام 2020م حوالــي 8.7 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 

61.2 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ حجــم تســديد 

القــروض نحــو 7.5 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 8.8 فــي 

المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ رصيــد القــروض القائمــة حتى 

نهايــة عــام 2020م نحــو 25.8 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 

6.4 فــي  المئــة عــن عــام 2019م. وفــي إطــار دعــم جهــود 

الدولــة لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا الماليــة واالقتصاديــة، 

مليــار   12 بقيمــة  دعــم  االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  أطلــق 

دعــم محفظــة  زيــادة  نوعيــة:  عــدة مســارات  ريــال شــمل 

التمويــل لألســر مــن ذوي الدخــل المحــدود، وزيــادة مخصــص 

ــرة حيــث  ــة الصغــر والصغي محفظــة دعــم المنشــآت متناهي

ــدة  ــة الجدي ــى األنشــطة الطبي ــز عل ــك أيضــا التركي شــمل ذل

وتيــرة  وتســريع  التشــغيلية  طاقتهــم  لزيــادة  والقائمــة 

جديــدة  محفظــة  بتخصيــص  خدماتهــم  ونطــاق  أعمالهــم 

بقيمــة 2 مليــار ريــال تقــدم الدعــم المالــي لـــنحو ألــف منشــأة 

للمحافــظ  مخصــص  ودعــم  ومتوســطة،  صغيــرة  صحيــة 

التمويليــة عبــر الوســطاء ليتــم مــن خالهــا تقديــم التمويــل 

منشــآت الصغيــرة لدعــم المحتــوى، باإلضافــة إلــى تمديــد 

فتــرة الســماح لجميــع المشــاريع التــي تــم تمويلهــا خــال 

عامــي 2019م و2020م لمــدة 6 أشــهر إضافيــة.

برنامج القروض المحلية واإلعانات
بلــغ إجمالــي المنصــرف الفعلــي من برنامج القــروض المحلية 

فــي عــام 2020م نحــو 661.8 مليــون ريــال، مســجًا ارتفاًعــا 

نســبته 36.4 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وبلــغ إجمالــي 

المســدد مــن القــروض قرابــة 229.3 مليــون ريــال، محقًقــا 

2019م.  بعــام  المئــة مقارنــًة  فــي   43.5 نســبته  انخفاًضــا 

وتــم اعتمــاد ســتة قــروض فــي عــام 2020م ، بواقــع أربعــة 

قــروض للمشــاريع التعليميــة، وقرضيــن للمشــاريع الصحيــة.

المالــي  العــام  فــي  المصروفــة  اإلعانــات  مجمــوع  وبلــغ 

2020م حوالــي 3.6 مليــار ريــال، إذ بلغــت إعانــة األعــاف 

المســتوردة 1.4 مليــار ريــال، وإعانــة حليــب األطفــال 223.7 

الدواجــن  وقطــاع  الماشــية  مربــي  وإعانتــي  ريــال،  مليــون 

2,034 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة 

واألعمــال اإلنســانية 2,137.5 مليــون ريــال، وإعانــة نــادي 

جدول رقم 2-5: مؤشرات مختارة عن السكان والقوى العاملة في المملكة     

20192020

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

السكان

10,743,66610,359,53221,103,19810,907,56810,522,56021,430,128سعوديون

8,995,3904,119,58113,114,9719,323,8574,259,42913,583,286غير سعوديين

19,739,05614,479,11334,218,16920,231,42514,781,98935,013,414اإلجمالي

معدالت البطالة*

4.930.812.07.124.412.6سعوديون

0.31.30.41.79.12.6غير سعوديين

2.221.35.74.020.27.4اإلجمالي

موظفو القطاع الحكومي

730,210502,2571,232,467725,723501,9751,227,698سعوديون

26,93923,65550,59426,38023,21949,599غير سعوديين

757,149525,9121,283,061752,103525,1941,277,297اإلجمالي

موظفو القطاع الخاص

1,141,653556,5111,698,1641,147,580599,1611,746,741سعوديون

6,303,539232,5336,536,0726,057,351222,8056,280,156غير سعوديين

7,445,192789,0448,234,2367,204,931821,9668,026,897اإلجمالي

39,6647,51747,18138,5127,53746,049اإلجماليموظفو القطاع المصرفي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، البنك المركزي السعودي.      
* معدالت البطالة من واقع نتائج مسح القوى العاملة.
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ســباقات الخيــل 281.9 مليــون ريــال، وإعانــة نــادي الصقــور 

100 مليــون ريــال، وإعانــة نــادي اإلبــل 22.9 مليــون ريــال، 

وإعانــة مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة 70.3 مليــون ريــال، 

وإعانــة المــدارس األهليــة 7.5 مليــون ريــال، وإعانــة مركــز 

الملــك عبداللــه للحــوار بيــن أتبــاع األديــان والثقافــات 63.9 

مليــون ريــال، وإعانــة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطني 

54.9 مليــون ريــال، وإعانــة أمانــة اللجنــة الماليــة 30 مليــون 

ريــال، وإعانــة المكتبــات الوقفيــة 10 مليــون ريــال.

صندوق االستثمارات العامة
دفــع  تســريع  إلــى  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  يهــدف 

وتحفيــز  المســتدام،  النمــو  وتحقيــق  التنميــة،  عجلــة 

القطاعــات الواعــدة. ويهــدف الصنــدوق كذلــك إلــى تنويــع 

مصــادر الدخــل مــن خــال توســيع اســتثماراته الدوليــة وبنــاء 

لتحقيــق  كبــرى؛  مبــادرات  وإطــاق  إســتراتيجية  شــراكات 

ينســجم  بمــا  العائــدات  وتعظيــم  عاليــة  بكفــاءة  أهدافــه 

إدارة  تحــت  األصــول  وبلغــت   .2030 المملكــة  رؤيــة  مــع 

2020م،  عــام  بنهايــة  ريــال  تريليــون   1.5 قرابــة  الصنــدوق 

وســاهمت هــذه األصــول فــي خلــق عــدد كبيــر مــن الوظائــف 

ــر المباشــرة. وتوزعــت اســتثمارات الصنــدوق  المباشــرة وغي

االســتثمارات  لتشــمل  األصــول،  فئــات  مختلــف  علــى 

المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي األســواق واألســهم العامــة 

التحتيــة  والبنيــة  والعقــارات  الثابــت  والدخــل  والخاصــة 

وغيرهــا. وقــد نفــذ الصنــدوق العديــد مــن الصفقــات فــي 

األســواق العالميــة العامــة فــي عــام 2020م النتهــاز الفــرص 

التــي بــرزت مــع جائحــة كورونــا. 

ويســعى الصنــدوق لدعــم جهــود التحــول االقتصــادي فــي 

عــدة قطاعــات  فــي  االســتثمار  عجلــة  وتحريــك  المملكــة 

تطويــر  خــال  مــن  والطويــل  المتوســط  المدييــن  علــى 

مشــاريع كبــرى فريــدة مــن حيــث النطــاق والقيمــة المضافــة، 

ــى إنشــاء ثمــان شــركات إســتراتيجية تســاهم فــي  إضافــة إل

تحقيــق التطلعــات الطموحــة لرؤيــة المملكــة 2030 وهــي 

وشــركة  للتطويــر،  األحمــر  البحــر  وشــركة  نيــوم،  شــركة 

القديــة لاســتثمار، وشــركة روشــن العقاريــة، وشــركة أمــاال، 

والشــركة  )نوبكــو(،  الموحــد  للشــراء  الوطنيــة  والشــركة 

الســعودية لاســتثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )ســالك(، و 

شــركة أكــوا بــاور.  ولعبــت الشــركة الوطنيــة للشــراء الموحــد 

)نوبكــو( دوًرا كبيــًرا فــي التصــدي  لجائحة فيــروس كورونا، إذ 

وفــرت فحوصــات )PCR( للكشــف عــن الفيــروس والمعــدات 

ــة الازمــة للحــد مــن انتشــاره فــي المملكــة. كذلــك  الوقائي

ســاهمت الشــركة فــي تدشــين عــدة مشــاريع لرفــع مســتوى 

المملكــة، منهــا خدمــة وصفتــي،  الصحيــة فــي  الخدمــات 

وتطبيــق صحتــي، وتطبيــق الممارســين الطبييــن، والعيــادة 

شــراكة  نوبكــو  أبرمــت  ذلــك،  علــى  وعــاوة  االفتراضيــة. 

فــي  اللوجســتية  المراكــز  أكبــر  أحــد  إلنشــاء  إســتراتيجية 

وتوزيــع  لتخزيــن  مربــع،  متــر  ألــف   97 بمســاحة  المنطقــة 

األدويــة بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة.

اإلصالحات االقتصادية والمالية وأهم القرارات 
اســتمراًرا للجهــود التــي تبذلهــا المملكــة فــي ســبيل رفــع 

األمثــل  االســتغال  وتحقيــق  االقتصــادي  األداء  كفــاءة 

للمــوارد المتاحــة، فقــد شــهد االقتصــاد الســعودي خــال 

عــام 2020م عــدد مــن اإلصاحــات والقــرارات، وفيمــا يلــي 

أبرزهــا:

الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، ويحل   •

اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة 

النقد العربي السعودي".

الموافقـــــة علـــى تنظيـــــم بنـــــك التصديـــــر واالستيـــــــراد   •

السعــــــودي.

الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.  •

والترجمـــة،  والنشـــر  األدب  التاليـــة:  الهيئـــات  إنشـــاء   •

والمتاحـــف، والتـــراث، واألفـــام، والمكتبـــات، وفنـــون 

العمـــارة والتصميـــم، والموســـيقى، والمســـرح والفنـــون 

األدائيـــة، والفنـــون البصريـــة، وفنـــون الطهـــي، واألزيـــاء 

بهـــدف دعـــم تـــراث المملكـــة وجـــذب الســـياح لهـــا.

الموافقـــة علـــى إنشـــاء برنامـــج وطنـــي باســـم "البرنامـــج   •

الوطنـــي لتنميـــة قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات".

الموافقة على سياسة االقتصاد الرقمي في المملكة   •

العربية السعودية.

لشـــؤون  العليـــا  "اللجنـــة  باســـم  عليـــا  لجنـــة  تشـــكيل   •

مزيـــج الطاقـــة إلنتـــاج الكهربـــاء وتمكيـــن قطـــاع الطاقـــة 

المتجـــددة" تتولـــى البـــت فـــي جميـــع مـــا يتصـــل بتحديـــد 

واإلشـــراف  الكهربـــاء،  إلنتـــاج  األمثـــل  الطاقـــة  مزيـــج 

إنتـــاٍج  مـــن  المتجـــددة  الطاقـــة  لقطـــاع  والتمكيـــن 
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ــن  ــك مـ ــق بذلـ ــا يتعلـ ــكل مـ ــا لـ ــون مرجًعـ ــع، وتكـ وتصنيـ

موضوعـــات.

الموافقـة علـى نظـام المحاكـم التجاريـة ونظـام الغـرف   •

التجاريـة.

الموافقة على نظام ضمان الحقوق باألموال المنقولة،   •

وتعديل نظام الرهن التجاري.

الموافقة على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة   •

لخدمات التعدين.

الموافقة على نظام االستثمار التعديني.  •

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.  •

لتطويـــر  الوطنـــي  البرنامـــج  تحويـــل  علـــى  الموافقـــة   •

التجمعـــات الصناعيـــة إلـــى مركـــز باســـم "المركـــز الوطنـــي 

تنظيمـــه. علـــى  والموافقـــة  الصناعيـــة"،  للتنميـــة 

اعتمـــــــاد التصنيـــــــف السعـــــــودي الموحـــد للمستويـــــات   •

التعليميـــــــة. والتخصصـــــــات 

الموافقة على بدء العمل بالنظام اآللي لحصر ملكيات   •

المساكن.

الموافقة على نظام الضمان االجتماعي.  •

الموافقة على اكتتاب المملكة في األسهم المخصصة   •

لها في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.  •

الموافقة على نظام العمل التطوعي.   •



الطاقــــــة
والصناعة
والثـــــروة
المعدنية

3
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الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية

شــهدت أســعار النفــط والكميــات المنتجــة فــي األســواق 

العالميــة انخفاًضــا حــاًدا نتيجــة لتداعيــات جائحــة فيــروس 

فقــد  العالمــي،  االقتصــاد  علــى  )كوفيــد-19(  كورونــا 

انخفضــت أســعار النفــط بنســبة 35.5 فــي المئــة فــي عــام 

2020م، ليصــل متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف 

إلــى 41.91 دوالًرا للبرميــل حســب بيانــات منظمــة أوبــك، 

مقارنــة بحوالــي 64.96 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2019م، 

كذلــك شــهد إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام انخفاًضــا 

نحــو  ليبلــغ  2020م  عــام  فــي  المئــة  فــي   5.8 بنســبة 

3,372.0 مليــون برميــل ســنوًيا، وبمتوســط يومــي بلــغ 

نحــو 9.21 مليــون برميــل.

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

2021م، انخفــض متوســط إجمالــي الطلــب العالمــي علــى 

برميــل  91.0 مليــون  ليبلــغ  المئــة  8.7 فــي  بنســبة  النفــط 

ــل  ــون برمي ــة بنحــو 99.7 ملي ــا فــي عــام 2020م، مقارن يومًي

يومًيــا فــي عــام 2019م )جــدول 3-1، ورســم بيانــي 1-3(. 

عــام  بشــكل  الطلــب  تراجــع  إلــى  االنخفــاض  هــذا  ويعــود 

مــن أغلــب الــدول علــى خلفيــة آثــار جائحــة فيــروس كورونــا 

)كوفيــد-19(، إذ انخفــض الطلــب مــن خــارج دول منظمــة 

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

)مليون برميل يومًيا(

201820192020
التغير 

20192020

12.1-25.525.722.60.8دول أمريكا الشمالية

12.1-1.4-14.314.112.4دول أوروبا الغربية

9.0-3.7-8.17.87.1دول منطقة المحيط الهادي

11.6-0.6-47.947.642.1دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

4.9-4.64.84.64.3دول االتحاد السوفيتي )سابًقا(

13.013.713.95.41.7الصين

10.0-0.80.80.70.0دول أوروبا الشرقية

9.7-1.6-6.36.25.6دول أمريكا الجنوبية

9.8-0.7-14.114.012.6دول آسيا األخرى

7.8-8.38.37.60.0دول الشرق األوسط

10.5-4.24.33.82.4دول أفريقيا

6.1-51.352.148.91.6إجمالي الطلب خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

8.7-99.299.791.00.5إجمالي الطلب العالمي

*يشمل المخزون الرئيسي، وزيت وقود السفن إضافة إلى زيوت التكرير.     
المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية، مارس 2021م.

رسم بياني رقم 3-1: متوسط الطلب العالمي على 
النفط
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التعــاون االقتصــادي والتنميــة بنســبة 6.1 فــي المئــة ليبلــغ 

48.9 مليــون برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 52.1 مليــون برميــل 

يومًيــا فــي عــام 2019م. وســجل متوســط الطلــب مــن دول 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة انخفاًضا بنســبة 11.6 

فــي المئــة ليبلــغ 42.1 مليــون برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 

ــا فــي عــام 2019م )جــدول 1-3(. ــل يومًي ــون برمي 47.6 ملي

وجــاء االنخفــاض فــي الطلــب علــى النفــط مــن الــدول خــارج 

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي كٍل مــن دول 

أفريقيــا بنســبة 10.5 فــي المئــة، ليبلــغ 3.8 مليــون برميــل 

ــا الشــرقية بنســبة 10.0 فــي المئــة،  ــا، ومــن دول أوروب يومًي

ليبلــغ 0.7 مليــون برميــل يومًيــا، ومــن دول آســيا األخــرى 

بنســبة 9.8 فــي المئــة، ليبلــغ 12.6 مليــون برميــل يومًيــا، 

ومــن دول أمريــكا الجنوبيــة بنســبة 9.7 فــي المئــة ليبلــغ 5.6 

مليــون برميــل يومًيــا، ومــن دول الشــرق األوســط بنســبة 7.8 

ــا. وفــي المقابــل،  فــي المئــة، ليبلــغ 7.6 مليــون برميــل يومًي

ارتفــع الطلــب فــي الصيــن بنســبة 1.7 فــي المئــة ليبلــغ 13.9 

مليــون برميــل يومًيــا )جــدول 1-3(.

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

2021م إلــى انخفــاض متوســط اإلنتــاج العالمــي مــن النفــط 

فــي عــام 2020م بنســبة 6.5 فــي المئــة، ليبلــغ 93.9 مليــون 

برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 100.5 مليــون برميــل يومًيــا فــي 

إنتــاج  متوســط  ســجل  حيــث   ،)2-3 )جــدول  2019م  عــام 

فــي   3.4 بنســبة  انخفاًضــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

المئــة، مقارنــة بارتفــاع نســبته 10.4 فــي المئــة فــي عــام 

التعــاون  منظمــة  دول  إنتــاج  متوســط  وســجل   ، 2019م 

االقتصــادي والتنميــة انخفاًضــا نســبته 2.2 فــي المئة، مقارنة 

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

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

)مليون برميل يومًيا(

201820192020
التغير 

20192020

11.5-6.6-37.3834.9030.88دول منظمة األوبك

2.2-26.9028.5127.896.0دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

3.9-62.9465.6063.064.2المنتجون من خارج األوبك

7.8-14.5614.6413.500.5دول االتحاد السوفيتي )سابًقا(

3.4-15.5417.1616.5710.4الواليات المتحدة األمريكية

3.813.923.972.91.3الصين

4.2-5.415.545.312.4كندا

6.80.0-2.071.931.93المكسيك

6.2-1.111.131.061.8المملكة المتحدة

5.914.9-1.851.742.00النرويج

6.5-100.32100.5093.930.2مجموع اإلنتاج العالمي

* يشمل المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.     
المصدر: نشرة وكالة الطاقة الدولية، مارس 2021م.     

إجمالــي إنتــاج دول منظمــة التعاون االقتصــادي والتنمية
إجمالــي اإلنتاج العالمي
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بارتفــاع نســبته 6.0 فــي المئــة فــي عــام 2019م، كذلــك 

ســجل متوســط إنتــاج المملكــة المتحــدة انخفاًضــا نســبته 

6.2 فــي المئــة، مقارنــة بارتفــاع نســبته 1.8 فــي المئــة فــي 

عــام 2019م، و ســجل متوســط إنتــاج كنــدا انخفاًضــا نســبته 

ــة فــي  ــة بارتفــاع نســبته 2.4 فــي المئ ــة مقارن 4.2 فــي المئ

ــاج دول منظمــة األوبــك  عــام 2019م، وســجل متوســط إنت

ــة بانخفــاض نســبته  ــة، مقارن ــا نســبته 11.5 فــي المئ انخفاًض

6.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م. مــن جهــة أخــرى، ســجل 

المئــة،  فــي   14.9 بنســبة  ارتفاًعــا  النرويــج  إنتــاج  متوســط 

مقارنــة بانخفــاض نســبة 5.9 فــي المئــة، وســجل متوســط 

ــة بارتفــاع  ــة مقارن ــا بنســبة 1.3 فــي المئ ــن ارتفاًع ــاج الصي إنت

 ،2-3 )جــدول  الســابق  العــام  فــي  المئــة  فــي   2.9 نســبته 

ورســم بيانــي 2-3(.

األسعار العالمية للنفط
انخفــض بشــكل حــاد متوســط أســعار النفــط العالميــة فــي 

عــام 2020م، إذ بلــغ متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف 

نحــو 41.91 دوالًرا للبرميــل، مقارنــة بمتوســط ســعره البالــغ 

64.96 دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2019م، بانخفــاض مقــداره 

23.0 دوالًرا للبرميــل أو مــا نســبته 35.5 فــي المئــة )جــدول 

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

2020م نحــو 41.47 دوالًرا للبرميــل، مقارنــة بنحــو 64.04 

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

    )دوالر أمريكي/ برميل(

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

200434.5336.0538.2341.44

200550.2150.6454.3756.51

200661.1061.0865.1466.04

200768.7569.0872.5572.29

200895.1694.4597.37100.00

200961.3861.0661.6861.88

201077.8277.4579.6079.42

2011107.82107.46111.3694.99

2012110.22109.45111.6294.10

2013106.53105.87108.6297.96

201497.1896.2999.0893.17

201549.8549.4952.4148.73

201640.9640.7643.7643.27

201752.5952.4354.1750.82

201870.5969.7871.2265.16

201964.9664.0464.1957.02

202041.9141.4741.6739.49
 المصدر: منظمة أوبك.    

رسم بياني رقم 3-3: متوسط األسعار الفورية للنفط
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دوالًرا للبرميــل فــي عــام 2019م، أي بانخفاض نســبته 35.2 

الشــمال  بحــر  نفــط  وانخفــض متوســط ســعر  المئــة،  فــي 

ــك مــن 64.19 دوالًرا  ــة، وذل ــت( بنســبة 35.1 فــي المئ )برن

للبرميــل فــي عــام 2019م، إلــى 41.67 دوالًرا للبرميــل فــي 

عــام 2020م. وســجل متوســط ســعر نفــط غــرب تكســاس 

دوالًرا   39.49 ليبلــغ  المئــة،  فــي   30.7 نســبته  انخفاًضــا 

دوالًرا   57.02 بنحــو  مقارنــة  2020م،  عــام  فــي  للبرميــل 

للبرميــل فــي عــام 2019م،)جــدول 3-3، ورســم بيانــي 3-3(.

األسعار الحقيقية للنفط
شــهد عــام 2020م انخفاًضــا فــي األســعار الحقيقيــة للنفــط 

الســعر  انخفــض متوســط  2005م(، حيــث  )ســنة األســاس 

الحقيقــي للنفــط العربــي الخفيــف بنســبة 36.8 فــي المئــة، 

58.19 دوالًرا  بنحــو  للبرميــل، مقارنــة  36.80 دوالًرا  ليبلــغ 

انخفــض  3-4(. كذلــك  )جــدول  2019م  للبرميــل فــي عــام 

متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال )برنــت( بنســبة 

عــام  فــي  للبرميــل  دوالًرا   36.59 ليبلــغ  المئــة  فــي   36.4

العــام  فــي  للبرميــل  دوالًرا   57.50 بنحــو  مقارنــة  2020م، 

الســابق. وانخفــض متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط ســلة 

أوبــك بنســبة 36.5 فــي المئــة، ليبلــغ 36.42 دوالًرا للبرميــل، 

الســابق،  العــام  فــي  للبرميــل  57.36 دوالًرا  بنحــو  مقارنــة 

)جــدول 3-4، ورســم بيانــي 4-3(.

2020م  للنفــط فــي عــام  الحقيقيــة  وياحــظ أن األســعار 

أقــل مــن األســعار الحقيقيــة للنفــط فــي عــام 1980م، علــى 

الرغــم مــن أن األســعار االســمية لعــام 2020م أعلــى مــن 

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

    )دوالر أمريكي/ برميل(

العام
األسعار الحقيقية للنفط*األسعار االسمية للنفط

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

198028.6737.8928.6462.8583.0762.79

199020.8223.9922.2628.4032.7330.36

200026.8128.4427.6035.6437.8136.69

2012110.22111.62109.4593.0694.2492.40

2013106.53108.62105.8788.9590.7088.40

201497.1899.0896.2980.3481.9179.60

201549.8552.4149.4946.4748.8646.13

201640.9643.7640.7638.3240.9438.13

201752.5954.1752.4348.4649.9248.31

201870.5971.2269.7861.9162.4661.20

201964.9664.1964.0458.1957.5057.36

202041.9141.6741.4736.8036.5936.42
* تم حساب األسعار الحقيقية باستخدام معامل تخفيض سلة أوبك لسنة أساس عام 2005م.      

المصدر: منظمة أوبك.    

رسم بياني رقم 3-4: األسعار الحقيقية للنفط )سنة األساس=2005م(
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المثــال،  ســبيل  فعلــى  1980م.  لعــام  االســمية  األســعار 

بلــغ متوســط الســعر الحقيقــي لنفــط بحــر الشــمال)برنت( 

أقــل  أي  2020م،  عــام  فــي  للبرميــل  دوالًرا   36.59 نحــو 

بحوالــي 46.5 دوالًرا للبرميــل مــن ســعره فــي عــام 1980م 

البالــغ نحــو 83.10 دوالًرا للبرميــل. فــي المقابــل بلــغ الســعر 

االســمي لنفــط بحــر الشــمال فــي عــام 2020م نحــو 41.67 

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

نحــو  حينــذاك  بلــغ  الــذي  للبرميــل  دوالًرا   3.78 بحوالــي 

.)4-3 للبرميــل )جــدول  37.89 دوالًرا 

احتياطي المملكة من النفط الخام والغاز 
الطبيعي 

ســجل احتياطــي المملكــة الثابــت وجــوده مــن النفــط الخــام 

فــي نهايــة عــام 2020م ارتفاًعــا طفيًفــا نســبته 0.004 فــي 

المئــة ليبلــغ 267.08 مليــار برميــل، مقابــل 267.07 مليــار 

المملكــة  احتياطــي  وارتفــع  الســابق.  العــام  فــي  برميــل 

ــة  الثابــت وجــوده مــن الغــاز الطبيعــي بنســبة 0.4 فــي المئ

ليبلــغ فــي نهايــة عــام 2020م نحــو 326.1 تريليــون قــدم 

مكعــب قياســي، مقارنــة بنحــو 324.9 تريليــون قــدم مكعــب 

قياســي فــي نهايــة عــام 2019م.

إنتاج المملكة من النفط الخام
انخفــض إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام فــي عــام 2020م 

بنســبة 5.8 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 3,372.0 مليــون برميــل، 

2019م.  برميــل فــي عــام  3,580.0 مليــون  بنحــو  مقارنــة 

وبذلــك بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة اليومــي لعــام 2020م 

ــا )جــدول 5-3(. نحــو 9.21 مليــون برميــل يومًي

اإلنتاج واالستهالك المحلي من المنتجات 
المكررة

انخفــض إنتــاج المملكــة مــن المنتجــات المكررة لعــام 2020م 

بنســبة 13.8 فــي المئــة ليبلــغ 796.86 مليون برميل، مقارنة 

بنحــو 924.94 مليــون برميــل فــي عــام 2019م. وبذلــك بلــغ 

متوســط إنتــاج المملكــة اليومــي مــن المنتجــات المكــررة نحو 

2.17 مليــون برميــل يومًيــا )جــدول 6-3(.

جدول رقم 3-6: إنتاج المملكة من المنتجات المكررة        

       )مليون برميل(

20162017201820192020المنتج
التغير 

20192020

11.9-14.1-15.6115.5517.0614.6712.91غاز البترول المسال

14.1-2.8-202.35203.56199.05193.57166.34وقود السيارات )بنزين(

12.1-15.4-75.7774.2860.1050.8644.73نافثا

37.2-11.6-89.5090.5495.8084.7253.17وقود طائرات )كيروسين(

6.6-1.5-384.62393.93391.55385.75360.36ديزل

18.4-7.0-168.31170.13166.20154.54126.14زيت وقود

11.0-18.2516.8114.0714.3112.731.7اإلسفلت

22.8-68.6-79.8584.0884.4526.5320.49فحم الكوك

13.8-10.1-1,034.261,048.891,028.30924.94796.86المجموع

المصدر: وزارة الطاقة.         

جدول رقم 3-5: إنتاج المملكة من النفط الخام      

      )مليون برميل(

2017201820192020
التغير 

20192020

5.8-4.9-3,635.33,765.13,580.03,372.0إجمالي اإلنتاج

6.1-4.9-9.9610.329.819.21المتوسط اليومي

المصدر: وزارة الطاقة.     
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المكــررة  المنتجــات  مــن  المملكــة  إنتــاج  انخفــاض  ويعــزى 

إلــى انخفــاض إنتــاج الديــزل بنســبة 6.6 فــي المئــة، حيــث 

يمثــل نحــو 45.2 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات 

المكــررة، وانخفــاض إنتــاج وقــود الســيارات بنســبة 14.1 فــي 

المئــة، حيــث يمثــل نحــو 20.9 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج 

المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج زيــت الوقــود بنســبة 

18.4 فــي المئــة، الــذي يمثــل نحــو 15.8 فــي المئــة مــن 

إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج وقــود 

الطائــرات بنســبة 37.2 فــي المئــة حيــث يمثــل نحــو 6.7 فــي 

المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة ، وانخفاض إنتاج 

نافثــا بنســبة 12.1 فــي المئــة، حيــث يمثــل نحــو 5.6 فــي 

المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض إنتــاج 

فحــم الكــوك بنســبة 22.8 فــي المئــة، الــذي يمثــل نحــو 2.6 

فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة، وانخفــاض 

إنتــاج غــاز البتــرول المســال بنســبة 11.9 فــي المئــة، إذ يمثــل  

نحــو 1.6 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة. 

وانخفــض إنتــاج اإلســفلت بنســبة 11.0 فــي المئــة الــذي 

يمثــل 1.6 فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج المنتجــات المكــررة 

)جــدول 6-3(.

المنتجــات  مــن  المحلــي  االســتهاك  إجمالــي  وســجل 

المكــررة والزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي فــي عــام 2020م 

 1,527.75 إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   2.45 نســبة  انخفاًضــا 

مليــون برميــل )4.17 مليــون برميــل يومًيــا( مقارنــة بنحــو 

1,566.12مليــون برميــل )4.29 مليــون برميــل يومًيــا( فــي 

.)7-3 )جــدول  2019م  عــام 

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

     )مليون برميل(

20162017201820192020المنتج

أ( االستهاك العام

13.4012.8713.2312.5913.26غاز البترول المسال

203.37208.00194.49194.09162.44وقود السيارات )بنزين(

32.0536.1437.8836.7215.39وقود الطائرات النفاثة والكيروسين

248.54207.91182.75187.89174.43الديزل

166.07180.29173.96168.58179.55زيت الوقود

182.41167.37149.74155.16154.48الزيت الخام

19.1420.3620.7320.6619.35اإلسفلت

1.481.341.5127.5524.52زيوت التشحيم

557.44573.78581.36579.74604.88الغاز الطبيعي

1.8111.198.920.750.30نافثا

10.4810.166.184.14--ريفورمات

1,425.721,429.731,374.721,389.891,352.74المجموع الفرعي

ب( استهاك صناعة النفط

4.584.393.914.123.73غاز البترول المسال

6.126.616.988.3714.90زيت الوقود

8.037.687.714.675.51ديزل

34.3334.4033.9829.6326.50غاز الوقود

0.040.010.000.000.00الزيت الخام

106.02121.48127.31128.52113.57الغاز الطبيعي

5.465.647.660.9310.81أخرى

164.58180.21187.56176.23175.02المجموع الفرعي

1,590.301,609.941,562.271,566.121,527.75المجموع الكلي

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

فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز الطبيعــي 44.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االســتهاك العــام، واســتهاك الديــزل 12.9 

ــة،  ــة، واســتهاك وقــود الســيارات 12.0 فــي المئ فــي المئ

واســتهاك زيت الوقود 13.3 في المئة، واســتهاك الزيت 

الخــام 11.4 فــي المئــة. أمــا النصيــب النســبي الســتهاك 

صناعــة النفــط، فقــد بلــغ نصيــب اســتهاك الغــاز الطبيعــي 

64.9 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، واســتهاك غــاز الوقــود نحو 

15.1 فــي المئــة، واســتهاك الديــزل نحــو 3.1 فــي المئــة، 

ــة )جــدول 7-3(. واســتهاك زيــت الوقــود 8.5 فــي المئ

صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات 
المكررة

بلــغ إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط )تشــمل الخــام 

والمنتجــات المكــررة( لعــام 2020م نحــو 2,831.01 مليــون 

ــا، إذ انخفضــت  برميــل، أي بمعــدل 7.7 مليــون برميــل يومًي

2020م  عــام  فــي  الخــام  النفــط  مــن  المملكــة  صــادرات 

2,458.94 مليــون  لتبلــغ حوالــي  المئــة،  4.3 فــي  بنســبة 

برميــل، أي بمعــدل 6.72 مليــون برميــل يومًيــا مقارنــة بنحــو 

2019م، أي بمعــدل  2,568.90 مليــون برميــل فــي عــام 

صــادرات  انخفضــت  كذلــك  يومًيــا.  برميــل  مليــون   7.03

المملكــة مــن المنتجــات المكــررة فــي عــام 2020م بنســبة 

21.6 فــي المئــة لتبلــغ 372.07 مليــون برميــل، أي بمعــدل 

474.41 مليــون  1.0 مليــون برميــل يومًيــا، مقارنــة بنحــو 

برميــل فــي عــام 2019م، أي بمعــدل 1.3 مليــون برميــل 

يومًيــا )جــدول 8-3(.

واســتحوذت منطقــة آســيا والشــرق األقصــى علــى أغلــب 

صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام والمنتجــات المكــررة 

3-5(، حيــث بلــغ نصيبهــا  2020م )رســم بيانــي  فــي عــام 

مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام 73.5 فــي 

المئــة، و30.4 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة 

دول  الترتيــب  حيــث  مــن  يليهــا  المكــررة،  المنتجــات  مــن 

11.3 فــي  التــي حصلــت علــى مــا نســبته  الغربيــة  أوروبــا 

المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة مــن النفــط الخــام، 

ونحــو 31.5 فــي المئــة مــن المنتجــات المكــررة، ثــم دول 

أمريــكا الشــمالية التــي بلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة مــن النفــط الخــام 8.3 فــي المئــة ونحــو 0.8 فــي 

المئــة مــن المنتجــات المكــررة، أمــا دول الشــرق األوســط 

3.1 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات  بلــغ نصيبهــا  فقــد 

المملكــة مــن النفــط الخــام، ونحــو 15.8 فــي المئــة مــن 

إجمالــي صــادرات المملكــة مــن المنتجــات المكــررة، وبلــغ 

الخــام،  النفــط  مــن  المئــة  فــي   3.0 أفريقيــا  دول  نصيــب 

ونحــو 21.5 فــي المئــة مــن المنتجــات المكــررة.

صناعة البتروكيماويات في المملكة
األساســية  للصناعــات  الســعودية  الشــركة  إنتــاج  ارتفــع   

)ســابك( مــن مصانعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

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

        )مليون برميل(

النصيب المئوي لعام 2018201920202020

منتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خاممنتجات مكررةنفط خامالصادرات إلى

372.4316.66204.5910.03202.912.808.30.8أمريكا الشمالية

25.720.6924.331.6418.920.630.80.2أمريكا الجنوبية

317.28150.90291.07147.17276.87117.0611.331.5أوروبا الغربية

97.40337.0297.0971.5777.4358.643.115.8الشرق األوسط

59.8083.7064.61116.6473.8279.813.021.5أفريقيا

1,815.64129.051,885.73125.891,807.54113.1373.530.4آسيا والشرق األقصى

2.341.471.471.481.450.000.10.0أوقيانوسيا

2,690.61719.492,568.90474.412,458.94372.07100.0100.0المجموع

*بما في ذلك البترول المسال والغاز الطبيعي.        
المصدر: وزارة الطاقة.        
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خــال العــام 2020م بنســبة 2 فــي المئــة ليصــل إلــى 66.9 

ــري  ــون طــن مت ــة بنحــو 65.9 ملي ــري مقارن ــون طــن مت ملي

خــال العــام 2019م. ويعــود ارتفــاع اإلنتــاج إلــى الزيــادة 

فــي إمــدادات اللقيــم، إضافــة إلــى تحســن موثوقيــة األداء 

لمصانــع الشــركة، وانخفــاض معــدل أعمــال الصيانــة فــي 

عــام 2020م. وانخفضــت صــادرات منتجــات )ســابك( مــن 

مصانعهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمعــدل 1 فــي 

المئــة1 مقارنــة بالعــام 2019م. ويعــود انخفــاض صــادرات 

جائحــة  بســبب  الطلــب  انخفــاض  إلــى  الشــركة  منتجــات 

فيــروس كورونــا المســتجد.

الثروة المعدنية
ُتشــرف وكالــة الثــروة المعدنيــة بــوزارة الصناعــة والثــروة 

المعدنيــة علــى األنشــطة التعدينيــة فــي المملكــة، حيــث 

التعديــن  مجــال  فــي  االســتثمار  تشــجيع  علــى  تعمــل 

النشــاط،  هــذا  لدعــم  واالستشــارات  الخدمــات  وتقديــم 

للوائــح  وفًقــا  التعدينيــة  والصكــوك  الرخــص  وإصــدار 

عــدد  إجمالــي  وصــل  وقــد  بهــا.  المعمــول  واألنظمــة 

الرخــص التعدينيــة بنهايــة عــام 2020م إلــى 2,062 رخصــة، 

التــي تخــول  556 رخصــة  حيــث بلــغ عــدد رخــص الكشــف 

حاملهــا القيــام بإجــراء الدراســات التفصيليــة عــن الخامــات 

المعدنيــة المطلوبــة فــي رخــص الكشــف، وبلــغ عــدد رخــص 

المعــادن  خامــات  لمختلــف  رخصــة   69 الصغيــرة  المناجــم 

والحجــر  والملــح  والجبــس  الســليكيا  رمــل  مثــل  الصناعيــة 

والرخــام  )بــوزالن(  الفتاتــي  والبازلــت  والطيــن  الجيــري 

للصناعــة والحديــد المنخفــض النســبة )لصناعــة اإلســمنت( 

الرملــي  والحجــر  والبارايــت  والفلدســبار،  والدولوميــت 

والبيريايــت والبيروفيايــت. وبلــغ عــدد رخــص التعديــن 33 

رخصــة، ورخــص محاجــر المــواد الخــام 70 رخصــة لمختلــف 

الخامــات المعدنيــة الفلزيــة مثــل الذهــب والنحــاس والزنــك 

رسم بياني رقم 3-5: صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات المكررة حسب المناطق لعام 2020م  )نسبة مئوية( 
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15.8 21.5

30.4

    

آســيا والشــرق األقصى  أمريكا الشــمالية أفريقيا   أمريــكا الجنوبية 

الشــرق األوسط  أوروبــا الغربية    أوقيانوســيا

منتجــات مكــررة                                                           نفــط خــام

جدول رقم 3-9: إنتاج بعض المعادن في المملكة 

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

20155,0894,50046,25339,008

20166,9464,710110,00041,610

201710,3335,06967,09721,787

201811,7655,32260,34018,000

201912,5937,12388,49151,856

*202013,2227,47992,91554,448
* تقديري.              

المصدر: وكالة الثروة المعدنية - وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

1 المؤشرات أعاه تمثل إنتاج وصادرات سابك من استثماراتها في الشركات التابعة والمشاريع والعمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية.
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واألحجــار  المصاحبــة  والمعــادن  والفوســفات  والحديــد 

الكريمــة مثــل البريــدوت، وبلــغ عــدد رخــص محاجــر مــواد 

اســتغال مختلــف  يتــم مــن خالهــا  1,334 رخصــة  البنــاء 

خامــات مــواد البنــاء مثــل الرمــل ومــواد الكســارات وأحجــار 

وغيرهــا. الزينــة 

وبالنســبة إلــى إنتــاج الذهــب والفضــة والمعــادن المصاحبــة 

التعدينيــة  الرخــص  مواقــع  مــن  2020م  عــام  فــي  لهــا 

وبلغــة  والحجــار  الذهــب، والصخيبــرات  فــي مناجــم مهــد 

واألمــار، فقــد بلــغ إنتــاج الذهــب 13,222 كجــم والفضــة 

إنتــاج   )9-3 )جــدول  ويبيــن   .)9-3 )جــدول  كجــم   7,479

ــة فــي المملكــة خــال  مناجــم الذهــب والمعــادن المصاحب

الفتــرة 2015-2020م. وياحــظ مــن الجــدول ارتفــاع إنتــاج 

المملكــة مــن مركــزات النحــاس والزنــك خــال عــام 2020م 

إلــى 92,915 طــن وإلــى 54,448 طــن علــى التوالــي.

أمــا فيمــا يتعلــق بالخامــات المعدنيــة األخــرى، فقــد قــدر 

مجمــوع الكميــات المســتخرجة مــن الخامــات المعدنيــة فــي 

عــام 2020م مــا يزيــد عــن 514,756 ألــف طــن مــن مختلــف 

الســيليكا  ورمــل  الجيــري  الحجــر  مثــل  المعدنيــة  الخامــات 

الصناعيــة  والملــح والطيــن والفلدســبار والرخــام لألغــراض 

الرخــام  وكتــل  والجبــس  والكاوليــن  الحديــدي  والرمــل 

والبوكســايت،  والفوســفات  الجيــري  والحجــر  والجرانيــت 

ومــواد الكســارات والرمــل العــادي المســتخدم فــي أعمــال 

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

لمختلــف الخامــات المعدنيــة خــال الفتــرة 2016-2020م.

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

2020*2016201720182019أنواع الخامات المستغلة

63,30066,15069,45772,93072,283الحجر الجيري

9,2409,70210,18710,69610,161الطين

2,4002,5202,6462,7782,639الملح

1,3001,3651,4331,5051,430رمل السيليكا

347,000364,000382,200401,310381,245مواد كسارات )بحص(

22,15523,00024,00025,00023,750رمل

706741778817776رمل حديدي

3,0003,1503,3073,4723,298جبس

2,8002,9402,9473,0942,939رخام لألغراض الصناعية

1213131413كتل رخام

1,0531,1051,1601,2181,157كتل جرانيت

104109114120114كتل حجر جيري

196206216227215كاولين

--------41بارايت

188197206216205فلدسبار

3032333533بازلت

504529555583553بوزالن

2,1312,2372,3482,4652,341دلومايت

604634665600570شيست

4244464845بيروفيليت

9681,016438297282بوكسايت منخفضة النسبة

3,8003,9904,6234,1004,305بوكسايت

5,4005,6705,4446,0986,402فوسفات ثنائي األمونيوم

*تقديري.                 
المصدر: وكالة الثروة المعدنية - وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
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الرخص الصناعية   
2020م  المعدنية في عام  الصناعة والثروة  أصدرت وزارة 

مختلف  في  جديًدا  مصنًعا   903 إلنشاء  صناعية  تراخيص 

مليار   23.5 نحو  بلغ  تمويل  وبإجمالي  الصناعية  األنشطة 

ريال والتي توفر فرص عمل لما يزيد عن 39.4 ألف موظف 

وعامل. 

القائمة  للمصانع  التراكمي  اإلجمالي  العدد  وارتفع 

بالمملكة المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 

نهاية عام 2020م ليصل إلى 8,063 مصنًعا منتًجا، توظف 

نحو 966.3 ألف موظف وعامل.

توليد واستهالك الكهرباء
الطاقة  من  للكهرباء  السعودية  الشركة  مبيعات  سجلت 

في عام 2020م حوالي 289.3 مليون ميجاوات. واستحوذ 

االستهاك السكني على 47.6 في المئة )137.6 مليون 

يليه  بالمملكة،  الكهرباء  استهاك  إجمالي  من  ميجاوات( 

االستهاك الصناعي )57.8 مليون ميجاوات( بنسبة 20.0 

في المئة، ثم االستهاك التجاري )41.6 مليون ميجاوات( 

 35.4( الحكومي  االستهاك  ثم  المئة،  في   14.4 بنسبة 

الحمل  وبلغ  المئة.  في   12.3 بنسبة  ميجاوات(  مليون 

الذروي للكهرباء في عام 2020م نحو 62,200 ميجاوات. 

حوالي  إلى  للكهرباء  الفعلية  التوليد  قدرة  ووصلت 

المستفيدين  المشتركين  عدد  وسجل  ميجاوات.   64,800

2020م  عام  بنهاية  المملكة  في  الكهرباء  خدمات  من 

في  المشتركين  عدد  ويمثل  مشترك،  مليون   10.1 نحو 

 3.6 نحو  عددهم  بلغ  إذ  عدًدا  األكثر  الغربية  المنطقة 

مليون مشترك، أي ما نسبته 35.4 في المئة من إجمالي 

الوسطى  المنطقة  في  المشتركون  يليهم  المشتركين، 

ثم  المئة،  في   31.9 وبنسبة  مشترك  مليون   3.2 بنحو 

مليون   1.8 بنحو  الشرقية  المنطقة  في  المشتركون 

المشتركون في  وأخيًرا  المئة،  17.7 في  مشترك وبنسبة 

وبنسبة  مشترك  مليون   1.5 بحوالي  الجنوبية  المنطقة 

15.0 في المئة )جدول 3-11( )رسم بياني 6-3(.

جدول رقم 3-11: تطور طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين خال العام المالي 1442/1441هـ )2020م( 

)ميجاوات(

قدرة التوليد المنطقة
الحمل الذرويالفعلية

عدد الطاقة المباعة
المشتركين أخرىصناعيحكوميتجاريسكني

15,00021,00046,389,00015,668,00010,136,0006,934,0007,296,0003,232,200الوسطى

24,00118,00127,033,0008,447,0008,157,00036,397,0002,968,0001,799,700الشرقية

17,00115,00146,166,00013,309,00012,103,00013,360,0004,661,0003,594,100الغربية

4,0016,00018,070,0004,182,0005,076,0001,189,0001,787,0001,516,500الجنوبية

64,80062,200137,658,00041,606,00035,472,00057,880,00016,712,00010,142,500اإلجمالي

المصدر: الشركة السعودية للكهرباء. 
ماحظة: تم إعادة تصنيف البيانات في عام 2020م من المصدر.       

رسم بياني رقم 3-6: نمو مبيعات الشركة السعودية 
للكهرباء من الطاقة الكهربائية )2017-2020م(
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الحسابات القومية 
والتنمية القطاعية

الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020م
تشــير البيانــات األوليــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

الثابتــة  باألســعار  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج  انكمــاش  إلــى 

2020م  لعــام  المئــة  فــي   4.1 بنســبة  )2010م=100( 

ليبلــغ حوالــي 2,531.4 مليــار ريــال، مقابــل نمــو نســبته 0.3 

االنخفــاض  هــذا  ويعــزى  الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي 

6.7 فــي  إلــى تســجيل القطــاع النفطــي انكماًشــا نســبته 

المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 3.6 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وســّجل القطــاع غيــر النفطــي انخفاًضــا نســبته 2.3 

ــة فــي العــام  ــل نمــو نســبته 3.3 فــي المئ ــة، مقاب فــي المئ

الســابق، حيــث تراجــع القطــاع الخــاص بنســبة 3.1 فــي المئــة، 

الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   3.8 نســبته  نمــو  مقابــل 

كذلــك ســّجل القطــاع الحكومــي انخفاًضــا نســبته 0.5 فــي 

المئــة، مقارنــة بنمــو نســبته 2.2 فــي المئــة للعــام الســابق 

 .)1-4 )جــدول 

تشــير البيانــات األوليــة أيًضــا إلــى تســجيل الناتــج المحلــي 

اإلجمالي باألســعار الجارية انكماًشــا نســبته 11.7 في المئة 

ــل  ــال، مقاب ــار ري ــغ نحــو 2,625.4 ملي فــي عــام 2020م، ليبل

ويرجــع  الســابق.  العــام  فــي  المئــة  فــي   0.8 نســبته  نمــو 

ذلــك بشــكل رئيــس إلــى انكمــاش القطــاع النفطــي بنســبة 

ــة  ــة بانخفــاض نســبته 6.0 فــي المئ ــة، مقارن 34.4 فــي المئ

جدول رقم 4-1: الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات

   )مليون ريال(

2019*2020

التغير النصيب المئوي القيمةالتغير النصيب المئوي القيمة

باألسعار الجارية

34.4-6.0607,70423.1-1926,33831.2- القطاع النفطي

1.5-22,026,06468.14.21,995,72476.0- القطاع غير النفطي

1.9-1,354,32245.54.11,328,54850.6     أ- القطاع الخاص

0.7-671,74322.64.4667,17525.4     ب- القطاع الحكومي

11.8-2,952,40399.30.82,603,42899.2الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

321,2230.79.622,0140.83.7- رسوم االستيراد

11.7-2,973,626100.00.82,625,442100.0إجمالي الناتج المحلي

باألسـعار الثـابتة لعــام )2010م=100(

6.7-3.61,023,23840.4-11,096,17041.5- القطاع النفطي

2.3-21,527,30457.93.31,491,73558.9- القطاع غير النفطي

3.1-1,073,74440.73.81,040,40641.1     أ- القطاع الخاص

0.5-453,56117.22.2451,33017.8     ب- القطاع الحكومي

4.1-2,623,47499.40.32,514,97399.4الناتج المحلي اإلجمالي بدون رسوم االستيراد

316,3380.68.816,4320.60.6- رسوم االستيراد

4.1-2,639,811100.00.32,531,405100.0إجمالي الناتج المحلي

معامل االنكماش الضمني )2010م=100(

7.9---103.7 0.5--112.6 الناتج المحلي اإلجمالي

29.7---59.4 2.5---84.5 1- القطاع النفطي

0.9--133.8 0.9--132.7 2- القطاع غير النفطي

* بيانات أولية.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.            
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جدول رقم 4-2: مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

السنة

الناتج 

المحلي 

اإلجمالي**

القطاع النفطيالقطاع الحكوميالقطاع الخاص

)مليون ريال()مليون ريال(
النصيب 

المئوي 
)مليون ريال(التغير 

النصيب 

المئوي 
)مليون ريال(التغير 

النصيب 

المئوي 
التغير 

20162,566,9281,000,22739.00.1428,40216.70.61,138,29944.33.6

20172,549,8201,015,21039.81.5431,44216.90.71,103,16843.3-3.1

20182,616,0701,034,63539.51.9443,78917.02.91,137,64643.53.1

20192,623,4741,073,74440.93.8453,56117.32.21,096,17041.8-3.6

*20202,514,9731,040,40641.4-3.1451,33017.9-0.51,023,23840.7-6.7

** ال يشمل رسوم االستيراد. * بيانات أولية. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

فــي العــام الســابق. وســّجل القطــاع غيــر النفطــي انخفاًضــا 

قــدره 1.5 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 4.2 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق، إذ بلــغ معــدل انخفــاض القطــاع الخــاص 

1.9 فــي المئــة، مقارنــة بنمــو نســبته 4.1 فــي المئــة للعــام 

الســابق. أمــا القطــاع الحكومــي، فقــد ســّجل انخفاًضــا قــدره 

0.7 فــي المئــة، مقارنــة بنمــو نســبته 4.4 فــي المئــة لعــام 
2019م. فــي المقابــل، ســّجل معامــل االنكمــاش الضمنــي2 

للقطــاع غيــر النفطــي ارتفاًعــا نســبته 0.9 فــي المئــة فــي 

عــام 2020م، مقارنــة باالرتفــاع نفســه فــي العــام الســابق.

مساهمة القطاعات في الناتج المحلي 
اإلجمالي لعام 2020م 

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
اإلجمالي 

الناتــج  فــي  الخــاص  القطــاع  مســاهمة  نســبة  ارتفعــت 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( لتبلــغ 

41.4 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 40.9 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق )جــدول 4-2، ورســم بيانــي 1-4(.

أمــا بالنســبة لمســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي باألســعار الجاريــة، فقــد ارتفعــت لتبلــغ 50.6 فــي 

المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 45.5 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق )جــدول 1-4(.

مساهمة القطاع الحكومي في الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتــج  فــي  الحكومــي  القطــاع  نســبة مســاهمة  ارتفعــت 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( لتبلــغ 

17.9 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 17.3 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق.

كذلــك ارتفعــت نســبة مســاهمة القطــاع الحكومــي لتبلــغ 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   25.4

باألســعار الجاريــة فــي عــام 2020م، مقابــل 22.6 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق.

مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي 
اإلجمالي

الناتــج  فــي  النفطــي  القطــاع  مســاهمة  نســبة  تراجعــت 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( لتبلــغ 

40.7 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 41.8 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق.

الناتــج  فــي  النفطــي  القطــاع  لمســاهمة  بالنســبة  أمــا 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة، فقــد انخفضــت لتبلــغ 

23.1 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 31.2 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق.

2 معامــل االنكمــاش الضمنــي: هــو معــدل التغيــر فــي األســعار لــكل المنتجــات النهائيــة داخــل االقتصــاد خــال فتــرة زمنيــة )ســنة(. ويقيــس هــذا المؤشــر معــدل التضخــم 
علــى المســتوى الكلــي لاقتصــاد، ويختلــف عــن الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك الــذي يســتهدف االســتهاك النهائــي فقــط؛ إذ يســتهدف معامــل االنكمــاش 

كل القطاعــات االســتهاكية واالســتثمارية والحكوميــة، وذلــك حســب مســاهمة كل قطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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مساهمة األنشطة االقتصادية الرئيسة في 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

مساهمة نشاط الخدمات في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي

 ارتفعــت نســبة مســاهمة نشــاط الخدمــات )يشــمل تجــارة 

الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق، والنقــل والتخزيــن 

والعقــارات  والتأميــن  المــال  وخدمــات  واالتصــاالت، 

واالجتماعيــة  الجماعيــة  والخدمــات  األعمــال،  وخدمــات 

فــي  الحكوميــة(  الخدمــات  إلــى  باإلضافــة  والشــخصية، 

ــة )2010م=100(  ــي باألســعار الثابت ــج المحلــي اإلجمال النات

لتبلــغ نحــو 43.3 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 42.3 

فــي المئــة فــي العــام الســابق، فــي حيــن بلغــت نســبة تراجــع 

لعــام   )100 )2010م=  الثابتــة  باألســعار  الخدمــات  نشــاط 

ــل نمــو نســبته 4.4 فــي  ــة، مقاب 2020م نحــو 1.8 فــي المئ

المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 4-3، ورســم بيانــي 2-4(.

مساهمة نشاط التعدين والتحجير في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي

تراجعــت نســبة مســاهمة نشــاط التعديــن والتحجيــر )يشــمل 

الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي 

رسم بياني رقم 4-1: نسبة مساهمة القطاعات 
االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

لعام 2020م )ال يشمل رسوم االستيراد( )نسبة مئوية(

القطــاع الحكوميالقطــاع النفطيالقطــاع الخاص

17.9
40.7

41.4

جدول رقم 4-3: مساهمة نشاط الخدمات ونشاط التعدين والتحجير والنشاط الصناعي  في الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة 
لعام2010م( 

السنة

الناتج 

المحلي  

اإلجمالي**

النشاط الصناعي*****نشاط التعدين والتحجير****نشاط الخدمات***

)مليون ريال()مليون ريال(
النصيب 

المئوي 
)مليون ريال(التغير 

النصيب 

المئوي 
)مليون ريال(التغير 

النصيب 

المئوي 
التغير 

20162,566,9281,017,85139.70.81,046,78540.82.8307,98712.03.2

20172,549,8201,036,88540.71.91,010,10439.6-3.5311,98212.21.3

20182,616,0701,063,29040.62.51,046,91840.03.6318,52912.22.1

20192,623,4741,109,90942.34.41,008,78938.5-3.6313,55312.0-1.6

*20202,514,9731,089,82743.3-1.8948,35637.7-6.0289,32311.5-7.7

* بيانــات أوليــة.   ** ال يشــمل رســوم االســتيراد.  *** يشــمل تجــارة الجملــة  والمطاعــم والفنــادق، والنقــل واالتصــاالت والتخزيــن، وخدمــات المــال والتأميــن والعقــارات  وخدمــات األعمــال، 
وخدمــات جماعيــة وشــخصية، والخدمــات الحكوميــة.   **** يشــمل الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي.   ***** يشــمل تكريــر النفــط.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

رسم بياني رقم 4-2: نسبة مساهمة األنشطة في الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2020م

)ال يشمل رسوم االستيراد( )نسبة مئوية(

النشــاط الزراعينشــاط الخدمات

النشــاط الصناعي

نشــاط التشــييد والبناءنشــاط التعديــن والتحجير

نشــاط الكهربــاء والغاز والماء

43.3

4.7
11.5

37.7

1.3
2.4
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جدول رقم 4-4: مساهمة بعض األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي  )باألسعار الثابتة لعام 2010م(

 )مليون ريال(

السنة
الناتج المحلي  

اإلجمالي**

النشاط 

الزراعي***

النصيب 

المئوي 
التغير 

نشاط التشييد 

والبناء

النصيب 

المئوي 
التغير 

نشاط الكهرباء 

والغاز والماء

النصيب 

المئوي 
التغير 

20162,566,92860,1222.30.6121,2034.7-3.233,6881.32.3

20172,549,82060,4222.40.5117,2594.6-3.334,1321.31.3

20182,616,07060,6172.30.3113,1724.3-3.534,7761.31.9

20192,623,47461,4102.31.3118,3814.54.633,3981.3-4.0

*20202,514,97360,3612.4-1.7117,8614.7-0.432,6901.3-2.1

* بيانات أولية.        ** ال يشمل رسوم االستيراد.          *** يشمل الزراعة، والغابات، وصيد األسماك. 
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

باألســعار الثابتــة )2010م=100( لتبلــغ مــا نســبته 37.7 فــي 

المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 38.5 فــي المئــة فــي العــام 

ــر باألســعار  ــن والتحجي ــك ســّجل نشــاط التعدي الســابق. كذل

الثابتــة )2010م= 100( تراجًعــا بلغــت نســبته 6.0 فــي المئــة 

ــة  ــل انخفــاض نســبته 3.6 فــي المئ فــي عــام 2020م، مقاب

فــي العــام الســابق )جــدول 4-3، ورســم بيانــي 2-4(.

مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي

ــر  تراجعــت نســبة مســاهمة النشــاط الصناعــي )يشــمل تكري

الثابتــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  النفــط( 

)2010م= 100( فــي عــام 2020م لتبلــغ 11.5 فــي المئــة، 

مقابــل 12.0 فــي المئــة في العام الســابق. وســّجل النشــاط 

الصناعــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( انخفاًضــا بنســبة 

7.7 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل انخفــاض نســبته 

1.6 فــي المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 4-3، ورســم 

بيانــي 2-4(.

مساهمة األنشطة الرئيسة األخرى في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي

بلغــت نســبة مســاهمة النشــاط الزراعــي )يشــمل الزراعــة، 

والغابــات، وصيــد األســماك( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

باألســعار الثابتــة )2010م= 100( قرابــة 2.4 فــي المئــة فــي 

عــام 2020م، مقابــل 2.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

الزراعــي باألســعار  النشــاط  وبلغــت نســبة االنخفــاض فــي 

فــي   1.7 نحــو  2020م  عــام  فــي   )100 )2010م=  الثابتــة 

المئــة، مقابــل نمــو نســبته 1.3 فــي المئــة في العام الســابق.

وبلغــت نســبة مســاهمة نشــاط التشــييد والبنــاء فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( نحــو 

4.7 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل 4.5 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق. وســّجل نشــاط التشــييد والبنــاء انخفاًضــا 

نســبته 0.4 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقابــل نمــو نســبته 

4.6 فــي المئــة فــي العــام الســابق.

وبلغــت مســاهمة نشــاط الكهربــاء والغــاز والمــاء فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010م= 100( نحــو 

نســبة  نفــس  مقابــل  2020م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   1.3

هــذا  ســّجل  حيــن  فــي  الســابق،  العــام  فــي  المســاهمة 

النشــاط انكماًشــا بنســبة 2.1 فــي المئــة فــي عــام 2020م، 

مقابــل انخفــاض نســبته 4.0 فــي المئــة فــي العــام الســابق 

)جــدول 4-4، ورســم بيانــي 2-4(.

تطورات الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة 

الجاريــة  باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  توزيــع  يشــير 

حســب األنشــطة االقتصاديــة الرئيســة إلــى أن معظمهــا 

حقــق انكماًشــا فــي عــام 2020م بمعــدالت متفاوتــة، فقــد 

ســّجل نشــاط التعديــن والتحجيــر انخفاًضــا نســبته 35.7 فــي 

المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 6.3 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وســّجل نشــاط الصناعــات التحويليــة )تشــمل تكريــر 

النفــط( انخفاًضــا نســبته 8.7 فــي المئــة، مقابــل انخفــاض  

نســبته 1.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وســّجل نشــاط 

فــي   5.4 نســبته  انخفاًضــا  واالتصــاالت  والتخزيــن  النقــل 

العــام  فــي  المئــة  فــي   6.1 نســبته  نمــو  مقابــل  المئــة، 
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الســابق. وســّجل نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم 

نمــو  المئــة، مقابــل  فــي   4.5 نســبته  انخفاًضــا  والفنــادق 

نســبته 6.4 فــي المئــة فــي العــام الســابق. كذلــك ســّجل 

نشــاط المرافــق العامــة )الكهربــاء والغــاز والمــاء( انخفاًضــا 

نســبته 3.3 فــي المئــة، مقابــل انخفــاض نســبته 4.2 فــي 

ــة فــي العــام الســابق.  المئ

وســّجل نشــاط الخدمــات الحكوميــة انخفاًضــا نســبته 0.1 

ــة فــي العــام  ــل نمــو نســبته 4.2 فــي المئ ــة، مقاب فــي المئ

الســابق. مـــن ناحيـــة أخـــرى، ســّجل نشــاط التشــييد والبنــاء 

نمــًوا نســبته 3.1 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 8.0 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق، وســّجل نشــاط الزراعــة والغابــات 

واألســماك نمــًوا نســبته 1.3 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 

ــة فــي العــام الســابق. وكذلــك ســّجل نشــاط  1.2 فــي المئ

األعمــال  وخدمــات  والعقــارات  والتأميــن  المــال  خدمــات 

نمــًوا نســبته 0.7 فــي المئــة، مقابــل نمــو نســبته 4.8 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق )جــدول 5-4(.

متوسط نصيب الفرد
تشــير البيانــات األوليــة إلــى انخفــاض متوســط نصيــب الفــرد 

)باألســعار  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  المملكــة  فــي 

الجاريــة( فــي عــام 2020م بنســبة 13.7 فــي المئــة، ليبلــغ 

نحــو 74,984 ريــال ســعودي، مقابــل 86,902 ريــال ســعودي 

فــي العــام الســابق )جــدول 6-4(.

