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" على 19-يهدف البحث إىل بيان أثر جائحة كورونا"كوفيد
. وقد مت اعتماد 2020نتائج أعمال البنوك السعودية خالل عام 

املنهج الوصفي عند بيان اآلثار املباشرة هلذه اجلائحة، واملنهج 
حليلي عند التعرض للمراكز املالية للبنوك السعودية، لتحليل الت

مدب تأثري تداعيات اجلائحة عليها، وقد مت مجع البيانات الثانوية 
من مصادرها املتمثلة يف تقارير فحص مراجعي احلسابات 
املستقلني هلذه البنوك والتقارير الصادرة عن البنك املركزي 

دية، وموقع أرقام ومن مث حتليل السعودي، وهيئة سوق املال السعو 
البيانات باألساليب االحصائية الوصفية واملتمثلة باجلداول 
والنسب املئوية. وخلص البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات 
لعل أمهها هو اخنفاض صايف أرباح البنوك السعودية وصايف 

مقارنة بنفس  2020الدخل من العمليات املختلفة خالل عام 
رتفع خمصص خسائر االئتمان ان العام السابق، يف حني الفرتة م

بسب التداعيات السلبية للجائحة على هذه لبنوك.  وعلى 
الدولة يف ظل هذه الظروف االستثنائية، أن تقدم سياسات 
وإجراءات إضافية يكون من شأهنا دعم مقدرة البنوك على 

لفرتة زمنية مواجهة هذه اجلائحة العاملية واليت قد تستمر تداعياهتا 
لدعم مقدرة البنوك على تنافسية البنوك  ليس بالقصرية، وأيضا  

 األجنبية ودعم تواجدها يف األسواق املصرفية العاملية.
القطاع املصريف، تداعيات جائحة الكلمات المفتاحية: 

الكورونا، صايف الدخل، صايف أرباح البنوك، خمصص خسائر 
 االئتمان.
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Abstract 
The research aims to demonstrate the impact of the 

Corona pandemic “Covid-19” on the results of the 

work of Saudi banks during the year 2020. The 

descriptive approach was adopted when explaining 

the direct effects of this pandemic, and the 

analytical approach when exposed to the financial 

centers of Saudi banks, to analyze the impact of the 

repercussions of the pandemic on them. Secondary 

data was collected from its sources represented in 

the examination reports of the independent auditors 

of these banks and the reports issued by the Saudi 

Central Bank, the Saudi Capital Market Authority, 

and the Arqam website, and then the data was 

analyzed by descriptive statistical methods 

represented by tables and percentages. 

 The research concluded a number of results and 

recommendations, perhaps the most important of 

which is the decrease in the net profits of Saudi 

banks and the net income from various operations 

during the year 2020 compared to the same period 

of the previous year, while the provision for credit 

losses increased due to the negative repercussions 

of the pandemic on these banks. The state, in light 

of these exceptional circumstances, must provide 

additional policies and procedures that would 

support the ability of banks to confront this global 

pandemic, whose repercussions may continue for a 

period of time not short, and also to support the 

ability of banks to compete with foreign banks and 

support their presence in the global banking 

markets. 

Key words: banking sector, repercussions of the 

corona pandemic, net income, net bank profits, 

provision for credit losses. 

__________ 
- The Islamic University of Madinah Adviser to the 

Dean Associate Professor of Economics 

of Scientific Research- Kingdom Saudi Arabia  

 

 


