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   :املقدمة

مليار دوالر(، يستهدف دعم القطاع الخاص    13.3)  مليار ريال  50قيمته في املرحلة الحالية إلى نحو  أفصحت »مؤسسة النقد« عن برنامج تصل  

 ة. املتوقع وتخفيف آثاره املالية واالقتصادية ) COVID- 19 (جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا  بجانب دعم  لتعزيز دوره في النمو االقتصادي،

 من آليات تستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس املال العامل لهذا  ويتألف البرنامج الذي أعلنت عنه »
ً
مؤسسة النقد« مؤخرا

بغية التخفيف من آثار   القطاع وتمكينه من النمو خالل املدة القادمة واملساهمة في دعم النمو االقتصادي واملحافظة على التوظيف في القطاع الخاص،

   .كافحة فيروس كورونا على قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطةالتدابير االحترازية مل

مع معطيات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد والذي يستهدف بشكل كبير املنشآت  البنوك السعودية  تفاعلت  و 

ال تزال مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصرفي قوية ومتينة سواء كان من ناحية مالءة رأس املال  و   وتواصلت مع عمالئها للتنفيذ  الصغيرة واملتوسطة،

إلى أن جميع هذه املؤشرات املالية وغيرها، تؤكد على   نة بازل لجفي املائة والتي تقارب ضعفي ونصف متطلبات    19.4)معدل كفاية رأس املال( التي تبلغ  

والتدابير االحترازية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك واملصارف السعودية في التخفيف من  جراءاتال  متانة الوضع املصرفي وسالمة

 1.آثار وتداعيات فيروس كورونا السلبية املحتملة

 
 ، بعنوان البنوك السعودية أمام تاثيرات كورونا 2020للكاتب فتح الرحمن يوسف  في صحيفة الشرق االوسط السعودية  مقال  1
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  :لخصامل

 لعمل الباحثين في مجال البنوك السعودية، وبيان ألثر جائحة وباء إ جاءت فكرة البحث 
ً
( على االقتصاد السعودي 19كورونا )كوفيدسهاما

لتحليليَّ بشكل عام وعلى البنوك السعودية بشكل خاص،  وقد اعتمد الباحث املنهَج الوصفي عند الحديث عن اآلثار املباشرة لهذه االزمة، واملنهج ا 

لتحليل تداعيات هذه الجائحة على   2019من العام  ومقارنتها مع النصف األول   2020للقوائم املالية للبنوك السعودية للنصف األول من العام  

 أرباح البنوك ومخصص خسائر االئتمان لها . 

 وانتهت هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات والنتائج، أ 
ً
: انخفض صافي ارباح البنوك السعودية والتي تم دراستها في عينة البحث، وصافي  وال

    2019مقارنة مع النصف االول من العام    2020صف األول من العام  دخلها من العمليات املختلفة بشكل واضح في الن
ً
مخصص ، وارتفع ايضا

الدراسة عينة  البنوك  لكافة  االئتمان  املصرفي   خسائر  القطاع  وعلى  ككل،  السعودي  االقتصاد  وعلى  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  وذلك 

:  السعودي بشكل خاص
ً
ثانيا ا ،  اللوجستي والتدريب  الدعم  الظروف  توفير  العمل عن بعد في ظل  السعودية على تقنيات  البنوك  لفني ملوظفي 

:  الحالية لجائحة كورونا والتي قد تمتد لسنوات عديدة 
ً
ثالثا السعودية بسياسات و ،  العربية  اململكة  أن تقوم  ضافية من شأنها  إ   إجراءاتيجب 

تعزيز مقدرتها على التغلب على تداعيات هذه الجائحة وخاصة في مجال تدعيم مقدرة البنوك السعودية ملواجهة هذه الجائحة العاملية وذلك ل

درة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق العاملية. 
ُ
 القروض املتعثرة، ولجعل القطاع أكثر ق

 .أرباح البنوك السعودية؛ القطاع البنكي السعودي  ؛19كوفيد؛ جائحة كوروناالكلمات املفتاحية: 
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 :مشكلة البحث 

أن    نظر ، وذلك  اقتصادات العالم متدت آثارها السلبية لتضرب بقوة في مختلف  ا   2020جائحة كورونا خالل العام    رغم 
ً
لظروف الحجر الصحي    ا

    ،غالق الذي أثر على معظم الفعاليات االقتصادية العاليةوال 
 
كان لها في القطاع البنكي    التي أتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي   جراءاتأن ال إال

 اهر االقتصادية وانخفاض أرباح العديد من الشركات.  قدرة الكبيرة على التخفيف من اآلثار السلبية التي ضربت العديد من املظامل

ن البنوك السعودية من تج
 
ة التي من شأنها أن تمك ي يواجهه الباحث في هذه الدراسة، هو: وضع الحلول العملي 

 
اوز املخاطر  ولعل  الشكال الرئيس الذ

 .  يطرة على نسب القروض املتعثرة ملختلف القطاعاتوالس بنوك واستمرارية اعمالها،والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف هذه ال 

  أهمّية البحث:

ة هذا البحث في:   تظهر أهمي 

دور  .1 البنكي  التمويل  ة  ل عملي 
 
  تمث

ً
ساته ا بمختلف وحداته ومؤس  االقتصادي  القطاع  يمد   الذي  الحيوي  الشريان  االقتصادية، فهي  الحياة  في  مهما 

ة االستثمار، األمر الذي يحتم وجود بنوك قوية وذات رؤوس أموال ضخمة لتتمكن من املقدرة على منح التمويل الذي  باألموال الالزمة للقيام   بعملي 

ال  إليها  إ الوصول  السعودية  لبنوك لولن يتسنى   يتناسب مع املرحلة الجديدة الذي يتطلع االقتصاد السعودي للوصول اليها من التنوع في االستثمارات،

 .  من شأنها مواجهة هذه الجائحة إجراءاتمن شأنها دعم االقتصاد وتسريع حزم و حكومية قوية  راءاتإج من خالل

ة   .2 ا كانت عملي 
 
وقفات تقوم  جراء  إ ال بد من  كان  ف  وتضرب العديد من اقتصادات الدول الكبرى،  ،نحاء دول العالم أ تمدد هذه الجائحة منتشرة في كافة  مل