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020م

تشــير البيانــات األوليــة إلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بنســبة 11.7 فــي المئــة 

فــي عــام 2020م، ليبلــغ نحــو 2,625.4 مليــار ريــال، مقابــل 

جدول رقم 4-5: الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة )باألسعار الجارية(

   )مليون ريال(

20172018

2019*2020

القيمة
النصيب 

المئوي
القيمةالتغير

النصيب 

المئوي
التغير

165,29065,60966,4112.21.267,2792.61.3-الزراعة و الغابات واألسماك

35.7-6.3531,21020.4-2655,761882,613826,70628.0-التعدين والتحجير

8.7-1.3340,40313.1-3332,901377,806372,89312.6-الصناعــات التحـويليــة***

3.3-4.245,6411.8-440,62149,26647,1741.6-الكهرباء و الغاز والماء 

5154,592151,496163,6555.58.0168,7506.53.1-التشييد والبناء 

4.5-6274,970280,159298,00910.16.4284,57910.9-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 

5.4-7165,173171,662182,0716.26.1172,3046.6-النقل والتخزين واالتصاالت

8-خدمات المال والتأمين والعقـارات وخدمات 
األعمال

342,668358,194375,26912.74.8377,72514.50.7

0.1-9491,077553,843576,95319.54.2576,08922.1-الخدمات الحكومية

11.8-2,558,8202,930,1012,952,403100.00.82,603,428100.0الناتج المحلي اإلجمالي**

* بيانات أولية.     ** ال يشمل رسوم االستيراد.    *** تشمل تكرير النفط.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

جدول رقم 4-6: متوسط نصيب الفرد 

التغير 2020*التغير 201720182019

11.7-2,582,1982,949,4572,973,6260.82,625,442الناتج المحلي اإلجمالي** )باألسعار الجارية( )مليون ريال(

32.6133.4134.222.435.012.3عدد السكان )مليون نسمة(

13.7-1.674,984-79,17788,27186,902متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ريال(

* بيانات أولية.        ** يشمل رسوم االستيراد. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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ارتفــاع نســبته 0.8 فــي المئــة فــي العــام الســابق. ويرجــع 

ــي  ــى انخفــاض كل مــن اإلنفــاق االســتهاكي النهائ ذلــك إل

الخاص وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، إذ ســّجل اإلنفاق 

االســتهاكي النهائــي الخــاص انخفاًضــا نســبته 2.5 في المئة 

فــي عــام 2020م، ليبلــغ نحــو 1,128.7 مليــار ريــال، مقابــل 

نمــو نســبته 3.5 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وانخفــض 

إجمالــي تكويــن رأس المــال )يشــمل التغيــر فــي المخــزون( 

ــار  ــال فــي عــام 2019م إلــى 692.9 ملي ــار ري مــن 855.7 ملي

ريــال فــي عــام 2020م، مســجًا بذلــك انخفاًضــا نســبته 19.0 

فــي المئــة. مــن ناحيــة أخــرى، ارتفــع إجمالــي االســتهاك 

الحكومــي بنســبة 5.6 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 749.1 مليــار 

ريــال فــي عــام 2020م، مقارنــة بنحــو 709.2 مليــار ريــال فــي 

عــام 2019م، وبذلــك ســّجل نصيــب إجمالــي االســتهاك 

النهائــي مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

ارتفاًعــا مــن 62.8 فــي المئــة فــي عــام  باألســعار الجاريــة 

2019 إلــى 71.5 فــي المئــة فــي عــام 2020م. أمــا صافــي 

صــادرات الســلع والخدمــات، فقــد حقــق فائًضــا بنحــو 54.7 

مليــار ريــال فــي عــام 2020م مقابــل فائــض بلــغ 250.9 مليــار 

ريــال فــي العــام الســابق، أي بانخفــاض نســبته 78.2 فــي 

المئــة )جــدول 4-7، ورســم بيانــي 3-4(.

جدول رقم 4-7: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

)مليون ريال(

201720182019*2020

القيمة
النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير

النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير 

النصيب 

المئوي 
القيمةالتغير 

النصيب 

المئوي 
التغير 

إجمالي 
االستهاك  

النهائي
1,694,62265.62.11,844,34162.58.81,866,99062.81.21,877,82471.50.6

   االستهاك 
2.3749,11228.55.6-630,97824.41.0726,10124.615.1709,17123.8   الحكومي

   االستهاك    
2.5-1,063,64441.22.71,118,24137.95.11,157,81938.93.51,128,71243.0   الخاص

إجمالي تكوين 
19.0-4.7855,68928.820.5692,93326.4-0.4710,13924.1-745,27228.9رأس المال**

صافي 
صادرات السلع 

والخدمات***
142,3035.51,280.0394,97713.4177.6250,9478.4-36.554,6852.1-78.2

اإلنفاق  على 

الناتج المحلي 

اإلجمالي

2,582,198100.06.82,949,458100.014.22,973,626100.00.82,625,442100.0-11.7

 *  بيانات أولية.                    **  يشمل التغير في المخزون.                 

*** صافي صادرات السلع والخدمات = إجمالي صادرات السلع والخدمات -  إجمالي واردات السلع والخدمات.     

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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 رسم بياني رقم 4-3: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

إجمالــي االســتهالك النهائي إجمالــي تكويــن رأس المال صافي الصادرات
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القطاع الخارجي

لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  للبيانــات  وفًقــا 

مّثلــت الصــادرات النفطيــة مــا نســبته 68.7 فــي المئــة مــن 

إجمالــي صــادرات المملكــة، حيــث بلغــت حوالــي 447.6 

مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقابــل 751.8 مليــار ريــال 

فــي   17.0 نســبته  مــا  وقــد شــّكلت  2019م.  عــام  فــي 

المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة. وبلغــت 

مليــار   517.5 حوالــي  )ســيف(  الــواردات  إجمالــي  قيمــة 

19.7 فــي المئــة مــن الناتــج  ريــال، وشــّكلت مــا نســبته 

المحلــي اإلجمالــي. وتشــير تقديــرات ميــزان مدفوعــات 

المملكــة إلــى تحقيــق عجــز فــي الحســاب الجــاري بلــغ نحــو 

73.7 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، يمثــل مــا نســبته 2.8 

فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

التجارة الخارجية
تراجــع  2020م  عــام  فــي  الخارجيــة  التجــارة  أرقــام  ُتظهــر 

)الصــادرات والــواردات(  الســلعية للمملكــة  التجــارة  حجــم 

لتبلــغ حوالــي 1,134.1 مليــــار ريــال، مقابــل حوالي 1,513.5 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، بانخفــاض نســبته 25.1 فــي 

الســلعية  الخارجيــة  التجــارة  حجــم  نســبة  وبلغــت  المئــة. 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة حوالــي 43.2 فــي 

ــة  ــة بنســبة 50.9 فــي المئ ــة فــي عــام 2020م، مقارن المئ

فــي العــام الســابق.

الصادرات
فــي  الســلعية  المملكــة  صــادرات  قيمــة  إجمالــي  تراجــع 

عــام 2020م حســب البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة 

مليــار   981.0 مقابــل  ريــال،  مليــار   652.0 ليبلــغ  لإلحصــاء 

ريــال فــي عــام 2019م، بانخفــاض نســبته 33.5 فــي المئــة، 

العــام  فــي  المئــة  فــي   11.1 نســبته  بانخفــاض  مقارنــة 

.)1-5 )جــدول  الســابق 

الصادرات النفطية
عــام  فــي  النفــط  مــن  المملكــة  صــادرات  قيمــة  بلغــت 

2020م حوالــي 447.6 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 40.5 

المئــة  فــي   13.4 نســبته  بانخفــاض  مقارنــة  المئــة،  فــي 

المئــة مــن  68.7 فــي  الســابق، وبلــغ نصيبهــا  العــام  فــي 

إجمالــي الصــادرات )جــدول 5-1(. ويعــزى االنخفــاض فــي 

قيمــة الصــادرات النفطيــة إلــى انخفــاض أســعار النفــط فــي 

األســواق العالميــة، حيــث بلــغ متوســط ســعر النفــط العربــي 

الخفيــف فــي عــام 2020م حوالــي 41.91 دوالًرا للبرميــل، 

حســب  2019م  عــام  فــي  للبرميــل  دوالًرا   64.96 مقابــل 

بيانــات منظمــة األوبــك، باإلضافــة إلــى انخفــاض متوســط 

إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام مــن 9.8 مليــون برميــل 

جدول رقم 5-1: صــادرات الـمـمـلكـة السـلـعيـــة

)مليون ريال(

2017201820192020
التغيرالنصيب المئوي

2020 201820192020

40.5-638,402868,442751,828447,59978.6776.6468.66الصادرات النفطية

39.9-513,181704,505625,863376,43463.8263.8057.74     النفط الخام

43.5-125.222163,938125,96571,16514.8512.8410.92     المنتجات المكررة

10.8-193,479235,458229,184204,35221.3323.3631.34الصادرات غير النفطية

15.5-116,609153,233140,748118,95313.8814.3518.25    بتروكيماويات

6.5-14,42419,55716,28915,2251.771.662.34    مواد البناء

2.2-13,27912,95013,03812,7531.171.331.96    منتجات زراعية وحيوانية وغذائية

2.9-49,16749,71959,10957,4214.506.038.81    سلع أخرى*

33.5-831,8811,103,901981,013651,951100.00100.00100.00المجموع

*  تشمل إعادة التصدير.        
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.        
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 رسم بياني رقم 5-1: قيمة صادرات المملكة النفطية

برميــل  9.2 مليــون  إلــى حوالــي  2019م  عــام  فــي  يومًيــا 

يومًيــا فــي عــام 2020م.

وُتشــير بيانــات الصــادرات النفطية حســب النــوع إلى انخفاض 

قيمــة صــادرات النفــط الخــام بنســبة 39.9 فــي المئــة، مــن 

مليــار   376.4 إلــى  2019م  عــام  فــي  ريــال  مليــار   625.9

ريــال فــي عــام 2020م، وبنصيــب مقــداره 57.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي الصــادرات. كذلــك انخفضــت قيمــة صــادرات 

المنتجــات المكــررة بمــا نســبته 43.5 فــي المئــة، مــن 126.0 

مليــار ريــال إلــى 71.2 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 10.9 

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. ويوضــح الرســم البيانــي 

)5-1( تطــور قيــم صــادرات المملكــة النفطيــة.

الصادرات غير النفطية
ــا فــي قيمــة  ــة العامــة لإلحصــاء تراجًع ــات الهيئ أظهــرت بيان

صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة، حيــث ســجلت فــي عــام 

2020م انخفاًضــا نســبته 10.8 فــي المئــة، لتصــل إلــى نحــو 

ــال، وبنصيــب مقــداره 31.3 فــي المئــة مــن  ــار ري 204.4 ملي

إجمالــي الصــادرات، مقارنــة بانخفــاض نســبته 2.7 فــي المئــة 

فــي العــام الســابق )جــدول 5-1(. إذ ســجلت قيمــة صــادرات 

المملكــة مــن البتروكيماويــات انخفاًضــا نســبته 15.5 فــي 

المئــة لتبلــغ حوالــي 119.0 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 

18.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. وكذلــك انخفضــت 

قيمــة صــادرات مــواد البنــاء بنســبة 6.5 فــي المئــة لتبلــغ 

المئــة  2.3 فــي  ريــال، وبنصيــب مقــداره  15.2 مليــار  نحــو 

ــي الصــادرات. وانخفضــت قيمــة صــادرات الســلع  مــن إجمال

األخــرى )بمــا فيهــا إعــادة التصديــر( بنســبة 2.9 فــي المئــة 

ــال، وبنصيــب مقــداره 8.8 فــي  ــار ري ــي 57.4 ملي ــغ حوال لتبل

أيًضــا صــادرات  الصــادرات. وانخفضــت  إجمالــي  المئــة مــن 

المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة والغذائيــة بنســبة 2.2 فــي 

المئــة لتبلــغ حوالــي 12.8 مليــار ريــال، وبنصيــب مقــداره 2.0 

فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. ويوضــح الرســم البيانــي 

وتطورهــا  النفطيــة  غيــر  الصــادرات  مكونــات  قيــم   )2-5(

2016-2020م.  خــال الفتــرة 

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

أطلقهــا الصنــدوق الســعودي للتنميــة عــام 1999م، وُيعنى 

البرنامــج بتقديــم تســهيات لتمويــل الصــادرات وضمانهــا 

تنميــة  خــال  مــن  الوطنــي  الدخــل  مصــادر  تنويــع  بهــدف 

ــادة قدرتهــا التنافســية، وذلــك  ــة وزي ــر النفطي الصــادرات غي

ــة المملكــة 2030. بمــا ينســجم مــع األهــداف العامــة لرؤي

وبلــغ عــدد عمليــات التمويــل التــي اعتمدهــا الصنــدوق منــذ 

مليــار   82.0 بلغــت  بقيمــة  298 عمليــة  البرنامــج  انطــاق 

ريــال، وبلــغ عــدد وثائــق الضمــان التــي اعتمدهــا البرنامــج 

ــات  ــال. وُتظهــر بيان ــار ري 325 وثيقــة بإجمالــي بلــغ 37.6 ملي

تصنيــف  حســب  الســعودية  الصــادرات  وضمــان  تمويــل 

قيمــة  إجمالــي  أن  للقطاعــات  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق 

عمليــات التمويــل والضمــان للصــادرات بلغــت نحــو 4.1 مليــار 

ريــال فــي عــام 2020م )جــدول 2-5(. 

وتوزعــت عمليــات البرنامــج فــي عــام 2020م علــى النحــو 

التالــي: التمويــل والضمــان للصناعــات التحويليــة بمبلــغ 2.7 

مليــار ريــال، والتمويــل والضمــان للتعدين واســتغال المحاجر 
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ــل والضمــان لألنشــطة  ــال، والتموي ــون ري ــغ 995.4 ملي بمبل

الماليــة والتأمينيــة بمبلــغ 429.4 مليــون ريــال، والتمويــل 

والضمــان للتشــييد والبنــاء بمبلــغ 13.4 مليــون ريــال، إضافــة 

إلــى التمويــل والضمــان للزراعــة بمبلــغ 5.3 مليــون ريــال.

الواردات
ــا فــي قيمــة  ــة العامــة لإلحصــاء انخفاًض ــات الهيئ ُتظهــر بيان

2020م  عــام  فــي  )ســيف(  الســلعية  المملكــة  واردات 

بنســبة 9.9 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 517.5 مليــار ريــال، مقابــل 

حوالــي 574.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق )جــدول 3-5(. 

وتشــير البيانــات التفصيليــة لــواردات المملكة حســب مكوناتها 

الرئيســة فــي عــام 2020م )رســم بيانــي 5-3( إلــى اســتحواذ 

الــواردات مــن اآلالت واألجهــزة والمعــدات الكهربائيــة )109.1 

مليــار ريــال( علــى المرتبــة األولــى بنصيــب نســبته 21.1 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الــواردات، وبانخفــاض نســبته 9.3 في المئة 

عــن العــام الســابق. وحــّل فــي المرتبــة الثانيــة كًا مــن الــواردات 

مــن المــواد الغذائيــة )85.7 مليــار ريــال( بارتفــاع نســبته 5.3 

ــال(  ــار ري فــي المئــة، والــواردات مــن الســلع األخــرى )85.7 ملي

بانخفــاض نســبته 7.5 فــي المئــة عــن العــام الســابق، وبنصيــب 

بلــغ 16.6 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات لــكٍل منهــا.  وجاءت 

ــة  ــال( فــي المرتب ــار ري ــواردات مــن معــدات النقــل )83.0 ملي ال

الثالثــة بنصيــب نســبته 16.0 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 

29.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت الــواردات مــن 

ريــال(  مليــار   72.0( بهــا  يتصــل  ومــا  الكيماويــة  المنتجــات 

فــي المرتبــة الرابعــة بنصيــب بلــغ 13.9 فــي المئــة، وبارتفــاع 

نســبته 0.2 فــي المئــة عــن العــام الســابق. أمــا الــواردات 

ريــال(،  مليــار   49.6( ومصنوعاتهــا  العاديــة  المعــادن  مــن 

فقــد احتّلــت المرتبــة الخامســة بنصيــب بلــغ 9.6 فــي المئــة 

وبارتفــاع نســبته 1.4 فــي المئــة، وفــي المرتبــة السادســة 

رسم بياني رقم 5-2: قيمة مكونات صادرات المملكة غير النفطية

جدول رقم 5-2: تمويل وضمان الصادرات السعودية

)مليون ريال(

2020*20182019القطاع

14,2293,5602,670الصناعات التحويلية

23213--التشييد والبناء

105--الزراعة

632917995التعدين واستغال المحاجر

2,529761429أنشطة مالية وتأمينية

17,3905,4814,114المجموع

* بيانات أولية.
المصدر: الصندوق السعودي للتنمية. 

البتروكيماوياتسلع أخرى (تشمل إعادة التصدير)مواد بناءمنتجات زراعية وحيوانية وغذائية
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جــاءت الــواردات مــن المنســوجات والملبوســات )20.0 مليــار 

3.9 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته  ريــال( بنصيــب نســبته 

11.9 فــي المئــة عــن العــام الســابق. واحتّلــت الــواردات مــن 

ــرة  ــة األخي ــال( المرتب ــار ري األخشــاب والمجوهــرات )12.3ملي

ــة، وبانخفــاض نســبته 32.4 فــي  ــغ 2.4 فــي المئ بنصيــب بل

ــة عــن العــام الســابق. المئ

وجهة صادرات المملكة ومنشأ وارداتها  
أربــع  إلــى  الــواردات  ومنشــأ  الصــادرات  وجهــة  ُتصنــف 

أكبــر خمــس  األولــى  المجموعــة  تضــم  حيــث  مجموعــات، 

الثانيــة  المجموعــة  وتضــم  العربيــة.  الــدول  غيــر  مــن  دول 

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، بينمــا تضــم 

باســتثناء دول مجلــس  العربيــة  الــدول  الثالثــة  المجموعــة 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. وتأتــي بقيــة دول العالــم فــي 

.)4-5 )جــدول  الرابعــة  المجموعــة 

وجهة صادرات المملكة
توضــح بيانــات الصــادرات إلــى أكبــر خمــس دول مســتوردة 

مــن المملكــة فــي عــام 2020م انخفــاض الصــادرات إلــى 

دول هــذه المجموعــة بنســبة 35.4 فــي المئــة، لتبلــغ نحــو 

327.9 مليــار ريــال، وقــد بلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي صــادرات 

الصيــن  احتّلــت  وقــد  المئــة.  فــي   50.3 حوالــي  المملكــة 

المرتبــة األولــى )120.0 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 18.4 فــي 

المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، وبانخفــاض نســبته 

33.2 فــي المئــة عــن العــام الســابق. واســتحوذت اليابــان 

 9.6 بلــغ  الثانيــة بنصيــب  ريــال( علــى المرتبــة  )62.3 مليــار 

فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 37.9 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. تلتهــا فــي المرتبــة الثالثــة الهنــد )60.2 مليــار ريــال( 

ــة، وبانخفــاض نســبته 40.2 فــي  ــغ 9.2 فــي المئ بنصيــب بل

المئــة. وحّلــت كوريــا الجنوبيــة فــي المرتبــة الرابعــة )54.4 

مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 8.3 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 

 رسم بياني رقم 5-3: نصيب واردات المملكة )سيف( حسب مكوناتها الرئيسة من اإلجمالي
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آالت وأجهزة ومعدات كهربائيةمواد غذائيةمنتجات كيماوية ومعدنيةمنسوجات وملبوسات
معادن عادية ومصنوعاتهاأخشاب ومجوهراتمعدات نقلسلع أخرى

جدول رقم 5-3: واردات الــمــملكـــة )سيف( - حسب مكوناتها الرئيسة

التغير النصيب المئويمليون ريال

2018201920202018201920202020

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية 
وأجزاؤها

111,167120,291109,09421.620.921.1-9.3

80,24981,36985,71615.614.216.65.3المواد الغذائية

69,20271,87672,01713.512.513.90.2المنتجات الكيماوية وما يتصل بها

11.9-18,11522,73220,0183.54.03.9منسوجات وملبوسات

43,98848,89649,6008.68.59.61.4معادن عادية ومصنوعاتها

32.4-19,99718,25812,3423.93.22.4أخشاب ومجوهرات

29.8-84,652118,26483,00916.520.616.0معدات نقل وأجزاؤها

7.5-86,62392,67585,69516.916.116.6سلع أخرى

9.9-513,993574,361517,491100.0100.0100.0المجموع

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الواليــات  وجــاءت  الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   30.4

المتحــدة األمريكيــة )31.0 مليــار ريــال( في المرتبة الخامســة 

بنصيــب بلــغ 4.8 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات المملكــة، 

الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   36.7 نســبته  وبانخفــاض 

المملكــة  )5-4أ( وجهــة صــادرات  البيانــي  الرســم  ويوضــح 

فــي عــام 2020م.

وســجلت صــادرات المملكــة إلــى دول مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العربيــة انخفاًضــا نســبته 19.2 فــي المئــة لتبلــغ 72.1 

مليــار ريــال فــي عــام 2020م وبنصيــب بلــغ 11.1 فــي المئــة 

ــي الصــادرات. وقــد انخفضــت صــادرات المملكــة  مــن إجمال

20.9 فــي  بنســبة  العربيــة األخــرى  الــدول  إلــى مجموعــة 

المئــة لتبلــغ نحــو 46.5 مليــار ريــال، وبنصيــب بلــغ 7.1 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. وســجلت صــادرات المملكــة 

36.8 فــي المئــة  إلــى بقيــة دول العالــم انخفاًضــا نســبته 

ــال، وبنصيــب بلــغ 31.5 فــي المئــة. ــار ري لتبلــغ 205.3 ملي

الواردات حسب المنشأ
أكبــر  مــن  الــواردات  إلجمالــي  التفصيليــة  البيانــات  ُتظهــر 

2020م  عــام  فــي  المملكــة  إلــى  مصــدرة  دول  خمــس 

انخفاًضــا نســبته 9.7 فــي المئــة، ليبلــغ نحــو 229.9 مليــار 

المملكــة  واردات  إجمالــي  مــن  نصيبهــا  بلــغ  حيــث  ريــال، 

حوالــي 44.4 فــي المئــة. واحتّلــت الصيــن المرتبــة األولــى 

مــن  المئــة  فــي   19.6 بلــغ  بنصيــب  ريــال(  مليــار   101.6(

إجمالــي واردات المملكــة، وبانخفــاض نســبته 3.8 فــي المئــة 

عــن العــام الســابق، وتلتهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

فــي المرتبــة الثانيــة )55.1 مليــار ريــال( بنصيــب بلـــغ 10.7 

جدول رقم 5-4: وجهة صادرات المـملـكة ومـنـشأ وارداتها*

20192020
التغير النصيب المئوي 

201920202020

الصــــادرات

33.2-179,669120,01618.318.4الصـين

37.9-100,36562,30710.29.6الـيـابـان

40.2-100,70360,20810.39.2الـهـنـد

30.4-78,15554,3798.08.3كوريا الجنوبية

36.7-49,02431,0245.04.8الواليات المتحدة األمريكية

35.4-507,916327,93451.850.3مجموع الخمس دول

19.2-89,28372,1399.111.1مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

20.9-58,87846,5476.07.1مجموعة الدول العربية األخرى

36.8-324,935205,33233.131.5بقية دول العالم

33.5-981,012651,952100.0100.0 إجمالي صادرات المملكة إلى جميع الدول

الــــواردات 

3.8-105,571101,56218.419.6الصـين

22.4-71,02455,14512.410.7الواليات المتحدة األمريكية

2.8-27,64926,8694.85.2ألمانيا

1.3-24,85024,5304.34.7الـهـنـد

14.2-25,36721,7674.44.2الـيـابـان

9.7-254,461229,87344.344.4مجموع الخمس دول

11.2-55,36549,1719.69.5مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

12.0-21,37818,8033.73.6مجموعة الدول العربية األخرى

9.7-243,157219,64442.342.4بقية دول العالم

9.9-574,361517,491100.0100.0 إجمالي واردات المملكة إلى جميع الدول

* تشمل إعادة التصدير.
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.  
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فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 22.4 فــي المئــة عــن العــام 

الســابق. وجــاءت ألمانيــا فــي المرتبــة الثالثــة )26.9 مليــار 

ريــال( بنصيــب بلــغ 5.2 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 2.8 

فــي المئــة عــن العــام الســابق. وحّلــت الهنــد فــي المرتبــة 

الرابعــة )24.5 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 4.7 فــي المئــة مــن 

إجمالــي واردات المملكــة، وبانخفــاض نســبته 1.3 فــي المئــة 

عــن العــام الســابق. وجــاءت اليابــان فــي المرتبــة الخامســة 

)21.8 مليــار ريــال( بنصيــب بلــغ 4.2 فــي المئــة، وبانخفــاض 

نســبته 14.2 فــي المئــة عــن العــام الســابق.

وأظهــرت أرقــام واردات المملكــة مــن دول مجلــس التعــاون 

المئــة  فــي   11.2 نســبته  انخفاًضــا  العربيــة  الخليــج  لــدول 

بلــغ  2020م، وبنصيــب  عــام  فــي  ريــال  49.2 مليــار  لتبلــغ 

9.5 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة. مــن جانــب 

آخــر، ســجلت الــواردات مــن مجموعــة الــدول العربيــة األخــرى 

18.8 مليــار  12.0 فــي المئــة لتبلــغ نحــو  انخفاًضــا نســبته 

المئــة مــن إجمالــي واردات  3.6 فــي  بلــغ  ريــال، وبنصيــب 

المملكــة. فيمــا ســجلت واردات المملكــة مــن بقيــة دول 

ــار  العالــم انخفاًضــا نســبته 9.7 فــي المئــة لتبلــغ 219.6 ملي

ريــال، وبنصيــب بلــغ 42.4 فــي المئــة. ويوضــح الرســم البيانــي 

)5-4ب( واردات المملكــة حســب المنشــأ فــي 2020م.

التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية

للمملكــة  النفطــي  غيــر  التجــاري  التبــادل  صافــي  ســجل 

ــة فــي عــام  ــج العربي ــدول الخلي مــع دول مجلــس التعــاون ل

2020م فائًضــا بلــغ 1.2 مليــار ريــال، مقابــل عجــز بلــغ نحــو 

واردات  ســجلت  إذ  2019م،  عــام  فــي  ريــال  مليــار   4.5

المملكــة مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

انخفاًضــا نســبته 11.4 فــي المئــة لتبلــغ 49.0 مليــار ريــال فــي 

عــام 2020م مقابــل 55.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. 

وتشــكل الــواردات مــن دول المجلــس مــا نســبته 9.5 فــي 

انخفضــت  فيمــا  المملكــة.  واردات  إجمالــي  مــن  المئــة 

صــادرات المملكــة إلــى دول المجلــس بنســبة 1.0 فــي المئــة 

هــذه  وتمثــل  ريــال،  مليــار   50.3 لتبلــغ  2020م  عــام  فــي 

الصــادرات مــا نســبته 24.6 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات 

المملكــة غيــر النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر(.

الســلعي  الميــزان  تســجيل  التفصيليــة  البيانــات  وتظهــر 

 4.5 بمبلــغ  الكويــت  مــع  فائًضــا  للمملكــة  النفطــي  غيــر 

مليــار ريــال، ومــع مملكــة البحريــن بمبلــغ 0.04 مليــار ريــال، 

فيمــا ســجل عجــًزا مــع كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــال علــى  ــار ري ــال و2.6 ملي ــار ري وســلطنة ُعمــان بلــغ 0.6 ملي

2020م. عــام  فــي  التوالــي 

وتشــير بيانــات صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة لــدول مجلس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي عــام 2020م إلــى بقــاء 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة األولــى، حيــث 

رت المملكــة لهــا مــا قيمتــه 33.7 مليــار ريــال، أي مــا  صــدَّ

المملكــة  صــادرات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   67.0 يعــادل 

غيــر النفطيــة لــدول المجلــس. وجــاءت مملكــة البحريــن فــي 

المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 7.0 مليــار ريــال، أي مــا نســبته 13.9 

رسم بياني رقم 5-4أ: وجهة صادرات المملكة
)نسبة مئوية(

رسم بياني رقم 5-4ب: واردات المملكة حسب المنشأ
)نسبة مئوية(

31.5

18.49.6
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كوريا الجنوبية
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فــي المئــة، تلتهــا دولــة الكويــت بمبلــغ 6.0 مليــار ريــال، أي 

مــا نســبته 12.0 فــي المئــة، ثــم ســلطنة ُعمــان بنحــو 3.6 

مليــار ريــال، أي مــا نســبته 7.2 فــي المئــة.

دول  مــن  النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  يخــص  وفيمــا 

المجلــس فــي عــام 2020م، فقــد ظلــت دولــة اإلمــارات 

ــر مــورد  ــة األولــى بصفتهــا أكب ــة المتحــدة فــي المرتب العربي

للمملكــة بقيمــة 34.3 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 69.9 

النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي 

مــن دول المجلــس. وجــاءت مملكــة البحريــن فــي المرتبــة 

ــال، تمثــل مــا نســبته 13.9 فــي  ــار ري ــة بقيمــة 7.0 ملي الثاني

مــن  النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  إجمالــي  مــن  المئــة 

مليــار   6.3 بقيمــة  ُعمــان  ســلطنة  تلتهــا  المجلــس،  دول 

ريــال، تمثــل مــا نســبته 12.7 فــي المئــة، تلتهــا الكويــت فــي 

المرتبــة الرابعــة بقيمــة 1.7 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 3.4 

فــي المئــة )جــدول 5-5(. 

التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء 
التجاريين من الدول العربية

ســجل التبــادل التجــاري غيــر النفطــي للمملكــة مــع الــدول 

الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  )باســتثناء  العربيــة 

2020م،  عــام  فــي  ريــال  مليــار   8.2 بلــغ  فائًضــا  العربيــة( 

2019م.  عــام  فــي  ريــال  مليــار   7.0 بلــغ  فائــض  مقابــل 

انخفاًضــا  العربيــة  الــدول  مــن  المملكــة  واردات  وســجلت 

نســبته 12.0 فــي المئــة لتبلــغ 18.8 مليــار ريــال فــي عــام 

الســابق.  العــام  فــي  ريــال  مليــار   21.4 مقابــل  2020م، 

وتشــكل واردات المملكــة مــن الــدول العربيــة مــا نســبته 

فيمــا  المملكــة.  واردات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   3.6

تراجعــت صــادرات المملكــة إلــى الــدول العربيــة بنســبة 4.9 

 27.0 حوالــي  لتبلــغ  الســابق  بالعــام  مقارنــة  المئــة،  فــي 

مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 13.2 فــي المئــة مــن إجمالــي 

صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر(. 

ويتضــح مــن البيانــات التفصيليــة للتبــادل التجــاري للمملكــة 

مــع أهــم الشــركاء التجارييــن مــن الــدول العربيــة، تحقيــق 

المملكــة فائًضــا فــي تبادلهــا التجــاري فــي عــام 2020م، 

مــع كًا مــن اليمــن )بلــغ 3.9 مليــار ريــال(، والعــراق )بلــغ 2.6 

والمغــرب  ريــال(،  مليــار   1.6 )بلــغ  والســودان  ريــال(،  مليــار 

)بلــغ 743 مليــون ريــال(، واألردن )بلــغ 516 مليــون ريــال(، 

فــي حيــن ســجلت المملكــة عجــًزا مــع مصــر )بلــغ حوالــي 3.4 

مليــار ريــال(، وســوريا )بلــغ 766 مليــون ريــال(، ولبنــان )بلــغ 

حوالــي 402 مليــون ريــال(.

وبالنســبة لصــادرات المملكــة غيــر النفطية إلى أهم الشــركاء 

التجارييــن مــن الــدول العربيــة فــي عــام 2020م، جــاءت مصــر 

فــي المرتبــة األولــى، حيــث صــّدرت المملكــة إليهــا مــا قيمتــه 

6.7 مليــار ريــال، أي مــا يعــادل 24.9 فــي المئــة مــن إجمالــي 

صــادرات المملكــة غيــر النفطيــة إلــى الــدول العربيــة، وجــاءت 

األردن فــي المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 4.7 مليــار ريــال، أي مــا 

نســبته 17.4 فــي المئــة، تلتهــا اليمــن فــي المرتبــة الثالثــة 

إلــى  المملكــة  صــادرات  وجــاءت  ريــال،  مليــار   4.6 بحوالــي 

جدول رقم 5-5: التبادل التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية*  

)مليون ريال(

الدولة

النصيب المئوي التغير 2018201920202020
2020

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الفرق

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
 التغير في 
الواردات 

التغير في 
الصادرات 

الصادراتالواردات

13.92.069.967.0-573-6,76334,28733,714-13,88439,80633,043-43,44129,557اإلمارات 

2.414.213.9-6,0996,170716,4267,1647386,9506,991418.2البحرين

0000000000.00.00.00.0قطر

0.612.77.2-12.8-2,647-3,5406,2533,606-2,0037,1673,627-5,8183,815عمان 

13.83.212.0-20.9-1,5677,8336,2661,9666,9885,0221,5556,0254,470الكويت 

1.0100.0100.0-11.4-4,54349,04550,3361,291-9,55055,36550,822-56,92547,375المجموع 

*  تشمل إعادة التصدير.           
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.         

 



ي
رج

خا
 ال

اع
ط

لق
ا

   

73

العــراق والســودان فــي المرتبتيــن الرابعــة والخامســة بمبلــغ 

2.7 مليــار ريــال و2.5 مليــار ريــال علــى التوالــي. 

أهــم  مــن  النفطيــة  غيــر  المملكــة  واردات  يخــص  وفيمــا 

الشــركاء التجارييــن مــن الــدول العربيــة فــي عــام 2020م، 

احتّلــت مصــر المرتبــة األولــى بقيمــة 10.1 مليــار ريــال، تمثــل 

مــا نســبته 53.9 فــي المئــة مــن إجمالــي واردات المملكــة 

فــي  األردن  وجــاءت  العربيــة،  الــدول  مــن  النفطيــة  غيــر 

المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت 4.2 مليــار ريــال، تشــكل مــا 

نســبته 22.2 فــي المئــة، تلتهــا لبنــان فــي المرتبــة الثالثــة 

بقيمــة 948 مليــون ريــال، أي مــا نســبته 5.0 فــي المئــة، 

ثــم الســودان فــي المرتبــة الرابعــة بمبلــغ 912 مليــون ريــال، 

تمثــل مــا نســبته 4.9 فــي المئــة. وجــاءت واردات المملكــة 

مــن ســوريا فــي المرتبــة الخامســة بنحــو 768 مليــون ريــال، 

أي مــا نســبته 4.1 فــي المئــة )جــدول 6-5(.

صادرات القطاع الخاص الممولة بواسطة 
المصارف التجارية 

بواســطة  الممولــة  الخــاص  القطــاع  صــادرات  ســجلت 

المصــارف التجاريــة )االعتمــادات المســددة( انخفاًضــا نســبته 

7.4 فــي المئــة لتبلــغ 34.1 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، 

مقارنــة بنحــو 36.9 مليــار ريــال فــي عــام 2019م، وارتفــع 

نصيبهــا إلــى 16.9 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات غيــر 

النفطيــة )تشــمل إعــادة التصديــر( مقارنــة بنحــو 16.1 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م.

ــة بواســطة  ــات صــادرات القطــاع الخــاص الممول وتشــير بيان

عــام  فــي  المســددة(  )االعتمــادات  التجاريــة  المصــارف 

لصــادرات  المســددة  االعتمــادات  انخفــاض  إلــى  2020م 

المنتجــات الصناعيــة األخــرى لتبلــغ نحــو 32.2 مليــار ريــال، 

2019م،  بعــام  مقارنــة  المئــة  فــي   5.6 نســبته  بانخفــاض 

محتلــة بذلــك المرتبــة األولــى بنصيــب بلــغ 94.2 فــي المئــة، 

ثــم جــاءت االعتمادات المســددة لصــادرات المواد الكيماوية 

والباســتيكية فــي المرتبــة الثانيــة بمبلــغ 1.8 مليــار ريــال، 

وبانخفــاض نســبته 32.7 فــي المئــة، وبنصيــب بلــغ 5.2 فــي 

الزراعيــة  للصــادرات  المســددة  االعتمــادات  تلتهــا  المئــة، 

والحيوانيــة بقيمــة قدرهــا 228 مليــون ريــال، وبارتفــاع نســبته 

35.9 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق، وبنصيــب بلــغ 0.7 

فــي المئــة مــن إجمالــي االعتمــادات المســددة.

جدول رقم 5-6: التبادل التجاري غير النفطي مع أهم الشركاء التجاريين من الدول العربية* 
)باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(  

)مليون ريال(

الدولة
التغير 2018201920202020

النصيب المئوي 
2020

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
الواردات 

من
الصادرات 

إلى
الفرق

الواردات 
من

الصادرات 
إلى

الفرق
 التغير في 
الواردات 

التغير في 
الصادرات 

الصادراتالواردات

4.253.924.9-1.6-3,390-3,26510,1296,739-5,6357,5221,88710,2977,032مصر

13.022.217.4-10.7-3,0195,8722,8534,6835,3997164,1824,698516األردن

5733,6793,1065914,1603,5696734,5623,88913.99.73.616.9اليمن

53.25.02.0-20.0-402-18948546-1,0821,9098271,1851,167لبنان

11.73.25.0-7501,6288786001,5229226011,3447430.2المغرب

57.312.84.99.3-2,1282,4453172,1382,218809122,5031,591السودان

3.00.29.8-442,4632,419262,7352,709422,6532,61161.5العراق

41.14.10.0-7668.9-7027682-3957053-4005سوريا

بقية 
الدول 
العربية

8374,5793,7421,1534,1713,0185483,9813,433-52.5-4.62.914.7

4.9100.0100.0-12.0-14,46830,10215,63421,37828,4077,02918,80327,0288,225المجموع

*  تشمل إعادة التصدير.        

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.          
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واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة 
المصارف التجارية

أظهــرت واردات القطــاع الخــاص الممولة بواســطة المصارف 

التجاريــة )االعتمــادات المســددة وأوراق تحــت التحصيــل( في 

عــام 2020م انخفاًضــا نســبته 8.8 فــي المئــة لتبلــغ 123.2 

مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 135.1 مليار ريال في العام الســابق. 

ــة عــن طريــق  وبلغــت نســبة واردات القطــاع الخــاص الممول

المصــارف التجاريــة إلــى إجمالــي قيمــة واردات المملكــة فــي 

عــام 2020م نحــو 25.0 فــي المئــة، مقارنــة بنســبة 23.5 فــي 

المئــة فــي العــام الســابق.

ويعــزى ذلــك التراجــع إلــى انخفــاض تمويــل الــواردات مــن 

الســلع األخــرى بنســبة 6.8 فــي المئــة ليبلــغ 62.5 مليــار ريــال، 

وانخفــاض تمويــل الــواردات مــن مــواد البنــاء بنســبة 17.7 في 

المئــة ليبلــغ 12.3مليــار ريــال، كذلــك انخفــض تمويل الــواردات 

مــن اآلالت بنســبة 21.2 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 4.8 مليــار 

ريــال، وتمويــل الــواردات مــن األجهــزة بنســبة 18.6 فــي المئــة 

ليبلــغ 2.8 مليــار ريــال، وتمويــل الــواردات مــن المنســوجات 

والملبوســات بنســبة 48.3 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 1.0 مليار 

ريــال، وتمويــل الــواردات مــن الحبــوب بنســبة 16.3 فــي المئــة 

ليبلــغ 4.2 مليــار ريــال، وانخفــاض تمويــل واردات المواشــي 

ريــال،  مليــار   1.9 ليبلــغ  المئــة  فــي   22.7 بنســبة  واللحــوم 

وانخفــض تمويــل الــواردات مــن الســكر والشــاي والبــن بنســبة 

30.0 فــي المئــة ليبلــغ 529 مليــون ريــال، وتمويــل الــواردات 

مــن المــواد الغذائيــة األخــرى بنســبة 13.3 فــي المئــة ليبلــغ 

ــار ريــال. وفــي المقابــل، ارتفــع تمويــل الــواردات مــن  6.8 ملي

ريــال،  26.2 مليــار  ليبلــغ  المئــة  2.8 فــي  بنســبة  الســيارات 

وتمويــل الــواردات مــن الفواكــه والخضــراوات بنســبة 29.4 

فــي المئــة ليبلــغ 343 مليــون ريــال.

وبالنســبة للنصيــب المئــوي مــن اإلجمالــي، احتــل تمويــل 

الــواردات مــن الســلع األخــرى المرتبــة األولــى بنصيــب بلــغ 

50.7 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، ثــم جــاء تمويــل الــواردات 

مــن الســيارات فــي المرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 21.2 فــي 

المئــة مــن اإلجمالــي. واحتــل تمويــل الــواردات مــن مــواد 

المئــة مــن  10.0 فــي  بلــغ  الثالثــة بنصيــب  المرتبــة  البنــاء 

الغذائيــة  المــواد  مــن  الــواردات  تمويــل  وحــل  اإلجمالــي، 

ــة،  ــغ 5.5 فــي المئ ــة الرابعــة بنصيــب بل األخــرى فــي المرتب

الخامســة  المرتبــة  الــواردات مــن اآلالت فــي  ثــم تمويــل 

بنصيــب بلــغ 3.9 فــي المئــة )جــدول 7-5(.

الصادرات عبر الموانئ
للموانــئ،  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  للبيانــات  وفًقــا 

ارتفعــت الصــادرات بالطــن عبــر موانــئ المملكــة فــي عــام 

2020م بنســبة 2.7 فــي المئــة لتبلــغ 217.4 مليــون طــن )ال 

تشــمل صــادرات النفــط الخــام(، مقارنــة بنحــو 211.6 مليــون 

طــن فــي العــام الســابق.

ويعــود ارتفــاع إجمالــي الصــادرات عبــر الموانــئ فــي عــام 

المســافنة  بضائــع  صــادرات  فــي  االرتفــاع  إلــى  2020م 

بنســبة 16.5 فــي المئــة لتبلــغ 15.4 مليــون طــن، وارتفــاع 

لتبلــغ  المئــة  فــي   10.2 بنســبة  األخــرى  المــواد  صــادرات 

22.0 مليــون طــن، وارتفــاع صــادرات المــواد البتروكيماويــة 

بنســبة 7.0 فــي المئــة لتبلــغ 35.5 مليــون طــن، وارتفعــت 

أيًضــا صــادرات المنتجــات النفطيــة المكــررة والغــاز بنســبة 

0.02 فــي المئــة لتبلــغ 125.4 مليــون طــن، بينمــا انخفضــت 

صــادرات مــواد البنــاء والحديــد بنســبة 3.9 فــي المئــة لتبلــغ 

19.0 مليــون طــن. 

صــادرات  احتّلــت  فقــد  المئــوي،  للنصيــب  بالنســبة  أمــا 

المنتجــات النفطيــة المكــررة والغــاز المرتبــة األولــى بنســبة 

57.7 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات عبــر الموانــئ، تلتهــا 

صــادرات المــواد البتروكيماويــة بالمرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 

16.3 فــي المئــة، ثــم الصــادرات األخــرى فــي المرتبــة الثالثــة 

بنصيــب بلــغ 10.1 فــي المئــة. وجــاءت صــادرات مــواد البنــاء 

والحديــد فــي المرتبــة الرابعــة بنصيــب بلــغ 8.8 فــي المئــة، 

فيمــا احتّلــت بضائــع المســافنة المرتبــة الخامســة بنصيــب 

الزراعيــة  المنتجــات  صــادرات  تلتهــا  المئــة،  فــي   7.1 بلــغ 

بنصيــب بلــغ 0.1 فــي المئــة.

الواردات عبر الموانئ
تشــير البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للموانــئ إلــى 

انخفــاض الــواردات بالطــن عبــر موانــئ المملكــة فــي عــام 

2020م بنســبة 6.9 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 101.1 مليــون 
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الصناعيــة  الموانــئ  عبــر  الــواردات  وذلــك النخفــاض  طــن، 

بنســبة 31.2 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 28.9 مليــون طــن. 

التجاريــة  الموانــئ  عبــر  الــواردات  ارتفعــت  المقابــل،  وفــي 

وهــو  طــن،  مليــون   72.2 لتبلــغ  المئــة  فــي   8.4 بنســبة 

مــا يعــود بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع الــواردات مــن المــواد 

الغذائيــة بنســبة 9.5 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 26.4 مليــون 

ــاء بنســبة 20.6 فــي  ــواردات مــن مــواد البن طــن، وارتفــاع ال

المئــة لتبلــغ حوالــي 13.3 مليــون طــن، وارتفــاع الــواردات من 

البضائــع العامــة بنســبة 4.2 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 30.8 

مليــون طــن، فــي حيــن انخفضــت الــواردات مــن المعــدات 

بنســبة 11.8 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 1.7 مليــون طــن.

وبالنســبة للنصيــب المئــوي، احتّلــت واردات البضائــع العامــة 

المرتبــة األولــى بنصيــب بلــغ 30.4 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الغذائيــة  المــواد  الموانــئ، وجــاءت واردات  الــواردات عبــر 

فــي المرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 26.1 فــي المئــة، واحتّلــت 

ــغ 13.2 فــي  ــة بنصيــب بل ــة الثالث ــاء المرتب واردات مــواد البن

الرابعــة  المرتبــة  فــي  المعــدات  واردات  وجــاءت  المئــة، 

بنصيــب بلــغ 1.7 فــي المئــة.

أمــا فيمــا يخــص الســيارات والمواشــي الحيــة، فقــد بلغــت 

واردات المملكــة مــن الســيارات عــن طريــق الموانــئ فــي عــام 

2020م نحــو 581.1 ألــف ســيارة، مقابــل 606.3 ألــف ســيارة 

عــام 2019م، بانخفــاض نســبته 4.2 فــي المئــة، فــي حيــن 

بلغــت واردات المملكــة مــن المواشــي الحية نحــو 2.9 مليون 

رأس بانخفــاض نســبته 50.9 فــي المئــة عــن العــام الســابق، 

وقــد يعــزى ذلــك إلــى االجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة 

فــي عــام 2020م لمواجهــة )كوفيــد-19( واالنخفــاض الكبيــر 

فــي عــدد الحجــاج ومــا يتطلــب مــن الهــدي، وتعليــق إقامــة 

ــة )جــدول 8-5(. المناســبات االجتماعي

الواردات والصادرات حسب استخدام المواد
المــواد  اســتخدام  حســب  المملكــة  واردات  بيانــات  تشــير 

الســلع  مــن  الــواردات  اســتحواذ  إلــى  2020م  عــام  فــي 

االســتهاكية علــى المرتبــة األولــى مــن إجمالــي الــواردات 

بقيمــة بلغــت 210.0 مليــار ريــال )13.2 مليون طن(، تمثل ما 

نســبته 40.6 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، وبانخفــاض 

نســبته 10.6 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وجــاءت فــي 

جدول رقم 5-7: صادرات وورادات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية  

)مليون ريال(

20192020
التغير النصيب المئوي 

201920202020

7.4-36,86134,142100.00100.00الصادرات*

1682280.460.6735.9الزراعة واإلنتاج الحيواني

32.7-2,6171,7607.105.16المواد الكيميائية والباستيكية

5.6-34,07632,15392.4594.17منتجات صناعية أخرى

8.8-135,070123,223100.00100.00الواردات**

16.3-5,0144,1963.713.41حبوب

2653430.200.2829.4 فواكه وخضروات

30.0-7575290.560.43سكر وشاي وبن

22.7-2,4361,8831.801.53مواشي ولحوم

13.3-7,8866,8335.845.55مواد غذائية

48.3-1,8789711.390.79منسوجات وملبوسات

17.7-14,93012,28611.059.97مواد بناء

25,44326,15718.8421.232.8سيارات

21.2-6,0284,7514.463.86آالت 

18.6-3,4082,7752.522.25أجهزة

6.8-67,02662,49949.6250.72 سلع أخرى

* االعتمادات المسددة.
** االعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل.
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المرتبــة الثانيــة واردات الســلع الوســيطة بنحــو 199.4 مليــار 

ريــال )70.5 مليــون طــن(، بنصيــب بلــغ 38.5 فــي المئــة مــن 

إجمالــي الــواردات، وبانخفــاض نســبته 4.1 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق. وفــي المرتبــة الثالثــة حّلــت الــواردات مــن 

مليــون   2.4( ريــال  مليــار   108.1 بنحــو  الرأســمالية  الســلع 

طــن(، وبنصيــب بلــغ 20.9 فــي المئــة، وبانخفــاض نســبته 

17.8 فــي المئــة عــن العــام الســابق. 

وفيمــا يخــص صــادرات المملكــة حســب اســتخدام المــواد 

فــي عــام 2020م، احتّلــت الصــادرات مــن الســلع الوســيطة 

)458.7 مليــــون  ريــال  597.2 مليــار  المرتبــة األولــى بنحــو 

طــن( بنصيــب بلــغ 91.6 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، 

وبانخفــاض نســبته 34.9 فــي المئــة عــن العــام الســابق. أمــا 

الصــادرات مــن الســلع االســتهاكية، فقــد بلغــت حوالــي 

34.6 مليــار ريــال )11.2 مليــون طــن( محتلــة بذلــك المرتبــة 

الثانيــة بنصيــب بلــغ 5.3 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، 

الســابق.  العــام  عــن  المئــة  فــي   20.7 نســبته  وبانخفــاض 

وحّلــت الصــادرات مــن الســلع الرأســمالية فــي المرتبــة الثالثــة 

ــغ  ــون طــن(، وبنصيــب بل ــال )0.6 ملي ــار ري ــي 20.2 ملي بحوال

ــي الصــادرات، وبانخفــاض نســبته  ــة مــن إجمال 3.1 فــي المئ

ــة عــن العــام الســابق )جــدول 9-5(. 0.3 فــي المئ

الواردات والصادرات حسب نوع السلع 
تشــير بيانــات واردات المملكــة حســب نــوع الســلع فــي عــام 

2020م إلــى بلــوغ الــواردات مــن المــواد المصنعــة مــا قيمتــه 

المرتبــة  محتلــة  طــن(،  مليــون   30.6( ريــال  مليــار   371.1

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   71.7 مقــداره  وبنصيــب  األولــى 

الــواردات، وبانخفــاض نســبته 13.2 فــي المئــة عــن العــام 

المصنعــة  نصــف  المــواد  مــن  الــواردات  وجــاءت  الســابق. 

 36.1( ريــال  مليــار   124.2 نحــو  لتبلــغ  الثانيــة  المرتبــة  فــي 

مليــون طــن(، تمثــل 24.0 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، 

وبانخفــاض نســبته 2.6 فــي المئــة عــن العــام الســابق. وفــي 

جدول رقم 5-8: الصادرات والواردات عبر الموانئ     

)مليون طن(

2019*2020
التغير النصيب المئوي 

201920202020

211.63217.41100.00100.002.7الصادرات

33.2035.5215.6916.347.0المواد البتروكيماوية 

125.37125.4059.2457.680.0المنتجات النفطية المكررة والغاز 

3.9-19.8319.059.378.76مواد البناء والحديد

13.1815.366.237.0716.5بضائع المسافنة 

0.140.140.060.060.4الصادرات الزراعية 

19.9121.959.4110.1010.2المواد األخرى 

6.9-108.63101.10100.00100.00الواردات

66.6072.1961.3171.408.4الواردات عبر الموانئ التجارية 

24.0826.3722.1726.089.5المواد الغذائية 

11.0413.3110.1613.1720.6مواد البناء 

11.8-1.961.731.811.71الواردات من المعدات 

29.5330.7727.1830.444.2البضائع العامة 

31.2-42.0228.9138.6928.60الواردات عبر الموانئ الصناعية 

50.9-----6.002.95عدد المواشي الحية**

4.2-----0.610.58عدد السيارات***

* بيانات أولية      

** المواشي الحية بالطن مضمنة في المواد الغذائية.     

***   السيارات بالطن مضمنة في البضائع العامة.     

المصدر: الهيئة العامة للموانئ.      
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المرتبــة الثالثــة حّلــت الــواردات مــن المــواد الخــام لتبلــغ 22.2 

مليــار ريــال )19.4 مليــون طــن(، وبنصيــب بلــغ 4.3 فــي المئــة، 

وبارتفــاع نســبته 13.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق.

وفيمــا يخــص صــادرات المملكــة حســب نــوع الســلع فــي عــام 

2020م، احتّلــت الصــادرات مــن المــواد الخــام المرتبــة األولــى 

ــغ  ــون طــن(، وبنصيــب بل ــال )342.4 ملي ــار ري ــغ 387.9 ملي لتبل

59.5 فــي المئــة مــن إجمالــي الصــادرات، وبانخفــاض نســبته 

39.3 فــي المئــة عــن العــام الســابق. أمــا الصــادرات مــن المــواد 

نصــف المصنعــة، فقــد بلغــت 148.5 مليــار ريــال )69.5 مليــون 

طــن(، محتلــة المرتبــة الثانيــة بنصيــب بلــغ 22.8 فــي المئــة مــن 

إجمالــي الصــادرات، وبانخفــاض نســبته 11.1 فــي المئــة عــن 

العــام الســابق. واحتّلــت الصــادرات من المواد المصنعة بقيمة 

115.6  مليــار ريــال )58.6 مليــون طــن( المرتبة الثالثة، وبنصيب 

بلــغ 17.7 فــي المئــة مــن إجمالي الصادرات، وبانخفاض نســبته 

33.9 فــي المئــة عــن العــام الســابق )جــدول 5–10(.

ميزان المدفوعات
أوًل: الحساب الجاري

المملكــة  مدفوعــات  لميــزان  األوليــة  التقديــرات  تشــير 

الجــاري  الحســاب  فــي  عجــز  تســجيل  إلــى  2020م  لعــام 

بلــغ حوالــي 73.7 مليــار ريــال، مقارنــة بفائــض بلــغ حوالــي 

143.4 مليــار ريــال فــي العــام الســابق؛ أي مــا يعــادل 2.8 

هــذا  ويعــزى  اإلجمالــي.  المحلــي  الناتــج  مــن  المئــة  فــي 

والخدمــات  الســلع  حســاب  فائــض  انخفــاض  إلــى  العجــز 

حســاب  صافــي  عجــز  وارتفــاع  المئــة،  فــي   93.6 بنســبة 

الدخــل الثانــوي بنســبة 7.7 فــي المئــة، وبالرغــم مــن ارتفــاع 

فائــض صافــي الدخــل األولــي بمــا نســبته 95.4 فــي المئــة 

تطــورات   )5-5( البيانــي  الرســم  ويوضــح   .)11-5 )جــدول 

ميــزان الحســاب الجــاري وبنــوده الرئيســة فــي الفتــرة مــن 

2020م. إلــى  2017م 

جدول رقم 5-9: الواردات والصادرات حسب استخدام المواد     

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
201820192020

التغير  2020
النصيب المئوي 

2020 القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

10.640.6-11,543201,25713,268234,94713,196209,994استهاكية

4.138.5-61,641206,12261,599207,86670,533199,420وسيطة

17.820.9-2,055106,6142,645131,5482,409108,077رأسمالية

الصادرات

20.75.3-11,25849,6109,42043,56311,24534,559استهاكية

34.991.6-497,9551,041,058482,208917,160458,679597,163وسيطة

0.33.1-58513,23263420,29060620,231رأسمالية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

جدول رقم 5-10: الواردات والصادرات حسب نوع السلع  

الوزن )ألف طن( / القيمة )مليون ريال(

السلع
201820192020

التغير 2020
النصيب المئوي 

2020 القيمةالوزنالقيمةالوزنالقيمةالوزن

الواردات

26,66126,37615,29919,60319,42622,21113.34.3خام

نصف 
2.624.0-25,868123,64835,094127,42836,109124,171مصنعة

13.271.7-22,711363,96827,119427,33030,603371,109مصنعة

الصادرات

39.359.5-371,803722,108357,130639,256342,440387,861خام

نصف 
11.122.8-63,030183,06967,896167,01169,502148,533مصنعة

33.917.7-74,965198,72467,236174,74558,589115,558مصنعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.       
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جدول رقم 5-11: ميـــزان المدفـــوعــات

)مليون ريال(

التغير 20202020**2019*2018*2017

--73,676-39,241269,894143,362أوًل :  ميزان الحساب الجاري

93.56-142,566394,977250,94716,159أ. السلع والخدمات

60.49-1369,229632,811455,010179,791. السلع

33.54-831,9811,103,952981,064651,990صادرات

10.24-462,752471,141526,054472,199واردات

19.81-163,632-204,064-237,834-226,663-2 . الخدمات

57.73-67,99476,98590,91038,429دائــن

31.50-294,656314,819294,974202,062مديـن

40,11728,91629,62357,87695.37ب.  الدخـــــل األولي

70,91672,99377,32887,77913.51دائــن

37.32-30,79944,07847,70529,903مديـن

147,7107.65-137,208-153,998-143,442-ج.  الدخل الثانوي

00000.00دائــن

143,442153,998137,208147,7107.65مديـن

26.31-4,789-6,499-8,733-6,931-ثانًيا: الحساب الرأسمالي

--80,891-27,985258,025135,612ثالًثا: الحساب المالي

--2,370-121,97856,27033,692 . االستثمار المباشر

64.17-27,29872,19650,80118,203صافي حيازة األصول المالية

5,32115,92717,11020,57320.24صافي تحمل الخصوم

--43,19677,149-9,52145,157-2 . استثمارات الحافظة

72,010106,932129,637188,81145.65صافي حيازة األصول المالية

35.39-81,53161,775172,833111,662صافي تحمل الخصوم

87.66-3163,180155,977133,91516,532 . استثمارات أخرى

80.93-179,107199,904208,74139,814صافي حيازة األصول المالية

68.88-15,92743,92774,82623,283صافي تحمل الخصوم

--172,202-147,65262111,202-4 . األصول االحتياطية

2,42693.97-1,251-3,136-4,324-الـســهــــو والـخــطـــأ

 *بيانات أولية.               **بيانات تقديرية.

 رسم بياني رقم 5-5: ميزان الحساب الجاري
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أ-السلع والخدمات
1- السلع

انخفــض فائــض حســاب الســلع فــي عــام 2020م بنســبة 

مقارنــة  ريــال،  مليــار   179.8 نحــو  ليبلــغ  المئــة  فــي   60.5

ــال فــي العــام الســابق.  ــار ري بفائــض بلــغ حوالــي 455.0 ملي

)تشــمل  الصــادرات  إجمالــي  انخفــاض  إلــى  ذلــك  ويعــود 

الصــادرات النفطيــة واألخــرى( بنســبة 33.5 فــي المئــة لتبلــغ 

ــال  ــار ري ــي 981.1 ملي ــة بحوال ــال، مقارن ــار ري نحــو 652.0 ملي

)فــوب(  الــواردات  انخفضــت  كذلــك  الســابق،  العــام  فــي 

ريــال،  مليــار   472.2 نحــو  لتبلــغ  المئــة  فــي   10.2 بنســبة 

مقارنــة بحوالــي 526.1 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.

2- الخدمات

2020م  العجــز فــي حســاب الخدمــات فــي عــام  انخفــض 

بنسبة 19.8 في المئة، ليبلغ نحو 163.6 مليار ريال، مقارنة 

بعجــز بلــغ حوالــي 204.1 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.  

ويعــود االنخفــاض فــي العجــز بشــكل رئيــس إلــى انخفــاض 

العجــز فــي صافــي بنــد الســلع والخدمــات الحكوميــة )غيــر 

المدرجــة فــي موضــع آخــر( بنســبة 33.7 فــي المئــة ليبلــغ 

نحــو 56.5 مليــار ريــال، مقابــل حوالــي 85.2 مليــار ريــال فــي 

العــام الســابق، وبالرغــم مــن تحــول الفائــض فــي صافــي بنــد 

ــال فــي العــام الســابق إلــى عجــز  ــار ري ــغ 4.8 ملي الســفر البال

ــد  ــال.  بينمــا تحــول العجــز فــي صافــي بن ــار ري ــغ 16.9 ملي بل

االتصــاالت إلــى فائــض بلــغ نحــو 88 مليــون ريــال مقابــل عجــز 

بمبلــغ 527 مليــون ريــال فــي العــام الســابق، وانخفــض العجز 

فــي صافــي بنــد الخدمــات الماليــة بنســبة 91.3 فــي المئــة 

ــار  ــغ 4.7 ملي ــل عجــز بمبل ــال مقاب ــون ري ــغ نحــو 411 ملي ليبل

ريــال فــي العــام الســابق. كمــا انخفــض العجــز فــي صافــي 

بنــد خدمــات األعمــال األخــرى بنســبة 54.6 فــي المئــة إلــى 

نحــو 16.8 مليــار ريــال مقارنــة بنحــو 37.1 مليــار ريــال فــي 

العــام الســابق، وانخفــض عجــز صافــي بنــد خدمــات التشــييد 

بنســبة 8.5 فــي المئــة، ليبلــغ 24.2 مليــار ريــال مقابــل 26.5 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، وانخفــض العجــز فــي صافــي 

بنــد التأميــن ومعاشــات التقاعــد بنســبة 12.4 فــي المئــة، 

ليبلــغ نحــو 5.6 مليــار ريــال مقابــل 6.4 مليــار ريــال فــي العــام 

بنــد خدمــات  وانخفــض عجــز صافــي مدفوعــات  الســابق. 

النقــل بنســبة 10.8 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 43.3 مليــار ريــال 

ــار ريــال فــي العــام الســابق. مقابــل 48.5 ملي

ب- الدخل األولي
فائــض  ارتفــاع  إلــى  المدفوعــات  ميــزان  تقديــرات  تشــير 

صافــي حســاب الدخــل األولــي لعــام 2020م بنســبة 95.4 

فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 57.9 مليــار ريــال، مقابــل 29.6 مليار 

ريــال فــي العــام الســابق، وذلــك نتيجــة الرتفــاع فائــض بنــد 

دخــل اســتثمارات الحافظــة ليبلــغ 43.6 مليــار ريــال مقابــل 

10.8 مليــار ريــال فــي العــام الســابق. وذلــك علــى الرغــم مــن 

تحــول الفائــض فــي صافــي بنــد دخــل االســتثمار المباشــر 

إلــى عجــز بلــغ حوالــي 5.3 مليــار ريــال مقابــل فائــض بلــغ 4.2 

مليــار ريــال العــام الســابق، بينمــا تحــول العجــز فــي صافــي 

بنــد تعويضــات العامليــن إلــى فائــض بلــغ 167 مليــون ريــال 

مقابــل عجــز بلــغ 2.2 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.  وارتفــع 

صافــي بنــد دخــل االســتثمارات األخــرى ليبلــغ حوالــي 19.4 

مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 16.8 مليــار ريــال في العام الســابق.

ج- الدخل الثانوي
ارتفــع العجــز فــي حســاب الدخــل الثانــوي فــي عــام 2020م 

بنســبة 7.7 فــي المئــة، ليصــل إلــى 147.7 مليــار ريــال مقابــل 

حيــث  الســابق؛  العــام  فــي  ريــال  مليــار   137.2 بلــغ  عجــز 

ارتفعــت مدفوعــات تحويــات العامليــن بنســبة 13.4 فــي 

المئــة إلــى نحــو 128.8 مليــار ريــال، وانخفضــت مدفوعــات 

التحويــات الحكوميــة بنســبة 20.2 فــي المئــة، لتبلــغ 18.0 

الســابق.  العــام  فــي  ريــال  مليــار   22.6 ريــال مقابــل  مليــار 

ويوضــح الجــدول )5-12( تطــور تحويــات العامليــن األجانــب 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  ونســبتها  المملكــة  فــي 

للقطــاع الخــاص منــذ عــام 2011م.

ثانًيا: الحساب الرأسمالي
ســجل صافــي الحســاب الرأســمالي تدفًقــا للخــارج بحوالــي 

4.8 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقابــل تدفــق إلــى الخــارج 

بقيمــة 6.5 مليــار ريــال فــي العــام الســابق.
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ثالًثا: الحساب المالي
بحوالــي  للداخــل  تدفًقــا  المالــي  الحســاب  صافــي  ســجل 

80.9 مليــار ريــال فــي عــام 2020م مقابــل تدفــق للخــارج 

بحوالــي 135.6 مليــار ريــال خــال العــام الســابق. وقــد جــاء 

ذلــك محصلــة النخفــاض صافــي بنــد االســتثمار المباشــر فــي 

بنــد  ريــال. وارتفــاع صافــي  2.4 مليــار  2020م بمبلــغ  عــام 

اســتثمارات الحافظــة بمبلــغ 77.1 مليــار ريــال. وارتفاع صافي 

بنــد اســتثمارات أخــرى بمبلــغ 16.5 مليــار ريــال.  ولتســجيل 

األصــول االحتياطيــة انخفاضــا بنحــو 172.2 مليــار ريــال.

وضع الستثمار الدولي
الخارجيــة  ســجل صافــي رصيــد االســتحواذ علــى األصــول 

ريــال،  تريليــون   2.3 حوالــي  2020م  عــام  نهايــة  فــي 

بانخفــاض نســبته 10.3 فــي المئــة عــن مســتواه فــي نهايــة 

 .)13-5 )جــدول  ريــال  تريليــون   2.5 والبالــغ  2019م  عــام 

وقــد جــاء ذلــك محصلــة للتطــورات فــي المكونــات التاليــة:

رصيد الستثمار المباشر
ارتفــع صافــي رصيــد االســتثمار المباشــر فــي الخــارج فــي 

 482.8 ليبلــغ  3.9 فــي المئــة  2020م بنســبة  نهايــة عــام 

االســتثمار  رصيــد  صافــي  أيًضــا  ارتفــع  بينمــا  ريــال،  مليــار 

المباشــر فــي داخــل االقتصــاد بنســبة 2.3 فــي المئــة مقارنــة 

برصيــده فــي نهايــة العــام الســابق ليبلــغ 907.0 مليــار ريــال.

رصيد استثمارات الحافظة
ارتفــع صافــي رصيــد اســتثمارات الحافظــة فــي الخــارج فــي 

 1.24 ليبلــغ  16.5 فــي المئــة  2020م بنســبة  نهايــة عــام 

ترليــون ريــال، بينمــا ارتفــع صافــي رصيــد اســتثمارات الحافظــة 

ــده فــي  ــة برصي ــة مقارن فــي الداخــل بنســبة 20.4 فــي المئ

ــال. ــار ري ــة العــام الســابق ليبلــغ 640.3 ملي نهاي

رصيد استثمارات أخرى
انخفــض صافــي رصيــد االســتثمارات األخــرى فــي الخــارج فــي 

 896.7 ليبلــغ  5.6 فــي المئــة  2020م بنســبة  نهايــة عــام 

مليــار ريــال، بينمــا ارتفــع صافــي رصيــد االســتثمارات األخــرى 

ــده فــي  ــة برصي ــة مقارن فــي الداخــل بنســبة 23.8 فــي المئ

ــال. ــار ري نهايــة العــام الســابق ليبلــغ 513.7 ملي

األصول الحتياطية
انخفــض رصيــد األصــول االحتياطيــة بنســبة 9.2 فــي المئــة 

ــغ نحــو  ــة بالعــام الســابق ليبل ــة عــام 2020م مقارن فــي نهاي

1,701.2 مليــار ريــال.

الدين الخارجي
وغيــر  )حكومــي  للمملكــة  الخارجــي  الديــن  إجمالــي  بلــغ 

ــال،  حكومــي( فــي نهايــة عــام 2020م نحــو 894.5 مليــار ريـ

مقارنــة بحوالــي 696.5 مليــار ريـــال فــي نهايــة عــام 2019م. 

جدول رقم 5-12: تحويالت العاملين األجانب المقيمين في المملكة    

)مليون ريال(

التغير القيمةالعــام
الناتج المحلي للقطاع 

الخاص*
نسبة التحويالت للناتج 
المحلي للقطاع الخاص

2011103,4855.4852,27512.1

2012107,3353.7948,36611.3

2013127,76819.01,050,98712.2

2014134,9955.71,149,63611.7

2015141,7855.01,213,54211.7

2016138,745-2.11,227,53411.3

2017132,518-4.51,247,45910.6

**2018123,637-6.71,300,8569.5

**2019113,573-8.11,354,3228.4

***2020128,76813.41,328,5489.7

*باألسعار الجارية.                      **أرقام أولية.                 ***أرقام تقديرية.    
المصدر: بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من الهيئة العامة لإلحصاء.
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وبلغــت نســبة الديــن الخارجــي الحكومــي إلــى إجمالــي الديــن 

الخارجــي 33.9 فــي المئــة.

المساعدات والقروض اإلنمائية الخارجية 
للمملكة

بلــغ إجمالــي المســاعدات والقــروض والمســاهمات الخارجية 

التــي قدمتهــا المملكــة فــي الفتــرة )2016-2020م( نحــو 

المســاعدات  وتشــكل   .)14-5 )جــدول  ريــال  مليــار   143.1

والقــروض 82.3 فــي المئــة من اإلجمالي، أي حوالي 117.8 

مليــار ريــال، فيمــا بلــغ إجمالــي المســاهمات فــي الجمعيــات 

والمنظمــات نحــو 25.2 مليــار ريــال وبنســبة 17.6 فــي المئــة 

مــن اإلجمالــي. أمــا المســاعدات مــن خــال برامــج العــون 

المتعــدد األطــراف، فقــد بلغــت خــال تلــك الفتــرة نحــو 90 

مليــون ريــال وبنســبة 0.1 فــي المئــة مــن اإلجمالــي. أمــا 

بالنســبة لمســاعدات وقــروض المملكــة الخارجيــة المقدمــة 

عبــر القنــوات الثنائيــة ومــن خــال الجمعيــات والمنظمــات 

والمؤسســات المتعــددة األطــراف فــي عــام 2020م، فقــد 

بلغــت نحــو 2.1 مليــار ريــال وبانخفــاض نســبته 12.5 فــي 

المئــة مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة 11.1 فــي المئــة مــن 

اإلجمالــي. وشــكلت المســاعدات والقــروض المقدمــة فــي 

عــام 2020م الجــزء األكبــر بقيمــة 17.1 مليــار ريــال، وبنســبة 

88.9 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، بانخفــاض نســبته 51.4 فــي 

المئــة مقارنــة بالعــام الســابق.

تطورات سعر الصرف
اســتمر البنــك المركــزي الســعودي فــي المحافظــة علــى 

ســعر الصــرف الرســمي للريــال الســعودي مقابــل الــدوالر 

األمريكــي عنــد ســعر 3.75 ريــال لــكل دوالر أمريكــي فــي 

االســمي  الفعلــي  الصــرف  معــدل  وارتفــع  2020م.  عــام 

بحوالــي 0.66 نقطــة مــن 118.09 نقطــة فــي نهايــة عــام 

2020م.  عــام  نهايــة  فــي  نقطــة   118.75 إلــى  2019م 

وكذلــك ارتفــع معــدل الصــرف الفعلــي الحقيقــي بحوالــي 

2.86 نقطــة مــن 112.14 نقطــة فــي نهايــة عــام 2019م 

إلــى 115.00 نقطــة فــي نهايــة عــام 2020م.

جدول رقم 5-13: وضع الستثمار الدولي    

)مليون ريال(

التغير  20202020**2019*2018

0.7- 4,317,878 4,349,426 3,988,910أوًل:  األصول

3.9 482,845 464,641 1392,299 . االستثمار المباشر في الخارج

16.5 1,237,141 1,061,798 2928,459 . استثمارات الحافظة

5.6- 896,683 949,576 3805,943 . استثمارات أخرى

9.2- 1,701,209 1,873,411 41,862,209 . األصول االحتياطية

1,833,0852,060,92912.4 1,522,813ثانًيا:  الخصوم

2.3 906,983 886,410 1869,301 . االستثمار المباشر في داخل االقتصاد

531,818640,26620.4 2317,395 . استثمارات الحافظة

23.8 513,680 414,856 3336,118 . استثمارات أخرى

10.3-2,516,3412,256,949 2,466,097ثالًثا : صافي وضع الستثمار الدولي

*بيانات أولية.                       **بيانات تقديرية.  
المصدر: بيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي السعودي، وبيانات الناتج المحلي للقطاع الخاص من الهيئة العامة لإلحصاء.
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جدول رقم 5-14: مساعدات ومساهمات المملكة الخارجية للفترة  )2016-2020م(    

          )مليون ريال(    

اإلجماليالعون المتعدد األطرافمساهمات في الجمعيات والمنظماتمساعدات وقروضالعام

201611,49418,9994330,536

201716,5429752617,543

201837,5006802138,201

201935,1572,448--37,605

202017,0882,142--19,230

117,78125,24590143,116اإلجمالي

المصدر:  وزارة المالية.     
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المالية العامة

ــاء  ــوزراء فــي جلســته المنعقــدة يــوم الثاث أقــر مجلــس ال

2020م  ديســمبر   15 الموافــق  1442ه  اآلخــر  ربيــع   30

الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 1443/1442ه 

للظــروف  مواكبــة  الميزانيــة  هــذه  وَأتــت  )2021م(. 

جــّراء  الدولــة  بهــا  مــّرت  التــي  االســتثنائية  االقتصاديــة 

جائحــة فيــروس كورونــا، فأعطــت األولويــة لحمايــة صحــة 

المواطنيــن والمقيميــن، وكذلــك دعــم القطــاع الخــاص 

وتخفيــف اآلثــار الماليــة المترتبــة عليــه إثــر هــذه الجائحــة.

ارتكــزت هــذه الميزانيــة علــى تحفيــز النمــو االقتصــادي، 

وتمكيــن القطــاع الخــاص، ومواصلــة الجهــود للحــد مــن آثــار 

الجائحــة فــي األنشــطة االقتصاديــة، وزيــادة فــرص توظيف 

المواطنين، وتعزيز الحماية االجتماعية، وتطوير الخدمات، 

وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع اإلســكانية والتنموية، والعمل 

علــى تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، مــع التأكيــد 

علــى زيــادة كفــاءة اإلنفــاق، ومكافحــة الفســاد، وتنفيــذ 

مشــاريع وبرامــج الميزانيــة بفعاليــة لمواصلــة تعزيز مســيرة 

الرخــاء والتنميــة.

بلــغ إجمالــي المصروفــات التقديريــة فــي ميزانيــة الدولــة 

ــال، بانخفــاض  ــار ري ــي 2021م نحــو 990.0 ملي للعــام المال

المالــي  العــام  تقديــرات  عــن  المئــة  فــي   2.9 نســبته 

ــرادات بنحــو 849.1  ــدرت الميزانيــة اإلي الســابق. كذلــك َق

ــال، بارتفــاع نســبته 1.9 فــي المئــة عــن الميزانيــة  ــار ري ملي

ُقــدر العجــز  المقــّدرة للعــام المالــي الســابق، فــي حيــن 

بنحــو 140.9 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته 24.6 فــي المئــة 

مقارنــة بتقديــرات العــام المالــي الســابق )جــدول 1-6(. 

المالمح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام 
المالي 1443/1442ه )2021م(

بيئــة  لخلــق  اإلنفــاق  كفــاءة  رفــع  إلــى  المملكــة  تســعى 

محفــزة للنمــو االقتصــادي، ودعــم القطاعــات ذات األولويــة 

مــن خــال تخصيــص المــوارد الماليــة الازمــة لهــا؛ وذلــك 

الماليــة  ألهــداف  والوصــول  الشــاملة  التنميــة  لتحقيــق 

للدولــة  العامــة  الميزانيــة  اعتمــادات  يلــي  العامــة. وفيمــا 

المخصصــة لإلنفــاق علــى القطاعــات الرئيســة للعــام المالــي 

.)1-6 بيانــي  6-2، ورســم  )جــدول  2021م 

قطاع التعليم
تمثــل  ريــال،  مليــار   185.7 نحــو  التعليــم  لقطــاع  ُخصــص 

حوالــي 18.8 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات المعتمــدة 

بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 3.9 فــي المئــة مقارنــة بمــا تــم 

تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق 2020م. 

القطاع العسكري
ــل  ــال، تمث ــار ري ــة 175.1ملي ُخصــص للقطــاع العســكري قراب

المعتمــدة  النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17.7 نحــو 

بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 3.8 فــي المئــة مقارنــة بمــا تــم 

تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق.

الصحة والتنمية االجتماعية 
بلغــت المخصصــات المعتمــدة لقطاعــات الخدمــات الصحيــة 

والتنميــة االجتماعيــة حوالــي 174.7 مليــار ريــال، تمثــل نحــو 

جدول رقم 6-1: تقديرات الميزانية العامة للدولة   

   )مليار ريال(

العام المالي
1442/1441هـ )2020م(

العام المالي
1443/1442هـ )2021م(

التغير 

833.1849.11.9إجمالي اإليرادات

2.9-1,020.0990.0إجمالي المصروفات

24.6-140.9-186.9-الفائض / العجز

المصدر: وزارة المالية.
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فــي  المعتمــدة  النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   17.6

الميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 4.6 فــي المئــة مقارنــة بمــا تــم 

ــي الســابق. ــة العــام المال تخصيصــه فــي ميزاني

قطاع األمن والمناطق اإلدارية 
نحــو  اإلداريــة  والمناطــق  األمــن  لقطــاع  ُخصــص  مــا  بلــغ 

100.8 مليــار ريــال، تمثــل قرابــة 10.2 فــي المئــة مــن إجمالي 

النفقــات المعتمــدة بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 1.5 فــي 

المئــة مقارنــة بمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي 

الســابق.

جدول رقم 6-2: توزيع اعتمادات الميزانية العامة التقديرية للدولة )حسب القطاعات الرئيسة(  

    )مليون ريال(

1443/1442هـ )2021م(1442/1441هـ )2020م(

التغير النصيب المـئويالمبـــلغالتغير النصيب المـئوي المبـــلغ

28,0182.71.733,5723.419.8اإلدارة العامة 

3.8-4.7175,09617.7-181,92317.8القطاع العسكري

1.5-0.5100,81710.2-102,34810.0قطاع األمن والمناطق اإلدارية

5.2-13.950,7995.1-53,5605.3الخدمات البلدية

3.9-193,16818.90.3185,70218.8التعليم

2.9174,67717.64.6-166,98016.4الصحة والتنمية االجتماعية

25.9-25.772,3957.3-97,6459.6الموارد االقتصادية

17.7-20.745,8194.6-55,7055.5التجهيزات األساسية والنقل

9.9151,12315.37.4-140,65213.8البنود العامة

2.9-7.8990,000100.0-1,020,000100.0المجموع

 المصدر: وزارة المالية.     

قطاع الخدمات البلدية 
بلــغ المخصــص لقطــاع الخدمــات البلديــة، وتشــمل الشــؤون 

50.8 مليــار  نحــو  والبلديــات  والقرويــة واألمانــات  البلديــة 

ريــال، تمثــل حوالــي 5.1 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات 

المئــة  فــي   5.2 نســبته  بالميزانيــة، وبانخفــاض  المعتمــدة 

مقارنــة بمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العام المالي الســابق.

قطاع التجهيزات األساسية والنقل 
 45.8 التجهيــزات األساســية والنقــل نحــو  ُخصــص لقطــاع 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   4.6 حوالــي  تمثــل  ريــال،  مليــار 

 رسم بياني رقم 6-1: توزيع اعتمادات ميزانية العام المالي 1443/1442هـ )2021م( حسب القطاعات الرئيسة )نسبة مئوية(  

15.3

10.2

7.3

5.1

17.6

4.6

18.8

17.7

3.4

 الصحــة والتنميــة االجتماعية

الخدمــات البلدية

اإلدارة العامة

 وحــدة البرامج العامة

التجهيــزات األساســية والنقل 
قطــاع األمــن والمناطق اإلدارية

 التعليم

المــوارد االقتصادية

القطاع العســكري
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 17.7 نســبته  وبانخفــاض  بالميزانيــة،  المعتمــدة  النفقــات 

فــي المئــة مقارنــة بمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام 

الســابق. المالــي 

قطاعات أخرى 
بلــغ مخصــص البنــود العامــة حوالــي 151.1 مليــار ريــال، تمثل 

المعتمــدة  النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   15.3 نحــو 

بالميزانيــة، وبارتفــاع نســبته 7.4 فــي المئــة مقارنــة بمــا تــم 

ــة العــام المالــي الســابق. تخصيصــه فــي ميزاني

ُخصــص لقطــاع المــوارد االقتصاديــة حوالــي 72.4 مليار ريال، 

تمثــل نحــو 7.3 فــي المئــة مــن إجمالــي النفقــات المعتمــدة 

بالميزانيــة، وبانخفــاض نســبته 25.9 فــي المئــة مقارنــة بمــا 

تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العــام المالــي الســابق.

بلــغ مــا ُخصــص لقطــاع اإلدارة العامــة حوالــي 33.6 مليــار 

النفقــات  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   3.4 نحــو  تمثــل  ريــال، 

المئــة  فــي   19.8 نســبته  وبارتفــاع  بالميزانيــة،  المعتمــدة 

مقارنــة بمــا تــم تخصيصــه فــي ميزانيــة العام المالي الســابق.

اإليرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 
)2020م(

تشــير بيانــات العــام المالــي 1442/1441ه )2020م( إلــى 

ــال،  ــار ري ــرادات الفعليــة بلــغ نحــو 781.8 ملي أن إجمالــي اإلي

حيــث ســجل اإلجمالــي انخفاًضــا نســبته 15.6 فــي المئــة، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.3 فــي المئــة فــي العــام المالــي 

الســابق 2019م. وتشــكل هــذه اإليــرادات مــا نســبته 29.8 

فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مســجلة انخفاًضــا 

نســبته 6.1 فــي المئــة مقارنــة باإليــرادات الُمقــّدرة. وبلغــت 

ــرادات الفعليــة النفطيــة للعــام المالــي 2020م حوالــي  اإلي

413.1 مليــار ريــال، حيــث انخفضــت بنحــو 19.5 فــي المئــة 

مقارنــة باإليــرادات النفطيــة الُمقــّدرة. وفــي المقابــل، بلغــت 

2020م  المالــي  للعــام  النفطيــة  غيــر  الفعليــة  اإليــرادات 

حوالــي 368.8 مليــار ريــال، مســجلة ارتفاًعــا نســبته 15.2 فــي 

ــرادات غيــر النفطيــة.  المئــة مقارنــة بتقديــرات الميزانيــة لإلي

وقــد يعــزى هــذا االرتفــاع إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا قــرار 

رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات 

مــن 5 فــي المئــة إلــى 15 فــي المئــة بــدًءا مــن شــهر يوليــة 

للعــام المالــي 2020م.

وبلغــت المصروفــات الفعليــة للعــام المالــي 2020م نحــو 

1,075.7مليــار ريــال، مشــكلة مــا نســبته 41.0 فــي المئــة 

5.5 فــي  الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبارتفــاع نســبته  مــن 

المئــة مقارنــة بتقديــرات الميزانيــة، وارتفــاع نســبته 1.5 فــي 

المئــة عــن مصروفــات العــام الســابق.

ــة للســلع والخدمــات بنســبة  وارتفعــت المصروفــات الفعلي

لتبلــغ  الميزانيــة،  بتقديــرات  مقارنــة  المئــة  فــي   45.2

قرابــة 203.2 مليــار ريــال. وارتفعــت المصروفــات الفعليــة 

للمصروفــات األخــرى بنســبة 13.6 فــي المئــة، لتبلــغ نحــو 

ــة للمنافــع  ــال. وارتفعــت المصروفــات الفعلي ــار ري 96.7 ملي

بتقديــرات  مقارنــة  المئــة  فــي   0.7 بنســبة  االجتماعيــة 

وســجلت  ريــال.  مليــار   69.3 حوالــي  لتبلــغ  الميزانيــة، 

المصروفــات الفعليــة لإلعانــات ارتفاًعــا نســبته 61.1 فــي 

المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، لتبلــغ نحــو 27.8 مليــار ريــال. 

نســبته  ارتفاًعــا  للمنــح  الفعليــة  المصروفــات  وســجلت 

274.0 فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، لتبلــغ حوالــي 4.4 

مليــار ريــال. وفــي المقابــل، ســجلت المصروفــات الفعليــة 

لتعويضــات العامليــن انخفاًضــا نســبته 1.8 فــي المئــة عــن 

تقديــرات الميزانيــة، لتبلــغ نحــو 494.7 مليــار ريــال. وســجلت 

نســبته  انخفاًضــا  التمويــل  لنفقــات  الفعليــة  المصروفــات 

20.1 فــي المئــة عــن تقديــرات الميزانيــة، لتبلــغ حوالــي 24.5 

مليــار ريــال )جــدول 3-6(.

عجز الميزانية الفعلي 
مليــار   293.9 بلــغ  عجــًزا  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  ســجلت 

ريــال، ممثــًا مــا نســبته 11.2 فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، مقارنــة بعجــز مقــداره 132.6 مليــار ريــال، أي مــا 

نســبته 4.5 فــي المئــة مــن الناتــج المحلي اإلجمالــي في العام 

المالــي الســابق )جــدول 6-3، ورســم بيانــي 2-6(.

برامج القروض واإلعانات المحلية 
 أواًل: القروض المحلية

ســجل مجمــوع المنصــرف الفعلــي مــن القــروض المقدمــة 
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محقًقــا  ريــال،  مليــون   661.8 حوالــي  2020م  عــام  فــي 

36.4 فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق.  ارتفاًعــا نســبته 

وبلــغ إجمالــي المســدد مــن القــروض نحــو 229.3 مليــون 

المئــة  فــي   43.5 نســبته  بلغــت  انخفاًضــا  مســجًا  ريــال، 

خــال  قــروض  ســتة  واعُتمــدت  الســابق.  بالعــام  مقارنــة 

أربعــة  منهــا  )2020م(،  1442/1441هـــ  المالــي  العــام 

صحيــة  لمشــاريع  وقرضــان  تعليميــة  لمشــاريع  قــــــــــروض 

و5-6(.  ،4-6 )جــدول 

ثانًيا: اإلعانات المحلية
المالــي  العــام  خــال  المصروفــة  اإلعانــات  إجمالــي  بلــغ 

1442/1441هـــ )2020م( نحــو 6.4 مليــار ريــال موزعــة علــى 

جدول  رقم 6-4: األرصدة القائمة لبرنامج القروض المحلية

   )مليون ريال(

التغير 20192020

485.3661.836.4إجمالي المنصرف الفعلي من القروض

43.5-405.8229.3إجمالي المسدد من القروض

المصدر: وزارة المالية.

النحــو اآلتــي: إعانــة مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال 

اإلنســانية بحوالــي 2.1 مليــار ريــال، وإعانــة مربــي الماشــية 

الريفيــة بمقــدار  الدواجــن واألســماك والتنميــة  وقطاعــي 

  1.4 بنحــو  المســتوردة  األعــاف  وإعانــة  ريــال،  مليــار   2.0

 281.9 بمبلــغ  الخيــل  ســباقات  نــادي  وإعانــة  ريــال،  مليــار 

مليــون ريــال، وإعانــة حليــب األطفــال بمقــدار 223.8 مليــون 

ريــال، وإعانــة نــادي الصقــور الســعودي بنحــو 100.0 مليــون 

ريــال، وإعانــة مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة بحوالــي 70.4 

ــز  ــد العزي ــه بــن عب ــد الل ــة مركــز الملــك عب ــال، وإعان مليــون ري

للحــوار بيــن أتبــاع األديــان والثقافــات بمبلــغ 63.9 مليــون 

ريــال، وإعانــة مركــز الملــك عبــد العزيــز للحوار الوطنــي بحوالي 

54.9 مليــون ريــال، وإعانــة أمانــة اللجنــة الماليــة بنحــو 30.0 

جدول  رقم 6-5: القروض المقدمة لكل مجال خال عامي 2019-2020م    

   )مليون ريال(

نوع القرض

مشاريع تم توقيع عقودها

20192020

القيمةالعددالقيمةالعدد

----17المشروعات الفندقية والسياحية

78592187المشاريع الصحية

5262499المشاريع التعليمية

131,1286286اإلجمالي

المصدر: وزارة المالية.   

جدول رقم 6-3: اإليرادات والمصروفات الفعلية 

 )مليون ريال(

1442/1441هـ )2020م(1441/1440هـ )2019م(1440/1439هـ )2018م(

التغير القيمة

النسبة إلى 
الناتج

 المحلي 
اإلجمالي*

التغير القيمة

النسبة إلى 
الناتج

 المحلي 
اإلجمالي*

التغير القيمة

النسبة إلى 
الناتج

 المحلي 
اإلجمالي*

15.629.8-905,60931.030.7926,8462.331.2781,834إجمالي اإليرادات

1.935.61,075,7341.541.0-1,079,46716.136.61,059,445إجمالي المصروفات

11.2-293,900121.6-4.5-23.7-132,599-5.9-27.1-173,858-الفائض / العجز

* تشمل رسوم االستيراد )باألسعار الجارية(. 
المصدر: وزارة المالية.    
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مليــون ريــال، وإعانــة نــادي اإلبــل بمقــدار 22.9 مليــون ريــال، 

وإعانــة المكتبــات الوقفيــة بمبلــغ 10.0 مليــون ريــال، وإعانــة 

المــدارس األهليــة بمقــدار 7.5 مليــون ريــال. 

الدين العام
ــن  ــي الدي ــي 2020م إلــى أن إجمال ــات العــام المال تشــير بيان

العــام القائــم ســجل ارتفاًعــا بلغــت نســبته 25.9 فــي المئــة، 

حيــث بلــغ قرابــة 853.5 مليــار ريــال، ويشــكل مــا نســبته 32.5 

جدول  رقم 6-6: الدين العام

 )مليون ريال(

العام المالي

المسددالمقترض
حجم الدين العام القائم

في نهاية العام
التغير 

نسبة الدين 
العام إلى 

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 الدين 
الداخلي

 الدين 
الخارجي

 إجمالي الدين
العام

213,455103,125316,580122.513.1--1438/143797,020103,12525,825هـ )2016م(

259,502183,750443,25240.017.2--1439/143858,45580,62512,408هـ )2017م(

304,980255,000559,98026.319.0--1440/143948,75071,2503,272هـ )2018م(

372,764305,161677,92521.122.8--1441/144069,83950,1612,055هـ )2019م(

1442/1441174,25345,74744,36049.8502,656350,859853,51525.932.5هـ )2020م(*

* بيانات أولية.
المصدر: وزارة المالية.   

ــة بمــا كان  ــي، مقارن ــج المحلــي اإلجمال ــة مــن النات فــي المئ

عليــه بنهايــة العــام المالــي الســابق 2019م والبالــغ حوالــي 

677.9 مليــار ريــال أو مــا نســبته 22.8 فــي المئــة مــن الناتــج 

 58.9 الداخلــي حوالــي  الديــن  اإلجمالــي. ويمثــل  المحلــي 

فــي المئــة مــن إجمالــي الديــن العــام خــال عــام 2020م، 

ــن الخارجــي  ــال، بينمــا يمثــل الدي ــار ري ــغ نحــو 502.7 ملي ويبل

حوالــي 41.1 فــي المئــة مــن إجمالــي الديــن العــام، ويبلــغ 

ــال )جــدول 6-6(. ــار ري نحــو 350.9 ملي

  رسم بياني رقم 6-2: الميزانية التقديرية والفعلية للعام المالي 1442/1441هـ )2020م(
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الرقم القياسي العام 
ألسعار المستهلك

يقــاس التضخــم فــي المملكــة باســتخدام الرقــم القياســي 

العــام ألســعار المســتهلك الــذي تصــدره الهيئــة العامــة 

ــة الهامــة  لإلحصــاء، حيــث يعــد مــن اإلحصــاءات االقتصادي

المعلومــات  ويوفــر  اليوميــة،  األفــراد  بحيــاة  المرتبطــة 

الســلع  العــام لحركــة أســعار  الضروريــة لمعرفــة االتجــاه 

والخدمــات فــي أســواق المملكــة العربيــة الســعودية.

عــام  فــي مطلــع  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  قامــت  وقــد 

2020م بتغيير ســنة أســاس الرقم القياســي العام ألســعار 

المســتهلك واعتمــاد ســنة 2018م كســنة أســاس بــداًل 

ــا للتوصيــات الدوليــة التــي  مــن ســنة 2013م، وذلــك وفًق

تقتــرح تغييــر ســنة األســاس كل خمــس ســنوات. وقــد تمــت 

االســتفادة مــن نتائــج مســح إنفــاق ودخــل األســرة لعــام 

2018م، حيــث قامــت الهيئــة بالتحديثــات الازمــة علــى 

أوزان ومكونات ســلة االســتهاك، وتعديل ســنة األســاس 

اســتناًدا علــى تلــك المســوحات.

ســلة  تصنيــف  علــى  تحديثاتهــا  فــي  الهيئــة  وتعتمــد 

الصــادر   )COICOP( الغــرض  حســب  الفــردي  االســتهاك 

لألقســام  التبويــب  بغــرض  وذلــك  المتحــدة،  األمــم  عــن 

االســتهاك.  لســلة  المكونــة  والفصــول  والمجموعــات 

وتســتخدم الهيئــة معادلــة الســبير الهندســية المعدلــة 

بنظــام السلســلة فــي عمليــة احتســاب الرقــم القياســي 

ألســعار المســتهلك، التــي تعتمــد علــى اســتخدام الوســط 

التوصيــات  مــع  تماشــًيا  النســبي؛  بالتوزيــع  الهندســي 

الدوليــة فــي هــذا الشــأن. 

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في عام 
2020م

ارتفــع متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

فــي عــام 2020م بنســبة 3.4 فــي المئــة مقارنــة بانخفــاض 

ذلــك  ويأتــي  2019م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   2.1 نســبته 

ــة القيمــة المضافــة مــن  ــادة ضريب بشــكل رئيســي نتيجــًة لزي

5 فــي المئــة إلــى 15 فــي المئــة بدايــًة مــن شــهر يوليــة 

ل معامــل انكمــاش الناتــج  مــن نفــس العــام. وكذلــك ســجَّ

يقيــس  الــذي  النفطــي،  غيــر  للقطــاع  اإلجمالــي  المحلــي 

ينتجهــا  التــي  والخدمــات  الســلع  جميــع  أســعار  متوســط 

القطــاع غيــر النفطــي خــال ســنة، ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 0.9 

ــة فــي عــام 2020م، وهــي نفــس نســبة االرتفــاع  فــي المئ

فــي عــام 2019م )جــدول 1-7(.

وســجلت جميع األقســام الرئيســة المكونة للرقم القياســي 

معــدالت  2020م  عــام  فــي  المســتهلك  ألســعار  العــام 

تضخــم أعلــى مــن متوســط التغيــر الســنوي للثــاث ســنوات 

الســابقة )2017-2019م(. باســتثناء كل مــن قســم التبــغ، 

وقســم التعليــم، وقســم الصحــة التــي ســجلت معــدالت 

جدول رقم 7-1: معدالت النمو السنوية لمؤشرات مختارة

)نسبة مئوية(

2017201820192020

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

2.13.4- 2.5 0.8- الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لجميع السكان )2018م = 100(

2.3- 3.3 2.2 1.3 الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة )2010م = 100(*

4.1- 0.3 2.4 0.7- الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010م = 100(*

7.9- 0.5 11.5 7.6 معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي )2010م = 100(* 

1.5 1.9- 16.1 12.0 اإلنفاق الحكومي

8.3 7.1 2.7 0.3 عرض النقود )ن3(

* بيانات أولية للناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م.    

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي. 
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جدول رقم 7-2: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك )جميع السكان(     

)2018م = 100(

20162017201820192020
متوسط التغير السنوي 

للفترة )2019-2017(
التغير  2020

0.23.4-98.497.6100.097.9101.3الرقم القياسي العام

94.793.9100.0102.1111.32.69.0األغذية والمشروبات

63.280.0100.0101.0108.117.57.1التبغ

3.82.9-110.9107.5100.098.6101.5المابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز 
 وأنواع الوقود األخرى

102.0101.2100.091.490.8-3.5-0.6

0.34.6-100.498.5100.099.4104.0تأثيث وتجهيزات المنزل

96.396.3100.0100.1101.31.31.1الصحة 

92.290.3100.098.6102.42.43.8النقل

0.34.8-99.798.8100.098.7103.5االتصاالت

1.11.8-101.898.9100.098.3100.1الترفيه والثقافة

2.0-99.299.7100.0102.5100.51.1التعليم 

92.593.0100.0103.2107.73.74.3المطاعم والفنادق

السلع والخدمات
0.14.0-99.899.7100.099.6103.5الشخصية المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.        

تضخــم أقــل مــن متوســط التغيــر الســنوي للثــاث ســنوات 

)2017-2019م(.  الســابقة 

أرقامهــا  فــي  ارتفاًعــا ســنوًيا  وشــهدت معظــم األقســام 

األغذيــة  قســم  وهــي:  2020م  عــام  فــي  القياســية 

والمشــروبات بنســبة 9.0 فــي المئــة، وقســم التبــغ بنســبة 

المئــة،  فــي   4.8 بنســبة  االتصــاالت  وقســم  المئــة،   7.1

وقســم تأثيــث وتجهيــزات المنــزل بنســبة 4.6 فــي المئــة، 

وقســم المطاعــم والفنــادق بنســبة 4.3 فــي المئــة، وقســم 

4.0 فــي  بنســبة  المتنوعــة  الشــخصية  الســلع والخدمــات 

وقســم  المئــة،  فــي   3.8 بنســبة  النقــل  وقســم  المئــة، 

المابــس واألحذيــة بنســبة 2.9 فــي المئــة، وقســم الترفيــه 

والثقافــة بنســبة 1.8 فــي المئــة، وقســم الصحــة بنســبة 1.1 

فــي المئــة. وفــي المقابــل، ســجل الرقــم القياســي العــام 

انخفاًضــا فــي قســم التعليــم بنســبة 2.0 فــي المئــة، وقســم 

الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى 

بنســبة 0.6 فــي المئــة )جــدول 2-7(.  

نسبة تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي 
العام ألسعار المستهلك

ســاهمت األقســام الرئيســة بنســب متفاوتــة فــي التأثيــر 

علــى الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك فــي عــام 

2020م، حيــث ســجل قســم  األغذيــة والمشــروبات أعلــى 

النقــل  يليــه قســم   المئــة،  فــي   40.6 بنحــو   تأثيــر  نســبة 

الســلع والخدمــات  تــاه قســم  المئــة،  فــي   17.6 بنســبة 

الشــخصية المتنوعــة بنســبة 11.4 فــي المئــة، ثــم قســم 

الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى 

بنســبة 6.3 فــي المئــة، ثــم قســم تأثيــث وتجهيــزات المنــزل 

بنســبة 6.2 فــي المئــة، ثــم قســم االتصــاالت بنســبة 5.5 

ــادق بنســبة 4.9  ــة، تاهــم قســم المطاعــم والفن فــي المئ

فــي المئــة،  ثــم قســم المابــس واألحذيــة بنســبة 2.4 فــي 

المئــة، جــاء بعدهــم قســم التعليــم بنســبة 2.3 فــي المئــة، 

ثــم قســم الترفيــه والثقافــة بنســبة 1.6 فــي المئــة، تــاه 

ــًرا قســم  الصحــة  ــة، وأخي ــغ بنســبة 0.7 فــي المئ قســم التب

ورســم   ،3-7 )جــدول  المئــة  فــي   0.4 بلغــت  تأثيــر  بنســبة 

.)1-7 بيانــي 
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رسم بياني رقم 7-1: نسبة تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لعام 2020م

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

)2018م = 100(

األوزان النسبية التغير  2020
مقدار تأثير األقسام الرئيسة على 

الرقم القياسي 2020

100.0 100.0 3.4 الرقم القياسي العام

40.6 18.8 9.0 األغذية والمشروبات

0.7 0.6 7.1 التبغ

2.4 4.2 2.9 المابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز و أنواع 
الوقود األخرى

 -0.6 25.5 6.3

6.2 6.7 4.6 تأثيث وتجهيزات المنزل

0.4 1.4 1.1 الصحة 

17.6 13.1 3.8 النقل

5.5 5.6 4.8 االتصاالت

1.6 3.1 1.8 الترفيه والثقافة

2.3 2.9 2.0- التعليم 

4.9 5.6 4.3 المطاعم والفنادق

11.4 12.6 4.0 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.        

* األقسام األخرى تشمل قسم الصحة، قسم الترفيه والثقافة، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة، وقسم التعليم.

                                                         النقــل                                المطاعــم والفنــادق                             المالبــس واألحذيــة
                                                                     أقســام أخــرى*                         تأثيــث وتجهيــزات المنــزل                                         االتصــاالت

15.7

0.7

6.3

2.4

4.9

17.6

40.6

5.5
6.2

األغذية والمشــروبات
التبغ

الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز و أنواع الوقود األخرى
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الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في عام 
2020م

الجملــة  ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  مؤشــر  يقيــس 

نســبة التغيــر فــي أســعار الســلع المحليــة والمســتوردة فــي 

األســواق األوليــة )أســواق الجملــة( بيــن فترتيــن مختلفتيــن، 

علــى  موزعــًة  بنــًدا   343 مــن  عينــة  المؤشــر  هــذا  ويضــم 

خمســة أبــواب رئيســية حســب التصنيــف المركــزي للمنتجــات 

فــي   3.4 نســبته  ارتفاًعــا  المؤشــر  هــذا  وســجل   .)CPC2(

المئــة فــي عــام 2020م، مقارنــة بارتفــاع نســبته 1.9 فــي 

2020م  عــام  فــي  وارتفعــت  2019م.  عــام  فــي  المئــة 

أغلــب األبــواب الرئيســة المكونــة للمؤشــر، حيــث ســجل بــاب 

ارتفــاع  نســبة  أعلــى  األســماك  الزراعيــة وصيــد  المنتجــات 

المعدنيــة  المنتجــات  بــاب  تــاه  المئــة،  فــي   12.5 بلغــت 

واآلالت والمعــدات بنســبة 9.0 فــي المئــة، وبــاب المنتجــات 

 6.8 بنســبة  والتبــغ والمنســوجات  الغذائيــة والمشــروبات 

فــي   3.2 بنســبة  والمعــادن  الخامــات  وبــاب  المئــة،  فــي 

المئــة، فــي المقابــل تراجــع بــاب الســلع األخــرى بنســبة 4.2 

فــي المئــة )جــدول 4-7(. 

تطورات األسعار العالمية وآثارها
للمنتجــات  العالميــة  األســعار  فــي  التغيــر  معــدالت  تؤثــر 

والســلع التــي تســتوردها المملكــة علــى الرقــم القياســي 

ألســعار المســتهلك. وفــي عــام 2020م وبنــاًء علــى تقريــر 

آفــاق الســلع الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي أبريــل 2021م، 

خــال  ارتفاًعــا  الثمينــة  للمعــادن  القياســي  الرقــم  ســجل 

العــام بنســبة 27.3 فــي المئــة. وكذلــك ســجلت المنتجــات 

الغذائيــة ارتفاعــا نســبته 6.9 فــي المئــة، بينمــا ســجل الرقــم 

فــي   31.4 نســبته  انخفاًضــا  الطاقــة  لمنتجــات  القياســي 

المئــة، كمــا ســجل الرقــم القياســي للمــواد األوليــة انخفاًضــا 

نســبته 0.3 فــي المئــة )جــدول 5-7(. 

أيًضــا  المملكــة  فــي  المســتهلك  أســعار  مؤشــر  ويتأثــر 

بمســتويات األســعار لــدى أكبــر الــدول المصــدرة للمملكــة، 

فــي  الســنوية  التغيــر  معــدالت   )6–7 )جــدول  ويعــرض 

أســعار المســتهلك لــدى أكبــر الشــركاء التجارييــن الرئيســيين 

تقريــر  بيانــات  حســب  وذلــك  2020م  عــام  فــي  للمملكــة 

آفــاق االقتصــاد العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولي 

فــي أبريــل 2021م، حيــث ارتفــع متوســط أســعار المســتهلك 

فــي الهنــد فــي عــام 2020م بنســبة 6.2 فــي المئــة، وفــي 

الصيــن بنســبة 2.4 فــي المئــة،  وفــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة بنســبة 1.2 فــي المئــة، وفــي المملكــة المتحــدة 

بنســبة  0.9 فــي المئــة، وفــي ألمانيــا بنســبة 0.4 فــي المئــة،  

فــي   0.5 بنســبة  الجنوبيــة  وكوريــا  فرنســا  مــن  كل  وفــي 

المئــة، و لــم يتغيــر متوســط أســعار المســتهلك فــي اليابــان 

فــي عــام 2020م، بينمــا  انخفــض فــي ايطاليــا  بنســبة 0.1 

فــي المئــة، وكذلــك انخفــض متوســط أســعار المســتهلك 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 2.1 فــي المئــة.

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

)2014م	=	100(

201820192020األوزان	النسبية	
التغير	

20192020

100.0116.8119.1123.21.93.4الرقم القياسي العام

1.512.5-8.7101.9100.4113.0منتجات الزراعة وصيد األسماك

1.43.2-0.698.797.3100.4الخامات والمعادن

المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 
والمنسوجات

17.3108.1107.4114.7-0.66.8

4.2-33.7143.9145.6139.51.2سلع أخرى*

39.7101.1106.1115.74.99.0المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

* تشمل السلع األخرى المنتجات الخشبية، والعجائن الورقية، والمنتجات النفطية المكررة، والمواد الكيميائية األساسية، والمنتجات الكيميائية األخرى واأللياف 

اإلصطناعية، والمطاط ومنتجات اللدائن، والمنتجات الزجاجية والغير فلزية، واألثاث والسلع األخرى القابلة للنقل وغير المصنفة في موضع آخر.   

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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جدول رقم 7-5: أرقـام قيـاسية مختـارة ألهم السلع الرئيسية

201820192020
التغير 

20192020

الواردات السلعية للمملكة

9.9-11.7 513,992.7574,360.7517,491.0الواردات السلعية )مليون ريال(

األرقام القياسية ألهم السلع الرئيسية )2010م = 100(

31.4-10.6- 85.576.452.4منتجات الطاقة

1.76.9- 88.987.493.4المنتجات الغذائية

0.3-1.9- 80.078.578.3المواد األولية

11.027.3 95.5106.0134.9المعادن الثمينة

أسعار صرف الريال الفعلية اإلسمية والحقيقية

3.30.6 114.3118.1118.7سعر صرف الريال الفعلي اإلسمي*

1.12.5- 113.4112.1115.0سعر صرف الريال الفعلي الحقيقي**

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

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

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وتقرير آفاق أسواق السلع - البنك الدولي - أبريل 2021م، ونشرة اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( صندوق النقد الدولي. 

   

الخليــج  لــدول  التعــاون  بالنســبة لبقيــة دول مجلــس  وأمــا 

العربيــة، فقــد انخفــض متوســط أســعار المســتهلك فــي عــام 

2020م فــي دولــة قطــر بنســبة 2.5 فــي المئــة، وكذلــك 

جدول رقم 7-6: معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك لدى أكبر الشركاء التجاريين الرئيسين

20162017201820192020

0.71.82.11.50.8الدول المتقدمة

4.34.44.95.15.1الدول الناشئة والنامية

أهم الشركاء التجاريين

1.32.12.41.81.2الواليات المتحدة األمريكية

0.10.51.00.50.0-اليابان

0.72.72.51.80.9المملكة المتحدة

2.01.62.12.92.4الصين

0.41.71.91.40.4ألمانيا

4.53.63.44.86.2الهند

0.31.22.11.30.5فرنسا

0.1-0.11.31.20.6-إيطاليا

2.1-1.9-1.62.03.1اإلمارات العربية المتحدة

1.01.91.50.40.5كوريا الجنوبية

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي- أبريل 2021م.

انخفض في مملكة البحرين بنســبة 2.3 في المئة، وانخفض 

فــي ســلطنة ُعمــان بنســبة 0.8 فــي المئــة، بينمــا ارتفــع فــي 

دولــة الكويــت بنســبة 2.1 فــي المئــة )جــدول 7–7(.
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جدول رقم 7-7: معدالت التغير السنوية ألسعار المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2016201720182019*2020

2.1-1.8-1.82.53.1اإلمارات العربية المتحدة

2.3-2.71.42.11.0مملكة البحرين

2.5-0.9-2.70.50.3قطر

3.51.60.61.12.1الكويت

0.8-1.11.60.90.1سلطنة ُعمان

* بيانات أولية.
المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العربي، صندوق النقد العربي- أبريل 2021م.
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التطورات النقدية

اتبــاع سياســة  فــي  الســعودي  المركــزي  البنــك  اســتمر 

ودعــم  النقــدي  االســتقرار  تحقيــق  إلــى  تهــدف  نقديــة 

مــع  يتــاءم  بمــا  االقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 

وضمــان  والعالميــة،  المحليــة  االقتصاديــة  التطــورات 

اســتمرار المصــارف المحليــة القيــــــام بدورهــا التمويلــي 

البنــك  اســتمر  كذلــك  االقتصاديــة.  االحتياجــات  لتلبيــة 

الثابــت  الصــرف  ســعر  سياســة  تطبيــق  فــي  المركــزي 

للريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي البالــغ 3.75 

كونهــا ركيــزة مهمــة لاســتقرار النقــدي والمالــي فــي ظــل 

تلبيــة  علــى  األجنبــي وقدرتهــا  النقــد  احتياطيــات  متانــة 

كافــة االلتزامــات الخارجيــة للمملكــة. وقـــد حظــي النظــام 

كافيــة  ســيولة  بمســتويات  2020م  عــام  فــي  المالــي 

األنشــطة  لتعافــي  الداعمــة  التمويــل  لتلبيــة متطلبــات 

كورونــا.  جائحــة  جــّراء  االقتصاديــة 

أدوات السياسة النقدية
علــى  الحفــاظ  فــي  المركــزي  البنــك  نهــج  مــن  انطاًقــا 

االســتقرار النقــدي والمالــي فــي ظــل تطــورات األســواق 

االقتصــادي  النمــو  دعــم  إلــى  إضافــًة  العالميــة،  الماليــة 

المســتدام، قــام البنــك المركــزي خــال عــام 2020م بخفــض 

فــي   1.25 بمقــدار  الشــراء  إعــادة  اتفاقيــات  عائــد  معــدل 

المئــة، وإعــادة الشــراء المعاكــس بمقــدار 1.25 فــي المئــة، 

ليســتقر معــدل عائــد اتفاقيــات إعــادة الشــراء عنــد نســبة 

1.00 فــي المئــة، ومعــدل عائــد اتفاقيــات إعــادة الشــراء 

المعاكــس عنــد نســبة 0.50 فــي المئــة بنهايــة عــام 2020م. 

واتســم النظــام المالــي فــي عــام 2020م بمعــدالت ســيولة 

وافــرة فــي النظــام المصرفــي، علــى الرغــم مــن التحديــات 

كورونــا  فيــروس  وبــاء  تفشــي  أزمــة  خــال  واجهتــه  التــي 

وذلــك نظــًرا لتدخــل البنــك المركــزي مــن خــال برنامــج دعــم 

تمويــل القطــاع الخــاص ودعــم الســيولة.  وارتفــع المتوســط 

اليومــي لعمليــات اتفاقيــات إعــادة الشــراء المعاكــس إلــى 

76.0 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقابــل 53.7 مليــار ريــال 

فــي العــام الســابق، فــي حيــن انخفــض المتوســط اليومــي 

لعمليــات اتفاقيــات إعــادة الشــراء إلــى 292.1 مليــون ريــال 

خال عام 2020م، مقارنة بحوالي 864.5 مليون ريال خال 

العــام الســابق. كذلــك أبقــى البنــك المركــزي علــى متطلبــات 

االحتياطــي النظامــي علــى ودائــع العمــاء لــدى المصــارف 

دون تغييــر عــن العــام الســابق عنــد نســبة 4.0 فــي المئــة 

للودائــع الزمنيــة واالدخاريــة، و7.0 فــي المئــة للودائــع تحــت 

الطلــب. فــي حيــن قــام البنــك المركــزي بتفعيــل عمليــات 

الســوق المفتوحــة كأداٍة مكملــٍة إلصــدارات أذونــات ســاما 

فــي  الســيولة  مســتويات  إدارة  لتعزيــز  وذلــك  الحاليــة، 

النظــام المصرفــي علــى المــدى القصيــر. وإضافــة إلــى ذلــك، 

األســبوعي  اإلصــدارات  رفــع ســقف  المركــزي  البنــك  قــرر 

ــال  ــارات ري ــال إلــى 10 ملي ــارات ري ــات ســاما مــن 3 ملي ألذون

وذلــك لتعزيــز كفــاءة البنــوك فــي إدارة ســيولتها.

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

لــدى  النقــد المتــداول خــارج المصــارف وإجمالــي الودائــع 

فــي   8.3 بنســبة  2020م  عــام  فــي  باالرتفــاع  المصــارف، 

المئــة )164.1 مليــار ريــال( ليســتقر عنــد 2,149.3 مليــار ريــال، 

ــال(  ــار ري ــة )131.5 ملي ــًة بارتفــاع بنســبة 7.1 فــي المئ مقارن

فــي عــام 2019م. كذلــك ســجلت الودائــع المصرفيــة نمــًوا 

بنســبة 8.2 فــي المئــة )147.0 مليــار ريــال(، مقارنــًة بمعــدل 

نمــو نســبته 7.3 فــي المئــة )122.5 مليــار ريــال( فــي عــام 

2019م، وشــّكلت الودائــع مــا نســبته 90.4 فــي المئــة مــن 

عــرض النقــود بتعريفــه الواســع )ن3(. وارتفــع معــدل نمــو 

المئــة  فــي   9.1 بنســبة  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد 

)17.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م، مقارنــة بنســبة 5.0 

فــي المئــة )9.0 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م.

وُيظهــر تحليــل الودائــع المصرفيــة اســتحواذ الودائــع تحــت 

الطلــب علــى النصيــب األكبــر مــن إجمالــي عــرض النقــود 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   59.7 نحــو  حيــث شــّكلت  )ن3(، 

عــرض النقــود )ن3( فــي عــام 2020م، مقابــل 55.4 فــي 

المئــة فــي عــام 2019م، وبلغــت الزيــادة فــي الودائــع نحــو 

16.7 فــي المئــة )183.4 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م، 

فــي  ريــال(  مليــار   58.5( المئــة  فــي   5.6 بنحــو  مقارنــة 
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جدول رقم 8-1: عرض النقود

   )مليون ريال(

نهاية السنة

النقد المتداول خارج 

المصارف

الودائع تحت 

الطلب

)ن1(

)2+1(

الودائع 

الزمنية 

واالدخارية

)ن2(

)4+3(

 الودائع األخرى 

شبه النقدية*

)ن3(

)6+5(

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

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

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

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

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

2020206,2841,282,5911,488,875473,9671,962,842186,4252,149,267

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

جدول رقم 8-2: معدالت نمو عرض النقود ومكوناته

   )نسبة مئوية(

نهاية السنة
النقد المتداول خارج 

المصارف

الودائع تحت 

الطلب
)ن1(

الودائع 

الزمنية 

واالدخارية

)ن2(
الودائع األخرى 

شبه النقدية
 )ن3(

20161.09-0.41-0.1912.893.43-20.390.79

20171.012.702.45-8.44-0.8412.220.30

20184.703.813.94-2.452.167.552.69

20195.015.625.5313.247.582.817.09

20209.0516.6915.57-5.529.66-4.488.27

العــام الســابق. فــي المقابــل، انخفضــت الودائــع الزمنيــة 

واالدخاريــة بمعــدل 5.5 فــي المئــة )27.7 مليــار ريــال( فــي 

عام 2020م، مقارنة بارتفاع نسبته 13.2 في المئة )58.6 

مليــار ريــال( فــي عــام 2019م. وشــّكلت الودائــع الزمنيــة 

نســبته  مــا  )ن3(  النقــود  عــرض  إجمالــي  مــن  واالدخاريــة 

22.1 فــي المئــة فــي عــام 2020م، مقارنــة بنســبة 25.3 

ــع األخــرى  ــة فــي العــام الســابق. وســجلت الودائ فــي المئ

شــبه النقديــة، المكونــة مــن ودائــع المقيميــن بالعمــات 

األجنبيــة والودائــع مقابــل اعتمــادات مســتندية  وضمانــات 

وتحويــات قائمــة واتفاقيــات إعــادة الشــراء التــي نفذتهــا 

المصــارف مــع القطــاع الخــاص، انخفاًضــا نســبته 4.5 فــي 

ــًة بارتفــاع  المئــة )8.7 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م، مقارن

نســبته 2.8 فــي المئــة )5.3 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م. 

كذلــك شــّكلت الودائــع األخــرى شــبه النقديــة مــا نســبته 

رسم بياني رقم 8-2: مكونات عرض النقودرسم بياني رقم 8-1: معدالت نمو عرض النقود )ن3(
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8.7 فــي المئــة مــن إجمالــي عــرض النقــود )ن3( فــي عــام 

2020م، مقارنــة بنســبة 9.8 فــي المئــة فــي عــام 2019م 

)جدول 8-1 و8-2 و8-3(، )الرســـمان البيانيـــان 8-1 و2-8(.

ممثلــًة  األخــرى  الرئيســة  الســيولة  مؤشــرات  وبدراســة 

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

يشــمان ودائــع أكثــر ســيولة نســبًيا، ســجل عــرض النقــود 

المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  يشــمل  والــذي  )ن1(، 

بنســبة  2020م  عــام  فــي  نمــًوا  الطلــب،  تحــت  والودائــع 

15.6 فــي المئــة )200.6 مليــار ريــال( مقارنــة بارتفــاع نســبته 

الســابق.  العــام  فــي  ريــال(  مليــار   67.5( المئــة  فــي   5.5

وارتفــع نصيــب الودائــع تحــت الطلــب فــي عــرض النقــود 

)ن1( فــي عــام 2020م ليصــل إلــى 86.1 فــي المئــة مقارنــة 

بنســبة 85.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وفــي المقابــل، 

ســجل عــرض النقــود )ن2(، الــذي يشــمل عــرض النقــود )ن1( 

ــا نســبته  ــة، ارتفاًع ــة واالدخاري ــع الزمني ــى الودائ باإلضافــة إل

2020م  عــام  فــي  ريــال(  مليــار   172.9( المئــة  فــي   9.7

ــال(  ــار ري ــة )126.2 ملي ــة بارتفــاع نســبته 7.6 فــي المئ مقارن

فــي عــام 2019م. وارتفعــت نســبة مســاهمة عــرض النقــود 

)ن1( إلــى عــرض النقــود )ن3( مــن 64.9 فــي المئــة فــي عــام 

إلــى 69.3 فــي المئــة فــي عــام 2020م، كذلــك  2019م 

ارتفعــت نســبة عــرض النقــود )ن2( إلــى عــرض النقــود )ن3( 

فــي عــام 2020م إلــى نحــو 91.3 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 

90.2 في المئة في عام 2019م )جدول 4-8(. 

عــرض النقــود بتعريفــه الواســع )ن3(: العوامــل 
الســببية

فــي  قياســية  مســتويات  إلــى  )ن3(  النقــود  عــرض  ارتفــع 

مســجًا  ريــال،  التريليونــّي  حاجــز  متجــاوًزا  2020م،  عــام 

بذلــك ارتفاًعــا نســبته 8.3 فــي المئــة؛ وذلــك نتيجــة الرتفــاع 

مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص، حيــث ســجلت 

ــا بنســبة 14.0 فــي المئــة )215.9 مليــار ريــال( لتصــل  ارتفاًع

إلــى 1,762.4 مليــار ريــال فــي عــام 2020م. مقارنــًة بارتفــاع 

نســبته 7.0 فــي المئــة )101.3 مليــار ريــال( في عام 2019م، 

ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى نمــو القــروض العقاريــة لألفــراد، 

حيــث ســجلت نمــًوا ســنوًيا نســبته 59.1 فــي المئــة )117.1 

مــن  المصــارف  مطلوبــات  ســجلت  وكذلــك  ريــال(.  مليــار 

ــا بنســبة 28.4 فــي  المؤسســات العامــة غيــر الماليــة ارتفاًع

المئــة )17.5 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م. وشــهد صافــي 

ــى  ــال ليصــل إل ــار ري ــا بنحــو 181.5 ملي ــود األخــرى ارتفاًع البن

ــار ريــال فــي عــام 2020م. فــي المقابــل، توســع  161.8 ملي

العجــز فــي ميــزان مدفوعــات القطــاع الخــاص الــذي بلــغ 

جدول رقم 8-3: مكونات عرض النقود

 )األنصبة المئوية في ن3: بنهاية الفترة(

20162017201820192020

9.59.59.79.59.6النقد المتداول خارج المصارف

90.590.590.390.590.4مجموع الودائع

54.255.556.155.459.7الودائع تحت الطلب

27.625.223.925.322.1الودائع الزمنية واالدخارية

8.79.810.29.88.7الودائع األخرى شبه النقدية

100.0100.0100.0100.0100.0عرض النقود )ن3(

جدول رقم 8-4: معدالت نقدية

   )نسبة مئوية(

ن2/ ن3ن1/ ن3الفترة

201663.791.3

201765.190.2

201865.989.8

201964.990.2

202069.391.3
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710.8 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقارنــة بالعــام الســابق 

ريــال. وانخفــض  558.0 مليــار  العجــز نحــو  بلــغ فيــه  الــذي 

صافــي اإلنفــاق الحكومــي المحلــي بالريــال الــذي بلغ 479.7 

مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقارنــة بالعــام الســابق الــذي 

بلــغ فيــه صافــي اإلنفــاق 600.0 مليــار ريــال. لتصبــح الزيــادة 

فــي عــرض النقــود فــي عــام 2020م نحــو 164.1 مليــار ريــال 

)جــدول 8-5، ورســم بيانــي 3-8(.

جدول رقم 8-5: العوامل السببية للتغير في عرض النقود )ن3(

   )مليار ريال(

201820192020

48.5131.5164.1التغير في )ن3(

العوامل السببية

569.1600.0479.7صافي اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال*

40.0101.3215.9التغير في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

0.17.917.5-التغير في مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

710.8-558.0-625.3-العجز في ميزان مدفوعات القطاع الخاص**

19.7161.8-64.6صافي البنود األخرى

48.5131.5164.1المجموع

* اإلنفاق الحكومي المحلي بالريال ناقًصا اإليرادات المحلية بالريال.

** تقديرية.

رسم بياني رقم 8-3: العوامل السببية للتغير في )ن3(    
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القاعدة النقدية ومضاعف النقود
تعــد القاعــدة النقديــة المقيــاس الضيــق لحجــم الســيولة، 

خــارج  المتــداول  النقــد  مــن  النقديــة  القاعــدة  وتتكــون 

المصــارف، والنقــد فــي صناديــق المصــارف، باإلضافــة إلــى 

ودائــع المصــارف وودائــع المؤسســات الماليــة العامــة لــدى 

البنــك المركــزي، وقــد ارتفعــت القاعــدة النقديــة بنســبة 8.6 

فــي المئــة )28.0 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م لتصــل إلــى 

352.7 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 4.2 فــي المئــة 

)13.1 مليــار ريــال( فــي عــام 2019م.

ســجل نصيــب النقــد المتــداول خــارج المصــارف مــن القاعــدة 

2020م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   58.5 نســبته  مــا  النقديــة 

ــة فــي العــام الســابق. ومــن  ــة بنســبة 58.3 فــي المئ مقارن

ناحيــة أخــرى، ســجلت ودائــع المصــارف التجاريــة لــدى البنــك 

مليــار   13.1( المئــة  فــي   12.4 نســبته  ارتفاًعــا  المركــزي 

ريــال( فــي عــام 2020م، مقارنــة بارتفــاع نســبته 5.5 فــي 

المئــة )5.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وفــي المقابــل، 

شــهدت ودائــع المؤسســات الماليــة العامــة لــدى البنــك 

المركــزي تراجًعــا بنســبة 38.7 فــي المئــة )279.9 مليــون 

ريــال( فــي عــام 2020م، مقارنــة بانخفــاض نســبته 10.2 فــي 

المئــة )82.6 مليــون ريــال( فــي عــام 2019م.

 فقــد ســجل انخفاًضــا طفيًفــا بنحــو 
3
أمــا المضاعــف النقــدي

مقارنــًة  2020م.  عــام  فــي   6.09 ليبلــغ  المئــة  فــي   0.3

ــة فــي العــام الســابق )جــدول  بارتفــاع نســبته 2.8 فــي المئ

.)4-8 8-6، ورســم بيانــي 

االتجاهــات الموســمية للنقــد المتــداول خــارج 
المصــارف

أعلــى  عــادًة  المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  يشــهد 

مهمتيــن،  إســاميتين  مناســبتين  خــال  نمــوه  معــدالت 

همــا: شــهر رمضــان المبــارك وموســم الحــج، اللــذان صادفــا 

الربعيــن الثانــي والثالــث خــال الســنوات المياديــة القليلــة 

الماضيــة، ويتضــح ذلــك مــن بيانــات الساســل الزمنيــة للنقــد 

المتــداول خــارج المصــارف )جــدول 8-7، و رســم بيانــي 5-8(. 

وقــد بلــغ النقــد المتــداول خــارج المصــارف ذروتــه فــي عــام 

مايــو  شــهر  نهايــة  فــي  ريــال  مليــار   213.6 عنــد  2020م 

)الموافــق 8 شــوال 1441ه(، فــي حيــن بلــغ النقــد المتــداول 

ــال  ــار ري ــد 191.0 ملي ــه عن ــى مســتوى ل خــارج المصــارف أدن

بنهايــة شــهر ينايــر مــن عــام 2020م )الموافــق 6 جمــادى 

1441ه(.  اآلخــرة 

جدول رقم 8-6: القاعدة النقدية ومضاعف النقود

2017201820192020

6.05.96.16.1مضاعف النقود

القاعدة النقدية )مليون ريال(

172,046180,132189,160206,284النقد المتداول خارج المصارف

31,31130,73329,31927,384النقد في الصندوق

97,53499,943105,470118,539ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي

1,035807724444ودائع المؤسسات المالية العامة لدى البنك المركزي

301,926311,615324,674352,651المجموع

رسم بياني رقم 8-4: القاعدة النقدية ومضاعف النقود

القاعدة النقديةمضاعف النقود

ل)
ريا

ار 
ملي

ة (
دي

نق
 ال

دة
اع

لق
ا

ود
نق

 ال
ف

اع
ض

م
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 2019 2020

 3 المضاعف النقدي: هو نسبة عرض النقود )ن3( إلى القاعدة النقدية.
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رسم بياني رقم 8-5: االتجاهات الموسمية للنقد 
المتداول خارج المصارف
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أدنى مستوى خالل السنةأعلى مستوى خالل السنة

المسح النقدي
يهــدف المســح النقــدي إلــى تقييــم وضــع النظــام المصرفــي 

الســعودي )البنــك المركــزي والمصــارف التجاريــة(، باإلضافــة 

إلــى ترتيــب بنــود موجــودات ومطلوبــات النظــام المصرفــي 

لمعرفــة التغيــرات التــي تطــرأ عليــه. ويشــير المســح النقــدي 

إلــى ارتفــاع موجــودات النظــام المصرفــي بأكملــه بنحــو 3.0 

فــي المئــة )117.3مليــار ريــال( لتصــل إلــى 4,032.3 مليــار ريــال 

فــي عــام 2020م، مقارنــة بارتفــاع نســبته 4.1 فــي المئــة 

ــال( فــي عــام 2019م )جــدول 8-8(. ــار ري )154.0 ملي

وانخفــض صافــي الموجــودات األجنبيــة فــي المســح النقــدي 

فــي عــام 2020م بنســبه 8.9 فــي المئــة )170.8 مليــار ريــال( 

ــال(  ــار ري ــة )33.7 ملي ــة بانخفــاض نســبته 1.7 فــي المئ مقارن

فــي العــام الســابق. وفــي ضــوء ذلــك، تراجــع نصيــب صافــي 

الموجــودات األجنبيــة مــن إجمالــي الموجــودات مــن 49.1 

فــي المئــة فــي عــام 2019م إلــى 43.5 فــي المئــة فــي عــام 

الموجــودات  انخفــاض  إلــى  التراجــع  هــذا  ويعــزى  2020م. 

األجنبيــة للبنــك المركــزي، حيــث انخفضــت بنســبة 9.1 فــي 

المئــة )168.3 مليــار ريــال(. وفــي المقابــل، ارتفعت مطلوبات 

إلــى  باإلضافــة  والعــام،  الخــاص  القطــاع  مــن  المصــارف 

المؤسســات العامــة غيــر الماليــة، بنســبة 14.5 فــي المئــة 

)288.1 مليــار ريــال( فــي نهايــة عــام 2020م )جــدول 8-8(.

انخفاًضــا  المركــزي  البنــك  لــدى  شــهدت ودائــع الحكومــة 

بنســبة 6.1 فــي المئــة )37.9 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م، 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 8.6 فــي المئــة )58.5 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق. 