 ومن ثم  إيجاد الحلول ملا يعتريها من قضايا، وما يواجهها من مشكالت. ودراستها،على مراجعتها 

3.  
ً
ة بالغة لقطاع البنوك عموما ات التمويل للمشاريع الضخمة التي تنوي اململكة تنفيذها على يعطي االقتصاد السعودي بوجهته الجديدة أهمي  ، وعملي 

ر القطاع البنكي على اآللي
 
ات التي تحول دون تعطيل املوارد والوسائل الخاصة بدفع وتيرة االستثمار، وتدفعه إلى تحقيق  وجه الخصوص، حيث يتوف

ة واالزدهار، وستساعد     األهداف تحقيق  الحزم االقتصادية التي اتخذتها حكومة اململكة العربية السعودية في سبيل القضاء على هذه الجائحةالتنمي 

 . املتعددة للبنوك السعودية

 ال
ُ
 :بحث أهداف

 يهدف هذا البحث إلى: 

 . ا التراجعلهذ ، وتقديم مقترحات حلول  السعودية بعد جائحة كورونا  البنوك تعرضت لهاالتي  نسبة وحجم التراجع في االرباحتحديد  .1

في زيادة قدرة البنوك السعودية على تمويل    جراءاتهذه ال   ودور   ، ملواجهة جائحة كورونا  التي اتخذتها حكومة اململكة العربية السعودية  جراءاتال بيان   .2

اململكة    لرؤية 
ً
تنفيذها تحقيقا اململكة  التي تنوي  الجديدة  الضخمة  ا   ،2030املشاريع  أهمية هذه  بين   جراءاتل وتبيان مدى  التنافسية ما  في زيادة 

 البنوك السعودية 

 أسباب اختيار البحث:  

ة أ لالباحث هذا املوضوع  اختار  :سباب منهاعدَّ

 . البنوك في السعودية في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية قطاعأهمية  .1

ا كانت   .2
 
ة املساهمة هذه الجائحة ذات آثار اقتصادية سلبية ممتدة وطويلة وتهدد مختلف اقتصادات العالم  مل ، كان الواجب علينا أن نضطلع بمسؤولي 

 البنكي وتقدمه.وذلك لنهضة القطاع  بتقديم مقترحات حلول،

 الدراسة:   إجراءاتمنهُجية البحِث و 

حو التالي:   جاء منهج البحِث على النَّ

ن اآلثار املباشرة لهذه االزمة حيث تم ذلك من خالل واملنهج التحليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية  بحث عاعتمد الباحث املنهَج الوصفي عند ال .1

، حيث تم مقارنة بنود صافي الربحية والدخل، وصافي  2019  مقارنة مع النصف االول والربع االول من العام  2020لنصف والربع األول من العام  ل

 العمومية للبنوك عينة الدراسة .  نيات وأبرز االرقام في امليزا  الدخل من العمليات، ومخصص خسائر االئتمان،

السعودية، .2 العربية  اململكة  البحث  البحث خالل    مكان  االول من  وزمان  الدراسة  2020العام  النصف  وعينة  بنوك سعودية،    ،مكونة من خمسة 
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  2. بنك 11ومجتمع الدراسة البنوك السعودية املحلية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها 

 للموضوع .3
ً
ُن ملخصا  بخاتمٍة تتضم 

َ
نته من نتائج ، ختم الباحث البحث  وتوصيات. وأهم  ما تضم 

 تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع املستفاُد منها، واملستعاُن بها في كتابِة البحث.  .4

 :
ُ
ابقة  الّدراساُت السَّ

  3االبحاث في الجزيرة كابيتال  دائرة، 2020-5 أثر انتشار فيروس كورونا على القطاعات في اململكة العربية السعوديةدراسة عن  •

   19عن تأثر اململكة العربية السعودية من انتشار فيروس الكورونا املستجد ”كوفيد    تقريرتحدث هذا ال
ً
أدى و .  ،”حيث يرتفع عدد االصابات يوميا

 بالرغم من.  سعار إلى املنطقة السلبية في ظاهرة نادرة لم تحدث من قبلانتشار الوباء إلى تراجع كبير في الطلب العاملي على النفط، األمر الذي دفع باأل 

ا إ   تخفيف بعض القيود خالل شهر رمضان املبارك، ر الذي انعكس على مبيعات مختلف ألملى أن املخاوف من االصابة ال زالت مستمرة لدى العموم، 

 .ءالوباهذا أثر  حتواءال ة نقدية ومالي إجراءاتاعتمدت الحكومة عدة و القطاعات في السوق السعودي. 

 4، بيترسون اوزل، ثانكوم ارول  2020-4: التأثير على االقتصاد العاملي 19-دراسة عن انتشار كوفيد   •

تأثير سيا الى  الدراسة  املالية.  تطرقت هذه  األوراق  األنشطة االقتصادية ومؤشرات سوق  التباعد االجتماعي على  العدد    وكشفت سات  أن  النتائج 

اسة النقدية وقيود السفر الدولية أثرت بشدة على مستوى األنشطة االقتصادية وإغالق فتح وأدنى وأعلى سعر سهم  املتزايد أليام الغالق وقرارات السي

السياسة املالية تأثير إي النفاق على  جابي على مستوى ملؤشرات أسواق األسهم الرئيسية. في املقابل كان للقيود املفروضة على الحركة الداخلية وزيادة 

 ادية، على الرغم من أن العدد املتزايد لحاالت الصابة بفيروس كورونا املؤكد لم يكن له تأثير كبير على مستوى األنشطة االقتصادية. األنشطة االقتص

 خطة البحث: 

 جراءاتوال ،  السعوديةأثر جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في اململكة العربية  جاءت هذه الدراسة في ثالثة مباحث رئيسية؛ تناول األول  

ت السعودية للسيطرة على  الحكومة  اتخذتها  الجائحةأالتي  الثاني  ثير هذه  املبحث  السعودية، وفي  البنوك  الجائحة على  اثر هذه  املبحث تم دراسة  ، وفي 