اتجاهات أسعار الفائدة
ــع  ــى الودائ ــة عل ــدة المرجعي انخفــض متوســط أســعار الفائ

أشــهر  ثاثــة  لمــدة  )ســايبور(  الســعودية  المصــارف  بيــن 

بنحــو 144 نقطــة أســاس ليبلــغ 1.19 فــي المئــة فــي عــام 

2020م، مقابــل 2.63 فــي المئــة فــي عــام 2019م، كذلــك 

انخفــض متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع بالــدوالر 

األمريكــي لمــدة ثاثــة أشــهر )اليبــور( بحوالــي 168 نقطــة 

أســاس، إذ انخفــض مــن 2.33 فــي المئــة فــي عــام 2019م 

ليرتفــع  2020م،  عــام  فــي  المئــة  فــي   0.65 إلــى  ليصــل 

ــال الســعودي،  بذلــك الفــارق بيــن المتوســطين لصالــح الري

2020م،  عــام  فــي  أســاس  نقطــة   54 الفــارق  بلــغ  حيــث 

ــل 30 نقطــة أســاس فــي عــام 2019م )جــدول 9-8،  مقاب

ورســم بيانــي 6-8(.

تطورات سعر الصرف
حافــظ البنــك المركــزي علــى سياســته النقديــة الهادفــة إلــى 

اســتقرار ســعر صــرف الريــال بمــا يحقــق مصالــح االقتصــاد 

جدول رقم 8-7: االتجاهات الموسمية للنقد المتداول خارج المصارف

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

نهاية الشهر الميادي
التواريخ المقابلة حسب 

التقويم الهجري
الكمية 

)مليون ريال(
نهاية الشهر الميادي

التواريخ المقابلة حسب 
التقويم الهجري

الكمية 
)مليون ريال(

2016/06 1437/09/26181,838 2016/01 1437/04/21167,404

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

2018/06 1439/10/16189,877 2018/01 1439/05/14175,134

2019/05 1440/09/26196,878 2019/01 1440/05/25181,105

2020/05 1441/10/08213,586 2020/011441/06/06190,963



104

57
ي  

ــو
سن

 ال
يــر

قر
الت

  |
ي  

ود
عــــ

س
 ال

ي
كـــز

مر
 ال

ك
بنــ

ال
 

الســعودي، ممــا انعكــس إيجاًبــا علــى ســعر صــرف الريــال 

فــي األســواق الفوريــة فــي عــام 2020م عنــد 3.75 ريــال 

للــدوالر األمريكــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن متوســط ســعر 

ريــال    3.7537 بلــغ  األمريكــي  الــدوالر  أمــام  الريــال  صــرف 

ريــال فــي عــام 2020م مقابــل 3.7508 فــي العــام الســابق، 

حيــث مثــل ســعر الصــرف 3.7694 أعلــى مســتوى لــه فــي 

عــام 2020م مقارنــة بـــنحو 3.7535 فــي عــام 2019م، فــي 

ــه فــي  حيــن ســجل ســعر الصــرف 3.7503 أدنــى مســتوى ل

عــام 2020م )جــدول 10-8(.

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

 )مليون ريال(

20162017201820192020

الموجودات

 1,752,315  1,923,100  1,956,765  1,976,292  2,120,078 صافي الموجودات األجنبية

 1,684,317  1,852,626  1,835,866  1,833,355  1,982,348     البنك المركزي

 67,998  70,475  120,899  142,938  137,730     المصارف التجارية

 2,279,967  1,991,837  1,804,171  1,713,578  1,651,672 االئتمان المحلي

 1,762,440  1,546,519  1,445,252  1,405,210  1,417,920     مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

 438,370  383,672  305,154  254,545  178,416     مطلوبات المصارف من الحكومة

 79,158  61,646  53,765  53,823  55,336     مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

 4,032,283  3,914,938  3,760,936  3,689,871  3,771,750 اإلجمــــالـي

المطلوبات

 2,149,267  1,985,139  1,853,645  1,805,171  1,799,708 عرض النقود )ن3(

 585,029  622,945  681,492  737,716  875,424 الودائع الحكومية**

 1,297,987  1,306,853  1,225,799  1,146,983  1,096,619 صافي البنود األخرى

 4,032,283  3,914,938  3,760,936  3,689,871  3,771,750 اإلجمــــالــي

)نسبة التغير المئوية( 

8.9-1.7-1.0-6.8-15.4-صافي الموجودات األجنبية

9.43.75.310.414.5االئتمان المحلي

0.92.87.014.0-2.4    مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

107.142.719.925.714.3    مطلوبات المصارف من الحكومة

0.114.728.4-2.7-41.9    مطلوبات المصارف من مؤسسات عامة غير مالية

0.80.32.77.18.3عرض النقود )ن3(

6.1-8.6-7.6-15.7-24.7-الودائع الحكومية**

0.7-2.74.66.96.6صافي البنود األخرى

* المركز المالي الموحد للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية.      

** تشمل االعتمادات المستندية ومستندات تحت التحصيل.
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جدول رقم 8-9: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر*

)متوسط األسعار على الودائع لثاثة أشهر(

السنة
الودائع بالريال السعودي 

)SAIBOR 3M(
 الودائع بالدوالر 

)LIBOR 3M(
الفارق بين أسعار الفائدة بالريال 

والدوالر

20162.070.731.34

20171.811.260.55

20182.452.310.14

20192.632.330.30

20201.190.650.54

* أسعار الفائدة بين المصارف.

رسم بياني رقم 8-6: أسعار الفائدة على الودائع بالريال والدوالر األمريكي )متوسط أسعار الفائدة لثاثة أشهر(

جدول رقم 8-10: مؤشرات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي في السوق الفورية*

المتوسط )لكامل الفترة(أدنىأعلىالسنة

20153.76153.74983.7512

20163.75873.74893.7508

20173.75183.74993.7503

20183.75303.74983.7506

20193.75353.75003.7508

20203.76943.75033.7537

.Bloomberg :المصدر *
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القطاع المصرفي

جدول رقم 9-1: المركز المالي الموحد للمصارف التجارية )نهاية الفترة(  

   )مليون ريال(

20162017201820192020

الموجودات

239,920243,294222,856239,375288,177  االحتياطيات المصرفية

233,832262,124231,832243,629250,064  الموجودات األجنبية

233,752308,368358,919445,318517,527  مطلوبات على القطاع العام

1,417,9201,405,2101,445,2521,546,5191,762,440  مطلوبات على القطاع الخاص

4,4422,6001,0411,3981,419  مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية

159,136129,295138,246154,888159,998  موجودات أخرى

2,289,0012,350,8912,398,1472,631,1282,979,625إجمالي الموجودات )المطلوبات(

المطلوبات

1,629,3851,633,1251,673,5131,795,9791,942,984  الودائع المصرفية

96,101119,186110,933173,155182,066  المطلوبات األجنبية

298,392317,067303,439342,976377,099  رأس المال واالحتياطيات

40,39843,85748,14850,31538,701  األرباح

224,725237,655262,113268,703438,776  مطلوبات أخرى

بالرغم من  الظروف االستثنائية جراء جائحة كورونا التي 

وألقت بظالها على  العالمي  االقتصاد  كثيًرا على  أثرت 

القطاع  أن  إال  2020م  عام  خال  السعودي  االقتصاد 

واالستقرار  بالمتانة  يتمتع  مازال  السعودي  المصرفي 

عمل  التي  والتدابير  لإلجراءات  انعكاًسا  ذلك  ويأتي 

السعودية  والمصارف  السعودي  المركزي  البنك  بها 

السلبية  اآلثار  تخفيف  كبير في  لها دور  والتي كان  مًعا، 

والقطاع  الخاص  القطاع  على  كورونا  لجائحة  المحتملة 

المصرفي،  حيث تشير لذلك مؤشرات السامة المالية، إذ 

ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 20.3 في المئة والذي 

بمتطلبات  المتمثلة  الدولية  المتطلبات  من  أعلى  هو 

لجنة بازل كما ارتفعت موجودات المصارف بنسبة 13.2 

في المئة، ونمت الودائع لديها بنسبة 8.2 في المئة. 

المركز المالي الموحد للمصارف
2020م،  أظهــرت المصــارف التجاريــة أداًء جيــًدا فــي عــام 

حيــث ارتفــع إجمالــي موجوداتهــا بنســبة 13.2 فــي المئــة 

ريــال،  مليــار   2,979.5 لتبلــغ  ريــال(  مليــار   348.4 )حوالــي 

مقارنــة بنمــو نســبته 9.7 فــي المئــة )232.9 مليــار ريــال( فــي 

العــام الســابق )جــدول 1-9(.

الودائع المصرفية
ارتفــع إجمالــي الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2020م بنســبة 

 1,943.0 لتبلــغ نحــو  ريــال(  )147.0 مليــار  المئــة  8.2 فــي 

مليــار ريــال، مقارنــة بنمــو نســبته 7.3 فــي المئــة )122.5 

والرســمان   ،2-9 )جــدول  الســابق  العــام  فــي  ريــال(  مليــار 

و2-9(.  1-9 البيانيــان 

نوعهــا،  المصرفيــة حســب  الودائــع  تطــورات  وباســتعراض 

2020م  عــام  فــي  الطلــب  تحــت  الودائــع  ارتفــاع  ياحــظ 

نحــو  لتبلــغ  ريــال(  مليــار   183.4( المئــة  فــي   16.7 بنســبة 

1,282.6 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 5.6 فــي المئــة 

)58.5 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، فيمــا ارتفــع نصيبهــا 

المئــوي مــن إجمالــي الودائــع إلــى 66.0  فــي المئــة مقارنــة 

ــة العــام الســابق.  بينمــا  ــة فــي نهاي بنســبة 61.2  فــي المئ

2020م  عــام  فــي  واالدخاريــة  الزمنيــة  الودائــع  تراجعــت 

بنســبة 5.5 فــي المئــة )27.7 مليــار ريــال( لتبلــغ قرابــة 474.0 

مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع فــي العــام الســابق نســبته 13.2  
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جدول رقم 9-2: الودائـع المصرفيــة )نهاية الفترة(

   )مليون ريال(

20162017201820192020

أواًل: حسب النوع

976,0861,002,4681,040,6651,099,1511,282,591  الودائع تحت الطلب

496,019454,152443,022501,667473,967  الودائع الزمنية واالدخارية

157,279176,505189,826195,161186,425  الودائع األخرى شبه النقدية

128,944144,333149,976155,039144,064     الودائع بالعملة األجنبية

18,08518,51725,40924,19125,973     مقابل اعتمادات مستندية

8151001     عمليات إعادة الشراء )ريبو(

10,16913,60414,44015,93116,387     التحويات القائمة

ثانًيا: حسب القطاع

1,316,0521,283,6221,330,4441,390,4941,518,294  القطاع الخاص

313,333349,503343,069405,485424,689  القطاع العام

ثالًثا: حسب العملة

1,500,4411,488,7921,523,5371,640,9401,798,920  الودائع بالعملة المحلية

128,944144,333149,976155,039144,064  الودائع بالعملة األجنبية

1,629,3851,633,1251,673,5131,795,9791,942,984إجمالي الودائع المصرفية

رسم بياني رقم 9-2: معدالت نمو الودائع المصرفيةرسم بياني رقم 9-1: الودائع حسب العملة
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تحــت الطلبزمنيــة وادخاريةأخرى شــبه نقدية

فــي المئــة )58.6 مليــار ريــال(، وتراجــع نصيبهــا المئــوي مــن 

إجمالــي الودائــع إلــى 24.4 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 27.9 

فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. 

وبالنســبة للودائــع األخــرى شــبه النقديــة )معظمهــا ودائــع 

عــام  فــي  تراجعــت  فقــد  األجنبيــة(،  بالعملــة  المقيميــن 

2020م بنســبة 4.5 فــي المئــة )8.7 مليــار ريــال( لتبلــغ حوالي 

186.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نســبته 2.8 في المئة )5.3 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وتراجــع نصيبهــا المئــوي مــن 

إجمالــي الودائــع إلــى 9.6 فــي المئــة مقارنــة بنســبة 10.9 

فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق )رســم بيانــي 3-9(.

وبالنظــر إلــى توزيــع الودائــع حســب القطــاع، فقــد ارتفعــت 

ودائــع القطــاع الخــاص فــي عــام 2020م بنســبة 9.2 فــي 

المئــة )127.8 مليــار ريــال( إلــى نحــو 1,518.3 مليــار ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 4.5 فــي المئــة )60.1 مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق، وارتفعــت نســبة ودائــع القطــاع الخــاص 

المئــة  فــي   78.1 لتبلــغ  المصرفيــة  الودائــع  إجمالــي  مــن 

مقارنــة بنســبة 77.4 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. 

نمــًوا  العــام، فقــد ســجلت  القطــاع  وفيمــا يخــص ودائــع 

نســبته 4.7 فــي المئــة )19.2 مليــار ريــال( لتبلــغ نحــو 424.7 

مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 18.2 فــي المئــة )62.4   

نصيــب  تراجــع  وبذلــك  الســابق.  العــام  فــي  ريــال(  مليــار 
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 رسم بياني رقم 9-3: مكونات الودائع المصرفية

تحــت الطلبزمنيــة وادخاريةأخرى شــبه نقدية
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ودائــع القطــاع العــام مــن إجمالــي الودائــع مــن 22.6 فــي 

المئــة فــي نهايــة عــام 2019م إلــى 21.9 فــي المئــة فــي 

نهايــة عــام 2020م.

أمــا بالنســبة لتطــورات الودائــع المصرفيــة حســب العملــة، 

فقــد ارتفعــت الودائــع بالعملــة المحليــة فــي عــام 2020م  

بنســبة 9.6 فــي المئــة )158.0 مليــار ريــال( لتبلــغ حوالــي 

1,798.9 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.7 فــي المئــة 

ــال( فــي العــام الســابق، وارتفعــت حصتهــا  ــار ري )117.4 ملي

مــن إجمالــي الودائــع بشــكل طفيــف لتبلــغ 92.6  فــي المئــة 

فــي نهايــة عــام 2020م. أمــا الودائــع بالعملــة األجنبية، فقد 

انخفضــت بنســبة 7.1 فــي المئــة )11.0 مليــار ريــال( لتبلــغ 

نحــو 144.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.4  فــي 

المئــة )حوالــي 5.1 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وانخفــض 

نصيبهــا مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة عــام 2020م إلــى 

نحــو 7.4 فــي المئــة.

مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص 
والعام

ارتفــع إجمالــي مطلوبــات المصــارف مــن القطاعيــن الخــاص 

والعــام فــي عــام 2020م بنســبة 14.5 فــي المئــة )288.2 

مليــار ريــال( ليبلــغ نحــو  2,281.4 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع 

10.4 فــي المئــة )188.0 مليــار ريــال( فــي العــام  نســبته 

الســابق. وبذلــك شــّكل إجمالــي المطلوبــات مــن القطاعيــن 

العــام والخــاص فــي نهايــة عــام 2020م مــا نســبته 117.4 

فــي المئــة مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــة بنســبة 

111.0 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق.

وارتفــع إجمالــي مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص 

فــي عــام 2020م بنســبة 14.0 فــي المئــة )215.9 مليــار 

ريــال( ليبلــغ حوالــي 1,762.4 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع 

العــام  فــي  ريــال(  مليــار   101.3( المئــة  فــي   7.0 نســبته 

الســابق، وقــد ســجل إجمالــي االئتمــان المصرفــي الممنــوح 

المئــة  فــي   14.8 نســبته  نمــًوا  والعــام  الخــاص  للقطــاع 

خــال 2020م. وشــكلت مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع 

الخــاص فــي نهايــة عــام 2020م مــا نســبته 90.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي الودائــع المصرفيــة، مقارنــة بنســبة 86.1 فــي 

ــة العــام الســابق. ــة فــي نهاي المئ

)ائتمــان  العــام  القطــاع  مــن  المصــارف  مطلوبــات  أمــا 

للمؤسســات العامــة وســندات حكوميــة وشــبة حكوميــة(، 

المئــة  فــي   16.2 بنســبة  2020م  عــام  فــي  نمــت  فقــد 

)72.2 مليــار ريــال( لتبلــغ نحــو 517.5 مليــار ريــال، مقارنــة 

ريــال( فــي  24.1 فــي المئــة )86.4 مليــار  بارتفــاع نســبته 

العــام الســابق. ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى نمــو االئتمــان 

 28.4 بنســبة  العامــة  للمؤسســات  الممنــوح  المصرفــي 

فــي  المئــة  فــي   14.7 نســبته  بنمــٍو  مقارنــة  المئــة،  فــي 

مــن  المصــارف  مطلوبــات  شــكلت  وقــد  الســابق.  العــام 

26.6 فــي المئــة مــن إجمالــي  القطــاع العــام مــا نســبته 

الودائــع المصرفيــة فــي عــام 2020م، مقارنــة بنســبة 24.8 

فــي المئــة فــي العــام الســابق.

مــن  المطلوبــات  ارتفعــت  فقــد  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 

عــام  نهايــة  فــي  النقديــة  غيــر  الماليــة  المؤسســات 

ريــال(،  مليــون   20.6( المئــة  فــي   1.5 بنســبة  2020م 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 34.3 فــي المئــة )356.8 مليــون 

ــة العــام الســابق )جــدول 9-3، والرســمان  ــال( فــي نهاي ري

و5-9(.  4-9 البيانيــان 

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

الممنــوح للقطــاع الخــاص ومؤسســات القطــاع العــام فــي 

ريــال(  مليــار   14.9( المئــة  فــي   2.2 بنســبة  2020م  عــام 

ليبلــغ نحــو 698.1 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 4.4 

ــال( فــي العــام الســابق.  وارتفــع  ــار ري ــة )31.7 ملي فــي المئ
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جدول رقم 9-3: مطلوبات المصارف من القطاعين الخاص والعام )نهاية الفترة(

   )مليون ريال(

201820192020

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغ

1,445,25280.11,546,51977.61,762,44077.3المطلوبات على القطاع الخاص

1,388,94076.91,490,83374.81,703,43274.7االئتمان المصرفي

1,375,62876.21,477,98074.11,690,31674.1      قروض وسلف

13,3120.712,8530.613,1170.6      كمبياالت مخصومة

56,3123.155,6862.859,0082.6استثمارات في أوراق مالية خاصة

358,91919.9445,31822.3517,52722.7المطلوبات على القطاع العام

53,7653.061,6463.179,1583.5االئتمان المصرفي للمؤسسات العامة

305,15416.9383,67219.2438,37019.2سندات حكومية

1,0410.11,3980.11,4190.1مطلوبات على مؤسسات مالية غير نقدية 

1,805,213100.01,993,235100.02,281,386100.0المجمــوع

رسم بياني رقم 9-4: مطلوبات المصارف من القطاع 
الخاص )شهري(

رسم بياني رقم 9-5: مطلوبات المصارف حسب القطاع 
)شهري(  

20172016 2018 2019 2020
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بنســبة  ســنوات(   3 إلــى  )ســنة  األجــل  متوســط  االئتمــان 

11.2 فــي المئــة )26.2 مليــار ريــال( ليبلــغ حوالــي 260.8 

مليــار ريــال، مقارنــة بنمــو متواضــع نســبته 3.0 فــي المئــة 

ذلــك،  إلــى  إضافــة  الســابق.  العــام  فــي  ريــال(  )6.7 مليــار 

ارتفــع االئتمــان طويــل األجــل )أكثــر مــن 3 ســنوات( بنســبة 

 823.6 نحــو  ليبلــغ  ريــال(  مليــار   189.0( المئــة  فــي   29.8

مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 27.0 فــي المئــة )134.8 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق )جــدول 4-9(.

االئتمان المصرفي حسب النشاط االقتصادي
األنشــطة  حســب  المصرفــي  االئتمــان  توزيــع  تبايــن 

االقتصاديــة لعــام 2020م، فقــد ســجل االئتمــان المصرفــي 

الممنــوح لقطــاع التعديــن والمناجــم أعلــى نســبة نمو مقارنة 

ببقيــة األنشــطة االقتصاديــة األخــرى، حيــث ســجل ارتفاًعــا 

نســبته 26.5 فــي المئــة )5.2 مليــار ريــال( ليبلــغ 24.9 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 1.8 فــي المئــة )353.5 مليــون 

ريــال( فــي العــام الســابق. وكذلــك نمــا االئتمــان المصرفــي 

لقطــاع الخدمــات بنســبة 17.0 فــي المئــة )13.8 مليــار ريــال( 

ليبلــغ 95.0 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.0 فــي المئة 

)2.4 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 

ســجل االئتمــان المصرفــي لقطــاع الزراعــة وصيــد األســماك 

ليبلــغ  ريــال(  مليــار   1.7( المئــة  فــي   11.7 نســبته  نمــًوا 

16.4 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 0.9 فــي المئــة 

)127.2 مليــون ريــال( فــي العــام الســابق. وكذلــك شــهد 

االئتمــان المصرفــي لقطــاع التمويــل ارتفاًعــا نســبته 11.2 

فــي المئــة )4.6 مليــار ريــال( ليبلــغ 46.1 مليــار ريــال، مقارنــة 
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جدول رقم 9-4: االئــتـمـان الـمـصـرفي حسـب اآلجال  

 )مليون ريال(

المجموعطويل األجلمتوسط األجلقصير األجلنهاية الفترة

2016711,227266,524441,1931,418,945

2017701,233267,155436,5621,404,950

2018714,927227,911499,8671,442,705

2019683,215234,625634,6391,552,479

2020698,110260,838823,6421,782,590

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

بارتفــاع نســبته 11.1 فــي المئــة )4.2 مليــار ريــال( فــي العــام 

الســابق. وارتفــع االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطــاع المــاء 

والكهربــاء والغــاز والخدمــات الصحيــة بنســبة 8.9 فــي المئــة 

)5.4 مليــار ريــال( ليســجل 66.5 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 17.0 فــي المئــة )8.9 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. 

وعــاوة علــى ذلــك، ســجل االئتمــان المصرفــي الممنــوح 

لقطــاع التجــارة نمــًوا بمعــدل 4.2 فــي المئــة )12.2 مليــار 

ريــال( ليبلــغ 300.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.0 

فــي المئــة )5.6 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. فيمــا ســجل 

كًل مــن االئتمــان المصرفــي الممنــوح لقطاعــي الصناعــة 

ــة  ــا نســبته 0.4 فــي المئ ــاء والتشــييد انخفاًض ــاج والبن واإلنت

لــكٍل مــن القطاعيــن حوالــي )644.1 مليــون ريــال و382.5 

مليــون ريــال علــى التوالــي(، مقارنــًة بانخفــاض نســبته 9.3 

واإلنتــاج  الصناعــة  لنشــاط  ريــال(  مليــار   16.1( المئــة  فــي 

وانخفــاض نســبته 4.6 فــي المئــة )4.5 مليــار ريــال( لنشــاط 

بلــغ االئتمــان  الســابق، حيــث  العــام  البنــاء والتشــييد فــي 

الممنــوح للصناعــة واإلنتــاج 156.1 مليــار ريــال، بينمــا بلــغ 

ــال. بينمــا  ــار ري ــاء والتشــييد 92.5 ملي االئتمــان الممنــوح للبن

تأثــر االئتمــان الممنــوح لنشــاط النقــل واالتصــاالت بشــكل 

كبيــر خــال عــام 2020م وقــد يعــزى الســبب إلــى تداعيــات 

فــي   7.7 بنســبة  انخفــض  حيــث  كورونــا،  فيــروس  جائحــة 

المئــة )3.9 مليــار ريــال(، مقارنــة بمعــدل نمــو نســبته 18.4 

فــي المئــة )7.9 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق )جــدول 5-9، 

ورســم بيانــي 6-9(.

القروض المشتركة
تشــير بيانــات القــروض المشــتركة للمقيميــن إلــى انخفــاض 

عددهــا فــي عــام 2020م بنســبة 21.7 فــي المئــة لتبلــغ 

جدول رقم 9-5: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )نهاية الفترة(

   )مليون ريال(

201820192020

النصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغالنصيب المئويالمبلغ

14,7801.114,6531.016,3631.0الزراعة وصيد األسماك

172,85812.4156,75410.5156,1109.2الصناعة واإلنتاج

19,3541.419,7071.324,9321.5التعدين والمناجم

52,1713.861,0494.166,4563.9الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية

97,3267.092,8506.292,4685.4البناء والتشييد

282,34420.3287,92319.3300,14117.6التجارة

43,2823.151,2373.447,3152.8النقل واالتصاالت

37,3132.741,4652.846,1082.7التمويل

78,8605.781,2175.494,9965.6الخدمات

590,65242.5683,97745.9858,54450.4نشاطات أخرى متنوعة

1,388,940100.01,490,833100.01,703,432100.0المجمــوع
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411 قرًضــا، وكذلــك انخفضــت لغيــر المقيميــن بنســبة 15.3 

فــي المئــة لتبلــغ 83 قرًضــا. وبالنظــر إلجمالــي قيمــة هــذه 

القــروض للمقيميــن، فقــد تراجعــت بنســبة 59.8 فــي المئــة 

ارتفعــت  بينمــا  2020م،  عــام  ريــال فــي  179 مليــار  لتبلــغ 

قيمــة القــروض لغيــر المقيميــن بنســبة 6.5 فــي المئــة لتبلــغ 

23 مليــار ريــال )جــدول 6-9(.

القروض االستهالكية وقروض البطاقات 
االئتمانية

ســجلت القــروض االســتهاكية وقــروض بطاقــات االئتمــان 

مــن المصــارف التجاريــة ارتفاًعــا نســبته 8.8 فــي المئــة لتصــل 

إلــى نحــو 383.6 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م، مقارنــة 

ــة العــام الســابق )جــدول  ــال فــي نهاي ــار ري بنحــو 352.5 ملي

9-7أ، ورســم بيانــي 7-9(.

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

والشــركات نموهــا فــي عــام 2020م، لتبلــغ حوالــي 428.4 

 131.0( المئــة  فــي   44.1 نســبته  بارتفــاع  أي  ريــال،  مليــار 

مليــار ريــال(، مقارنــة بنمــو نســبته 24.7 فــي المئــة )58.8 

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وســجلت القــروض العقاريــة 

الممنوحــة لألفــراد ارتفاًعــا نســبته 59.1 فــي المئــة )117.1 

مليــار ريــال( لتبلــغ 315.2 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

الســابق،  العــام  ريــال( فــي  )57.8 مليــار  المئــة  41.2 فــي 

وبلــغ نصيبهــا مــن إجمالــي القــروض العقاريــة فــي نهايــة عــام 

2020م نحــو 73.6 فــي المئــة. وكذلــك ارتفعــت القــروض 

عــام  فــي  للشــركات  التجاريــة  المصــارف  مــن  المقدمــة 

2020م بنســبة 14.0 فــي المئــة )13.9مليــار ريــال( لتبلــغ 

1.0 فــي  بارتفــاع نســبته  ريــال، مقارنــة  113.2 مليــار  نحــو 

رسم بياني رقم 9-6: االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي )نسبة مئوية( 

2019 2020

البناء والتشــييد التعديــن والمناجمالنقــل واالتصاالت

نشــاطات أخرى متنوعة الصناعــة واإلنتاج التجارة

الخدمات

المــاء والكهربــاء والغــاز والخدمات الصحيةالتمويل

الزراعة وصيد األســماك

45.9 50.4

5.4

2.8

3.4

19.3

6.2
4.1

1.3

10.5

1.0

5.6

2.7

2.8

17.6
5.4

3.9
1.5

9.2

1.0

جدول رقم 9-6: القـــروض المشـــتركة 

الفترة
مبالغ القروض المشتركة )مليار ريال( عدد القروض المشتركة

المجموعغير مقيممقيمالمجموعغير مقيممقيم

20165557663119516211

20175137458718912201

20185717864934114355

20195259862344622467

20204118349417923202
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جدول رقم 9-7أ: القروض االستهاكية وقروض البطاقات االئتمانية* 

 )مليون ريال(

السنة

)نهاية الفترة(

القروض االستهاكية

 المجموع 
بطاقات 

االئتمان**
 ترميم وتحسين

عقارات

 سيارات ووسائل

نقل شخصية

 أثاث وسلع 

معمرة
تعليم 

الرعاية 

الصحية

سياحة 

وسفر
أخرى

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

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

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

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

202023,872.014,469.312,012.44,167.5549.5571.5309,605.2365,247.518,373.3

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

ماحظة: تم تحديث البيانات نظًرا لتعديل بعض بنود القروض االستهاكية.

جدول رقم 9-7ب: القروض العقارية من المصارف التجارية 

 )مليون ريال(

اإلجماليالشركاتاألفراد)نهاية الفترة(

2016110,48489,918200,402

2017121,24989,744210,992

2018140,27698,268238,544

2019198,10099,272297,372

2020315,199113,212428,411

المئــة )1 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق، وبلــغ نصيبهــا مــن 

إجمالــي القــروض العقاريــة 26.4 فــي المئــة )جــدول 9-7ب(.

الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف 
التجارية

فــي  التجاريــة  للمصــارف  األجنبيــة  الموجــودات  ارتفعــت 

نهايــة عــام 2020م بنســبة 2.6 فــي المئــة )6.4 مليــار ريــال( 

لتبلــغ نحــو 250.1 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 5.1 

فــي المئــة )11.8 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. وارتفعــت 

المطلوبــات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة فــي عــام 2020م 

ــغ نحــو 182.1  ــال( لتبل ــار ري ــة )8.9 ملي بنســبة 5.1 فــي المئ

ــة )62.2  ــة بارتفــاع نســبته 56.1 فــي المئ ــال، مقارن ــار ري ملي

مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. ونتيجــة لهــذه التطــورات، 

انخفــض صافــي الموجــودات األجنبيــة للمصــارف التجاريــة 

فــي  األجنبيــة(  المطلوبــات  ناقًصــا  األجنبيــة  )الموجــودات 

ريــال(  مليــار   2.5( المئــة  فــي   3.5 بنســبة  2020م  عــام 

ــة بانخفــاض نســبته 41.7 فــي  ــار ريــال مقارن ليبلــغ 68.0 ملي

المئــة )50.4 مليــار ريــال( خــال العــام الســابق )جــدول 8-9، 

9-8 و9-9(.   البيانيــان  والرســمان 

 رسم بياني رقم 9-7: إجمالي القروض االستهاكية
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االحتياطيات النقدية للمصارف التجارية
ارتفعــت االحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة )النقــد 

فــي الصنــدوق والودائــع لــدى البنــك المركــزي الســعودي( 

فــي عــام 2020م بحوالــي 48.8 مليــار ريــال، وبمــا نســبته 

20.4 فــي المئــة لتبلــغ حوالــي 288.2 مليــار ريــال فــي نهايــة 

العــام، مقارنــة بارتفــاع مقــداره 16.5 مليــار ريــال )7.4 فــي 

االحتياطيــات  ارتفــاع  ويعــزى  الســابق.  العــام  فــي  المئــة( 

األخــرى  الودائــع  ارتفــاع  إلــى  التجاريــة  للمصــارف  النقديــة 

لــدى البنــك المركــزي الســعودي، حيــث ارتفعــت مــن 106.5 

ــال  ــار ري ــة عــام 2019م إلــى 145.3 ملي ــال فــي نهاي ــار ري ملي

فــي نهايــة عــام 2020م، أي بنســبة 36.4 فــي المئــة )38.7 

مليــار ريــال(. وكذلــك ارتفعــت الودائــع النظاميــة لــدى البنــك 

المركــزي بنحــو 12.1 مليــار ريــال، أو مــا نســبته 11.8 فــي 

الودائــع  انخفضــت  بينمــا  ريــال.  مليــار   115.1 لتبلــغ  المئــة 

الجاريــة لــدى البنــك المركــزي بنحــو 161.5 مليــون ريــال أي 

بنســبة 27.2 فــي المئــة لتبلــغ 431.7 مليــون ريــال. وســجل 

النقــد فــي صناديــق المصــارف التجاريــة انخفاًضــا نســبته 6.6 

فــي المئــة حيــث تراجــع مــن 29.3 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 

2019م إلــى 27.4 مليــار ريــال )1.9 مليــار ريــال( فــي نهايــة 

عــام 2020م )جــدول 9-9(.

جدول رقم 9-8: الموجودات والمطلوبات األجنبية للمصارف التجارية )نهاية الفترة(    

   )مليون ريال(

التغيــرالمبلــغ

20192020
20192020

النسبة المئويةالمبلغالنسبة المئويةالمبلغ

الموجودات األجنبية

28.22170.5-18,657-47,53847,755مبالغ مستحقة على مصارف أجنبية

10.1-6,376-63,22756,85123,28558.3مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج

35,25338,6598,31030.83,4069.7موجودات أخرى

1.29,1889.4-1,141-97,612106,800االستثمارات في الخارج

243,629250,06411,7975.16,4352.6اإلجمالي

المطلوبات األجنبية

7.5-7,641-102,35094,70941,56968.4مبالغ مستحقة لمصارف أجنبية

38,70543,7336,62220.65,02913.0مبالغ مستحقة للفروع في الخارج

32,10043,62414,03177.611,52435.9مبالغ مستحقة أخرى

173,155182,06662,22256.18,9115.1اإلجمالي

3.5-2,476-41.7-50,424-70,47567,998صافي الموجودات األجنبية

 رسم بياني رقم 9-8: الموجودات والمطلوبات األجنبية 
للمصارف )شهري(
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جدول رقم 9-9: احتياطيات المصارف التجارية )نهاية الفترة(

 )مليون ريال(

20162017201820192020

29,66631,31130,73329,31927,384النقد في الصندوق

ودائع لدى البنك المركزي السعودي

3282681,401593432    ودائع جارية

97,26796,28298,060102,918115,067    ودائع نظامية

112,659115,43392,662106,545145,294    ودائع أخرى

239,920243,294222,856239,375288,177احتياطيات المصارف

النسب المئوية إلى الودائع المصرفية

1.821.921.841.631.41النقد في الصندوق  

ودائع لدى البنك المركزي السعودي 

0.020.020.080.030.02    ودائع جارية

5.975.905.865.735.92    ودائع نظامية

6.917.075.545.937.48    ودائع أخرى

14.7214.9013.3213.3314.83احتياطيات المصارف

جدول رقم 9-10: رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية )نهاية الفترة(

 )مليون ريال(

20162017201820192020

298,392317,067303,439342,976377,099رأس المال واالحتياطيات

رأس المال واالحتياطيات كنسبة مئوية من

18.319.418.119.119.4    الودائع المصرفية

13.013.512.713.012.7    إجمالي الموجودات

رأس المال إلى الموجودات مرجحة المخاطر 

)معيار بازل( 
19.520.420.319.420.3

رأس المال واحتياطات المصارف
ســجل رأس المــال واحتياطــات المصــارف فــي عــام 2020م 

فــي   10.0 بنســبة  أي  ريــال،  مليــار   34.2 بحوالــي  ارتفاًعــا 

بارتفــاع  مقارنــة  ريــال،  مليــار   377.2 حوالــي  ليبلــغ  المئــة 

المئــة فــي  13.0 فــي  ريــال ونســبته  39.5 مليــار  مقــداره 

العــام الســابق. وارتفعــت نســبة رأس المــال واالحتياطيــات 

إلــى إجمالــي الودائــع مــن 19.1 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 

2020م،  عــام  نهايــة  فــي  المئــة  فــي   19.4 إلــى  2019م 

بينمــا تراجعــت نســبة رأس المــال واالحتياطيــات إلــى إجمالــي 

الموجــودات مــن 13.0 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م 

إلــى 12.7 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2020م. وبلــغ معــدل 

كفايــة رأس المــال فــي نهايــة عــام 2020م نحــو 20.3 فــي 

المئــة، وهــو أعلــى مــن النســبة الموصــى بهــا  وفًقــا لمعيــار 

بــازل 3 )جــدول 10-9(.

مصادر واستخدامات الموارد المالية للمصارف 
التجارية لعام 2020م

بلــغ إجمالــي المــوارد المالية المضافة للمصارف التجارية في 

عــام 2020م قرابــة 358.3 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 226.5 

مليــار ريــال فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع قــدره 58.2 فــي 

ــة المضافــة الرئيســة مــن  ــة. وقــد جــاءت المــوارد المالي المئ

عــدة بنــود، ولكــن شــكل بند إجمالــي الودائع وبنــد مطلوبات 

للبنــك المركــزي أعلــى نســبة مــن إجمالــي المــوارد المضافــة، 

حيــث ارتفــع إجمالــي الودائــع بحوالــي 147 مليــار ريــال، أي 

المضافــة.  المــوارد  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   41.0 بنســبة 

وارتفعــت مطلوبــات للبنــك المركــزي بحوالــي 106.2 مليــار 

المضافــة،  المــوارد  إجمالــي  مــن   29.6 بمعــدل  أي  ريــال، 

إضافــة   67.7 بحوالــي  أخــرى  ارتفعــت مطلوبــات  وكذلــك 

إلــى ذلــك، ارتفعــت القاعــدة الرأســمالية بحوالــي 22.5 مليــار 
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جدول رقم 9-11: أهم الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية واستخداماتها خال عام 2020م  

  )مليون ريال(

النصيب المئويالمبلغالمواردالنصيب المئويالمبلغاالستخدامات

147,004.341.0إجمالي الودائع48,801.913.6االحتياطيات النقدية 

8,911.22.5المطلوبات األجنبية4,132.81.2أذونات البنك المركزي

22,508.46.3القاعدة الرأسمالية6,434.81.8الموجودات األجنبية

5,914.91.7مطلوبات ما بين المصارف215,921.160.3المطلوبات من القطاع الخاص

106,190.929.6مطلوبات  للبنك المركزي72,209.020.2المطلوبات من الحكومة والقطاع العام

67,741.218.9مطلوبات أخرى20.60.0المطلوبات من مؤسسات مالية غير نقدية

)Repos( 1,690.00.5اتفاقيات إعادة الشراء

938.80.3أصول ثابتة

8,122.02.3أصول أخرى

358,270.9100.0اإلجمالي358,270.9100.0اإلجمالي

ريــال أي مــا نســبته  6.3 فــي المئــة مــن اإلجمالــي. وكذلــك 

ســجلت المطلوبــات األجنبيــة ارتفاًعــا بحوالــي 8.9 مليــار ريــال 

أي مــا نســبته 2.5 فــي المئــة مــن إجمالــي المــوارد المضافــة. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، مطلوبــات مــا بيــن المصــارف ســجلت 

ارتفاًعــا قــدره 5.9 مليــار ريــال وشــكلت نســبة 1.7 فــي المئــة 

مــن إجمالــي المــوارد. 

عــام  خــال  الماليــة  المــوارد  هــذه  معظــم  واســتخدمت 

 48.8 بحوالــي  النقديــة  االحتياطيــات  زيــادة  فــي  2020م 

مليــار ريــال، أي بنســبة 13.6 فــي المئــة مــن إجمالــي المــوارد 

الموجــودات  ارتفعــت  ذلــك،  علــى  عــاوًة  المســتخدمة. 

األجنبيــة بنحــو 6.4 مليــار ريــال أي بنســبة 1.8 فــي المئــة مــن 

اإلجمالــي. وكذلــك ارتفعــت أذونــات البنــك المركــزي إلــى 

4.1 مليــار ريــال أي بنســبة 1.2 فــي المئــة مــن اإلجمالــي.  

وفيمــا يخــص المطلوبــات، فقــد ســجلت المطلوبــات مــن 

والقطــاع  الحكومــة  مــن  والمطلوبــات  الخــاص  القطــاع 

ريــال  مليــار  و72.2  ريــال  مليــار   21.6 بنحــو  ارتفاًعــا  العــام 

علــى التوالــي. وقــد بلــغ نصيــب المطلوبــات مــن القطــاع 

الخــاص 60.3 فــي المئــة، فــي حيــن بلــغ نصيــب المطلوبــات 

مــن  المئــة  فــي   20.2 العــام  والقطــاع  الحكومــة  مــن 

ارتفعــت المطلوبــات مــن  إجمالــي االســتخدامات. كذلــك 

مؤسســات ماليــة غيــر نقديــة بنحــو 20.6 مليــون ريــال، حيــث 

شــكل نصيبهــا 0.01 فــي المئــة مــن إجمالــي اســتخدامات 

األخــرى  واألصــول  الثابتــة  األصــول  أمــــا  الماليــة.  المــوارد 

فقــد ارتفعــت بنحــو 938.8 مليــون ريــال و8.1 مليــار ريــال 

علــى التوالــي، حيــث بلــغ نصيــب األصــول الثابتــة 0.3، بينمــا 

شــكلت األصــول األخــرى 2.3 مــن اإلجمالــي )جــدول 11-9(.

أرباح المصارف التجارية
بلغــت أربــاح المصــارف التجاريــة فــي عــام 2020م حوالــي 

38.7 مليــار ريــال، مســجلة تراجًعــا بنســبة 23.1 فــي المئــة 

عــن أربــاح الســنة الســابقة البالغــة 50.3 مليــار ريــال.

عدد المصارف وفروعها
عــام  بنهايــة  المملكــة  فــي  التجاريــة  المصــارف  عــدد  بلــغ 

 17 و  بنــك محلــي،   12( تســع وعشــرون مصرًفــا  2020م 

فرًعــا لبنــوك أجنبيــة( وتراجــع عــدد فــروع المصــارف التجاريــة 

 62 بـــ  أقــل  2,014 فــرع أي  ليبلــغ  المملكــة  العاملــة فــي 

فرًعــا مقارنــة بالعــام الســابق. ووفًقــا لتوزيــع الفــروع حســب 

 612 بعــدد  الريــاض  منطقــة  حظيــت  اإلداريــة،  المناطــق 

فــرع، ومنطقــة مكــة المكرمــة بعــدد 424 فــرع، والمنطقــة 

 125 بعــدد  عســير  ومنطقــة  فــرع،   387 بعــدد  الشــرقية 

فــرع، ومنطقــة القصيــم بعــدد 117 فــرع، ومنطقــة المدينــة 

المنــورة بعــدد 101 فــرع  )جــدول 9–12(.

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

 46,049 ليبلــغ  المئــة  فــي   2.4 نســبته  انخفاًضــا  2020م 
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جدول رقم 9-12: فروع المصارف حسب المناطق اإلدارية )نهاية الفترة( 

مكة الرياضالسنة
المكرمة

المدينة 
الحدود حائلتبوكعسيرالقصيم الشرقيةالمنورة

المجموعالباحةنجرانجازانالجوفالشمالية

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

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

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

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

2020 612 424 101 387 117 125 50 43 19 28 55 27 26 2,014

موظًفــا وموظفــًة. وبلــغ نســبة العامليــن الســعوديين )ذكــور 

العامليــن  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   94.8 حوالــي  وإنــاث( 

موظًفــا   43,672 حوالــي  أي  المصرفــي،  القطــاع  فــي 

الذكــور  الســعوديين  العامليــن  نســبة  وبلغــت  وموظفــًة. 

حوالــي 78.5 فــي المئــة مــن اإلجمالــي، مقارنــة بنســبة 5.1 

فــي المئــة مــن العامليــن الذكــور غيــر الســعوديين، وبلغــت 

فــي   16.3 حوالــي  الســعوديات  اإلنــاث  العامــات  نســبة 

ــة مــن  ــة بنســبة 0.03 فــي المئ ــة مــن اإلجمالــي، مقارن المئ

العامــات اإلنــاث غيــر الســعوديات.

تطورات التقنية المصرفية في عام 2020م
أواًل: عمليات غرف المقاصة

تراجع عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مقاصتها 

بواســطة غــرف المقاصــة بالمملكــة فــي عــام 2020م بنســبة 

34.5 في المئة، بانخفاض مقداره 993.4 ألف شيك، وكذلك 

انخفضــت قيمتهــا بنســبة 29.5 فــي المئــة إلــى 183.6 مليــار 

ــال، بينمــا ارتفــع متوســط قيمــة الشــيك فــي عــام 2020م  ري

بنســبة 7.7 فــي المئــة، مــن 90,576 ريــال فــي عــام 2019م 

إلــى 97,523 ريــال فــي عــام 2020م. 

فــي   31.8 بنســبة  الريــاض  غرفــة  فــي  االنخفــاض  وكان 

غرفــة  وفــي  شــيك،  ألــف   692.5 حوالــي  ليبلــغ  المئــة 

ألــف   541.3 ليبلــغ  المئــة  فــي   34.3 بنســبة  الدمــام 

شــيك، وفــي غرفــة جــدة بنســبة 29.8 فــي المئــة ليبلــغ 

436.0 ألــف شــيك، وفــي غرفــة المدينــة المنــورة بنســبة 

غرفــة  ألــف شــيك، وفــي   26.3 ليبلــغ  المئــة  فــي   58.6

68.7 ألــف شــيك،  47.9 فــي المئــة ليبلــغ  بريــدة بنســبة 

وفــي غرفــة مكــة المكرمــة بنســبة 55.9 فــي المئــة ليبلــغ 

32.8 ألــف شــيك، وفــي غرفــة تبــوك بنســبة 36.2 فــي 

الطائــف  غرفــة  وفــي  شــيك،  ألــف   17.9 ليبلــغ  المئــة 

وفــي  شــيك،  ألــف   13 ليبلــغ  المئــة  فــي   38.7 بنســبة 

ألــف   45.4 ليبلــغ  المئــة  فــي   43.3 بنســبة  أبهــا  غرفــة 

.)10-9 بيانــي  )رســم  شــيك 

ثانًيا: مدى

تراجــع عــدد أجهــزة الصــرف اآللــي العاملــة فــي المملكــة 

بنســبة 3.1 فــي المئــة ليبلــغ 18,299 جهــاًزا، مقارنــة بزيــادة 

نســبتها 1.1 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد 

بطاقــات الصــرف اآللــي المصــدرة بنســبة 8.9 فــي المئــة 

رسم بياني رقم 9-10: النصيب المئوي لشيكات المقاصة التجارية والشخصية حسب المدن 
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جدول رقم 9-13: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 

 عدد أجهزةالسنة
الصرف اآللي

عدد 
البطاقات 
المصدرة

عدد العمليـــــــــات
 )مليون عملية(

السحوبات النقدية
 )مليون ريال(

المجموعالمصارفمدىالمجموعالمصارفمدى

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

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

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

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

202018,29934,336,6937619861,747386,490242,401628,891

لتبلــغ فــي نهايــة عــام 2020م حوالــي 34.3 مليــون بطاقــة 

صــرف آلــي، مقارنــة بارتفــاع نســبته 10.4 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وتراجــع عــدد عمليــات الســحب المنفــذة عبــر 

مــدى فــي عــام 2020م بنســبة 22.6 فــي المئــة ليبلــغ 761 

مليــون عمليــة، مقارنــة بزيــادة نســبتها 3.6 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. وتراجعــت قيمــة الســحوبات التــي نفــذت 

مــن خــال مــدى بنســبة 17.6 فــي المئــة لتبلــغ 386.5 مليــار 

ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 3.5 فــي العــام الســابق. أمــا 

بالنســبة لعــدد العمليــات التــي جــرت عبــر شــبكة المصــارف، 

ــون  ــغ  986 ملي ــة ليبل فقــد انخفــض بنســبة 13.7 فــي المئ

عمليــة، مقارنــة بانخفــاض نســبته 3.0 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. وانخفضــت قيمــة الســحوبات النقديــة التــي تمــت 

ــى 242.4  ــة إل ــر شــبكة المصــارف بنســبة 10.8 فــي المئ عب

مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 8.0 فــي المئــة فــي 

العــام الســابق. ونتيجــة لذلــك، انخفــض إجمالــي الســحب 

النقــدي بنســبة 15.1 فــي المئــة ليبلــغ 628.9 مليــار ريــال 

)جــدول 9-13، ورســم بيانــي 11-9(.

وارتفــع عــدد أجهــزة نقــاط البيــع فــي عــام 2020م بنســبة   

بارتفــاع  721,060 جهــاًزا، مقارنــة  ليبلــغ  المئــة  64.4 فــي 

نســبته 24.7 فــي المئــة فــي العــام الســابق. وارتفــع عــدد 

بنســبة  البيــع  نقــاط  أجهــزة  عبــر  المنفــذة  البيــع  عمليــات 

رسم بياني رقم 9-11: إحصاءات أجهزة الصرف اآللي 
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مقارنــة  عمليــة،  مليــون   2,853 ليبلــغ  المئــة  فــي   75.8

بزيــادة نســبتها حوالــي 57.3 فــي المئــة فــي العــام الســابق. 

نقــاط  أجهــزة  عبــر  المنفــذة  المبيعــات  قيمــة  وارتفعــت 

البيــع بنســبة 24.2  فــي المئــة لتبلــغ 357.3  مليــار ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 23.9 فــي المئــة فــي العــام الســابق 

)جــدول 9-14، ورســم بيانــي 9-12(، وتشــير معــدالت النمــو 

المنفــذة  والعمليــات  اآللــي  الصــرف  بطاقــات  عــدد  فــي 

ــادة  علــى أجهــزة الصــرف اآللــي وأجهــزة نقــاط البيــع إلــى زي

انتشــارها فــي قطــاع التجزئــة باإلضافــة إلــى ارتفــاع الثقــة 

الحديثــة. المصرفيــة  التقنيــة  باســتخدام 

ــة الســريعة  ــا: النظــام الســعودي للتحويــالت المالي ثالًث

)ســريع(  

ارتفــع إجمالــي عــدد العمليــات المنفــذة مــن خــال النظــام 

الســعودي للتحويــات الماليــة الســريعة )ســريع( فــي عــام 

2020م بنســبة 26.8 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 201.6 مليــون 

ــادة نســبتها 17.1 فــي المئــة فــي العــام  ــة بزي عمليــة، مقارن

وفًقــا  ســريع  نظــام  عمليــات  لتوزيــع  وبالنســبة  الســابق. 

 رسم بياني رقم 9-12: عمليات نقاط البيع
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جدول رقم 9-14: إحصاءات نقاط البيع   

السنة
مبيعات

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

2016182,749525267,827

2017200,468708303,464

2018232,3061,032351,645

2019287,7941,623438,618

2020357,2982,853721,060

لعمليــات مدفوعــات العمــاء المفــردة والمجمعــة، فقــد 

المئــة  فــي   35.2 بنســبة  المفــردة  العمليــات  عــدد  ارتفــع 

ليبلــغ 17.8 مليــون عمليــة، وتراجعــت قيمــة هــذه العمليــات 

بنســبة 0.3 فــي المئــة لتبلــغ 4,936 مليــار ريــال. وارتفــع عــدد 

العمليــات المجمعــة بنســبة 26.4 فــي المئــة ليبلــغ 181.0 

مليــون عمليــة، وارتفعــت قيمتهــا بنســبة 15.1 فــي المئــة 

لتبلــغ 3,365 مليــار ريــال.

أمــا بالنســبة لتصنيــف عمليــات ســريع وفًقــا للمدفوعــات 

بيــن المصــارف، فقــد ارتفــع عــدد العمليــات المفــردة بيــن 

المصــارف التجاريــة خــال عــام 2020م بنســبة 36.2 فــي 

المئــة ليبلــغ حوالــي 854.2 ألــف عمليــة، وارتفعــت قيمــة 

هــذه العمليــات بنســبة 30.0 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 52,199 

مليــار ريــال. وارتفــع عــدد العمليــات المجمعــة المنفــذة عبــر 

ــة ليبلــغ  نظــام ســريع بيــن المصــارف بنســبة 35.4 فــي المئ

حوالــي 211.5 ألــف عمليــة، وارتفعــت قيمــة هــذه العمليات 

بنســبة 6.3 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 148.6 مليــار ريــال )جــدول 

9-15أ، وجــدول 9-15ب، ورســم بيانــي 13-9(.
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رابًعا: نظام سداد للمدفوعات

بلــغ إجمالــي عــدد المفوتريــن المفعليــن بنظــام ســداد حتــى 

نهايــة عــام 2020م 146 مفوتــًرا مــن مختلــف القطاعــات 

الكهربــاء، والميــاه، واالتصــاالت، وشــركات  التعليــم،  مثــل 

الطيــران، والتأميــن، وبطاقــات االئتمــان وغيرهــا. وبلــغ عــدد 

المصــارف المرتبطــة مــع النظــام 16 مصرًفــا. وقــد ارتفعــت 

العمليــات المنفــذة مــن خــال ســداد بنســبة 6.8 فــي المئــة 

خــال عــام 2020م حيــث ســجل اإلجمالــي نحــو 267 مليــون 

عمليــة بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو 450.4 مليــار ريــال، مقارنة 

بنمــو نســبته 18.3 فــي المئــة وعــدد عمليــات يقــارب 263.5 

ــال فــي  ــار ري ــة وبقيمــة بلغــت نحــو 421.8 ملي مليــون عملي

العــام الســابق )رســم بيانــي 14-9(.

نشاط سوق المشتقات المالية
ــات المشــتقات الماليــة فــي المملكــة  ارتفعــت قيمــة عملي

فــي عــام 2020م بنحــو 112 مليــار ريــال أي بنســبة 9.9 فــي 

جدول رقم 9-15ب: مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويات المالية السريعة )سريع(   

)مليار ريال(

الفترة
المجموعأخرى*مدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العماء

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

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

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

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

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

20203,3654,9368,301148.652,19952,3484160,690

* تشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات البنك المركزي السعودي على المصارف. 

جدول رقم 9-15أ: عدد عمليات النظام السعودي للتحويات المالية السريعة )سريع(    

        )ألف عملية(

الفترة
المجموعأخرىمدفوعات ما بين المصارفمدفوعات العماء

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

201676,0849,15685,240794685473,49789,285

201789,80610,299100,1051375146512,714103,470

2018122,23610,676132,9121225136352,218135,766

2019143,23013,191156,4211566277841,779158,983

2020181,02617,828198,8542128541,0661,687201,607

رسم بياني رقم 9-14: عــدد ومبالغ الفواتير المسددة رسم بياني رقم  9-13: عـمـلـيـات نـظــام ســريــع 
من خال نظام سداد

إجمالي عمليات ســريع (شــهري) 
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المئــة لتبلــغ 1,245 مليــار ريــال، مقارنــة بالعــام الســابق الــذي 

بلغــت فيــه نحــو 1,133 مليــار ريــال.

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

لجميــع  خدماتهــا  لتوفيــر  جهودهــا  2020م  عــام  خــال 

ــر خدماتهــا  الجهــات ذات العاقــة، وذلــك مــن خــال تطوي

ســمتي(  )نظــام  األفــراد  بخدمــات  المتعلقــة  ومنتجاتهــا 

وخدمــات الشــركات )نظــام ســمات( وغيرهــا مــن الخدمــات، 

وذلــك مــن أجــل توفيــر المعلومــات االئتمانيــة الصحيحــة 

القــدرة  تحســين  فــي  تســاهم  التــي  الازمــة  والدقيقــة 

ــة للمقتــرض،  علــى تحليــل المخاطــر وتقييــم المــاءة المالي

المعلومــات  قطــاع  وتطويــر  الماليــة،  المخاطــر  وتجنــب 

االئتمانيــة وخدماتــه المختلفــة تمهيــًدا للتوســع فــي ســوق 

االقتصاديــة  للمعطيــات  تبًعــا  المملكــة  فــي  االئتمــان 

.2030 المملكــة  ورؤيــة 

أصدرهــا  التــي  االئتمانيــة  التقاريــر  إلجمالــي  بالنســبة  أمــا 

نظــام ســمتي لقطــاع األفــراد فقــد تراجعــت بنســبة 36.7 

فــي المئــة مــن 19,548 مليــون تقريــر ائتمانــي خــال عــام 

عــام  خــال  ائتمانــي  تقريــر  مليــون   12,340 إلــى  2019م 

2020م وذلــك بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا. بينمــا شــهد 

إجمالــي عــدد التقاريــر االئتمانيــة التــي أصدرهــا نظــام ســمات 

فــي   19.8 بنســبة  ملحوًظــا  ارتفاًعــا  الســعودية  للســوق 

المئــة مــن 67,643 ألــف تقريــر ائتمانــي خــال عــام 2019م 

إلــى 81,019 ألــف تقريــر ائتمانــي خــال عــام 2020م. إضافــًة 

إلــى ذلــك، ارتفــع إجمالــي عــدد الحســابات االئتمانيــة فــي 

مــن  المئــة،  فــي   2.9 بنســبة  2020م  عــام  خــال  ســمات 

إلــى  2019م  عــام  خــال  ائتمانــي  حســاب  مليــون   1,751

1,802 مليــون حســاب ائتمانــي خــال عــام 2020م. كذلــك 

حقــق  إجمالــي عــدد المســتهلكين )شــركات ومؤسســات( 

فــي   2 بنســبة  ارتفاًعــا  فــي ســمات  األعمــال  مــن قطــاع 

المئــة مــن 782,570 ألــف مســتهلك خــال عــام 2019م 

إلــى 798,549 ألــف مســتهلك خــال عــام 2020م. 

عــام  خــال  اســتمرت ســمة  التقنــي،  التطــور  ناحيــة  ومــن 

2020م فــي تحســين وتطويــر آليــة الربــط اإللكترونــي مــع 

وزارة العــدل، التــي مــن خالهــا يمكــن لــوزارة العــدل الحصــول 

علــى المعلومــات الكافيــة إلتمــام تســويات قضايــا محاكــم 

التنفيــذ. وتوّســعت ســمة أيًضــا فــي تطويــر نظــام ســمات 

ليخــدم قطــاع األعمــال علــى مســتوى الخليــج، حيــث أتمــت 

ســمة فــي عــام 2020م جميــع المتطلبــات التقنية المتعلقة 

االئتمانيــة  للمعلومــات  الخليجــي  الربــط  مشــروع  بتنفيــذ 

للربــط مــن خــال برنامــج التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة 

ــر( تمهيــًدا لانطاقــة الفعليــة فــي عــام 2021م.  )يسِّ

تطورات تطبيق معيار بازل 3 في المملكة 
العربية السعودية

ــازل 3  قــام البنــك المركــزي الســعودي بدراســة إصاحــات ب

والمخاطــر  االئتمــان،  ومخاطــر  الســوق،  )مخاطــر  النهائيــة 

التشــغيلية، وإطــار الرافعــة الماليــة( وتشــكيل مجموعــات 

اإلصاحــات  أثــر  لدراســة  المصرفــي  القطــاع  مــع  عمــل 

ــة تطبيقهــا بمــا يعــزز  ــات بشــأنها وعــن قابلي ــم المرئي وتقدي

متانــة القطــاع المصرفــي. كان مــن المقــرر إصــدار المعاييــر 

النهائيــة مــن البنــك المركــزي ليتــم التطبيــق الكامــل اعتبــاًرا 

محافظــي  قامــت مجموعــة  ولكــن  2022م،  ينايــر   1 مــن 

البنــوك المركزيــة والرؤســاء اإلشــرافيين )الجهــة اإلشــرافية 

للجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة( خــال عــام 2020م بتبنــي 

عــدًدا مــن اإلجــراءات التــي تتضمــن تأجيــل تطبيــق إصاحــات 

ــد  ــك بهــدف تزوي ــر 2023م؛ وذل ــى 1 يناي ــة إل ــازل 3 النهائي ب

تشــغيلية  بقــدرة  والبنــوك  واإلشــرافية  الرقابيــة  الجهــات 

جائحــة  لتأثيــر  الفعالــة  لاســتجابة  أكبــر  ومرونــة  إضافيــة 

كورونــا. وعليــه، قــرر البنــك المركــزي تبنــي هــذه اإلجــراءات، 

ويتــم العمــل علــى تبّنــي المعاييــر بهــدف تطبيقهــا محلًيــا 

بحســب تاريــخ التطبيــق المحــدد مــن قبــل اللجنــة. وتجــدر 

اإلشــارة إلــى أن التأجيــل لــن يؤثــر علــى كفايــة رأس المــال 

فــي القطــاع المصرفــي حيــث ال تــزال البنــوك تطّبــق معاييــر 

بــازل 3 الســارية.
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التأمين والتمويل

قطاع التأمين
يعمــل البنــك المركــزي الســعودي علــى كل مــا يســهم 

أهــداف  وتحقيــق  وازدهــاره،  التأميــن  قطــاع  نمــو  فــي 

رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــال نشــر الوعــي فيمــا 

ــة  ــن فــي شــتى النواحــي االجتماعي ــة التأمي ــق بأهمي يتعل

واللوائــح  األنظمــة  تحديــث  إلــى  إضافــًة  واالقتصاديــة، 

يتناســب  بمــا  مســتمر  بشــكل  وتطويرهــا  والتعليمــات 

بشــكل  واالقتصــاد  خــاص  بشــكل  القطــاع  تغيــرات  مــع 

عــام. وفــي هــذا الســياق، قــام البنــك المركــزي بدراســة 

ومتابعــة تطــورات آثــار جائحــة فيــروس كورونــا واإلجــراءات 

التأميــن،  علــى قطــاع  الدولــة  اتخذتهــا  التــي  االحترازيــة 

ودراســة مــدى أثرهــا علــى اســتقرار القطــاع وعــدم تأثــر 

التدفقــات النقديــة ومؤشــرات الســامة الماليــة األخــرى 

ــارات  مــن خــال المتابعــة المســتمرة للقطــاع وإجــراء اختب

التحمــل فــي مراحــل مبكــرة مــن الجائحــة، وقــام البنــك 

آثــار  مــن  للحــد  المبــادرات  مــن  عــدد  بإطــاق  المركــزي 

تمديــد  أبرزهــا:  مــن  كان  التأميــن،  قطــاع  علــى  الجائحــة 

وثائــق تأميــن المركبــات لألفــراد لمــدة شــهرين دون تحمــل 

بوضــع  التأميــن  شــركات  وتوجيــه  إضافيــة،  تكاليــف  أي 

مخصصــات فنيــة كافيــة للمطالبــات الصحيــة الناجمــة عــن 

تأجيــل الخدمــات الصحيــة إلــى مــا بعــد فتــرة حظــر التجــول.

ومــن منطلــق تطويــر قطــاع التأميــن وتعزيــز قدراتــه فــي 

مواجهــة المخاطــر ومواكبــة النمــو االقتصــادي للمملكــة، 

شــركات  حــث  علــى  الســعودي  المركــزي  البنــك  يعمــل 

التأميــن علــى زيــادة رؤوس أموالهــا عبــر أحــد أهــم وســائل 

تحقيــق ذلــك وهــو االندمــاج واالســتحواذ، حيــث تســهم 

عمليــات االندمــاج فــي تعزيــز القــدرات التنافســية لقطــاع 

قــادرة  كبيــرة  تأمينيــة  كيانــات  خلــق  خــال  مــن  التأميــن 

علــى المنافســة. وشــهد القطــاع نجــاح عمليتــي اندمــاج 

لشــركات تأميــن فــي المملكــة. كمــا تبنــى البنــك المركــزي 

ــر  ــأنها بنــاء وتطويــ ــن شــ ــي مــ ــادرات التــ ــن المبــ العديــد مــ

القــدرات للكــــوادر الوطنيــة العاملــــة فـــي القطـــاع مـــن 

التدريــب والتطويــر، ممــا سيســهم  خــال تقديــم حلــول 

فــي تحســين جــودة صناعــة التأميــن، ويخــدم فــي نهايــة 

المطــاف المســتفيدين مــن خدمــات هــذه الصناعــة فــي 

المملكــة. ومــن أبــرز مــا تحقــق مــن تطــورات خــال عــام 

اآلتــي: 2020م 

أواًل: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالنشاط اإلشرافي 
على قطاع التأمين الصادرة في عام 2020م

ضمــن جهــود البنــك المركــزي ووزارة الشــؤون البلديــة   •

ــن لــه  والقرويــة واإلســكان فــي حمايــة حقــوق الُمؤمَّ

البنــك  أصــدر  اإلنشــائية،  األعمــال  فــي  عيــب  أي  عــن 

المركــزي الصيغــة النموذجيــة لوثيقــة التأميــن اإللزامــي 

الحــد  الوثيقــة  تحــدد  حيــث  الخفيــة،  العيــوب  علــى 

األدنــى مــن التغطيــات واالســتثناءات لتغطيــة العيــوب 

تكلفــة  ســنوات  عشــر  ولمــدة  تغطــي  كمــا  الخفيــة، 

أو  عليهــا  المؤمــن  للمبانــي  الماديــة  الخســائر  إصــاح 

تضررهــا نتيجــة عيــب خفــي. 

)خطــة •  الثالثــة  بالمرحلــة  الخاصــة  التعليمــات  إصــدار 

التطبيــق( مــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم 17 الخــاص بعقــود التأميــن فــي أكتوبــر 

2020م، والــذي يعــد مــن المعاييــر المحاســبية التــي 

وجــودة  وشــفافية  دقــة  أكثــر  معلومــات  ســتوفر 

إذ  التأميــن،  لشــركات  الماليــة  القوائــم  لمســتخدمي 

منهــا  ُأنجــز  مراحــل،  أربــع  ضمــن  المرحلــة  هــذه  تأتــي 

الثغــرات( والثانيــة  )تحليــل  المرحلــة األولــى  مرحلتــان؛ 

)تقييــم األثــر المالــي(، وســيجري العمــل علــى المرحلــة 

المرحلــة.  إنجــاز هــذه  بعــد  المبدئــي(  )التطبيــق  الرابعــة 

التأميــن  وســاطة  ألعمــال  المنظمــة  القواعــد  إصــدار   •

للمتطلبــات  األدنــى  الحــد  بوضــع  اإللكترونيــة، 

الترخيــص لممارســة أعمــال  والضوابــط الازمــة لمنــح 

وســاطة التأميــن اإللكترونــي مــن خــال شــبكة اإلنترنــت 

ــى تنظيــم العاقــة فيمــا بيــن  فــي المملكــة، إضافــًة إل

وســيط التأميــن اإللكترونــي وشــركات التأميــن، وتهــدف 

لحملــة  التأميــن  عمليــة  تســهيل  إلــى  القواعــد  هــذه 

الوثائــق مــن خــال إيصــال المنتجــات التأمينيــة ألكبــر 

ميســرة. بطريقــة  ممكنــة  شــريحة 
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اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي فــي تعزيــز الشــمول   •

العمــاء،  لــدى  التأمينــي  الوعــي  وزيــادة  المالــي 

ُأصــدرت القواعــد المنظمــة ألعمــال التأميــن البنكــي، 

والتــي تهــدف إلــى تيســير حصــول العمــاء علــى كافــة 

احتياجاتهــم الماليــة مــن مــكان واحــد، وتيســير وصولهــم 

إلــى منتجــات االدخــار، كمــا ُتعــدُّ وســيلًة لضمــان وصــول 

النائيــة.  المناطــق  إلــى  التأمينيــة  المنتجــات 

بهــدف تنظيــم العاقــة التعاقديــة بيــن جهــات التمويــل   •

وعمائهــا األفــراد فيمــا يتعلــق بالتأميــن علــى المركبــات 

الشــامل  التأميــن  ضوابــط  ُأصــدرت  تمويلًيــا،  المؤجــرة 

وذلــك  لألفــراد،  تمويلًيــا  المؤجــرة  المركبــات  علــى 

لضمــان حمايــة حقــوق حملــة وثائــق التأميــن وعدالــة 

الخدمــات المقدمــة لهــم. حيــث حــددت الضوابط حقوق 

والتزامــات المؤمــن لهــم "المؤجــر والمســتأجر" الواقعــة 

ضمــن إطــار عقــد اإليجــار التمويلــي الخــاص بمركبــات 

التأمينــي  القســط  قيمــة  حســاب  وكيفيــة  األفــراد، 

ســنوًيا، لتشــجيع األفــراد علــى اســتحقاق خصــم عــدم 

الحــوادث  مــن  خلــو ســجاتهم  عنــد  وجــود مطالبــات 

نــة فــي  المروريــة، إضافــة إلــى الخصومــات األخــرى الُمبيَّ

تعليمــات االكتتــاب الصــادرة عــن البنــك المركــزي.

إصــدار ضوابــط األعمــال اإلكتواريــة المتعلقــة بالتأميــن،   •

ممــا يســاهم فــي دعــم نمــو المهنــة اإلكتواريــة لضمــان 

فاعليــة مشــاركتها فــي ازدهــار وتقويــة المتانــة الماليــة 

اإلكتوارييــن،  أداء  وتنظيــم  وتطويــر  التأميــن  لقطــاع 

ليصبــح  التأميــن  علــى صناعــة  إيجاًبــا  ينعكــس  والــذي 

قــادًرا علــى االســتجابة لمتطلبــات الســوق والتوســع 

االقتصــادي.

إصــدار ضوابــط اعتمــاد المنتجــات التأمينيــة التــي يشــكل • 

اســتحداثها نقلــة نوعيــة مــن حيــث إجــراءات الموافقــة 

علــى المنتجــات التأمينيــة، إذ تهــدف هــذه الضوابــط 

إلــى تحديــد اإلجــراءات التنظيميــة والمتطلبــات الازمــة 

بيــع الشــركات المنتجــات  قبــل تســويق المنتجــات أو 

التأمينيــة علــى عمائهــا، وتعزيــز كفــاءة إدارة المخاطــر 

وضمــان  التأمينيــة،  المنتجــات  بتقديــم  المتعلقــة 

جــودة تصميــم المنتجــات التأمينيــة وتطويرهــا وتقييــم 

توافقهــا  مــن  التأكــد  جانــب  إلــى  وأدائهــا،  مخاطرهــا 

مــع المتطلبــات النظاميــة. ويعــد أبــرز مــا يدعــم رفــع 

اســتحداث  هــو  التأمينيــة  المنتجــات  ابتــكار  مســتوى 

البنــك  إشــعار  يتطلــب  الــذي  التأمينــي  "المنتــج  خيــار 

المركــزي".

إضافــًة إلــى طــرح جملــة مــن التعاميــم التفصيليــة والتــي • 

وســامة  القطــاع  ونمــو  اســتقرار  دعــم  إلــى  تهــدف 

الممارســات فيــه. 

ثانًيا: السعودة في قطاع التأمين
تنــص المــادة الثانيــة مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة 

النظــام  أهــداف  أحــد  التعاونــي علــى أن  التأميــن  شــركات 

والائحــة التنفيذيــة هــو تطويــر قطــاع التأميــن فــي المملكــة 

بمــا فــي ذلــك التدريــب وتوطيــن الوظائــف. كذلــك تنــص 

المــادة الرابعــة مــن الائحــة علــى أن تتضمــن خطــة عمــل 

شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة عــدد الموظفيــن 

المتوقــع، وخطــة توظيــف وتأهيــل الســعوديين.

يجــب  أنــه  علــى  الائحــة  مــن  الخمســون  المــادة  وأكــدت 

علــى شــركات التأميــن وأصحــاب المهــن الحــرة تزويــد البنــك 

المركــزي، قبــل خمســة وأربعيــن يوًمــا مــن نهايــة كل عــام 

ــن الســعوديين  ــان يشــمل عــدد ونســب الموظفي ــي، ببي مال

علــى مســتوى الشــركة ككل وعلــى مســتوى كل فــرع أو 

يشــغلها  التــي  للوظائــف  الوظيفــي  والمســتوى  إدارة، 

مــن  والســبعين  التاســعة  المــادة  وحســب  الســعوديون. 

الائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي 

لــدى  الســعوديين  الموظفيــن  نســبة  تقــل  أال  يجــب  فإنــه 

الشــركة وأصحــاب المهــن الحــرة عــن ثاثيــن فــي المئــة فــي 

نهايــة الســنة األولــى، علــى أن تــزداد هــذه النســبة ســنوًيا 

حســب خطــة العمــل المقدمــة إلــى البنــك المركــزي. 

وفــي هــذا الســياق، بلــغ إجمالــي عــدد موظفــي شــركات 

2020م  عــام  بنهايــة  المملكــة  فــي  العاملــة  التأميــن 

البالــغ  بعددهــم  مقارنــة  وموظفــة،  موظًفــا   11,015

11,213 موظًفــا وموظفــة بنهايــة عــام 2019م، وشــكل 

مــن  المئــة  فــي   75 نســبته  مــا  الســعوديون  الموظفــون 

بنســبة  مقارنــة  التأميــن  شــركات  فــي  العامليــن  إجمالــي 

العامليــن  إجمالــي  بلــغ  كمــا   .2019 عــام  المئــة  فــي   74

فــي شــركات المهــن الحــرة المتعلقــة بالتأميــن بنهايــة عــام 
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2020م 6,139 موظًفــا وموظفــة، مقارنــة بعددهــم البالــغ 

5,854 موظًفــا وموظفــة بنهايــة عــام 2019م، حيــث شــكل 

مــن  المئــة  فــي   74 نســبته  مــا  الســعوديون  الموظفــون 

إجمالــي العامليــن فــي شــركات المهــن الحــرة مقارنــة بنســبة 

2019م. 71 فــي المئــة بنهايــة عــام 

ثالًثا: التدريب
تبنى البنك المركزي العديد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها 

بنــاء وتطويــــر قــدرات الكــوادر الوطنيــة العاملــــة فـــي قطــاع 

التأميــن مـــن خــال تقديــم حلــول التدريــب والتطويــر التــي 

تضمنــت برامــج التدريــب القصيــرة والطويلــة، وبرامــج التدريب 

علــى رأس العمــل، وورش العمــل المحليــة والعالمية، والمنح 

الدراســية للحصــول علــى الشــهادات المهنيــة المتخصصــة 

فــي مجــال التأميــن، وكان ذلــك بهــدف تحســين جــودة صناعة 

التأميــن، وزيــادة المنافســة اإليجابيــة بيــن الشــركات العاملــة، 

وتعزيــز نمــو القطــاع واســتقراره، وتفــادي المخاطر المحتملة.

قطــاع  تنظيــم  فــي  المركــزي  البنــك  لجهــود  واســتمراًرا 

التأميــن وحــث الشــركات وموظفيهــا علــى االلتــزام بالمهنيــة 

علميــة ومنهجيــة  أســس  علــى  التأميــن  نشــاط  وممارســة 

رصينــة وفــق األنظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عنــه، 

 ")IFCE( تــم تحديــث "االختبــار المهنــي ألساســيات التأميــن

والممارســات  التنظيميــة  التطــورات  أهــم  بهــدف مواكبــة 

المهنيــة والمنتجــات فــي صناعــة التأميــن بالمملكــة.

برنامــج  مــن  الثانيــة  النســخة  المركــزي  البنــك  أطلــق  كمــا 

دبلــوم التأميــن المتقــدم )ACII( والــذي يهــدف إلــى إكســاب 

المشــاركين المهــارات الفنيــة في مجــاالت التأمين المختلفة 

مــن خــال منحهــم الفرصــة للحصــول علــى شــهادات مهنيــة 

فــي المجــال، حيــث يمتــد البرنامــج لمــدة ســنتين ونصــف، 

ويتكــون مــن مرحلتيــن: مرحلــة دبلــوم التأميــن وتليهــا مرحلــة 

دبلــوم التأميــن المتقــدم.

رابًعا: سوق التأمين في المملكة خالل عام 2020م
 أ( أداء السوق بشكل عام 

شــهد ســوق التأميــن فــي المملكــة خــال عــام 2020م   •

ارتفاًعــا فــي إجمالــي األقســاط المكتتــب بها بنســبة 2.3 

فــي المئــة ليصــل إلــى حوالــي 38.7 مليــار ريــال مقارنــة 

2019م  عــام  خــال  المئــة  فــي   8.2 نســبته  بارتفــاع 

.)1-10 )جــدول 

ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن الصحــي المكتتــب بهــا،   •

الــذي يمثــل 59 فــي المئــة مــن إجمالــي أقســاط التأميــن 

المكتتــب بهــا، بنســبة 1.6 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 22.8 

مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م، مقارنــة بارتفــاٍع نســبته 

13 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م. 

ارتفــع إجمالــي أقســاط التأميــن العــام المكتتــب بهــا،   •

الــذي يمثــل 38 فــي المئــة مــن إجمالــي أقســاط التأميــن 

حوالــي  ليبلــغ  المئــة  فــي   2.8 بنســبة  بهــا،  المكتتــب 

14.6 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م، مقارنــة بارتفــاع 

نســبته 1.8 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 2019م. وســجل 

ــل  ــذي يمث ــات، ال ــن علــى المركب ــي أقســاط التأمي إجمال

التأميــن  أقســاط  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   56.9 نحــو 

العــام المكتتــب بهــا، انخفاًضــا نســبته 2.9 فــي المئــة 

مقارنــة  2020م،  عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار   8.3 ليبلــغ 

بانخفــاٍض نســبته 8.7 فــي المئــة بنهايــة عــام 2019م. 

واالدخــار  الحمايــة  تأميــن  أقســاط  إجمالــي  ارتفــع   •

المكتتــب بهــا والــذي يمثــل 3.3 فــي المئــة مــن إجمالــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا، بنســبة 11.3 فــي المئــة 

2020م،  عــام  بنهايــة  ريــال  مليــار   1.2 حوالــي  ليبلــغ 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 2.9 فــي المئــة فــي نهايــة عــام 

2019م.

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

إجمالــي أقســاط التأميــن بعــد خصــم حصــة إعــادة التأميــن. 

ويشــكل التأميــن الصحــي والتأميــن علــى المركبــات ما نســبته 

68.5 فــي المئــة و24.3 فــي المئــة علــى التوالــي مــن صافــي 

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا فــي عــام 2020م. وســجل 

إجمالــي التأميــن الصحــي نمــًوا مــن حيــث صافــي أقســاط 

ــة، بينمــا ســجل  ــن المكتتــب بهــا بنســبة 1.4 فــي المئ التأمي

المئــة  فــي   4.4 بنســبة  انخفاًضــا  المركبــات  علــى  التأميــن 

مــن صافــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا. وســجل إجمالــي 

التأميــن البحــري انخفاًضــا بنســبة 2.5 فــي المئــة مــن صافــي 

أنــواع  ســجلت  حيــن  فــي  بهــا،  المكتتــب  التأميــن  أقســاط 
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جدول رقم 10-2: نسبة عمق سوق التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي    

)نسبة مئوية(

نوع النشاط

نسبة التغير201820192020

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي

الناتج 
المحلي غير 

النفطي

0.480.730.480.700.560.7316.43.2إجمالي التأمين العام 

0.681.030.761.100.871.1315.13.1إجمالي التأمين الصحي 

0.040.060.040.060.050.0626.111.8إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1.191.821.271.871.481.9215.93.8اإلجمالي

جدول رقم 10-1: مؤشرات التأمين    

نوع التأمين

201820192020

 إجمالي
 األقساط
 المكتتب

بها
)مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب 
بها

)مليون ريال(

  نسبة صافي 
األقساط 

من إجمالي 
األقساط 

المكتتب بها  
)نسبة االحتفاظ(

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها
)مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب 
بها

)مليون ريال(

  نسبة صافي 
األقساط 

من إجمالي 
األقساط 

المكتتب بها  
)نسبة االحتفاظ(

إجمالي 
األقساط 
المكتتب 

بها
)مليون ريال(

النصيب 
المئوي 

صافي 
أقساط 
التأمين 

المكتتب 
بها

)مليون ريال(

  نسبة صافي 
األقساط 

من إجمالي 
األقساط 

المكتتب بها 
 )نسبة االحتفاظ( 

التأمين من 
الحوادث 

والمسؤولية 
واألنواع 
األخرى 

1,001.32.9470.447.01,121.43.0486.643.41,369.93.5637.246.5

التأمين على 
المركبات 

9,423.326.98,860.494.08,603.622.78,117.194.38,358.021.67,763.592.9

التأمين على 
الممتلكات 

/ الحريق 
1,697.94.8314.018.51,844.64.9314.617.12,109.25.4362.717.2

التأمين 
البحري 

544.61.6155.428.5653.61.7181.227.7690.01.8176.625.6

تأمين 
الطيران

148.00.45.33.6158.50.44.02.5178.60.58.74.9

تأمين 
الطاقة 

511.51.53.50.7700.41.812.81.8910.82.316.91.9

التأمين 
الهندسي

701.72.0120.217.11,198.43.2144.212.01,061.82.7236.522.3

إجمالي 
التأمين 

العام 
14,028.440.19,929.270.814,280.737.79,260.664.814,678.337.99,202.262.7

إجمالي 
التأمين 
الصحي 

19,883.456.819,319.497.222,474.959.321,622.096.222,836.858.921,924.796.0

إجمالي 
تأمين 

الحماية 
واالدخار

1,102.73.1794.8--1,134.93.0797.2--1,263.63.3859.4--

35,014.5100.030,043.485.837,890.5100.031,679.783.638,778.7100.031,986.382.5اإلجمالي 

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

لهذا النوع من التأمين من األنواع األخرى.           

 

التأميــن األخــرى ارتفاًعــا ســنوًيا مقارنــة بمســتويات صافــي 

أقســاط التأميــن بنهايــة عــام 2019م، حيــث ســجل تأميــن 

الطيــران أعلــى نســبة ارتفــاع بنحــو 115.6 فــي المئــة، وســجل 

التأميــن الهندســي ارتفاًعــا بنســبة 64 فــي المئــة، وســجل 
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جدول رقم 10-3: كثافة سوق التأمين       

)بالريال للفرد(

التغير 201520162017201820192020نوع النشاط

0.7-536.03540.26501.58419.84417.34414.42إجمالي التأمين العام 

1.8-616.40586.09584.77595.07656.82644.76إجمالي التأمين الصحي 

33.6633.0835.0333.0033.1735.687.6إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1.1-1,186.081,159.431,121.371,047.911,107.331,094.85اإلجمالي

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

ــكل فــرد فــي عــام  ــال ل فــي المملكــة مــن نحــو 1,107.3 ري

2019م إلــى نحــو 1,094.8 ريــال لــكل فــرد فــي عــام 2020م 

بانخفــاض نســبته 1.1 فــي المئــة )جــدول 3-10(.

 هـ( العموالت المدفوعة للوسطاء ووكالء 
التأمين 

التأميــن  شــركات  دفعتهــا  التــي  العمــوالت  إجمالــي  بلــغ 

للوســطاء ووكاء التأميــن نحــو 2.27 مليــار ريــال فــي عــام 

2020م، مقارنــة بنحــو 1.76 مليــار ريــال فــي عــام 2019م. 

وشــكلت العمــوالت الخاصــة بالتأميــن علــى المركبــات نحــو 

24.7 فــي المئــة مــن إجمالي العموالت المدفوعة في عام 

2020م، مقارنــة بنســبة 29.5 فــي المئــة فــي عــام 2019م، 

فــي حيــن شــكلت العمــوالت الخاصــة بالتأميــن الصحــي نحــو 

52 فــي المئــة مــن إجمالــي العمــوالت المدفوعــة فــي عــام 

2020م، مقارنــة بنســبة 43.6 فــي المئــة فــي عــام 2019م 

)جــدول 4-10(.

 و( إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع 
النشاط 

عــام  خــال  المدفوعــة  المطالبــات  إجمالــي  انخفــض 

2020م بنســبة 5.4 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 26.9 مليــار 

ريــال مقارنــة بحوالــي 28.4 مليــار ريــال فــي عــام 2019م. 

التأميــن  ومطالبــات  الصحــي  التأميــن  مطالبــات  وشــكلت 

علــى المركبــات نحــو 69.4 فــي المئــة و20.4 فــي المئــة 

علــى التوالــي مــن إجمالــي المطالبــات المدفوعــة فــي عــام 

النصيــب  المرتفعتــان  النســبتان  هاتــان  وتعكــس  2020م. 

المئــوي األعلــى لنشــاطي التأميــن الصحــي والتأميــن علــى 

الســوق.  فــي  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  مــن  المركبــات 

وســجل نشــاط التأميــن مــن الحــوادث والمســؤولية واألنــواع 

تأميــن الطاقــة ارتفاًعــا مــن حيــث صافــي أقســاط التأميــن 

المكتتــب بهــا بنســبة 32.5 فــي المئــة )جــدول 1-10(.

 ج( نسبة االحتفاظ
 تعد نســبة االحتفاظ مقياًســا للمخاطر في أقســاط التأمين 

المكتتــب بهــا التــي تحتفــظ بهــا شــركة التأميــن، حيــث أن 

والمخاطــر.  االحتفــاظ  نســبة  بيــن  طرديــة  عاقــة  هنــاك 

وُتحتســب هــذه النســبة عــن طريــق قســمة صافــي أقســاط 

التأميــن  أقســاط  إجمالــي  علــى  بهــا  المكتتــب  التأميــن 

المكتتــب بهــا. وبلغــت نســبة االحتفــاظ اإلجماليــة لشــركات 

التأميــن فــي ســوق التأميــن فــي المملكــة 82.5 فــي المئــة 

فــي عــام 2020م، مقارنــة بنســبة 83.6 فــي المئــة فــي عــام 

2019م. وتتأثــر هــذه النســبة إلــى حــد كبيــر بنســبة االحتفــاظ 

التــي  الصحــي  والتأميــن  المركبــات  علــى  للتأميــن  العاليــة 

تقــدر بنحــو 93 فــي المئــة و96 فــي المئــة علــى التوالــي. 

مــن جانــب آخــر، ســجل تأميــن الطاقــة أقــل نســبة احتفــاظ 

تقــدر بنحــو 1.9 فــي المئــة فــي عــام 2020م )جــدول 1-10(.

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

التأميــن المكتتــب بهــا نســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

وبلــغ مســتوى عمــق ســوق التأميــن فــي المملكــة فــي عــام 

2020م حوالــي 1.48 فــي المئــة مقارنــة مع 1.27 في المئة 

فــي عــام 2019م، علًمــا أن نســبة إجمالــي أقســاط التأميــن 

المكتتــب بهــا إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع غيــر 

ــة  النفطــي بلغــت 1.92 فــي المئــة فــي عــام 2020م مقارن

مــع 1.87 فــي المئــة فــي عــام 2019م )جــدول 2-10(.

وتعــرف كثافــة ســوق التأميــن بمعــدل إنفــاق الفــرد علــى 

نســبة  بهــا  المكتتــب  التأميــن  أقســاط  )إجمالــي  التأميــن 
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ــي  ــى معــدل نمــو فــي إجمال األخــرى فــي عــام 2020م أعل

المئــة،  فــي   26.9 نســبته  بارتفــاٍع  المدفوعــة  المطالبــات 

متبوًعــا بنشــاط تأميــن الحمايــة واالدخــار ونشــاط التأميــن 

الصحــي بنمــٍو نســبته 12.7 و0.7 فــي المئــة علــى التوالــي، 

فــي حيــن ســجلت أنــواع التأميــن األخــرى انخفاًضــا ســنوًيا 

فــي إجمالــي المطالبــات المدفوعــة، كان أعاهــا انخفــاض 

نشــاط تأميــن الطيــران بنحــو 67.1 فــي المئــة )جــدول 5-10(.

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

لمزاولة  شركة   32 مجموعه  ما  2020م  عام  نهاية  حتى 

نشاط التأمين وإعادة التأمين )جدول 10-6(. وشهد قطاع 

اندماج لعدد من شركات  السعودي نجاح عمليتي  التأمين 

التأمين في عام 2020م، وتوقيع مذكرات تفاهم لدارسة 

في  الوتيرة  هذه  تزداد  أن  ويتوقع  اخرى،  شركات  اندماج 

جدول رقم 10-5: إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط    

نوع النشاط

التغير 201820192020

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

2019-2020م

التأمين من الحوادث والمسؤولية 
واألنواع األخرى 

263.30.97265.20.93336.51.3026.90

15.8-6,929.825.446,507.022.875,478.620.40التأمين على المركبات 

56.60-624.42.29699.12.46303.31.10التأمين على الممتلكات/الحريق 

39.40-223.70.82444.31.56269.21.00التأمين البحري 

67.1-123.80.4584.80.3027.90.10تأمين الطيران

13.20-356.81.311,048.53.69909.93.40تأمين الطاقة 

6.1-456.81.68284.61.00267.31.00تأمين هندسي 

18.70-8,978.632.969,333.532.807,592.728.20إجمالي التأمين العام 

17,628.964.7218,540.965.1618,664.669.400.70إجمالي التأمين الصحي 

629.32.31578.82.03652.22.4012.7إجمالي تأمين الحماية واالدخار

5.40-27,236.8100.0028,453.2100.0026,909.5100.00اإلجمالي 

جدول رقم 10-4: العموالت المدفوعة حسب نوع النشاط       

نوع النشاط
التغير 201820192020

مليون ريال  
النسبة 
المئوية 

مليون ريال  
النسبة 
المئوية

مليون ريال  
النسبة 
المئوية

2019-2020م

التأمين من الحوادث والمسؤولية 
واألنواع األخرى 

86.36.15119.56.77141.66.2018.50

502.635.83521.129.55560.224.707.50التأمين على المركبات 

7.60-103.67.39169.49.61156.66.90التأمين على الممتلكات/الحريق

35.92.5658.13.2964.02.8010.30التأمين البحري 

1.30.092.00.112.80.1038.60تأمين الطيران

1.20.085.50.319.50.4071.70تأمين الطاقة 

36.62.6165.53.7281.93.6025.00تأمين هندسي 

767.654.72941.153.371,016.644.808.00إجمالي التأمين العام 

615.843.90769.743.641,180.752.0053.40إجمالي التأمين الصحي 

19.41.3852.72.9973.93.3040.00إجمالي تأمين الحماية واالدخار

1,402.8100.001,763.5100.002,271.2100.0028.80اإلجمالي 
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جدول 10-6: الشركات الحاصلة على تصريح نهائي بمزاولة نشاط التأمين في المملكة حتى نهاية عام 2020م 

رأس المالاسم الشركة
تاريخ الحصول على التصريح)مليون ريال(

2004/12/02م1,250الشركة التعاونية للتأمين

2007/09/11م500شركة ماذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

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

2007/09/11م250شركة سامة للتأمين التعاوني 

2007/09/11م340شركة ساب للتكافل 

2007/09/11م300شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

2007/09/11م166شركة األهلي للتكافل 

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

2007/09/11م229شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني 

2008/03/08م200شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

2008/03/08م600الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

2008/03/31م400شركة االتحاد للتأمين التعاوني 

2008/03/31م400شركة الصقر للتأمين التعاوني

2008/06/10م100الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 

2008/06/18م265شركة التأمين العربية التعاونية 

2008/07/02م646الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(

2008/07/21م810الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني 

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

2008/12/30م400الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

2009/05/10م141شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

2009/11/17م400شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

2009/12/08م200شركة تشب العربية للتأمين التعاوني 

2009/12/13م400شركة العالمية للتأمين التعاوني 

2010/01/26م500شركة أكسا للتأمين التعاوني 

2010/03/06م200الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

2010/05/29م300شركة بروج للتأمين التعاوني

2010/06/16م200الشركة الوطنية للتأمين 

2010/07/06م240شركة أمانة للتأمين التعاوني 

2011/03/20م250شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 

2011/08/07م150شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

2012/09/30م300شركة اإلنماء طوكيو مارين 

2013/12/18م350شركة الجزيرة تكافل تعاوني 
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جدول رقم 10-7: مقدمو خدمات الرعاية الصحية المعتمدون لعام 2020م    
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771341402164952387030150241011,882الرياض

مكة 
المكرمة

7683521394758160051051021001,386

60722111162577164040000001001,054الشرقية

2746200101974300000000100335عسير

المدينة 
المنورة

2034700001486500100020100287

122400020893200000000100178القصيم

100290000872100000000100148تبوك

9029000038110000000010088نجران

130360010831802000000100154جازان

الحدود 
الشمالية

801200004020000000010063

601400005030000000010074الجوف

10021000063800000000100103حائل

511200002760000000010052الباحة

333381,2892645103,109920014211014613015,804المجموع

المصدر: مجلس الضمان الصحي التعاوني.           

           

التنافسية  القدرات  تعزيز  القادمة بحيث تسهم في  الفترة 

تأمينية كبيرة قادرة  كيانات  التأمين من خال خلق  لقطاع 

على المنافسة، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاًظا 

على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

الكفاءة  وتحسين  التكاليف  خفض  إلى  باإلضافة  للعماء، 

وتنويع المنتجات المقدمة، وغيرها من اآلثار اإليجابية.

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

لهــم نحــو 10.4 مليــون مؤمــن لــه فــي نهايــة عــام 2020م 

أو  الشــركات  عــدد  وبلــغ  وافــد،  مليــون   6.7 نحــو  منهــم 

المؤسســات التــي قامــت بالتأميــن الصحــي علــى منســوبيها 

حتــى نهايــة عــام 2020م نحــو 527,441 شــركة ومؤسســة. 

وفيمــا يتعلــق بشــركات التأميــن المؤهلــة لممارســة التأميــن 

الصحــي فقــد بلغــت 25 شــركة، فيمــا بلغــت شــركات إدارة 

مطالبــات التأميــن الصحــي المؤهلة 6 شــركات. وبنهاية عام 

2020م، بلــغ عــدد مقدمــي الخدمــات الصحيــة المعتمديــن 

5,804 مقــدم  المملكــة  الصحيــة فــي  الخدمــات  لتقديــم 

خدمــة موزعيــن حســب نــوع المنشــأة والمنطقــة اإلداريــة 

كمــا هــو موضــح فــي )جــدول 7-10(.

وبمقارنــــة مقدمــــي خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة المعتمديــــن 

بيــــن  األولــى  المرتبــــة  الصيدليــــات  تحتــــل  2020م،  لعــــام 

المنشــــآت المقدمــــة لخدمــــات الرعايــــة الصحيــة المعتمــدة 

فــــي المملكــــة بمــــا نســــبته 53.6 فــــي المئــــة مــــن إجمالــــي 

المنشــــآت، تلتهــــا المجمعــــات الطبيــــة فــــي المرتبــــة الثانيــة 

ــة  ــارات الطبيــ ــم محــات النظــ ــة، ثــ ــي المئــ ــبة 22.2 فــ بنســ

بنسـبة 15.9 فـي المئـة، ثـم المستشـفيات بنسـبة 5.7 فـي 
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المئــة. أمــا بالنســبة للتوزيــع حســب المناطــق اإلدارية فــي 

المملكــة، جــاءت منطقــة الريــاض فــي المرتبــة األولى مــن 

حيـــث عـــدد مقدمـــي خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة حيـث يتمركـز 

ــآت،  ــي المنشــ ــن إجمالــ ــة مــ ــي المئــ ــي 32.4 فــ ــا حوالــ فيهــ

تليهــا منطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 23.9 فــي المئــة، ثــم 

المنطقـــة الشـــرقية بنســـبة 18.2 فـــي المئـــة.

قطاع التمويل
يتولــى البنــك المركــزي الســعودي مســؤولية اإلشــراف 

واتخــاذ  المملكــة،  فــي  التمويــل  قطــاع  علــى  والرقابــة 

اإلجــراءات الازمــة للمحافظــة علــى ســامة هــذا القطــاع 

ــن  ــه والمتعاملي ــن في ــة حقــوق العاملي واســتقراره وحماي

معــه، حيــث أثبتــت فعاليــة هــذه اإلجــراءات فــي مواجهــة 

هــذه  وتمثلــت  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  انتشــار  آثــار 

اإلجــراءات فــي إطــاق عــدد مــن البرامــج لدعــم تمويــل 

البنــك  يقــوم  كمــا  والمتوســطة.  الصغيــرة  المنشــآت 

المالــي وتطويــر  االســتقرار  تعزيــز  فــي  بــدوره  المركــزي 

األطــر التنظيميــة واإلشــرافية لهــذا القطــاع، باإلضافــة 

المصلحــة  أصحــاب  لكافــة  التعامــات  عدالــة  لضمــان 

المســتدام.  االقتصــادي  النمــو  وتعزيــز 

التراخيــص  إصــدار  مســؤولية  المركــزي  البنــك  ويتولــى 

وفًقــا  وذلــك  التمويــل،  أنشــطة  بممارســة  المتعلقــة 

فــي  تحقــق  مــا  أبــرز  ومــن  ولوائحــه.  التمويــل  ألنظمــة 

إطــار تطويــر بنيــة قطــاع التمويــل والنشــاط اإلشــرافي 

يلــي: مــا  المتعامليــن  حقــوق  وحمايــة  والرقابــي 

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

غيــر المصرفــي خــال عــام 2020م:

اإلنتهــاء مــن مشــروع اإلشــراف المبنــي علــى المخاطــر   •

التمويــل  لشــركات   )Risk Based Supervision(

ذات  النشــاطات  إلــى  المــوارد  توجيــه  إلــى  الهــادف 

األعلــى.   المخاطــر 

فيمــا يخــص دور البنــك المركــزي اإلشــرافي والرقابــي،   •

فقــد تــم إصــدار عــدد مــن القواعــد والتعليمــات فــي 

تصنيــف  قواعــد  صــدور  أبرزهــا:  مــن  2020م،  عــام 

لشــركات  والمخصصــات  االئتمــان  لمخاطــر  التعــرض 

التمويــل، وإضافــة قواعــد التمويــل الجماعــي بالديــن، 

وإصــدار قواعــد الترخيــص للنشــاطات المســاندة لنشــاط 

لعقــود  الموحــدة  الصيــغ  علــى  والتحديــث  التمويــل، 

التمويــل العقــاري لألفــراد بصيغتــي المرابحــة واإلجــارة، 

والصيغــة الموحــدة لعقــد اإليجــار التمويلــي للمركبــات 

لألفــراد، وضوابــط الســماح لشــركات التمويــل بقبــول 

الودائــع اآلجلــة، وضوابــط إجــراءات القيــد فــي ســجل 

وأحــكام  القيــد،  يتطلبهــا  التــي  والبيانــات  العقــود، 

وإجــراءات اطــاع الغيــر علــى ســجل العقــود. وبذلــك 

بلــغ عــدد اللوائــح والقواعــد المرتبطــة بقطــاع التمويــل 

والئحــة  قاعــدة  وثاثيــن  تســًعا  2020م  نهايــة  حتــى 

منشــورة علــى موقــع البنــك المركــزي. 

ــا  ــة وعشــرين تعميًم قــام البنــك المركــزي بإصــدار ثماني  •

خــال عــام 2020م، شــملت عــدًدا مــن المواضيــع ذات 

تعميــم  ومنهــا:  التمويــل،  شــركات  بأعمــال  العاقــة 

تعديــل بعــض المــواد فــي الائحــة التنفيذيــة لنظــام 

اإليجــار التمويلــي، وتعميــم بشــأن التصديــق الرقمــي 

للمنتجــات لعمــاء شــركات التمويــل، وتعميــم بشــأن 

االلتــزام بالصيغــة النموذجيــة لعقــد اإليجــار التمويلــي 

للمركبــات لألفــراد، وغيرهــا مــن التعاميــم التــي تهــدف 

القطــاع  وتطويــر  المتعامليــن  حقــوق  حمايــة  إلــى 

اســتقراره.  علــى  والمحافظــة 

فــي  العقــاري  التمويــل  نشــاط  تمــارس  شــركة  طــرح   •

الســوق الماليــة الرئيســة )تاســي( كأول طــرح لشــركة 

تمويــل.

كمــا يحــرص البنــك المركــزي علــى تفعيــل جميــع منّصــات  

اإلشــراف  مجــال  فــي  الدوليــة  المنظمــات  مــع  التواصــل 

والرقابــة وتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة، 

وكذلــك يشــارك البنــك المركــزي فــي عــدة برامــج مشــتركة 

مــع جهــات ومنظمــات دوليــة مــن ضمنهــا: التعــاون الدولــي 

التمويــل،  قطــاع  لتطويــر  المشــتركة  اللجــان  خــال  مــن 

التمويــل  أبحــاث  بشــأن  الدولــي  البنــك  مــع  والتعــاون 

الدولــي فيمــا  النقــد  مــع صنــدوق  والتعــاون  اإلســامي، 

ــب  ــى جان ــور، إل ــى الســايبر والايب ــر المحتمــل عل يخــص التغي

المشــاركة فــي تقريــر عــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، 

وإصــدار قواعــد وتقريــر عــن شــركات إعــادة التمويــل.
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التمويلــي،  اإليجــار  عقــود  تســجيل  بنشــاط  يتعلــق  وفيمــا 

يحفــز البنــك المركــزي الســعودي كل مــا مــن شــأنه اإلســهام 

فــي إيجــاد وتوفيــر البيئــة التنظيميــة المتكاملــة لممارســة 

نشــاط التمويــل، كمــا يدعــم كافــة المبــادرات والمشــاريع 

التــي تســاهم فــي وضــع األطــر والضوابــط النظاميــة الكفيلة 

بحفــظ وحمايــة حقــوق المتعامليــن فــي القطــاع، ومــن أبــرز 

مــا تــم إنجــازه فــي هــذا الصــدد، زيــادة عــدد تراخيص ممارســة 

المملكــة  فــي  التمويلــي  اإليجــار  عقــود  تســجيل  نشــاط 

لتصبــح شــركتين مرخصتيــن، وإصــدار ضوابــط إجــراءات القيــد 

فــي ســجل العقــود، والبيانــات التــي يتطلبهــا القيــد، وأحــكام 

وإجــراءات اطــاع الغيــر علــى ســجل العقــود.

ويســهم البنــك المركــزي فــي رؤيــة المملكــة 2030 كعضــو 

فــي برنامــج اإلســكان أحــد برامــج الرؤيــة، وذلــك مــن خــال 

العمــل علــى تطويــر البيئــة التشــريعية والنظاميــة بصفتــه 

ــل العقــاري، حيــث قــام  المنظــم والمراقــب لقطــاع التموي

الصيغــة  بتحديــث  2020م  عــام  خــال  المركــزي  البنــك 

اإلجــارة  بصيغتــي  العقــاري  التمويــل  لعقــود  النموذجيــة 

لألنشــطة  ممارســة  شــركة  ألول  والترخيــص  والمرابحــة، 

المســاندة للتمويــل، وإصــدار تعليمــات منتــج البنــاء الذاتــي 

ــل العقــاري الممنــوح لألفــراد، باإلضافــة للموافقــة  للتموي

علــى تمديــد إتاحــة ســاعات عمــل إضافيــة ليــوم الســبت 

لخدمــة عمــاء التمويــل العقــاري المدعــوم وذلــك حتــى 

نهايــة عــام 2021م. كمــا بلــغ عــدد عقــود التمويــل العقــاري 

التمويــل  وشــركات  البنــوك  قبــل  مــن  المبرمــة  الســكني 

ألــف   295.6 مجموعــه  مــا   2020 عــام  خــال  العقــاري 

عقــد وبنمــو نســبته 65 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2019م 

)179.2 ألــف عقــد(، فيمــا تجــاوزت قيمــة التمويــل العقــاري 

التمويــل  البنــوك وشــركات  قبــل  مــن  الممنــوح  الســكني 

العقــاري خــال العــام 2020م مــا مجموعــه 140.7 مليــار 

ريــال وبنمــو نســبته 77 فــي المئــة مقارنــة بعــام 2019م 

)79.6 مليــار ريــال(.

ثانًيا: الشركات المرخص لها ممارسة أنشطة 
التمويل في المملكة 

ــة عــام 2020م  ــل المرخصــة بنهاي ــغ عــدد شــركات التموي بل

ــل، حيــث بلــغ عــدد الشــركات  مــا مجموعــه 42 شــركة تموي

المرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل العقــاري ســت شــركات، 

وشــركة واحــدة مرخصــة بممارســة نشــاط إعــادة التمويــل 

العقــاري، وشــركة واحــدة مرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل 

متناهــي الصغــر، وزاد عــدد شــركات تســجيل العقــود خــال 

العــام لتصبــح شــركتين مرخصــة، ومنــح أول ترخيــص لــكل 

مــن األنشــطة المســاندة لنشــاط التمويــل ونشــاط التمويــل 

االســتهاكي الُمصغــر لتصبــح بذلــك شــركة واحــدة مرخصــة 

بممارســة تحصيــل ديــون جهــات التمويــل، وشــركة واحــدة 

مرخصــة بممارســة نشــاط التمويــل االســتهاكي الُمصغــر، 

أنشــطة  بممارســة  المرخصــة  الشــركات  عــدد  بلــغ  فيمــا 

تمويــل  شــركة   30 المذكــورة  األنشــطة  خــاف  تمويليــة 

)جــدول 10-8(. وتجــدر اإِلشــارة إلــى أنــه خــال عــام 2020م 

بلــغ عــدد الزيــارات الترخيصيــة لشــركات التمويل زيــارة واحدة، 

و42 زيــارة إشــرافية، باإلضافــة إلــى 141 زيــارة تفتيشــية.

وبلــغ إجمالــي األصــول لشــركات التمويــل فــي نهايــة عــام 

2020م نحــو 45.5 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 38.4 مليــار ريــال 

فــي عــام 2019م، كمــا بلــغ إجمالــي المحفظــة التمويليــة 

مليــار   54.1 يقــارب  مــا  2020م  عــام  نهايــة  فــي  للقطــاع 

ريــال، مقارنــة بنحــو 49.3 مليــار ريــال بنهايــة العــام الســابق. 

وشــكل التمويل العقـاري نحـو 43.5 فـي المئـة مـن إجمالـي 

المحفظـــة. وبلــغ مجمــوع رؤوس األمــوال نحــو 14.6 مليــار 

ــال )جــدول 8-10(.    ري

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى بلــوغ إجمالــي عــدد 

موظفــي شــركات التمويــل العاملــة فــي المملكــة 5,527 

موظًفــا وموظفــة بنهايــة عــام 2020م مقارنــة مــع 5,498 

شــّكل  حيــث  2019م،  عــام  بنهايــة  وموظفــة  موظًفــا 

الموظفــون الســعوديون منهــا مــا نســبته 82.7 فــي المئــة. 



134

57
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
ــع

سـ
ي ال

كـــز
مر

ك ال
بنــ

ال
 

جدول رقم 10-8: شركات التمويل المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل حتى نهاية عام 2020م   

تاريخ الحصول على الترخيصرأس المال )مليون ريال(اسم الشركة

شركات التمويل المرخصة للتمويل العقاري 

2013/12/24م906أماك العالمية للتمويل العقاري1

2013/12/31م359شركة دار التمليك 2

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

2014/05/20م575شركة دويتشه الخليج للتمويل4

2014/12/07م250شركة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل العقار5

2015/12/14م900شركة بداية لتمويل المنازل  6

شركات التمويل المرخصة إلعادة التمويل العقاري

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

شركات التمويل المرخصة لتمويل النشاطات متناهية الصغر

2017/10/04م100شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر1

شركات التمويل المرخصة لتسجيل العقود

2017/12/28م38الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي1

2020/04/26م10شركة توثيق لتسجيل عقود اإليجار التمويلي2

شركات تحصيل ديون جهات التمويل

2020/03/08م80الشركة الوطنية لخدمات التمويل1

شركات التمويل االستهاكي المصغر

2020/12/30م20شركة تمام للتمويل1

 شركات التمويل المرخصة لمزاولة تمويل أنشطة خاف األنشطة المذكورة أعاه

2013/12/31م1,000شركة النايفات للتمويل1

2014/02/27م550شركة ينال للتمويل )أوركس السعودية سابًقا(2

2014/02/27م500شركة اليسر لاجارة والتمويل3

2014/05/20م500شركة آجل للخدمات التمويلية4

2014/08/25م250الشركة الوطنية للتمويل5

2014/09/14م281شركة المرابحة المرنة للتمويل6

2014/11/16م150شركة الجاسرية للتمويل7

2014/11/16م150شركة متاجر للتمويل8

2014/11/20م100الشركة السعودية للتمويل9

2014/12/08م1,000شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل 10

2014/12/08م100شركة الخليج للتمويل11

2015/03/16م313شركة األمثل للتمويل12

2015/03/22م100شركة أصول الحديثة للتمويل13

2015/05/05م100شركة دار االئتمان السعودي14

2015/06/04م100شركة توكيات للتمويل15

2015/08/31م200شركة إيجارة للتمويل 16

2015/08/30م400شركة التيسير العربية17

2015/11/18م500شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري18

2015/12/03م250شركة تمويل األولى 19

2015/12/10م100شركة أمريكان إكسبريس )السعودية(20

2015/12/14م345شركة الجبر للتمويل21

2016/02/09م150شركة الرائدة للتمويل 22

2016/03/23م150شركة راية للتمويل 23

2016/05/09م300شركة كوارا للتمويل24

2016/11/29م200شركة التأجير التمويلي25

2017/08/06م100شركة رافعات الخليج لإليجار التمويلي26

2019/05/01م350الشركة المتحدة للخدمات المالية27

2020/04/12م500شركة إمكان للتمويل28

2014/12/11م--شركة تمويلي العالمية29

2019/10/23م100شركة عون للتمويل 30
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السوق المالية

اتخــذت هيئــة الســوق الماليــة بالتعــاون مــع عــدة جهــات 

ــد مــن  ــة بمــا فيهــا البنــك المركــزي الســعودي العدي مالي

اإلجــراءات والخطــوات الهادفــة لتطويــر القطــاع المالــي 

خــال عــام 2020م، إذ تخضــع األســواق الماليــة إشــرافًيا 

جائحــة  مــع  اإلجــراءات  هــذه  وتزامنــت  لهــا،  وتنظيمًيــا 

فيــروس كورونــا التــي أثــرت علــى جميــع األســواق الماليــة 

المحليــة،  الماليــة  الســوق  أثرهــا  وطــال  العالــم،  حــول 

وعملــت الهيئــة علــى تعزيــز اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن 

المخاطــر المرتبطــة بالتعامــل بــاألوراق الماليــة الناجمــة 

عــن الجائحــة، وحمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر 

النظاميــة، وتحقيــق العدالــة والشــفافية فــي التعامــات 

الماليــة. كذلــك عملــت الهيئــة علــى عــدد مــن المبــادرات 

فــي إطــار برنامــج الريــادة الماليــة وبرنامــج تطويــر القطــاع 

الماليــة  الســوق  مكانــة  تعزيــز  بهــدف  وذلــك  المالــي؛ 

الســعودية كســوق رئيســة فــي الشــرق األوســط وواحــدة 

وواصلــت  العالــم.  فــي  ماليــة  أســواق  عشــر  أهــم  مــن 

إذ  االســتثماري؛  الوعــي  تنميــة  فــي  جهودهــا  الهيئــة 

مــن  والتثقيــف  التوعيــة  حمــات  مــن  العديــد  أقامــت 

ــة. وخــال  ــة والتوعوي خــال األنشــطة والبرامــج اإلعامي

هــذا العــام ومــن منطلــق تعزيــز مكانــة الســوق الماليــة 

الســعودية  الماليــة  الســوق  قامــت شــركة  الســعودية، 

بإطــاق  الماليــة  الســوق  هيئــة  مــع  بالتعــاون  )تــداول( 

ســوق جديــدة للمشــتقات الماليــة فــي المملكــة، حيــث 

يعــد إطــاق ســوق المشــتقات الماليــة أحــد أهــم الركائــز 

التــي تقــوم عليهــا خطــة تطويــر الســوق الماليــة ضمــن 

ــر القطــاع المالــي بهــدف الوصــول بالســوق  برنامــج تطوي

الماليــة الســعودية لتصبــح ســوًقا ماليــة متقّدمــة.  

أربــع  طــرح  علــى  الهيئــة  وافقــت  2020م،  عــام  وخــال 

الرعايــة  قطــاع  مــن  كل  فــي  العــام  لاكتتــاب  شــركات 

األغذيــة،  تجزئــة  وقطــاع  البنــوك،  وقطــاع  الصحيــة، 

وقطــاع إدارة وتطويــر العقــارات. وُأدرجــت هــذه الشــركات 

فــي كّل مــن الســوق الرئيســة والســوق الموازيــة )نمــو(، 

ليصــل مجمــوع الشــركات فــي نهايــة عــام 2020م إلــى 

203 شــركة فــي الســوق الرئيســة وأربــع شــركات مدرجــة 

فــي الســوق الموازيــة )نمــو(. كذلــك وافقــت الهيئــة علــى 

انتقــال ثــاث شــركات مــن الســوق الموازيــة )نمــو( إلــى 

الرئيســة.   الســوق 

وبالمقارنــة مــع عــام 2019م، شــهد عــام 2020م ارتفاًعــا 

في المؤشــر العام ألســعار األســهم في الســوق الرئيســة 

بنســبة 3.6 فــي المئــة، وذلــك علــى الرغــم مــن الظــروف 

االقتصاديــة الناتجــة عــن تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا، 

فــي   134.7 بنســبة  المتداولــة  األســهم  عــدد  وارتفــع 

المئــة. عــاوة علــى ذلــك، ارتفــع إجمالــي األصــول المحليــة 

لصناديــق االســتثمار بنحــو 16.1 مليــار ريــال أو مــا نســبته 

12.1 فــي المئــة، ليصــل بنهايــة عــام 2020م إلــى نحــو 

ــال. ــار ري 149.6 ملي

تطورات سوق األسهم السعودية في عام 
2020م

تطورات سوق األسهم الرئيسة
الســوق  فــي  التــداول  مؤشــرات  تطــورات  صعيــد  علــى 

المؤشــر  أغلــق  2020م،  عــام  خــال  الســعودية  الماليــة 

المملكــة  فــي  الرئيســة  للســوق  األســهم  العــام ألســعار 

فــي نهايــة عــام 2020م عنــد مســتوى 8,689.5 نقطــة، 

الســابق،  العــام  نهايــة  فــي  نقطــة   8,389.2 مــع  مقارنــًة 

وذلــك بارتفــاع نســبته 3.6 فــي المئــة، حيــث حقــق المؤشــر 

أعلــى نقطــة إغــاق فــي تاريــخ 30 ديســمبر عنــد مســتوى 

الســوقية  القيمــة  ارتفعــت  كذلــك  نقطــة.   8,760.0

نحــو  لتبلــغ  2020م  عــام  نهايــة  فــي  المصــدرة  لألســهم 

9,101.8 مليــار ريــال، بزيــادة نســبتها 0.8 فــي المئــة عــن 

مســتواها فــي نهايــة العــام الســابق والبالغــة نحــو 9,025.4 

مليــار ريــال.

وارتفــع عــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2020م بنســبة 

ســهم  مليــار   79.3 نحــو  إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   134.7
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جدول رقم 11-2: مؤشرات سوق األسهم السعودية الموازية )نمو(

السنة
عدد األسهم 

المتداولة*
التغير

قيمة األسهم 
المتداولة

)مليون ريال(
التغير

القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة

)مليار ريال(
التغير

عدد الصفقات 
المنفذة 

)ألف صفقة(
التغير

مؤشر أسعار 
األسهم

التغير

2019 80,938,145 211.7 2,279.8 452.72.59.3138.5228.6 7,179.2 184.8

2020 108,641,912 34.2 7,114.0 212.012.2379.2287.5107.6 26,245.5 265.6

* بيانات معدلة لجميع إجراءات الشركات.
المصدر: الـسـوق المالية السعودية )تداول(.

العــام  تــم تداولهــا فــي  33.8 مليــار ســهم  مقارنــة بنحــو 

ــة  ــة لألســهم المتداول الســابق. وارتفعــت القيمــة اإلجمالي

لتبلــغ نحــو 2,087.8 مليــار ريــال مقابــل 880.1 مليــار ريــال 

فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 137.2 فــي المئــة. 

ارتفاًعــا  المنفــذة  الصفقــات  عــدد  إجمالــي  كذلــك ســجل 

بنحــو  76.7 مليــون صفقــة، مقارنــة  إلــى  ليصــل  ملحوًظــا 

الســابق،  العــام  فــي  تنفيذهــا  تــم  صفقــة  مليــون   28.4

)جــدول1-11(. المئــة  170.1 فــي  بارتفــاع نســبته 

وبلــغ المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة خــال 

عــام 2020م نحــو 8.3 مليــار ريــال، مقارنــة بنحــو 3.5 مليــار 

ريــال خــال العــام الســابق. فيمــا بلــغ المتوســط اليومــي 

ســهم،  مليــون   316.0 نحــو  المتداولــة  األســهم  لعــدد 

مقابــل 135.4 مليــون ســهم فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع 

نســبته 133.4 فــي المئــة. وارتفــع المتوســط اليومــي لعــدد 

الصفقــات المنفــذة ليبلــغ نحــو 305.5 ألــف صفقــة منفــذة، 

مقابــل 113.6 ألــف صفقــة نفــذت خــال العــام الســابق، 

بارتفــاع نســبته 169.0 فــي المئــة.

تطورات سوق األسهم الموازية )نمو(
أمــا بالنســبة للســوق الموازيــة )نمــو(، فقــد أغلــق مؤشــرها 

فــي نهايــة عــام 2020م عنــد مســتوى 26,245.5 نقطــة، 

الســابق،  العــام  نهايــة  فــي  نقطــة   7,179.2 مــع  مقارنــة 

بارتفــاع كبيــر نســبته 265.6 فــي المئة. وحقق المؤشــر أعلى 

نقطــة إغــاق فــي عــام 2020م عنــد مســتوى 26,245.5 

نقطــة فــي تاريــخ 31 ديســمبر. وارتفعــت القيمــة الســوقية 

ــار  ــغ 12.2 ملي ــال لتبل ــار ري لألســهم المصــدرة بنحــو 9.6 ملي

ــة عــام 2020م. ــال فــي نهاي ري

فــي  نمــو  مؤشــر  فــي  المتداولــة  األســهم  عــدد  وارتفــع 

نحــو  إلــى  ليصــل  المئــة  فــي   34.2 بنســبة  2020م  عــام 

108.6 مليــون ســهم، مقارنــة بنحــو 80.9 مليــون ســهم تــم 

تداولــه خــال العــام الســابق. وارتفعــت القيمــة اإلجماليــة 

لألســهم المتداولــة لتبلــغ نحــو 7.1 مليــار ريــال، مقابــل 2.3 

ــال فــي العــام الســابق، أي بارتفــاع نســبته 212.0  ــار ري ملي

ــة. كذلــك ارتفــع عــدد الصفقــات المنفــذة ليصــل  فــي المئ

إلــى 287.5 ألــف صفقــة، مقارنــة بنحــو 138.5 ألــف صفقــة 

جدول رقم 11-1: مؤشرات سوق األسهم السعودية الرئيسة

السنة
عدد األسهم 

المتداولة *
)مليون سهم(

التغير
قيمة األسهم 

المتداولة
)مليار ريال(

التغير
القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة

)مليار ريال(
التغير

عدد الصفقات 
المنفذة 

)ألف صفقة(
التغير

مؤشر 
أسعار 
األسهم

التغير

2015 65,995.9 -6.5 1,660.6 -22.6 1,579.1 -12.9 30,444.2 -14.9 6,911.8 -17.1

2016 67,729.2 2.6 1,157.0 -30.3 1,682.0 6.5 27,273.7 -10.4 7,210.4 4.3

2017 43,297.9 -36.1 836.3 -27.7 1,689.6 0.5 21,895.3 -19.7 7,226.3 0.2

2018 37,820.2 -12.7 870.9 4.1 1,859.0 10.0 25,011.9 14.2 7,826.7 8.3

2019 33,800.8 -10.6 880.1 1.1 9,025.4 385.5 28,395.8 13.5 8,389.2 7.2

2020 79,323.7 134.7 2,087.8 137.2 9,101.8 0.8 76,686.3 170.1 8,689.5 3.6

* بيانات معدلة لجميع إجراءات الشركات.

المصدر: الـسـوق المالية السعودية )تداول(.
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نفــذت خــال العــام الســابق، بارتفــاع نســبته 107.6 فــي 

المئــة )جــدول 2-11(. 

وبلــغ المتوســط اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة فــي 

ريــال،  مليــون   28.3 نحــو  نمــو  ســوق  فــي  2020م  عــام 

مقابــل نحــو 9.1 مليــون ريــال فــي العــام الســابق، بارتفــاع 

نســبته 210.8 فــي المئــة. كذلــك بلــغ المتوســط اليومــي 

لعــدد األســهم المتداولــة فــي عــام 2020م نحــو 432.8 

ألــف ســهم، مقابــل 323.8 ألــف ســهم فــي العــام الســابق، 

مرتفًعــا بنســبة 33.7 فــي المئــة. وارتفــع أيًضــا المتوســط 

اليومــي لعــدد الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2020م ليبلــغ 

العــام  554.0 صفقــة فــي  1,145.4 صفقــة، مقابــل  نحــو 

الســابق، مســجًا ارتفــاع نســبته 106.8 فــي المئــة.

تــداول  فــي  المســجلين  المســتثمرين  لعــدد  بالنســبة  أمــا 

بنهايــة عــام 2020م، فقــد ارتفــع بمــا نســبته 2.0 فــي المئــة، 

ليصــل إلــى نحــو 5.6 مليــون مســتثمر. فــي المقابــل، انخفــض 

عــدد محافــظ المســتثمرين المســجلين فــي الســوق الماليــة 

الســعودية بمــا نســبته 8.4 فــي المئــة، ليصــل إلــى نحــو 9.1 

مليــون محفظــة اســتثمارية )جــدول 3-11(.

تطورات سوق األسهم حسب القطاعات 
والشركات األكثر نشاًطا

وباســتعراض نشــاط الســوق الرئيســة حســب القطاعــات فــي 

عــام 2020م، يتضــح أن قطــاع المــواد األساســية كان أكثــر 

القطاعــات نشــاًطا مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، إذ 

بلــغ عــدد األســهم المتداولــة فــي القطــاع نحــو 18.6 مليــار 

إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   23.4 نســبته  مــا  تشــكل  ســهم 

عــدد األســهم المتداولــة، وجــاء قطــاع البنــوك فــي المرتبــة 

الثانيــة مــن حيــث إجمالــي عــدد األســهم المتداولــة بنحــو 

10.09 مليــار ســهم تمثــل مــا نســبته 12.73 فــي المئــة، 

وحــل قطــاع إدارة وتطويــر العقــارات فــي المرتبــة الثالثــة 

بفــارق طفيــف جــًدا بنحــو 10.08 مليــار ســهم تشــكل مــا 

نســبته 12.72 فــي المئــة.

ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة فــي عــام 2020م، 

بقيمــة  األولــى  المرتبــة  األساســية  المــواد  قطــاع  احتــل 

بلغــت 612.2 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 29.3 فــي المئــة 

مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة، وحــل قطــاع البنــوك 

فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت قرابــة 247.8 مليــار ريــال، 

تمثــل مــا نســبته 11.9 فــي المئــة، فيمــا جــاء قطــاع التأميــن 

فــي المرتبــة الثالثــة بقيمــة تعــادل نحــو 185.0 مليــار ريــال 

تمثــل مــا نســبته 8.9 فــي المئــة.

ــى أداء الســوق الرئيســة حســب عــدد الصفقــات  وبالنظــر إل

المنفــذة فــي عــام 2020م، كان لقطــاع المــواد األساســية 

النصيــب األكبــر بعــدد 16.1 مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 

21.0 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد الصفقــات المنفــذة، يليــه 

قطــاع التأميــن بعــدد 9.3 مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 

12.1 فــي المئــة، بينمــا حــل قطــاع إنتــاج األغذيــة ثالًثــا بنحــو 

6.4 مليــون صفقــة تمثــل مــا نســبته 8.4 فــي المئــة.

ــة  ــة القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة فــي نهاي وبمقارن

الطاقــة  قطــاع  احتــل  القطاعــات،  حســب  2020م  عــام 

المرتبــة األولــى بقيمــة تبلــغ حوالــي 7,033.5 مليــار ريــال 

القيمــة  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   77.3 نســبته  مــا  تمثــل 

الســوقية لألســهم المصــدرة، فيمــا حــل قطــاع البنــوك فــي 

ــال تمثــل  ــار ري المرتبــة الثانيــة بقيمــة بلغــت نحــو 633.6 ملي

جدول رقم 11-3: عدد المستثمرين والمحافظ المسجلين في تداول

)نهاية الفترة(

السنة
عدد المستثمرين  المسجلين 

في تداول
التغير  

عدد محافظ المستثمرين المسجلين 
في تداول

التغير  

20174,675,5351.39,378,9574.3

20184,741,8701.49,844,2475.0

20195,485,71615.79,891,6770.5

20205,596,2662.09,065,693-8.4

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.
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جدول رقم 11-4: نشاط سوق األسهم السعودية حسب القطاعات خال عام  2020م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة قيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة *

)مليون 
سهم(

النسبة 
لإلجمالي 

)مليار ريال(
النسبة 

لإلجمالي 
)ألف صفقة(

النسبة 
لإلجمالي 

)مليار ريال(
النسبة 

لإلجمالي 

77.3 7,033.5 6.0 4,572.0 5.0138.26.6 3,964.4 الطاقة

6.5 594.7 21.0 16,071.3 23.4612.229.3 18,558.4 المواد األساسية

0.2 15.9 6.4 4,876.6 4.098.94.7 3,205.4 السلع الرأسمالية

0.1 11.2 1.4 1,110.9 0.824.51.2 616.9 الخدمات التجارية والمهنية

0.2 14.7 2.4 1,802.3 1.835.81.7 1,437.5 النقل

0.1 6.6 3.2 2,424.8 2.544.52.1 1,959.6 السلع طويلة األجل

0.3 23.8 6.0 4,627.0 5.399.14.7 4,228.8 الخدمات االستهاكية

0.1 7.2 1.6 1,246.3 0.831.21.5 665.8 اإلعام

0.4 37.5 4.2 3,217.3 2.566.53.2 2,016.8 تجزئة السلع الكمالية

0.3 27.2 2.0 1,505.6 0.934.71.7 679.8 تجزئة األغذية

1.1 96.5 8.4 6,408.3 5.0151.07.2 3,935.5 إنتاج األغذية

0.8 68.3 2.4 1,843.1 2.044.82.1 1,553.2 الرعاية الصحية

0.1 4.7 0.3 241.0 0.25.70.3 163.9 األدوية

7.0 633.6 7.9 6,066.7 12.7247.811.9 10,094.1 البنوك

0.4 33.2 1.8 1,362.3 1.723.41.1 1,385.9 االستثمار والتمويل

0.6 51.9 12.1 9,312.2 10.8185.08.9 8,586.6 التأمين

0.0 2.8 1.2 928.3 0.524.21.2 429.5 التطبيقات وخدمات التقنية

2.7 246.5 2.4 1,821.4 3.362.63.0 2,628.3 االتصاالت

1.0 91.0 1.0 757.6 1.420.61.0 1,080.1 المرافق العامة

0.2 16.0 2.3 1,728.9 2.619.80.9 2,046.2 الصناديق العقارية المتداولة

0.9 85.0 6.2 4,762.4 12.7117.35.6 10,086.9 إدارة وتطوير العقارات

100.0 9,101.8 100.0 76,686.3 100.0 2,087.8 100.0 79,323.7  المجموع

*بيانات معدلة لجميع إجراءات الشركات. 

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2020م.

جدول رقم 11-5: الشركات المساهمة الثاث األكثر نشاًطا خال عام 2020م

مصرف اإلنماءدار األركانأرامكو السعودية)الشركة(عدد الصفقات المنفذة

2,051.61,767.11,703.8)ألف صفقة(

سابكمصرف اإلنماءدار األركان)الشركة(عدد األسهم المتداولة

6.54.12.6)مليار سهم(

أرامكو السعوديةمصرف الراجحيسابك)الشركة(قيمة األسهم المتداولة

300.383.566.4)مليار ريال(

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2020م.