،ثم 2019ول من العام  ومقارنتها مع النصف األ   2020من العام    لنصف االول تم استخدام املنهج التحليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية ل   األخيرالثالث  

 حث ببعض النتائج والتوصيات. اختم الب

 : أثر جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعوديةاملبحث األّول: 

مليون    20دولة حول العالم، في ست قارات، ليصل العدد الجمالي للمصابين أكثر من    180” في أكثر من    19  -انتشر فيروس كورونا املستجد “كوفيد  

تسجيل أول ، وهو تاريخ  2020مارس    02.لم تتأثر به السعودية حتى    2020من العام    7الف إنسان كما في نهاية شهر    750إنسان، وحصد أرواح ما يقارب  

ل جزئي في  إصابة بالفيروس في اململكة، والتي تلت إعالن العديد من الدول تأثرها بالجائحة. للسيطرة على انتشار الفيروس، فرضت اململكة حظر تجوا 

 ( ا حتى الخامسة مساًءا من التاسعة صباًح   )مايو    13أبريل حتى    26في معظم مدن اململكة. عموما، تم تخفيف أوقات الحظر في الفترة من    2020مارس  

أعلن و حالة وفاة.   3000، و 2020من العام  7الف  إصابة كما في نهاية شهر  280في كل املناطق باستثناء مدينة مكة. عدد الصابات املسجلة في اململكة 

 5. قائًما، على الرغم من رفع الحظر الجزئي ل” مازا  19 - وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بأن تصاعد خطر فيروس كورونا املستجد “كوفيد 

 جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعودية:  تأثير املطلب االول:  

 التأثير على قطاع النفط: .1

أسعار النفط بدرجة غير مسبوقة. انخفضت  ” مما أدى النهيار    19  -تراجع الطلب على النفط تراجًعا تاريخًيا بسبب فيروس كورونا املستجد “كوفيد  

مليار ريال سعودي. ترافق ذلك مع زيادة   129.0عن الربع املماثل من العام السابق، لتسجل    %24.0بنسبة    2020إيرادات النفط الحكومية في الربع األول  

،بسبب 2020توقعات الضعيفة للطلب على النفط حتى نهاية  مليار سعودي. مع استمرار ال  34.1إلى    2020النفقات ليصل عجز املوازنة في الربع األول  

 
 Pages/SaudiBanks.aspx/sa/License-http://www.sama.gov.sa/arعدد البنك السعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي االلكتروني 2
 ، دائرة االبحاث في الجزيرة كابيتال . 2020 –  5أثر انتشار فيروس كورونا على  القطاعات في اململكة العربية السعودية شهر  3

4 Spill over of COVID-19: impact on the Global Economy4-2020, Peterson Ozili, Thankom Arun  
 
 /https://www.spa.gov.saوكالة األنباء السعودية  5
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املالية،   اليرادات  وتراجع  املالي  النفاق  وارتفاع  االقتصادية  األنشطة  ميزانيتها.ويتتراجع  في  تاريخي  عجز  أكبر  العام  هذا  اململكة  تسجل  أن  وتبلغ وقع 

 6مليار ريال سعودي.   420التقديرات ما يقارب 

 تصاالت:التأثير على قطاع اال .2

 حيث أدى متفاوت على قطاع االتصاالت.    ” لها تأثير   19  -االحترازية املتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد    جراءاتال كان من الواضح ان  

   تعليق رحالت العمرة وحظر السفر إلى
ً
السلبي للحظر على   النفط والتأثير، مع التراجع الكبير في أسعار  انخفاض مبيعات شرائح االتصال املؤقتة. عموما

سيؤثر بدوره على قطاع حلول الشركات لدى مشغلي االتصاالت. في املقابل،  ، مما  2020معظم الشركات، قد يتراجع النفاق على الرقمنة في العام املالي  

يزيد  أن  املتوقع  ا   من  من  األشخاص  معظم  يعمل  الحظر حيث  فترة  خالل  البيانات  على خدمات  وستكون الطلب  قوي   ملنزل،  وسيط  النترنت  خدمة 

العربي السعودي إلى التخفيف من تكاليف التمويل لشركتي موبايلي وزين. بشكل    سوف يؤدي تخفيض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد  لالتصاالت.

 917 –يشهد قطاع االتصاالت تأثيرا إيجابي طفيف من فيروس كورونا “كوفيد  عام، يمكن أن

 -لى قطاع النقل والطيران :التأثير ع .3

على اليرادات والتدفقات النقدية للشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة الخطوط   أثرأدى حظر السفر الدولي واملحلي إلى تعليق الحج، مما 

الخطوط السعودية للتموين، بسبب اعتمادها من املتوقع أن تتأثر بشكل كبير إيرادات الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة  و   للتموين.  السعودية

 عمل املطارات والرحالت الجوية.   بشكل كامل على

 
ً
تأثرا األكثر  القطاع     وباملجمل سيكون 

ً
القطاع وقتا السفر والضيافة، حيث سيستغرق فتح منشآت هذا  ببقية    بالجائحة هو قطاع  أطول مقارنة 

”. أما القطاعات التي   19  -ذه القطاعات إلى حين تطوير لقاح ضد فيروس كورونا املستجد “كوفيد  القطاعات. حيث ينصح باالبتعاد عن االستثمار في ه

 
ً
استثمارية، حيث أن العوائد يمكن أن تكون    تعتمد على االستهالك والقطاعات املقاومة مثل األغذية واملرطبات واالتصاالت والرعاية الصحية تشكل فرصا

 8.جائحة الكورونامستدامة على املدى البعيد بسبب 

 :التي اتخذتها الحكومة السعودية للسيطرة على تاثير جائحة كورونا جراءاتال : طلب الثانيامل

اتخذت حكومة اململكة العربية السعودية عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، املنشآت الصغيرة واملتوسطة على وجه الخصوص، حيث كانت مع 

 غيرها من النشاطات  
ً
 70تشمل باقات التحفيز من هذه املبادرات أكثر من  و ”.    19  -من انتشار فيروس كورونا املستجد “كوفيد    االقتصادية، األكثر تأثرا

 مليار ريال سعودي.  

 كما  
ً
أيضا السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بقيمة    أعلنت  السعو   50عن حزمة  البنوك  وقطاع  املالية  املؤسسات  لدعم  ريال سعودي  دي  مليار 

%، كما خفضت  1.0نقطة أساس إلى  75خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار  .واملنشآت الصغيرة واملتوسطة

ل شهر  مارس، ليكون ثاني تخفيض ألسعار الفائدة خال 16%، وذلك اعتبارا من  0.5نقطة أساس إلى  75معدل اتفاقيات اعادة الشراء املعاكس بمقدار 

يهدف تخفيض سعر الفائدة إلى حماية الوضع املالي للمملكة العربية السعودية من آثار األزمة العاملية الناجمة عن تفش ي فيروس كورونا  و .  2020مارس  

 19 –كوفيد 

ت الحكومة العديد من املبادرات ”. اتخذ-اتخذت اململكة العربية السعودية تدابير احترازية ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد “كوفيد  كما و 

الخاص، القطاع  للتحفيز    ملساعدة  الجائحة، كما قدمت حزمة مالية  األكثر تضرًرا من  أنها  الخصوص، حيث  الصغيرة واملتوسطة على وجه  والشركات 

   9: املبادرات. ومن هذه املبادرات مليار ريال سعودي لتنفيذ هذه  70االقتصادي بقيمة 

 .ملن انتهت إقاماتهم  2020يونيو  30العمالة الوافدة حتى إعفاء من رسوم  •

 .شهور  3تأجيل سداد ضريبة القيمة املضافة، وضريبة الدخل، وضريبة السلع االنتقائية لفترة  •

 .تأجيل دفع رسوم البلديات ورسوم الخدمات الحكومية املستحقة على القطاع الخاص ملدة ثالث أشهر •

 .وظفين السعوديين لبعض القطاعات املتأثرة بالجائحةباملائة من امل 60تغطية رواتب  •

 .% على فواتير الكهرباء لإلشتراكات الصناعية والتجارية والزراعية ملدة شهرين 30خصم بنسبة  •

 
 ، دائرة االبحاث في الجزيرة كابيتال  2020 – 5أثر انتشار فيروس كورونا على  القطاعات في اململكة العربية السعودية شهر   6
 نفس املرجع السابق.  7
 http://www.aleqt.com فة االقتصاديةموقع صحي 8
 ، دائرة االبحاث في الجزيرة كابيتال  2020 – 5أثر انتشار فيروس كورونا على  القطاعات في اململكة العربية السعودية شهر   9
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 :10املبحث الثاني: أثر جائحة كورونا على القطاع البنكي في اململكة العربية السعودية 

الشراء، و  ، خفضت مؤسسة النقد الع  2020مارس    16في   معدل اتفاقيات إعادة الشراء أسعار الفائدة  ربي السعودي معدالت اتفاقيات إعادة 

للحفاظ على االستقرار النقدي في ظل وجود الجائحة وبالتزامن مع تخفيض الفائدة   % على التوالي،  0.50% و    1.00نقطة أساس إلى    75املعاكس بمعدل  

نقطة أساس لكل منهما( بحيث    50بمقدار    )تخفيض  2020مؤسسة النقد العربي السعودي للمرة الثانية خالل مارس  األمريكي. جاء تخفيض    للفيدرالي

 . ومن املتوقع أن تخفف هذه التدابير الضغوط على املقترضين،   2016مستوى له منذ ديسمبر  انخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء املعاكس إلى أدنى

 .زايا لعمالئهم وتسهل على البنوك تقديم م

اعدته شركة  اعتبر تقرير  و  املصارف والذي  التدابير واملبادرات وال KPMGنبض  أن حزمة  العربي   جراءات،  النقد  أطلقتها مؤسسة  التي  االحترازية 

السل اآلثار  من  والتخفيف  الحد  في  ساهمت  كورونا،  فيروس  جائحة  انتشار  آثار  ملواجهة  الجهود  دعم  إطار  في  مختلف السعودي»ساما«،  على  بية، 

 القطاع املصرفي
ً
  .القطاعات االقتصادية وتحديدا

تفاع  وأوضح التقرير الذي أصدرته »كي بي إم جي« الفوزان وشركاه، املتخصصة بخدمات املراجعة والضرائب واالستشارات، أنه وعلى الرغم من االر 

مليار ريال سعودي، ضمن إطار الدعم الذي   1.12ًرا جاء في شكل منحة حكومية بقيمة  ، إال أن مبلًغا كبيللبنوك السعودية  في الخسائر االئتمانية املتوقعة

الربحية   انخفاض صافي  النقد، والذي بدوره حدَّ من  السعأطلقته مؤسسة  الىللبنوك  السنة   6.9  ودية  بالفترة نفسها من  املائة فقط، وذلك مقارنة  في 

  .م2019املالية 

النتائج التقرير:" عقب نشر  املالية    وقال  السنة  األول من  للربع  القطاع  2020املالية  األثر لجائحة كورونا على  ف حجم 
 
املدرجة، تكش للبنوك  م 

نهاية مارس    املصرفي، األولية مع  التأثيرات  املناسب في 2020حيث ظهرت  الوقت  الصدد وفي  إطالقها في هذا  التي تم  التدابير واملبادرات  أنَّ حزمة  إال   ،

 ."ساهمت في الحد والتخفيف من اآلثار إلى حٍد مامختلف القطاعات 

ل القطاع املصرفي متوسط زيادة قدرها   لفترة الثالثة أشهر لعام     (ECL)  في املائة، في الخسائر االئتمانية املتوقعة  93.3وبحسب التقرير، فقد سج 

السوقية منذ ديسمبر  2020 التقييمات  :" مع  2019م، مع تراجع ملحوظ في   
ً
العربي م، مضيفا النقد  الذي تقدمه مؤسسة  املستمر  الدعم  ذلك، فإن 

التي   جراءاتالسعودي للقطاع املصرفي يعد أحد عوامل التخفيف الرئيسة للحد من التأثير على القطاع املصرفي، حيث تم توسيعه ومضاعفته، نتيجة لإل 

  . تمَّ العالن عنها مؤخًرا من قبل مؤسسة النقد

إم جي في   بي  الجيدة حتى فبراير  وأشارت كي  االئتمانية  أن األوضاع  إجمالي األصول بنسبة    2020تقريرها  ارتفاع  نت من 
 