مــا نســبته 7.0 فــي المئــة، يليــه قطــاع المــواد األساســية 

بمــا قيمتــه 594.7 مليــار ريــال تمثــل مــا نســبته 6.5 فــي 

 .)4-11 )جــدول  المئــة 

وبالنســبة للشــركات المســاهمة الثــاث األكثــر نشــاًطا مــن 

حيــث عــدد الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2020م، جــاءت 

شــركة أرامكــو الســعودية فــي المقدمــة بنحــو 2.1 مليــون 

صفقــة، تلتهــا شــركة دار األركان بنحــو 1.8 مليــون صفقــة، 

فيمــا جــاء مصــرف اإلنمــاء فــي المرتبــة الثالثــة بنحــو 1.7 
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مليــون صفقــة. ومــن حيــث قيمــة األســهم المتداولــة، جاءت 

شــركة ســابك فــي المقدمــة بنحــو 300.3 مليــار ريــال، يليهــا 

مصــرف الراجحــي بنحــو 83.5 مليــار ريــال، ثــم شــركة أرامكــو 

ريــال. وأمــا مــن حيــث عــدد  66.4 مليــار  بنحــو  الســعودية 

األســهم المتداولــة، تصــدرت شــركة دار األركان بنحــو 6.5 

مليــار ســهم، يليهــا مصــرف اإلنمــاء بنحــو 4.1 مليــار ســهم، 

ــار ســهم )جــدول 5-11(. ــم شــركة ســابك بنحــو 2.6 ملي ث

حســب  )نمــو(  الموازيــة  الســوق  نشــاط  إلــى  وبالنظــر 

إدارة  قطــاع  أن  يتضــح  2020م،  عــام  فــي  القطاعــات 

وتطويــر العقــارات كان األكثــر  نشــاًطا مــن بيــن  القطاعــات 

مــن حيــث عــدد األســهم المتداولــة، حيــث بلــغ نحــو 25.7 

مــن  المئــة  فــي   23.7 نســبته  مــا  تشــكل  ســهم  مليــون 

قيمــة  حيــث  ومــن  المتداولــة.  األســهم  عــدد  إجمالــي 

2020م،  عــام  فــي  نمــو  فــي ســوق  المتداولــة  األســهم 

المرتبــة  علــى  االســتهاكية  الخدمــات  قطــاع  اســتحوذ 

األولــى بقيمــة بلغــت نحــو 2.6 مليــار ريــال، تمثــل مــا نســبته 

37.1 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولة. أما 

مــن حيــث عــدد الصفقــات المنفــذة فــي عــام 2020م فــي 

ســوق نمــو، يتبيــن اســتحواذ قطــاع الخدمــات االســتهاكية 

علــى النصيــب األكبــر بعــدد صفقــات بلــغ نحــو 84.2 ألــف 

صفقــة تمثــل مــا نســبته 29.3 فــي المئــة مــن إجمالــي عــدد 

.)6-11 )جــدول  المنفــذة  الصفقــات 

الطروحات الجديدة في السوق المالية 
السعودية في عام 2020م

شــهد عــام 2020م طــرح ثــاث شــركات لاكتتــاب العــام 

فــي الســوق الرئيســة وشــركة واحــدة فــي الســوق الموازيــة 

)نمــو( بقيمــة إجماليــة بلغــت 5.3 مليــار ريال. وعليه، بلغ عدد 

األســهم المصــدرة نحــو 579.9 مليــون ســهم، ُطــرح منهــا 

نحــو 110.0 مليــون ســهم لاكتتــاب العــام. وبلــغ إجمالــي 

القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة نحــو 56.2 مليــار ريــال، 

فيمــا بلــغ متوســط عــدد مــرات التغطيــة للشــركات المكتتب 

الســوق  فــي  والمؤسســات  األفــراد  مســتوى  علــى  بهــا 

الرئيســة نحــو 15.9 مــرة و66.0 مــرة علــى التوالــي، فــي حيــن 

بلــغ عــدد مــرات التغطيــة لشــركة ســمو العقاريــة والمدرجــة 

فــي الســوق الموازيــة )نمــو( نحــو 2.4 مــرة )جــدول 7-11(. 

وبلــغ إجمالــي عــدد المكتتبيــن فــي الشــركات المطروحــة 

فــي عــام 2020م نحــو 815.4 ألــف مكتتــب، وقــد ســاهمت 

المصرفــي  الهاتــف  مثــل  المختلفــة  االكتتــاب  قنــوات 

وأجهــزة الصــرف اآللــي والقنــوات اإللكترونيــة إضافــًة إلــى 

مدتهــا،  واختصــار  االكتتــاب  عمليــة  تســهيل  فــي  الفــروع 

حيــث بلــغ عــدد المكتتبيــن عــن طريــق القنــوات اإللكترونيــة 

323.0 ألــف مكتتــب، مثلــوا مــا نســبته 39.6 فــي المئــة، 

اآللــي  الصــرف  أجهــزة  طريــق  عــن  المكتتبيــن  عــدد  وبلــغ 

189.1 ألــف مكتتــب، مثلــوا مــا نســبته 23.2 فــي المئــة، 

جدول رقم 11-6: نشاط سوق األسهم السعودية )السوق الموازية - نمو( حسب القطاعات خال عام 2020م

القطاع

القيمة السوقيةعدد الصفقات المنفذة قيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة *

مليون سهم
النسبة 

لإلجمالي 
مليون ريال

النسبة 
لإلجمالي 

ألف صفقة
النسبة 

لإلجمالي 
مليون ريال

النسبة 
لإلجمالي 

30.7 3,744.0 7.814.75.1 553.5 19.117.6المواد األساسية

45.1 5,488.8 18.657.520.0 1,319.7 22.220.4السلع الرأسمالية

-- -- 11.744.215.4 829.8 9.38.5الخدمات التجارية والمهنية**

3.9 471.5 37.184.229.3 2,637.8 23.922.0الخدمات االستهاكية

-- -- 2.814.75.1 202.1 8.47.7التطبيقات وخدمات التقنية**

20.3 2,475.0 22.172.225.1 1,571.2 25.723.7إدارة وتطوير العقارات

100.0 12,179.3 100.0287.5100.0 7,114.0 108.6100.0 المجموع

*بيانات معدلة لجميع إجراءات الشركات.                                            

** إلغاء إدراج/انتقلت الشركات المدرجة في هذه القطاعات من السوق الموازية )نمو( إلى السوق الرئيسة.

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2020م.       
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جدول رقم 11-8: عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب في عمليات الطرح العام

)ألف مكتتب(

قناة االكتتاب
20192020

النسبة العددالنسبة العدد

2.0126.915.6 103.7 الهاتف المصرفي

36.0189.123.2 1,859.9 الصراف اآللي

28.3323.039.6 1,462.7 القنوات اإللكترونية

33.6176.321.6 1,733.3 الفروع

100.0815.4100.0 5,159.7 اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم 11-7: الطروحات الجديدة في أسواق األسهم السعودية خال عام 2020م

تاريخ الطرحالقطاعالسوقالشركة

حجم 
رأس 
المال
)مليون 

ريال(

األسهم 
المصدرة

)مليون سهم(

األسهم 
المطروحة 
لاكتتاب 

العام
 )مليون 

سهم(

 سعر 
الطرح

سعر 
اإلغاق

2020/12/31

حجم 
الطرح 
)مليون 

ريال(

 عدد
المكتتبين

األفراد
)ألف مكتتب(

 القيمة
السوقية
)مليون ريال(

 عدد مرات
التغطية

)مرة(

المؤسسات األفراد 

شركة 
مجموعة 

الدكتور 
سليمان 
الحبيب 
الطبية

السوق 
الرئيسة 

الرعاية 
 144.4  7.1 38,150.0  224  2,625  109.0  50.0  52.5  350.0  3,500 26-فبرايرالصحية

شركة 
أماك 

العالمية 
للتمويل 
العقاري

السوق 
 5.0 26.7  1,984.1  267  435  21.9  16.0  27.2  90.6  906 02-يوليةالبنوكالرئيسة 

شركة 
بن داود 
القابضة

السوق 
الرئيسة 

تجزئة 
 48.7 13.9 13,601.7  324  2,195  119.0  96.0  22.9  114.3  1,143 08-أكتوبراألغذية

شركة 
سمو 

العقارية

السوق 
الموازية 

)نمو(

إدارة 
وتطوير 

العقارات 
 2.4*  2,475.0  33  30  99.0  24.0  7.5  25.0  250 16-فبراير

----56,210.8 --  5,285 -- --  110.0  579.9  5,799 ------اإلجمالي

*عدد مرات التغطية من قبل المستثمرين المؤهلين في سوق نمو، سواًء كان المستثمر المؤهل فرد أو مؤسسة.   

المصدر: هيئة السوق المالية والتقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2020م.    

وبلــغ عــدد المكتتبيــن عــن طريــق فــروع المصــارف 176.3 

ألــف مكتتــب، مثلــوا مــا نســبته 21.6 فــي المئــة، فــي حيــن 

بلــغ عــدد المكتتبيــن عــن طريــق الهاتــف المصرفــي 126.9 

ألــف مكتتــب، مثلــوا مــا نســبته 15.6 فــي المئــة مــن إجمالــي 

عــدد المكتتبيــن )جــدول 8-11(.



142

57
ي  

نو
س

 ال
رير

تق
 ال

 | 
ي 

ود
ــع

سـ
ي ال

كـــز
مر

ك ال
بنــ

ال
 

الشركات الجديدة المضافة لمؤشرات السوق 
المالية السعودية والشركات المستبعدة 

خالل عام 2020م
إلــى  اآلتيــة  الشــركات  أســهم  2020م  عــام  فــي  ُأضيفــت 

)تــداول(: الرئيســة  الســوق  مؤشــر 

الطبيــة . 1 الحبيــب  ســليمان  الدكتــور  مجموعــة  شــركة 

عــام(.  )طــرح 

 شركة أماك العالمية للتمويل العقاري )طرح عام(.. 2

 شركة بن داود القابضة )طرح عام(.. 3

 شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات )منتقلــة مــن . 4

ــة - نمــو(. الســوق الموازي

 شــركة العمــران للصناعــة والتجــارة )منتقلة من الســوق . 5

الموازيــة - نمو(.

 شــركة مصنــع الصمعانــي للصناعــات المعدنية )منتقلة . 6

مــن الســوق الموازيــة - نمو(.

ســمو  شــركة  أســهم  2020م  عــام  فــي  ُأضيفــت  كذلــك 

ــة )نمــو(، واســتبعدت  ــى مؤشــر الســوق الموازي ــة إل العقاري

األســهم  لســوق  العــام  المؤشــر  حســاب  مــن  شــركتين 

وهمــا: )تــداول(  الرئيســة 

شــركة متايــف وايــه أي جــي والبنــك العربــي للتأميــن . 1

التعاونــي.

شركة األهلية للتأمين التعاوني.. 2

جهود هيئة السوق المالية في توعية 
المستثمرين في عام 2020م

تنشــر هيئــة الســوق الماليــة األخبــار والقــرارات الصــادرة عــن 

مجلــس الهيئــة علــى موقعهــا اإللكترونــي وحســاباتها فــي 

المعلومــات  إتاحــة  لضمــان  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

لجميــع المســتثمرين فــي آٍن واحــد. كذلــك تقــدم الهيئــة 

الماليــة  األوراق  فــي  للمتعامليــن  الازمــة  اإلرشــادات 

وتقــوم بتوعيتهــم باألنظمــة والتعليمــات والقــرارات التــي 

يصدرهــا مجلــس الهيئــة، والمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا 

غيــر  والممارســات  الماليــة،  الســوق  فــي  المســتثمرون 

والتضليــل.  كالتاعــب  المهنيــة 

برامجهــا  متابعــة  فــي  الهيئــة  اســتراتيجية  مــع  وتماشــًيا 

عــدة  الهيئــة  أوجــدت  المســتثمر،  بتوعيــة  المتعلقــة 

ــن رئيســتين  ــذت مــن خالهــا فئتي ــوات لهــذا الغــرض ونّف قن

الثقافــة  وبرامــج  اإلعاميــة،  البرامــج  همــا:  البرامــج  مــن 

بياًنــا   17 نشــر  اإلعاميــة  البرامــج  وشــملت  االســتثمارية. 

صحفًيــا فــي مختلــف وســائل اإلعــام، والمشــاركة فــي 25 

ــة  ــة مــع وســائل إعــام محلي ــا لمنســوبي الهيئ لقــاًء إعامًي

وأجنبيــة، والمشــاركة فــي عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات 

اإلعاميــة والتوعويــة. وفــي عــام 2020م، أطلقــت الهيئــة 

فــي إطــار ســعيها إلــى رفــع مســتوى الوعــي االســتثماري 

لدى المســتثمرين وأفراد المجتمع الشــباب جائزة المســتثمر 

المســتثمر  برنامــج  مبــادرات  إحــدى  تعــد  التــي  الذكــي، 

الذكــي، حيــث شــارك فيهــا أكثــر مــن 1,800 طالــب وطالبــة 

مــن مختلــف المراحــل التعليميــة فــي المملكــة، وتــم تتويــج 

10 فائزيــن فــي كل مســار )مســار الفيديــو، ومســار الرســم، 

كذلــك  الفوتوغرافــي(.  التصويــر  ومســار  التعبيــر،  ومســار 

حرصــت الهيئــة مــن خــال برامجهــا التوعويــة علــى التعريــف 

واللوائــح  الصحيحــة  واإلرشــادات  المعلومــات  بمصــادر 

مــا  الماليــة، وهــو  الســوق  بأنظمــة  الخاصــة  والتنظيمــات 

يعــزز إمكانيــة حصــول المســتثمرين علــى فــرص اســتثمارية 

عادلــة وآمنــة، ويســاهم فــي تثقيفهــم وتوعيتهــم بالقــدر 

الــازم لتحصينهــم ضــد االســتثمارات المشــبوهة والوهميــة. 

وقــد بلــغ عــدد الكتــب والمنشــورات التــي أصدرتهــا الهيئــة 

ــا ومنشــوًرا  حتــى نهايــة عــام 2020م مــا مجموعــه 36 كتيًب

ــا، حيــث تــم عرضهــا مــن خــال المنصــات اإللكترونيــة  توعوًي

التابعــة لبرامــج التوعيــة "ثميــن" و"المســتثمر الذكــي". 

وانتشــارها  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  ألهميــة  ونظــًرا 

الكبيــر بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، قامــت الهيئــة خــال 

عــام 2020م بسلســة مــن الحمــات التوعويــة عبــر المنصــات 

فــي  خصوًصــا  االجتماعــي  التواصــل  وقنــوات  اإللكترونيــة 

ظــل مــا شــهده العالــم مــن تحديــات نتيجــًة لجائحــة فيــروس 

كورونــا، وكان مــن أبــرز هــذه الحمــات التوعويــة اإللكترونيــة: 

المرخصــة،  غيــر  الفوركــس  نشــاطات  مــن  للتحذيــر  حملــة 

وحمــات برنامــج المســتثمر الذكــي التــي تســتهدف الفئــة 

الحملــة  إلــى  باإلضافــة  المجتمــع،  فــي  والواعــدة  الشــابة 

التوعويــة الخليجيــة المشــتركة "ُملــم" لتوعيــة المســتثمرين 
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جدول 11-9: أهم إنجازات هيئة السوق المالية خال عام 2020م لتحقيق رؤية المملكة 2030 واألثر المتوقع منها

الشرحاإلنجاز واألثرالهدفالمحور 

تسهيل 

التمويل

1( تعميق السوق 
المالية وتعزيز 

دورها في تكوين 
رؤوس األموال

اإلنجاز
تسجيل أسهم كأول إدراج مباشر في السوق الموازية )نمو(، حيث تعتبر السوق المالية السعودية أول 

األسواق الخليجية التي تسمح باإلدارج المباشر.

األثر
 - استقطاب المزيد من الشركات الراغبة باإلدارج في السوق المالية السعودية )تداول(.

 - تعزيز معدل السيولة وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية )نمو(.
- دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وتسريع وتيرة تطويرها.

اعتماد تعليمات إصدار شهادات اإليداع خارج المملكة.اإلنجاز

األثر
 - تنويع قاعدة المستثمرين في السوق المالية السعودية )تداول(.
- انفتاح السوق المالية السعودية على األسواق المالية العالمية.

تحفيز 

االستثمار

2( دعم نمو 
إدارة األصول 

وتعزيز االستثمار 
المؤسسي

اإلنجاز
إدراج أول صندوقي مؤشرات متداولة تستثمر في الصكوك الحكومية: وحدات صندوق الباد المتداول 
للصكوك السيادية السعودية ووحدات صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية.

تنويع فئة األصول المتاحة للمستثمرين في السوق.األثر

إدراج صندوق الباد المتداول للمتاجرة بالذهب كأول صندوق استثمار مؤشر متداول في مجال السلع.اإلنجاز

األثر
 - تنويع فئة األصول المتاحة للمستثمرين في السوق.

- تمكين المستثمرين بشكل عام واألفراد بشكل خاص من االستثمار في أسواق السلع من خال السوق 
المالية السعودية )تداول(.

3( رفع جاذبية 
السوق للمستثمر 

األجنبي

السماح للمستثمرين األجانب باالستثمار المباشر في أدوات الدين.اإلنجاز

األثر

- تعزيز البيئة االستثمارية الجاذبة للمستثمرين األجانب بما يساهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من 
 التنافسية إقليمًيا ودولًيا.

- تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس األموال وتنويع المنتجات االستثمارية لجميع شرائح 
المستثمرين األجانب.

4( تنويع المنتجات 
االستثمارية 

واآلليات المتاحة 
في السوق 

المالية 

إطاق سوق المشتقات المالية في المملكة العربية السعودية.اإلنجاز

توفير فرص استثمارية متنوعة في السوق المالية السعودية ورفع كفاءة إدارة المخاطر االستثمارية.األثر

المصدر: هيئة السوق المالية.

باألســواق الماليــة الخليجيــة. كذلــك نفــذت الهيئــة فــي عــام 

2020م مــا مجموعــه 29 ورشــة عمــل، ُســلط الضــوء مــن 

خالهــا علــى أهــم وأبــرز اللوائــح والتشــريعات فــي الســوق 

الخاضعــة  الجهــات  مــن  مجموعــة  فيهــا  وشــارك  الماليــة، 

إلشــراف الهيئــة وعــدد مــن الجهــات التشــريعية فــي الســوق 

الماليــة الســعودية. 

جهود هيئة السوق المالية في عام 2020م 
في تحقيق رؤية المملكة 2030

تعمــل هيئــة الســوق الماليــة علــى عــدٍد مــن المبــادرات فــي 

ســياق برنامــج الريــادة الماليــة وبرنامــج تطويــر القطــاع المالي 

لتغــدو الســوق الماليــة الســعودية ســوًقا رئيســة فــي الشــرق 

األوســط، وواحــدة مــن أهــم عشــر أســواق ماليــة فــي العالــم، 

ويوضــح جــدول )11-9( أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة 

فــي عــام 2020م وأثــر تلــك اإلنجــازات.

الســابقة ومنــذ  الســنوات  خــال  الجهــود  تلــك  عــن  ونتــج 

اعتمــاد رؤيــة المملكــة 2030 تقــدم ترتيــب المملكــة فــي 

مؤشــرات التنافســية العالميــة، حيــث يشــير الكتــاب الســنوي 

التابــع  التنافســية  مركــز  عــن  الصــادر  العالميــة  للتنافســية 

للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلدارية )IMD( إلى تقدم المملكة 

فــي الترتيــب ووصولهــا إلــى المرتبــة 24 عالمًيــا فــي عــام 

2020م مقارنــة بالمرتبــة 36 فــي عــام 2017م، وذلــك مــن 

بيــن 63 دولــة هــي األكثــر تنافســية فــي العالــم، كذلــك أشــار 

التقريــر إلــى وصــول المملكــة إلــى المرتبــة الثانيــة عالمًيــا فــي 

مؤشــر رســملة ســوق األســهم كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي، مقارنــًة بالمرتبــة 29 فــي عــام 2017م، وذلــك 

جائحــة  تداعيــات  عــن  الناتجــة  االقتصاديــة  الظــروف  رغــم 

فيــروس كورونــا. وتعكــس هــذه النتائــج عمــق اإلصاحــات 

التــي تســير فيهــا المملكــة، وتعــاون وتكامــل جهــود الجهــات 

الحكوميــة المرتبطــة بتطويــر مختلــف القطاعــات مــن خــال 

تنفيــذ المبــادرات والبرامــج التابعــة لرؤيــة المملكــة 2030 

الهادفــة لرفــع تنافســية المملكــة علــى مســتوى العالــم. 
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مقارنة سوق األسهم السعودية بأسواق 
األسهم العربية في عام 2020م

علــى  حــادة  بانعكاســات  كورونــا  فيــروس  جائحــة  تســببت 

أســواق المــال العالميــة، وكبــدت المســتثمرين حــول العالــم 

خســائر فادحــة، حيــث دفعــت كثيــر مــن المســتثمرين إلــى 

ســحب اســتثماراتهم مــن الســوق خاصــًة فــي ظــل الغمــوض 

الــذي ســاد حــول مــدة اســتمرارية األزمــة ومــدى إمكانيــة 

التعامــل معهــا ومعالجتهــا. وتعتبــر أســواق المــال العربيــة 

المشــاركة  العالميــة،  الماليــة  يتجــزأ مــن األســواق  جــزًء ال 

عــام  فــي  العربــي  النقــد  صنــدوق  بيانــات  لقاعــدة  وفًقــا 

الماليــة  األســواق  مؤشــرات  انخفضــت  حيــث  2020م، 

العربيــة فــي معظــم الــدول العربيــة متأثــرة بتداعيــات جائحــة 

فيــروس كورونــا فيمــا عــدا خمــس أســواق شــهدت معدالت 

والســودان،  والجزائــر،  وقطــر،  الســعودية،  هــي:  ارتفــاع 

وســوريا. علــى ضــوء ذلــك، ياحــظ تســجيل مؤشــرات كل 

مــن أســواق الســودان وســوريا أعلــى معــدالت ارتفــاع فــي 

المؤشــر بنســب 14.3 فــي المئــة، و38.5 فــي المئــة علــى 

التوالــي. فــي المقابــل، حقــق مؤشــر الســوق المصريــة أعلــى 

نســبة انخفــاض خــال الجائحــة بيــن األســواق الماليــة العربيــة 

بنحــو 22.3 فــي المئــة )جــدول 10-11(.

لألســواق  اإلجماليــة  الســوقية  القيمــة  متوســط  وارتفــع 

الماليــة العربيــة بنســبة 1.8 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 201.2 

مليــار دوالر فــي عــام 2020م، مقارنــة بحوالــي 197.5 مليــار 

دوالر فــي نهايــة العــام الســابق. وســجلت القيمــة الســوقية 

ــر نســبة ارتفــاع بلغــت  لســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة أكب

الماليــة  لــألوراق  تليهــا ســوق دمشــق  المئــة،  فــي   39.8

بنســبة ارتفــاع بلغــت 36.4 فــي المئــة، فــي حيــن ســجلت 

ســوق الخرطــوم لــألوراق الماليــة أعلــى نســبة انخفــاض فــي 

القيمــة الســوقية ألســهمها بنحــو 57.8 فــي المئــة بنهايــة 

عــام 2020م.

وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات أســواق األســهم العربيــة المختــارة 

بنهايــة عــام 2020م، ســجلت ســوق األســهم الســعودية 

أعلــى المؤشــرات مــن بيــن أســواق األســهم العربيــة األخــرى، 

حيــث بلغــت القيمــة الســوقية لســوق األســهم الســعودية 

جدول رقم 11-10: معدالت التغير السنوية لألسواق العربية لعام 2020م

)نسب مئوية( 

السوق
عدد األسهم

المتداولة

القيمة السوقية

لألسهم

مؤشر أسعار

األسهم

134.70.83.6السعودية

2.6-9.7-60.7الكويت

415.83.30.1قطر

22.3-2.7-111.1مصر

7.3-29.62.4المغرب

7.5-8.5-17.8البحرين

8.7-13.5-12.3األردن

8.1-38.97.9-ُعمان

0.1-35.50.1-تونس

16.0-13.3-74.7-لبنان

0.6-86.139.8أبوظبي

12.11.1-6.7-الجزائر

9.9-8.9-109.0دبي

57.814.3-55.1-السودان

10.4-18.1-34.7-فلسطين

66.836.438.5-سوريا

المصدر:  صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية.
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2,426.6 مليــار دوالر، مقارنــة بمتوســط بلــغ نحــو 201.2 

صنــدوق  لمؤشــر  المكونــة  العربيــة  للــدول  دوالر  مليــار 

النقــد العربــي. وشــكلت القيمــة الســوقية لســوق األســهم 

الســعودية مــا نســبته 75.4 فــي المئــة مــن إجمالــي القيمــة 

الســوقية ألســواق األوراق الماليــة العربيــة فــي نهايــة عــام 

2020م. وبلغــت قيمــة األســهم المتداولة لســوق األســهم 

الســعودية فــي نهايــة عــام 2020م نحــو 195.5 مليــار دوالر 

أمريكــي، مــا نســبته 80.4 فــي المئــة مــن إجمالــي قيمــة 

األســهم المتداولــة ألســواق الــدول العربيــة المشــاركة فــي 

ــات أســواق األوراق الماليــة العربيــة. قاعــدة بيان

األســهم  ســوق  فــي  المدرجــة  الشــركات  عــدد  ووصــل 

الســعودية الرئيســة بنهايــة عــام 2020م إلــى 203 شــركة 

دوالر  مليــار   12.0 نحــو  بلــغ  ســوقية  قيمــة  بمتوســط 

أمريكــي للشــركة، مقارنــة بمتوســط عــدد شــركات مدرجــة 

فــي أســواق المــال فــي الــدول العربيــة البالــغ نحــو 95 شــركة 

ومتوســط قيمــة ســوقية بلــغ نحــو 1.5 مليــار دوالر أمريكــي 

.)1-11 بيانــي  11-11، ورســم  الواحــدة )جــدول  للشــركة 

تطورات سوق الصكوك والسندات في عام 
2020م

الصكــوك والســندات عنــد مســتوى  أغلــق مؤشــر ســوق 

1,022.7 نقطــة، ليصبــح إجمالــي القيمــة المتداولــة للســوق 

نحــو 37,538.0 مليــون ريــال فــي عــام 2020م. حيــث بلغــت 

حوالــي  الشــركات  وســندات  لصكــوك  المتداولــة  القيمــة 

68.3 مليــون ريــال، بينمــا بلغــت القيمــة المتداولــة ألدوات 

الديــن الحكوميــة قرابــة 37,469.8 مليــون ريــال. وبالنســبة 

لعــدد الصفقــات فــي ســوق الصكــوك والســندات، فقــد 

حيــث  2020م،  عــام  فــي  صفقــة   1,474 عددهــا  بلــغ 

منهــا،  المئــة  فــي   99.6 الحكوميــة  الديــن  أدوات  تشــكل 

بينمــا ذهبــت النســبة المتبقيــة )0.4 فــي المئــة( لصكــوك 

.)12-11 )جــدول  الشــركات  وســندات 

جدول رقم 11-11: أهم مؤشرات أسواق األسهم العربية خال عام 2020م

السوق
التغير السنوي 

في المؤشر 

القيمة السوقية 

)مليون دوالر(

عدد الشركات 

المدرجة

إجمالي الناتج المحلي 

باألسعار الجارية*

)مليار دوالر(

متوسط حجم الشركة 

)مليون دوالر(

درجة عمق

 السوق **

345.9 11,954  701.5 203 2,426,632 3.6السعودية

98.4 492  107.9 216 106,249 2.6-الكويت

113.2 3,675  146.1 45 165,371 0.1قطر

11.4 161  361.8 256 41,195 22.3-مصر

57.9 876  113.5 75 65,715 7.3-المغرب

72.6 559  33.9 44 24,608 7.5-البحرين

41.8 101  43.5 180 18,193 8.7-األردن

83.2 474  63.2 111 52,576 8.1-ُعمان

21.2 104  39.6 81 8,387 0.1-تونس

35.2 240  19.1 28 6,724 16.0-لبنان

57.1 2,931  354.3 69 202,218 0.6-أبوظبي

0.2 65  144.3 5.0 326 1.1الجزائر

26.2 1,386  354.3 67 92,887 9.9-دبي

3.8 20  34.4 67 1,313 14.3السودان

-- 72  -- 48 3,447 10.4-فلسطين

-- 117  -- 24 2,808 38.5سوريا

 69.9  1,452  178.3  95  201,166 2.2-المتوسط

* بيانات صندوق النقد الدولي )أبريل 2021م(.               ** القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي.

المصدر:  صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق األوراق المالية العربية، النشرة الفصلية )الربع الرابع 2020م(.  
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جدول رقم 11-12: إحصائيات سوق الصكوك والسندات لعام 2020م

الصكوك والسندات
إغاق المؤشر

)نقطة(

القيمة المتداولة

)مليون ريال(

عدد الصفقات

)صفقة(

994.268.36.0مؤشر صكوك وسندات الشركات

1,036.337,469.81,468.0مؤشر أدوات الدين الحكومية

1,022.737,538.01,474.0مؤشر سوق الصكوك والسندات

المصدر: التقرير السنوي ألداء السوق المالية السعودية )تداول( لعام 2020م.

رسم بياني رقم 11-1: النصيب المئوي لألسواق المالية العربية المكونة لمؤشر صندوق النقد العربي 2020م
)حسب القيمة السوقية(

مصر 1.28

السعودية أبوظبي الكويت دبيالمغرب مصر البحرين

ُعمان

قطر

األردن تونس لبنان فلسطين سورياالسودان

  السعودية 75.40

 أبــو ظبي 6.28

قطر 5.14

الكويت 3.30

دبي 2.89

البحرين 0.76
األردن 0.57
تونس 0.26

فلسطين 0.11
سوريا 0.09
السودان 0.04

لبنان 0.21

المغرب 2.04
عمان 1.63

الجزائر 0.01

الجزائر

تطــورات ســوق المشــتقات الماليــة فــي عــام 
2020م

يعــد إطــاق ســوق المشــتقات الماليــة فــي 30 أغســطس 

تطويــر  لبرنامــج  الرئيســة  المبــادرات  أهــم  أحــد  2020م 

التــي  البرامــج  أهــم  مــن  يعتبــر  الــذي  المالــي،  القطــاع 

ــل  ــة 2030". ويمّث اعتمدتهــا المملكــة لتحقيــق رؤيتهــا "رؤي

هــذا اإلطــاق بمثابــة حجــر أســاس لتطويــر الســوق الماليــة 

الســعودية )تــداول( لتصبــح ســوًقا ماليــة متقّدمــة، حيــث 

تتيــح أدوات المشــتقات الماليــة للمســتثمرين فــي الســوق 

لكونهــا  باإلضافــة  اســتثماراتهم  لتنويــع  فرًصــا  الســعودية 

أدوات تحــوط مــن شــأنها زيــادة فعاليــة إدارة المخاطــر فــي 

الســوق. ومــن هــذا المنطلــق، تــم طــرح العقــود المســتقبلية 

لمؤشــر )إم تــي 30( كأول منتــج توفــره ســوق تــداول، وهــو 

عقــد مــن عقــود المؤشــرات المســتقبلية حيــث يقــوم بتتبــع 

مؤشــر )إم إس ســي آي تــداول 30( أو المعــروف بمؤشــر 

)إم تــي 30(، الــذي يوفــر معيــاًرا ألكبــر 30 شــركة مدرجــة 

فــي الســوق وأكثرهــا ســيولة.

الماليــة  المشــتقات  ســوق  تطــورات  أبــرز  يخــص  وفيمــا 

خــال عــام 2020م، فقــد ســجلت الســوق منــذ انطاقهــا 

إجمالــي عــدد صفقــات بلــغ نحــو 30 صفقــة منفــذة، بقيمــة 

متداولــة بلغــت نحــو 28.2 مليــون ريــال. ومــن منطلــق تعزيــز 

الســوق، تعمــل شــركة الســوق الماليــة )تــداول( حالًيــا علــى 

ــة كمنتجــات  ــد مــن منتجــات المشــتقات المالي إضافــة المزي

العقــود المســتقبلية لألســهم المفــردة وعقــود الخيــارات 

للمؤشــرات واألســهم المفــردة.

تطورات صناديق االستثمار في عام 2020م
شــركات  تديرهــا  التــي  االســتثمار  صناديــق  عــدد  ارتفــع 

االســتثمار فــي المملكــة فــي عــام 2020م بنســبة 0.4 فــي 

المئــة، ليصــل إلــى 254 صندوًقــا. وارتفــع إجمالــي أصــول 

الصناديــق بنحــو 31.1 فــي المئــة، ليصــل إلــى نحــو 209.7 

لصناديــق  المحليــة  األصــول  ارتفعــت  وعليــه،  ريــال.  مليــار 

االســتثمار بنســبة 12.1 فــي المئــة، لتصــل إلــى نحــو 149.6 

لصناديــق  األجنبيــة  األصــول  ارتفعــت  بينمــا  ريــال،  مليــار 
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االســتثمار بنســبة 126.9 فــي المئــة، لتصــل إلــى نحــو 60.2 

ــال. وقــد شــكلت االســتثمارات األجنبيــة مــا نســبته  ــار ري ملي

28.7 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول الصناديــق مقابــل 71.3 

فــي المئــة لألصــول المحليــة. فــي حيــن بلــغ عدد المشــتركين 

فــي صناديــق االســتثمار قرابــة 358.9 ألــف مشــترك بنهايــة 

العــام  عــن  المئــة  فــي   8.8 نســبته  بارتفــاع  2020م،  عــام 

الســابق )جــدول 11-13، ورســم بيانــي 2-11(.

وباســتعراض توزيــع اســتثمارات الصناديــق داخــل المملكــة 

وخارجهــا فــي عــام 2020م، يتضــح ارتفــاع إجمالــي االســتثمار 

المئــة  فــي   19.6 بنســبة  األجنبيــة  األســهم  أســواق  فــي 

ليبلــغ نحــو 5.0 مليــار ريــال، فيمــا انخفــض حجــم االســتثمار 

فــي األســهم المحليــة بنســبة 15.9 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 

19.4 مليــار ريــال.  وبذلــك، انخفــض نصيــب األســهم المحليــة 

ليبلــغ مــا نســبته 9.2 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول صناديــق 

االســتثمار، مقابــل مــا نســبته 14.4 فــي المئــة فــي نهايــة 

العــام الســابق. وانخفــض نصيــب االســتثمار فــي أســواق 

األســهم المحليــة واألجنبيــة فــي نهايــة عــام 2020م إلــى 

11.6 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول صناديــق االســتثمار، 

ــًة بنســبة 17.0 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. مقارن

فــي المقابــل، ارتفعــت اســتثمارات الصناديــق فــي الســندات 

األجنبيــة فــي عــام 2020م بنســبة 284.0 فــي المئــة لتبلــغ 

نحــو 3.9 مليــار ريــال. وارتفعــت اســتثمارات الصناديــق فــي 

المئــة،  فــي   38.8 بنســبة  المحليــة  والســندات  الصكــوك 

لتبلــغ حوالــي 9.6 مليــار ريــال مقابــل 6.9 مليــار ريــال فــي 

نهايــة العــام الســابق. وبذلــك، شــكل االســتثمار فــي أســواق 

الســندات المحليــة واألجنبيــة فــي نهايــة عــام 2020م نحــو 

االســتثمار،  أصــول صناديــق  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   6.4

ــة العــام الســابق. ــة فــي نهاي ــة بنحــو 5.0 فــي المئ مقارن

النقــد  أدوات  فــي  الصناديــق  اســتثمارات  نصيــب  وبلــغ 

المحليــة واألجنبيــة مــا نســبته 63.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

مقابــل  2020م،  عــام  بنهايــة  االســتثمار  صناديــق  أصــول 

61.3 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. وارتفــع حجــم 

االســتثمار فــي أدوات النقــد المحليــة مــن 76.7 مليــار ريــال 

فــي نهايــة عــام 2019م إلــى 81.5 مليــار ريــال فــي نهايــة 

المئــة،  فــي   6.2 نســبته  ارتفاًعــا  مســجًا  2020م،  عــام 

ويمثــل االســتثمار فــي أدوات النقــد المحليــة نســبة 61.6 

فــي المئــة مــن إجمالــي االســتثمارات فــي أســواق النقــد 

فــي نهايــة عــام 2020م مقابــل 78.3 فــي المئــة فــي نهايــة 

العــام الســابق. وارتفعــت االســتثمارات فــي أدوات النقــد 

األجنبــي بنســبة 139.1 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 50.9 مليــار 

ــار  ــي 21.3 ملي ــة بحوال ــة عــام 2020م، مقارن ــال فــي نهاي ري

ريــال فــي نهايــة العــام الســابق.

ــة  ــة األخــرى فــي نهاي وارتفــع االســتثمار فــي األصــول المحلي

عــام 2020م بنســبة 356.4 فــي المئــة، ليبلــغ نحــو 13.9 مليــار 

ريــال، حيــث مثلــت مــا نســبته 96.9 فــي المئــة مــن إجمالــي 

االســتثمارات فــي األصــول المحليــة واألجنبيــة األخــرى، مقارنــًة 

بنســبة 97.5 فــي المئــة فــي نهايــة العــام الســابق. وارتفــع 

االســتثمار فــي األصــول األجنبيــة األخــرى بنســبة 455.6 فــي 

المئــة، ليبلــغ نحــو 442 مليــون ريــال فــي نهايــة عــام 2020م.

بنســبة  العقاريــة  األصــول  فــي  االســتثمار  ارتفــع  كذلــك 

6.2 فــي المئــة فــي عــام 2020م ليبلــغ نحــو 25.2 مليــار 

ريــال، وهــو مــا يشــكل 12.0 فــي المئــة مــن إجمالــي أصــول 

فــي  المئــة  فــي   14.9 بنحــو  االســتثمار، مقارنــة  صناديــق 

.)14-11 )جــدول  الســابق  العــام  نهايــة 

وبتحليــل تصنيــف شــركات االســتثمار وفًقــا لحجــم أصــول 

المرتبــة  فــي  الماليــة  األهلــي  شــركة  حلــت  الصناديــق، 

األولــى بالنســبة لحجــم أصــول صناديــق االســتثمار التابعــة 

لهــا بحوالــي 59.9 مليــار ريــال يمثــل مــا نســبته 28.5 فــي 

المئــة مــن إجمالــي أصــول صناديــق االســتثمار، تليهــا شــركة 

الريــاض الماليــة بحجــم أصــول بلــغ نحــو 47.1 مليــار ريــال يمثل 

مــا نســبته 22.5 فــي المئــة، وحلــت ثالًثــا شــركة الراجحــي 

الماليــة بحجــم أصــول بلــغ نحــو 22.0 مليــار ريــال يمثــل مــا 

نســبته 10.5 فــي المئــة.

ومــن حيــث إجمالــي عــدد الصناديــق، حلــت شــركة الريــاض 

الماليــة فــي المرتبــة األولى، إذ اســتحوذت على 30 صندوًقا، 
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رسم بيـاني رقم 11-2: إجمالي قيمة أصول صناديق االستثمار لدى شركات االستثمار المحلية

2016 2017 2018 2019 2020
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الثانيــة  المرتبــة  فــي  واحــد مغلــق. وحلــت  منهــا صنــدوق 

شــركة األهلــي الماليــة بعــدد 24 صندوًقــا، منهــا صندوقــان 

مغلقــان. وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة شــركة ســامبا لألصــول 

وإدارة االســتثمار بعــدد 21 صندوًقــا، جميعهــا مفتوحــة.

لعــدد  وفًقــا  االســتثمار  شــركات  ترتيــب  وباســتعراض 

المشــتركين، حظيــت شــركة الريــاض الماليــة بالنصيــب األكبــر 

بحوالــي 78.4 ألــف مشــترك، تلتهــا شــركة الراجحــي الماليــة 

بحوالــي 37.6 ألــف مشــترك، ثــم شــركة األهلــي المالية بعدد 

ألــف مشــترك )جــدول 15-11(.  37.5

جدول رقم 11-13: أهم مؤشرات صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية

السنة
عدد 

الصناديق 
العاملة

التغير 
االستثمارات 

باألصول المحلية
)مليار ريال(

التغير 
االستثمارات 

باألصول األجنبية
)مليار ريال(

التغير 
إجمالي أصول 

الصناديق
 )مليار ريال(

التغير 
عدد 

المشتركين
)ألف مشترك(

التغير 

20152707.175.9-7.327.0-6.4102.9-7.1237.0-3.7

20162751.970.7-6.917.2-36.387.8-14.6224.4-5.3

2017273-0.791.129.019.111.1110.225.5238.46.3

2018249-8.893.62.718.2-4.6111.91.5332.639.5

20192531.6133.442.526.545.6160.043.0329.7-0.9

20202540.4149.612.160.2126.9209.731.1358.98.8

المصدر: هيئة السوق المالية.

جدول رقم 11-14: أصول صناديق االستثمار المدارة من قبل شركات االستثمار المحلية موزعة حسب نوع االستثمار

)مليون ريال(

السنة
أسهم
محلية

أسهم
أجنبية

صكوك 
وسندات
محلية

سندات
أجنبية

أدوات
نقدية 
محلية

أدوات
نقدية 
أجنبية

أصول 
محلية
أخرى

أصول 
أجنبية
أخرى

استثمارات
عقارية

إجمالي
األصول

2016 16,386.4  4,940.3  5,577.0  1,282.4  40,793.4  10,569.9  4,698.5  388.4  3,199.5  87,835.7 

2017 17,988.1  5,420.2  4,996.2  1,527.8  55,168.8  11,597.8  8,743.0  541.5  4,249.2  110,232.8 

2018 21,512.3  4,320.9  4,493.6  1,032.4  45,446.7  12,736.0  2,588.0  123.2  19,608.6  111,861.7 

2019 23,000.4  4,149.5  6,915.2  1,010.8  76,728.7  21,276.5  3,043.4  79.6  23,754.0  159,958.0 

2020 19,351.6  4,964.7  9,595.2  3,881.1  81,505.8  50,874.5  13,888.8  442.2  25,220.5  209,724.3 

المصدر: هيئة السوق المالية.
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جدول رقم 11-15: تصنيف شركات االستثمار وفًقا لحجم األصول وعدد الصناديق وعدد المشتركين في عام 2020م

شركات االستثمار
عدد الصناديق

اإلجمالي
حجم أصول الصناديق )مليون ريال(

اإلجمالي
عدد 

المشتركين أجنبيةمحليةمفتوحمغلق

2222439,617.020,257.759,874.737,543شركة األهلي المالية

1293022,935.624,209.047,144.678,426شركة الرياض المالية

1131414,719.87,289.822,009.637,589شركة الراجحي المالية

1101114,341.00.014,341.05,807شركة اإلنماء لاستثمار

0212110,597.5926.211,523.722,552شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

شركة إتش إس بي سي العربية 
السعودية المحدودة

019197,584.8649.68,234.521,576

210125,368.4571.05,939.514,899شركة السعودي الفرنسي كابيتال

312154,257.71,406.45,664.14,849شركة الجزيرة لألسواق المالية

0222,874.92,485.75,360.786شركة ألفا المالية

2573,193.7618.63,812.419,594شركة جدوى لاستثمار

1893,810.71.23,811.95,854شركة العربي الوطني لاستثمار

012123,479.2180.43,659.625,281شركة الباد لاستثمار

0661,413.3544.31,957.51,372شركة فالكم للخدمات المالية

1121,729.00.01,729.08,540شركة الخبير المالية

1121,613.55.91,619.39,419شركة دراية المالية

شركة االستثمار لألوراق المالية 
والوساطة )االستثمار كابيتال(

0441,498.552.61,551.1479

2241,379.50.01,379.516,291شركة الشرق األوسط لاستثمار المالي

0771,059.4249.21,308.61,550شركة األول لاستثمار

1011,298.60.01,298.65,589شركة ملكية لاستثمار

1231,232.81.01,233.85,844شركة مشاركة المالية

الشركة السعودية لاقتصاد والتنمية 
لألوراق المالية )سدكو كابيتال(

1121,085.30.01,085.317,826

11957.80.0957.86,678شركة سويكورب

123687.0141.8828.84,525شركة مسقط المالية

011682.00.0682.04شركة كامكو لاستثمار

145641.40.0641.45,152شركة أصول وبخيت االستثمارية

022174.5237.5412.022شركة أشمور لاستثمار السعودية

044206.292.5298.769شركة الخير كابيتال السعودية

246283.90.0283.91,170شركة كسب المالية

033250.919.6270.465شركة األول كابيتال

02271.3156.6228.059شركة إتقان كابيتال

145192.55.5198.165شركة بلوم لاستثمار السعودية

033106.125.0131.121شركة جي أي بي كابيتال

03360.327.888.129شركة عودة كابيتال

03363.20.063.223شركة بيت المال الخليجي

01149.10.049.16شركة مورغان ستانلي السعودية

01115.57.322.716شركة أرباح المالية

01115.80.015.83شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

0119.90.09.95شركة الوساطة المالية

0112.30.02.315مجموعة النفيعي لاستثمار

0111.90.01.91شركة ثروات لألوراق المالية

26228254149,561.960,162.5209,724.3358,894اإلجمالي

المصدر: هيئة السوق المالية.





12
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المركــــــــزي 
السعــودي، 
منجــــــــــزات 
وتـطلعـــات
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البنـك المركــزي السعــودي، 

منجـــزات وتـطلعــات
المهــام  تحقيــق  إلــى  الســعودي  المركــزي  البنــك  يســعى 

المنوطــة بــه علــى نحــٍو ينســجم مــع متطلبــات االقتصــاد 

أعمالــه  فــي  مســتنًدا   ،2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنــي 

ــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي ومســتقبله فــي  ــى رؤي إل

المملكــة، ودوره المأمــول فــي تعزيز نمو االقتصاد. ويتناول 

المركــزي ومهامــه، ويســتعرض  البنــك  أدوار  الفصــل  هــذا 

أهــم المنجــزات التــي تحققــت خــال العــام 1442/1441هـــ 

)2020م(، وأبــرز الجهــود التــي ســاهم بهــا للحــد مــن آثــار 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، إضافــة إلــى 

الــدور الــذي يؤديــه فــي الســعي لتحقيــق رؤيــة المملكــة 

2030. ويســتعرض أيًضــا دور البنــك المركــزي فــي خدمــة 

أبــرز  علــى  الضــوء  األخيــر  جــزؤه  يلقــي  وكذلــك  المجتمــع، 

التطــورات فــي قائمــة المركــز المالــي للبنــك المركــزي.

فــي  العالــم  واجهــت  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 

عــام 2020م جــراء أزمــة جائحــة كورونــا، فقــد حقــق البنــك 

المحلــي  المســتوى  علــى  اإلنجــازات  مــن  عــدًدا  المركــزي 

ــن الشــريفين  ــي، منهــا صــدور موافقــة خــادم الحرمي والدول

ــه –  ــز آل ســعود – حفظــه الل ــد العزي ــن عب الملــك ســلمان ب

البنــك  الســعودي، وحصــول  المركــزي  البنــك  نظــام  علــى 

المركــزي علــى جائــزة اســتمرارية األعمــال ألفضــل مبــادرة 

المركزيــة  البنــوك  لجنــة  مــن  والمقدمــة  2020م  للعــام 

)Central Banking Committee(.  إضافــة إلــى مســاهمة 

البنــك فــي نجــاح المملكــة فــي رئاســة مجموعــة العشــرين 

فــي  خاصــة  تاريخيــة،  ومبــادرات  بمخرجــات  تمثلــت  والتــي 

المســار المالــي ومســار الشــربا.

نظام البنك المركزي السعودي
صــدرت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز آل ســعود – حفظــه اللــه – بتاريــخ 9 ربيــع 

ــر 2020م علــى نظــام  ــي 1442هـــ الموافــق 24 نوفمب الثان

لمســمى  تعديــًا  المتضمــن  الســعودي،  المركــزي  البنــك 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ليصبــح البنــك المركــزي 

مــع  اللــه؛  أيــده  بالملــك  مباشــرة  يرتبــط  وأن  الســعودي 

اســتمرار تمتع البنك المركزي باالســتقال المالي واإلداري، 

المركزيــة.  للبنــوك  العالميــة  للممارســات  مواكبــًة  وذلــك 

كذلــك تضمــن النظــام حكًمــا يقضــي بحلــول البنــك المركــزي 

الســعودي محــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي 

كافــة حقوقهــا والتزاماتهــا.

وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خال:

المحافظة على االستقرار النقدي.. 1

دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.. 2

دعم النمو االقتصادي.. 3

هــو  المركــزي  البنــك  أن  علــى  التأكيــد  النظــام  وتضمــن 

المســؤول عــن وضــع السياســة النقديــة وإدارتهــا واختيــار 

أدواتهــا وإجراءاتهــا، باإلضافــة إلــى توضيــح عاقــة البنــك 

العاقــة،  ذات  الخارجيــة  الدوليــة  والجهــات  بالحكومــة 

وقراراتــه.  البنــك  أعمــال  لحوكمــة  إطــاًرا  النظــام  ووضــع 

ووفًقــا للنظــام، فــإن البنــك المركــزي الســعودي ســيحتفظ 

باختصــار "ســاما/SAMA" ألهميتــه التاريخيــة ومكانتــه محلًيــا 

ــا، وستســتمر األوراق النقديــة والعمــات المعدنيــة  وعالمًي

النقــد  التــي تحمــل مســمى مؤسســة  الفئــات  مــن كافــة 

العربــي الســعودي فــي االحتفــاظ بصفــة التــداول القانونــي 

اإلبرائيــة.  والقــوة 

ســبقت  التــي  الفتــرة  خــال  العمــل  تــم  قــد  بأنــه  ويذكــر 

الدوليــة  الممارســات  أفضــل  دراســة  علــى  النظــام  إصــدار 

فــي قوانيــن البنــوك المركزيــة والتوصيــات ذات العاقــة، 

انســجامها  لضمــان  للتحليــل  الممارســات  تلــك  وُأخضعــت 

مــع البيئــة المحليــة واقتصــاد المملكــة؛ التــي ســاعدت فــي 

صياغــة وتحديــث نظــام مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 

ليصبــح نظــام البنــك المركــزي الســعودي، الــذي جــاء ُمعــزًزا 

لــدور البنــك المركــزي فــي أداء مهامــه، ومواكًبــا لمتطلبــات 

حــول  المتســارع  والمالــي  االقتصــادي  والتطــور  العصــر 

ــة المملكــة 2030 التــي تهــدف  العالــم، ومنســجًما مــع رؤي

إلــى أن تكــون المملكــة نموذًجــا ناجًحــا ورائــًدا فــي العالــم 

علــى مختلــف األصعــدة.
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إستراتيجية البنك المركزي
 2030 إلــى دعــم رؤيــَة المملكــة  البنــك المركــزي  يســعى 

وبرامَجهــا التنفيذيــَة مثــل برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، 

النقــدي  االســتقرار  علــى  المحافظــة  خــال  مــن  وذلــك 

المتــوازن  االقتصــادي  النمــو  دعــم  إلــى  إضافــة  والمالــي، 

والمســتدام. ولذلــك حــددت إســتراتيجية البنــك المركــزي 

أربعــــة أهــــداف هــــي: الحفــــاظ علــــى االســــتقرار النقــــدي، 

وحمايــة اســتقرار النظــام المالــي ومتانته، وتوســيع القطــاع 

المالــــي وتعميقــــه، والمســاهمة فــــي التنميــة االقتصاديــة 

فــــي المملكــــة. وقــد شــكلت هــذه المحــاور اإلســتراتيجية 

المركــزي.  البنــك  تحقيــق طموحــات  فــي  أساســًيا  مرتكــًزا 

بتطبيــق  المركــزي  البنــك  يلتــزم  ذلــك،  فــي  وللمســاهمة 

أفضــل الممارســات الدوليــة ذات العاقــة، والحفــاظ علــى 

رأس المــال البشــري وتطويــر قدراتــه باســتمرار، واالســتفادة 

بالبنــك  المنوطــة  األدوار  لدعــم  التقنيــات  أحــدث  مــن 

وهــي:  المركــزي، 

إصدار النقد وإدارته بكفاءة وفاعلية.• 

صياغة سياسة نقدية متوافقة مع األهداف • 

االقتصادية الوطنية وتنفيذها.

تقديم التقارير اإلحصائية واألبحاث االقتصادية • 

المائمة ونشرها.

تحقيق الكفاءة والفاعلية في الدور الرقابي على • 

الجهات التي يشرف عليها.

حماية المستهلكين والعماء في الجهات التي يشرف • 

عليها، ودعم الشمول المالي.

تقديم الخدمات المصرفية للحكومة بفاعلية.• 

توفير نظم مدفوعات مالية شاملة ومبتكرة.• 

المحافظة على سامة األصول المالية الخارجية، • 

وتعزيز عوائد االستثمار على المدى الطويل، مع األخذ 

في الحسبان مستوى المخاطر المقبولة.

جهود البنك المركزي للحد من آثار جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(

أدوات  تفعيــل  فــي  المركــزي  البنــك  دور  مــن  انطاًقــا 

السياســة النقديــة وتعزيــز االســتقرار المالــي، بمــا فــي ذلــك 

تمكيــن القطــاع المالــي ودعــم نمــو القطــاع الخــاص، وفــي 

إطــار دعــم جهــود الدولــة -أيدهــا اللــه- فــي مكافحــة جائحــة 

كورونــا وتخفيــف آثارهــا الماليــة واالقتصاديــة علــى القطــاع 

الخــاص؛ خصوًصــا علــى قطــاع المنشــآت متناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة، فقــد أطلــق البنــك المركــزي بتاريــخ 

14 مــارس 2020م برنامًجــا يســتهدف دعــم القطــاع الخــاص 

ــز النمــو االقتصــادي،  ــام بــدوره فــي تعزي وتمكينــه مــن القي

والتوجيهــات  التعليمــات  مــن  عــدد  إصــدار  إلــى  إضافــة 

التــي يشــرف عليهــا؛ مــا ســاهم فــي  بالجهــات  المرتبطــة 

تخفيــف أثــر الجائحــة علــى المجتمــع وأفــراده. 

برنامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص
أواًل: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

االحترازيــة  التدابيــر  آثــار  مــن  للتخفيــف  البرنامــج  يهــدف 

الصغيــرة  المنشــآت  قطــاع  علــى  الجائحــة  لمكافحــة 

والمتوســطة، وتحديــًدا تخفيــف أعبــاء تذبــذب التدفقــات 

النقديــة، ودعــم رأس المــال العامــل لهــذا القطــاع، وتمكينــه 

االقتصــادي  النمــو  دعــم  فــي  والمســاهمة  النمــو  مــن 

والمحافظــة علــى التوظيــف فــي القطــاع الخــاص، وذلــك 

اآلتيــة: البرامــج  خــال  مــن 

1. برنامج تأجيل الدفعات

)Deferred Payments Program( 

إيــداع مبالــغ لصالــح المصــارف وشــركات التمويــل، مقابــل 

الصغيــرة  المؤسســات  قطــاع  لمســتحقات  تأجيلهــا 

والمتوســطة لمــدة ســتة أشــهر، واســتمراًرا لممارســة البنــك 

النقديــة  السياســة  أدوات  تفعيــل  فــي  لــدوره  المركــزي 

وتعزيــز االســتقرار المالــي، فقــد مــدد البنــك المركــزي فتــرة 

البرنامــج للمــرة الثانيــة حتــى نهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 

2021م. وقــد بلــغ عــدد العقــود المســتفيدة مــن برنامــج 

تأجيــل الدفعــات منــذ انطاقــه وحتــى 18 مــارس 2021م 

نحــو 99 ألــف عقــد، فيمــا بلغــت قيمــة الدفعــات المؤجلــة 

لتلــك العقــود نحــو 124 مليــار ريــال.

2. برنامج التمويل المضمون

)Guaranteed Financing Program( 

أطلــق البنــك المركــزي بالتعــاون مــع برنامــج كفالــة تمويــل 
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المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )كفالــة(، برنامــج التمويــل 

المضمــون4، مــن خــال ضمــان مــا نســبته 95 فــي المئــة مــن 

قيمــة التمويــل الممنــوح وفــق اآلليــات المعتمــدة ضمــن 

للمنشــآت  إضافــي  دعــم  تقديــم  بهــدف  كفالــة،  برنامــج 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وتعزيــز جدارتهــا 

االئتمانيــة والتغلــب علــى تحديــات تمويلهــا، ممــا يخفــف 

عليهــا  ويســهل  النقديــة،  تدفقاتهــا  انخفــاض  أثــر  بــدوره 

خدمــة عمائهــا، وســداد رواتــب ومســتحقات موظفيهــا. 

بتمديــد  المركــزي  البنــك  قــام  الدعــم،  لهــذا  وامتــداًدا 

ــل المضمــون لمــدة عــام إضافــي حتــى  ــرة برنامــج التموي فت

2022م.  وقــد تجــاوز عــدد العقــود  14 مــارس مــن عــام 

المســتفيدة مــن برنامــج التمويــل المضمــون 5 آالف عقــد، 

بقيمــة تمويــل إجماليــة تجــاوزت 5 مليــارات ريــال. كذلــك بلــغ 

عــدد الكفــاالت الصــادرة مــن برنامــج كفالــة ضمــن برنامــج 

التمويــل المضمــون أكثــر مــن 4 أالف كفالــة بقيمــة تمويــل 

تجــاوزت 8 مليــار ريــال.

3. برنامج دعم ضمانات التمويل

)Loan Guarantee Program( 

تــم إيــداع مبلــغ يصــل إلــى 6 مليــارات ريــال لصالــح جهــات 

التمويــل )المصــارف وشــركات التمويــل( لتمكينهــا مــن إعفاء 

برنامــج  تكاليــف  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات 

ضمانــات تمويــل قــروض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

)كفالــة( بغــرض المســاهمة فــي تخفيــض تكلفــة اإلقــراض 

نهايــة  حتــى  الضمانــات  هــذه  مــن  المســتفيدة  للمنشــآت 

ــل. وتجــاوز عــدد  العــام 2020م ودعــم التوســع فــي التموي

بتحمــل  المركــزي  البنــك  قــام  التــي  الصــادرة  الكفــاالت 

رســومها 10 آالف كفالــة بقيمــة تمويــل إجماليــة تجــاوزت 

لتلــك  المدعومــة  الرســوم  قيمــة  وبلغــت  ريــال  مليــار   21

الكفــاالت 144 مليــون ريــال.

ثانًيــا: دعــم رســوم عمليــات نقــاط البيــع والتجــارة 
اإللكترونيــة

ومنشــآت  المتاجــر  لجميــع  المدفوعــات  رســوم  دعــم  تــم 

إجماليــة  بقيمــة  وذلــك  أشــهر،   3 لمــدة  الخــاص  القطــاع 

تفــوق 800 مليــون ريــال، مــن خــال تحمــل البنــك المركــزي 

المدفوعــات  خدمــات  مقدمــي  لصالــح  الرســوم  لتلــك 

المشــاركين فــي المنظومــة الوطنيــة، وتــم تمديــد البرنامــج 

لثاثــة أشــهر إضافيــة انتهــت بتاريــخ 14 ســبتمبر 2020م. 

وبلــغ عــدد العمليــات المعفــاة مــن الرســوم مــا مقــداره 1.1 

مليــار عمليــة لخدمــة نقــاط البيــع و 97 مليــون عملية للتجارة 

اإللكترونيــة، وبلغــت قيمــة الرســوم المدعومــة مــن البنــك 

المركــزي خــال البرنامــج مــا مقــداره  1.28 مليــار ريــال5. 

المنشــآت  مــع  المركــزي  البنــك  تعامــل  ثالًثــا: 
المتأثــرة جــّراء التدابيــر االحترازيــة التــي تــم تبنيهــا 
المنــورة والمدينــة  المكرمــة  مكــة  مدينتــي  فــي 
المصــارف وشــركات  بالتنســيق مــع  المركــزي  البنــك  قــام 

هــذه  بتمويــل  المتعلقــة  المدفوعــات  لتســهيل  التمويــل 

المنشــآت.

رابًعــا: تعزيــز ســيولة القطــاع المصرفــي بنحــو 50 
ــال ــار ري ملي

لتعزيــز  ريــال  مليــار  خمســين  مبلــغ  المركــزي  البنــك  ضــخ 

الســيولة فــي القطــاع المصرفــي وتمكينــه مــن االســتمرار 

فــي دوره فــي تقديــم التســهيات االئتمانيــة لعمائــه كافــة 

مــن القطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك دور البنــوك فــي دعــم 

وتمويــل القطــاع الخــاص مــن خــال تعديــل أو إعــادة هيكلــة 

تموياتــه دون أي رســوم إضافيــة، ودعــم خطــط المحافظــة 

علــى مســتويات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص، إلــى جانــب 

ــة. ــة اإللكتروني اإلعفــاء لعــدد مــن رســوم الخدمــات البنكي

اإلجراءات اإلشرافية والسياسات االحترازية 
لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا

تبنــى البنــك المركــزي العديــد مــن األدوات االحترازيــة الكليــة 

التــي تهــدف إلــى ضمــان االســتقرار المالــي فــي المملكة من 

خــال إدارة المخاطــر النظاميــة والحــد مــن انقطــاع الخدمات 

كان  كذلــك  االقتصــادي.  للنمــو  الازمــة  الحيويــة  الماليــة 

للتدخــل الســريع مــن البنــك المركــزي والجهــات الحكوميــة 

المختلفــة دور أساســي فــي دعــم االقتصــاد الحقيقــي مــن 

4 برنامج تمويل اإلقراض سابًقا.

5 ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.
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أصولــه  المصرفــي وجــودة  القطــاع  جهــة، وتعزيــز ســيولة 

مــن جهــة أخــرى. ومــن أبــرز اإلجــراءات اإلشــرافية وأدوات 

السياســة االحترازيــة الكليــة المطبقــة خــال فتــرة الجائحــة:

إصــدار اإلرشــادات الازمــة للمصــارف لتوضيــح أســلوب • 

ــر الدعــم التــي  ــة لتدابي المعالجــة المحاســبية والتنظيمي

اتخــذت خــال األزمــة.

تنفيــذ معالجــة انتقاليــة إضافيــة لتأثيــر المخصصــات علــى • 

رأس مــال المصــارف. 

الســماح باحتســاب الودائــع التــي أودعهــا البنــك المركزي • 

إلــى  االئتمــان  نســبة  متطلــب  ضمــن  المصــارف  لــدى 

الودائــع.

 • Stress( تأجيــل المتطلبــات المتعلقــة باختبــارات الضغط

Testing(، وعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال 

)ICAAP(، وعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة الســيولة 

 3 بــازل  )ILAAP(، وتطبيــق التحديثــات النهائيــة إلطــار 

)بــازل 3.5(، والمراحــل المتبقيــة مــن تطبيــق متطلبــات 

الهامــش المبدئــي للمشــتقات التــي ال يتــم مقاصتهــا 

ــا. مركزًي

تأجيــل الزيــارات اإلشــرافية الســنوية وعمليــات مراجعــة • 

التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال.

تأجيل إصدار وتطبيق بعض السياسات.• 

القيــام بعــزل وتعقيــم جميــع العمــات الــواردة مــن خــارج • 

المملكة.

ــى 20,000 •  ــة إل ــى للمحافــظ اإللكتروني رفــع الحــد األعل

ريــال لتقليــل عــدد مــرات مراجعــة الفــروع للحصــول علــى 

النقــد.

رفــع حــد الدفــع عبــر مــدى أثيــر علــى أجهــزة نقــاط البيــع • 

إلــى مبلــغ 300 ريــال دون إدخــال الرقــم الســري لمنــع 

انتقــال العــدوى.

التحول إلى الخدمات التقنية وخدمة العماء عن بعد. • 

فــرض التدابيــر الصحيــة االحترازيــة فــي الفــروع العاملــة • 

بالقطــاع المالــي.

توجيــه جميــع المصــارف العاملــة فــي المملكــة باإلعفــاء • 

مــن رســوم الخدمــات المصرفيــة التاليــة:

القنــوات -  خــال  مــن  العمليــات  إجــراء  رســوم 

إلــى  باإلضافــة  أشــهر،  ســتة  لمــدة  اإللكترونيــة 

اإلعفــاء مــن أي رســوم لتفعيــل أي مــن الخدمــات 

المــدة. تلــك  خــال  اإللكترونيــة  المصرفيــة 

رســوم انخفــاض الرصيــد عــن الحــد األدنــى ولمــدة - 

ســتة أشــهر علــى األقــل.

أي رســوم ُتفــرض علــى عمليــات إعــادة التمويــل أو - 

إنهــاء اتفاقيــات قائمــة )ســواء تمويــل أو مــن جانــب 

الودائــع( ولمــدة ســتة أشــهر علــى األقــل.

والرســوم •  الفائــدة  معــدالت  تقييــم  بإعــادة  التوجيــه 

األخــرى علــى البطاقــات االئتمانيــة ألن الظــروف أجبــرت 

العمــاء علــى اســتخدامها بشــكل أكثــر خــال الجائحــة.

توجيــه جميــع المصــارف وشــركات التمويــل بإرجــاع أي • 

رســوم تحويــل للعملــة األجنبيــة المفروضــة مــن البنــك 

للعمــاء الراغبيــن فــي اإللغــاء أو الذيــن قامــوا بإلغــاء 

باســتخدام  أجريــت  التــي  بالســفر  المرتبطــة  الحجــوزات 

المربوطــة  البطاقــات  أو  االئتمانيــة  البطاقــات 

الدفــع. مســبقة  أو  الجاريــة  بحســاباتهم 

المملكــة •  فــي  العاملــة  المصــارف  جميــع  توجيــه 

باعتمــاد وتنفيــذ خطــط لعمائهــم مــن القطــاع الخــاص 

للمنشــآت  التوظيــف  مســتويات  علــى  للمحافظــة 

االحتياجــات  توفيــر  خــال  مــن  الجائحــة  مــن  المتضــررة 

التمويليــة: مثــل القــروض المرحليــة الميســرة لمــدة ســتة 

أشــهر علــى األقــل، ممــا يمكــن المنشــآت مــن االســتمرار 

فــي ســداد رواتــب ومســتحقات الموظفيــن العامليــن 

فيهــا. 

توجيــه شــركات التمويــل بدعــم وتمويــل القطــاع الخــاص • 

جميــع  مــن  العمــاء  مــع  التواصــل  خــال  مــن  وذلــك 

إجــراءات  واتخــاذ  الجائحــة،  مــن  المتضــررة  القطاعــات 

احترازيــة فعالــة واســتباقية تصــب فــي صالــح كل مــن 

العميــل وشــركة التمويــل واالقتصــاد، ســواًء مــن خــال 

أي  دون  الحاليــة  التمويــات  هيكلــة  إعــادة  أو  تعديــل 

تكاليــف أو رســوم إضافيــة؛ لتخفيــف اآلثــار علــى العماء، 

وتمكينهــم مــن االســتمرارية فــي ممارســة أنشــطتهم. 

توجيــه جميــع المصــارف وشــركات التمويــل العاملــة فــي • 

المملكــة لتقديــم الدعــم لجميــع العمــاء الذيــن فقــدوا 

أو  مباشــر  بشــكل  ســواًء  الجائحــة  بســبب  وظائفهــم 

ــل ســداد  ــر مباشــر، وأن يشــمل الدعــم المقــدم؛ تأجي غي

أي  دون  التمويليــة  للمنتجــات  المســتحقة  األقســاط 

تكلفــة أو رســوم إضافيــة لمــدة ســتة أشــهر.
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ثاثــة •  أقســاط  بتأجيــل ســداد  المصــارف  كافــة  توجيــه 

تكلفــة  أي  دون  التمويليــة،  المنتجــات  لجميــع  أشــهر 

أو رســوم إضافيــة للعامليــن الســعوديين المشــمولين 

بالدعــم وفًقــا لنظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل 

"ســاند". ووجــه البنــك المركــزي بتمديــد تأجيــل أقســاط 

الموافقــة علــى  لصــدور  للمســتفيدين وفًقــا  التمويــل 

تمديــد دعــم العامليــن الســعوديين عبــر نظــام "ســاند".

تعليــق تجميــد الحســابات البنكيــة لألشــخاص لعــدد مــن • 

الحــاالت وتشــمل: انتهــاء هويــة العميــل، وعــدم اســتيفاء 

متطلبــات اعــرف عميلــك )KYC( وتغيــر حالــة الحســاب 

الحســابات  راكــد. وكذلــك تعليــق تجميــد  إلــى حســاب 

المفوضيــن  وصاحيــة  االعتبارييــن  لألشــخاص  البنكيــة 

بالتوقيع عليها لألسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء 

انتهــاء  بســبب  تجديــده  تعــذر  الــذي  التجــاري  الســجل 

الهويــة، أو انتهــاء هويــة المفــّوض حتــى إشــعاٍر آخــر.

التأكيــد علــى المصــارف بمراعــاة تســهيل إجــراءات تجديــد • 

االئتمــان  وبطاقــات  "مــدى"،  اآللــي  الصــرف  بطاقــات 

بكافــة الوســائل المتاحــة.

تمديــد كافــة وثائــق تأميــن المركبــات القائمــة لألفــراد • 

لمــدة شــهرين؛ وكذلــك إضافــة مــدة شــهرين إضافييــن 

علــى وثائــق تأميــن المركبــات لألفــراد التــي تــم شــراؤها 

ــو 2020م وحتــى تاريــخ 6  خــال الفتــرة مــن تاريــخ 8 ماي

2020م دون تحمــل المؤمــن لهــم أي تكاليــف  يونيــة 

إضافيــة وبشــكل إلكترونــي دون الحاجــة لتواصــل العميــل 

مــع شــركة التأميــن.

تطبيــق جميــع اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بســامة • 

الموظفيــن العامليــن بالقطــاع المالــي، بتطبيــق الــدوام 

عــن بعــد، وإجــراءات التباعــد والتعقيــم للمبانــي ومواقــع 

العمــل والفــروع. 

تكثيــف حمــات التوعيــة الموجهــة للعمــاء الســتخدام • 

القنــوات اإللكترونيــة إلنجــاز تعاماتهــم المصرفيــة دون 

التحويــل،  ومراكــز  المصــارف  لمقــار  للذهــاب  الحاجــة 

تفادًيــا للتجمعــات.

السياسة النقدية
يــؤدي البنــك المركــزي دوًرا محورًيــا فــي االقتصــاد الوطنــي، 

إلــى  تهــدف  التــي  النقديــة  سياســته  خــال  مــن  وذلــك 

المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي وضمــان توفــر الســيولة 

المحافظــة  إلــى  إضافــة  االقتصاديــة،  االحتياجــات  لتلبيــة 

علــى اســتقرار ســعر الصــرف. حيــث حافــظ البنــك المركــزي 

علــى اســتقرار ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر 

األمريكــي عنــد 3.75 ريــال لــكل دوالر منــذ عــام 1986م. 

السياســة  أدوات  مــن  حزمــة  المركــزي  البنــك  ويســتخدم 

معــدل  ضمنهــا:  مــن  األهــداف،  هــذه  لتحقيــق  النقديــة 

اتفاقيــات إعــادة الشــراء وإعــادة الشــراء المعاكــس، وأذونات 

التجاريــة،  للمصــارف  اإللزامــي  االحتياطــي  ونســبة  ســاما، 

والودائــع المباشــرة، إضافــة إلــى عمليــات الســوق المفتوحة 

وغيرهــا مــن األدوات النقديــة المتاحــة لــدى البنــك المركــزي 

اإلجــراءات  ســاهمت  وقــد  الســيولة.  بمســتويات  للتحكــم 

الُمتخــذة فــي المحافظــة علــى اســتقرار ســعر صــرف العملــة 

الوطنيــة، الــذي انعكــس بــدوره على دعم النمــو االقتصادي 

مــن خــال أنشــطة االســتيراد والتصديــر.

االستقرار المالي 
النظــام  تجــاه  الفاعــل  بــدوره  المركــزي  البنــك  يقــوم 

واإلشــراف  الرقابــة  ذلــك  ويتضمــن  والمالــي،  المصرفــي 

والتأمينيــة،  والتمويليــة،  المصرفيــة،  المؤسســات  علــى 

وذلــك لتحقيــق أحــد أهدافــه اإلســتراتيجية فــي المحافظــة 

علــى ســامة ومتانــة النظــام المصرفــي والمالــي، وتحديــد 

وقياســها  وتقييمهــا  المختلفــة  بأشــكالها  المخاطــر 

ومعالجتهــا، مــن خــال مراقبــة رؤوس األمــوال، ومســتويات 

إلــى اختبــارات  ســيولة وربحيــة القطــاع المالــي، باإلضافــة 

ســامته  مؤشــرات  ومراقبــة  المصرفــي  للقطــاع  الجهــد 

علــى  وقدرتــه  المالــي  االقتصــاد  متانــة  لضمــان  الماليــة؛ 

الصدمــات. تحمــل 

1. منجــزات وتطلعـــات
1.1. إدارة العملة الوطنية

إن مــن المهــام المنوطــة بالبنــك المركــزي إصــدار العملــة 

تلــك  علــى  والحفــاظ  معدنيــة،  أو  ورقيــة  ســواء  الوطنيــة 

مــن  الدولــة  موجــودات  وحفــظ  وقيمتهــا،  اإلصــدارات 

البنــك  فــروع  عبــر  منهــا  االحتياجــات  وتأميــن  العملــة، 

المركــزي فــي جميــع مناطــق المملكــة. وُيراعــى فــي طباعــة 

العملــة وســكها أحــدث المواصفــات الفنيــة المتاحــة فــي 
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هــذا المجــال، إذ تتضمــن العملــة أحــدث وأقــوى العامــات 

علــى  التعــرف  المتعامليــن  علــى  تســهل  التــي  األمنيــة 

العملــة الســليمة. ويعمــل البنــك المركــزي علــى نشــر الوعــي 

المعرفــي بالعملــة الوطنيــة وعاماتهــا األمنيــة، إضافــة إلــى 

متابعــة جميــع حــاالت تزييفهــا، حيــث ينســق بشــكل مســتمر 

لمحــاوالت  التصــدي  ســبيل  فــي  األمنيــة  الجهــات  مــع 

التزييــف؛ وقــد ســاهم ذلــك فــي تدنــي نســب تزييــف العملــة 

ــة بالــدول األخــرى. وتشــمل جهــود البنــك  الســعودية مقارن

المركــزي فــي مكافحــة عمليــات تزييــف العملــة مــا يلــي: 

االســتمرار فــي نشــر الوعــي المعرفــي بالعملــة الوطنيــة، • 

مــن  وذلــك  الفنيــة،  وخصائصهــا  األمنيــة،  وعاماتهــا 

خــال توزيــع كتيبــات إرشــادية، ونشــر معلومــات علــى 

موقــع البنــك المركــزي اإللكترونــي وعبــر حســاباته علــى 

أفــام تثقيفيــة،  التواصــل االجتماعــي، وإنتــاج  مواقــع 

إلــى جانــب عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل متخصصــة 

ــة. ــة الورقي عــن العمل

توزيــع أقــام كشــف النقــد المزيــف، وأجهــزة األشــعة • 

كبــار  مــن  الباعــة  علــى   )UV Light( البنفســجية  فــوق 

الشــعبية  األســواق  فــي  المحــات  وأصحــاب  الســن 

الموســمية. والمواقــع 

مــن •  لــكل  العمــل  رأس  علــى  التدريــب  تقديــم  مبــادرة 

التجاريــة،  للبنــوك  التابعــة  النقــد  مراكــز  مــن  يطلــب 

النقــد  تمريــر  عــدم  فــي  الازمــة  الخبــرات  الكتســاب 

الفنيــة  وخصائصهــا  بالعملــة،  والتعريــف  المزيــف، 

األمنيــة. وعاماتهــا 

اســتضافة اجتماعــات اللجنــة الدائمــة لدراســة مصــادر • 

التزييــف وتقريــر اإلجــراءات الوقائيــة فــي مقرهــا لــدى 

الســعودي. المركــزي  البنــك 

لإلصــدارات •  التوعويــة  اإلعاميــة  الحمــات  إقامــة 

العملــة  مــن  ريــاالت  الخمســة  فئــة  مــن  الجديــدة 

وفئــة  البوليمــر،  مــادة  مــن  المصنوعــة  الســعودية 

الســعودية،  الورقيــة  العملــة  مــن  ريــااًل  العشــرون 

العشــرين،  دول  لمجموعــة  المملكــة  رئاســة  بمناســبة 

فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 

اللــه. يحفظــه  ســعود  آل  العزيــز  عبــد 

للتعريــف •  التجاريــة  المشــاركة فــي فعاليــات األســواق 

والورقيــة. المعدنيــة  الوطنيــة  بالعملــة 

الذكيــة •  بالهواتــف  الخــاص  التطبيــق  تطويــر  متابعــة 

للتعريــف بالعملــة الســعودية والعامــات األمنيــة التــي 

تفاعلــي. بشــكل  تحملهــا 

2.1. إدارة االحتياطيات األجنبية 
احتياطيــات  إدارة  خــال  مــن  المركــزي  البنــك  يهــدف 

النقــد األجنبــي إلــى تحقيــق التــوازن بيــن تعظيــم العوائــد 

االســتثمارية واإليفاء بمتطلبات الســيولة. ويدير احتياطيات 

النقــد األجنبــي هــذه كــوادر وطنيــة ذات خبــرة وتخصــص 

العلمــي والمهنــي،  التأهيــل  أعلــى درجــات  وحاصلــة علــى 

وتــدار هــذه االحتياطيــات وفــق المعاييــر والضوابــط الدوليــة 

إلدارة األصــول األجنبيــة، ومــن خــال سياســة اســتثمارية 

شــاملة تتــم مراجعتهــا بشــكل دوري. ويجــري البنــك المركزي 

اســتثماراته مــن خــال محافــظ اســتثمارية متينــة ومتنوعــة 

ُتــدار بشــكل ديناميكــي لتحقيــق التوزيــع األمثــل لألصــول 

واالســتفادة مــن الفــرص االســتثمارية. وانطاًقــا من الحرص 

البنــك  يطبــق  العالميــة،  الممارســات  أفضــل  تبنــي  علــى 

المركــزي معاييــر قيــاس األداء االســتثماري والمعروفــة بـــ 
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.           ، الصــادرة مــن معهــد المحلليــن المالييــن المعتمديــن 

CFA Institute. وعــاوة علــى ذلــك، يطبــق البنــك المركــزي 

عبــر  االســتثمارية  ممارســاته  فــي  األخاقيــة  المســؤولية 

حظــره االســتثمار فــي بعــض النشــاطات، مثــل: المقامــرة، 

والكحــول، والتبــغ، ولحــم الخنزيــر، واألســلحة.

3.1. اإلشراف والرقابة على القطاع المصرفي
ويتولــى  المصــارف،  عمــل  علــى  المركــزي  البنــك  ُيشــرف 

وماءتهــا  ســامتها،  مــن  التأكــد  بهــدف  عليهــا  الرقابــة 

الوطنــي.  أدائهــا فــي خدمــة االقتصــاد  الماليــة، وفاعليــة 

وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، ُيطبــق البنــك المركــزي األنظمــة، 

بإجــراء  ويقــوم  والضوابــط،  والتعليمــات  اللوائــح  وُيصــدر 

زيــارات إشــرافية، ويجــري برامــج الفحــص الازمــة. وفيمــا يلي 

1442/1441هـــ )2020م(: أبــرز مــا تحقــق خــال العــام 

وتحديثهــا •  دوري  بشــكل  التعليمــات  ومراجعــة  إصــدار 

متــى مــا دعــت الحاجــة وبمــا يتــواءم مــع التقــدم الــذي 

ومــع  األخــرى  المرعيــة  واألنظمــة  المملكــة  تشــهده 

أفضــل الممارســات المصرفيــة الدوليــة، إذ قــام البنــك 

)GIPS(
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المركــزي بتحديــــث العديــد مــن التعليمات، منها قواعــــد 

فتــــح الحســـابات البنكيـــة، وتحديــث قواعــد اإلفصــاح عن 

ذلــك،  إلــى  وإضافــة  واالدخاريــة،  التمويليــة  المنتجــات 

النموذجيــة  الصيــغ  باســتحداث  المركــزي  البنــك  قــام 

التفاقيتــي فتــح حســاب بنكــي جــاٍر لألفــراد واألشــخاص 

االعتبارييــن، وإصــدار ضوابــط االســتفادة مــن خدمــات 

التصديــق الرقمــي للمنتجــات البنكيــة المتعلقة بالتمويل 

الشــخصي لألفــراد وإصــدار البطاقــات االئتمانيــة، وغيرها 

مــن التحديثــات التــي شــملت العديــد مــن التعليمــات بمــا 

يخــدم القطــاع وأصحــاب المصلحــة.

المصرفــي •  القطــاع  لتنظيــم  جديــدة  تعليمــات  إصـــدار 

والمعاييــر  اإلرشــادات  صــدور  منهـــا  المملكــة،  فــي 

اإلضافيــة لطلــب منــح الترخيــص للبنــوك الرقميــة فــي 

المملكــة، وقواعــد ودليــل إدارة القــروض محَتملــة التعثــر 

الممنوحــة لألشــخاص، وصــدور مبــادئ االلتــزام للبنــوك 

والمصــارف التجاريــة العاملــة فــي المملكــة التــي ســتحل 

فــي  العاملــة  للبنــوك  باألنظمــة  االلتــزام  دليــل  محــل 

المملكــة الصــادر فــي عــام )1429هـــ / 2008م(.

انطاًقــا مــن حــرص البنك المركزي على ســن التشــريعات • 

الماليــة  المؤسســات  علــى  الرقابيــة  واألنظمــة 

اإلســامية فــي القطــاع المصرفــي، تــم اعتمــاد تطبيــق 

 )IFSB( الماليــة اإلســامية  الخدمــات  معاييــر مجلــس 

وذلــك بهــدف تطويــر المصرفيــة اإلســامية بمــا يتوافق 

ــة.  ــة وأفضــل الممارســات العالمي ــات الدولي مــع التوصي

الشــرعية  الحوكمــة  معيــار  المعتمــدة  المعاييــر  ومــن 

الــذي أصــدره البنــك المركــزي "إطــار الحوكمةالشــرعية 

المملكــة"  فــي  العاملــة  المحليــة  والبنــوك  للمصــارف 

والمتضمــن ثمانيــة عشــر مــادة. 

وطنــــي، •  بنــــك  الترخيــــص إلنشــاء  متطلبــــات  تحديــــث 

ومتطلبــــات الترخيــــص لفتــــح فــــرع لبنـــك أجنبـــي فـــي 

والمعاييــــر  اإلرشــادات  نشـــر  تـــم  حيـــث  المملكـــة، 

األساســية لطلــــب منــــح الترخيــــص لمزاولــــة األعمــال 

الرســــمي  الموقــــع  علــــى  المملكــــة  فــــي  المصرفيــــة 

المركــزي. للبنــك 

القيــام بزيــارات رقابيــة دوريــة لجميــع المصــارف المحليــة • 

والفــروع األجنبيــة العاملــة فــي المملكــة؛ وذلــك بهــدف 

تحديــث وتقييــم حجــم المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

المصــارف. وعلــى الرغــم مــن ظــروف الجائحــة قامــت 

اإلدارة العامــة للرقابــة علــى البنوك عام 2020م بزيارات 

المرئــي-  االتصــال  وســائل  -عبــر  افتراضيــة  إشــرافية 

لجميــع المصــارف المحليــة والفــروع األجنبيــة العاملــة 

فــي المملكــة وإعــداد ملفــات المخاطــر المتعلقــة بهــا.

مــن •  البنكــي  التفتيــش  مهــام  أداء  فــي  االســتمرار 

المختلفــة  الميدانــي  الفحــص  برامــج  تخطيــط  خــال 

وتنفيذهــا، حيــث تــم تنفيــذ برامــج الفحــص الموضوعــي 

المبنــي  األســلوب  باســتخدام  والخــاص  والمســتهدف 

علــى المخاطــر الناشــئة عــن الموضوعــات ذات الصلــة 

إلــى جانــب توصيــات ملفــات مخاطــر المصــارف الُمعــدة 

المصــارف  التــزام  مــن  التأكــد  بهــدف  وذلــك  داخلًيــا 

مــدى  وتقييــم  العاقــة  ذات  والتعليمــات  باألنظمــة 

ســامة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لديهــا وفًقــا ألفضــل 

الفحــص  برامــج  شــملت  وقــد  العالميــة.  الممارســات 

المنفــذة جوانــب متنوعــة مــن أبرزهــا: فحــص إجــراءات 

وفحــص  كورونــا  جائحــة  خــال  االحترازيــة  المصــارف 

إلــى  التشــغيلية  والمخاطــر  االئتمــان  مخاطــر  جوانــب 

واإلدارات  بالعمــاء  العنايــة  إدارات  فحــص  جانــب 

والمراجعــة  االلتــزام  كإدارات  بالمصــارف  الرقابيــة 

المركــزي  البنــك  ويقــوم  المخاطــر.  وإدارات  الداخليــة 

بمتابعــة التــزام المصــارف بالخطــط التصحيحيــة لنتائــج 

تلــك البرامــج مــن خــال زيــارات ميدانيــة لفــرق التفتيــش.

1.3.1 إجراءات الرقابة االحترازية الكلية في 
المملكة 

االحترازيــة  األدوات  مــن  العديــد  المركــزي  البنــك  يتبنــى 

فــي  المالــي  االســتقرار  إلــى ضمــان  تهــدف  التــي  الكليــة 

المملكــة مــن خــال إدارة المخاطــر النظاميــة ومنــع انقطــاع 

االقتصــادي.  للنمــو  الازمــة  الحيويــة  الماليــة  الخدمــات 

عاليــة  بمســتويات  الســعودية  المصــارف  تمّتعــت  فقــد 

فيــروس  جائحــة  ظهــور  قبــل  المــال  ورأس  الســيولة  مــن 

ــل عــام 2020م، األمــر الــذي ســاهم فــي  ــا فــي أوائ كورون

تخفيــف حــدة تأثيــر الجائحــة علــى النظــام المصرفــي وعلــى 

قدرتــه علــى االســتمرار فــي أداء دوره الداعــم لاقتصــاد. 

كذلــك كان للتدخــل الســريع مــن البنــك المركــزي والجهــات 

االقتصــاد  دعــم  فــي  أساســي  دور  المختلفــة  الحكوميــة 
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المصرفــي  القطــاع  ســيولة  وتعزيــز  جهــة،  مــن  الحقيقــي 

وجــودة أصولــه مــن جهــة أخــرى.

وفيمــا يخــص أدوات السياســة االحترازيــة، نظــًرا ألن هامــش 

رأس المــال المعاكــس للتقلبــات الدوريــة قــد تــم تحديــده 

ســابًقا عنــد الصفــر، لــم يكــن هنــاك مجــال لتخفيــف هــذا 

المتطلــب فــي عــام 2020م، كذلــك بقيــت متطلبــات رأس 

المــال األخــرى دون تغييــر خــال الجائحــة. وتشــمل أدوات 

السياســة االحترازيــة الكليــة مــا يلــي:

المخاطــر •  بــأوزان  المرجحــة  األصــول  معــدل  تخفيــض 

مــن  المصنفــة  غيــر  والمتوســطة  الصغيــرة  للمنشــآت 

فئــة الشــركات )Corporate SMEs(، ليصبــح 85 فــي 

المئــة بــداًل مــن 100 فــي المئــة. مــع اســتمرار تطبيــق 

للمنشــآت  المخاطــر  بــأوزان  المرجحــة  األصــول  معــدل 

الصغيــرة والمتوســطة التــي تســتوفي معاييــر التجزئــة 

المئــة. فــي   75 بنســبة   )Retail SMEs(

بــازل 3: •  متطلــب رأس مــال نظامــي وفًقــا لمتطلبــات 

تقــل  ال  المســاهمين  حقــوق  مــن  األولــى  الشــريحة 

عــن 4.5 فــي المئــة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر، 

وإجمالــي الشــريحة األولــى ال يقــل عــن 6 فــي المئــة 

مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر، وإجمالــي رأس المــال 

النظامــي )الشــريحة األولــى والثانيــة( ال يقــل عــن 8 فــي 

المئــة مــن األصــول المرجحــة بالمخاطــر.

ــة مــن •  هامــش رأس مــال تحوطــي نســبته 2.5 فــي المئ

بهــذا  الوفــاء  ويتوجــب  بالمخاطــر.  المرجحــة  األصــول 

المتطلــب مــن الشــريحة األولــى مــن حقوق المســاهمين 

)CET1 Capital( فقــط. 

ذات •  للبنــوك  إضافــي  تنظيمــي  مــال  رأس  متطلــب 

2020م.  األهميــة النظاميــة وعددهــا ســتة فــي عــام 

المــال  رأس  ومتطلبــات  البنــوك  هــذه  تحديــد  يتــم 

اإلضافيــة لــكل منهــا ضمــن إجــراءات التقييــم الســنوية 

بذلــك.  الخاصــة 

المخاطــر •  بــأوزان  المرجحــة  األصــول  معــدل  إبقــاء 

ــد  ــر عن ــل العقــاري الســكني دون تغيي المتعلقــة بالتموي

المئــة. فــي   50

عــدم تجــاوز التزامــات الودائــع ألي بنــك أكثــر مــن 15 • 

االحتياطيــات. زائــًدا  المــال  رأس  ضعــف 

عــدم تجــاوز نســبة الشــريحة األولــى مــن رأس المــال إلــى • 

إجمالــي التعرضــات 3 فــي المئــة.

احتياطــي نظامــي نســبته 7 فــي المئــة للودائــع تحــت • 

الطلــب و4 فــي المئــة للودائــع الزمنيــة، وعلــى المصارف 

أرصــدة  متوســط  علــى  بنــاًء  المتطلــب  هــذا  حســاب 

الودائــع اليوميــة بنهايــة الشــهر.

احتياطــي ســيولة ال يقــل عــن 20 في المئــة من التزامات • 

ــر  ــا فــي يناي الودائــع، وقــد قــدم البنــك المركــزي توضيًح

2019م ينــص علــى إدراج االحتياطيــات النظاميــة فــي 

تعريــف األصــول الســائلة عنــد حســاب هــذه النســبة.

الحفــاظ بشــكل دائــم علــى نســبة صافــي تمويــل مســتقر • 

ال تقــل عــن 100 بالمئــة.

الحفــاظ بشــكل دائــم علــى نســبة تغطيــة ســيولة ال تقــل • 

عــن 100 بالمئــة مــن صافــي التدفقــات النقديــة الخارجــة 

ســيناريو  ظــل  فــي  يوًمــا   30 مــدى  علــى  المتوقعــة 

ــة.  ــر مواتي لظــروف غي

عــدم تجــاوز نســبة القــروض إلــى الودائــع الموزونــة 90 • 

فــي المئــة.

تعرضــات •  مجمــوع  يتجــاوز  أال  دائــم،  وبشــكل  يجــب، 

لمجموعــة  أو  واحــدة  غيــر مصرفيــة  جهــة  البنــك ألي 

مــن الجهــات غيــر المصرفيــة المترابطــة )مــا عــدا األفــراد 

المملوكــة  التجاريــة  والمنشــآت  الفرديــة  والمنشــآت 

باألغلبيــة للحكومــة أو لجهــة ذات صلــة بالحكومــة( 15 

المــال، بينمــا  لــرأس  فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى 

ال يتجــاوز مجمــوع تعرضــات البنــك للفــرد أو المنشــأة 

ــة أو الشــركة 5 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى  الفردي

لــرأس المــال. أمــا مجمــوع تعرضــات البنــك ألي بنــك آخــر، 

ــى  ــة مــن الشــريحة األول فيجــب أال يتجــاوز 25 فــي المئ

النســبة  هــذه  )تنخفــض  المقــرض  البنــك  مــال  لــرأس 

إلــى 15 فــي المئــة فــي حــال كان البنــك المقتــرض أو 

البنــك المقــرض أو كاهمــا ذا أهميــة نظاميــة محليــة أو 

عالميــة(. ويجــب أيًضــا، وبشــكل دائــم، أال يتجــاوز مجموع 

باألغلبيــة  تجاريــة مملوكــة  البنــك ألي جهــة  تعرضــات 

للحكومــة أو لجهــة ذات صلــة بالحكومــة نســبة 25 فــي 

المئــة مــن الشــريحة األولــى لــرأس المــال.

التعرضــات •  إجمالــي  يتجــاوز  أال  دائــم،  وبشــكل  يجــب، 

الكبيــرة للبنــك )أي التعرضــات لجهــة واحدة أو لمجموعة 
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ــة أو  مــن الجهــات المترابطــة التــي تشــكل 10 فــي المئ

ــرأس المــال( ســتة أضعــاف  ــر مــن الشــريحة األولــى ل أكث

ــرأس مــال البنــك. ــى ل الشــريحة األول

يجــب أال يزيــد مجمــوع قيمــة تعــرض البنــك ألي جهــة • 

غيــر مصرفيــة ذات صلــة وليســت شــركة مدرجــة فــي 

مــن  المئــة  فــي   5 عــن  الســعودية  الماليــة  الســوق 

الشــريحة األولــى لــرأس مــال البنــك. أمــا إذا كانــت الجهــة 

الماليــة  الســوق  بنكيــة ولكــن ُمدرجــة فــي هيئــة  غيــر 

الســعودية، فيجــب أال يزيــد مجمــوع قيمــة التعــرض عــن 

10 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى لــرأس المــال. ويجــوز 

أن يصــل تعــرض البنــك لجهــة غيــر مصرفيــة تابعــة لــه فــي 

القطــاع المالــي إلــى 25 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى 

لــرأس المــال. كذلــك يجــب أال يتعــدى الحــد التراكمــي 

البنــك ألي جهــة غيــر مصرفيــة ذات  لجميــع تعرضــات 

صلــة نســبة 50 فــي المئــة مــن الشــريحة األولــى لــرأس 

المــال.

هامــش •  متطلبــات  تطبيــق  باســتمرار  المصــارف  إلــزام 

وااللتــزام   )Variation Margin( القيمــة  ضمــان 

بمتطلبــات الهامــش للمشــتقات التــي ال يتــم مقاصتهــا 

المعتمــدة. التطبيــق  مراحــل  بحســب  مركــزي  بشــكل 

لتعرضــات •  التنظيميــة  بالمعالجــة  خاصــة  متطلبــات 

ــرأس المــال  المصــارف لمراكــز المقاصــة والتــي تتعلــق ب

والتعرضــات الكبيــرة ونســبة الرافعــة الماليــة إضافــة إلــى 

إطــار الركيــزة الثانيــة مــن معاييــر بــازل.

4.1. اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين
يســعى البنــك المركــزي ضمــن دوره اإلشــرافي والرقابــي 

تعزيــز  مــا مــن شــأنه  إلــى عمــل كل  التأميــن  علــى قطــاع 

التــي  المخاطــر  وتفــادي  واســتقراره،  القطــاع  هــذا  نمــو 

ــة  ــداف رؤيــ ــق أهــ قــد يتعــرض لهــا، ممــا يســهم فــي تحقيــ

علــى  المركــزي  البنــك  يعمــل  كذلــك،   .2030 المملكــــة 

تطويــر قطــاع التأميــن وتعزيــز قدراتــه فــي مواجهــة المخاطــر 

حــث  خــال  مــن  للمملكــة  االقتصــادي  النمــو  ومواكبــة 

ــر االندمــاج  ــادة رؤوس أموالهــا عب ــى زي ــن عل شــركات التأمي

واالســتحواذ. حيــث تســاهم عمليــات االندمــاج فــي تعزيــز 

القــدرات التنافســية لقطــاع التأميــن مــن خــال خلــق كيانــات 

الوضــع  وتقويــة  المنافســة،  علــى  قــادرة  كبيــرة  تأمينيــة 

المالــي لقطــاع التأميــن حفاًظــا علــى حقــوق المؤمــن لهــم، 

وخفــض  للعمــاء،  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  وتحســين 

التكاليــف، وتحســين الكفــاءة، وتنويــع المنتجــات المقدمــة، 

والقــدرة علــى الحصــول علــى الكفــاءات البشــرية واإلبقــاء 

عليهــا وغيرهــا مــن اآلثــار اإليجابيــة التــي تنعكــس إيجاًبــا علــى 

االقتصــاد والقطــاع المالــي والعمــاء والمســتفيدين مــن 

التأمينيــة. التغطيــة 

وينشــر البنــك المركــزي علــى موقعــه اإللكترونــي األنظمــة 

والمعلومــات  بالقطــاع،  المتعلقــة  والتعليمــات  واللوائــح 

لهــا  المرخــص  والشــركات  التأميــن  بســوق  المرتبطــة 

العمــل فــي هــذا القطــاع، إضافــة إلــى الزيــارات اإلشــرافية 

والتفتيشــية التــي يقــوم بهــا البنــك المركــزي لقيــاس أداء 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن، وفيمــا يلــي أبــرز مــا تحقــق 

)2020م(: 1442/1441هـــ  العــام  خــال 

وتوقيــع •  التأميــن،  لشــركات  اندمــاج  عمليتــي  نجــاح 

االندمــاج.  لدارســة  تفاهــم  مذكــرات 

 إصــدار وتحديــث التنظيمــات الخاصــة بقطــاع التأميــن بما • 

يكفــل ســامة ونمــو القطــاع، وتوفيــر أفضــل الخدمــات 

لحملــة الوثائــق والمســتفيدين مــن التغطيــات التأمينيــة 

وحمايــة حقوقهــم. ومــن ذلــك إصــدار عــدد مــن الصيــغ 

الموحــدة لوثائــق التأميــن اإللزامــي. إضافــة إلــى إصــدار 

بهــدف  والتعليمــات  والضوابــط  القواعــد  مــن  جملــة 

الممارســات  مــن  والحــد  التأميــن  قطــاع  نمــو  تطويــر 

ألعمــال  المنظمــة  القواعــد  منهــا:  فيــه،  الســلبية 

المنظمــة  والقواعــد  اإللكترونيــة،  التأميــن  وســاطة 

الشــامل  التأميــن  ضوابــط  البنكــي،  التأميــن  ألعمــال 

وضوابــط  لألفــراد،  تمويلًيــا  المؤجــرة  المركبــات  علــى 

وضوابــط  بالتأميــن،  المتعلقــة  اإلكتواريــة  األعمــال 

اعتمــاد المنتجــات التأمينيــة. إضافــة إلــى طــرح جملــة مــن 

التعاميــم التفصيليــة والتــي تهــدف إلــى دعــم اســتقرار 

فيــه. الممارســات  القطــاع وســامة  ونمــو 

لوثيقــة •  النموذجيــة  الصيغــة  المركــزي  البنــك  أصــدر 

التأميــن علــى العيــوب الخفيــة والتــي ُتعــد مــن ضمــن 

جهــود البنــك المركــزي ووزارة الشــئون البلديــة والقرويــة 

فــي  عيــب  أي  عــن  لــه  ــن  الُمؤمَّ حقــوق  حمايــة  فــي 

ــات أو  األعمــال اإلنشــائية والتــي تضعــف مــن قــوة وثب

اســتقرار المبنــى يعــود ســببه إلــى قصــور فــي تصميــم 
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أو فحــص  البنــاء  فــي  المســتخدمة  المــواد  أو  المبنــى 

اإلنشــاء. أو  التربــة 

دوليــة •  منظمــات  عــدة  مــع  المركــزي  البنــك  تعــاون 

المعاييــر  وتطبيــق  والرقابــة  اإلشــراف  مجــال  فــي 

والممارســات الدوليــة مــن خــال عضويتــه فــي الهيئــة 

فــي  ومشــاركته   )IAIS( التأميــن  لمشــرفي  الدوليــة 

العموميــة وحضــوره الجتماعــات  اجتماعــات جمعيتهــا 

ومؤتمراتهــا  الرئيســية  واللجــان  التنفيذيــة  اللجنــة 

عــدد  فــي  المركــزي  البنــك  شــارك  كذلــك  وندواتهــا. 

الخدمــات  لمجلــس  التابعــة  العمــل  مجموعــات  مــن 

الماليــة اإلســامية )IFSB( وأبرزهــا مجموعــات العمــل 

ــق بالتكافــل وإعــادة  ــر تتعل المســؤولة عــن وضــع معايي

التكافــل، وهامــش المــاءة الماليــة لشــركات التكافــل 

التنظيميــة  األساســية  والمبــادئ  التكافــل،  وإعــادة 

للماليــة  االحترازيــة  والمؤشــرات  اإلســامية،  للماليــة 

وغيرهــا. اإلســامية 

التأميــن •  دبلــوم  برنامــج  مــن  الثانيــة  النســخة  إطــاق 

المتقــدم )ACII( والــذي يهــدف إلى إكســاب المشــاركين 

المهــارات الفنيــة فــي مجــاالت التأميــن المختلفة. إضافة 

التأميــن  ألساســيات  المهنــي  "االختبــار  تحديــث  إلــى 

)IFCE(" وذلــك اســتمراًرا لجهــود البنــك المركــزي فــي 

وموظفيهــا  الشــركات  وحــث  التأميــن  قطــاع  تنظيــم 

علــى االلتــزام بالمهنيــة وممارســة نشــاط التأميــن علــى 

أســس علميــة ومنهجيــة رصينــة وفــق األنظمــة واللوائــح 

والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.

5.1. اإلشراف والرقابة على القطاع التمويلي
التنظيميــة  اأُلطــر  تطويــر  إلــى  المركــزي  البنــك  يســعى 

يحقــق  بمــا  التمويــل  شــركات  لقطــاع  واإلشــرافية 

األهــداف الرئيســة مــن إصــدار أنظمــة التمويــل ولوائحهــا 

والئحتــه  التمويــل  شــركات  مراقبــة  )نظــام  التنفيذيــة 

التنفيذيــة،  التنفيذيــة، ونظــام التمويــل العقــاري والئحتــه 

ونظــام اإليجــار التمويلــي والئحتــه التنفيذيــة( التــي جــاءت 

النمــو  ودعــم  التمويــل  لقطــاع  المالــي  االســتقرار  لتعزيــز 

االقتصــادي المســتدام، وهــو مــا يتحقــق مــن خــال وضــع 

الضوابــط الازمــة لممارســة نشــاط التمويــل، وضمــان عدالــة 

التعامــات لكافــة أصحــاب المصلحــة، باإلضافــة إلــى تشــجيع 

المنافســة العادلــة بيــن جهــات التمويــل مــع مراعــاة مبــادئ 

البنــك  يتولــى  الشــفافية واإلفصــاح.  وفــي ســبيل ذلــك، 

المركــزي مســؤولية إصــدار التراخيــص المتعلقــة بممارســة 

أنشــطة التمويــل، وذلــك وفــق أنظمــة التمويــل ولوائحهــا، 

1442/1441هـــ  العــام  خــال  تــم  مــا  أبــرز  يلــي  وفيمــا 

)2020م(:

بلــغ عــدد الزيــارات اإلشــرافية لشــركات التمويــل )42( • 

زيــارة إشــرافية و)141( زيــارة تفتيشــية، تضمنــت متابعــة 

النواحــي الفنيــة والنظاميــة لشــركات التمويــل وخطــط 

العمــل والحوكمــة، وتقييــم مــدى التــزام تلــك الشــركات 

بأنظمــة التمويــل ولوائحهــا التنفيذيــة، فــي حيــن ُنفــذت 

زيــارة ترخيصيــة واحــدة خــال العــام.

وفــي إطــار تطويــر بيئــة التمويــل غيــر المصرفــي فــي • 

المملكــة، تــم االنتهــاء مــن مشــروع اإلشــراف المبنــي 

علــى المخاطــر )Risk Based Supervision( لشــركات 

التمويــل الهــادف إلــى توجيــه المــوارد إلــى النشــاطات 

ذات المخاطــر األعلــى. 

اإلشــرافي •  النشــاط  فــي مجــال  التطــورات  أهــم  ومــن 

والرقابــي علــى شــركات التمويــل، أصــدر البنــك المركــزي 

بعــض السياســات التنظيميــة لقطــاع شــركات التمويــل، 

االئتمــان  لمخاطــر  التعــرض  تصنيــف  قواعــد  ومنهــا: 

التمويــل  وقواعــد  التمويــل،  لشــركات  والمخصصــات 

للتمويــل.  المســاندة  واألنشــطة  بالديــن  الجماعــي 

مــن  عــدًدا  شــملت  تعميًمــا   )28( إصــدار  كذلــك  وتــم 

التمويــل. شــركات  بأعمــال  العاقــة  ذات  الموضوعــات 

6.1. اإلشراف والرقابة على نظم وشركات 
المدفوعات

حيــث  مــن  جوهريــة  تغيــرات  المدفوعــات  قطــاع  يشــهد 

النمــو المتســارع فــي نوعيــة الخدمــات المقدمــة ويتزامــن 

خدمــات  مــزودي  مــن  جديــدة  أنــواع  دخــول  مــع  ذلــك 

المدفوعــات والتبنــي الســريع للتقنيــات الرقميــة الجديــدة 

حــول العالــم. وبنــاًء علــى ذلــك، تعمــل الجهــات التنظيميــة، 

علــى التكيــف مــع هــذه التغييــرات مــن خــال تطويــر األطــر 

التنظيميــة والتشــريعية التــي تكفــل ضبــط الســوق وتمكيــن 

الشــركات مــن تقديــم الخدمــات فــي ظــل بيئــة تنافســية 

عادلــة للجميــع. وفــي المملكــة، حــددت رؤيــة 2030 مــن 
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خــال برنامــج تطويــر القطــاع المالــي اتجــاه المملكــة لتعزيــز 

التقنيــات  تطويــر وتشــغيل  خــال  مــن  المحلــي  االقتصــاد 

الرقميــة فــي جميــع جوانــب االقتصــاد.  

ولتحقيــق هــذا النمــو فــي قطــاع المدفوعــات بمــا يتوافــق 

األطــر  المركــزي  البنــك  وضــع  وكفاءتــه،  ســامته  مــع 

والتســويات  المدفوعــات  لنظــم  والتشــريعية  التنظيميــة 

ــة  ــر بنيــة تحتيــة حديث الماليــة وخدماتهــا، وعمــل علــى تطوي

أفضــل  وفــق  وإدارتهــا  عليهــا  واإلشــراف  للمدفوعــات 

المصرفــي  المجــال  فــي  المتاحــة  والتقنيــات  الممارســات 

المدفوعــات  لنظــم  والحيــوي  المهــم  للــدور  وذلــك 

والتســويات الماليــة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي مــن 

خــال عمليــات الدفــع والمقاصــة والتســويات الماليــة عبــر 

البنيــة  مبــادئ  االعتبــار  بعيــن  آخــًذا  اإللكترونيــة،  القنــوات 

 Principles for Financial( الماليــة  لألســواق  التحتيــة 

علــى  لإلشــراف   )Market Infrastructures - PFMI

نظــم المدفوعــات والتســويات الماليــة الصــادرة عــن لجنــة 

 Committee on( للســوق  التحتيــة  والبنيــة  المدفوعــات 

 )Payments and Market Infrastructures - CPMI

لــدى بنــك التســويات الدوليــة )BIS( والمنظمــة الدوليــة 

مســؤولية  تؤكــد  التــي   )IOSCO( المــال  أســواق  لهيئــات 

البنــوك المركزيــة فــي اإلشــراف علــى نظــم المدفوعــات 

والتســويات الماليــة وتطويرهــا باعتبارهــا وظيفــة مهمــة من 

وظائــف البنــك المركــزي. وفيمــا يلــي أبــرز الجهــود المبذولــة 

)2020م(: 1442/1441هـــ  العــام  فــي هــذا اإلطــار خــال 

يحــرص البنــك المركــزي علــى مواكبــة أهــم التطورات في • 

مجــال اإلشــراف علــى البنيــة التحتيــة لنظــم المدفوعــات 

والتســويات الماليــة مــن خال تبنــي المبادئ والتوصيات 

إلــى  باإلضافــة  وتطبيقهــا،  عليهــا  واإلشــراف  الخاصــة 

 Governance( اســتحداث مجلــس الحوكمــة والرقابــة

نظــم  علــى  الرقابــة  وإدارة   ،)and Oversight Board

 Payment Systems and( المدفوعــات  وشــركات 

اإلشــرافية  بالمهــام  للقيــام   )Companies Control

والرقابيــة علــى نظــم وشــركات المدفوعــات الخاضعــة 

إلشــراف البنــك المركــزي وحوكمتهــا. وإصــدار سياســة 

اإلشــراف علــى نظــم المدفوعــات واإلطــار اإلشــرافي 

لهــا والتــي تهــدف إلــى وضــع اإلطــار العــام لإلشــراف 

يمارســها  التــي  والصاحيــات  المدفوعــات  نظــم  علــى 

البنــك المركــزي. 

غيــر •  الفاعلــة  الماليــة  للجهــات  التراخيــص  إطــاق  بــدء 

المصرفيــة )شــركات التقنيــات الماليــة(، وذلــك بالترخيص 

ألول شــركة محفظــة إلكترونيــة، وأول شــركة خدمــات 

مدفوعــات فــي المملكــة.

التزامهــم •  ودعــم  المدفوعــات  شــركات  أداء  مراقبــة 

ــز دور الحوكمــة والتحكــم  باألنظمــة والتعليمــات، وتعزي

الداخلــي مــن خــال تزويــد الشــركات بأهــم ماحظــات 

المرخصــة لمعالجتهــا  الشــركات  المركــزي علــى  البنــك 

وتطويــر أنظمتهــا للوصــول إلــى بيئــة مدفوعــات آمنــة 

وفعالــة.  

دعــم حصــول الشــركات المرخصــة علــى معــرف الكيانــات • 

.)LEI( القانونيــة

خدمــات •  لتقديــم  شــركة   )11( لـــ  الترخيــص  اســتكمال 

تقــدم  شــركات   )4( منهــا:  القطــاع،  فــي  المدفوعــات 

تقــدم  شــركات  و)7(  اإللكترونيــة  المحافــظ  خدمــات 

خدمــات مدفوعــات مختلفــة منهــا: خدمــات نقــاط البيــع 

ومدفوعــات الفواتيــر عبــر الحســاب التجميعــي وتقديــم 

خدمــات للدفــع للتجــار عبــر اإلنترنــت.

عقــد أكثــر مــن )40( ورشــة عمــل مــع الشــركات التــي • 

لمزاولــة  الترخيــص  علــى  الحصــول  فــي  رغبتهــا  أبــدت 

القواعــد  متطلبــات  لتوضيــح  وذلــك  المدفوعــات، 

ــا للمتطلبــات واإلرشــادات  وكيفيــة تعبئــة النمــاذج وفًق

التنظيميــة.  القواعــد  فــي  الصــادرة 

عقــد أكثــر مــن )15( ورشــة عمــل لشــركات المدفوعــات • 

بعــد ترخيصهــا، وتضمنــت ورش العمــل عــرض للبيانــات 

اســتكمالها  وآليــة  الدوريــة  واالحترازيــة  اإلشــرافية 

بالشــكل المائــم وفًقــا لمتطلبــات القواعــد التنظيميــة 

لمقدمــي خدمــات المدفوعــات وقــد حضــر ورش العمــل 

الشــركات  فــي  القياديــة  المناصــب  مــن شــاغلي  عــدد 

كالرؤســاء التنفيذييــن ومديــري االلتــزام ومديــري الماليــة 

والمخاطــر. وكان لهــذه الــورش أثــر فــي التــزام الشــركات 

بتزويــد البنــك المركــزي بجميــع المســتندات التــي يتــم 

طلبهــا.
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7.1. مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
التفتيشــية  المهــام  تنفيــذ  فــي  المركــزي  البنــك  اســتمر 

إلشــرافه؛  الخاضعــة  الماليــة  المؤسســات  علــى  الدوريــة 

للتعليمــات  المؤسســات  للتأكــد مــن مــدى تطبيــق هــذه 

واألنظمــة، ورصــد أي مخالفــات لديهــا، واتخــاذ اإلجــراءات 

مــا  ذلــك  ومــن  وتقويمهــا،  تصحيحهــا  لمتابعــة  الازمــة 

هــو متعلــق بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. 

وتضمنــت إنجــازات البنــك المركــزي فــي هــذا الصــدد مــا يلــي:

لالتــزام •  عشــر  الثانــي  الســنوي  الملتقــى  تنظيــم 

تعزيــز  إلــى  هــدف  الــذي  األمــوال  غســل  ومكافحــة 

مســتوى الوعــي وااللتــزام فــي مجــال مكافحــة غســل 

األمــوال فــي ظــل جائحــة كورونا، واســتعراض أبــرز الفرص 

وأفضــل  الرقميــة،  بالتعامــات  المرتبطــة  والمخاطــر 

لمواجهــة  الُمطبقــة  الدوليــة  والتجــارب  الممارســات 

مــن  وغيرهــا  الجائحــة  هــذه  علــى  المترتبــة  التداعيــات 

الموضوعــات؛ ذات الصلــة ألجــل تعزيــز مســتوى االلتــزام 

األمــوال  مجــال مكافحــة غســل  فــي  المخاطــر  وإدارة 

والمؤسســات  المعنيــة،  الجهــات  فــي  العامليــن  لــدى 

المتزايــدة  والتهديــدات  التحديــات  لمواجهــة  الماليــة 

مخاطرهــا.  حجــم  مــن  والتقليــل 

التدريبيــة •  والبرامــج  العمــل  ورش  بتنظيــم  االســتمرار 

للجهــات المعنيــة بهــدف تعزيــز وتنميــة قــدرات العامليــن 

الفنيــة  المهــارات  وإكســابهم  المكافحــة،  مجــال  فــي 

أعمالهــم  أداء  فــي  لمســاعدتهم  الازمــة؛  والمهنيــة 

المعاييــر  مــع  يتوافــق  وبمــا  المطلــوب  بالشــكل 

وأفضــل  الشــأن،  هــذا  فــي  الصــادرة  والمتطلبــات 

الدوليــة.  والتجــارب  الممارســات 

لعــام •  الســنوي  التطبيقــات  تقريــر  إصــدار  علــى  العمــل 

واألســاليب  المؤشــرات  أبــرز  يعكــس  الــذي  2020م 

واألنمــاط واالتجاهــات لجريمــة غســل األمــوال، ويهــدف 

إلــى فهــم طــرق وأســاليب غســل األمــوال فــي المملكــة 

وفًقــا للحــاالت العمليــة المقدمــة مــن الجهــات المعنيــة. 

االســتمرار فــي عقــد االجتماعــات الدوريــة واالســتثنائية • 

األمــوال  غســل  لمكافحــة  الدائمــة  للجنــة  ُبعــد  عــن 

لمناقشــة الموضوعــات والمســائل المرتبطــة بمكافحــة 

غســل األمــوال حرًصــا علــى عــدم تأثيــر تبعــات جائحــة 

كورونــا علــى ســير منظومــة العمــل، إضافــة إلــى تمثيــل 

االجتماعــات  كافــة  فــي  ُبعــد  عــن  بفاعليــة  المملكــة 

العمــل  العاقــة بمجموعــة  الدوليــة واإلقليميــة ذات 

المالــي لمنطقــة  العمــل  )فاتــف(، ومجموعــة  المالــي 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )مينافاتــف(، وفــرق 

العمــل المنبثقــة منهمــا. 

اإلســتراتيجية •  األهــداف  تنفيــذ  متابعــة  علــى  العمــل 

األمــوال  غســل  لمكافحــة  الوطنيــة  العمــل  وخطــة 

الوطنيــة  واللجــان  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 

الدعــم  توفيــر  إلــى  باإلضافــة  العاقــة،  ذات  األخــرى 

المعنيــة. للجهــات  الفنيــة  والمســاعدة 

إعــداد تقريــر المتابعــة الثانــي للمملكــة الــذي يتضمــن • 

جهــود وإجــراءات المملكــة فــي مجــال مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح منــذ اعتمــاد 

تقريــر التقييــم المتبــادل للمملكــة فــي منتصــف العــام 

حيــث  مــن  المملكــة  مــن  المحــرز  والتقــدم  2018م، 

هــذا  فــي  الدوليــة  والمتطلبــات  بالمعاييــر  االلتــزام 

المجــال، حيــث أصبحــت المملكــة ملتزمــة بشــكل كبيــر 

فــي ثمــان وثاثيــن توصيــة بداًل من ســت وثاثين توصية 

ــن للمجموعــة، ممــا يجعلهــا مــن  ــات األربعي مــن التوصي

ضمــن مقدمــة الــدول فــي االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة 

فــي هــذا المجــال. 

الشــروع بعمليــة تحديــث التقييــم الوطني لمخاطر غســل • 

األمــوال، حيــث تــم البــدء بأولــى الخطــوات فــي عمليــة 

التحديــث والمتعلقــة بإعــداد خطــة عمــل وجــدول زمنــي 

وتشــكيل فريــق فنــي لتقييــم المخاطــر مــن الجهــات ذات 

العاقة.  

المشــتركة •  المجموعــة  اجتماعــات  فــي  المشــاركة 

مراجعــة  لفريــق  التابعــة  األوســط  والشــرق  ألفريقيــا 

)فاتــف(،  المالــي  العمــل  لمجموعــة  الدولــي  التعــاون 

الــذي يقــوم بشــكل مســتمر بعقــد اجتماعــات لمراجعــة 

التقــدم المحــرز لــدول أفريقيا والشــرق األوســط الُمدرجة 

ــدول ذات جوانــب القصــور اإلســتراتيجية  ــم ال علــى قوائ

وفــق تقييــم مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف(.  

العمــل علــى مشــروع خــاص باألصــول االفتراضيــة مبنــي • 

على ســت مبادرات لتنظيم أنشــطة األصول االفتراضية 

ومــزودي خدمــات األصــول االفتراضيــة فــي المملكــة، 

اشــتملت علــى التواصــل والتوعيــة، والمراجعــة القانونية، 
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وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال، وحظــر التعامــات غيــر 

النظاميــة، وتقديــم التدريــب، وإصــدار األدلــة اإلرشــادية؛ 

لتعزيــز التــزام المملكــة بالمعاييــر والمتطلبــات الدوليــة 

خدمــات  ومــزودي  االفتراضيــة  باألصــول  المرتبطــة 

ــة. األصــول االفتراضي

8.1. الرقابة على المخاطر السيبرانية
نظًرا ألهمية األمن السيبراني في تحقيق االستقرار المالي 

وثقــة المتعامليــن مــع القطــاع المالــي، قــام البنــك المركــزي 

بعــدد مــن الخطــوات اإلســتراتيجية الحتــواء وتخفيــف تلــك 

شــاملة  إســتراتيجية  المركــزي  البنــك  أطلــق  إذ  المخاطــر، 

لألمــن الســيبراني للقطــاع المالــي مســتنده علــى أفضــل 

الممارســات والتجــارب العالميــة، التــي ينــدرج تحتهــا عــدد 

مــن األهــداف اإلســتراتيجية وينبثــق منهــا عــدة مشــروعات 

وتطويــر  الرقابــي  المركــزي  البنــك  دور  تعزيــز  إلــى  تهــدف 

األمــن  ممارســات  مســتوى  ورفــع  اإلشــرافية  أدواتــه 

الســيبراني فــي القطــاع. وتبــع ذلــك إطــاق عــدد مــن األدلــة 

الســيبراني،  لألمــن  التنظيمــي  الدليــل  مثــل:  التنظيميــة، 

والدليــل  األعمــال،  الســتمرارية  التنظيمــي  والدليــل 

التنظيمــي لمحــاكاة الهجمــات الســيبرانية. إضافــة إلــى ذلــك، 

أنشــأ البنــك المركــزي مركــًزا استشــرافًيا لألمــن الســيبراني 

ليكــون لديــه رؤيــة إستشــرافية واضحــة ومعلومــات مفصلــة 

عــن الفضــاء الســيبراني للقطــاع المالــي، ومــن مهــام هــذا 

بـــ  يعــرف  مــا  وهــو  الســيبرانية  التهديــدات  تحليــل  المركــز 

التهديــدات  وتحليــل  لمراقبــة   ،)Threat Intelligence(

التهديــدات  خصوًصــا  واإلقليميــة،  العالميــة  الســيبرانية 

ــي فــي المملكــة، ومشــاركة  التــي تســتهدف القطــاع المال

اإلجــراءات  التخــاذ  القطــاع  مــع  االســتباقية  المعلومــات 

االحترازيــة. كذلــك يقــوم المركــز بتقييــم الصمــود األمنــي 

للجهــات مــن خــال محــاكاة الهجمــات الســيبرانية وتنفيــذ 

ســيناريوهات مختلفــة لرفــع الجاهزيــة الســيبرانية للقطــاع 

المالــي.

9.1. األبحاث االقتصادية واإلحصاء
األبحــاث  وكالــة  تكــون  أن  إلــى  المركــزي  البنــك  يســعى 

ــا لــه، ووجهــًة فاعلــًة ُيعتمــد  والشــئون الدوليــة منبًعــا فكرًي

إعــداد  خــال  مــن  وخارجــه،  المركــزي  البنــك  داخــل  عليهــا 

فــي  العاليــة  والجــودة  القيمــة  ذات  والتقاريــر  الدراســات 

المجاليــن المالــي واالقتصــادي، وأن تكــون مصــدًرا ألحــدث 

لتواكــب  والماليــة؛  والمصرفيــة  النقديــة  البيانــات  وأدق 

التطــور االقتصــادي علــى المســتويين المحلــي والعالمــي. 

ومــن أبــرز المنجــزات فــي هــذا المجــال مــا يلــي:

ُيعــد •  الــذي  المركــزي  للبنــك  الســنوي  التقريــر  إعــداد 

مرجًعــا مهًمــا للباحثيــن والمهتميــن بشــؤون االقتصــاد 

الوطنــي.

وربــع •  وشــهرية،  أســبوعية،  وإحصــاءات  تقاريــر  إعــداد 

ســنوية، وســنوية، ونشــرها علــى موقــع البنــك المركــزي 

اإللكترونــي، ومنهــا: النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية، وتقريــر 

التضخــم، وتقريــر التطــورات النقديــة والمصرفيــة، وتقريــر 

االســتقرار المالــي.

ــادرة مجموعــة دول •  ــات مب ــى الوفــاء بمتطلب الســعي إل

ــات. العشــرين لفجــوة البيان

المجــاالت •  فــي  متخصصــة  عمــل  أوراق  إعــداد 

االقتصاديــة والماليــة والتنمويــة، ونشــرها علــى موقــع 

المركــزي. البنــك 

عقــد ورش عمــل ربــع ســنوية تهــدف إلــى إثــراء المعرفــة • 

والمصرفييــن  األكاديمييــن  مــع  األفــكار  وتبــادل 

الموضوعــات  مــن  العديــد  وتتنــاول  والمهتميــن، 

والمســتجدات االقتصاديــة والماليــة، وقــد اســتمر عقــد 

افتراضًيــا.  الجائحــة  فتــرة  خــال  العمــل  ورش 

اقتصاديــة •  موضوعــات  عــن  شــهرية  عــروض  تقديــم 

مختلفــة للمســؤولين فــي البنــك المركــزي والمعنييــن 

لرفــع مســتوى  وذلــك  واالقتصــادي؛  المالــي  بالشــأن 

تبــادل األفــكار بيــن موظفــي البنك المركــزي والقطاعات 

األخــرى. الحكوميــة 

المالــي •  االســتقرار  لنــدوة  الخامســة  النســخة  تنظيــم 

بالتعــاون مــع هيئــة الســوق الماليــة تحــت عنــوان "تأثيــر 

جائحــة كورونــا علــى االســتقرار المالــي"، وقــد أقيمــت 

الموضوعــات  مــن  العديــد  وتناولــت  افتراضًيــا،  النــدوة 

المالــي،  االســتقرار  تواجــه  التــي  الحاليــة  كالتحديــات 

مــع  للتعامــل  اتخــذت  التــي  واإلجــراءات  والسياســات 

علــى  واالقتصاديــة  الماليــة  آثارهــا  وتخفيــف  الجائحــة 

والفــرص  الخــاص،  والقطــاع  الماليــة  المؤسســات 

والشــركات  الماليــة  التقنيــة  شــركات  أمــام  الجديــدة 
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ــرة، باإلضافــة إلــى تعميــق الســوق  المتوســطة والصغي

الســيولة  ومســتويات  المشــتقات،  وســوق  الماليــة 

وغيرهــا. المصرفــي،  القطــاع  فــي  واالئتمــان 

وورش •  الداخليــة  اإلثــراء  جلســات  مــن  عــدد  عقــد 

اإلســامية  الماليــة  تطــورات  بأهــم  للتعريــف  العمــل 

واســتعراض  والعالمــي،  المحلــي  الصعيديــن  علــى 

الرقابــة والحوكمــة  فــي  العالميــة  الممارســات  أفضــل 

اإلســامية. الماليــة  للمؤسســات 

ابتعــاث عــدد مــن الموظفيــن والموظفــات المتميزيــن • 

مــن المواطنيــن عبــر برنامــج االقتصادييــن الســعوديين 

فــي  والدكتــوراه  الماجســتير  درجــة  علــى  للحصــول 

ومــــن  المرموقــة،  الجامعــات  إحــدى  مــن  االقتصــاد 

ثـــم العـــودة إلــى البنــك المركــزي للعمــل فـــي مجــال 

االقتصاديــة. واألبحــاث  الدراســات 

التــي •  المشــتركة"  األبحــاث  "برنامــج  مبــادرة  إطــاق 

تعتمــد علــى مبــدأ المشــاركة البحثيــة بيــن باحثــي البنــك 

والمختصيــن  الخبــرة  وذوي  واألكاديمييــن  المركــزي 

مــن خارجــه. وتأتــي هــذه المبــادرة انطاًقــا مــن اهتمــام 

البنــك المركــزي بتطويــر المنظومــة البحثيــة االقتصاديــة 

والماليــة، وأهميتهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

البنــك •  داخــل  السياســات"  "مذكــرة  مبــادرة  إطــاق 

فــي  للمشــاركة  منســوبيه  وتحفيــز  لتمكيــن  المركــزي 

المنظومــة البحثيــة وتعزيــز دور الباحثيــن فــي مناقشــة 

االقتصاديــة. السياســات  بعــض  واقتــراح 

ببحــوث متخصصــة فــي •  العاقــة  الجهــات ذات  تزويــد 

مجــال القطــاع النقــدي والمصرفــي والمالــي، وإضافــة 

إلــى تزويدهــم بتوقعــات البنــك المركزي بشــأن االقتصاد 

الوطنــي.

2. المخاطر وااللتزام
انطاًقــا مــن حــرص البنــك المركــزي علــى ترســيخ مفهــوم 

بنــاء ثقافــة واعيــة علــى  إدارة المخاطــر وااللتــزام بهــدف 

أســاس علمــي وفنــي، فقــد تــم وضــع آليــات وطــرق لمعالجة 

المخاطــر والمســاهمة فــي تعزيــز ثقافــة إدارتهــا، باإلضافــة 

إلــى رفــع مســتوى ثقافــة االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات 

لحمايــة مــوارده، والســعي إلــى توفيــر الدعــم الــازم لضمــان 

تحقيــق  يضمــن  بمــا  فيــه  الحساســة  األعمــال  اســتمرارية 

أهدافــه واســتراتيجيته. وفــي إطــار حــرص البنــك المركــزي 

منســوبيه  لجميــع  وصحيــة  آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  علــى 

وتماشــًيا مــع التدابيــر الوقائيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة 

للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، أعلــن البنــك المركــزي فــي 

بدايــة ظهــور الجائحــة اعتمــاد اإلجــراءات التفصيليــة لتفعيــل 

خطــة اســتمرارية األعمــال للتعامــل مــع األزمــة، األمــر الــذي 

األزمــة.  أثنــاء  المركــزي  البنــك  أداء  علــى  إيجاًبــا  انعكــس 

 Central Banking( وقــد منحــت لجنــة البنــوك المركزيــة

Committee(  البنــك المركــزي جائــزة اســتمرارية األعمــال 

ببرنامــج  أشــادت  حيــث  2020م،  للعــام  مبــادرة  ألفضــل 

خــال مواجهــة  المركــزي  البنــك  فــي  اســتمرارية األعمــال 

الجائحــة.