إلى    3.9م قد مك املائة  في 

مليار   489مليار ريال سعودي )  1.835في املائة، ليصل إلى    1.5مليار دوالر(، فيما ارتفع إجمالي ودائع العمالء بنسبة    677مليار ريال سعودي )  2.540

ل إجمالي القروض الجمالية متوسط نمو .دوالر(    .في املائة 4.96بلغ  في حين سج 

 :أثر جائحة كورونا على القطاع البنكي في اململكة العربية السعوديةاملبحث الثالث:  

 الدراسة:   بنوك املطلب االول: تحليل أثر جائحة كورونا على عينة 

حو التالي:   جاء منهج البحِث على النَّ

اآلثار املباشرة لهذه االزمة حيث تم ذلك من خالل واملنهج التحليليَّ للقوائم املالية للبنوك السعودية  عند البحث عن  اعتمد الباحث املنهَج الوصفي   •

لدخل، وصافي  ، حيث تم مقارنة بنود صافي الربحية وا 2019مقارنة مع النصف االول والربع االول من العام    2020للنصف والربع األول من العام  

 الدخل من العمليات، ومخصص خسائر االئتمان، وأبرز االرقام في امليزاينيات العمومية للبنوك عينة الدراسة .  

وكانت عينة الدراسة مكونة من خمسة بنوك سعودية    ،2020مكان البحث في اململكة العربية السعودية، وزمان البحث خالل النصف االول من العام   •

لسعودي الفرنس ي ، والبنك األهلي التجاري، ومصرف االنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، ومجتمع الدراسة مكون من البنوك  وهي : البنك ا 

 . بنك 12السعودية املحلية املرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعددها 

 11.  2020ك التي نشرت قوائمها املالية في نهاية النصف األول من العام وسبب اختيار هذه العينة من البنوك يعود الى أنها كانت من آوائل البنو 

 

 

 
   www.eyeofriyadh.com  السعودية والنشور عموقع KPMG تقرير ) نبض املصارف ( ، من اعداد شركة  10
 sa/License/Pages/SaudiBanks.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar عدد البنك السعودية املنشور بالتفصيل على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي االلكتروني 11
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 دراسة اثر أزمة كورونا  على البنوك عينة الدراسة: 

 أثر جائحة كورونا على البنك السعودي الفرنس ي:   .1

مليون ريال تم   1720، مقارنة بأرباح  %35قدرها  بنسبة    2020مليون ريال بنهاية النصف األول    1119انخفضت أرباح البنك السعودي الفرنس ي إلى  

 .2019تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 

 12للبنك السعودي الفرنس ي  (ريالليون بامل)النصف سنوية   املالية  ملخص النتائج :(1جدول )

 التغير  2020النصف االول  2019النصف االول  البند

 % 0.5 22.584.06 2.570.47 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 2.6 3.516.97 3.429.11 دخل العمليات 

 % 35.0 1.118.87 1.720.46 صافي الدخل 

 - 1.205.36 1.205.36 عدد األسهم متوسط 

 % 35.0 0.93 1.43 ربح السهم )ريال(

 : إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلى يضاحه إ في  البنك بينو 

 ..% %60.56ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيلية بنسبة  •

انخفاض جزئي في ، و املوظفينارتفاع مخصص خسائر االئتمان، مخصص خسائر قيمة املوجودات املالية األخرى بالضافة إلى رواتب ومصاريف   •

 .دخل األتعاب والعموالت

 13ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك السعودي الفرنس ي  :(2جدول)

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 0.1 1.296.83 1.297.53 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 3.1 1.760.03 1.706.43 دخل العمليات 

 % 45.6 436.80 803.63 صافي الدخل 

 - 1.205.36 1.205.36 عدد األسهم متوسط 

 % 45.6 0.36 0.67 ربح السهم )ريال(

 :إلىيعود خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق  سبب انخفاض األرباح وبين البنك في ايضاحه أن

 .%60.70ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيلية بنسبة  •

 .نمخصص خسائر قيمة املوجودات املالية األخرى بالضافة إلى رواتب ومصاريف املوظفيوارتفاع ارتفاع مخصص خسائر االئتمان،  •

 . %26ارتفاع إجمالي املصاريف التشغيلية بنسبة  و .جزئي في دخل األتعاب والعموالتانخفاض  •

 . انخفاض جزئي في دخل األتعاب والعموالت ،ومخصص خسائر قيمة املوجودات املالية األخرى ومصاريف تشغيلية وعمومية وإدارية أخرى ارتفاع  •

 14)باملليون ريال( للبنك السعودي الفرنس ي  امليزانية العموميةملخص أبرز ارقام  :(3جدول ) 
2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 8.2 201.95 186.58 املوجودات   

% 2.9 138.05 142.23 ودائع العمالء   

% 9.3 135.75 124.23 القروض   

   في البنك السعودي الفرنس ي  أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان

مليون ريال سعودي للفترة   200مليون ريال سعودي ، مقارنة بـ  634نحو   2020يونيو  30بلغ مخصص خسائر االئتمان لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  •

 . 2020مارس  31مليون ريال سعودي لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  398املماثلة من العام املاض ي، ومقارنة بـ 

 
 ومن خالل موقع ارقام    /https://www.tadawul.com.saالسعودية تم الحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في  12
 ومن خالل موقع ارقام  /https://www.tadawul.com.sa تم الحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في السعودية 13
 ومن خالل موقع ارقام  /https://www.tadawul.com.sa تم الحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في السعودية 14
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مليون ريال سعودي للفترة    344مليون ريال سعودي، مقارنة بـ    1,032نحو    2020يونيو    30بلغ مخصص خسائر االئتمان لفترة الستة أشهر املنتهية في   •

 .املماثلة من العام املاض ي

   : أثر جائحة كورونا على البنك األهلي التجاري  .2

، بنسبة  2020مليون ريال بنهاية النصف األول    4922ي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث املوجودات إلى  انخفضت أرباح البنك "األهلي التجاري"، والذ

 .2019مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  5461مقارنة بأرباح   10%