3. رؤية المملكة 2030
ينســجم  بمــا  بــه  المنوطــة  أدواره  المركــزي  البنــك  يــؤدي 

مــع متطلبــات التنميــة وحاجــة االقتصــاد، وذلــك مــن خــال 

عملــه علــى المحافظــة علــى االســتقرار النقــدي والمالــي، 

والمســاهمة فــي دعــم النمــو االقتصــادي المســتدام، إذ 

يقــوم البنــك المركــزي بالتنســيق المســتمر مــع الجهــات ذات 

العاقــة بتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 والبرامــج التابعــة 

لهــا؛ لبحــث ســبل التعــاون وتذليــل العقبــات المرتبطة بمهام 

البنــك المركــزي وأعمالــه، وبمــا ال يتعــارض مــع متطلبــات 

المملكــة  رؤيــة  وتضمنــت  والمالــي.  النقــدي  االســتقرار 

2030 العديــد مــن األهــداف االقتصاديــة والتنمويــة التــي 

ــرز  ــادرات والمشــروعات. ومــن أب ــر مــن المب ُبنــي عليهــا الكثي

تلــك األهــداف رفــع ترتيــب اقتصــاد المملكــة عالمًيــا ليصبــح 

المحلــي  الناتــج  15 اقتصــاًدا مــن حيــث حجــم  أكبــر  ضمــن 

رفــع  خــال  مــن  وذلــك  2030م،  عــام  بحلــول  اإلجمالــي 

مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

65 فــي المئــة فــي عــام  إلــى  40 فــي المئــة ليصــل  مــن 

2030م، ورفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي غيــر النفطــي مــن 16 فــي المئــة إلــى 50 

الصغيــرة  المنشــآت  مســاهمة  رفــع  وكذلــك  المئــة،  فــي 

والمتوســطة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 

20 فــي المئــة إلــى 35 فــي المئــة. ومــن أهــداف الرؤيــة 

أيًضــا المشــاركة المجتمعيــة فــي تحقيــق األهــداف والــرؤى 

مــن  األســر  نســبة مدخــرات  زيــادة  منهــا  والتــي  الوطنيــة، 
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إجمالــي دخلهــا مــن 6 فــي المئــة إلــى 10 فــي المئــة بحلــول 

رؤيــَة  دعــم  إلــى  المركــزي  البنــك  ويســعى  2030م.  عــام 

المملكــة 2030 عبــر مشــاركته فــي برنامجــي تطويــر القطــاع 

المالــي وبرنامــج اإلســكان.

1.3. برنامج تطوير القطاع المالي
يعمــل البنــك المركــزي مــع الشــركاء الرئيســيين )وزارة المالية 

وهيئــة الســوق الماليــة( فــي لجنــة برنامــج تطويــر القطــاع 

المالي على تنويع مصادر التمويل، ورفع مستوى الشمول 

المالــي وتمكيــن التخطيــط المالــي األمثــل لدى كافة شــرائح 

المجتمــع. ويهــدف البرنامــج إلــى إيجــاد قطــاع مالــي حيــوي 

يســاهم فــي دعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر 

دخلــه وتحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار. إضافــة إلــى 

ذلــك، يعمــل البرنامــج علــى توفيــر االحتياجــات التمويليــة 

لمجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة االقتصاديــة.

وتتمحــور أهــم منجــزات البنــك المركــزي فــي هــذا البرنامــج 

ــة  ــي ورفــع مســاهمته فــي تنمي ــر القطــاع المال حــول تطوي

ووســائل  المدفوعــات  نظــم  وتطويــر  الوطنــي  االقتصــاد 

الدفــع الحديثــة، وتعزيــز الشــمول المالــي، وتطويــر قطــاع 

الصغيــرة  المنشــآت  ودعــم  وتنظيمــه،  العقــاري  التمويــل 

والمتوســطة، وتطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة، ومواصلــة 

تنظيــم قطــاع التأميــن وتطويــره، وتعزيــز الثقــة فــي النظــام 

المالــي.  وفيمــا يلــي ملخــص ألبــرز منجــزات البنــك المركــزي 

فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لعــام 1442/1441هـــ 

)2020م(:

إنجــاز 12 مبــادرة مــن أصــل 16 مبــادرة يملكهــا البنــك • 

برنامــج  مبــادرات  عــدد  أن  بالذكــر،  الجديــر  المركــزي. 

تطويــر القطــاع المالــي يبلــغ 41 مبــادرة، ويملــك البنــك 

المركــزي حوالــي 39 فــي المئــة منهــا.

إصدار 9 تعليمات ولوائح تدعم التقنية المالية والتحول • 

الرقمــي فــي القطــاع المالــي، منهــا علــى ســبيل المثــال 

فتــح الحســابات البنكيــة والمحافــظ اإللكترونيــة لألفــراد 

وللمؤسســات الفرديــة والشــركات المقيمــة َعــن ُبعــد، 

منــح  لطلــب  اإلضافيــة  والمعاييــر  اإلرشــادات  وإصــدار 

الترخيــص للبنــوك الرقميــة فــي المملكــة، والمتطلبــات 

وإصــدار  الرقميــة،  التمويــل  وســاطة  لنشــاط  الفنيــة 

قواعــد تنظيــم شــركات التمويــل االســتهاكي المصغــر، 

وإصــدار قواعــد الترخيــص لألنشــطة المســاندة لنشــاط 

التمويــل  نشــاط  ممارســة  قواعــد  وإصــدار  التمويــل، 

الجماعــي بالديــن، والقواعــد المنّظمــة ألعمــال وســاطة 

التأميــن اإللكترونيــة، وإصــدار القواعــد المنّظمــة ألعمــال 

لتقديــم  المنّظمــة  القواعــد  وإصــدار  البنكــي،  التأميــن 

خدمــات المدفوعــات فــي المملكــة التــي مــن ضمنهــا 

إصــدار  علــى  والعمــل  اإللكترونيــة،  المحافــظ  ترخيــص 

نظــام المدفوعــات وخدماتهــا فــي المملكــة. 

البنكيــة •  الحســابات  فتــح  تقديــم خدمــة  تجرَبَتــي  نجــاح 

والمحافــظ اإللكترونيــة للمؤسســات الفرديــة َعــن ُبعــد 

وخدمــة فتــح الحســابات البنكيــة والمحافــظ اإللكترونيــة 

للشــركات المقيمــة َعــن ُبعــد فــي إطــار البيئــة التجريبيــة 

التشــريعية )Regulatory Sandbox( الخاصــة بالخدمات 

وذلــك  المملكــة،  فــي  المبتكــرة  الماليــة  والمنتجــات 

بمشــاركة عــدد مــن المصــارف وشــركات التقنيــة الماليــة 

ــة. ــة فــي الســوق المحلي العامل

توجيــه المصــارف ومــزّودي خدمــات الدفــع العاملــة فــي • 

المملكــة بتوفيــر وســائل الدفــع اإللكترونــي ألنشــطة 

هــذه  وتأتــي  التجزئــة،  وقطــاع  الشــخصية  الخدمــات 

الخطــوة انطاًقــا مــن إســتراتيجية البنــك المركــزي لنظــم 

بهــدف  المالــي  القطــاع  تطويــر  وبرنامــج  المدفوعــات 

النقــدي  التعامــل  وتقليــل  اإللكترونــي  الدفــع  تعزيــز 

اإللكترونيــة. القنــوات  اســتخدام  وتفعيــل 

التشــغيلية •  القواعــد  وتطويــر  دراســة  مــن  االنتهــاء 

تقنيــة  وإتاحــة  الدفــع،  أدوات  قبــول  خدمــة  وتصميــم 

قبــول أدوات الدفــع علــى مشــاريع النقــل العــام كافــة 

المحوريــة  المبــادرة  منجــزات  ضمــن  المملكــة  فــي 

نقــدي". غيــر  مجتمــع  نحــو  "التوجــه 

إصــدار ضوابــط التأميــن الشــامل علــى المركبــات المؤجــرة • 

تمويلًيــا لألفــراد، وتهــدف هــذه الضوابــط إلــى تنظيــم 

وعمائهــا  التمويــل  جهــات  بيــن  التعاقديــة  العاقــة 

األفــراد فيمــا يتعلــق بالتأميــن علــى المركبــات المؤجــرة 

تمويلًيــا، وذلــك اســتمراًرا لدعــم البنــك المركــزي وتطويــر 

الممارســات المعمــول بهــا فــي قطــاع التأميــن، وضمــان 

حمايــة حقــوق حملــة وثائــق التأميــن وعدالــة الخدمــات 

المقدمــة لهــم.
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التمويــل االســتهاكي •  التراخيــص لنشــاط  بــدء إطــاق 

الُمصغــر، حيــث تــم إصــدار أول ترخيــص لشــركة ممارســة 

لهــذا النشــاط فــي المملكــة.

الفوريــة •  المدفوعــات  لنظــام  التجريبــي  اإلطــاق 

)Instant Payment System(، الــذي يهــدف بشــكل 

إلــى تنفيــذ الحــواالت الماليــة بشــكل فــوري  أساســي 

بيــن مختلــف المصــارف فــي المملكــة خــارج أوقــات عمــل 

القطــاع المصرفــي وعلــى مــدار الســاعة )7×24(، إضافــة 

إلــى غيرهــا مــن المزايــا والخدمــات، مثــل إمكانيــة إضافــة 

تفاصيــل معلومــات الدفــع وخدمــة التحويــل عــن طريــق 

المعرفــات البديلــة.

مشــروع •  وهــو  "عابــر"  مشــروع  نتائــج  عــن  اإلعــان 

ومصــرف  الســعودي  المركــزي  البنــك  بيــن  مشــترك 

أطلــق  والــذي  المركــزي،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

ــا علــى  ــل التجــارب عالمًي ــادرة ُمبتكــرة تعــد مــن أوائ كمب

مســتوى البنــوك المركزيــة فــي هــذا المجــال، وكانــت 

النتائــج النهائيــة للمشــروع متوافقــة مــع نتائــج التجــارب 

أن  إثبــات  فــي  المركزيــة  البنــوك  مــن  لعــدد  المماثلــة 

تقنيــة الســجات الموزعــة ستســاهم فــي تزويــد البنــوك 

المركزيــة بالقــدرات الازمــة لتطويــر أنظمــة الدفــع علــى 

المســتويين المحلــي وعبــر الحــدود. وتــم نشــر التقريــر 

النهائــي لنتائــج المشــروع مــن خــال الموقــع الرســمي 

المركــزي. اإلمــارات  المركــزي ومصــرف  للبنــك 

2.3. برنامج اإلسكان
يشــارك البنــك المركــزي كعضــو فــي برنامــج اإلســكان وهــو 

أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030، حيــث يســاهم فــي العمــل 

علــى تحقيــق مســتهدفات البرنامــج مــن خــال تطويــر البيئــة 

التشــريعية والنظاميــة بصفتــه المنظــم والمراقــب لقطــاع 

العــام  خــال  المركــزي  البنــك  ث  وحــدَّ العقــاري.  التمويــل 

العقــاري  التمويــل  لعقــود  النموذجيــة  الصيغــة  2020م 

زيــادة  إلــى  تهــدف  التــي  والمرابحــة،  اإلجــارة  بصيغتــي 

بيــن  االتســاق  وتحقيــق  والشــفافية  اإلفصــاح  مســتوى 

المموليــن العقارييــن باإلضافــة إلــى حمايــة مصالــح العمــاء. 

البنــك المركــزي بالترخيــص للشــركة الســعودية  كمــا قــام 

لخدمات التمويل، كأول شــركة مرخصة لممارســة األنشــطة 

المســاندة للتمويــل، وتهــدف الشــركة إلــى تقديــم خدمــات 

إدارة العقــود للبنــوك وشــركات التمويــل العقــاري والشــركة 

فــي  يســاهم  ممــا  العقــاري  التمويــل  إلعــادة  الســعودية 

خفــض تكاليــف إدارة العقــود. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد 

أصــدر البنــك المركــزي تعليمــات منتــج البنــاء الذاتــي للتمويــل 

العقــاري الممنــوح لألفــراد، وذلــك بهــدف حمايــة حقــوق 

العمــاء وتنظيــم عمليــة منــح التمويــل مــن قبــل المموليــن 

العقارييــن بمــا يتوافــق مــع مراحــل البنــاء. ووافــق البنــك 

المركــزي علــى تمديــد إتاحــة ســاعات العمــل اإلضافيــة ليــوم 

الســبت لخدمــة عمــاء التمويــل العقــاري المدعــوم وذلــك 

حتــى نهايــة عــام 2021م.

وقــد بلــغ عــدد عقــود التمويــل العقــاري الســكني الجديــدة 

عــام  خــال  التمويــل  وشــركات  المصــارف  مــن  المقدمــة 

 179.2 بنحــو  مقارنــة  عقــد،  ألــف   295.6 حوالــي  2020م 

ألــف عقــد خــال عــام 2019م. فــي حيــن بلــغ إجمالــي حجــم 

التمويــل نحــو 140.7 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، مقارنــة 

بحوالــي 79.6 مليــار ريــال خــال عــام 2019م، بارتفــاع نســبته 

76.8 فــي المئــة.

4. الموارد البشرية
1.4. التدريب والتطوير

لــم يــأل البنــك المركــزي جهــًدا فــي تطويــر كــوادره البشــرية 

ــر برنامــج االبتعــاث للدراســة فــي الخــارج لمجموعــة مــن  عب

موظفيــه للحصــول علــى شــهادات الماجســتير والدكتــوراه 

فــي عــدد مــن المعاهــد والجامعــات العالميــة، إضافــة إلــى 

تقديــم التدريــب الداخلــي والخارجــي، وكذلــك إتاحــة تقديــم 

خــال  مــن  العاقــة  ذات  والتدريبيــة  التعليميــة  البرامــج 

الجامعــات  لطــاب  الفرصــة  وإتاحــة  الماليــة،  األكاديميــة 

بأعمــال  المتصلــة  التخصصــات  فــي  التطبيقــي  للتدريــب 

البنــك المركــزي وإعدادهــم لدخــول بيئــة العمــل مســتقبًا، 

وإعطــاء الفــرص لعــدد مــن طــاب الجامعــات للعمــل خــال 

إجــازة الصيــف فــي التخصصــات ذات العاقــة بمهــام البنــك 

المركــزي، ممــا يتيــح لهــم فرصــة التعلــم والتدريــب. 

البشــرية  الكــوادر  تطويــر  علــى  المركــزي  البنــك  ويعمــل 

مــن  واإلجــراءات،  البرامــج  مــن  عــدد  خــال  مــن  باســتمرار 

أبرزهــا:
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برنامــج تطويــر الكفــاءات االســتثمارية، والــذي يهــدف • 

البنــك  فــي  االســتثمار  مجــال  فــي  التوظيــف  إلــى 

المركــزي. إذ يتضمــن البرنامــج التدريــب علــى رأس العمــل 

فــي بنــوك وشــركات اســتثمارية عالميــة لتطويــر القدرات 

كذلــك  ويتضمــن  الشــخصية،  والمهــارات  المهنّيــة 

التدويــر الوظيفــي فــي البنــك المركــزي لممارســة أعمــال 

االســتثمار تحــت إشــراف خبــراء فــي مجــاالت اســتثمارية 

متخصصــة، إضافــة إلــى حضــور دورة فنيــة متقدمــة فــي 

كليــة "وارتــون" بجامعــة بنســلفانيا الرائــدة فــي مجــال 

الواليــات  فــي  فيادلفيــا  مدينــة  فــي  األعمــال  إدارة 

المجــاالت  أحــد  فــي  بالتخصــص  وانتهــاًء  المتحــّدة، 

االســتثمارية والمســاهمة فــي أعمــال االســتثمار فــي 

مــن  المســتفيدين  عــدد  بلــغ  وقــد  المركــزي.  البنــك 

16 مســتفيًدا. 2020م  عــام  خــال  البرنامــج 

برنامــج التعليــم المهنــي لحديثــي التخــرج، والــذي يهــدف • 

إلــى تدريــب الطلبــة حدثــي التخــرج المميزيــن فــي وكالــة 

البنــوك، وبعــد  علــى  للرقابــة  العامــة  بــاإلدارة  الرقابــة 

البنــك  فــي  توظيفيهــم  يتــم  التدريــب  مــن  االنتهــاء 

علــى  التدريــب  وتركــز  البنكــي.  القطــاع  أو  المركــزي 

قســمين، قســم عملــي مــن خــال الحضــور والتفاعــل مــع 

الموظفيــن عملًيــا، وقســم نظــري مــن خــال انضمامهــم 

علــى  وحصولهــم  التدريبيــة،  الــدورات  مــن  عــدد  إلــى 

شــهادات مهنيــة فــي المجــال. وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن 

خــال عــام 2020م 8 متدربيــن.

تــم تقديــم خمســة برامــج تدريبيــة متنوعــة لمنســوبي • 

البنــك المركــزي عبــر األكاديميــة الماليــة، وقــد بلــغ عــدد 

المســتفيدين مــن هــذه البرامــج 26 موظًفــا وموظفــة.

برنامــج الشــهادات المهنيــة، الــذي يهــدف إلــى تقويــة • 

الجانــب المهنــي للموظــف ومســاعدته فــي الحصــول 

عــدد  وبلــغ  مجالــه،  فــي  الممارســات  أفضــل  علــى 

وموظفــة. موظًفــا   46 الشــهادات  علــى  الحاصليــن 

مبتعًثــا •   48 بالخــارج  الحالييــن  المبتعثيــن  عــدد  بلــغ 

ــي الدارســين فــي الداخــل بنظــام  ــغ إجمال ــة، وبل ومبتعث

التفــرغ الجزئــي أو االنتســاب 51 دارًســا ودارســة. والتحــق 

31 طالًبــا وطالبــة ببرنامــج التدريــب التعاونــي.

لدعــم موظفــي البنــك المركــزي وتمكينهــم خــال فتــرة • 

الجائحــة، تــم توفيــر حلــول تدريبيــة وتطويريــة متنوعــة 

والمشــاركة  اإللكترونيــة  التدريبيــة  بالمنصــات  تمثلــت 

ــدى عــدد مــن الجهــات  ــي ل ــب التفاعل فــي برامــج التدري

ــز الموظفيــن علــى  اإلقليميــة والدوليــة، حيــث تــم تحفي

المتاحــة  الحلــول  وتقديــم  والتعلــم  التدريــب  مواصلــة 

لضمــان اســتمرارية المســاهمة فــي تميــز البنــك المركــزي 

فــي تحقيــق أهدافــه فــي ظــل الظــروف الراهنــة. 

حرًصــا مــن البنــك المركــزي علــى دعــم وتحفيــز المــرأة • 

نســبة  ارتفعــت  اإلشــرافية،  المناصــب  مــن  وتمكينهــا 

المئــة  13فــي  إلــى  المركــزي  البنــك  فــي  الموظفــات 

ــة فــي عــام  ــة مــع 11 فــي المئ فــي عــام 2020م مقارن

2019م.

إطــاق النســخة الثالثــة مــن البرنامــج المتخصــص فــي • 

األمــن الســيبراني )SECURE19( بالتعــاون مــع معهــد 

الــذي   ."Chiron Technology Services" كايــرون 

الكــوادر  مــن  مجموعــة  وتأهيــل  تدريــب  إلــى  يهــدف 

البنــك  ومنســوبي  المالــي  القطــاع  فــي  الوطنيــة 

فــي  للعمــل  الســيبراني  األمــن  مجــال  فــي  المركــزي 

كافــة.  األخــرى  والقطاعــات  المالــي  القطــاع 

بنــاء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )713( بتاريــخ 30 • 

ذو القعــدة 1438هـــ الــذي نــص علــى تطويــر اإلدارات 

القانونيــة فــي الجهــات الحكوميــة، ودعمهــا بالكفايــات 

ووضــع  والنظامــي،  الشــرعي  المجــال  فــي  المؤهلــة 

خطــة لتطويــر هــذه اإلدارات والعامليــن فيهــا بالشــكل 

المناســب وبمــا يحقــق الهــدف المنشــود منهــا، قــام 

خطــة  باعتمــاد  2020م  عــام  خــال  المركــزي  البنــك 

للتوظيــف واســتقطاب الكفــاءات القانونيــة المؤهلــة، 

وترشــيح عــدد مــن الموظفيــن لبرامــج االبتعاث المباشــر، 

وحضــور ورش العمــل المتخصصــة التــي تنظمهــا البنــوك 

الدولــي،  والبنــك  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  المركزيــة 

باإلضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة األخــرى وفًقــا لاحتيــاج 

التدريبــي للمختصيــن فــي البنــك المركــزي.

5. المسؤولية المجتمعية
1.5. إستراتيجية المسؤولية المجتمعية

ــز المســؤولية  تهــدف إســتراتيجية البنــك المركــزي إلــى تعزي

المجتمعيــة، وذلــك مــن خــال العمــل علــى أربعــة محــاور 

رئيســة هي: زيادة وعي الموظفين بالمســؤولية المجتمعية، 
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سياســات  فــي  المجتمعيــة  المســؤولية  مبــادئ  وترســيخ 

وإجــراءات المنظمــة، وإطــاق المبــادرات والفعاليــات التــي 

والبيئــة،  المجتمــع  تجــاه  المجتمعيــة  المســؤولية  تدعــم 

المركــزي  البنــك  عليهــا  يشــرف  التــي  القطاعــات  وتحفيــز 

إســتراتيجية  وتضمنــت  المجتمعيــة.  مســؤوليتهم  لتطويــر 

البنــك المركــزي االهتمــام بجميــع األطــراف المعنيــة، مــع 

التركيــز علــى المحــاور اآلتيــة:

المجتمــع: يتضمــن جوانــب التواصــل مــع المجتمــع مــع 	 

التركيــز علــى عناصــر برامــج التدريــب والتعليــم والوعــي 

المالــي، واالهتمــام بقضيــة البطالــة وتمكيــن األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة، ودعــم القطــاع الثالــث. 

ــة العمــل: يتضمــن جوانــب االهتمــام 	  ــن وبيئ الموظفي

ــة  ــر بيئــة عمــل جاذب ــر رأس المــال البشــري، وتوفي بتطوي

والســامة  الصحــة  معاييــر  أفضــل  وفــق  ومثاليــة 

وتحفيــز  الموظفيــن،  بعائــات  واالهتمــام  المهنيــة، 

العمــل التطوعــي المنظــم فــي الجوانــب التــي يحتاجهــا 

المجتمــع.

كيانــات القطــاع المالــي التــي يشــرف عليهــا البنــك 	 

ــة  المركــزي: يتضمــن االهتمــام بالمســؤولية المجتمعي

الماليــة  الكيانــات  وتمكيــن  القطــاع،  مســتوى  علــى 

إيجاًبــا  ينعكــس  بمــا  الممارســات،  تلــك  تطويــر  مــن 

علــى ســمعة القطــاع وفاعليتــه فــي هــذا الحقــل، مــع 

االســتمرار فــي تطويــر األنظمــة واإلجــراءات المتعلقــة 

بحمايــة العمــاء وتوعيتهــم، وإعطــاء فــرص للمورديــن 

للقطــاع. تقديــم خدماتهــم  فــي  المحلييــن 

البيئــة: تتضمــن العمــل علــى المحافظــة علــى مــوارد 	 

البيئــة،  علــى  الضــار  األثــر  وتقليــل  الطبيعيــة،  البيئــة 

وذلــك مــن خــال تحســين معــدالت اســتهاك الطاقــة 

وترشــيد  الــورق،  اســتخدام  وتقليــل  واالنبعاثــات، 

اســتخدام الميــاه، وبحــث أي أفــكار جديــدة تســاهم فــي 

الطبيعيــة. البيئــة  مكونــات  علــى  المحافظــة 

تركــز  مرحلتيــن،  علــى  اإلســتراتيجية  تطبيــق  نمــوذج  ويمــر 

ــة للبنــك  ــراز المســؤولية المجتمعي ــى إب ــى عل ــة األول المرحل

معروفــة  لتكــون  قصــوى  كأولويــة  ومبادراتــه  المركــزي 

فــي  موظفيــه  بتوعيــة  االهتمــام  يليهــا  المجتمــع،  لــدى 

بمســؤوليته  الوفــاء  مــع  المجتمعيــة،  المســؤولية  حقــل 

تجــاه القطــاع المالــي، والعمــل بشــكل جــاد لتحســين البيئــة.  

ــز  ــى التركي ــا إل ــي ينتقــل تدريجًي ــد تحقيــق هدفــه المرحل وعن

علــى القطــاع المالــي كأولويــة قصــوى؛ إذ إن التحســن فــي 

ممارســة القطــاع المالــي للمســؤولية المجتمعيــة يبرهــن 

المســؤولية  تمكيــن  فــي  المركــزي  البنــك  دور  تميــز  عــن 

المجتمعيــة، إلــى جانــب عملــه علــى جميــع المحــاور بشــكل 

متــوازن يضمــن تعزيــز المســؤولية المجتمعيــة لــه وللجهــات 

المســتدامة  التنميــة  يحقــق  بمــا  عليهــا،  يشــرف  التــي 

.2030 المملكــة  رؤيــة  وأهــداف 

2.5. حماية المستهلكين في القطاع المالي
إلــى  المركــزي  البنــك  فــي  العمــاء  حمايـــة  إدارة  تهــدف 

حصـــول عمـــاء القطاع المالي علـــى معاملـــة عادلـــة تتســـم 

بالشـــفافية والصــــدق واألمانة وااللتزام باألنظمة واللوائح 

الخدمــــات  علــــى  أيًضــا  وحصولهــم  تشــريعها،  يتــم  التــي 

والمنتجــات الماليــة بــكل يســر وســهولة وبتكلفــة مناســبة 

وجـــودة عاليـــة. إضافة إلى نشــــر الوعــــي بيــــن جميع الفئــــات 

المســــتهدفة، واالستمرار في اســــتقصاء الــــرأي العــــام فــي 

ــك الجهــود والحمــات التوعويــة لمعرفــة مــدى نجاحهــا  تلــ

فــي إيصــال رســالتها واســتفادة المتلقــي منهــا، عــاوة علـــى 

دور إدارة حمايــة العمــاء فــي اســـتقبال شـــكاوى عمــاء 

مختلـــف القطاعـــات الماليـــة ومعالجتهــــا.

1442/1441هـــ  العــام  خــال  المركــزي  البنــك  واســتمر 

)2020م( فــي اســتقبال الشــكاوى ومعالجتهــا عبــر نظــام 

"ســاما تهتــم" الــذي يتيــح لعمــاء القطاعــات الماليــة التــي 

تخضــع إلشــراف البنــك المركــزي ورقابتــه تقديــم شــكاواهم 

إلــى البنــك المركــزي ومتابعتهــا، وذلــك فــي إطــار يضمــن 

ســرعة المعالجــة والوضــوح. وتــم فــي هــذا الصــدد اســتقبال 

390,457 شــكوى متنوعــة مــن عمــاء المصــارف وشــركات 

الماليــة  التقنيــة  وشــركات  التمويــل  وشــركات  التأميــن 

ومعالجتهــا. وكذلــك تــم اســتقبال 858,638 مكالمــة عبــر 

مركــز التواصــل تنوعــت بيــن شــكاوى واستفســارات. إضافــًة 

إلــى ذلــك، عمــل البنــك المركــزي علــى عــدة مبــادرات لتعزيــز 

حمايــة عمــاء الجهــات الماليــة التــي يقــوم باإلشــراف عليهــا، 

ومــن أبرزهــا: 

إطاق تطبيق ساما تهتم لألجهزة الذكية. • 
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موقــع •  خــال  مــن  الفوريــة  المحادثــة  خدمــة  إطــاق 

تهتــم.  ســاما 

ــة العميــل •  إصــدار العديــد مــن التعليمــات الخاصــة بحماي

توجيــه  تعميــم  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 

المؤسســات الماليــة )مصــارف- تأميــن – تمويــل( بإتاحــة 

واالستفســارات  الشــكاوى  الســتقبال  مجانــي  هاتــف 

والباغــات، وإصــدار دليــل تســوية الهــاك الكلــي لعقــود 

اإليجــار التمويلــي للمركبــات- أفــراد.

3.5. المشاركة في تنمية المجتمع
وتوعـــوي  تثقيفـــي  بــدور  المركــزي  البنــك  يســاهم 

للمسـتفيدين مـن خدماته وخدمـات الجهــات التــي يشــرف 

عليهــــا، وذلــــك مــــن خــــال الحمــات التوعويــة المســـتمرة. 

المناســــبات  أهــم  مـــع  أيًضــا  المركــزي  البنــك  ويتفاعـــل 

ــا بشــــكل ســــنوي  ـً ــا ومحليـ ـً االجتماعيــة المعتمــــدة عالميـ

المحــــوري  لدورهـــ  تأكيــــًدا  مختلفــــة  برامــــج  خــال  ومــن 

خــال  المركــزي  البنــك  وتبنــى  المجتمــــع.  خدمــــة  فــــي 

وأنشــطة  ومبــادرات  حمــات  عــدة  تنفيــذ  2020م  عــام 

اجتماعيــة وتطوعيــة، أهمهــا: إصــدار تعليمــات الخدمــات 

المؤسســات  مــن  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  المقدمــة 

"عيديتــك  حملــة  بعديــن"  كثيــر  "القليــل  وحملــة  الماليــة، 

اليــوم  بمناســبة  تاريــخ"  "عملتنــا  مســابقة  تحويــل"،  خلهــا 

الوطنــي، وتدشــين مركــز التميــز للتوحــد، حملــة "نتشــارك 

لنصنــع التميــز"، وأخيــًرا حملــة "شــكًرا.. ألنكــم عملــة نــادرة" 

التــي قــدم فيهــا البنــك المركــزي الشــكر ألبطــال الصحــة 

واألمــن والمتطوعيــن أثنــاء الجائحــة. كذلــك قــدم البنــك 

المركــزي العديــد مــن البرامــج التــي يهــدف مــن خالهــا إلــى 

تفعيــل دوره المجتمعــي عــن طريــق دعــم وتطويــر المجتمع 

الوطــن  قــدرات  تعزيــز  وتحفيــز  مكوناتــه،  بكافــة  المحلــي 

التدريــب  برامــج  البرامــج؛  تلــك  وشــملت  بهــا،  واالرتقــاء 

للموظفيــن،  تثقيفيــة  وبرامــج  وبرامــج صحيــة،  للخريجيــن، 

وعائاتهــم. الموظفيــن  بأبنــاء  لاهتمــام  وبرامــج 

6. المشاركات الدولية واإلقليمية للبنك المركزي
العديــد  عضويــة  فــي  بفاعليــة  المركــزي  البنــك  يشــارك 

ويحضــر  واإلقليميــة  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مــن 

وبنــك  العشــرين،  مجموعــة  اجتماعــات  مثــل  اجتماعاتهــا، 

التســويات الدوليــة، وصنــدوق النقــد الدولــي، ومجموعــة 

ومجموعــة  المالــي،  االســتقرار  ومجلــس  الدولــي،  البنــك 

العمــل المالــي، ومنظمــة التجارة العالمية، والهيئات المالية 

العربيــة، ومجلــس الخدمــات الماليــة اإلســامية، والهيئــة 

الدوليــة لمشــرفي التأميــن، ومجموعــة البنــك اإلســامي 

للتنميــة، وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

اإلســامية، واجتماعــات محافظــي المصــارف المركزيــة فــي 

بلــدان منظمــة التعــاون اإلســامي ودول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة، والمجلــس النقــدي الخليجــي، والهيئة 

الدوليــة لضامنــي الودائــع، وعــدد مــن اللجــان الفنيــة وفــرق 

العمــل التابعــة للجنــة المحافظيــن. 

المملكة  رئاسة  خالل  المركزي  البنك  جهود   .1.6
لمجموعة العشرين

2020م،  عــام  العشــرين فــي  المملكــة مجموعــة  ترأســت 

والتــي تكللــت بحمــد اللــه بنجــاح باهــر ومخرجــات ومبــادرات 

تاريخيــة فــي مســاري المجموعــة المالــي والشــربا تمثلــت 

فــي اإلنجــازات المرتبطــة بجــدول أعمــال تنســيق السياســات 

ــادرات التــي مّكنــت مجموعــة  ــر المب ــول وتطوي وإيجــاد الحل

العشــرين )G20( من تحقيق شــعار الرئاســة الســعودية لعام 

2020م "اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع"، 

كذلــك قــادت مجموعــة العشــرين خــال رئاســة المملكــة 

الجهــود الدوليــة تجــاه األولويــة الجماعيــة الملّحــة المتمثلــة 

فــي التركيــز علــى مكافحــة جائحــة كورونــا، والتغلــب علــى 

ــة. ــة المتداخل ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي آثارهــا الصحي

-مــن  قــام  فقــد  المركــزي،  البنــك  بجهــود  يتعلــق  وفيمــا 

بالعمــل مــع  العشــرين-  المالــي لمجموعــة  المســار  خــال 

علــى  الصلــة  ذات  الدوليــة  والمنظمــات  المجموعــة  دول 

بالسياســات  المرتبطــة  اإلنجــازات  مــن  العديــد  تحقيــق 

والتشــريعات الماليــة، وإيجــاد الحلــول وتطويــر المبــادرات، 

وفًقــا لألولويــات األساســية ألعمــال مجموعــة العشــرين 

والتنظيميــة  اإلشــرافية  المســائل  "تأطيــر  فــي  المتمثلــة 

لمواكبــة العصــر الرقمــي". وينــدرج تحــت هــذا الهــدف عــدد 

خارطــة  علــى  االتفــاق  أبرزهــا  األساســية،  األولويــات  مــن 

العالميــة  المدفوعــات  لتعزيــز  العشــرين  مجموعــة  طريــق 

عبــر الحــدود، وهــي خطــوة تاريخيــة للمجموعــة تهــدف إلــى 
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الحــدود مــن  العالميــة عبــر  المدفوعــات  ترتيبــات  تحســين 

خــال تســهيل إجــراء عمليــات ماليــة أســرع، وأقــل كلفــة، 

وأكثــر شــمواًل وشــفافيًة، ويتضمــن ذلــك الحــواالت الماليــة 

الدوليــة.

وفــي إطــار إبــراز إمكانــات التقنيــة فــي معالجــة التحديــات 

الجهــات  فــي  والتنظيميــة  اإلشــرافية  بالمهــام  المتعلقــة 

فــي  المملكــة  اســتمرت  الماليــة،  والمؤسســات  الرقابيــة 

العشــرين  مجموعــة  رئيســة  بصفتهــا  حثيثــة  جهــود  بــذل 

البنــك المركــزي مــع مركــز  2020م، وذلــك بتعــاون  لعــام 

االبتــكار التابــع لبنــك التســويات الدوليــة للعمــل علــى مبــادرة 

"التســارع التقنــي لمجموعــة العشــرين"، بهــدف استكشــاف 

حلــول للتحديــات اإلشــرافية والتنظيميــة من قبــل المهتمين 

بالتقنيــة الماليــة فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك تمكيــن االبتــكار 

ــع الراهــن للجائحــة.  وحــل المشــكات فــي ظــل الوضـ

بالشــمول  المرتبطــة  المجموعــة  بجهــود  يتعلــق  وفيمــا 

ــي، نجحــت مجموعــة العشــرين تحــت رئاســة المملكــة  المال

فــي وضــع برنامــج عمــل يركــز بشــكل كامــل علــى سياســات 

تتعلــق بالشــمول المالــي الرقمــي، وتحديــًدا لثــاث فئــات 

مهمــة فــي المجتمــع، وهــي: النســاء، والشــباب، والمنشــآت 

الصغيــرة والمتوســطة، كذلــك عملــت رئاســة المملكــة مــع 

دول مجموعــة العشــرين والمنظمــات الدوليــة ذات العاقة 

لمناقشــة أفضــل الســبل لتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة، 

والدراســات  التقاريــر  مــن  بالعديــد  الخــروج  إلــى  باإلضافــة 

التــي تــم دعمهــا، وتــم اإلشــادة بهــا فــي اجتماعــات وزراء 

ــة خــال ســنة الرئاســة،  الماليــة ومحافظــي البنــوك المركزي

أبرزهــا وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة رفيعــة المســتوى بشــأن 

للنســاء، والشــباب، والمنشــآت  الرقمــي  المالــي  الشــمول 

الصغيــرة والمتوســطة، التــي توفــر مجموعــة مــن خيــارات 

الشــمول  فجــوات  تســتهدف  التــي  المميــزة  السياســات 

الرقميــة  الماليــة  الخدمــات  الفئــات وتعزيــز  لهــذه  المالــي 

مــن أجــل اســتخدام ومشــاركة فوائــد االبتــكارات والرقمنــة، 

وتهيئــة ظــروف مناســبة يمكــن فيهــا لجميــع النــاس العيــش 

والعمــل واالزدهــار، خصوًصــا  فــي ظــل الجائحــة وآثارهــا.

حصــر  مــن  المملكــة  برئاســة  العشــرين  مجموعــة  تمّكنــت 

ــات المتبقيــة التــي تواجــه عمليــة إلغــاء مؤشــر ســعر  التحدي

الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )الليبــور(، والخروج 

المســائل  بشــأن  المالــي  االســتقرار  مجلــس  مــن  بتقريــر 

اإلشــرافية المرتبطــة بالتحــّول للمعيــار المرجعــي لتســهيل 

عمليــة التحــّول مــن مؤشــر الليبــور إلــى مؤشــرات بديلــة.

كان  للمجموعــة  المملكــة  رئاســة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

لهــا دور مهــم فــي دعــم اســتمرار التعافــي فــي االقتصــاد 

ــي،  ــز الثقــة، والحفــاظ علــى االســتقرار المال العالمــي، وتعزي

ومنــع حــدوث اآلثــار االقتصاديــة العميقــة والممتــدة، ودعم 

وذلــك  الجائحــة،  آثــار  مواجهــة  فــي  فقــًرا  األشــد  الــدول 

اســتمراًرا لــدور مجموعــة العشــرين الفاعــل كمنتــدى رئيــس 

الدولــي. االقتصــادي  للتعــاون 

7. المركز المالي للبنك المركزي السعودي   
عــام  نهايــة  فــي  تراجًعــا  المركــزي  البنــك  أصــول  ســجلت 

2020م عّمــا كانــت عليــه فــي نهايــة العــام الســابق، فقــد 

3.5 فــي  البنــك المركــزي بنســبة  انخفــض إجمالــي أصــول 

المئــة )66.0 مليــار ريــال( ليبلــغ حوالــي 1.8 تريليــون ريــال، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 0.7 فــي المئــة )12.9 مليــار ريــال( فــي 

عــام 2019م. ومّثلــت حيــازات األصــول األجنبيــة القــدر األكبــر 

مــن إجمالــي أصــول البنــك المركــزي التــي شــهدت تراجًعــا 

خــال هــذا العــام. وال يــزال توزيــع حيــازات البنــك المركــزي من 

األصــول األجنبيــة يميــل نحــو االســتثمار فــي األوراق الماليــة 

األجنبيــة التــي انخفضــت بنســبة 6.6 فــي المئــة )79.5 مليــار 

ريــال( فــي عــام 2020م، مقابــل انخفــاض نســبته 0.04 فــي 

ــار ريــال( فــي عــام 2019م. مــن جهــة أخــرى،  المئــة )0.4 ملي

انخفضــت ودائــع البنــك المركــزي لــدى البنوك خــارج المملكة 

بنســبة 22.0 فــي المئــة )88.2 مليــار ريــال( فــي عــام 2020م، 

مقابــل انخفــاض نســبته 1.4 فــي المئــة )5.7 مليــار ريــال( فــي 

عــام 2019م. وانخفــض غطــاء العملــة بنســبة 1.7 فــي المئــة 

)4.5 مليــار ريــال( ليبلــغ 256.9 مليــار ريــال فــي عــام 2020م، 

مقارنــة بارتفــاع نســبته 7.4 فــي المئــة )18.0 مليــار ريــال( فــي 

العــام الســابق )جــدول 1-12(.
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جدول رقم 12-1: الــمـركـز الـمـالي  للبنك المركزي الســعــودي )نهاية السنة(

      )مليون ريال(

20162017201820192020

أواًل: الموجودات

234,505229,188243,449261,467256,944نقد أجنبي وذهب 

34,51625,83132,58442,98723,276نقد في الصندوق

34,50525,81132,56142,95623,242ورق نقد سعودي

1120223134نقود معدنية

401,144377,966405,572399,832311,671ودائع لدى البنوك بالخارج

1,365,1891,244,6691,204,0351,203,5761,124,051استثمارات في أوراق مالية بالخارج

41,51726,00914,2244,945130,852موجودات متنوعة أخرى

2,076,8711,903,6631,899,8641,912,8071,846,795اإلجمالي

ثانًيا:  المطلوبات

234,505229,188243,449261,467256,944العملة المصدرة

199,989203,357210,865218,480233,668في التداول

34,51625,83132,58442,98723,276لدى البنك المركزي

730,580641,378562,367529,249436,566ودائــع واحتياطي الحكومة

89,13452,19272,83259,62477,873 جاري الحكومة  

641,446589,185489,535469,625358,692االحتياطي العام للدولة

154,51488,346116,85296,921137,452ودائع صناديق وهيئات حكومية

97,83997,53499,943105,470118,539الودائع النظامية للمؤسسات المالية

18,49018,46917,19012,2498,349ودائع لجهات أجنبية بالمحلية

164,755138,786116,326124,007189,541اذونات البنك المركزي واتفاقيات إعادة الشراء

676,187689,962743,738783,444699,404مطلوبات متنوعة أخرى

2,076,8711,903,6631,899,8641,912,8071,846,795اإلجمالي

المالــي  المركــز  فــي  المطلوبــات  جانــب  يخــص  فيمــا  أّمــا 

للبنــك المركــزي، فقــد مّثلــت ودائــع واحتياطيــات الحكومــة 

مــن  المئــة  فــي   23.6 نســبة  2020م  عــام  نهايــة  فــي 

إجمالــي المطلوبــات، مقارنــة بمــا نســبته 27.7 فــي المئــة 

فــي نهايــة العــام الســابق. وارتفــع حســاب جــاري الحكومــة 

بنســبة 30.6 فــي المئــة )18.2 مليــار ريــال( ليبلــغ 77.9 مليــار 

ريــال، مقارنــة بانخفــاض نســبته 18.1 فــي المئــة فــي العــام 

الســابق. فــي المقابــل، انخفــض االحتياطــي العــام للدولــة 

فــي عــام 2020م بنســبة 23.6 فــي المئــة )110.9 مليــار 

ريــال( ليبلــغ 358.7 مليــار ريــال، مقارنــة بانخفــاٍض نســبته 4.1 

فــي المئــة )19.9 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق. مــن جانــب 

آخــر، ارتفعــت ودائــع الصناديــق والهيئــات الحكوميــة بنســبة 

41.8 فــي المئــة )40.5 مليــار ريــال( لتبلــغ 137.5 مليــار ريــال، 

مقارنــة بانخفــاض نســبته 17.1 فــي المئــة )19.9مليــار ريــال( 

فــي العــام الســابق. أمــا أذونــات البنــك المركــزي واتفاقيــات 

إعــادة الشــراء، فقــد ارتفعــت بنســبة 52.8 فــي المئــة )65.5 

مليــار ريــال( لتبلــغ 189.5 مليــار ريــال، مقارنــة بارتفــاع نســبته 

6.6 فــي المئــة )7.7 مليــار ريــال( فــي العــام الســابق.  
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تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

الموقرون السادة/ أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي السعودي       

الرأي
لقـــد قمنـــا بمراجعـــة القوائـــم الماليـــة للبنـــك المركـــزي الســـعودي "ســـاما" )مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي ســـابًقا(، 

التـــي تشـــتمل علـــى قوائـــم المركـــز المالـــي لقســـم اإلصـــدار، وقســـم األعمـــال المصرفيـــة، وقســـم الهيئـــات والمؤسســـات 

المســـتقلة، والحســـابات النظاميـــة كمـــا فـــي 30 يونيـــة 2020م، وقائمـــة اإليـــرادات والمصروفـــات للســـنة المنتهيـــة فـــي 

ذلـــك التاريـــخ، واإليضاحـــات حـــول القوائـــم الماليـــة التـــي تتضمـــن ملخًصـــا للسياســـات المحاســـبية الهامـــة.

ـــم إعدادهـــا مـــن  ـــة 2020م قـــد ت ـــة فـــي 30 يوني ـــة المرفقـــة لســـاما كمـــا فـــي وللســـنة المنتهي ـــم المالي ـــا، أن القوائ فـــي رأين

ـــة. ـــم المالي ـــا ألســـس اإلعـــداد الموضحـــة فـــي إيضـــاح )2( حـــول القوائ ـــة وفًق كافـــة النواحـــي الجوهري

أساس الرأي
تمـــت مراجعتنـــا وفًقـــا لمعاييـــر المراجعـــة الدوليـــة المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية. وإن مســـؤوليتنا بموجـــب 

ـــة"  ـــم المالي ـــل فـــي "قســـم مســـؤوليات مراجعـــي الحســـابات حـــول مراجعـــة القوائ ـــم توضيحهـــا بالتفصي ـــر قـــد ت تلـــك المعايي

ـــا. ـــداء رأين ـــا إلب ـــة ومائمـــة ألن تكـــون أساًس ـــا عليهـــا كافي ـــة المراجعـــة التـــي حصلن ـــا أن أدل ـــا. وباعتقادن فـــي تقريرن

االستقاللية
ـــا لقواعـــد ســـلوك وآداب المهنـــة المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ذات  إننـــا مســـتقلون عـــن ســـاما وذلـــك وفًق

ـــا لتلـــك المتطلبـــات.  ـــا بمســـؤولياتنا األخاقيـــة األخـــرى وفًق ـــا التزمن ـــا للقوائـــم الماليـــة، كمـــا أنن الصلـــة بمراجعتن

لفت انتباه – أساس المحاسبة  
نـــود لفـــت االنتبـــاه إلـــى إيضـــاح رقـــم )2( حـــول القوائـــم الماليـــة الـــذي يوضـــح أســـاس المحاســـبة. وتـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة 

لســـاما ألغـــراض التقريـــر المالـــي لســـاما بنـــاًء علـــى السياســـات المحاســـبية المعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس إدارة ســـاما. وبنـــاًء 

علـــى ذلـــك، قـــد ال تكـــون القوائـــم الماليـــة مناســـبة ألغـــراض أخـــرى. وإن رأينـــا غيـــر متحفـــظ بهـــذا الشـــأن.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية  
إن اإلدارة مســـؤولة عـــن إعـــداد وعـــرض القوائـــم الماليـــة وفًقـــا ألســـاس اإلعـــداد الموضـــح فـــي إيضـــاح رقـــم )2( حـــول 

ـــٍف  ـــة مـــن أي تحري ـــة خالي ـــم مالي ـــة إلعـــداد قوائ ـــة التـــي تراهـــا اإلدارة ضروري ـــة الداخلي ـــة، وعـــن إجـــراءات الرقاب ـــم المالي القوائ

جوهـــري ســـواًء كان ناتًجـــا عـــن غـــش أو خطـــأ. وعنـــد إعـــداد القوائـــم الماليـــة، فـــإن اإلدارة مســـؤولة عـــن تقييـــم مقـــدرة ســـاما 

ــة  ــور ذات العاقـ ــن األمـ ــم، عـ ــو مائـ ــا هـ ــاح بحســـب مـ ــتمرارية واإلفصـ ــدأ االسـ ــا لمبـ ــاطها وفًقـ ــي نشـ ــتمرار فـ ــى االسـ علـ

بمبـــدأ االســـتمرارية، وتطبيـــق مبـــدأ االســـتمرارية المحاســـبي، مـــا لـــم تكـــن هنـــاك نيـــة لـــإلدارة فـــي تصفيـــة ســـاما أو إيقـــاف 

عملياتهـــا، أو عندمـــا ال يكـــون هنـــاك خيـــار آخـــر مائـــم بخـــاف ذلـــك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في ساما.
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مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية  
تتمثـــل أهدافنـــا فـــي الحصـــول علـــى تأكيـــد معقـــول فيمـــا إذا كانـــت القوائـــم الماليـــة ككل خاليـــة مـــن أي تحريـــٍف جوهـــري 

ســـواًء كان ناتًجـــا عـــن غـــش أو خطـــأ، وإصـــدار تقريـــر المراجـــع الـــذي يتضمـــن رأينـــا. وإن التأكيـــد المعقـــول يمثـــل مســـتوى عـــاٍل 

مـــن التأكيـــد، إال أنـــه ليـــس ضماًنـــا علـــى أن المراجعـــة - التـــي تـــم القيـــام بهـــا وفًقـــا لمعاييـــر المراجعـــة الدوليـــة المعتمـــدة فـــي 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية - ستكشـــف دائًمـــا عـــن أي تحريـــف جوهـــري موجـــود. ويمكـــن أن تنشـــأ التحريفـــات عـــن غـــش أو 

ـــة التـــي  ـــة، بمفردهـــا أو فـــي مجموعهـــا، إذا كان مـــن المعقـــول توقـــع تأثيرهـــا علـــى القـــرارات االقتصادي خطـــأ، وُتَعـــد جوهري

يتخذهـــا المســـتخدمون بنـــاًء علـــى هـــذه القوائـــم الماليـــة. وكجـــزء مـــن عمليـــة المراجعـــة وفًقـــا لمعاييـــر المراجعـــة الدوليـــة 

المعتمـــدة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، فإننـــا نمـــارس الحكـــم المهنـــي ونحافـــظ علـــى نزعـــة الشـــك المهنـــي خـــال 

أعمـــال المراجعـــة. كمـــا قمنـــا بــــ:

ـــم •  ـــت ناتجـــة عـــن غـــش أو خطـــأ، وتصمي ـــة، ســـواًء كان ـــم المالي ـــة فـــي القوائ ـــم مخاطـــر التحريفـــات الجوهري ـــد وتقيي تحدي

وتنفيـــذ إجـــراءات مراجعـــة لمواجهـــة تلـــك المخاطـــر، والحصـــول علـــى أدلـــة مراجعـــة كافيـــة ومائمـــة لتوفيـــر أســـاس 

إلبـــداء رأينـــا. ويعـــد خطـــر عـــدم اكتشـــاف تحريـــف جوهـــري ناتـــج عـــن غـــش أعلـــى مـــن الخطـــر الناتـــج عـــن الخطـــأ، ألن 

الغـــش قـــد ينطـــوي علـــى تواطـــؤ أو تزويـــر أو حـــذف متعمـــد أو إفـــادات مضللـــة أو تجـــاوز إلجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة.

الحصـــول علـــى فهـــم لنظـــام الرقابـــة الداخليـــة ذات الصلـــة بالمراجعـــة مـــن أجـــل تصميـــم إجـــراءات مراجعـــة مائمـــة وفًقـــا • 

للظـــروف، ولكـــن ليـــس بغـــرض إبـــداء رأي حـــول فاعليـــة نظـــام الرقابـــة الداخليـــة لســـاما.

تقييـــم مـــدى ماءمـــة السياســـات المحاســـبية المســـتخدمة، ومـــدى معقوليـــة التقديـــرات المحاســـبية واإلفصاحـــات • 

ذات الصلـــة التـــي قامـــت بهـــا اإلدارة.

اســـتنتاج مـــدى ماءمـــة اســـتخدام اإلدارة لمبـــدأ االســـتمرارية المحاســـبي، اســـتناًدا إلـــى أدلـــة المراجعـــة التـــي تـــم • 

ــا حـــول  ــًكا جوهرًيـ ــر شـ ــا إذا كان هنـــاك عـــدم تأكـــد جوهـــري يتعلـــق بأحـــداث أو ظـــروف قـــد تثيـ ــا، فيمـ الحصـــول عليهـ

قـــدرة ســـاما علـــى االســـتمرار فـــي أعمالهـــا وفًقـــا لمبـــدأ االســـتمرارية. وإذا مـــا تبيـــن لنـــا وجـــود عـــدم تأكـــد جوهـــري، 

يتعيـــن علينـــا لفـــت االنتبـــاه فـــي تقريرنـــا نحـــو اإلفصاحـــات ذات العاقـــة الـــواردة فـــي القوائـــم الماليـــة، وإذا كانـــت تلـــك 

اإلفصاحـــات غيـــر كافيـــة، يتـــم تعديـــل رأينـــا. وتســـتند اســـتنتاجاتنا إلـــى أدلـــة المراجعـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا حتـــى 

تاريـــخ تقريـــر المراجـــع. ومـــع ذلـــك، فـــإن األحـــداث أو الظـــروف المســـتقبلية قـــد تـــؤدي إلـــى توقـــف ســـاما عـــن االســـتمرار 

فـــي أعمالهـــا وفًقـــا لمبـــدأ االســـتمرارية.

ــة  ــاق والتوقيـــت المخطـــط لعمليـ ــرى، بالنطـ ــور أخـ ــن أمـ ــن بيـ ــا يتعلـــق، مـ ــة فيمـ ــن بالحوكمـ ــع المكلفيـ ــل مـ ــوم بالتواصـ نقـ

المراجعـــة والنتائـــج الهامـــة للمراجعـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أيـــة أوجـــه قصـــور هامـــة فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة التـــي تـــم 

اكتشـــافها خـــال مراجعتنـــا. 

إرنســــت ويونـــغ
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 2732
الرياض 11461

المملكــة العربيـــة السعوديــــة

راشد سعود الرشــــود
محاسـب قانوني – ترخيص رقم 366

25 ربيــع اآلخــر 1442هـ
)10 ديــسمبـر 2020م(

برايــس وترهــاوس كوبـــرز
محاسبون ومراجعون قانونيون

ص.ب 8282
الرياض 11482

المملكـــة العربيــة السعوديــــة

بــدر ابراهيــم بن محــارب
محاسب قانوني - ترخيص رقم 471
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البنــك المركــزي السعـــودي )ساما( | قائمة المركز المالي
كما في 30 يونية 2020م | الموجودات

  )مليون ريال(

2019/06/30م2020/06/30م

 قســـــــــــم اإلصدار

 غطـــاء العمــلة المصدرة

1,6241,624 ذهــب ) إيــضــاح  2/هــ(

273,738260,940 استثمارات في أوراق مالية في الخارج

275,362262,564

 قسم األعمـــــــــال المصرفية

 نقـــد في الصــنــدوق

34,50238,661 أوراق نقـــــــــــــد

2814 عـمـات مــعــدنـيــة

34,53038,675

--93,442 ودائـع لدى بــنـوك محلية

350,303462,969 ودائـع لدى الـبــنـوك في الخـارج

1,046,3161,191,477 اسـتـثمارات  في الـخـارج

3,1562,573 مـوجــودات مـتــنـوعة أخـرى

1,527,7471,695,694

 قسم الهيـــئات والمؤسسات المستقلة

34,68772,968 ودائع لدى الـبــنـوك في الـخارج

24,28537,466 اسـتــثمارات في الخارج

21,52332,735 اسـتــثمارات مـحـليـة

444854 ودائع لـدى قســم األعمـال المصـرفيـة

2001,200ودائع لدى البنوك المحلية

81,139145,222

 حسـابـــات نظامية  

7.29.9 شيـكات برسم التـحصيل وأخرى

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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البنــك المركــزي السعـــودي )ساما( | قائمة المركز المالي 
كما في 30 يونية 2020م | المطلوبات

)مليون ريال(

2019/06/30م2020/06/30م

قســـــــــــم اإلصدار

 أوراق نقد مصدرة

239,922223,235 في الـتـداول

34,50238,661 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

274,424261,896

 عمالت معدنية مصدرة

910654 في الـتـداول

2814 في قسـم األعـمال الــمـصرفية

938668

275,362262,564

قسم األعمـــــــــال المصرفية

490,176597,521 ودائع الـحـكـومة

9,64814,385 ودائع لـجـهات أجـنـبــية

114,613119,327 ودائع مــصالح وهــيـئات حكومية

112,974101,213 ودائع الــبــنـوك وشركات الـتـأمـيـن

19,26922,662 مطـلوبات للحكومة

781,067840,586 مطـلوبات متــنـوعـة أخـرى واحتياطيات

1,527,7471,695,694

قسم الهيـئات والمؤسسات المستقلة

81,139145,222الهيـئات والمؤسسات المستقلة

81,139145,222

حسابات نظامية  

7.29.9مطلوبات مقابل شيكات برسم التحصيل وأخرى

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

البنك المركزي السعودي )ساما( | قائمة اإليرادات والمصروفات
 للسنة المنتهية في  30 يونية 2020م 

)مليون ريال(

2019/06/30م2020/06/30م

4,4544,591 اإليــــــــرادات 

 المـــــــــصروفــــــات

2,3432,569عــــــموميــــــــــة وإداريـــــــــــــــة

3839 اكتـتاب البنك المركزي السعودي في المؤسسة العـامـة للتــقـاعــــد )إيــضاح 4(

2,3812,608إجمالي المصروفات

2,0731,983 فائض مرّحل إلحتياطي مبنى المركز الرئيسي والفروع

4,4544,591

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 5 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 



178

57
ي  

ــو
سن

 ال
يــر

قر
الت

  |
ي  

ود
عــــ

س
 ال

ي
كـــز

مر
 ال

ك
بنــ

ال
 

البنــك المركـــزي السعــودي )ساما(
  إيضاحات حول القوائم الماليــة

للسنة المنتهيـــة في 30 يونية 2020م

)1( طبيعة أعمال البنك المركزي السعودي وطريقة عرض القوائم المالية
ــة الســعودية، بحكــم نظامــه،  يقــوم البنــك المركــزي الســعودي "ســاما" بالعمــل بصفــة مصــرف لحكومــة المملكــة العربي

ويحتفــظ بحســابات الحكومــة. 
يتم عرض القوائم المالية لساما وفًقا لكل من األنشطة التالية:

قسم اإلصدار:
يتمثــل النشــاط الرئيســي لقســم اإلصــدار فــي ســك العمــات المعدنيــة وطبــع األوراق النقديــة الوطنيــة )الريــال الســعودي(، 

ودعــم اســتقرار النقــد وتثبيــت قيمتــه الداخليــة والخارجيــة.

قسم األعمال المصرفية:
تتضمــن أصــول قســم األعمــال المصرفيــة علــى ودائــع واســتثمارات ســاما فــي الخــارج باإلضافــة إلــى أصــول ثابتــة وأخــرى 
بالعملــة المحليــة، وتســجل عائــدات االســتثمار فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة وليــس ضمــن قائمــة 

اإليــرادات والمصروفــات لســاما.
كما تتضمن المطلوبات ودائع الحكومة وهيئات حكومية أخرى باإلضافة إلى مطلوبات أخرى متنوعة.  

قسم الهيئات والمؤسسات المستقلة:
ــع لحســابهم. ويتــم تســجيل كًا مــن  ــات ومؤسســات مســتقلة وتقــوم باســتثمار تلــك الودائ ــع مــن هيئ  تقبــل ســاما ودائ
ــات والمؤسســات المســتقلة. ويتــم تســجيل دخــل  ــي لقســم الهيئ ــع وقيمــة االســتثمارات فــي قائمــة المركــز المال الودائ
االســتثمارات كجــزء مــن حســابات الهيئــات والمؤسســات المســتقلة وليــس ضمــن قائمــة اإليــرادات والمصروفــات لســاما.

)2( ملخص ألهم السياسات المحاسبيـة
أ - أسس إعداد القوائم المالية:

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفًقــا للسياســات المحاسبيـــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمبينــة أدنــاه والتــي 
تتفــق مــع تلــك السياســات المتبعــة فــي الســنوات الســابقة.    

ب - األساس المحاسبي:
تتبــع ســاما األســاس النقــدي فــي تســجيل عملياتهــا، باســتثناء اســتهاك األصــول الثابتــة وتســجيل مســتحقات معينــة 

للموظفيــن.
ويتم إعداد القوائم المالية وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

ج - االستثمارات:
يتــم تســجيل االســتثمارات بالتكلفــة، وفــي نهايــة العــام يتــم تقييــم الحقائــب المــدارة بعمــات مختلفــة بنفــس العملــة 
األساســية التــي قامــت ســاما باالســتثمار بهــا وفًقــا لســعر الســوق أو التكلفــة أيهمــا أقــل )القاعــدة التاريخيــة(، ويتــم 
احتســاب التقييــم إلجمالــي الحقائــب كوحــدة واحــدة. يقيــد االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــد فــي حســاب فروقــات تقييــم 

االســتثمار كجــزء مــن مطلوبــات متنوعــة أخــرى واحتياطيــات.
يتـــم تسجيـــل األربـــاح أو الخسائــــر عنــد استامهـــا / دفعهــا لحســاب الجهــة المستفيـــدة وفًقــا للسياســــات المتبعــة مــن قبــل 

ســاما.
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د - العمالت األجنبية:
يتــم تحويــل األرصــدة والمعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الدفتريــة المثبتــة 
ــة 1986م )الموافــق 29 شــوال 1406هـــ(  ــخ 7 يولي ــك المركــزي الســعودي بتاري ــل محافــظ البن لســاما المعتمــدة مــن قب
والتعديــل الاحــق لســعر اليــورو والــدوالر. ويتــم تســجيل فــروق تغيــر أســعار الصــرف فــي حســاب احتياطــي فــروق تغيــر 

ــات.  ــات متنوعــة أخــرى واحتياطي أســعار الصــرف كجــزء مــن مطلوب

هـ - الذهب المحتفظ به كغطاء للعملة المصدرة:
يتــم تقويــم الذهــب المحتفــظ بــه كغطــاء للعملــة المصــدرة بســعر ريــال ســعودي واحــد لــكل 0.20751 جــرام. وذلــك بموجب 

المرســوم الملكي رقم 38 بتاريخ 13 رجب 1393هـ )الموافق 12 أغســطس 1973م(. 

و - األثاث والمعدات والسيارات:
يتــم تســجيل األثــاث والمعــدات والســيارات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك المتراكــم ضمــن الموجــودات المتنوعــة األخــرى 
فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة. ويتــم اســتهاك تكلفــة األثــاث والمعــدات والســيارات بطريقــة 

القســط الثابــت علــى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لتلــك الموجــودات.

ز - األراضي والمباني:
تظهــر األراضــي بالتكلفــة وتظهــر المبانــي بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك المتراكــم. ويتــم اســتهاك تكلفــة المبانــي 
بطريقــة القســط الثابــت بواقــع 5 فــي المئــة ســنوًيا. ويتــم إدراج األراضــي والمبانــي ضمــن الموجــودات المتنوعــة األخــرى 

ــة. فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفي

ح -  اإليرادات والمصروفات: 
تحصــل ســاما علــى رســوم لقــاء الخدمــات التــي تؤديهــا وذلــك لتغطيــة نفقاتهــا بموجــب المــادة الثانيــة مــن نظــام ســاما. 
وتقــوم ســاما بترحيــل فائــض اإليــرادات علــى المصروفــات إلــى حســاب احتياطــي مبنــى المركــز الرئيســي والفــروع والــذي 

يظهــر ضمــن المطلوبــات المتنوعــة األخــرى واالحتياطيــات فــي قائمــة المركــز المالــي لقســم األعمــال المصرفيــة.

)3( فترة القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية عن الفترة من 1 يولية 2019م إلى 30 يونية 2020م )الموافق 28 شوال 1440هـ إلى 

9 ذو القعدة 1441هـ(.

)4( االكتتاب في المؤسسة العامة للتقاعد
ــا للمــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام التقاعــد المدنــي  يتــم االكتتــاب فــي المؤسســة العامــة للتقاعــد لموظفــي ســاما طبًق

ــخ 29 رجــب 1393هـــ )الموافــق 28 أغســطس 1973م(.  الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/41 بتاري

)5( أحداث الحقة
طبًقــا  للمرســوم الملكــي رقــم م/36 بتاريــخ 11 ربيــع اآلخــر 1442هـــ الموافــق )26 نوفمبــر 2020م( فقــد تمــت الموافقــة 
علــى نظــام البنــك المركــزي الســعودي وعلــى أن يحــل اســم )البنــك المركــزي الســعودي( محل اســم )مؤسســة النقد العربي 
الســعودي( أينمــا ورد فــي األنظمــة والتنظيمــات واألوامــر والقــرارات ذات الصلــة وأن يحــل البنــك المركــزي الســعودي محل 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي حقوقهــا والتزاماتهــا، كمــا يحتفــظ البنــك المركــزي الســعودي باختصــار )ســاما(.
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