 15ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( للبنك األهلي التجاري  :(4جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 3.0 7.894.81 7.661.51 صافي دخل العموالت الخاصة   

% 0.7 10.071.00 10.001.22 دخل العمليات   

% 9.9 4.921.93 5.461.13 صافي الدخل   

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 9.9 1.64 1.82 ربح السهم )ريال(  

في  و  البنك  إلىيضاحه  إ بين  يعود  السابق  العام  من  املماثلة  الفترة  مع  مقارنة  الحالية  الفترة  خالل  األرباح  انخفاض  سبب  دخل    :إن  في  انخفاض 

  ويعود ذلك   %18.5ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة مخصص خسائر االئتمان بنسبة  و ،االستثمارات وارتفاع في مصاريف العمليات األخرى 

 .إلى صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة واستهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام املوجودات

 16ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك األهلي التجاري  :(5جدول )

2019الربع الثاني  البند 2020الربع الثاني    التغير  

% 0.7 3.881.90 3.907.43 صافي دخل العموالت الخاصة   

% 5.6 4.765.75 5,050.41 دخل العمليات   

% 22.3 2.087.73 2.985.59 صافي الدخل   

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 22.3 0.70 0.90 ربح السهم )ريال(  

 :من العام السابق يعود إلى إن سبب انخفاض األرباح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثليضاحه إ وبين البنك في  

 . العملياتوارتفاع في إجمالي مصاريف  ،انخفاض في إجمالي دخل العمليات  •

 . ارتفاع صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقع   •

 . انخفاض في صافي دخل العموالت الخاصة و دخل االستثمارات •

 %12.9ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر االئتمان بنسبة  •

 17هلي التجاري )باملليون ريال( للبنك األ  العمومية ملخص أبرز ارقام امليزانية :(6جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 16.9 557.31 476.59 املوجودات   

% 16.2 380.40 327.40 ودائع العمالء   

% 15.1 316.30 274.83 القروض   

 : أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في البنك األهلي التجاري 
مليار ريال كما   66.25مليار ريال، مقابل  73.09إن حقوق املساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( بنهاية الفترة قد بلغت في ايضاحه البنك  أوضح
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 %10في نهاية الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي للربع املماثل   325مليون ريال سعودي، مقابل  828الي بلغ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة خالل الربع الح  •

 %155من العام السابق بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي للربع األول   396مليون ريال سعودي، مقابل  828بلغ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة خالل الفترة الحالية  •

 %109لهذا العام و قدره 

مليون ريال سعودي للفترة   470مليون ريال سعودي، مقابل    1,224غ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة خالل الفترة الحالية  بل  •

 %160املماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 

 :أثر جائحة كورونا على مصرف االنماء .3

مليون ريال تم تحقيقها  1314، مقارنة بأرباح  %28بنسبة قدرها    2020بنهاية النصف األول  مليون ريال    943انخفضت أرباح "مصرف النماء"، إلى  

 .2019خالل نفس الفترة من عام 

 18ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( ملصرف االنماء  :(7جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

االستثمارات والتمويلصافي الدخل من   2.042.00 2.243.00 9.8 % 

 % 1.5 2.615.00 2.654.00 دخل العمليات 

 % 28.2 943.00 1.314.00 صافي الدخل 

عدد األسهم متوسط   2.000.00 2.000.00 - 

 % 28.2 0.47 0.66 ربح السهم )ريال(

 :إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلى يضاحهإ أوضح البنك في 

 .بسبب زيادة خسائر تقييم االستثمارات وانخفاض دخل رسوم الخدمات %1انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

مخصصات االئتمان، ومصروفات الرواتب واملصروفات الدارية والعمومية مقارنة  ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة   •

 .بالفترة املماثلة من العام السابق

 19ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( ملصرف االنماء  :(8جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 5.3 1.122.00 1.066.00 االستثمارات والتمويلصافي الدخل من 

 % 1.3 1.346.00 1.364.00 دخل العمليات 

 % 15.4 572.00 676.00 صافي الدخل 

 - 2.000.00 2.000.00 عدد األسهم متوسط 

 % 15.4 0.29 0.34 ربح السهم )ريال(

 :الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلىسبب انخفاض األرباح خالل الربع أن   يضاحهإ في  كما أرجع املصرف

العمليات بنسبة   • العادلة من    % 1.3انخفاض إجمالي دخل  بالقيمة  املدرجة  انخفاض دخل رسوم العمليات ودخل تقييم االستثمارات  نتيجة 

 .خالل قائمة الدخل

االئتمان ومصروفات الرواتب واملصروفات الدارية والعمومية ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات  •

 .مقارنة بالربع املماثل من العام السابق

 .وفي املقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة النخفاض مخصصات االئتمان مقارنة بالربع السابق •
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 20ملخص أبرز ارقام امليزانية العمومية )باملليون ريال( ملصرف االنماء   :(9جدول ) 
2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 15.2 142.20 123.48 املوجودات   

% 15.7 107.42 92.82 ودائع العمالء   

% 17.7 103.18 87.67 استثمارات التمويل  

    :أثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في مصرف االنماء 

مليار ريال كما في نهاية    21.18مليار ريال، مقابل    23.39إن حقوق املساهمين )ال توجد حقوق أقلية( بنهاية الفترة قد بلغت    يضاحهإ بين املصرف في   •

 %10.42الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

 زيادة مخصصات االئتمان  •

 .ة العائد على السهم ماليين سهم باعتبارها أسهم خزينة عند احتساب قيم 10تم استبعاد  •

  :أثر جائحة كورونا على بنك الرياض .4

بنسبة   2020مليون ريال بنهاية النصف األول  2539إلى  "بنك الرياض"، الذي يعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث املوجودات انخفضت أرباح

 .2019عام مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الفترة من  2985، مقارنة بأرباح %15قدرها 

 21ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( لبنك الرياض   :(10جدول )

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

% 8.8 4.105.07 3.771.67 صافي دخل العموالت الخاصة   

.594.435 5.249.71 دخل العمليات   6.6 %  

% 14.9 2.539.48 2.984.54 صافي الدخل   

عدد األسهم متوسط   3.000.00 3.000.00 - 

% 14.9 0.85 0.99 ربح السهم )ريال(  

 :إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلىيضاحه إ في البنك  بين

 .إلى ارتفاع مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحاليةويعود ذلك  %32.6االرتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة  •

، نتيجة لالرتفاع في صافي دخل العموالت الخاصة وصافي دخل املتاجرة وصافي دخل  %6.6جاء ذلك على الرغم من ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

 انخفاض صافي دخل األتعاب والعموالت وص
ً
 .افي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض املتاجرةتحويل عمالت أجنبية، قابله جزئيا

 22ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( لبنك الرياض   :(11جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 7.8 2.115.75 1.962.95 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 1.5 2.708.95 2.669.57 دخل العمليات 

 % 29.1 1.063.05 1.499.75 صافي الدخل 

 - 3.000.00 3.000.00 عدد األسهم متوسط 

 % 29.1 0.35 0.50 ربح السهم )ريال(

 :سبب انخفاض األرباح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلىيضاحه أن إ في البنك  بينكما 

 .العمليات نتيجة الرتفاع مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحاليةارتفاع مصاريف   •

 .، ويعود ذلك بشكل رئيس لالرتفاع في مخصصات االنخفاض في القيمة في الفترة الحالية%22.1ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة   •
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ألتعاب والعموالت وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض  ، نتيجة لالنخفاض في صافي دخل ا %6.1انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة   •

 .املتاجرة 

 .جاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي دخل العموالت الخاصة وصافي دخل املتاجرة وصافي دخل تحويل العمالت األجنبية  •

 23ملخص أبرز ارقام امليزانية العمومية )باملليون ريال( لبنك الرياض  :(12جدول ) 
2019أشهر   6 البند 2020أشهر   6   التغير  

% 19.9 295.08 246.12 املوجودات   

% 13.3 199.99 176.51 ودائع العمالء   

% 16.3 187.65 161.32 القروض   

 :الرياضأثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في بنك  

مليون ريال كما في نهاية   39428مليون ريال، مقابل   40786إن حقوق املساهمين )ال توجد حقوق أقلية( بنهاية الفترة قد بلغت    يضاحهإ في    البنك  بين  •

 %3.4الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال سعودي   612م نحو 2020يونيو  30خسائر االئتمان واملوجودات املالية األخرى لفترة الثالثة والستة أشهر املنتهية في  بلغ صافي مخصص •

 .مليون ريال سعودي للفترات املماثلة من العام املاض ي 440مليون ريال سعودي و   228مليون ريال سعودي على التوالي، مقارنة بـ  920و

   : جائحة كورونا على البنك العربي الوطنيأثر  .5

بنسبة    2020مليون ريال بنهاية النصف األول    1129.7من قبل البنك العربي األردني إلى    %40انخفضت أرباح البنك العربي الوطني، اململوك بنسبة  

 .2019مليون ريال تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  1673.2مقارنة بأرباح ، %32قدرها 

 24ملخص النتائج املالية النصف سنوية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(13ول )جد

2019النصف االول  البند 2020النصف االول    التغير  

 % 11.2 2.489.81 2.802.31 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 12.1 2.959.34 3.367.10 دخل العمليات 

 % 32.5 1.129.74 1.673.22 صافي الدخل 

عدد األسهم متوسط   1.500.00 1.500.00 - 

 % 32.5 0.75 1.12 ربح السهم )ريال(

 :إن سبب انخفاض األرباح خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق يعود إلىيضاحه إ في البنك  بين

بنسبة   • العمليات  دخل  إجمالي  في  بشكل    %12.1االنخفاض  األتعاب ناتج  دخل  وصافي  الخاصة،  العموالت  دخل  صافي  في  االنخفاض  من  رئيس ي 

 .والعموالت، واملكاسب غير املحققة من األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ودخل توزيعات االرباح

العمليات بنسبة   • إجمالي مصاريف  الزيادة في    % 12ارتفاع  العمومية والدارية ناتج بشكل رئيس من  االئتمان واملصاريف  انخفاض  مخصص خسائر 

 .األخرى 

 25ملخص النتائج املالية الربع سنوية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(14جدول )

 التغير  2020الربع الثاني  2019الربع الثاني  البند

 % 16.6 1.199.05 1.437.47 صافي دخل العموالت الخاصة 

 % 15.2 1.469.73 1.733.94 العمليات دخل 

 % 45.7 485.95 894.24 صافي الدخل 

 - 1.500.00 1.500.00 عدد األسهم متوسط 

 % 45.7 0.32 0.60 ربح السهم )ريال(
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 :كما أرجع البنك سبب انخفاض األرباح خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع املماثل من العام السابق إلى

في    • بنسبة  االنخفاض  العمليات  دخل  األتعاب    %15.2إجمالي  دخل  صافي  الخاصة،  العموالت  دخل  صافي  في  االنخفاض  من  رئيس ي  بشكل  ناتج 

صة البنك من  والعموالت، املكاسب غير املحققة من األدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالضافة إلى االنخفاض في ح

 .الزميلة  أرباح الشركات

ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض االئتمان، ومخصص االنخفاض في قيمة  %21.5جمالي مصاريف العمليات بنسبة إ ارتفع   •

 .املوجودات املالية األخرى واملصاريف العمومية والدارية األخرى 

االنخفاض في صافي دخل العموالت الخاصة، دخل األتعاب والعموالت، دخل ناتج بشكل رئيس ي من  % 1.3االنخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة  •

العمليات األخرى بال  الخسارة، ودخل  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  املحققة من االستثمارات غير  املكاسب  إلى املتاجرة، صافي  ضافة 

 .االنخفاض في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة

ناتج بشكل رئيس من الزيادة في مخصص خسائر انخفاض االئتمان، ومخصص االنخفاض في قيمة    %18.6الي مصاريف العمليات بنسبة  ارتفع إجم •

 .املوجودات املالية األخرى، ومصاريف اليجار واملباني

 26ملخص أبرز ارقام امليزانية العمومية )باملليون ريال( للبنك العربي الوطني  :(15جدول ) 

2019أشهر   6 البند 2020أشهر   6   التغير  

% 9.6 187.30 170.90 املوجودات   

% 1.5 133.90 131.91 ودائع العمالء   

% 2.2 117.13 119.75 القروض   

     :البنك العربي الوطنيأثر الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في    

  27394.1مليون ريال، مقابل    28426.9قال البنك إن حقوق املساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( بنهاية الفترة قد بلغت    يضاحه إ بين البنك في   •

 .%3.8مليون ريال كما في نهاية الفترة املماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

مليون ريال للفترة املماثلة من العام   335.6ل للفترة الحالية مقارنة بمبلغ  مليون ريا  543.8بلغ صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان املتوقعة   •

 % 62السابق بزيادة قدرها 

 الخاتمة: 
وصافي دخلها من العمليات املختلفة بشكل واضح في النصف    يظهر البحث انخفاض صافي ارباح البنوك السعودية والتي تم دراستها في عينة البحث،

   ،2019مقارنة مع النصف االول من العام    2020األول من العام  
ً
وذلك بسبب تداعيات   مخصص خسائر االئتمان لكافة البنوك عينة الدراسة  وارتفع ايضا

 .القطاع املصرفي السعودي بشكل خاصاالقتصاد السعودي ككل، وعلى جائحة كورونا على االقتصاد العاملي بشكل عام،وعلى 

ر دور الب ة    السعودية  نوك  وعليه، يمكن أن يتطو  بسبب هذه   يتماش ى مع تقنيات العمل عن بعد  تقني جديدحديثة بشكل  للقيام بأنشطة مصرفي 

متعددة  لسنوات  تطول  قد  التي  مستحدثة،ضرورة  إلى  و ، الجائحة  ة  مصرفي  خدمات  اتها    تقديم  ملسؤولي  لها  تحم  من  تنبع  أخرى  خدمات  إلى  بالضافة 

ة، وذلك من خالل تحقيق  ة للمجتمعات التي تعمل بها.االجتماعي  زات اقتصادي  ة فوائد وممي   عد 

ة، وتس ة واالجتماعي  ر على مختلف جوانب الحياة االقتصادي 
 
ة العديدة التي يمكن ألنشطتها وأعمالها أن تؤث اهم في تحقيق ونتيجة للتأثيرات اليجابي 

 . 2030اململكة   التنمية املستدامة، ويعود ذلك أساسا الرتباطها الوثيق بمبادئ رؤية

 نتائج البحث:

 ها:وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهم

 تداعيات جائحة كورونا . للسيطرة على  وذلك   زيادة الطلب على القروض املمنوحة من البنوك لقطاع الشركات، •

مقارنة   2020من العمليات املختلفة بشكل واضح في النصف االول من العام    دخلها رباح البنوك السعودية املكونة لعينة الدارسة وصافي  أ انخفضت   •

 
 ومن خالل موقع ارقام /https://www.tadawul.com.saتم الحصول علي بيانات هذا الجدول من خالل موقع تداول املتخصص بشراء وبيع االسهم في السعودية  26
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وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد   مخصص خسائر االئتمان لكافة البنوك عينة الدراسةمع النصف االول من العام وارتفع ايضا  

 وعلى القطاع املصرفي السعودي بشكل خاص. وعلى االقتصاد السعودي ككل، ،2019بشكل عام العاملي 

  جراءاتاستطاعت حكومة اململكة العربية السعودية من تخفيف أثر هذه الجائحة على العديد من القطاعات االقتصادية من خالل العديد من ال  •

 . والحزم االقتصادية التي قامت وزارة املالية ومؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذها النقاذ االقتصاد، والتي تم ذكرها أعاله في البحث 

 التوصيات: 

 وقد خرج الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها:

العاملية    إجراءاتيجب أن تقوم اململكة العربية السعودية بسياسات و  • البنوك السعودية ملواجهة هذه الجائحة  اضافية من شأنها تدعيم مقدرة 

درة على املنافسة بين البنوك األجنبية في األسواق ا 
ُ
 لعاملية. وذلك لتعزيز مقدرتها على التغلب على تداعيات هذه الجائحة، ولجعل القطاع أكثر ق

ة والتنظ • ة من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعمل على  العمل على وضع التشريعات واألطر القانوني  من حزم االنقاذ    استفادة البنوكيمي 

 قطاع البنكي السعودي.الدعم التي اتخذتها املؤسسة لدعم  إجراءاتو 

ة، وتنظيم   • ة دولي  ة إسالمي  نات النظام البنكي السعودي، من سوق مالي  يكون الهدف منها    وتعليمات واضحة،  إجراءات العمل على تعزيز قدرة مكو 

 . ، والتي من شأنها الحقا زيادة االرباح والتنافسية للبنوكزيادة املنتجات والبدائل البنكية والتي تتماش ى مع تقنيات العمل عن بعد

ا والتي قد تمتد السعودية على تقنيات العمل عن بعد في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونتوفير الدعم اللوجستي والتدريب الفني ملوظفي البنوك   •

 .  لسنوات عديدة 
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Abstract: The research idea came as a contribution to the work of researchers in the field of Saudi banks, and 
an explanation of the impact of the Corona epidemic (Covid 19) on the Saudi economy in general and on Saudi 
banks in particular.  
This study ended with a set of recommendations and results, the most important of which are: first: The net 
profits of Saudi banks that were included in the study sample decreased, their profits and net income from 
various operations decreased in a clear way in the first half of the year 2020 compared to the first half of the 
year 2019, and the allowances for credit losses for all banks in the study sample also increased due to the 
repercussions of the Corona pandemic on The global economy in general, and the Saudi economy as a whole, 
and the Saudi banking sector in particular, Second: Providing logistical support and technical training for Saudi 
bank employees on remote work techniques in light of the current circumstances of the Corona pandemic, 
which may extend for many years, Third: The Kingdom of Saudi Arabia must implement additional policies 
and procedures that would support the ability of Saudi banks to confront this global pandemic, in order to 
enhance their ability to overcome the repercussions of this pandemic, especially in the field of bad loans, and 
to make the sector more competitive among foreign banks in global markets. 

Keywords:  Saudi Banking Sector; Covid 19; Saudi banks Profit; Saudi banks Sector. 
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